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تصدير
منصف املرزويق
يوم ان ُتخب محمد مرس رئيسا للجمهورية (شهر يونيو ُ )2013
قلت يف نفيس هذا
الرجل س يواجه صعوابت مجة ولست متآأكدا أأنه سيمتم عهدته.
اكنت الس تة أأشهر اليت قضيهتا يف قرص قرطاج حيث ا ُ
نتخبت يف ديسمرب  2012قد
وضعتين وهجا لوجه مع احلقائق القاس ية للوضع ادلويل.
ُ
كنت ش به متيقن أأن املنظومة اليت اكنت تتحك يف الشق ا ألوسط ،أأي السعودية
والمارات وارسائيل حتت كفاةل الولايت املتحدة ،ل ميكن أأن تسمح ملرص ابخلروج
من حمور الاستسالم اذلي فُرض علهيا منذ معاهدات اكمب دافيد س نة .1978
خفروج مرص من هذا احملور ودعها لغزة احملارصة اكن س يقلب لك التوازن لالقلمي وهو
أأمر غري وارد .ما مل أأتوقعه هو الرسعة اليت س يصفى هبا الرجل وهو أأول رئيس منتخب
رشعيا من ِقبل شعب حر وذكل منذ مخسة ألف س نة .وقعت التصفية عرب املال
المارايت والسعودي بدمع وختطط ارسائييل وحتت حياد مفتعل من ِقبل ا ألنظمة
ادلميقراطية الغربية.
اتضحت يل طبيعة هذا احلياد املفتعل عند الزايرة الرمسية اليت قام هبا الرئيس
الفرنيس فرنسوا هولند لتونس بضعة أأايم بعد الانقالب يف مرصُ .
قلت ل ما موقف
فرنسا من انقالب عىل رئيس رشعي ،فراوغ ورفض ادانة العملية واكن ذكل موقف
أأغلب البدلان الغربية.

منصف املرزويق
هذا املوقف املتحفظ ل ألنظمة الغربية والعداء املفضوح اذلي أأظهره النظام السعودي
والمارايت ومن وراهئام ارسائيل هو اذلي وا ههجته لك الثورات العربية.
احلقيقة أأن ا ألنظمة الغربية اليت دعت الثورات الربتقالية يف أأورواب الشقية فوجئت
ابلثورات العربية اليت مل تتوقعها يوما ووقفت مهنا موقفا حمرتزا ُيفي عداء مبطنا ألن
ادلميقراطية جاءت ابلسالميي ل ابل هعلامنيي و ألهنا خبصوص مرص اكنت قادرة عىل
اهناء فرتة الصفاء اليت اكنت تنعم هبا ارسائيل.
يآأيت بعد هذا مكشة من ا ألدعياء ليقولوا بوقاحة منقطعة النظري أأن الثورات العربية
يه ثورات ملونة ،بل يصفون الربيع العرب ابل ِعربي يف علية اكرياكتورية لقلب
احلقائق.
ابلطبع من العبث ادلخول يف نقاش مع هؤلء الناس وامنا جيب فهم املصدر والوظيفة
لهذه الفرية الكربى.
أأما املصدر مفكون اب ألساس من بعض القوميي واليساريي اذلين فاجآأهتم ثورة شعبية
مل يتوقعوها ومل يقودوها ،بل ارتكبت "جرمية" عدم التفريق بي ا ألنظمة الاستبدادية
التابعة اكلنظام املرصي أأو التونيس وبي ا ألنظمة الاستبدادية "الوطنية" اليت ترفعها
رصخة مدوية ل للصهيونية والمربايلية.
فالشعوب الثائرة مل تر يف سوراي ،وتونس ،والمين ،ومرص ،ال نفس ا ألنظمة القمعية
الفاسدة املورثة للسلطة واليت تتشدق بشعارات مل تعد تنطيل عىل أأحد .ومما فامق حقد
هؤلء البقااي من قوى س ياس ية رشيفة يف الس تينيات والس بعينيات غرية مرضية من
بقي شاغرا بعد أأن أأصبح القوميون
السالميي اذلين احتلوا ماكن "البطل" اذلي ه
واليساريون يف معظمهم جزءا من منظومة الفساد والقمع .ومه كرهوا أأيضا هذه
ادلميقراطية اليت أأتت هبا الثورة ليس فقط ألهنا أأتت (وميكن أأن ترحل) ابلسالميي
ولكهنم اكنوا ول يزالون يف معظمهم أأصال غري دميقراطيي .هنا يقع التواصل مع فلول
ا ألنظمة اليت قامت ضدها الثورة ومه استبداديون دون عقد ودون تربيرات الرصخة
6

تصدير
املدوية ضد الصهيونية والمربايلية ،وهلم مه أأيضا مصلحة بدهيية يف تشويه وترذيل
الثورة اليت أأطاحت بسلطاهنم القمعي وامتيازاهتم اخلسيسة وفسادمه اخملزي.
أأما الوظيفة فبدهيية .لقد أأشهرت الثورة املضادة بقيادة احللف المارايت السعودي
الرسائييل احلرب ضد الربيع العرب واس تعملت لك الوسائل ألفشالها ومنع متددها،
أأساسا العالم الفاسد وا ألحزاب الس ياس ية الفاسدة والرهاب والتدخل يف
الانتخاابت .من هذه الوسائل احلرب النفس ية ابلرتكزي عىل توهجي :ا ألول التشكيك
يف وطنية الثورة عرب علية معروفة ويه تعيري الخر ابلعيوب اذلاتية ومن مثة خرافة
الربيع ال ِعربي.
الثانية ويه ا ألخطر :حتميل الثورة وزر معاانة شعوبنا واحلال أأن معاانهتا أأصلها
س ياسات النظم القمعية الفاسدة اليت أأجربهتا عىل الثورة وس ياسات الثورة املضادة اليت
مل تتورع عن أأي جرمية لعقاب الشعوب الثائرة وتآأديهبا وحهثا عىل الرجوع لبيت الطاعة
ولسان احلال يقول :أأليس من ا ألفضل أأن تعيشوا رعااي يف كنف سلطتنا الساهرة عىل
أأمنك بدل المترد علينا وادلخول يف هذه العمليات العبثية للتحرر و أأنمت ترون لكفهتا؟
طبعا ل احلرب النفس ية ،ول العالم الفاسد ،ول الرهاب حسب الطلب ،ول
احلرب ا ألهلية ول أأي يشء أخر قادر عىل ارجاع عقارب التارخي اىل الوراء.
وادلليل عىل ذكل :بعد املوجة ا ألوىل للربيع العرب يف تونس وليبيا والمين ومرص
وسوراي ورمغ النكسات وما تصورها البعض "دروسا" ،خرجت املوجة الثانية يف
السودان ،واجلزائر ،والعراق ،ولبنان .ا ِ
نتظروا املوجة الثالثة من أأكرث من ماكن مل تمت
فيه الصالحات احلقيقية.
لقد اتسع اخلرق عىل الراتق ومنظرو الثورة املضادة مثل املمولي واخملططي
س يكتشفون عاجال أأو أجال عبث التصدي ملسار التارخي.
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منصف املرزويق
كام ُص ِفي الاس تعباد بعد ألف الس ني من املعاانة وكام ُص ِفي الاس تعامر ولو ابلمثن
الرهيب اذلي دفعه بدل اكجلزائر ،فان تصفية الاستبداد علية لن يوقفها يشء أأو أأحد.
ول بد لليل أأن ينجيل.
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مقدمة

أأدت حركة املقاومة السلمية الوطنية اليت شهدت النور يوم  22فرباير ،2019
و أأصبحت تعرف ابمس احلراك ،اىل اس تقاةل بوتفليقة ،واعتقال أأكرث من مائة من القادة
الس ياس يي واملسؤولي ا ألمنيي و أأقطاب ا ألوليغارش ية .وجنم عن احلراك أأيضا حتراكت
مترد عابرة – لكهنا تبش جبزائر جديدة يف طور التحول – وسط قطاعات واسعة يف
سكل القضاء واملنظومة الصحفية ،وتآأجيل الانتخاابت الرئاس ية مرتي ،مث مقاطعهتا
الواسعة يف  12ديسمرب  ،2019مما قوض بشك حامس رشعية رئيس ادلوةل اذلي
فرضته القيادة العسكرية .لقد أأحيت جوانب عديدة من احلراك ا ألمل يف النفوس
وزرعت بذور التفاؤل ،يف بدل شهد انتشارا واسعا لليآأس والضجر وسط املواطني،
مهنا الاخنراط الهائل للمواطني واملواطنات ،وجتمع أأجيال عديدة ،وطبقات اجامتعية
وهمنية ش ىت ،من خمتلف مناطق البالد ومن مشارب س ياس ية متنوعة ،و أأيديولوجيات
خمتلفة .وارتقى احلراك ابنضباطه الالعنفي يف وجه لك الاس تفزازات ،ومظاهره املضيئة
للقمي املدنية والبداع ،وثباته يف ادلفاع عن الوحدة الوطنية ،ورفضه القاطع ألي شك
من أأشاكل التدخل ا ألجنيب ،وكذكل عزمه عىل الاس مترار يف النضال دون توقف اىل
غاية حتقيق تغيري جذري يف منظومة احلك .وقد أأهلم حراك اجلزائر الش باب واملواطني
يف بالد املهجر للتفكري سواي يف مس تقبلهم ،يف جزائر يتعي اعادة بناء لك يشء فهيا.
هذا التحول يف مسار التارخي مل حيدث من دون أأن يثري ردود أأفعال .فبدل من
الاعرتاف ابلتغريات العميقة احلاصةل يف البالد وتطلعات اجملمتع ،وانهتاز هذه اللحظة
التاريية للتعويض عن تسبهبم يف اهجاض اكريث لالنتقال ادلميقراطي السابق (-1989
 ،)1991مل تس تخلص ل ألسف قيادة اجليش الطاعنة يف السن – املتحالفة مع طبقة

مقدمة
س ياس ية واجامتعية مناهضة لدلميقراطية ومنتفعة من نظام احملسوبية اذلي يتغذى من
الريع واملزااي غري املس تحقة – ادلروس بل أثرت بعناد مواصةل السري ضد تيار التارخي
للحفاظ عىل الوضع الراهن ،واحباط هذه الفرصة اجلديدة لالنتقال اىل احلك
ادلميقراطي .تتلخص اسرتاتيجية القيادة العسكرية الرنجس ية يف خارطة طريق جتدد
النظام القدمي ،تغلفه هذه املرة خبطاب يزيف مطالب وشعارات احلراك ،وحتاول فرضه
من خالل جموعة واسعة من ا ألساليب املآألوفة بغية تقس مي احلراك وفك عراه واهناكه.
ويشمل ذكل محالت دعائية لتعميق الانقسامات القدمية املتجددة حول الهوية
ا ألمازيغية أأو الانقسامات ا أليديولوجية ،أأو لاثرة الشك والارتباك وسط احلراكي،
من خالل ومصهم بآأهنم أأعداء للوطن أأو دم "للخارج" ،كام يشمل ذكل نصب حواجز
يف الطرق حول املدن الكبرية للحد من توافد املتظاهرين ،فضال عن نش قوات ا ألمن
بكثافة حملارصة املتظاهرين وتوقيفهم ومقعهم أأحياان .وتشمل الرتسانة أأيضا عليات
الاعتقال والسجن واملضايقة والابزتاز القضائ للمتظاهرين وللشخصيات املؤثرة داخل
احلراك والصحفيي املس تقلي وحىت املواطني العاديي املنتقدين للنظام عىل الش باكت
الاجامتعية ،اىل جانب الفصل التعسفي من العمل أأو مساعي اس امتةل ورشاء ذمم
أأعضاء نشطي يف احلراك.
اكن ابلماكن أأن تشك حمنة جاحئة كوفيد 19-فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية واعادة
النظر يف خارطة الطريق غري الواقعية اليت يتشبث هبا النظام ،أأو عىل ا ألقل ختفيف
حاةل التوتر القامئ ابجراءات هتدئة ،خاصة و أأن احلراك قد حتمل مسؤوليته الوطنية من
خالل اعالنه من جانب واحد عن هدنة حصية ،لكن ،عىل العكس من ذكل ،فضل
النظام ،مثهل مثل ادليكتاتورايت ا ألخرى يف العامل ،اس تغالل الوضع الصحي للقضاء
عىل شعةل احلراك ،من خالل استيالئه عىل سلطات جديدة تقيد احلرايت املدنية
والس ياس ية ا ألساس ية ،وكذكل مضاعفة طرق مراقبة الشعب ،مع اس مترار احملاكامت
والاعتقالت اليت طالت نشطاء احلراك والصحفيي ،والقيام يف الوقت نفسه بتعديل
قانون العقوابت اجلزائري لتقييد حرية التعبري حبجة ضامن أأمن ادلوةل والنظام العام ،كام
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مقدمة
ت حظر وسائل العالم الالكرتونية املنارصة للحراك .وابلتوازي مع موجة الاعتقالت
واملضايقات وكمت ا ألصوات الناقدة ،كثف النظام من محالته ادلعائية الهادفة اىل
تش تيت صفوف احلراك واضعاف معنوايته والتشويش عليه واس تزنافه ،من خالل
عليات تضليل وتشهري متكررة ضد حركة املواطني املناضلي من أأجل التغيري
وتشويه مسعة الشخصيات املؤثرة فيه .يف هذا الس ياق املمتزي ابلهتجم الس ياس واسع
النطاق ضد احلراك ،ت نش كتاب أأمحد بن سعادة بعنوان "من مه هؤلء اذلين نصبوا
أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟".
ان هذا الكتاب اذلي شارك يف تآأليفه جموعة من الباحثي ،هو مسامهة حتليلية
تندرج يف اطار هجد أأكرب يروم ادلفاع عن احلراك ضد محةل التشويه الشسة والطعن
املنسقة اليت يتعرض لها .يقال انه أأثناء الثورة جيب الرتكزي وجتنب تش تيت الانتباه،
واختيار املعارك بدل من الرد عىل مجيع الاس تفزازات والهجامت ،فال بد اذن من
اختيار املعارك الهامة لتحقيق الهدف املتوىخ ،واحملدودة ليك يكون لها تآأثري .وهذا أأول
سبب لختياران القيام بتحليل أأاكدميي لتفكيك ما جاء به كتاب بن سعادة ،اذلي قدمته
الكتائب العالمية للنظام اكنتاج حبيث أأاكدميي يف محلهتا ادلعائية ضد احلراك .السبب
الثاين هو أأن املقالت القليةل اليت تطرقت اىل الكتاب بشك نقدي مل تقدم دحضا
موضوعيا مبارشا لالدعاءات الرئيس ية اليت تضمهنا الكتاب .والسبب الثالث هو أأن
معظم ا ألشخاص والكياانت املس هتدفة من الادعاءات الواردة يف هذا الكتاب ،اكن
ردمه اما ابلزتام الصمت ،أأو مبوقف التحفظ حتس با لرفع دعوى تشهري ضد صاحبه
ابلنس بة لبعض املعنيي ،أأو رمبا بدافع الرتفع عن اخلوض يف املوضوع ابلنس بة لخرين.
لكن اذا اكن ميكن اعتبار هذا الصمت كعالمة عىل التعفف والنآأي ابلنفس ،ومبثابة
الرد ا ألسمل عىل من يس تخدم القذف ،مفام ل شك فيه أأن املروجي للكتاب يعتربون
ذكل اعرتافا مضنيا ونرصا حمققا ،يف حي أأن السامح بآأي ذرة انتصار لدلعاية العدائية
للنظام يتناقض جوهراي مع روح املقاومة الالعنفية املنهتجة من ِقبل احلراك.
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مقدمة
ان ادلفاع عن احلراك ضد اهتامات بن سعادة ل يعين بآأي حال من ا ألحوال ،كام
يدعي هذا املؤلف ،أأننا نتبن تصورا "تآألهييا" ل .ان ادلفاع عن احلراك يتوافق مع
تصور واقعي لنقاط قوته وضعفه ،وادلليل أأن داخل احلراك نفسه ،يُنتقد ضعف
جناعته ،وانس ياقه اىل تكرار مظاهرات امجلعة والثالاثء ،وعدم قدرته عىل ختيل أأو
تطبيق أأشاكل احتجاجية اسرتاتيجية جديدة من شآأهنا أأن تكثف ،بشك سلمي
وتدرجيي ،الضغط عىل نواة النظام لرغاهما عىل التفاوض بشآأن انتقال دميقراطي حقيقي.
ويف قلب احلراك نفسه جيري نقاش نقدي مس متر أخر ،بي من يرفض أأي شك من
أأشاكل التفويض أأو المتثيل خوفا من احتواء أأحصابه ،واس امتلهتم من ِقبل هجاز البوليس
الس ياس ،املمترس يف مثل هذه ا ألساليب واملناورات ،وبي من يطالب اببراز ممثلي
عن خمتلف رشاحئ احلراك لتوجيه طاقته وتركزيها يف عل منظم وابلتايل الرساع يف
اجتاه حل ا ألزمة اليت يسبب طول أأمدها تعريض البالد خملاطر كبرية ،من الانسداد
الاقتصادي اىل ش ىت أأساليب التالعب ،ومن الاجنراف غري احملمودة عواقبه اىل
الاهنيار .وبي هذين الطرفي ،مثة طرف اثلث يدافع عن حل وسط ،يقض بتحقيق
أأشاكل من المتثيل اليت تس تجيب خملاوف الك الطرفي.
وداخل احلراك هناك أأيضا نقاش حامس ونقدي بي اذلين يدافعون عن احلوار ا ألفقي
الشامل قبل املفاوضات الرأأس ية ،وبي اذلين يدعون اىل العكس ،وطرف اثلث يدعو
اىل طريق وسط.
وابلتايل يتضح أأن ادلفاع عن احلراك يف هذا الكتاب ل يفرتض تقديس احلراك ،بل
يستند اىل فهم واقعي ملشآلك اجلزائر الس ياس ية واىل رضورة الرد عىل الظمل اذلي
يشوه هذه الهبة الوطنية الكبرية بتصويرها عىل أأهنا حركة تتالعب هبا أأايد أأجنبية.
يضم هذا الكتاب جموعة من املقالت املس تقةل تبحث وحتلل كتيب بن سعادة من
زوااي خمتلفة ،ومجيع املسامهي هبذه املقالت أأاكدمييون جزائريون منخرطون يف احلراك.
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ينقسم الكتاب اىل أأربعة أأجزاء .يتآألف ا ألول من ثالثة مقالت خمصصة للنقد
اجلوهري حملتوى كتيب بن سعادة.
املقال ا ألول "العقلية التآمرية يف حاةل هذاين صارخ" ،بقمل يوسف جباوي ،يتناول
كتيب بن سعادة من منظور معريف ومهنجي .هتمت لك من نظرية املعرفة وفلسفة العلوم
بنظرايت املؤامرة منذ عقود من الزمن لتحديد عيوهبا املعرفية والهفوات املهنجية اليت
متزيها .تستند هذه الورقة اىل هذا اخلزان املعريف لتعقب العيوب املعرفية وا ألخطاء
املهنجية يف النصوص التآمرية لنب سعادة .وجتدر الشارة أأن كتاب بن سعادة ليس
ا ألول من نوعه وليس مس تغراب ،فلكنا يتذكر بداية احلراك عندما ادعى الشاعر محمد
جربوعة أأن احلراك اكن يقوده الرببريست ،وادلوةل العميقة وفرنسا .يف احلقيقة ،تشك
نظرايت املؤامرة جزءا ل يتجز أأ من الثقافة الس ياس ية السائدة يف منطقتنا وبدلان .وبعد
رشح هذا اجلانب من املوضوع ،حيلل املقال نظرية املؤامرة دلى بن سعادة كتعبري
س ياس ،ويُبي أأن خطابه يندرج مضن محةل دعاية تسعى اىل اضفاء الشعية عىل
الس ياسة احلالية لصناع القرار العسكريي ضد احلراك.
يف الورقة الثانية" ،زيغان لوين" ،يضع نفس املؤلف جانبا احلجج والبناء التآمري
دلى بن سعادة ليفحص أأساس ا ألطروحة اليت تزمع بآأن ثورات "الربيع العرب"
واحلراك اجلزائري ليسوا أأكرث من ثورات ملونة ،وذكل يف ضوء ما ميكن اس تخالصه
من دروس العلوم الس ياس ية حول الظواهر الثورية ومقارنهتا .وبعد التذكري ابلثورات
امللونة ،لتصحيح الرواايت املشوهة اليت ينسجها بن سعادة عهنا ،تطرح هذه املقاةل
مقارنة ألوجه الش به والاختالف – يف عدة جوانب مهنا أأشاكل الاحتجاج – بي
جموعيت ا ألحداث ،مث تسلط الضوء عىل وجود جموعة من الاختالفات البارزة واملهمة
اليت تستبعد أأي تطابق بي جموعيت الثورات .وتثبت املقاةل أأيضا أأن بن سعادة
يس تخدم بشك خاطئ مفاهمي الاس مترارية أأو الامتداد – لربط "الربيع العرب"
واحلراك اجلزائري ابلثورات امللونة – من خالل تقدمي حقيقة بس يطة ،تمتثل يف
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تباعدهام املاكين والزمين .يدعي بن سعادة أأن الانتفاضات العربية واحلراك اجلزائري مه
نتاج أأفاكر احتجاجية – مهنا هنج الالعنف – همندسوها مرتزقة دوليون خمتصون يف
جمال تغيري ا ألنظمة ،يعملون لصاحل الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف حي يكفي القاء
نظرة عامة عىل العمليات املعقدة لنتشار ا ألفاكر واملامرسات الاحتجاجية وتكييفها حمليا
أأو توطيهنا ،وكذكل اترخي النضالت الس ياس ية والاجامتعية لشعوب منطقتنا ،ليتبي
أأن هذه املزامع ليست أأكرث من صورة اكرياكتورية خسيفة عن الواقع.
"الالعنف يف اجلزائر :مؤامرة امربايلية أأم ظاهرة ذاتية؟" ،املقاةل الثالثة لعباس
عروة ،تتصدى لهذه املزامع من زاوية خمتلفة ،ثقافية هذه املرة .هذه املقاةل تسلط الضوء
عىل التطور يف جمال ا ألفاكر واملامرسات الالعنفية اليت مزيت الاحتجاجات يف
منطقتنا ،وحتيلها اىل ثالثة أأس باب .أأول ،عامل ثقايف أأساس ،يمتثل يف جتذر الالعنف
يف ثقافتنا ،تشجعه يف ذكل التعالمي السالمية وممارس ته عرب اترينا الساليم .مث
التجربة املؤملة للحرب القذرة يف اجلزائر اليت أأثرت يف املنطقة بآأرسها وساعدت عىل
تبين املقاربة السلمية لالنتفاضات خالل "الربيع العرب" .ان جناح الالعنف يف تونس
ومرص من هجة ،والتاكليف الاكرثية للعنف السائد يف ليبيا وسوراي والمين ،من هجة
أأخرى ،سامه بدوره يف ترس يخ داخل الوعي امجلاعي رضورة نبذ العنف والتدخل
ا ألجنيب .مل تعد أأسطورة الثورات املسلحة وبريقها جتتذب كثريا ا ألجيال اجلديدة اليت
ل تقمي مسار العنف فقط من حيث رشعيته ومشوعيته ،لكن أأيضا من حيث تلكفته
البشية والاقتصادية ،فضال عن مساءةل مدى فعاليته يف احداث التغيري .اثلثا ،يف
س ياق العوملة الثقافية املتسارعة بفعل انتشار وسائل التصال ،أأصبحت النضالت
الس ياس ية والاجامتعية يف منطقتنا تؤثر وتتآأثر اب ألفاكر واملامرسات املعا ِرضة يف بقية
العامل.
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يضم اجلزء الثاين من الكتاب جموعة من املقالت اخملصصة لتسليط الضوء عىل
خشص بن سعادة وكذكل عىل ماجد نعمة وريشار لبيفيار ،ا ألول كتب تصديرا
للكتاب ،والثاين خامتته.
مقاةل "الرعاية الغربية ضد الرادة الشعبية واملصاحل الوطنية اجلزائرية" ،حملمد دوغة،
تشمل جانبي ،ا ألول يبحث فيه املؤلف كيف ميكن لنعمة ولبيفيار اضفاء تزكية فكرية
ألطروحة بن سعادة ،وتعزيز ماكنته الفكرية من خالل مسعهتام ،وما يكتشفه دوغة هو
أأهنام بدل من تعزيز هذه املاكنة ،فهام يسهامن يف واقع ا ألمر يف حسهبا اىل ا ألسفل .ان ما
جيمع بي جموعة الثالثة يه عضويهتم مجيعا يف املركز ادلويل لدلراسات اجليوس ياس ية
والاستشافية ( .)CIGPAعالوة عىل ذكل ،يبي املؤلف أأن نعمة ،اذلي يدير جمةل
 Afrique-Asieاليت ميولها نظام اجلرنالات ،هو املثال المنوذيج للمثقف املرتزق،
اذلي يتبن أأي قضية يكون صاحهبا مس تعدا دلفع املقابل ،أأما لبيفيار ،ضابط
الاحتياط يف اجليش الفرنيس ،فهو يعمل ببساطة ملصاحل بالده .ل يفي الثالثة
انتقادمه املعلهن لالمربايلية ا ألمريكية ،لكهنم يشرتكون مجيعا يف غض الطرف عن
التدخل الفرنيس يف منطقة الساحل ،عىل وجه اخلصوص ،أأو يف ما يص عالقة ما
يُعرف بـ "فرنسآأفريقيا" ( )Françafriqueبشك عام .مث يدرج دوغة علية تسويق
كتيب بن سعادة التآمري يف اطار أأوسع ،ويشح كيف ميول النظام اجلزائري خرباء
مرتزقة وحصفيي وعلامء س ياس يي ومشاهري ورايضيي وفناني من اخلارج خلدمته
وادلعاية ل .ويف اجلزء الثاين ،يقوم دوغة بتشحي جوهر أأطروحة بن سعادة اليت تزمع
بآأن الولايت املتحدة ا ألمريكية ختطط لثورة ملونة يف اجلزائر لستبدال النظام القامئ
ابسالميي .ول ترتك مراجعته الشامةل واملدققة للعالقات اجلزائرية ا ألمريكية أأي جمال
للشك حول تفاهة وزيف ما يدعيه بن سعادة وداعامه املثقفان.
املقاةل الثانية من هذه الثالثية ،بعنوان "تشبيك أأيديولويج وس ياس" للمؤلف
موىس بن محمد ،حتاول رمس بعض مالمح البيئة ا أليديولوجية والس ياس ية لنب سعادة.
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ويف هذا الطار يفحص ثالثة جمالت .يف الشق ا ألول ،يشري بن محمد أأول اىل أأحد
تفاصيل السرية اذلاتية لنب سعادة ،الناشئ عن "احلرب القذرة" اجلزائرية ويعلق عىل
أأنشطته داخل كوكبه التآمري يف كندا .مث يتفحص العالقة العضوية ا ألوىل ،اليت تربط
بن سعادة ،بصفته عضوا يف "فريق حبيث" ابملركز الفرنيس ل ألحباث يف جمال
الاس تعالمات ( ،)CF2Rاذلي يديره اريك دينييس ( ،)Eric Denecéويه نفس
الهيئة ش به التجسس ية اليت تعاونت معها سعيدة بن حبيلس منذ س نوات .ومتت
الشارة أأيضا اىل بعض أأوجه التعاون بي بن سعادة وبن حبيلس داخل مركز .CF2R
يف اجملال الثاين ،يسلط بن محمد الضوء عىل مركز  CIGPAحيث يتوىل بن سعادة
العضوية يف هيآأته التحريرية وميثل املركز يف مونرتايل .ويقمي مركز ا ألحباث هذا ،اذلي
ير أأسه التونيس املازري حداد ،أأحد أأقطاب املناهضي للثورة ،عالقات مع كبار
املسؤولي الس ياس يي وا ألمنيي الفرنس يي وا ألجانب .أأما يف فرنسا ،فريوج هذا املركز
لس ياسة أأمنية ميينية متشددة ،تنهتك حقوق املواطني املسلمي املس هتده في أأصال من
س ياسة المتيزي ضدمه .اىل جانب ذكل ينش هذا املركز البحيث ،بقوة وابرصار ،ا ألفاكر
املناهضة للتغيري يف شامل أأفريقيا والشق ا ألوسط ،من خالل أأيديولوجية "التحالف
الساليم ا ألطليس" اليت تتنامغ متاما مع نظرية املؤامرة لنب سعادة ضد الربيع العرب
واحلراك اجلزائري .وتشن العديد من ا ألعامل والندوات اليت ينظمها هذا املركز الفكري
جهوما ضد النفوذ الرتيك يف الشق ا ألوسط .كام تعكس توهجات مركز CIGPA
و أأنشطته ،التقاطع الواحض بي أأيديولوجية مؤسسه وخماوف فرنسا الرمسية املذعورة من
انبعاث جديد للشعوب املغاربية والعربية وا ألفريقية وتنايم القوة الرتكية .وجتد توهجات
هذا املركز الفكري دعا من خالل قربه من مركز دراسات امارايت اتبع حملمد دحالن،
امللقب بـ"بيتبول" ش يخ البرتول محمد بن زايد ،الراعي جزئيا ملركز .CIGPA
يبحث اجملال الثالث يف بعض جوانب التآأثري المارايت ،ليس عىل بن سعادة
مبارشة ،مبا أأنه ل يوجد عىل ما يبدو أأي رابط مبارش يويح بذكل ،ولكن تآأثري فعيل
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عىل ش باكت العالقات اليت يدخل يف اطارها لك من  CF2Rو ،CIGPAدامئا
هبدف تسليط الضوء عىل اجلوانب غري املكتشفة للحاضنة ا أليديولوجية والس ياس ية
اليت ينمتي الهيا بن سعادة.
حتقيق بن محمد يكشف عن جانب غري معروف لنب سعادة ،ميكننا من خالل نسج
رواية جديدة مضادة لنظريته التآمرية ،هزلية اىل حد ما ،جانب يش به كثريا قصة "من
حفر حفرة ألخيه وقع فهيا" ،فك احلجارة اليت أألقاها بن سعادة عىل غريه ترتد اليه ،مبا
يفرض عليه تقدمي توضيح مجلهوره وجموعة املفتوني به اذلين احتفوا به ،وروجوا ل
صورة املثقف الكبري .غري أأن دور املثقف ،حبسب ادوارد سعيد ،هو قول احلقيقة
للسلطة ،ا ألمر اذلي يقتض منه أأن يكون متحررا عهنا وبعيدا عن تآأثريها و أأن ينآأى
بنفسه عن جامعات وش باكت النفوذ 1.كام أأن هممة املثقف ،فضال عن دور احلارس
ألمته ،وفقا لتوصيف الش يخ محمد بشري البراهميي ،تمتثل حسب الفيلسوف ميش يل
فوكو يف "حماربة مجيع أأشاكل السلطة حيامث اكن [املثقف] غرضها و أأداهتا :يف س ياق
املعرفة واحلقيقة والضمري واخلطاب"2.
املقال ا ألخري يف هذا القسم "’س يڤبا‘ :مركز يف خدمة الس ياسة اخلارجية الفرنس ية"
بقمل صدوقية بن عكنون ،يكل املقاةل السابقة برتكزيه حرصاي عىل مركز ا ألحباث
 .CIGPAمؤلفة املقال حتلل بعناية البياانت املتعلقة مبهام املركز و أأهدافه وقميه،
ابلضافة اىل مقالته وتقاريره ومؤمتراته .وعىل عكس الادعاءات املعلهنة ،يعمل هذا
املركز كشكة اتصال أأكرث من كونه مركزا لنتاج ا ألفاكر والتفكري املوضوعي ،حيث
تُنش اصداراته غالبا عن طريق املؤمترات ،من ِقبل "خرباء" ينمتون يف معظم ا ألحيان
اىل عامل الس ياسة وا ألمن الفرنيس ،من سفراء سابقي ووزراء سابقي ومسؤولي
سابقي يف اخملابرات ونواب .توحض بن عكنون عن طريق ا ألمثةل املسافة الشاسعة بي
الادعاءات ا ألخالقية ملركز  CIGPAو أأخالقياته املتقلبة حبسب الظروف ،وختتمت
املؤلفة مقالهتا بطرح سؤال عىل بن سعادة:
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هل يُمكننا أأن نهتم حركة شعبية أأو منظمة بآأهنا أأداة ل ألمريكيي ،عندما يكون
"توجس نا" جتاه حراكت الاحتجاج ضد ادليكتاتورايت العربية مشاهبا متاما ومتطابقا
مع توجس مؤسسة فكرية موهجة أأيديولوجيا وس ياس يا خلدمة الس ياسة اخلارجية
الفرنس ية؟

يقترص اجلزء الثالث من هذا الكتاب عىل مقال واحد يتناول كتيب بن سعادة من
منظور اعاليم .يرمس املقال بعنوان "صناعة اليد الأجنبية ،مثقف يف خدمة احلراك
املضاد" خمللوف لعريوي ،الس ياق الس ياس والعاليم املقيد للحرايت اذلي صدر يف
اطاره هذا املنشور .ت ِ
ُذكر املقاةل أأول ببعض أأساس يات الاقتصاد الس ياس لوسائل
العالم يف ادلوةل والرتسانة القانونية اليت حتكها ،قبل أأن تصف ابلتفصيل كيف ت
اطالق هذا املنشور والرتوجي ل يف وسائل العالم .وتُظهر مقاةل لعروي القصرية بشك
واف أأن التغطية العالمية لكتيب بن سعادة ليست أأكرث من مناورة حمبوكة لالس ناد
الأاكدميي ألسطوانة "اليد الأجنبية" املشوخة.
أأما اجلزء الرابع وا ألخري من هذا الكتاب ،فيتناول ردود الفعل عىل الادعاءات
احملددة ،اليت أأطلقها بن سعادة دلمع أأطروحته التآمرية .وجيمع هذا اجلزء مخسة نصوص.
"القذف يف ظل امحلاية الشخصية" ،عبارة عن استشارة قانونية موجزة للمحايم
سفيان تلمساين ،يناقش فهيا كيف ميكن أأن تشك ترصحيات بن سعادة جرامئ قذف،
مبوجب قانون العقوابت اجلزائري .ويعزو مؤلف املقال عدم اكرتاث بن سعادة ودار
النش " أأبيك" ( )APICخلطر التعرض للمقاضاة بهتمة التشهري اىل يقيهنام من ضامن
الفالت من العقاب اذلي توفره هلام السلطة القامئة ،املس تفيدة الرئيس ية من هذا
املنشور.
البقية عبارة عن جموعة من أأربعة نصوص ،س بق نشها من ِقبل أأحصاهبا ،سواء اكنوا
أأشخاصا أأم منظامت ،يف شك ردود عىل اهتاهمم من ِقبل بن سعادة ،عند كتابة قصته
التآمرية التشهريية .واكنت هذه النصوص يه الوحيدة املتاحة للجمهور ،سواء يف
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الصحف أأو عىل مواقع ا ألنرتنيت ،اليت متكنا من احصاهئا حىت الن ،مع الشارة اىل أأننا
مل هنمت يف اطار هذا العمل ابملواقف اليت ربام عرب عهنا البعض هبذا الشآأن ،عىل وسائل
التواصل الاجامتعي .واكن بودان التواصل مع ا ألشخاص واملنظامت اجلزائرية املهتمة يف
هذا الكتاب ابلتآمر ،لنقل مشاعرمه ومواقفهم ورمبا ردود أأفعاهلم ،لكن املواعيد الهنائية
للنش اليت ت حتديدها حالت دون ذكل.
"سآأرفع شكوى ضد املؤلف ودار النش" هو عنوان مقابةل مع لهواري عدي ،ت
نشها عىل موقع  ،Reporters.dzيرد فهيا عدي عىل حفوى الادعاءات املوهجة ضده.
ويفند عدي ترصحيات بن سعادة بشآأنه ويفكك بعض اجلوانب الس ياس ية يف أأطروحة
الاكتب ،ويُعلن كذكل نيته مقاضاة املؤلف ودار النش.
نفس الصحيفة الالكرتونية نشت مقابةل مع زبيدة عسول بعنوان "ل حق ألحد يف
قياس وطنية اجلزائريي" وحنن بدوران نعيد نش املقابةل .وتفرس عسول العالن عن
الكتاب يف الذاعة العمومية ،قبل س تة أأشهر من صدوره يف السوق ،عىل أأنه
"تلكيف مبهمة" من أأجل " أأغراض خفية" .وترد عسول ابجياز عىل لقب "القادة" اذلي
يشملها به بن سعادة يف كتيبه وعىل بعض املزامع املتعلقة هبا ،ويه أأيضا حتتفظ حبقها
يف رفع دعوى قضائية ضد مؤلف الكتاب.
س بق أأن نشت منظمة الكرامة احلقوقية نصا عىل موقعها بعنوان "منظمة الكرامة:
من أأجل كرامة الشعوب" تناولت فيه ابلتفصيل الهتامات املوهجة الهيا يف الكتيب.
ويشح منشورها همن يه الكرامة ،وما يلصق هبا كذاب وهبتاان ،مث تبحث بشك مبارش
يف الومصة اليت يس تخدهما الاكتب هتكا ضدها عندما ينعهتا ابملنظمة "املرتدية رداء
ادلفاع عن حقوق النسان" وكذكل مزاعه حول المتويل والرهاب وعالقهتا حبركة
رشاد .كام يشري نص املقال اىل أأن خطاب بن سعادة يتنامغ مع خطاب املنظرين
الشعبويي وادلول الشمولية اذلين يشوهون مسعة املدافعي عن حقوق النسان،
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ويقوضون بذكل اجلهود اليت يبذلها هؤلء لتوعية الناس حول احرتام احلقوق واحلرايت
ا ألساس ية.
ويتمت اجلزء ا ألخري من هذا الكتاب ابعادة نش مقاةل "رشاد مضن احلراك" ألمانة
حركة رشاد املنشور عىل الصفحة الالكرتونية لهذه احلركة .تقدم رشاد – اليت تتعرض
منذ مايو املايض محلةل اعالمية رشسة بدون هوادة ،بتنس يق من هجاز البوليس
الس ياس – يف هذا املنشور طبيعة هماهما ورؤيهتا وقميها ،قبل أأن تعرض مواقفها من
الالعنف ،والسالم والسالموية ،واجلهبة السالمية لالنقاذ ،والهوية الوطنية
والعلامنية ،وتصورها للس يادة ،وعن متويلها ،مع التوضيح أأن هذا املنشور من حركة
رشاد مل يصدر كرد مبارش بآأت معن اللكمة ،عىل جهامت بن سعادة ،لكنه يتناولها كوهنا
تشك جزءا من املوضوعات الرئيس ية محلةل التضليل اليت تتعرض لها من ِقبل السلطة.
حىت وان اكنت هذه ا ألجزاء ا ألربعة من الكتاب تغطي عددا من املنظورات املكةل
لبعضها البعض ،ال أأهنا غري شامةل ول تغطهيا مجيعا بآأي حال من ا ألحوال.
اكن ابماكن تسليط الضوء عىل ما جاء يف كتيب بن سعادة ،من منظور نفيس ،أأن
يفيد ويقدم اسهاما مثينا ،يضاف اىل اجلوانب ا ألخرى اليت تناولهتا هذه املقالت ،لكن
املواعيد الهنائية احملددة للنش فرضت التخيل عن هذه املسامهة يف الطبعة احلالية.
وجتدر الشارة يف هذا الس ياق اىل أأن ا ألشخاص اذلين جتتذهبم نظرايت املؤامرة
يشرتكون فامي بيهنم يف جموعة حمددة من السامت النفس ية 3،وابلتايل فانه من املثري
لالهامتم حتليل نصوص بن سعادة من هذه الزاوية.
تعرض نصوص بن سعادة عىل أأي حال نظاما عقائداي هنائيا مفصول فيه ل يقبل أأي
نقاش ،حيث تتجمع ا ألفاكر دون جتانس منطقي يربطها ،ومكثال عىل ذكل ،جند أأن
نصوصه تزنع الشعية عن احلراك من خالل تصويره عىل أأنه "ثورة ملونة" تتالعب هبا
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لتنصيب السالميي يف السلطة ،لكنه يف الوقت نفسه
يقول انه "يساند احلراك بشك أأساس" 4.ول يشك أأحد يف أأن نصوصه الس ياس ية
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حول الانتفاضات يف املنطقة مكرسة ِلطرح نظريته حول املؤامرة – واذا أأخذان يف
الاعتبار أأننا مل نر ل نصوصا تدرس أأو توثق ،عىل سبيل املثال ،انهتآاكت حقوق
النسان ،والانقالابت ،والطابع العسكري /اخملابرايت لدليكتاتورية يف اجلزائر أأو يف أأي
ماكن أخر يف العامل العرب ،ول عن تبعية العداةل ووسائل العالم لنظام احلك ،أأو
ببساطة فساد ادلوةل العارم ،ويه لكها قضااي تتصدر اهامتمات احلراك – فال ميكن
للمرء أأن يرى يف بعض مجهل املتناثرة والغريبة اليت تزمع دمع احلراك ،وسط أأمواج
متالطمة من نس يج خطابه التآمري ،أأكرث من كوهنا أأقوال ممنقة ،ونوع من الهترب
و"ابراء اذلمة من املسؤولية" لمترير رسالته بشك أأفضل.
مثال أخر :يبدو أأن بن سعادة يدرك أأنه من غري املقبول أأخالقيا احلديث عن طابو،
اذلي اكن مسجوان وقت نش الكتيب ،عندما يقول انه "من غري الالئق تناول قضيته
يف هذا الس ياق" .5لكنه من انحية أأخرى ،يذكر طابو س بع مرات عىل ا ألقل ،بي
لمريكية ضد بدلمه6.
اجملرمي املفرتضي اذلين يزمع أأهنم تآمروا مع الولايت املتحدة ا أ
املثال ا ألخري :جند من انحية أأن نصوصه تذكر عىل وجه التحديد عددا من
الشخصيات وامجلعيات الس ياس ية ابعتبارمه عالء يتآمرون مع الدارة ا ألمريكية ضد
اجلزائر ،أأي خونة ،لكنه يف نفس الوقت يدعي أأن كتابه "مل يكن هيدف اىل اهتام هذا
الشخص أأو ذاك" 7،و أأنه "ل يقصد بآأي حال من ا ألحوال أأن يكون كتابه عبارة عن
لحئة اهتام ضد أأشخاص" 8،حىت وان رصح عىل أأمواج الذاعة الوطنية بقول " أأان ل
أأهامج ال من يقود احلراك يف اجتاه تريده أأجندة خارجية"9.
يف جمال السلوكيات ،تش به هذه املناورات اىل حد كبري علية التالعب النفيس
(التحويل املعريف) حيث يعمل املناورون عىل ادخال الريب يف نفوس حضاايمه وجعلهم
يشككون يف ذاكرهتم وادراكهم وعقلهم.
من املهم أأيضا حتليل نزعة التشكيك العديم اليت ينطلق مهنا بن سعادة لرمس صورة
مس هتدفيه ،وكيف يوفق بي النقيضي ،بي من هجة ،شاكواه من أأن نصوصه تتعرض
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للحصار والتجاهل ،ومن هجة أأخرى ادعاءاته بآأن منتقدي أأطروحته مدفوعون
ابلشعور ابذلنب كوهنم متورطون يف املؤامرة املزعومة ،أأو عدم قدرته عىل الاس امتع اىل
أأي انتقادات ل ،واحالهتا تلقائيا اىل الهجامت املوهجة اليه خشصيا ،اليت يس تخدهما هو
نفسه أأحياان ،حبسب املرتبة اليت يشغلها املس هتده ف دليه يف سمل النسانية10.
من املفيد أأيضا حتليل اس تخداماته ألسلوب املآأزق املزدوج (،)double bind
حبيث جيعل من مس هتده فيه مذنبي يف لك احلالت ،مذ ِنبي ان الزتموا الصمت ومذ ِنبي
أأيضا اذا ردوا عىل اهتاماته .فهو من انحية ،يهتم وسائل العالم اليت مل تولِ كتيبه اهامتما
ومل تعلق عليه ،بآأهنا تسعى من بي أأمور أأخرى اىل "حامية أأشخاص حمددين" ،لكنه
من انحية أأخرى يعترب أأن منتقديه مه " أأشخاص أأو جامعات يشعرون أأهنم
مس هتدفون" من ترصحياته ،أأو " أأهنم متورطون حقا يف أأجندات ليست [ ]...يف
مصلحة البدل" ،انتقادات يرمسها أأيضا يف صورة "مسك رسدين مهبور بضوء سفينة
صيد" ،يف اشارة اىل كتيبه11.
ويف جسل التسممي ،جلوء بن سعادة اىل انتحال هوية شقيقه ،اذلي قُتل أأثناء احلرب
القذرة يف التسعينيات ،يف رده عىل أأحد منتقديه ،قد حتتاج اىل يشء من البحث
لسود!12
والتدقيق .وقد ش به ساطور هذا ا ألسلوب لنب سعادة ابلسحر ا أ
أأخريا ،هناك منظور أأخري ،بآأبعاد ثقافية ،اكن ميكن الاس تفادة منه لتشحي مفردات
نصوصه اليت تطغى علهيا العقلية التآمرية بشآأن الثورات .هنا أأيضا توجد ثنائيات
وتباينات مذهةل تتطلب الاس تكشاف .من هجة يس تخدم بن سعادة خطااب وجهيا
حول الاس تعامر اجلديد والاغرتاب الثقايف اذلي ميزي أأقلية فكرية يف اجلزائر معادية
لالسالم و ُمتصهينة ،لكنه ،من هجة أأخرى ،يبدو غري قادر متاما عىل ادراك ا ألمناط
الثقافية اليت تشك أأسس نظريته للمؤامرة .هل متثيل جممتعاتنا الاكمنة يف نظريته
للمؤامرة يعكس ا ألعامق الثقافية ملنطقتنا؟ ويف أأي س ياقات اتريية وثقافية متتد جذور
خطابه حقا؟
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س بق للعديد من ادلراسات ملا بعد الاس تعامر أأن تناولت هذا املوضوع 13،مع العمل
أأن ما نُطلق عليه هنا ،ألغراض هذه املقدمة ،امس نظرية مؤامرة لنب سعادة ،هو جتاوز
يف اس تخدام اللغة ،أأو اب ألحرى سوء اس تخدام للمصطلحات ،ألن جوهر هذه النظرية
س بق أأن طرحه الصحفيون الغربيون منذ بداية "الربيع العرب" 14.ول يزال رسد
الرواية الغربية للعامل العرب مش بعا بنظرة املستشقي وتصورمه لعامل رشيق يئ يف
براثن استبداد سلطاين خطري ،فوضوي وعنيف ،هذا عندما ل يصورونه يف حاةل ركود
ومخول سليب عدمي الفعالية ،ينتظر املساعدات الغربية اليت متكنه من التغيري اذلي ينقهل
اىل ضفة التقدم واحلداثة15.
عندما اندلعت الانتفاضات يف دول شامل أأفريقيا والشق ا ألوسط ،رسعان ما عاد
اخلطاب الغرب ليهنل كعادته من هذه الصياغة ( )framingالاستشاقية ويعيد
انتاهجا .بد أأ الصحفيون وكتاب ا ألعدة التلوحي بآأن الالعنف يف الثورتي التونس ية
واملرصية يقف وراءه أأشخاص تدربوا عىل أأساليب العمل الالعنفي يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية وتش بعوا بآأفاكر جي شارب 16.وذهب البعض مهنم اىل التذكري بآأن قوة
التكنولوجيا الغربية (النرتنت ،وتكنولوجيا العالم الفضائ ،والش باكت الاجامتعية)
يه اليت لعبت ادلور املركزي يف هذه الثورات ،بيامن أأحال أخرون الفضل يف هذه
التحدايت اىل الـ ُمثُل ادلميقراطية ومبادئ احلداثة الغربية اليت علت بعمق داخل
اجملمتعات العربية .وحسب فنتورا ،فان عامة امجلهور الغرب اعترب هذه الثورات ليس
"حماولت للتحديث حفسب ،بل أأيضا للقفز اىل منظومة املعايري وال ِقمي الغربية"17.
ه
وقد أأصاب حشادة كبد احلقيقة عندما أأشار اىل أأن:
مثل هذه التصورات الاستشاقية وجدت أأصداء أأيضا يف نفوس بعض العرب
واملسلمي أأنفسهم ،املسكوني بنوع ابلستشاف اذلايت ،اذلين [ ]...ل يؤمنون بقوة
الشعوب العربية يف رمس اتريهم بآأنفسهم ،ويعتقدون أأن اتريهم جيب أأن يصنعه
الخرون ،وذكل بسبب ضعفهم ،أأو بسبب قوة الغرب وتقنياته .وابلتايل ،فان
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الثورات يف العامل العرب ،من وهجة النظر هذه ،ليست سوى صنيعة الغرب
(الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأورواب وارسائيل).
وميكن أأن نرى هنا كيف يعكس هذا الاستشاق وذاك الاستشاق اذلايت ،نظرية
املؤامرة ،خاصة عندما ل تشكك نظرية املؤامرة يف الرواية الرمسية ،بل تؤكدها
وتدعها .ان ما تربزه نظرية مؤامرة كهذه ،اليت تش به الاستشاق ابلنس بة ايل،
شيئان :غياب دليل واحض يس ند مثل هذه الاس تدللت من هجة ،واهامل ا ألدةل
املناقضة لها ،من هجة أأخرى ،حبيث تتجاهل مثل هذه النظرايت ا ألمثةل العديدة يف
التارخي ،اليت تظهر فاعلية العرب وقدراهتم عىل حتدي الهمينة الأجنبية ووالكءها
احملليي ،كام حدث يف فلسطي ولبنان ومرص واجلزائر والعراق ويف أأماكن أأخرى18".

يُظهر نقد ما بعد الاس تعامر يف اخلطاب الغرب حول "الربيع العرب" بوضوح أأن
نظرية املؤامرة اليت يتبناها بن سعادة يه يف الواقع نسخة طبق ا ألصل من خطاب
املستشقي اذلي جيرد مواطين منطقتنا ،ومهنم اجلزائريون ،من فاعليهتم ،ليعيد حتويلهم
اىل أأش ياء ( أأدوات جامدة) يف التارخي الغرب .اذا متردوا ابلقوة ضد ا ألنظمة التابعة
لالمربايلية الغربية ،فهم ارهابيون عنيفون غري قادرين عىل التحض ،واذا انتفضوا ضد
الاستبداد من خالل الالعنف ،فهم مقدلون لغريمه أأو دم حيركها الغرب ،و أأخريا ،اذا
مل يتفاعلوا مع الوضع واس متروا يف سلبيهتم ،فاهنم يظلون النسخة طبق ا ألصل للشقيي
غري املبالي اخلامدين ،وغري القادرين عىل املبادرة التاريية ،والتاهئي يف خلفية فضاء
يواصل فيه اترخي الغرب تقدمه.
ان الاضطهاد ل جيسد نبوءة ذاتية التحقق للعجز ال اذا استسمل ل املرء ،أأما
الشعب اجلزائري فهو يرفض الاستسالم لالس تعامر اجلديد التاريي واذلهين اذلي يود
أأن يقربه حتت راكم دوامات العجز واليآأس.
ان احلراك اذلي انطلق يف عام  2019هبة وطنية ضد "جموعة املس تغلي امللوني
اذلين يهنبون ثروات البالد عىل حساب بدل ابئس" أأصبح جمرد "قشة بي أأيدي
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قيادات اجليش املتال هعب به مبهارة من ِقبل خرباء أأجانب" 19.هذه احلركة ،غري
املس بوقة منذ الاس تقالل ،من حيث سعة نطاقها وقدرهتا عىل امجلع بي اجلزائريي،
تطمح اىل اس تكامل حترير ا ألرايض اجلزائرية بتحرير املواطن اجلزائري ،وتتطلع اىل
اعادة تآأسيس امجلهورية يف اطار دوةل قانون حقيقية.
اىل أأولئك اذلين يدعون دمع احلراك ولكهنم "غري قادرين عىل التنامغ مع الشعب"20
اذلي يعتربونه أأقل ذاكء مهنم ،س بق أأن عرب احلراكيون و أأجابومه بآأن الالعنف هو من
أأجل احلفاظ عىل دماء اخواهنم وحامية بالدمه وجيشهم أأيضا من أأي تدخل أأجنيب.
هذا الالعنف هو اذلي عزز أأيضا الصورة ادلولية للجزائر ،عىل عكس ما تس ببت فيه
السلطة يف العقود ا ألخرية اليت جعلت من اجلزائر "ش بحا جيوس ياس يا" وتريد أأن
جتعهل اليوم رشطيا خادما للقوى الغربية يف منطقة الساحل.
أأما اذلين "يسكهنم الرعب لكام خطى الشعب خطوة ،أأو أأعرب عن شك وريب،
وعند لك اقرتاح يقدمه" 21،فقد أأجاهبم احلراكيون ابلفعل ،بآأهنم ل يرغبون يف استبدال
التبعية دليكتاتورية ابلتبعية والارمتاء يف أأحضان "منقذ" أأجنيب .اهنم يعرفون أأن احلرية
وادلميقراطية ليس تا هدااي ميكن أأن تزنلها قوى خارجية مبهبطات ،لكهنام يتحققان بتوفر
رشوط ذاتية يف أأنفسهم ،ويعرفون أأن ما حيرر ه
املضطهد داخليا هو العملية التحويلية
الاكمنة يف نضاهلم.
"دوةل مدنية ،مايش عسكرية"
"عيب عليك الاس تقواء ابخلارج"
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ا ُ
نهتيت للتو من قراءة كتيب "من مه هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك
اجلزائري؟" 1ألمحد بن سعادة .مل أأجد شيئا مثريا لدلهشة ،فقد س بق يل أأن قر أأت
بعض "رواايته البوليس ية" الباهتة ،اليت حتوم حول الانتفاضات الشعبية يف العامل
العرب خالل العقد املايض .لكن ما يبدو همما اس تخالصه من قراءة كتيبه ا ألخري ،هو
أأنه يتيح فرصة لنعرض لش باب احلراك كيف تفكر العقلية التآمرية.

يوسف جباوي
ولهذا الغرض أأرى من الضورة قبل لك يشء توضيح الفرق بي املؤامرة ونظرية
املؤامرة والعقلية التآمرية ،مث سآأوحض كيف تتجىل يف كتيب بن سعادة أأوجه اخللل
املآألوفة يف التفكري اخلاص ابلعقلية التآمرية ،مث سآأذكر بيشء من الجياز ماكنة العقلية
التآمرية يف ثقافتنا الس ياس ية ،و أأخريا سآأقدم قراءة يف خطاب بن سعادة املهووس
ابلعقلية التآمرية ،كنوع من أأنواع ادلعاية الهادفة اىل اضفاء الشعية عىل الس ياسة
احلالية لصناع القرار العسكريي ضد احلراك.
 .1المؤامرة ونظرية المؤامرة والعقلية التآمرية

مل يكشف بن سعادة عن مؤامرة ،بل لك ما قام به هو نسج واحدة من نظرايته
العديدة للمؤامرة.أأ 2ول بد من التنبيه أأن هناك فرق بي املؤامرة ونظرية املؤامرة .املؤامرة
أأو ادلسيسة يه ترتيب رسي بي جموعة من ا ألشخاص ا ألقوايء ذوي النفوذ
لالس تحواذ عىل سلطة اقتصادية أأو س ياس ية .املؤامرات موجودة حقا وحتدث
ابس مترار ،نذكر مهنا عىل سبيل املثال عندان يف اجلزائر اغتيال الرئيس بوضياف أأو
قضية اس ترياد أأكرث من  700كيلوغرام من الكواكيي ،أأو قضية ووترغيت يف الولايت
املتحدة .غالبا ما يكشف عن املؤامرات احلقيقية الصحفيون الاس تقصائيون ،بفضل
املعلومات املرسبة الهيم من ِقبل املسؤولي أأو املبلغي عن اخملالفات ،أأو عن طريق
اعرتافات املسؤولي السابقي بفعل تآأنيب الضمري ،أأو من خالل التجسس ،أأو
القرصنة املعلوماتية ،أأو احلصول عىل مستندات ا ألرش يف أأو الواثئق اليت ُرفعت عهنا
الرسية ،وما اىل ذكل.
أأ ابملعن ادلقيق لللكمة ،انه جمرد مقدل ،مبا أأن حصفيي أأمريكيي قد نسجوا هذه النظرايت قبهل بوقت طويل .انظر عىل سبيل
املثال شرييل جاي س تولربغ "’ ،"Shy U.S. Intellectual Created Playbook Used in a Revolutionنيويورك
اتميز 16 ،فرباير 2011؛ تينا روزنربغ "ما تعلمته مرص من الطالب اذلين أأطاحوا مبيلوس يفيتش" فورين بولييس 17 ،فرباير
2011؛ غابرييل اكرليل "’ ،Peace News Info ،" Revolutionary Homeworkالعدد  ،2534يونيو .2011
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العقلية التآمرية يف حاةل هذاين صارخ
ابملقابل ،نظرية املؤامرة يه فرضية تبيينية حلدث ما ،تقوم – خالفا للمنطق والتفكري
الرصي – بربط حدث معي بتحالف رسي مكون من جموعة قوية ،ابعتبارها السبب
واخملطط ذلكل احلدث .انه أأمر مآألوف وشائع عىل نطاق واسع يف العامل العرب ،تداول
نظرايت املؤامرة اليت تربط لك ما يعانيه العامل من مآس و أأزمات ابحملافل املاسونية.
ونشهد أأيضا يف العامل الغرب انتشار نظرايت املؤامرة اليت تزمع أأنه ل يوجد يف حقيقة
ا ألمر أأي احتباس حراري ،و أأن اللقاح الفالين من شآأنه أأن يسبب هذا املرض أأو
ذاك ،و أأن العلامء حيجبون احلقيقة ابلتواطؤ مع كربايت رشاكت ا ألدوية.
يف الاس تخدام الشائع ،يكن الفرق بي املؤامرة ونظرية املؤامرة يف كون أأن املصطلح
ا ألول يشري اىل حقيقة مؤكدة بيامن الثاين يشري اىل فرضية حول وجود مؤامرة ،ويه
فرضية ميكن اثباهتا أأو دحضها .لكن يف العلوم النسانية ،تعترب "نظرية املؤامرة" مفهوما
سلبيا ينتقص من قمية صاحبه ،ويشري اىل أأن التخمي بوجود مؤامرة يمت عىل أأساس
غري عقالين 4،3،وهذا التوجه الالعقالين يتضمن ،من بي أأمور أأخرى ،مغالطة منطقية
غالبا ما تكون دائرية ،تشكيك غري مربر يف املصادر اليت تقوض النظرية ،مقرون
بوثوق ساذج وخمدر يف املصادر اليت تعززها ،وعدم تقبل تلقائيا ألي دليل مضاد
لدةل لصاحل هذه النظرية ،وتناقض ذايت ،واستسقاطأأ
مصحوب ابفراط يف تفسري ا أ
( )paréidolieس ياس حييل العالقات والس ببيات الومهية واملش بوهة اىل ا ألحداث
دون فسح اجملال لحامتلية ارتباط من دون س ببية أأو الصدفة أأو الزتامن5.
وابلتايل ،فان العقلية التآمرية يه ذهنية تنطوي عىل هذه ا ِخلل يف التفكري ،وعىل
أأساسها يعتقد صاحهبا أأو يروج ملا يعتقده بآأن ا ألحداث الس ياس ية الكربى تنجم عن
مؤامرة بي ا ألطراف املعنية القوية .أأخريا ،جتدر الشارة اىل أأن املهووس ابلعقلية

أأ تومه خاص سببه خلل يف الدراك حبيث يس تنبط النسان أأمناط وقائعية أأو صورية أأو صوتية يف س ياق أأو خلفية عشوائية
متاما .هناك من يرتمجه ابلستسقاط.
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يوسف جباوي
التآمرية غالبا ما يشعر بآأنه حضية للمؤامرة اليت يعتقد أأنه يراها ،ويرى نفسه يف الوقت
لرشار اذلين كشفهتم نظريته6.
نفسه بطال ،يتعقب املتآمرين ا أ
التفكري التآمري
اشتباه هممين
تفسري مفرط ل ألدةل
تناقض

مؤامرة ومهية

التفكري الطبيعي
تشكيك معقول
تقبل ا ألدةل
البحث عن التجانس

مؤامرة حقيقية

 .2عينة من ضوب الخلل ف التفكي ف نصوص بن سعادة

ختزتل العقلية التآمرية التارخي يف سلسةل من املؤامرات ،متاما مثلام يفعل بن سعادة
عندما يقول يف كتيبه أأن "النضال الالعنفي اجلاري حاليا يف شوارع بالدان ل ميثل
سوى حلقة من احللقات املتصةل اليت بد أأت مع 'الثورات امللونة' واس مترت مع 'الربيع
لمر مبا أأمسيته 'ربيع' اجلزائر"7.
العرب' ،يتعلق ا أ
ابختصار ،تدعي نظرية املؤامرة لنب سعادة ،كام يه مبينة يف كتيبه ،أأن الهواري عدي
ومصطفى بوشايش ،وزبيدة عسول ،وكرمي طابو ،وقادة يف حركة رشاد اكنوا يف اجلهبة
السالمية لالنقاذ سابقا ،اذلين "نصبوا أأنفسهم قادة" حلراك منحرف عن هنجه ا ألويل،
مه يف الواقع جزء من مؤامرة حتبكها الدارة ا ألمريكية ضد اجلزائر ،وتمتثل يف حماوةل
تنصيب السالميي عىل ر أأس البالد 8.ويه نظرية خمتلفة شيئا ما عن تكل اليت نسجها
يف مقال "مثاين س نوات بعد 'ربيع اجلزائر'" 9،ابعتبارها أخر حلقة من سلسةل حلقات
حمبوكة متاش يا مع العقلية التآمرية ،اليت أأنتجها يف خضم الثورات الشعبية يف منطقتنا
منذ 10.2011
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ل يدخر بن سعادة ،اذلي تلقى تكوينا يف الفزيايء ،أأي هجد لتقدمي نظرايته
كنظرايت تقوم عىل أأسس موضوعية ،مدعومة بتفاصيل واقعية ،وتس ندها مصادر
حمددة بدقة ،وجحج بلغة حمسوبة جلعلها تبدو قدر الماكن معقوةل ومقنعة .وكام سرنى
لحقا ،املشلكة هنا ل تكن يف ا ألدوات العقالنية اليت ميتلكها بن سعادة ابلتآأكيد ،وامنا
يف النفس ية أأو ا أليديولوجية أأو لكهيام – نوع من "التفكري السحري" وفقا لفرانكس
وأخرين – 11اليت تُد ِخل حتزيات معرفية واس تدللية.
دعوان نتفحص ،واحدا تلو الخر ،ا ألمثةل اليت تكشف ما ينطوي عليه كتيب بن
سعادة من تناقض ذايت ،وتفسري مفرط ل ألدةل ،واستسقاط ،وخمتلف العيوب يف
التفكري.
 .2.1التهافت

غالبا ما يُظهر املهووسون ابلعقلية التآمرية اهامتما فكراي غري متسق ،من حيث عدم
تطبيقه عىل احامتلية أأن يكون تفكريمه متحزيا أأو معيبا .ونكتفي ابلشارة هنا اىل مثالي
من جموعة هائةل من ا ألمثةل اليت يزخر هبا الكتيب.
تقوم نظرية املؤامرة عىل اس ناد قوة مبالغ فهيا اىل جموعة من املتآمرين .وسواء تعلق
ا ألمر بنظريته حول "ربيع  2011اجملهض" 12أأو املتعلقة ابحلراك احلايل ،يشري بن سعادة
اىل تواطؤ بي جزائريي ،يذكرمه ابلمس ،من انحية ،وطرف أأمرييك يعمل من خالل
منظمة ( NEDالصندوق الوطين لدلميقراطية) من انحية أأخرى ،لكنه دون أأن حيدد
هذا الطرف أأبدا ،ألس باب ل يعرفها سواه.
يف نظريته عن "ربيع  2011اجملهض" ،فان املتآمرين ا ألرشار مه أأعضاء يف التنس يقية
الوطنية للتغيري وادلميقراطية ( )CNDCاليت تضم لك من الرابطة اجلزائرية لدلفاع عن
حقوق النسان ( ،)LADDHوالنقابة الوطنية املس تقةل ملس تخديم الدارة العمومية
( ،)SNAPAPوحزب التجمع من أأجل الثقافة وادلميقراطية ( )RCDبزعامة سعيد
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سعدي ،وفضيل بوماةل ومجعية "جندة اخملتفي قرسا" ( ،)SOS Disparusو"جتمع
عائالت املفقودين" ،وحركة "جتمع عل ش بيبة" ( 13.)RAJيرسد بن سعادة معلومات
حضةل ومتفرقة حول متويل من منظامت أأمريكية ،متاحة عىل ش بكة النرتنت ،أأو
برقيات عادية من موقع ويكيليكسن ،ابعتبارها دليال يكشف ترصفات ا ألمريكيي
بواسطة هؤلء املتآمرين لزعزعة اس تقرار اجلزائر.
يف كتيبه عن احلراك لعام  ،2019اذلي مل يذكر فيه شيئا عن اجلهة داخل ادارة
ترامب اليت تتآمر ضد اجلزائر ،يلكف بن سعادة نفسه عناء تغيري تشكيةل فريق
اجلزائريي املتآمرين ا ألرشار .هذه املرة ،البعبع يف نظر بن سعادة هو الهواري عدي
ومصطفى بوشايش وزبيدة عسول وكرمي طابو ومحمد العرب زيتوت ومراد دهينة.
ويقدم جموعة من املعلومات املتاحة عىل ش بكة النرتنت كدليل يدين عدي وبوشايش
وعسول ،يف حي يهتم الخرين ،عن طريق "اجلرم ابلرتباط" ،عرب قناة املغاربية أأو
منظمة الكرامة.
دعوان أأول نالحظ أأن عنوان الكتيب مضلل ألن أأاي من هؤلء اذلين وردت
أأسامؤمه يف قامئة بن سعادة ،مضن فريقه الثاين من املتآمرين املزعومي ،مل يدع أأنه زعمي
أأو ميثل احلراك ،ومل يقدم بن سعادة أأي ترصحي أأو اقتباس لثبات ذكل.
كام أأنه ليس خافيا أأن املواقف اليت تبناها لك من عدي وبوشايش وطابو وزيتوت
ودهينة يف عام  2011يه نفس املواقف اليت يتبنوهنا منذ بداية حراك  14.2019من
جانب أخر ،فريق املتآمرين املزعومي يف  2011اكن حارضا هو أأيضا يف بداية حراك
 .2019وهنا ل يشح بن سعادة السبب اذلي جعهل هو ،وا ألمريكيي عىل ما يبدو،
يغريون طامق فرق املتآمرين اجلزائريي .ملاذا مل يكن عدي وبوشايش وطابو ودهينة
وزيتوت يف مؤامرة 2011؟ ملاذا سعيد سعدي وبوماةل ونقابة  ،SNAPAPوعائالت
املفقودين ،عىل سبيل املثال ،ليسوا جزءا من مؤامرة 2019؟
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يف كتيبه ،يشكك بن سعادة يف ذمة سفيان جياليل بسبب حصول عىل جائزة
 POMEDاليت ُمنحت ل أأثناء مظاهرات احلراك ومشاركته يف لقاء عىل قناة املغاربية
قبل احلراك 15.لكن امللفت للنظر أأنه يف ختام الكتيب ،ت اسقاط امس سفيان جياليل
من القامئة الهنائية للمتآمرين املزعومي 16.هل سبب ذكل اخنراط جياليل يف خريطة
الطريق اليت فرضها النظام العسكري عىل احلراك قبل أأسابيع قليةل من نش الكتيب؟
من الواحض أأن بن سعادة ل يُتقن هحبك سيناريوهاته اخلاصة ابملتآمرين ،لكن دعوان
ننتقل اىل التناقض الثاين ،الأكرث خطورة.
كام ر أأينا أأعاله ،يعترب بن سعادة أأن احلراك الالعنفي اذلي جيري حاليا يندرج مضن
"سلسةل متصةل" مرتبطة بـ "الربيع العرب" املمتد بدوره اىل "الثورات امللونة" 17.ويه
قناعة يكررها مرارا ،عىل غرار ترصحيه يف هذه املقابةل مع جريدة :L’Expression
حركة الاحتجاج اليت تشهدها اجلزائر حاليا ل ختتلف عن تكل اليت شهدهتا بعض
ادلول العربية بي  .2011-2010يتعلق ا ألمر ببساطة ابس مترار الفة اليت أأط ِلق علهيا
امس "الربيع العرب" اذلي أأحدث الفوىض يف العديد من ادلول العربية كام أأوحض ُته يف
العديد من املقالت واملقابالت18.

املثري لالس تغراب أأن كتيبه يفتتح بصفحة تبدو وكأهنا متدح احلراك 19،لكن هذه
الصفحة يه مبثابة نوع من املداهنة والتنصل من املسؤولية ،مرصعة بلكامت منمقة
ليبدو صاحهبا يف مظهر جيد ،مبا أأنه يبذل يف بقية أأجزاء الكتاب هجدا كبريا ليقنع قراءه
بآأن احلراك جمرد عينة من الثورات امللونة ،وهو نفس املوضوع اذلي كرره طيةل العقد
املايض حول الثورات العربية ،بدل من أأن يلكف نفسه هجد البحث الرصي يف
مساراهتا ومسبباهتا ،وتوثيقها وحتليلها ،من حيث كوهنا قوى اجامتعية تسعى اىل حترير
نفسها من قبضة ادليكتاتورايت.
وما اكن يبدو يف كتيبه نوعا من "املداهنة" ،حتول اىل احنراف أأو تعديل للنظرية
التآمرية مؤخرا ،حيث يقول الن عىل سبيل املثال ان "بعض الهيئات الأجنبية تريد أأن
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حترف احلراك عن مساره" 20،وهو ما يفرتض وجود حراك أأصيل محمود لكن من اجلدير
التذكري بآأن بن سعادة قال يف مايو  2019أأن الاحتجاجات مل تكن عفوية ،و أأن
الالعنف اذلي مزي احلراك مس تورد ،و أأنه ليس من الطبيعي أأن يقدم اجلزائريون
الزهور لقوات الشطة ،و أأن ينظفوا الشوارع بعد املسريات ويس تخدموا الفاكهة
والسخرية و أأن شعاراهتم مس توردة 21،ويمت حىت ابلقول أأن:
طريقة عل هذه املظاهرات اليت تامتىش مع املبادئ ا ألساس ية للنضال الالعنفي
املعمتد دلى تنظمي ( CANVASمركز العمل والاسرتاتيجيات الالعنفية التطبيقية
"اكنفاس") تظهر أأنه بعد  19عاما من مظاهرات رصبيا و  8س نوات بعد بدء
"الربيع" العرب ،تشهد اجلزائر بدورها ثورة ملونة .وتربهن طريقة العمل هذه عىل
وجود جموعة من النشطاء عىل ش بكة الانرتنت ،املكوني يف خمابر "تصدير
ادلميقراطية" ،تنشط عىل أأرض الواقع والفضاء اللكرتوين عىل حد سواء22.

نالحظ اذن أأن نظرية بن سعادة قد تطورت من مؤامرة ثورة ملونة اىل نظرية
مزدوجة تتحدث عن حراكي ،حراك أأصيل والخر مزيف .ويوحض بن سعادة أأكرث
موضوع تعديل نظريته يف مقابلته ا ألخرية مع حصيفة ا ألخبار اللبنانية:
شهدت مطالب احلراك تصاعدا بشك كبري مع توايل أأايم امجلعة ،وذكل حىت بعد
الطاحة ابلرئيس بوتفليقة ،اذلي اكن يشك املطلب ا ألويل .وهنا ظهر مساران:
املسار ادلس توري املؤدي اىل الانتخاابت (اذلي دعت اليه املؤسسة العسكرية)
ومسار املرحةل الانتقالية اذلي يطالب به بعض املتظاهرين ]...[ .لكن ما لفت
انتبايه هو أأن املنظامت غري احلكومية اليت متولها هجات أأمريكية واليت اكنت ظاهرة
بشك ابرز يف احلراك منذ البداية ،اكنت مجيعها تناضل من أأجل املرحةل الانتقالية23 .

نالحظ اذن أأن نظرية بن سعادة املنقحة تتداخل مع نظرية عامر بلحمير ،وزير
التصال ،اذلي ل يتوقف عن ممارسة تضليل اعاليم منظم يزمع بروز "حراك جديد"
احنرف عن "احلراك ا ألصيل" ،املمتزي "بتطلعاته املواطنية ،الوطنية ،ادلميقراطية
والتعددية 24".دعاية بلحمير ،اليت تردد حفوى خطب الراحل قايد صاحل ،ليست أأكرث
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من تطبيق لتوجهيات املديرية العامة ل ألمن ادلاخيل ( )DGSIادلاعية اىل ترديد دون
انقطاع املزامع املضلةل حول وجود "حراك مبارك" ،جيد ألنه أأزاح بوتفليقة من احلك،
والشادة ابخليارات الس ياس ية للجرنالات ،يقابهل حراك املغرر هبم ،املرتزقة ،املوظفي
من ِقبل قوى أأجنبية ،تسعى اىل فرض مرحةل انتقالية عن طريق التفاوض مع اجليش،
لقامة مجهورية جديدة ،يضع فهيا اجلرنالات للرقابة ادلميقراطية .ولكنا يتذكر يف هذا
املقام كيف أأن وزيرا لدلاخلية ،صاحب قدرة تفكريية حمدودة ،صالح دمحون ،ترمج
هذه التوجهيات من خالل ومص أأهل احلراك املناهض خلطة عل قايد صالح بآأهنم
"خونة ،منحرفون ،مرتزقة وشواذ جنس يا يتعاونون مع املس تعمرين25".
الواقع يثبت أأن غالبية الشعب اجلزائري عارضت خارطة الطريق اليت فرضهتا القيادة
العسكرية ،كام برهنت عليه نس بة املشاركة يف الانتخاابت الرئاس ية يف  12ديسمرب
 2019والتظاهرات العارمة ضد تنظميها .ل يدعي أأحد أأن احلراك كتةل واحدة ،ول
ينكر أأحد أأن بعض املتظاهرين توقفوا عن النشاط مبجرد ازاحة بوتفليقة ،لكن احلراك
أأظهر اس مترارية قوية يف املشاركة ،ويف أأشاكل الاحتجاج الالعنيفة ،ونوعية املطالب
اليت تدحض الادعاء بآأنه اكن هناك يف البداية حراك مبارك لكنه احنرف لحقا وحتول
اىل ثورة ملونة يتحك فهيا ا ألمرياكن .وحىت أأطروحة بن سعادة ا ألوىل تتعارض مع هذا
التسلسل ،مبا أأن احلراك بد أأ ،يف نظره ،يف شك ثورة ملونة ،عىل غرار ما جرى يف
أأي ماكن أخر يف العامل العرب.
ل تزال طريقة توفيق بن سعادة بي مواقفه املتناقضة لغزا حىت الن ،قد جند تفسريا
ذلكل يف نوع من التفكري املزدوج اذلي يتحدث عنه جورج أأورويل ،التفكري
ا أليديولويج املزدوج اذلي جيعل من املمكن قبول معتقدات متناقضة يف أن واحد.
يبدو أأن بن سعادة مل يلكف نفسه عناء التفكري يف ما يشك هوية الثورة أأو هوية أأي
يشء ببساطة .عىل أأي حال ،ان مواقفه تنهتك مبد أأ الاتساق اذلي بدونه ل ميكنه
ادعاء اثبات أأي يشء.
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 .2.2تعديل المعطيات لتأكيد النظرية

العامل الكفء ل تغيب عنه مسآأةل تقيمي البياانت اليت حبوزته ،ومعرفة ما اذا اكنت
متناسقة مع نظريته ،حبيث يتآأكد أأول من أأن بياانته اكمةل وموثوقة ،مث حيدد النظرايت
البديةل اليت ميكن أأن تامتىش مع هذه البياانت ،فيُسقط النظرايت اليت تتعارض مع
البياانت ،ليختار يف الهناية النظرية املناس بة ،الاختيار اذلي قد يتخذه عىل أأساس
املعايري الكية أأو املعرفية أأو امجلالية ،يف حاةل بقاء أأكرث من نظرية واحدة أأمام البياانت
املتوفرة .وحىت يف حاةل تفضيهل لنظرية معينة عىل منافساهتا ا ألخرى ،يظل مع ذكل
مس تعدا خلفض درجة اعتقاده بصحة نظريته املفضةل ،بل ومس تعدا حىت لرفضها اذا
بلغته معطيات تناقضها.
أأما املسكون ابلعقلية التآمرية ،فيترصف وفق منطق مناقض .ينطلق ابميان راس
بنظريته ،مث جيمع بياانته و"يصححها" حىت تتفق معها متاما – يف ذهنه – ذلكل فهو
يلتقط البياانت بشك انتقائ حىت تتناسب مع نظريته .ويمتزي مهنجه يف الاس تدلل
جبنوحه اىل رفض اي اثبات يناقض نظريته ،مرفقا ابفراط يف تفسري ا ألدةل لصاحلها.
دعوان أأول نوحض ببضعة أأمثةل طريقة مجع البياانت من ِقبل بن سعادة .ونعين بتجميع
املعطيات علية الانتقاء املتعمدة للبياانت اليت تضفي املصداقية عىل املؤامرة ،مع
جتاهلها لك ما يدمع ما يناقضها.
يتعمد بن سعادة تشويه املسار الأاكدميي للهواري عدي ليجعل منه ،عن طريق
الاس تدلل املزيف القامئ عىل مغالطة اذلنب ابلرتباط ،خائنا يف خدمة أأهداف أأمريكية
ختريبية ضد بالده 26،وذكل رمغ وجود العديد من ترصحيات الهواري عدي عىل ش بكة
لهداف الاس تعامرية والمربايلية اجلديدة"27،
النرتنت تدعو اىل "حامية البالد من ا أ
وضد "المربايلية الغربية" 28،وكذكل املساندة للقضية الفلسطينية 29.بن سعادة يتكمت
عىل مثل هذه البياانت اليت تسري عكس الاجتاه اذلي يتبناه.
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ومن خالل حزمة من املعلومات غري املكمتةل وتلميحات ش ىت ،ينسج بن سعادة أأيضا
حول مشاركة مصطفى بوشايش وزبيدة عسول يف مؤمترات يف اخلارج ،قصة جتعل
لمريكية من أأجل تغيري النظام يف اجلزائر30،
مهنام خونة ابلتواطؤ مع الولايت املتحدة ا أ
وهنا أأيضا ل يلكف بن سعادة نفسه نقل مواقف بوشايش اذلي حتدث مرارا وتكرارا
ضد التدخل ا ألجنيب يف شؤوننا 31.يف تعليقه عىل امجلعة  41من احلراك قال بوشايش
عىل سبيل املثال:
اهنا مسآأةل جزائرية داخلية س نحلها يف ما بيننا ]…[ .مل يس بق أأبدا دلوةل أأجنبية أأن
ساعدت شعبا من أأجل انتقال دميقراطي حقيقي ]…[ .اكن النظام هو من حاول
تقدمي التقارير اىل ادلول الأجنبية وهو اذلي بد أأ يف عرض الوضع اجلزائري يف اخلارج.
[ ]...اهنا مسآأةل مبد أأ .ملاذا؟ ألنين ل أأعتقد أأن التدخل ا ألجنيب يساعد يف التوجه
حنو ادلميقراطية ،بل عىل العكس من ذكل ،لقد ر أأينا أأن التدخل ا ألجنيب يف كثري
من بدلان املنطقة قد أأحبط الثورات32.

وقد أأدلت عسول يه أأيضا بترصحي علين قالت فيه ان "احلل
وان "النظام هو من قام بتدويل القضااي ادلاخلية"34.
وقد اهتم بن سعادة كرمي طابو ابلتواطؤ مع الدارة ا ألمريكية لسقاط النظام ،بناء
فقط عىل لقاء أأجراه مع املتآمرين املزعومي خالل مناقشات جرت عىل قناة املغاربية،
ومس تخدما مغالطة التجرمي ابلرتابط مع عدي ،وزيتوت ،ومنظمة الكرامة ،وحركة
رشاد 35.وهنا أأيضا جيمع بن سعادة فقط البياانت اليت يعتقد أأهنا تسري يف اجتاه نظريته،
مبا أأنه يتجاهل حقيقة تثبت أأن طابو اكن دامئا ضد التدخل ا ألجنيب ،معتربا أأن
"السلطة يه اليد اخلارجية الوحيدة يف اجلزائر"36.
يتكمت بن سعادة عن حمتوى مرافعة طابو اليت انتشت عىل نطاق واسع يف مارس
املايض ،حيث قارن وضعه بـ"رهينة فلسطيين" ،قال فهيا "عندما يهتمنا قائد ا ألراكن
ابلضياع وبآأننا عالء القوى الأجنبية ،أأجد نفيس جمربا أأن أأواهجه و أأرد عليه! فآأان أأجعل

جزائري-جزائري"33
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من عدم تدخل اجليش يف الشؤون الس ياس ية مبدأ أأساس يا يف مسار نضايل
الس ياس37".
عىل عكس املتآمرين املزعومي الخرين يف نظريته ،ل يبذل بن سعادة أأي هجد يف
تقدمي بياانت جترم منظمة الكرامة وحركة رشاد يف قضية خيانة للجزائر ابلتواطؤ مع
الولايت املتحدة ،رمبا ألن حمصول تنقيبه يف البياانت مل ينتج أأي يشء ذي قمية يعزز
نظرية مؤامرته ،أأو رمبا ببساطة ألنه استبطن لك ما ل صةل ابلسالم الس ياس دلرجة
جتعهل يعتقد أأن قُـراءه يشاركونه أأفاكره املس بقة .وذلكل يهتم الكرامة ورشاد ابلتورط يف
اخملطط ا ألمرييك لتغيري النظام يف اجلزائر فقط بناء عىل مغالطة الارتباط ابلخرين.
يكفي اجراء حبث رسيع عىل ش بكة النرتنت للتآأكد جبالء من أأن الدارات ا ألمريكية
اخملتلفة املتعاقبة ل تكن أأدىن ود أأو تعاطف أأو حىت تفهم ملنظمة الكرامة ،وسبب
ذكل املوقف ا ألمرييك هو تقارير الكرامة املتعلقة ،عىل سبيل املثال ،مبلف التعذيب يف
غوانتاانمو 38والعراق ،39وبسبب تقريرها امل ُـ هرسل اىل ا ألمم املتحدة حول قتل الولايت
املتحدة للمدنيي بطائرات بدون طيار يف المين 40.وكذكل توجيه الكرامة اداانهتا
لنهتآاكت حقوق النسان من ِقبل حلفاء الولايت املتحدة يف املنطقة يشري اىل نفس
الاجتاه 41.أأما ابلنس بة حلركة رشاد ،فان قادهتا مل تطآأ أأقداهمم الولايت املتحدة منذ أأكرث
من عشين عاما ،ومنذ انشاء احلركة عام  2007أأدلوا بترصحيات عديدة ضد التغيري
ابلعنف أأو عن طريق التدخل ا ألجنيب وضد الوجود العسكري ا ألمرييك يف بالدان أأو
بدول اجلوار ،ودمع احلركة الواحض للقضية الفلسطينية عالنية42.
نرى جيدا ،من خالل هذا املثال ،أأن بن سعادة ل يترصف أكاكدميي ابحث جيمع
البياانت بزناهة يف حماوةل لشهحا ،أأو مكحقق يُسقط عن طريق اخلطآأ جزءا من
البياانت ،بل يترصف وفق العقلية التآمرية الالكس يكية ،اليت "تنتقي" بعناية البياانت،
فيحتفظ ابجلزء اذلي يعزز اعتقاده ويلقي يف سةل املهمالت البياانت اليت تفنده .اكن
ابماكنه أأن يوازن نصه ،ابدراج هذه البياانت اليت تتعارض مع أأطروحته ،مث يشح
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أأس باب رفضه اعامتدها يف تطوير نظريته ،لكن اذلي تطغى عليه العقلية التآمرية
يترصف مثهل مثل املتعصب اذلي يدع غريه ويدع نفسه عدا.
دعوان الن نلقي نظرة عىل حاةل أأخرى من مناذج الانتقائية وتغيري البياانت جلعلها
تدمع نظريته ،من خالل قضية متويل املنظامت غري احلكومية ،عىل سبيل املثال .فآأثناء
سعيه اىل حفص مصادر المتويل ا ألجنيب للمنظامت غري احلكومية اجلزائرية ،هو يف واقع
ا ألمر ميارس حقا من حقوقه وواجبه املدين للمساعدة يف ضامن الشفافية ومساءةل متويل
اجملمتع املدين .اىل جانب ذكل ،أأتفق متاما مع املبد أأ اذلي يدعو اىل رضورة حترير جممتعنا
املدين من المتويل ا ألجنيب وحىت من المتويل العمويم ،لكن طريقة طرحه لهذا املوضوع
تطرح ثالث اشاكليات.
الشاكلية ا ألوىل ،كام أأشار الهيا خادل ساطور ،تكن يف الطريقة احملبوكة اليت يقدم
هبا معلومات عادية متاحة للجمهور وكأهنا "اكتشافات مفحمة" 43.فامي يتعلق ابلتربعات
الأجنبية للمنظامت غري احلكومية اجلزائرية خالل العقد ا ألول من القرن احلادي
والعشين ،جيب أأن نعرف بآأهنا اكنت حمكومة ابلقانون  31-90اذلي نص يف مادته 28
عىل أأنه "ل تُقبل التربعات والهبات من مجعيات أأو هيئات أأجنبية ال بعد أأن توافق
علهيا السلطة العمومية اخملتصة اليت تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف
املسطر يف القانون ا ألساس للجمعية ومن الضغوط اليت قد تنجم عن ذكل" 44.وتنص
املادة  18من نفس القانون عىل أأنه "جيب عىل امجلعيات تقدمي لك املعلومات املتعلقة
بعدد املنخرطي فهيا ،وكذا مصادر أأموالها ووضعها املايل ،بصفة منتظمة اىل السلطة
العمومية اخملتصة وفقا للكيفيات اليت حيددها التنظمي 45".وبناء عليه ،من املستبعد اىل
حد كبري أأن تكون السلطة العمومية ومديرية الاس تعالم وا ألمن – اليت خترتق مجيع
ا ألحزاب وامجلعيات احلساسة – جاهةل هبذا المتويل .وكام يقول ساطور ،اكن هذا
المتويل معروف دلى امجليع ،ويذكر مكثال عىل ذكل رسائل الشكر العلنية اليت تقدمت
هبا جتمع عائالت اخملتفي قرسا ،أأو امجلعيات النسوية ،اىل منظمة  NEDعىل متويل
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أأنشطهتم 46.ان التغايض عن هذه البياانت الواقعية ادلاةل عىل الرتابط الش بيك داخل
اجملمتع ،مث التلميح بآأن متويل  NEDللمنظامت غري احلكومية اليت يذكرها ابلمس قد ت
دون عمل السلطات ،يوحض مرة أأخرى انتقائيته للبياانت لتكييفها مع ما يامتىش مع
نظريته.
املالحظة الثانية اليت تفرض نفسها تبي لنا أأن ا ألمرياكن ميولون منظامت غري
حكومية أأخرى ،غري تكل اليت يُقحمها بن سعادة يف مؤامرته املزعومة .عىل سبيل
املثال ،يذكر هو نفسه ولو عرضيا متويل مجعية "جزائران" من ِقبل  NEDعندما
يس تدل بترصحي من رئيس هتا ،رشيفة خضار ،ضد مصطفى بوشايش والسالموية47.
فضال عن ذكل ،يقدم املوقع اللكرتوين لسفارة الولايت املتحدة ا ألمريكية يف اجلزائر
معلومات مس تفيضة حول كيفية احلصول عىل منح ادلمع ،يف اطار مبادرة الشاكة
الشق أأوسطية ( ،(MEPIاخلاصة بـ"املشاريع اليت تبين اجلسور بي املواطني واجملمتع
املدين واحلكومة والقطاع اخلاص"؛ 48أأي املشاريع اليت "تامتىش مع أأهداف الس ياسة
اخلارجية للولايت املتحدة وتعزز املصاحل ا ألمريكية يف املنطقة ،وحتسن الاس تقرار
وتمني الازدهار يف منطقة الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا" 49.حيث ميكن قراءة عىل
موقع حكومة الولايت املتحدة اليت:
دعت مبادرة الشاكة الشق أأوسطية اخلاصة ( )MEPIعل اجملمتع املدين اجلزائري
من خالل برانمج يوفر التدريب للصحفيي ورجال ا ألعامل ورائدات ا ألعامل
والربملانيات ،واملهنيي القانونيي وقادة املنظامت غري احلكومية الرئيس ية50.

ويشري املوقع اىل أأن أأكرث من  5000خشص قد اس تفادوا من هذه املبادرة ا ألمريكية
يف اطار  .MEPIوابلتايل ،فان التدقيق يف جسل أأرش يف المتويل ا ألمرييك يقض عىل
الانتقائية املغرضة اليت قدم هبا بن سعادة "اكتشافاته املفحمة" عن ا ألرسار املزعومة.
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املآأزق الثالث هو أأنه ل يقدم أأي بياانت عن المتويل ا ألمرييك للمنظامت غري
احلكومية اليت يهتمها منذ  ،2011وسبب ذكل ببساطة أأنه صدر قانون يف ،2012
القانون  06-12املتعلق بتنظمي عل امجلعيات يف اجلزائر ،اذلي ينص يف املادة  36عىل
أأنه "ابس تثناء عالقات التعاون املقررة عىل النحو الواجب ،حيظر عىل امجلعية تلقي
أأموال من املندوبيات واملنظامت ا ألجنبية غري احلكومية ويضع هذا المتويل ملوافقة
السلطة اخملتصة" 51.بن سعادة ل يتفوه بلكمة واحدة عن ذكل ،ول يرى أأي رضورة
لتربير هذه الفجوة املمتدة عىل مدار عش س نوات ،يف اس تدلل ،مبا ينسف العالقة
الس ببية الضعيفة اليت يعتقد أأنه اس تطاع ربطها بي املروجي ا ألمريكيي املزعومي
لـ"تغيري النظام" يف اجلزائر واملتآمرين املزعومي.
لختتام هذا القسم اخلاص ابملهنج التآمري ،دعوان نوحض مهنج بن سعادة يف ربط
بياانته بنظريته ،و أأدلته ابس تنتاجه .يلخص بن سعادة يف الصفحة ا ألخرية من كتيبه:
ان "زعامء" احلراك قريبون جدا من املصاحل ا ألمريكية ،مبا حيول دون ضامن
الاس تقالل احلقيقي جلزائر جديدة .ان الروابط الوثيقة بي الهواري عدي ومصطفى
بوشايش وزبيدة عسول وكرمي طابو وبعض ممثيل اجلهبة السالمية لالنقاذ املنحةل،
يه روابط حقيقية وليست وليدة اليوم عىل الطالق ،ومل تظهر فقط مبناس بة
احلراك .العالقة املزدوجة مع هؤلء السالميي ومع الدارة ا ألمريكية تذكر ابلس ياسة
ا ألمريكية اليت تفضل تنصيب السالميي عىل ر أأس دول منطقة الشق ا ألوسط
وشامل أأفريقيا52.

يتعلق ا ألمر اذن بـ"تغيري النظام" ( ،)regime changeكام جاء يف تصدير كتيبه،
عىل غرار الثورات امللونة ،لتنصيب السالميي يف السلطة 53.هذه النظرية تبدو ل
"حمددة بشك فردي" بـ"الرباهي" املعروضة يف نص كتيبه وعىل موقعه منذ س نوات،
مبا أأنه ل يبذل أأي هجد لس تكشاف النظرايت املنافسة اليت من شآأهنا أأن تعلل
ببياانته ،أأو عىل ا ألقل جبزء مهنا .يبدو بن سعادة مقتنعا جدا بنظريته دلرجة أأنه ل يرى
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أأي رضورة للخوض يف هوية الطرف ا ألمرييك اذلي س يقود هذا التغيري يف النظام ،ول
رضورة اختبار ما اذا اكنت نظريته تتوافق مع بياانت أأخرى ،غري تكل املس تخدمة لبناء
نظريته ،عىل سبيل املثال البياانت املتعلقة ابلس ياسة اخلارجية ا ألمريكية يف اجلزائر.
دعوان نقدم مثالي لتسليط الضوء عىل التحزي التآأكيدي يف التفكري التآمري دلى بن
سعادة.
أأول ،لنآأخذ جزءا من البياانت ،عىل سبيل املثال البياانت الواقعية (القامئة عىل وقائع
اثبتة) ،بعد تنظيفها من املفردات الشيرة اليت يس تخدهما بن سعادة لتغليف هذه
البياانت ،حول اللقاءات بي عدي وبوشايش وعسول وطابو من هجة ،ودهينة
وزيتوت من هجة أأخرى ،أأو حول أأنشطة قناة املغاربية.
البديل عن نظريته – الكفيل بتفسري بك بساطة ما قدمه من معطيات – هو
تزايد عدد الفاعلي الس ياس يي والصحفيي اجلزائريي مـمن اس توعبوا أأخطاء املايض،
ويريدون اهناء العداوات ا أليديولوجية اليت تتغذى مهنا ادلكتاتورية وتوظفها ،وذكل من
أأجل بناء معا جزائر دميقراطية وتعددية ،وتوجد ابلفعل سوابق لهذه الرغبة يف جتاوز
الانقسامات (بي عهلامنيي واسالميي وقوميي) عىل غرار ما أجنز يف سانت اجيديو
يف  1994و ،1995ويف جنيف يف  2000و ،2008ويف لقاء مازافران يف 2014
و.2016
اثنيا ،النظرية القائةل بآأن الدارة ا ألمريكية دبرت ثورة ملونة يف اجلزائر يف عام 2019
لوضع السالميي يف السلطة تتناقض مع أأساس يات ما هو معروف عن الس ياسة
ا ألمريكية اجلزائرية .دعوان ننظر اىل ما قبل  22فرباير  .2019يكون ا ألمر أأكرث
مصداقية وقبول للعقل لو حتدثنا عن احملافظي اجلدد ا ألمريكيي اذلين يسعون منذ فرتة
اىل تغيري النظام يف طهران ،لالطاحة ابلسالميي من السلطة بدل من وضعهم هناك،
رمبا مبتآمرين أأكرث دهاء وتكمت ،وملمي مبس تجدات الساحة ،مقارنة ابحلرس القدمي من
الرثاثرين مثل منظمة  54.CANVASأأما فامي يتعلق بآأي ماكن أخر يف منطقة الشق
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ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،مييل دواندل ترامب منذ بداية وليته اىل الانعزالية ،فهو ضد
التدخل حتت أأي ذريعة دميقراطية أأو انسانية ،وحيرص عىل اجالء تدرجيي لأكرب عدد
من قواته ،كام ر أأينا ذكل يف أأفغانس تان والعراق وسوراي55.
لو أأن اجلزائر يف عهد بوتفليقة اكنت قد عادت برصامة وثبات ل ِقمي الس يادة الوطنية
والاس تقاللية الاقتصادية ،أأو أأهنا طورت س ياسة خارجية ديناميكية هتدف اىل احلد
من نفوذ القوى الغربية يف منطقتنا ،أأو تعزيز دعها للقضية الفلسطينية أأو بناء القطب
الطبيعي املفقود حاليا يف هذا العامل متعدد ا ألقطاب ،اكن ابلماكن للمرء أأن يتخيل اىل
حد ما تآمر ترامب لحداث "تغيري النظام" يف اجلزائر ،لكن دعوان نلقي نظرة واقعية
اىل العالقات اجلزائرية ا ألمريكية يف عهد بوتفليقة .يف عام  2001أب ِرمت اتفاقية اطارية
مكنت كربايت الشاكت متعددة اجلنس يات من احلصول عىل موارد النفط والغاز،
ومكنت الشاكت ا ألمريكية من زايدة حصهتا يف السوق اجلزائرية .وبي عايم 2001
و ،2018بلغ جحم التبادل التجاري بي اجلزائر والولايت املتحدة  182.9مليار دولر،
مهنا  25.6مليار يف الواردات و  157.3مليار يف الصادرات ،لس امي يف جمال
احملروقات 56.اذا اكن النظام اجلزائري س بق ل أأن تعاون قبل  2001مع واكةل اخملابرات
املركزية وواكةل ا ألمن القويم ومكتب التحقيقات الفيدرايل يف اطار احلرب عىل
الرهاب ،فاننا اعتبارا من سبمترب  2001نشهد اخنراط النظام يف التحالف ادلويل
بقيادة الولايت املتحدة والاندفاع عيقا يف اتفاقيات ثنائية مع الولايت املتحدة يف
تبعية عسكرية و أأمنية مؤكدة .وهنا غرق امس اجلزائر يف الوحل ابعتبارها مصدر
منتدب للتعذيب يف اطار برانمج "التسلمي الاس تثنائ" اذلي يولك ا ألمريكيون مبوجبه
ممارسة التعذيب اىل دول ختضع لهمينهتا 57،مث تترسب ا ألخبار يف  2005عن اقامة
مكتب اس تخبارات أأمرييك وفرنيس (قاعدة التحالف) عىل ا ألرايض اجلزائرية منذ
 2002عىل ا ألرحج 58.اىل جانب ذكل ،فان موقف اجلزائريي املنتقد دلور الناتو يف
حرب التحرير مل مينع بوتفليقة من زايرة مقر الناتو يف عايم  2001و ،2002وادراج
اجلزائر مضن هيلكة الناتو ا ألمنية املعروفة ابمس "احلوار املتوسطي" 59،ييل ذكل
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اجامتعات وتدريبات عسكرية مشرتكة مع الشاكء الخرين يف هذا الهيك ،تشمل
مرص وارسائيل وا ألردن ،ومل يتوقف ا ألمر عند هذا احلد ،بل قام النظام بتوريط
البالد يف هيك أأمين أأمرييك اثن ،هذه املرة يف اجلنوب يف منطقة الساحل 60.حيث
تقمي القيادة العسكرية ا ألمريكية يف أأفريقيا ( أأفريكوم) تعاون عسكري و أأمين وثيق الصةل
مع النظام يشمل ،حسب بعض املصادر ،عليات التحليق يف سامء املنطقة والتقاط
الصور اجلوية ويف جمال الاس تخبارات والتدريب ،ورمبا حىت الوجود املتقطع للقوات
ا ألمريكية عىل الرتاب اجلزائري 61.أأما عىل املس توى ادلبلوماس ،فقد شهدت فرتة
الربيع العرب ،عىل وجه اخلصوص ،احندار ادلبلوماس ية اجلزائرية اىل أأدىن مس توايهتا،
متزيت ابنعدام الكفاءة وانسحاهبا السليب من ملف ا ألزمة الليبية عىل سبيل املثال،
فضال عن عقدها حتالفات مع ادليكتاتورايت القلميية دلمع بعضها البعض وحسق
التطلعات ادلميقراطية لشعوب املنطقة .مل يس بق أأن هه هوت ماكنة اجلزائر ادلولية
وسطوهتا كقوة اقلميية ،مثلام عرفته البالد خالل العقد املايض.
ما اذلي جيعل اذن ادارة ترامب ترغب يف تغيري نظام غري رشعي ،وفوق ذكل طيع
يتعاون تعاوان اكمال ،نظام تعرف أأنه أأصبح بعد السكتة ادلماغية اليت أأصابت بوتفليقة
بي أأيدي أأوليغارش ية املافيا جزء مهنا يف السجن ،أأي ابختصار نظام هش غري قادر
عىل مقاومة الضغوط وعليات الابزتاز؟ ملاذا تستبدل هذا المنط من احلك اذلي يفتح
شهية القوى العظمى ،بنظام اساليم أأو دميقراطي؟ عن هذا ا ألمر ل ينبس بن سعادة
ببنت شفة ،متاما مثل غريه من املسكوني ابلعقلية التآمرية ،اذلين ل يلكفون أأنفسهم
عناء اختبار نظريهتم مقابل بياانت أأخرى ،غري اليت يس تخدموهنا يف بناء نظريهتم
اخلاصة.
عىل عكس ما يدعيه بن سعادة ،احلراك اجلزائري ليس ثورة ملونة تصبو اىل
تنصيب يف السلطة دم تعمل ابيعاز من ادارة ترامب ،بل يه حركة لعنفية لبناء
دوةل القانون ،دوةل قوية مبؤسساهتا الشعية ،وقادرة عىل ادلفاع بقوة عن مصاحل ا ألمة.
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وحىت يف ذروة محالت النظام القمعية ،حافظ احلراك عىل انضباط صارم يف طريق
الالعنف لضامن سالمة البدل واجليش من أأي تدخل أأجنيب ،كام رفض رفضا قاطعا لك
أأشاكل التدخل يف الشؤون ادلاخلية للجزائر.
 .3.2االستسقاط والحتمية التآمرية

يف الكوكب اذلي يآأوي أأحصاب العقلية التآمرية ،ل توجد مصادفات .لك يشء حيدث
دامئا لسبب ما ،ولك يشء مرتبط حمتـا ،بطريقة أأو بآأخرى ،مبا يعزز ما ُيراد تقدميه
كدليل عىل املؤامرة62.
الاستسقاط ليس خطآأ منطقيا؛ انه ادراك خاطئ ،هو عبارة عن ختيل أأمناط حمددة
يف خلفية عشوائية ،حيث ل يوجد أأي من هذه ا ألمناط املـُتهخهيةل ،متاما مثلام قد يرى
مسمل شديد التدين زخرفة حتمل امس اجلالةل يف حسابة عابرة ،أأو يرى يساري طائفي
أأايد امربايلية يف تراجع انتاج الصلب أأو البطيخ.
ان أأحصاب العقلية التآمرية ينخدعون ويدعون الغري بفعل الاستسقاط ،حبيث
يومهون الناس بوجود أأمناط حيث ل توجد 63.وكتيب بن سعادة ميلء مبفردات
الاستسقاط .من خالل القراءة املرئية ،حنيص ما ل يقل عن  17تعبريا يف الصفحات
الـ 57من كتيبه .فهو يتحدث عن الصدف وعكس الاعتباط أأو ا ألحداث العرضية
مثان مرات 64،وعن السامت أأو النقاط أأو القوامس املشرتكة أأو الصفات ا ألساس ية ست
مرات 65وعن الغموض ثالث مرات66.
دعوان نوحض من خالل مثال منوذيج فكرة الصدف عند بن سعادة .عندما يقول:
"فامي يص الصدف ،فاننا حنيص عددا هائال!" 67هو يقصد بذكل تالزم مخسة
أأحداث :أأ) منح جائزة من مركز الكواكيب لالنتقال ادلميقراطي يف  2007اىل عيل جري
– الصحفي اذلي دافع عن النظام العسكري أأثناء أأبشع احنرافاته الجرامية – يف حفل
حضه مصطفى بوشايش؛ ب) منح نفس اجلائزة لسعد ادلين ابراهمي – عامل الاجامتع
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املرصي ومؤسس مركز ابن خدلون دلراسات التمنية بمتويل جزئ من الاحتاد ا ألوروب
ومنظمة  – NEDخالل نفس احلفل؛ ج) كون مركز الكواكيب ممول من ِقبل جموعة
واسعة من الرعاة ،من بيهنم منظامت أأمريكية؛ د) الاجامتع بي عبد الوهاب فرساوي
من مجعية "راج" و أأمي غايل ،خالل امجلعية العاملية للحركة العاملية من أأجل
ادلميقراطية – ويه ش بكة دولية تضم نشطاء و أأاكدمييي ومنظامت غري حكومية ،بقيادة
جلنة ُم هس ِرية دولية ،لها سكراترية يف منظمة  – NEDيف دأاكر يف ماي  2018؛
هـ) تكرار هذا الاجامتع يف مؤمتر حول اجلزائر ،انعقد يف تونس العامصة يف يونيو
 ،2019بعد أأربعة أأشهر من بدء احلراك 68.وعىل الرمغ من التباعد الزمين بي هذه
ا ألحداث وارتباطاهتا الس ببية اليت ل ميكن اثباهتا ،ويف مجيع ا ألحوال بعيدة الاحامتل
بي العديد مهنا ،فان بن سعادة يرى يف ذكل منطا همما ميكن اضافته اىل "براهينه".
ابلنس بة للعقلية التآمرية اليت حيملها بن سعادة ،فان الصدف ليست أأحدااث مزتامنة
بدون عالقة س ببية ،وامنا اشارات انبعة من عامل حسري تقوده اىل نظريته.
بن سعادة يعترب أأيضا أأن اجامتع عسول وجياليل وطابو ،بدعوة من قناة املغاربية ،يف
ابريس مخسة أأايم قبل  22فرباير ،أأمر تلفه الصدفة املش بوهة رمغ أأن أأرش يفات
الفيديو املتاحة للجمهور تبي أأن القناة التلفزيونية اكنت قد دعهتم ابلفعل يف عدة
مناس بات ،واس تقبلت تدخالهتم عرب خمتلف وسائل التصال عن بعد ،قبل ذكل
التارخي وبعده 69.ويتصور أأيضا أأنه تزامن مش بوه يدين أأحصابه ("وهل يه جمرد صدفة"
وفق تساؤل) 70كون أأحد قدام منظمة أأوتبور حتدث عن حركة مواطنة ،عىل الرمغ
من أأن أأي حبث بس يط عىل ش بكة الانرتنت س يظهر أأن هذا العضو يف أأوتبور يعلق
ابنتظام عىل الانتفاضات يف العامل (عىل سبيل املثال ،يف جزر املادليف وهونغ كونغ
والسودان مؤخرا )71و أأن أأعامل مواطنة الاحتجاجية قد حظيت بتغطية اعالمية عىل
نطاق واسع من ِقبل الصحافة ادلولية72.
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ِلننظر الن يف فئة أأخرى من تصورات الاستسقاط دلى بن سعادة .فهو يبد أأ
حديثه ابخباران:
امجليع قد لحظ بطبيعة احلال أأن هذه ا ألسامء [عسول ،بوشايش ،طابو] قد برزت
– بقدرة قادر – يف وقت مبكر جدا وسط احلراك ،لكن أأن "يشري" الهواري عدي
اىل هؤلء ا ألشخاص حتديدا ليس اب ألمر العبيث .يف الواقع ،يتطلب البحث عن
قوامس مشرتكة بيهنم ،العودة اىل املايض ،ومراقبة ا ألحداث ا ألخرية عىل حد سواء73.

ويكرر يف خالصته أأن "اقرتاح الهواري عدي بشك خاص لهؤلء ا ألشخاص الثالثة
من احلراك ،اذلين ،حسب قول ،جيب أأن يشلكوا رئاسة جامعية ،ل يبدو جمرد
مصادفة" 74.ل ندري كيف يعرف بن سعادة أأن العامل يشاركه مالحظته ،لكن ما هو
ابد للعيان جبالء هو أأنه ل يرمس تفاصيل اخلطة احملبوكة يف رسية اتمة ال ليربز قدرته
الفائقة عىل كشف مالبساهتا .ختيهل الفريد يف جمال الاستسقاط جيعهل يس تنتج أأنه
"ليس من قبيل الصدفة" أأن يذكر الهواري عدي امس بوشايش " أأول" 75.لكن يبدو أأن
متسكه املتش نج بآأمناطه اخلاصة حال دون تفطنه وادراك خسافة مثل هذا الاكتشاف.
مث يكشف بن سعادة ،ذكل احملقق الفذ العبقري ،القوامس املشرتكة ا ألساس ية اليت
ترفع الغطاء عن هذا اللغز ،أأي جموعتي من "السامت املشرتكة" ،من هجة الروابط
بي "الزعامء" اذلين حدد هويهتم ،وهيئة أأمريكية هممينة جمهوةل الهوية ،وعالقاهتم
ابلسالموية من انحية أأخرى.
هذه السامت املشرتكة كثيفة يف ذهن بن سعادة دلرجة أأنه ل يرى لها أأدةل عالئقية
واحضة ،مثل عامل تشارك القرابة الفكرية بي لك من عدي وبوشايش وطابو وانامتهئم
جلهبة القوى الاشرتاكية ،و أأن هؤلء الثالثة مع عسول ينمتون اىل التيار ادلميقراطي
مضن الطيف الس ياس يف البالد .ويف هذا الباب يشح لنا عدي بعقالنية وهدوء ما
أأاثر حنق بن سعادة ،يف حوايل ثالثي صفحة:
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يف أأي حركة احتجاجية شعبية ،يربز القادة عىل أأساس خطاهبم اذلي هو مبثابة
عرض س ياس .اذا اكن هذا العرض يتوافق مع مطلب س ياس مجلهور من الناس،
فاهنم يصبحون خشصيات شعبية .فئات عريضة من اجلزائريي ،ليس لكهم ابلطبع،
وجدوا انسجاما بي ما يريدونه ويطمحون اليه والعرض الس ياس اذلي يطرحه لك
من كرمي طابو ومصطفى بوشايش وزبيدة عسول وحمسن بلعباس وقدور شويشة
وفضيل بوماةل وأخرين ]...[ .قد ل يتفق معهم املرء عىل هذا املوقف أأو ذاك ،لكن ل
ميكن اناكر أأن طابو حيظى بشعبية يف مجيع أأحناء البالد ،ولهذا السبب هو الن يف
السجن .ان الهتجم عىل بوشايش وعسول وطابو ...هو هتجم عىل خطاهبم اذلي يركز
عىل املطالبة ابلتحول ادلميقراطي76.

أأما ما ُحيول ،يف نظر بن سعادة ،لك اتصال بي "ادلميقراطيي" و"السالميي"
وجيعل منه مؤامرة ،هو اب ألحرى تلكس تصوره اذلي تغذيه املواقف ا أليديولوجية
للحرب ا ألهلية ،ورهابه ا أليديولويج من لك ما ل عالقة ابلسالم الس ياس 77.مفن
وهجة نظره ،الشخصيات الس ياس ية اليت تسعى اىل بناء جهبة س ياس ية وطنية ،تتجاوز
الانقسامات املوروثة عن العقود املاضية ،ملد اليد اىل اجليش وجعهل يوافق عىل
اصالح النظام الس ياس ،يه موضع توجس وريبة .وقد أأظهرت العديد من ادلراسات
حول نظرايت املؤامرة أأن مثة جنوح أأكرث واستسهال حنو ومص الطرف من التيار
الس ياس املقابل ابخلبث وش ىت أأنواع الشور78.
 .4.2شظايا من الخداع

تشري ادلراسات اليت حبثت يف ا ألساليب اللغوية والقناعية ووسائل التصال اليت
يس تخدهما أأنصار نظرايت املؤامرة ،اىل أأهنم حيرصون يف الغالب عىل الظهور مبظهر
عقالين79.
كتيب بن سعادة ثري ابلتفاصيل حول بعض النقاط ،اليت يدعها ابملراجع واملالحق،
مما يعطي للمبتدئي انطباعا يويح ابملهنج العلمي ،لكن املشلكة يه أأنه يتجاهل
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جموعات اكمةل من احلقائق وا ألدةل وا ألمناط اليت بدوهنا ل ميكن للمرء أأن يقبل ادعاءاته
جبدية .عىل سبيل املثال ،ينش عىل طول مثان صفحات يف مالحق البياانت ،اليت
ميكن العثور علهيا عىل الانرتنت ،ليوثق مشاركة حكمي عداد ومصطفى بوشايش يف
ورشة عل حول التحولت ادلميقراطية ،اليت نشطها أأحد قدام منظمة أأوتبور خالل
مؤمتر خاص بآأسلحة ادلمار الشامل انعقد يف الربازيل يف عام  ،2000لكنه ل يرى أأنه
من املهم أأن يشح للقارئ ،ولو يف صفحة واحدة عىل ا ألقل ،السلسةل الس ببية اليت
تربط هذا احلدث ابحلراك بعد تسعة عش عاما.
مث يوثق يف  25صفحة يف امللحقات ن ُ هسخا من برقيات ويكيليكس ،اليت ل تكشف
عن أأي يشء يضيف اىل ما قال بوشايش هو نفسه ويف العلن 80،وهنا أأيضا ل يرى
أأي رضورة ليقول ،يف بضع مجل أأو بضع صفحات ،همن هو الطرف ا ألمرييك اذلي اكن
يقود "الثورة امللونة" اجلارية يف البالد ،وما يه املصاحل الاقتصادية أأو ا ألمنية أأو
اجليوس ياس ية اليت اكن يبغي حتقيقها من خالل ذكل .مثـة مسة مشرتكة جندها يف لك
نظرايت املؤامرة أأل ويه الانتقائية أأو حذف جزء من الوقائع واحلقائق ،وترك للقارئ
ترف ختيل كيفية ربط النقاط وملء الفراغ ،وهو ما يضيف للتآمرية مزية خاصة هبا،
لقل جعلها شائكة81.
لتثبيط أأي حماوةل لتقدمي جحة مضادة ،أأو عىل ا أ
دامئـا يف جمال العقالنية املزيفة ،يس تخدم بن سعادة املراجع بطريقة غري مشوعة .ان
علية اس تخدام املراجع متزي ابلنس بة للمبتدئ املقال الصحفي عن املقال الأاكدميي.
وتيسء العقلية التآمرية اس تخدام هذه الطريقة لضفاء مصداقية عىل ادعاءاهتا ،من
خالل اس تغاللها كون القليل من الناس يلكفون أأنفسهم البحث يف هذه املصادر
والتحقق مهنا.
بن سعادة يبالغ أأيضا يف اس تخدام املرجعية اذلاتية (الاس تدلل مبقالته ومراجعه
الشخصية)؛ أأحصينا أأكرث من  12مرة يف علية حسابية رسيعة ،نذكر مهنا عىل سبيل
املثال ،عندما يزمع أأن "سعد ادلين ابراهمي متورط جدا يف الربيع املرصي" ،يعتقد
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القارئ غري املطلع أأن ما يقول بن سعادة حقيقة اثبتة موثقة ،لكن املصدر ( )22هو يف
حقيقة ا ألمر من مقالته الشخصية ،وعندما يوحض بآأن "راج يه واحدة من أأكرث
املنظامت متويال من ِقبل  ،"NEDفان املصدر ( )40يُـحيل اىل نصوصه الشخصية
املدرجة حتت املرجعي  10و.35
عندما نلقي نظرة اىل املرجع " 35باللويف ،راج واس ترياد ادلميقراطية" ،ل جند أأي
بياانت لتدمع ما يدعيه ،أأو حىت تشري اىل أأن "راج" يه "واحدة من أأكرث املنظامت
متويال من ِقبل  ."NEDأأما فامي يص املرجع " ،10مثاين س نوات بعد 'ربيع' اجلزائر"،
فقد ورد أأن "راج تلقت متويال قدره  25000دولرا من  NEDيف عام  ،"2011لكن
ل يوجد أأي أأثر لبياانت املقارنة بي "راج" واملنظامت غري احلكومية الأجنبية ا ألخرى
اليت تُظهر أأن "راج يه واحدة من أأكرث املنظامت متويال من ِقبل  ."NEDهناك نوع
أخر من سوء اس تخدام البياانت ،عندما يذكر بن سعادة "رشاد" ،فانه يس متـد تعريف
احلركة ليس من موقع رشاد نفسها ،كام يُفرتض ،وامنا من موقع Maghreb
( Intelligenceالحاةل  ،)121وهو موقع وثيق الصةل بآأهجزة اخملابرات املغربية.
اذا اكنت صفة ادلقة والرصامة الأاكدميية دلى بن سعادة تهتاوى عند أأدىن حفص
دقيق ،فكذكل ا ألمر ابلنس بة ملهزةل تظاهره ابلنصاف والزناهة .ومكثال عىل ذكل ،مفن
انحية ،يبدو أأنه يقر بآأنه أأمر غري أأخاليق همامجة جسي غري قادر عىل ادلفاع عن نفسه،
عندما يقول "ابلنظر اىل الوضع احلايل لكرمي طابو (املسجون وينتظر احملامكة)،
س يكون من غري الالئق ادراج قضيته يف هذا الس ياق .ولن نذكر سوى احلقائق
املعروفة عنه دلى امجليع" 82،لكنه من انحية أأخرى ،يذكر طابو يف ست صفحات من
ش بكته التآمرية 83وكذكل يف اخلامتة حيث يذكر امسه بي اخلونة املزعومي اذلين تآمروا
مع الولايت املتحدة ا ألمريكية ضد بدلمه .هل طابو املتآمر املزعوم ،يدخل يف اطار
احلقائق الثابتة "املعروفة دلى امجليع" كام يدعي؟ من حيث املكر املغلف برداء
الشهامة ،ل ميكننا أأن جند ما هو أأسو أأ.
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لك أأسو أأ ل ما هو " أأسو أأ منه" ويف الكوكب التآمري" ،ا ألسو أأ منه" هو علية
اسقاط النوااي اخلبيثة .يتضح من حتليل عدد كبري من نظرايت املؤامرة أأهنا تنسب دامئا
ادلوافع اذلممية اىل املتآمرين املزعومي 84.يدمغ هذا الطابع املمزي للعقلية التآمرية جوهر
نصوص بن سعادة .فبدل من تقدمي واثئق اثباتية أأو أأدةل مفحمة ،توحض أأمناط تتعلق
بآأحداث و أأفعال وعالء ونوااي تدمع مزاعه بآأن عدي اكن متورطا يف مؤامرة ضد ادلوةل
اجلزائرية ،يفضل بن سعادة تعويض افتقاره اىل ا ألدةل حبيةل اجلرم ابلرتباط .وهبذا
الشآأن يدجب فقرات اكمةل عن وولفويزت أأو هنتنغتون أأو هورويزت ،مع نقل أأفاكرمه
املآألوفة ،كام لو أأن عدي مسؤول عن أأفعاهلم 85.ويتعمد اخللط بي منشورات عدي يف
جمةل ادلميقراطية  Journal of Democracyومآس العشية ادلامية ،وكذكل بي
لمريكية ضد العامل العرب يف أأعقاب أأحداث  11سبمترب86.
أأحباث عدي والس ياسة ا أ
ميكن تلخيص هجهل السحيق حول العمل الأاكدميي للهوري عدي يف لكمتي:
"الاحندار املمثر" .فعندما يتعلق ا ألمر ابثبات ادعائه بآأن عدي متورط يف تكوين
الش باب العرب يف ا ألنشطة الس يربانية ،يلجآأ اىل أأسلوب حماك التفتيش :التسرت عىل
هجهل الثبايت من خالل نش الشكوك حول املهتم .يسآأل "هل الهواري عدي سامه
بشك مبارش أأو غري مبارش؟ 87ويس تخدم ِح هيل مماثةل ضد بوشايش 88.مثة مثل يقول
بآأن الرغبة اجلاحمة يف ضبط ش يطان متخف وراء ما هو طبيعي ،تنهتيي ابملتآمر اىل
اختالق أأضعاف منه.
 .3التآمر كدعاية ضد الحراك

ينقسم التفكري الأاكدميي حول نظرايت املؤامرة اىل أأربعة حماور عوما .أأولها ،احملور
املعريف ،اذلي تطرقنا اليه بعجاةل فامي س بق ،واذلي هيمت مبنطقها ومناجهها وكيفية متيزي
حمتوايهتا بي الزيف واحلقيقة89.
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ويتطرق احملور الثاين الهيا ابعتبارها مظاهر تن عن اشاكلية نفس ية؛ 90بيامن يفحص
احملور الثالث نظرايت املؤامرة بصفهتا تعبريات عن مسارات اجامتعية وس ياس ية؛ 91أأما
احملور ا ألخري فيسعى اىل حتليلها كنتاج للثقافة املعارصة ،مثلها مثل غريها من منتوجات
لدب92.
الثقافة اكلسيامن أأو ا أ
لكامل هذا املقال ،دعوان نضع أأنفس نا يف املنظور الثالث :ما اذلي ميكن أأن نتعلمه
من نظرية املؤامرة دلى بن سعادة ،كتعبري س ياس؟
بن سعادة وكتيبه املثري ل يشالكن قضية اس تثنائية شاذة .نظرايت املؤامرة تشك
جزءا من ثقافتنا الس ياس ية وثقافة منطقتنا .حماداثتنا الاجامتعية وتبادلنا عىل وسائل
التواصل الاجامتعي ،تشمل وفقا لتصنيف والكر 93ترصحيات تطغى علهيا العقلية
التآمرية ،تس هتدف متآمرا خارجيا (مثل املاسونية ،فرنسا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية،
الصهيونية ،املغرب ،المارات ،قطر ،الخوان املسلمون ،تركيا وغريها) ،وادعاءات
أأخرى تس هتدف متآمرا داخليا (مثل القبائل ،البعثيي العرب ،العلامنيي املتواطئي مع
الغرب ،السالميي املرتبطي ابلشق ،اخل .).جند أأيضا نظرايت املؤامرة اليت تشري
اىل املتآمر يف الطبقات العليا (مثل اجلرنالات والس ياس يي و أأفراد ا ألوليغارش ية)،
ونظرايت أأخرى تركز عىل املتآمر يف الطبقات السفىل وسط الشعب (عىل سبيل
املثال ،احلراك ،الشخصيات أأو القوى املعارضة) .وكام هو احلال يف أأي بدل أخر يف
املنطقة ،فان اخلطاب التآمري غزير ،ومقبول ويمت تغذيته ،بل وتشجيعه من ِقبل
ا ألنظمة.94
نظرايت املؤامرة اليت تس هتدف القمة تنتش عادة يف ادليكتاتورايت ألهنا ،مثل
ا ألساطري والشائعات ضد السلطة ،تسمح حبشد صفوف الضعفاء ضدها .ويف هذه
احلاةل ،تسهم أأزمة الثقة يف نظام احلك و أأقطابه وهتميش الشعوب ،والسخط وسط
فئات الشعب املس تضعفة واستبعادمه من املشاركة الس ياس ية ،يف توفري ا ألرضية
اخلصبة لمنو العقلية التآمرية اليت تس هتدف ا ألنظمة 95.نظرايت املؤامرة هذه تشك
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طريقة أمنة نسبيا لنتقاد السلطة ،وادانة ممارساهتا يف تكريس عدم املساواة بي فئات
الشعب والفساد والبريوقراطية ،ا ألمر اذلي يضفي شعورا ابلمتكيأأ ابلنس بة ِلمن ينسج
هذه النظرايت وينقلها 96.اهنا "امللجآأ ا ألخري لل ُمس تضعفي" .ويرى بعض علامء الس ياسة
أأنه حىت وان اكنت هذه الرواايت التآمرية سلبية ،كوهنا ومهية وغالبا ما تكون خسيفة،
فاهنا تقوم مع ذكل بدور اجياب يف جمال كبح جامح السلطة97.
أأما ابلنس بة لنظرايت املؤامرة اليت تس هتدف الطبقة السفىل ،فغالبا ما تصدر عن
"ادلوةل املسكونة ابلعقلية التآمرية" 98.وتتقن ا ألنظمة الاستبدادية يف املنطقة جيدا
علية فربكة نظرايت املؤامرة .ان هذه النظرايت ليست معتقدات صادقة لكهنا
لغراض اسرتاتيجية وس ياس ية99.
خاطئة ،بل تُنسج بناايت ومهية متعمدة يمت تضخميها أ
وتس تخدهما هذه ا ألنظمة لبناء أأو تعزيز الشعور القويم والهوية الوطنية ،ولكن أأيضا
"لتشويه" أأو ش يطنة خشصيات أأو حراكت املعارضة اليت حتاول حتدي همينهتا 100.ولنا
أأن نتذكر كيف تُروى لنا خرافة "اليد الأجنبية" ِمرارا و ِتكرارا منذ نعومة أأظافران اىل
ش يخوختنا.
من الواحض أأن نظرية املؤامرة اليت يتبناها بن سعادة تندرج مضن نوع العقلية التآمرية
اليت تس هتدف الطبقة السفىل .وبدل من الارتقاء والتحيل ابلفضيةل الوظيفية خلدمة
ونرصة الضعفاء ضد همينة ا ألقوايء ،فان هذا النوع من النظرية التآمرية يوجه لك
انتقاداته وهتجامته ضد الضعفاء اذلين يسعون اىل حترير أأنفسهم ،وابلتايل فهو بذكل
يدمع تآمرية ادلوةل .وممـا ل شك فيه أأن النظام العسكري يس تغل ذكل بشك شامل،
من خالل الرتوجي للمؤلف وكتيبه بش ىت الطرق والوسائل.
روجت واكةل ا ألنباء اجلزائرية ونظريهتا حصيفة اجملاهد اليت تنمتي اىل عهد ابئد ،لكتيب
بن سعادة املثري 101.واس تضافت الذاعة الوطنية وقناة اجلزائر املؤلف ،وهو أأمر ليس
أأ ترمجة للفظ  empowermentالجنلزيية ،تشري اىل علية اس ناد املزيد من السلطة اىل ا ألشخاص أأو امجلاعات مما يسمح هلم
ابلس تقالل اذلايت يف اجملال الاجامتعي أأو الاقتصادي أأو الس ياس.
55

يوسف جباوي
ابلهي يف بدل ظلت وسائل العالم املرئية واملسموعة تبث عىل مدى شهور برامج
طهيي "البغرير" أأو حصصا عن الطبيعة ،يف وقت اكن مئات اللف من املواطني
يتظاهرون يف الشوارع 102.ت لك ذكل يف س ياق اعاليم ممتزي أأيضا ابعتقال مخسة
حصفيي (عبد احلي عبد السميع ،بلقامس جري ،خادل درارين ،جامل طوابل وعبد الكرمي
زغليش) ،وجحب الصحف اللكرتونية (،)Maghreb Emergent ،RadioM
فضال عن احتاكر العالانت العامة وتوظيفها وفق قاعدة "العصا واجلزرة" لخضاع
الصحفيي.
جمةل  ،Afrique-Asieاملموةل جزئيا من السلطات اجلزائرية ،واليت يديرها صاحب
تصدير الكتيب نفسه ،قامت يه أأيضا بتغطية واسعة ل 103،اىل جانب العديد من
الصحف واملواقع الخبارية اليت روجت ل ،بيامن احتفت جموعة من ا ألقالم
الاستئصالية ،اليت تدور يف فكل املوقع الالكرتوين لنجل اجلرنال نزار ،ابلكتيب
ومؤلفه ،و أأغدقت عليه بس يل من التعليقات املمجدة وقدمته كتحفة قل نظريها.104
اس تفادت علية نش نظرية املؤامرة لنب سعادة من س ياق مؤات أخر ،متثل يف
تزامن توجيه هتمتي ابلتآمر موهجتي ضد احلراك ،حظيتا حبمةل اعالمية صاخبة،
واحدة يف  25ماي  2020من ِقبل الاكتب محمد خلض موقال ،يزمع فهيا أأن احلراك قد
انطلق برعاية قناة املغاربية قبل  22فرباير  2019بقليل 105،والثانية بعد ذكل بيومي،
من ِقبل "أأس تاذ الفلسفة" محمد بومحيدي زاعا أأن احلراك "غري وهجته" ،و ُيرجِ ع اترخي
حتول وهجة احلراك اىل بداية موجة "الاعتقالت اليت طالت عددا من كبار املسؤولي
يف ادلوةل" مما أأدى اىل "تراجع حاد للغاية" يف صفوف املشاركي يف احلراك ،اذلي
أأصبح منذ ذكل احلي رهينة "املنظامت غري احلكومية ادلولية [اليت] حتاول توجهيه
لحداث الفوىض" 106.خطاب "اليد الأجنبية" هذا يعكس توجهيات وزير التصال
اذلي ميارس ابس امتتة تضليال اعالميا حول "احلراك اجلديد" اذلي احنرف عن "احلراك"
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ا ألول ،أأو ما ميكن اعتباره النسخة الناعة خلطاب قايد صاحل حول حراك مبارك حىت
سقوط بوتفليقة وحراك اتبع للخارج منذ ذكل احلي107.
ان ادلوافع الس ياس ية وا ألمنية خلطاب اليد الأجنبية جد مآألوفة ،اذ يسعى اىل حتويل
الانتباه عن جوهر الرهاانت وهو افالس نظام احلك العسكري ،وتوجهيه اىل العدو
اخلاريج ،الومهي أأو املضخم عن قصد ،وتوجيه أأصابع الهتام ابجتاه "كباش فداء"
داخل احلراك – يترصفون حسب زعه ابلتواطؤ مع البعبع اخلاريج – مما يساعد يف
ارابك احلراكي ،وحتجمي قدرهتم عىل العمل من خالل حشمه يف مواقف اعتذارية
لدلفاع عن النفس .ان الادعاء بوجود خونة وسط احلراك يترصفون ابلتنس يق مع
العدو يشك جزءا ل يتجز أأ من املنطق ا ألمين البحت ،ألن التلوحي ابلهتديد اذلي
تشلكه محالت التخريب ا ألجنيب جيعل الناس أأكرث اس تعدادا لتقبل التشديد ا ألمين
وتقييد احلرايت ،ويُس تخده م مكربر أأخاليق هيي النفوس لحامتلية مقع احلراك.
ان بن سعادة املهووس ابلعقلية التآمرية ،دون أأن يبدو مدراك حلال ،مل يفكر يف
العالقة القامئة بي نظرايت املؤامرة والعنف .فعدة دراسات تؤكد وجود عالقة اثبتة بي
العقلية التآمرية والعنف 108.يف كندا أأو يف أأورواب ،قد ل يشك كتيبه املثري أأي
مشلكة ،اذا اس تثنينا كون حمتواه يتضمن هتمـا وتشهريا ضد من ينعهتم ابملتآمرين
املزعومي ،لكن يف اجلزائر ،حيث يتفش التطرف الس ياس ،تضم الشطة الس ياس ية
العديد من العمالء املتدربي عىل املهام القذرة ،والضابت امللتوية ،فك من وصفهم بن
سعادة بآأهنم خونة مشتبه هبم يواهجون خطرا أأمنيا حقيقيا .ويبقى ا ألمل معقودا يف أأن
يس متر هنر احلراك يف مساره الالعنفي ،هذا الالعنف اذلي ينظر اليه بن سعادة بعي
الريبة ،ويس متر هذا احلراك عىل هذا الهنج ،اىل أأن تقوم دوةل القانون اليت يتطلع الهيا
شعب بآأمكهل.
عندها سيتعي عىل بن سعادة أأن مي أل أأمام حمكة عدل ،هوة ا ألدةل اليت يتعي عليه
تقدميها ،مقابل البياانت الهزيةل اليت يقدهما يف كتابه والهتامات اخلطرية اليت يوهجها
57
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جزافا ،وال فعليه أأن يتحمل قضائيا الضر اذلي تسبب فيه دون حساب أأو أأدىن
اكرتاث ضد مواطنيه109.
شكر وتقدير :أأود أأن أأعرب عن خالص امتناين لـ فضيةل ب ،اليت اشرتت كتاب بن
سعادة و أأرسلته يل ابلربيد الرسيع ،مبعاشها الشهري الزهيد ،مكسامهة مهنا يف ادلفاع عن
احلراك.
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 .1مقدمة

يف املقاةل السابقة "العقلية التآمرية يف حاةل هذاين صارخ" ،ت تناول كتيب بن سعادة
"من مه هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" 1وكتاابت أأخرى لنفس
الاكتب ،من زاوية معرفية ومهنجية .ويف هذه املقاةل ،س نعلق تشكيكنا حول ما يدعيه
الاكتب من أأعامل تآمرية ،للرتكزي فقط عىل طريقة رؤيته وفهمه للثورات امللونة وعىل

يوسف جباوي
سعيه احلثيث اىل تشبهيها بـ"الربيع العرب" واحلراك اجلزائري ،اليت سنتطرق الهيا هنا
من منظور العلوم الس ياس ية.
هتمت العلوم الس ياس ية ،من مجةل أأمور أأخرى ،ابلظواهر الثورية ومقارانهتا 2.فتارخي
القرني املاضيي حافل ابلثورات واملوجات الثورية ،وبوسع أأي ابحث احلصول عىل
كـم هائل من ا ألعامل والكتاابت وادلراسات اليت تقارن بي هذه الثورات ،اما يف
شك ثورات منفردة أأو عىل شك موجات متسلسةل 3.واذا اكنت هذه ا ألعامل
تتضمن ابلفعل بعض املقارانت بي الثورات امللونة و"الربيع العرب" – 4مع الشارة اىل
أأن أأكرث هذه ادلراسات تقارن الربيع العرب ابملوجة الثورية لعام  1989يف أأورواب
الشقية – 5فال توجد ابملقابل دراسة أأاكدميية تساوي بي "الربيع العرب" (واحلراك
اجلزائري) ابلثورات امللونة ،مثلام يفعل بن سعاة .فهو ل يكتفي فقط بتضييق جمال
املقارنة ،وحيرص مرجعية مقارنته يف (الثورات امللونة) ،بل لك ما يقوم به هو طرح
عالقات تشابه أأو متاثل بي "الربيع العرب" أأو احلراك اجلزائري ومرجعيته امللونة .يف
حي تقتض علية املقارنة علميا اقامة عالقات تشابه واختالف ،ابلضافة اىل التدقيق
يف عالقات التشابه و أأيضا عالقات التباين 6وهو ما نسعى اىل تبيينه يف هذه املقاةل
حتديدا.
يقدم القسم الثاين من هذه املقاةل ملخصا موجزا عن أأطروحة بن سعادة ،اليت تزمع
أأن "الربيع العرب" واحلراك اجلزائري ثوراتن ملونتان.
تن نصوص بن سعادة – وكوكبة الصحفيي اجلزائريي اذلين يعيدون نشها – عن
معرفة سطحية فاحضة ،ابلثورات امللونة ،ويقدم القسم الثالث من املقال ملخصا للعلوم
الس ياس ية حول هذه الثورات.
ييل يف القسم الرابع ،مقارنة بي ثورات "الربيع العرب" واحلراك اجلزائري من هجة
والثورات امللونة من هجة اثنية .وس يوحض هذا اجلزء من املقاةل أأن انتفاضات منطقة
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الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا لعام  2011ل ميكن مقارنهتا ابلثورات امللونة .وس تفند
هذه ادلراسة أأيضا بشك حامس ،اخللط اذلي يقع فيه بن سعادة عند مقارنته احلراك
اجلزائري ابلثورات امللونة .ويشري عنوان املقاةل "احنرافات لونية" عىل وجه التحديد،
اىل هذه ا ألخطاء يف حتديد طبيعة الثورات واخللط يف تشبهيها.
ان التشابه القامئ بي أأشاكل معينة من الاحتجاج اذلي لوحظ خالل الثورات
امللونة من انحية ،والانتفاضات العربية أأو احلراك اجلزائري من انحية أأخرى ،سامه
جزئيا يف تشكيل نظرة بن سعادة يف دمج الفئة الثانية اب ألوىل .يف حي ميكن بسهوةل
العثور عىل تفسريات بديةل ألوجه التشابه بي الفئتي .وستمت يف القسم اخلامس
مناقشة عدة جوانب مكفاهمي التسلسل أأو الانتشار الثوري ،والليات الاكمنة وراءها،
وعليات نش ا ألفاكر الاحتجاجية ،وتقدمي تفسريات مقنعة ،لالنتقال عرب الوطين
ألفاكر وممارسات الاحتجاج.
يدعي بن سعادة أأن الدارة ا ألمريكية يه اليت أأطلقت رشارة "الربيع العرب" يف
 2011لحداث الفوىض .ويف ما يص اجلزائر عام  ،2019يزمع أأن الولايت املتحدة
تآمرت مع احلراك لتنصيب السالميي يف السلطة .هذه الادعاءات العرجاء ،اليت مل
يلكف الاكتب نفسه عناء توثيقها أأو اس نادها بآأدةل ،لن يمت تناولها هنا ،ألن الشق
اخلاص ابجلزائر من هذه الغائية الفظة ،قد ت دحضه يف القسم  2.2من "العقلية
التآمرية يف حاةل هذاين صارخ" ،أأما ابلنس بة للشق اخلاص بـ"الربيع العرب" فسيمت
نقضه يف القسم الرابع من هذه املقاةل.
ابلضافة اىل ملخص موجز للحجج الرئيس ية الواردة يف هذا النص ،توحض اخلامتة
كيف تندرج مقارنة احلراك ابلثورات امللونة مضن خطاب ُمعد لزنع الشعية عن احلراك.
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 .2خليط األلوان لدى بن سعادة

يعتقد بن سعادة أأن احلراك السلمي يف اجلزائر جزء من "سلسةل متصةل" مرتبطة بـ
"الربيع العرب" ،وهذا ا ألخري نفسه امتداد لـ "الثورات امللونة" 7.موقفه هذا انشئ عن
علية متعدية بي مقدمتي اثنتي .يف ا ألوىل ،يربط احلراك اجلزائري بـ"الربيع العرب"
من خالل اس تخدام صيغ لفظية مش تقة من لكمة ربيع ،فهو يقول ،عىل سبيل املثال،
انه يف عام " 2011مل تسمل اجلزائر من موجة الربيع" 8،و أأن احلراك احلايل ميثل دخول
اجلزائر "يف مرحةل ربيعية" 9.ويف مقابةل أأجراها هذا العام مع حصيفة ،L’Expression
قال أأيضا:
حركة الاحتجاج اليت جتتاح اجلزائر حاليا ل ختتلف عن تكل اليت شهدهتا بعض
ادلول العربية يف  .2011-2010اهنا امتداد للفة اليت أطلق علهيا امس "الربيع
العرب" و أأحدثت الفوىض يف العديد من ادلول العربية كام أأوحضته يف العديد من
املقالت واملقابالت10.

يف املقدمة الثانية ،يربط "الربيع العرب" ابلثورات امللونة ،مدعيا وجود
اس مترارية لتغيري ا ألنظمة ( )regime changeبطرق انعة ،ابس تخدام أأيديولوجية
الالعنف ،اليت عصفت بعدد من البدلان لنتشالها من دائرة النفوذ الروس ،لتنتش
بعد ذكل اىل منطقة الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا [ ]...ألغراض جيوس ياس ية
أأخرى11.

"تغيري النظام" املراد حتقيقه من خالل ادامة "الثورات امللونة" ،اذلي حتبكه الدارة
ا ألمريكية يف منطقة الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،يمتثل حبسب بن سعادة يف
تنصيب السالميي عىل ر أأس دول املنطقة12.
يف مقاةل "العقلية التآمرية يف حاةل هذاين صارخ" ،بينا أأن بن سعادة يدمع نظريته
مبزجي من احلجج غري املقبوةل ،والبياانت ،بعضها ومهية والبعض الخر واقعية ،لكهنا غري
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مكمتةل وغري متسقة .وهذه البياانت يه اليت ميكهنا ،بعد تنقيهتا من الغالف التآمري
اذلي صيغت فيه ،أأن متنح ابلنس بة للبعض قدرا من املعقولية املهبمة لهذه النظرية .يف
حاةل اجلزائر تنقسم هذه البياانت اىل ثالث جموعات .الفئة ا ألوىل تتعلق بآأوجه التشابه
ذات الصةل بآأشاكل الاحتجاج بي احلراك اجلزائري والثورات امللونة .يذكر بن سعادة
عىل وجه التحديد مهنج الالعنف ،والفاكهة ،والتآيخ مع قوات ا ألمن ،وتنظيف
الشوارع بعد الاحتجاجات ،واس تخدام رسوم جتسد قبضة أأوتبور 13.اجملموعة الثانية
تتعلق ابلعالقات املزعومة يف تدريب نشطاء جزائريي من ِقبل قدام منظمة أأوتبور14.
والثالثة تتعلق ابلمتويل من الصندوق الوطين لدلميقراطية ( 15،)NEDوقد س بق تناول
هذه احلجة يف موضوع "العقلية التآمرية يف حاةل هذاين صارخ" ،وابلتايل لن نتطرق
الهيا هنا.
س نبي تباعا أأن نظرية بن سعادة ومربراته تنطلق من فهم خاطئ للثورات امللونة،
وقبل الربهنة عىل ذكل ،من الضوري التعرف عن قرب عىل هذه الثورات وتقدمي
بعض املعلومات الواقعية عهنا.
 .3الثورات االنتخابية المعروفة باسم الثورات الملونة

بعد مرور عش س نوات عىل سقوط جدار برلي وثورات  1991-1989اليت هزت
أأراكن الكتةل الش يوعية ،حتولت أأوراس يا (املنطقة ا ألوروبية ا ألس يوية) ما بعد
الاشرتاكية اىل مرسح لسلسةل من التحولت وحماولت التحول ،واكن ادلافع الرئييس
وراءها الانتخاابت املزورة احملبوكة من ِقبل ا ألنظمة القامئة ،فردت علهيا شعوب املنطقة
ابحتجاجات عارمة غري عنيفة ،لقيت دعا من الغرب ،سعت اىل استبدال ا ألنظمة
الاستبدادية القامئة ابلنخب الس ياس ية اليت تعارضها 16.جنحت هذه احملاولت القامئة
عىل تناوب النخب يف احلك ،يف رصبيا وجورجيا و أأوكرانيا وقريغزيس تان بيامن فشلت يف
أأرمينيا و أأذربيجان وبيالروس يا وروس يا ،كام هو موحض يف اجلدول الزمين املتسلسل
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للرمس  .1و أأصبحت هذه السلسةل من التحولت الانتقالية ،الفعلية أأو اجملهضة ،تسمى
الثورات "الانتخابية" أأو "امللونة"17.

الرمس  :1تسلسل الثورات امللونة .املصدر :جوليا غريلخ ،الثورات امللونة يف
تشري ا ألسهم حنو ا ألعىل (ا ألسفل) اىل الثورات املكمتةل (اجملههضة).

أأوراس يا18.

متثل الس ياق الس ياس املشرتك بي هذه الثورات ،أأو حماولت الثورة ،يف نظام
س ياس حموره رئاسة قوية ،تدور يف فلكه جامعات غري رمسية انفذة ومتنافسة ،تقوم
عىل احملسوبية وا ألوليغارش ية أأو اجلهوية 19.وابلنس بة للبدلان اليت خرجت للتو من
حروب أأهلية ،اكنت هذه امجلاعات املنظمة ذات طابع عسكري و أأمين .وبيامن شهدت
هذه البدلان درجات متفاوتة من القمع – الس يطرة عىل وسائل العالم والفضاء العام،
مع تفاوت يف مس توى املضايقة اليت يتعرض لها املعارضون ،مهنا الاعتقال وحىت
الاغتيال – لكن ابملقابل اشرتكت مجيع هذه ا ألنظمة يف نفس منط الاستبداد :التسلط
التنافيس اذلي انتش بعد هناية احلرب الباردة 20.يف ظل هذا النوع من ا ألنظمة
التسلطية ،تكون القواني والجراءات الانتخابية منحازة لصاحل النظام القامئ ،لكن
تُـجرى مع ذكل انتخاابت وطنية تنافس ية بشك منتظم ،يرتك النظام من خاللها جمال
للمعارضة للتعبري عن مواقفها وتعبئة مؤيدهيا .وهناك اماكنية ،وان اكنت غري حممتةل ،أأن
ينجح مرحشو املعارضة ،عىل عكس ا ألنظمة الاستبدادية غري التنافس ية اليت متنع
الانتخاابت أأو تسمح هبا عىل املس توى احمليل فقط أأو عىل املس توى الوطين لكن دون
خيار أأو مع الاختيار بي مرحشي ينمتون لكهم للنظام القامئ 21.اضافة اىل هذا القصور
ادلميقراطي ،متزي الس ياق الاجامتعي والاقتصادي حباةل من الرتدي يف العديد من هذه
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البدلان :تدهور اقتصادي أأو ركود ،بطاةل ،فقر ،فساد مستشي ،جعز ادلوةل تدرجييا
لساس ية22.
عن تزويد املواطني ابخلدمات ا أ
ميكن القول أأن منوذج الثورات الانتخابية أأو امللونة أأصبح الكس يكيا الن ،حبيث
تس هتدف الاسرتاتيجية املعدة لالطاحة ابلنظام التسلطي التنافيس ،حلقته ا ألضعف:
التآأثري يف الانتخاابت ،من خالل حتويل الانتخاابت املنحازة عادة ،اليت يس تخدهما
النظام الهجي دوراي لضفاء الشعية عىل نفسه ،وقلهبا ضده .وحتقيقا لهذا الهدف
تتعاون املعارضة الربملانية وغري الربملانية املنقسمة غالبا ،وتتحد و /أأو تتفق عىل مرحش
واحد .وقد نُ ِظمت ورشات تدريب لفائدة حراكت الش باب – عىل غرار أأوتبور
 Otporيف رصبيا ،كامرا  Kmaraيف جورجيا ،بورا  Poraيف أأوكرانيا ،كيلك
 Kelkelيف قريغزيس تان ،يوكس  Yoxيف أأذربيجان وزوبر  Zubrيف بيالروس يا –
أأدارها نشطاء ممترسي من الثورات الانتخابية السابقة ،ومنظامت مرتبطة ابحلكومة
ا ألمريكية 23.اختذت هذه احلراكت عادة لوان معينا أأو زهرة حمددة أأو عالمة ممزية كرمز
لها ،ومن هنا جاءت تسمية الثورات امللونة.
وابلتنس يق مع املعارضة ،ركز الش باب هجودمه حتقيقا ملشوعي كبريين .أأول،
التدرب عىل تنظمي محةل وطنية لقناع الناخبي – اذلين غلب علهيم عدم الاكرتاث
والالمبالة أأو الاستسالم ،بسبب التحزي الانتخاب أأو الزتوير ،أأو غياب البدائل
احلقيقية ،أأو ببساطة اخلوف من القمع – حلهثم عىل اذلهاب اىل صناديق الاقرتاع
والتصويت للمعارضة .اثنيا ،التحضري لحتجاجات سلمية يف حاةل رفض الرئيس أأو
احلزب احلاك املهزوم يف الانتخاابت الاعرتاف ابلهزمية .يف الوقت نفسه ،ويمت تدريب
منظامت غري حكومية وجموعات من اجملمتع املدين عىل مراقبة الانتخاابت من ِقبل
الهيئات احلكومية وغري احلكومية ا ألمريكية وا ألوروبية ،مع اعالن الس ياس يي الغربيي
مساندهتم لنتخاابت حرة ونزهية يف البدل املعي .وخالل الانتخاابت ،يصبح التحزي أأو
الزتوير الانتخاب – املوثق من ِقبل مراقيب الانتخاابت احملليي ،وامل ُـدان من ِقبل اجملمتع
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املدين احمليل واملراقبي ادلوليي ووسائل العالم الغربية – أأداة للتعبئة امجلاهريية واحملفز
لنطالقة الاحتجاجات الشعبية الواسعة الالعنفية يف البالد .وهكذا ،تتوقف نتيجة
املواهجة عىل ثالثة عوامل )1 :مدى شعبية السلطة القامئة قبل الانتخاابت ،ومتاسكها
النس يب ومدى ختيل النخب عهنا؛  )2مدى سعة نطاق الاحتجاجات واس متراريهتا
وقرار احلكومة عىل مقعها وقدرهتا عىل ذكل؛  )3جحم التآأثري ا ألمرييك أأو ا ألوروب يف
لمين24.
دوائر صنع القرار العسكري وا أ
يف حاةل الثورات الانتخابية الناحجة ،اكنت السلطات القامئة مطعون فهيا وذات مسعة
ملطخة بشك غري قابل لالصالح قبل الانتخاابت ،واكن جزء من النخب قد ختىل
ِ
املتحكة يف
عهنا وانظم اىل املعارضة .وابس تثناء حاةل قريغزيس تان ،اكنت ا ألنظمة
املنطقة مرتددة أأو غري قادرة عىل اس تخدام القمع الشديد ضد الاحتجاجات السلمية
الواسعة واملس مترة ،بعد رفض الشطة وقوات ا ألمن الامتثال ل ألوامر يف اللحظة
احلامسة ،عندما ت الاستيالء من ِقبل امجلاهري عىل املباين العمومية 25.أأما ابلنس بة
للثورات الفاشةل ،فاكن يُنظر اىل ا ألنظمة القامئة اما نظرة اجيابية (روس يا وبيالروس يا)
أأو انقصة للشعية ،لكهنا مل تتعرض لس تزناف من ِقبل خنهبا اليت مل تتخل عهنا ال
القةل ،ومل تتحمس لالنضامم اىل معارضة متنافرة ،وغري فعاةل نسبيا يف تعبئة النخب
الاحتجاجية واملواطني عوما يف مشوع التغيري 26.يف لك هذه احلالت ،ت ادخال
عراقيل قانونية أأمام املشاركة الانتخابية واحلق يف الاحتجاج ،كام ت التضييق عىل
احلراكت الش بابية ،وعرقةل مساعهيا لقناع الساكن ابلتصويت للمعارضة والاس تعداد
لالحتجاجات ،فضال عن اس تخدام سالح املراقبة والاحتجاز (قبل و أأثناء وبعد
الانتخاابت) .وابس تثناء روس يا ،قامت الشطة وقوات ا ألمن دون تردد بقمع احملتجي
ضد نتاجئ الانتخاابت27.
كام هو مبي يف اجلدول اليت ،سامهت الثورات الانتخابية أأو امللونة الناحجة يف
تنصيب يف السلطة معارضات و"خنب مضادة" حسب غريلخ 28،مل تكن دميقراطية
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ابلضورة يف ا ألنظمة الهجينة .ومل يتغري منط احلك يف هذه البدلان بشك كبري ،وقد
تراجعت القوى الاجامتعية (حراكت الش باب واجملمتع املدين) املشا ِركة يف الانتخاابت
وانسحبت من احلياة الس ياس ية29.
ميكن القول اذن أأن هذه التحولت يه أأقرب لتغيري أأنظمة مهنا لثورات حقيقية،
حيث تقوم النخب املضادة ،مبساعدة "الغرب" ،بتحويل مسار الانتخاابت املنحازة أأو
املزورة ،ضد السلطات القامئة ،من خالل تعبئة الاحتجاجات امجلاهرية غري العنفية
لالطاحة هبا.
ادلوةل
رصبيا
جورجيا
أأوكرانيا
قريغزيس تان
أأرمينيا
أأذربيجان
بيالروس يا
روس يا

الس نة
2000
2003
2004/5
2005
2003/4
2005
2006
2011/12

الانتخاابت
رئاس ية
برملانية
رئاس ية
برملانية
رئاس ية
برملانية
رئاس ية
برملانية
رئاس ية

النتيجة
التناوب
التناوب
التناوب
التناوب
الوضع الراهن
الوضع الراهن
الوضع الراهن
الوضع الراهن

سهلت الولايت املتحدة ا ألمريكية وادلول ا ألوروبية يف اجناح هذه الثورات
الانتخابية ،يف اطار "تعزيز ادلميقراطية" ،عن طريق المتويل أأو التدريب أأو املشورة
الاسرتاتيجية لفائدة ا ألحزاب الس ياس ية ومنظامت اجملمتع املدين ،لس امي جموعات
املراقبة الانتخابية وحراكت الش باب ،من خالل الضغط العاليم ادلويل اذلي ندد

77

يوسف جباوي
ابلتعسف أأو الزتوير الانتخاب ،وعن طريق العمل ادلبلوماس وكذكل من خالل
لمين30.
التآأثري عىل دوائر صنع القرار العسكري وا أ
هذا "المنوذج الانتخاب" لتغيري النظام مل يودل مع ثورة البدلوزر يف رصبيا .يف الواقع،
تعود نشآأته اىل تغيري النظام يف الفلبي يف  1986ويف تش ييل يف  ،1988متاما كام ت
اس تخدامه يف نياكراغوا يف  1990ضد الساندينيس تا 31.لقد ت تنقيحه وتكييفه ليامتىش
مع أأوضاع أأورواب ،يف انتخاابت حمورية يف بلغاراي ورومانيا وسلوفاكيا وكرواتيا بي عايم
 1997و  ،2000قبل تطبيقه يف أأوراس يا32.
يعود أخر "جناح" لهذا المنوذج اىل عام  .2005ابلضافة اىل ادلول املدرجة يف
اجلدولُ ،م ِنـ هي هذا المنوذج هبزمية يف انتخاابت  2009الرئاس ية يف ايران 33.و أأصبحت
ا ألنظمة الهجينة تتقن بشك مزتايد الاسرتاتيجيات الوقائية والهجومية والقمعية لفشال
"المنوذج الانتخاب" لتغيري النظام34.
 .4الثورات الملونة" ،الربيع العرن" والحراك الجزائري :التباس األمور
لدى بن سعادة

تسمح املقارنة يف العلوم الاجامتعية بتحديد أأوجه الانتظام العامة املشرتكة بي املواضيع
حمل التحليل ،لكهنا تسمح أأيضا بتحديد السامت اخلاصة اليت متزي لك مهنا .اهنا علية
حفص دقيق ألوجه التشابه والاختالف ،تتطلب عناية خاصة يف التنفيذ ،لتجنب
الوقوع يف خف الاخزتالية وجتنب كذكل خطر أأن يكون معيار املقارنة اذلي اختاره
املقا ِرن ،خيارا معياراي ينطوي عىل حك مس بق عىل موضوع املقارنة ،أأو ا ألسو أأ من
ذكل ،أأن يزنع عنه الشعية.
مقارنة بن سعادة بي الثورات امللونة من هجة و"الربيع العرب" واحلراك اجلزائري من
هجة اثنية ،تطرح اشاكليتي ،اهنا مقارنة وحيدة الساق ،من حيث حرص حبهثا يف أأوجه
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الامتثل حفسب ،كام يه متحزية س ياس يا من خالل اختيار الثورات امللونة حرصاي،
دون التوقف عند ا ألمثةل الثورية ا ألخرى ،مكعيار للمقارنة .اذا اكن هذا اجلانب ا ألخري
من املوضوع سيناقش يف اخلامتة ،دعنا نفرتض هنا أأنه من املربر مهنجيا اختيار الثورات
الانتخابية مكعيار للمقارنة ،وس نحاول اجراء املقارنة وفقا لعدة متغريات ،مثل الطار
الزمين ،والس ياق ،والعوامل احملفزة عىل اندلع ا ألحداث ،وبعض اجلوانب ا ألخرى
املتعلقة ابجلهات الفاعةل والعمليات .ما نقدمه ليس مترينا مهنجيا شامال ،ألن ا ألمر قد
حيتاج اىل كتاب اكمل ليوفيه حقه ،لكن س تكون املقارنة مع ذكل اكفية اىل حد بعيد،
دلحض التشبيه التبس يطي ،اذلي قدمه بن سعادة بي "الربيع العرب" واحلراك
اجلزائري من هجة والثورات امللونة من هجة اثنية.
أأول جفوة ملفتة للنظر بي الثورات امللونة وانتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا
تكن يف النطاق الزمين .من خالل مقارنة اجلدول يف القسم السابق ابجلدول اليت:
البدل

اترخي الاحتجاجات

جناح

تونس
اجلزائر
ا ألردن
مرص
عامن
المين
لبنان
العربية السعودية
السودان
البحرين

 19ديسمرب 2010
 3يناير 2011
 15يناير 2011
 17يناير 2011
 17يناير 2011
 23يناير 2011
 25يناير 2011
 28يناير 2011
 30يناير 2011
 14فرباير 2011

نعم
ل
ل
نعم
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ايران
ليبيا
املغرب
العراق
سوراي

 14فرباير 2011
 16فرباير 2011
 20فرباير 2011
 25فرباير 2011
 18مارس 2011

ل
ل
ل
ل
ل

نالحظ أأن الثورات امللونة امتدت عرب فرتة زمنية تقارب عش س نوات بيامن "الربيع
العرب" انتشت رقعته يف بضعة أأشهر ،ممتزيا بعفوية واحضةِ ،
جمسدا نوعا من نظرية
ادلومينو أأو تفاعل تسلسيل ،أأو يف أأي حال ،ظاهرة ذات طبيعة خمتلفة .ومن الصعب
تصور وزارة اخلارجية ا ألمريكية ختطط لجراء  15تغيريا يف نظم احلك يف غضون
بضعة أأشهر.
هناك أأوجه تشابه واختالفات يف الظروف الس ياس ية والاقتصادية اليت س بقت
هاتي الفئتي من ا ألحداث .شهدت منطقة أأوراس يا أأنظمة رئاس ية تدور حولها
جموعات غري رمسية ،متنفذة ومتنافسة ،تقوم عىل احملسوبية وا ألوليغارش ية والانامتء
اجلهوي ،بعضها عسكرية و أأخرى أأمنية ،ووضعا اجامتعيا واقتصاداي مرتداي .هذا المنط
جنده يف بعض وليس لك دول منطقة الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا اليت تشمل
امللكيات الالكس يكية ،وا ألنظمة امللكية ادلس تورية شلكيا ،ونظام اساليم وعدد قليل
من ا ألنظمة الربملانية املتباينة ،لكن هناك فرق واحد لفت للنظر :تسلط ا ألنظمة اليت
اجتاحهتا موجة الثورات امللونة اكنت من النوع التنافيس ،بيامن استبدادية ا ألنظمة
السائدة يف لك دول منطقة الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا اكنت من نوع ل يقبل أأي
تنافس 35.نتاجئ الانتخاابت يف تونس ومرص وسوراي والمين ،عىل سبيل املثال ،اكنت
عىل المنط السوفييت عىل الرمغ من الواهجة ادلميقراطية .أأما الركود الاجامتعي
والاقتصادي ،مع ارتفاع معدل البطاةل بي الش باب ،فقد اكن مشرتاك بي هذه
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ا ألقطار ،لكن جتدر الشارة اىل أأن الانتفاضات اليت عرفهتا منطقة الشق ا ألوسط
وشامل أأفريقيا حدثت يف دول ريعية ،اكنت مداخيل النفط تضمن قدرا من ا ألرحيية
الاجامتعية .أأخريا ،جتدر الشارة اىل أأنه اذا اكن ادلين واللغة ميثالن نوعا من القوامس
املشرتكة يف منطقة الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،فال ميكن القول أأن نفس ا ألمر
ينطبق عىل البدلان اليت مرت بثورات ملونة.
ان أأبرز أأوجه الاختالف و أأمهها ،بي الثورات امللونة وانتفاضات الشق ا ألوسط
وشامل أأفريقيا ،يمتثل يف طبيعة العنرص الباعث عىل الثورة .فبالنس بة للثورات امللونة،
ر أأينا أأن ادلافع ا ألساس شلكته الانتخاابت ،ممتثال يف عامل حتزي السلطة أأو تزويرها
الانتخاب بشك أأكرث دقة .أأما ابلنس بة لـ"الربيع العرب" ،فاكن حرق البوعزيزي نفسه
رشارة انطالقة الثورة يف تونس ،مث اكن سقوط بن عيل وهروبه مبثابة حافز " ُمعد"
انتش اىل بقية البدلان .ومل تكن أأي من بدلان املنطقة عىل موعد مع تنظمي انتخاابت
أأثناء انطالقة الانتفاضات املتسلسةل .وابلنس بة للحراك اجلزائري لعام  ،2019ميكن
اعتباره نقيض الثورة الانتخابية متاما ألنه انطلق أأصال رفضا لجراء انتخاابت رئاس ية
اكن فهيا بوتفليقة مرحشا لولية خامسة .وقد عارض احلراك اجراء الانتخاابت بدل من
حماوةل قلهبا ضد النظام ،وهذا احلراك نفسه رفض أأيضا انتخاابت  12ديسمرب ،2019
بدل من حماوةل اس تغاللها لقلب النظام القامئ وفرض بديل ل .عالوة عىل ذكل ،فان
أأي معارض س ياس ،حىت املبتدئ فهيم ،ل ميكنه التفكري والاخنراط يف أأي
اسرتاتيجية تقوم عىل الطاحة ابلنظام يف اجلزائر عن طريق الانتخاابت ،خاصة و أأن
اتريها احلديث حافل ابلعرب وا ألمثةل مما يستبعد لكيا مثل هذا الاحامتل .ومن ابب
التذكري ،اكنت اجلزائر ابرشت أأول حتول دميقراطي لها حىت قبل سقوط جدار برلي
والثورات يف أأورواب الشقية ،قبل أأن يرفض اجليش تغيري السلطة التشيعية املنبثقة
عن نتاجئ الانتخاابت احلرة يف ديسمرب  ،1991فيطيح ابلرئيس ،ويغرق البالد يف
حرب أأهلية.
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عىل مس توى اجلهات الفاعةل ،شارك يف اعداد وتنظمي الثورات امللونة ،املعارضة
احمللية ابلتنس يق مع حراكت الش باب ومنظامت اجملمتع املدين ،عكس انتفاضات الشق
ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،اليت مل تنسجم مع هذا المنط من التنظمي ،وتش به اب ألحرى
انتفاضات النشطاء والعامل وعامة الناس من الرجال والنساء العادين ،دون توجيه من
قادة معروفي ،حيث اكنت الاحتجاجات مدفوعة يف البداية عن طريق ش باكت
ش بابية لمركزية 36.املعارضة يف منطقة الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا ختضع عوما
للعساكر أأو امللوك وتوظف كأداة لالس تقطاب ،واحملسوبية ،وتس تعمل يف ادلاخل
لتش تيت صفوف الشعب وفق قاعدة فرق تسد ،وكواهجة تعددية يف اخلارج .هذه
املعارضة قد جتاوزهتا ا ألحداث ومل تكرتث لها الانتفاضات الشعبية ،بل أأدانت دورها
املتواطئ ،مثلها مثل ا ألنظمة نفسها ،أأما احلراك اجلزائري فقد أأخرج هذه املعارضة
الرمسية من مظاهراته وطردها من صفوفه ،واعتربها جزءا من املشلكة وليس من
احلل ،ويرفض أأي متثيل ر أأس ل ألحزاب الس ياس ية أأو منظامت اجملمتع املدين .كام ل
جند أأي أأثر ،قبل انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،ألي حركة ش بابية ،تسعى
وتعمل عىل اقناع الناس عىل التصويت لصاحل أأي تشكيةل س ياس ية معارضة ،أأو
لتحضريمه عىل ممارسات الاحتجاج السلمي وامجلاعي ضد الزتوير الانتخاب .اكنت
حركة كفاية املرصية عىل سبيل املثال ،اليت تآأسست عام  ،2004ويتنامغ امسها مع
أأسامء منظامت ش باب الثورات امللونة ،مبثابة منصة متواضعة لالحتجاج عىل رئاسة
حس ين مبارك (واماكنية انتقالها اىل جنهل) ،تناضل من أأجل مقاطعة الانتخاابت
الرئاس ية لعام  2005وليس لتحويل املسار وتوجهيه ضد النظام .قبل "الربيع العرب"،
اكنت حركة  6أأبريل املرصية ،اليت تآأسست عام  ،2008واليت اكن لبعض أأعضاهئا
عالقات مع قدام منظمة أأوتبور ،تنشط يف اجملال النقاب وحقوق النسان ،وانضلت
أأيضا يف التحفزي عىل تكريس ادلميقراطية ،لكن مل يكن معروفا عهنا ادلعوة اىل اسقاط
نظام مبارك ابلنتخاابت 37.ابس تثناء حاةل لبنان ،ل نعرف أأي جموعات من اجملمتعات
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املدنية العربية س بق لها قبل عام  2001أأن تلقت تدريبات عىل مراقبة الانتخاابت من
ِقبل منظامت غري حكومية أأو منظامت حكومية أأمريكية أأو أأوروبية.
اذا توقفنا الن عند بعض متغريات العملية ،نالحظ أأن بن سعادة يعترب أأن
الالعنف ،والفاكهة ،والتآيخ مع قوات الشطة ،واس تخدام صورة قبضة أأوتبور،
مربرات اكفية ملقارنة "الربيع العرب" واحلراك اجلزائري ابلثورات امللونة .حصيح أأن هذه
العنارص تنمتي اىل نفس اجملموعة من أأمناط النشاط اليت لوحظت يف هاتي الفئتي من
ا ألحداث ،لكن هذا التشابه ليس خاصا هبام ،ألن هذه ا ألعامل املشرتكة ليست حكرا
عىل الثورات الانتخابية وحدها (انظر القسم اليت) ،ويبقى عامل التشابه ،املمتثل يف
هنج الالعنف ،املشرتك بي جموعيت المترد ،هو تشابه حمدود نوعا ما ألن العنف قد
صاحب عددا كبريا من انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا (مرص وليبيا وسوراي
والمين) ،أأما حراك  2019اجلزائري فال يزال حىت يومنا هذا ممتساك بتنظمي ل عنفي
مثايل وحمافظا عليه.
تشك الثورات حلظات فنية مزدهرة ،ومل تكن انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل
أأفريقيا واحلراك اجلزائري اس تثناء ،لقد صاحبهتا طفرة فنية هائةل ،اس تقت الهاهما من
الرتاث الثقايف وامجلايل لك بدل مهنا ،ومن الرتاث املشرتك بي دول املنطقة ،مع
اس تفادهتا أأيضا من منابع الثقافة الغربية والعوملة الثقافية ،وا ألمر ينطبق عىل جمال
املوس يقى واملرسح والرمس والكتابة عىل اجلدران ،وبدرجة أأقل عىل الشعر الثوري
اذلي يس تلهم روحه من الشعر العرب الالكس ييك 38.شك سقوط النظام ومطالب
احلرية والعداةل واملساواة واخلزب والكرامة والوحدة يف التنوع ،املواضيع الأكرث اس تخداما
وتناول ،يف حي مل يكن موضوع التناوب عىل احلك والزتوير الانتخاب الذلان مزيا
الثورات امللونة مضن ا ألولوايت الفنية للشارع يف منطقتنا 39.ابلنس بة للحراك اجلزائري،
شك موضوع وضع حد لعسكرة ادلوةل أأيضا أأولوية قصوى ،وهو مطلب ميزيه بوضوح
عن مطالب الثورات امللونة و"الربيع العرب".
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حظيت الثورات امللونة بدمع وحتفزي من خالل تغطية اعالمية غربية مكثفة وممجدة
لها يف نفس الوقت .ابملقابل متزيت التغطية العالمية ابلنس بة لنتفاضات الشق
ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،بتحفظ لفت للنظر ومتضارب اىل حد ما ،واكنت قناة اجلزيرة
يه اليت سهلت هذه الانتفاضات ورسعت وتريهتا 40،أأما احلراك اجلزائري منذ 2019
مل يس تفد ل من هذه ول تكل .وت اس تخدام النشاط عىل ش بكة النرتنت أكداة تعبئة
خالل الثورات الانتخابية ،لكن مل يكن فيس بوك وتويرت متاحي أنذاك أأو اندرا خالل
الثورات امللونة الناحجة ،بيامن خالل "الربيع العرب" واحلراك اجلزائري ،جلآأ النشطاء
وصناع الر أأي بشك كبري اىل هذه املنصات كوس يةل للتعبئة أأو لنتاج حمتوى نقدي
ل ألنظمة 41.وشلكت ش باكت التواصل الاجامتعي أأدوات تعبئة ابرزة ،لكن قناة اجلزيرة
يه اليت قامت بال شك ابدلور الرئييس يف تيسري التعبئة والاحتجاج يف الشارع 42من
خالل اعالم غالبية مواطين املنطقة حول سلسةل الانتفاضات ،أأما فامي يص احلراك
اجلزائري ،فقد متزيت تغطية اجلزيرة بقدر من الربودة ،لكن اكنت متو نازة اىل حد ما،
اىل غاية اترخي اس تقاةل بوتفليقة ،مث حتولت تغطيهتا ل ألحداث و أأصبحت منحازة رصاحة
للنظام منذ ذكل احلي.
واذا قاران الن املتغري اخلاص ابملوقف الغرب ازاء فئيت ا ألحداث ،جند هنا أأن
التباين أأكرث وضوحا .فبالنس بة للفئة ا ألوىل ،اكن ادلمع ادلبلوماس ا ألمرييك وا ألوروب،
يف اطار "تعزيز ادلميقراطية" ،للثورات امللونة اليت ساعدوا يف تنظميها ،حازما وصارخا،
أأما يف حاةل "الربيع العرب" ،عىل عكس هذاين بن سعادة يف مزاعه ،مل يتوقع ل
مكتب أأوابما ول اخلرباء الأاكدمييي أأو واكلت اخملابرات أأو ادلبلوماس يي املعيني يف
املنطقة انتفاضات الربيع العرب 43.وحسب جزيون براونيل ،اكن املوقف ا ألويل لالدارة
ا ألمريكية:
حيث عىل الزتام الهدوء – واملطالبة مضنيا اىل عودة الوضع القامئ غري ادلميقراطي –
ولكن اذا أأطاحت قوى املعارضة ابلزعمي يف تكل ادلول ،يرسع املسؤولون
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ا ألمريكيون اىل التبايه ابلنرص كام لو أأهنم اكنوا يسعون دامئا اىل التغيري ادلميقراطي.
واكنت واش نطن ،طول الوقت واىل غاية ميل ا ألحداث لصاحل هذا الطرف أأو ذاك،
يف هذا الاجتاه وذاك ،تعمل عىل تثبيط مساعي احملتجي واهناء نضاهلم والعمل عىل
عودة اس تقرار أأنظمة احللفاء44.

قبل وقت قصري من اهنيار نظام بن عيل ،عرضت ميش يل أأليو ماري ،وزيرة اخلارجية
الفرنس ية" ،اخلربة" ا ألمنية الفرنس ية" ،املعرتف هبا يف مجيع أأحناء العامل" ملساعدة النظام
التونيس لخامد املظاهرات 45.وقبل أأس بوعي من سقوط مبارك ،اعتربت هيالري
لكينتون أأن "احلكومة املرصية مس تقرة" ،وقالت يف مارس  ،2011ان بشار ا ألسد
"مصلح حممتل" 46.ومتزيت الس ياسة ا ألمريكية (وا ألوروبية) قبل "الربيع العرب" مبا
يسمى ابلس ياسة "الواقعية" لتعزيز "الوضع الاستبدادي الراهن" ،أأي "دمع املستبدين
احملليي والامتناع عن انتقادمه أأو فعل أأي يشء علنا من شآأنه تقويض حكهم
واضعاف صورهتم" 47.ليس رسا أأن مزيان الس ياسة ا ألمريكية يف املنطقة اكن مييل
دامئـا لتكريس املصاحل ا ألمريكية عىل حساب القمي .واكن احلصول عىل النفط والغاز،
و"ادلفاع عىل ارسائيل وضامن أأمهنا" ،و"ماكحفة الرهاب" ،وعدم انتشار ا ألسلحة
النووية ،والتدفق احلر للتجارة ،و أأمن ادلول العميةل لها ،عىل ادلوام مضن ا ألولوايت
ا ألمريكية ،ومقدمة عىل حساب مزامع نش ادلميقراطية وادلفاع عن حقوق النسان،
دون أأن ننىس أأن ادلميقراطية احلقيقية حترر من هجة أأخرى القوى الس ياس ية السالمية
والوطنية ،املقاومة لالمالءات ا ألمريكية 48.ابلفعل تدخلت الدارة ا ألمريكية يف ليبيا،
بسبب حقولها النفطية الكبرية وحماوةل اس امتةل الثورات والتآأثري علهيا لصاحلها ،لكهنا يف
الوقت نفسه أأولكت اىل العربية السعودية هممة مقع الانتفاضة يف البحرين ،وعهدت
أأيضا اىل هذا النظام املليك واىل احلك يف المارات العربية هممة ختريب الثورات يف
المين ويف املنطقة 49.وخالل حك الرئيس املرصي املنت هخب محمد مرس الوجزي ،رفضت
ادارة أأوابما ممارسة ضغوط وقائية عىل اجمللس ا ألعىل للقوات املسلحة ،ومل تصف
الطاحة ابلرئيس املنتخب مرس انقالاب ،ومل تُدن الانهتآاكت اخلطرية واجلس مية حلقوق
85

يوسف جباوي
النسان يف عهد املشري عبد الفتاح السييس ،فضال عن اس تئناف دعها املايل للنظام
العسكري 50.لقد اكن واحضا أأن التدخل ا ألمرييك يف سوراي ،اىل جانب حلفاهئا
وعالهئا يف املنطقة ،ويف مواهجة روس يا وخصوهما القلمييي ،ت من أأجل مصاحل ل
عالقة لها بـ"تعزيز ادلميقراطية" 51.ويف عهد أأوابما تقلصت مزيانية "الرتوجي لدلميقراطية"
بنس بة  52.%28تتقاطع مواقف ادلول ا ألوروبية والاحتاد ا ألوروب اىل حد كبري مع
موقف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ويف ما يتعلق بآأولوية املصاحل عىل ال ِقمي ،أأي تعزيز
الوضع الراهن الاستبدادي ،املغلف خبطاب يزمع العمل من أأجل دمقرطة املنطقة
وادلفاع عن حقوق النسان.
أأما احلراك اجلزائري ،فمل ينل حظا حىت من اخلطاب احلقويق ا ألمرييك املزعوم أأو
ا ألوروب خالل تعرض أأفراده ألسو أأ الانهتآاكت ا ألمنية ،منذ بدايته .واكنت هذه القوى
ادلولية نفسها قد سامهت يف اهجاض أأول حماوةل لالنتقال ادلميقراطي يف البالد ،من
خالل دعها لالنقالب العسكري يف يناير  1992اذلي أأشعل فتيل حرب أأهلية
و أأودى حبياة ما يقرب من ربع مليون خشص .ملاذا اذن يسحبون الن دعهم لنظام
عسكري يعرفونه جيدا – نظام غري رشعي وهش ،قابل لالبزتاز ،نظام خدهمم وقدم
هلم موارد الطاقة بآأمثان زهيدة ،وحول البدل اىل سوق جتاري اس تعامري كبري ،حيمي
عليات هتريب عشات املليارات من ادلولرات س نواي اىل بنوك ادلول الغربية،
ويترصف كشطي أأمين طيع ،وحبامسة كبرية ،وراض عن نفسه ابلنسحاب ادلبلوماس
القلميي للجزائر – ملاذا يستبدلون ذكل ،مبرافقة احلراك واملرور مبرحةل انتقالية ،غري
معروفة املضامي بعدُ  ،وحيمتل أأن تآأيت اىل سدة احلك حباكم رشعيي قادرين عىل
ادلفاع عن مصاحل اجلزائر؟ هذا الوضع يتطابق مع ما قال ابندو بشآأن الانتفاضات
العربية لعام " :2019جيب أأن تتوىخ واش نطن احلذر حول ما تريده :قد تكون
ا ألنظمة ادلميقراطية والوطنية اجلديدة أأقل اس تعدادا لتقبل التدخل ا ألمرييك يف
املس تقبل" 53،وهو حتذير غري رضوري أأصال ،يف ضوء ترصحيات دواندل ترامب
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املعجبة ابدليكتاتوريي العرب ادلمويي ،عىل غرار عبد الفتاح السييس وبشار ا ألسد
وصدام حسي ومعمر القذايف54.
ل ميكن اهناء هذا المترين املقارن دون القاء نظرة اىل املتغري "املنتج للثورات" .لقد
ر أأينا يف الثورات امللونة يف أأوراس يا أأن النتيجة اكنت اما تغيري النظام ،أأي علية
تناوب عىل السلطة ،تُ هن ِصب خنبا مضادة ليست ابلضورة دميقراطية ،أأو اس مترارية
الاستبداد .اكنت هذه الثورات ،اليت واهجت أأنظمة استبدادية تنافس ية ،عبارة عن
حلقات انتخابية حافةل اب ألحداث ،لكهنا حلظات انتخابية مع ذكل .أأما ابلنس بة اىل
انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،فقد أأطاحت بعضها بديكتاتورايت راخسة
ورشعت يف حتولت دميقراطية ،وبعضها الخر تعرض للقمع وت اخامدها بقسوة
شديدة ،بيامن اجنرفت أأخرى حنو أأعامل عنف أأغرقت هذه البدلان يف حروب أأهلية.
لقد اتضح أأن التنازلت اليت قدمهتا امللكيتان املغربية وا ألردنية اكنت جتميلية ليس ال،
واكنت تونس وحدها يه اليت اس تطاعت احراز تقدم يف حتولها ادلميقراطي اذلي ما
زال حىت يومنا هذا يشق طريقه ويعزز وضعه ،عىل الرمغ من احملاولت املتكررة
الساعية اىل حرف مساره ونسفه من ِقبل احملور العرب املضاد للثورة .مل تن ُج أأنظمة
الاستبداد يف املنطقة من "الربيع العرب" حفسب ،بل ازدادت قوة يف لك ماكن مل
حتل حمهل احلرب ا ألهلية.
يف اخلتام ،يتبي بوضوح من علية التقيمي العامة املمتخضة عن هذه املقارنة ألوجه
الش به والاختالف – بي الثورات امللونة من هجة ،و"الربيع العرب" واحلراك
اجلزائري من هجة أأخرى – أأن تشبيه الفئة الثانية اب ألوىل ،مثلام يفعل بن سعادة،
يتناقض ببساطة مع حقيقة الوقائع.
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 .5التسلسل الثوري وانتشاره ،والمؤامرات :تحديد المفاهيم والتميي
بينها

أأصاب خادل ساطور يف مالحظته عندما قال أأن "اسدال بن سعادة رداء الثورة امللونة
عىل أأي حركة شعبية انبع بشك ش به حرصي من مالحظات تندرج مضن الهنج
الس مييائ الأكرث تبس يطا .يكفي ابلنس بة اليه بآأن تلجآأ حركة احتجاجية اىل وسائل
النضال السلمي لينسب أأبويهتا اىل كوكبة املنظامت غري احلكومية واجملموعات الصغرية
ا ألخرى اليت تعمل حلساب اللية التخريبية ا ألمريكية" 55.ل جيهل بن سعادة أأسس
الليات اليت تنتش من خاللها ا ألفاكر واملامرسات بي الثورات حفسب ،بل انه عندما
يزمع أأن احلراك الالعنفي يف اجلزائر هو جمرد جزء من "سلسةل متصةل" تشمل "الربيع
العرب" – اذلي يعتربه "امتدادا" لـ"الثورات امللونة" – 56فهو يُربهن عن هجل خطري
يف فهمه للبعد الزمين واملاكين للثورات .لهذا الغرض ،يقرتح هذا القسم من املقاةل،
تقدمي حملة عامة وكذكل عرض رمس خمترص للليات املس تخده مة لنش الانتفاضات يف
العامل والعمليات اليت من خاللها تنتش أأفاكر الاحتجاج.
اذا اس تثنينا املعن البس يط لـ"الاس مترارية" ،ابعتبارها سلسةل من ا ألحداث الزمنية
املتجاورة أأو مرور الوقت بك بساطة ،وحسب هذا الفهم ميكننا أأن ندرج هذه
الثورات مضن سلسةل متصةل متتد حىت اىل التطور البيولويج اذلي مزي ظهور الثدايت
النسانية ذات القدمي ،اذا اس تثنينا هذا املعن املبسط ،مفن املس تحيل العثور عىل
هذه "الاس مترارية" اليت يتصورها بن سعادة .ل توجد دراسة س ياس ية أأو اتريية جادة
تصنف الثورات امللونة و"الربيع العرب" من حيث العامل الزمين ،عىل أأهنا تنمتي اىل
نفس املوجة أأو سلسةل الثورات .تقع هااتن اجملموعتان من ا ألحداث مضن مساحات
جغرافية متباينة ،مل تلتق زمنيا ،بل ت ِبعتا بعضهام البعض ،جرت اجملموعة ا ألوىل يف
العقد ا ألول من ا أللفية الثالثة والثانية يف العقد الثاين .وبيامن امتدت الثورات الانتخابية
عىل مدى عقد من الزمن ،اندلعت انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا بوترية
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مذهةل ،وتتابعت يف غضون بضعة أأشهر ،مبا يدل عىل عفويهتا أأو نوع من التفاعل
التسلسيل.
جسل العديد من املؤرخي وعلامء الس ياسة أأن الكثري من التغيريات الس ياس ية متيل
عادة اىل التكدس يف الزمان واملاكن؛ يتحدثون يف هذه احلاةل عن موجات من الثورات
(عن التحولت أأو الاحتجاجات أأيضا) ،أأي سلسةل من الثورات حتدث يف نفس
الفرتة الزمنية و أأحياان يف مساحة جغرافية حمدودة .من زاوية التسارع التاريي ،فان
موجة الانتفاضات اليت انطلقت من تونس وانتشت يف ربوع منطقة شامل أأفريقيا
والشق ا ألوسط يف غضون أأسابيع قليةل ،يه أأقل ش هبا ابلثورات امللونة مهنا ابملوجة
الثورية اليت بد أأت بعد سقوط جدار برلي مبارشة ،واليت هزت أأورواب الشقية
وأأوراس يا يف غضون س نة تقريبا 57.وهناك مؤلفات كثرية خمصصة للمقارنة بي هاتي
املوجتي من الاضطراابت الس ياس ية58.
ُوصفت ثورات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا بـ"الربيع العرب" يف اشارة اىل "ربيع
الشعوب" اذلي حييل اىل التسوانيم الثوري اذلي اجتاح أأورواب عام  .1848فقد
اندلعت ثورة ابريس ية موهجة ضد خنبوية املكل لويس فيليب ،و أأطاحت به يف فرباير
 ،1848ا ألمر اذلي أأطلق رشارة سلسةل من ردود الفعل عت مجيع أأحناء أأورواب .يف
غضون شهر واحد ،عاشت لك أأورواب ،من الربتغال اىل فنلندا ،ومن اجلبل ا ألسود
اىل ادلامنرك ،عىل ايقاع الانتفاضات و أأعامل الشغب ،مـمـا أأجرب القوى العظمى أنذاك،
مثل بروس يا والمنسا والعديد من دول أأورواب الوسطى والشقية ،عىل الرضوخ ملطالب
الاحتجاجات العنيفة ،وادخال تغيريات غري مس بوقة يف اترخي حكها 59.وجنت بآأجعوبة
ادلول السكندانفية وهولندا وبلجياك من هذا املصري بفضل تقدميها تنازلت
استباقية 60.ونظرا لتعدد الاحتجاجات يف فرتة زمنية قصرية ويف نفس املنطقة ،ميكن
تشبيه هذه املوجة الثورية اىل حد كبري بـ"الربيع العرب" مما أأفىض أأيضا اىل طرح عدد
من املقارانت بيهنام 61.يوجد بطبيعة احلال موجات أأخرى من الثورات قبل وبعد
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 1848ل نرى جدوى يف مناقش هتا هنا نظرا لضعف تقاطعها اىل حد كبري مع موضوع
اشاكليتنا املطروحة62.
تطلق خمتلف الكتاابت وا ألحباث عىل ادليناميكية اليت ينتقل عن طريقها التغيري
الس ياس يف بدل ما برسعة وبشك غري متوقع اىل بدلان أأخرى امس "العدوى" أأو
"احليوية" أأو "احملآاكة" أأو "السلسةل" أأو "الامتداد" أأو ببساطة "الانتشار"63.
وتقدم التبيينات الهيلكية لسلسةل الاحتجاجات ضد ا ألنظمة أأس بااب ترتبط ابلظروف
الس ياس ية واحلقوقية املرتدية ،أأو أأس بااب اقتصادية واجامتعية و /أأو ثقافية ،أأو ذات
جذور جيوس ياس ية .ت ارجاع أأس باب "ربيع الشعوب" عىل سبيل املثال اىل الكساد
الاقتصادي وتفامق البطاةل يف املدن ،واحاةل سبب انتفاضات منطقة الشق ا ألوسط
وشامل أأفريقيا اىل ا ألزمة املالية العاملية يف  64.2008-2007كام ت تفسري الصنف ا ألول
أأيضا بتعاظم دميوغرايف مفاجئ ل تواكبه وترية تطور البنية التحتية الاقتصادية ،همدد
لس تقرار املؤسسات القامئة ،أأما "الربيع العرب" فربطوه بتدفق أأفواج "اخلرجيي من
اجلامعات واملعاهد بال مس تقبل" ،وابرتفاع عدد الش باب املـُقص من العملية
الس ياس ية واملؤسسات الاجامتعية والاقتصادية 65.هناك أأيضا تفسريات حتيل هذه
الانتفاضات اىل الاضطراابت الثقافية الناجتة عن التحديث والتشابه الثقايف للبدلان
املنخرطة يف السلسةل الثورية 66.ويف املثال ا ألخري ،ت تبيي موجة ثورات عام 1989
يف أأورواب ابلنتقال املفاجئ يف اجملال الهمينة بي قطيب العامل ،أأي سقوط الاحتاد
السوفييت67.
ومع ذكل ،يظل مس توى القناع ابلتبيي البنيوي حمدودا ،ألن ا ألس باب ادلاخلية
ختتلف ،يف طبيعهتا ودرجهتا ،من دوةل اىل أأخرى ،بيامن يفرض الوضع تقدمي تبيي مقنع
لالنفجار الس ياس يف العديد من البدلان يف وقت قصري ،ول يبدو أأن عدوى
الاحتجاج تنطلق من نفس الهيآلك ،يف لك بدل من البدلان املعنية ،حىت وان اكن من
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احملمتل أأن تؤثر هذه الهيآلك يف توزيع انتشار الاحتجاجات و أأشاكلها يف لك بدل من
تكل البدلان.
هناك تبيينات خمتلفة لالنتشار الثوري من خالل عامل الواكةل ( – )agencyويه
قدرة الفرد أأن يترصف مبحض ارادته احلرة رمغ تآأثري البناء الاجامتعي – وانطالقا من
املالحظة أأن العدوى الثورية تش به جهامت املضاربة ابلعمةل ،قامت دراسة فريدة من
نوعها بمنذجة ،عن طريق نظرية اللعبة ،هذه ا ألحداث النادرة اليت تنشآأ يف شك
موجات ،ابس تعامل سلسةل معلوماتية ،حتول املعتقدات حول ما هو ممكن ،فيصبح
املواطنون أأكرث حزما والنخب احلامكة راخضة حلمتية التغيري 68.لكن التفسري الأكرث
اس تعامل لفهم التسلسل الثوري طبقا لهذه املقاربة ،هو "التآأثري الاس تعرايض" ،اذلي
من خالل تؤدي ا ألحداث ادلرامية اجلارية ،وجناح الانتفاضة يف بدل حموري ،اىل تغيري
جذري يف التصورات يف بدلان املنطقة ،ويقنع الناس أأن "التغيري قابل للتحقيق" و أأن
"اللحظة الراهنة مواتية والطريقة حصيحة" ،مبا حيفزمه عىل حمآاكة ثورة ادلوةل احملورية69.
اهنا علية نفس ية تتجاوز التحليل وألية صنع القرار العقالين ،حيث تمت الاس تنتاجات
والتوقعات ،انطالقا من البدل احملور ،وتنفذ عىل جعل ،استنادا اىل معلومات غري
مؤكدة ،واخزتالات و أأحاكم مس بقة وبياانت جزئية70.
ان التبين العقالين لسرتاتيجية الطاحة بنظام دكتاتوري يف بدل أخر ،وتكييفها
املدروس واحل ِذر ،اذلي يآأخذ يف الاعتبار الظروف احمللية ،يشك نقال للمعرفة
وادلراية الس ياس ية اليت تتطلب موارد بشية خبرية وتشبيك قوي مرتبط ابملهندسي
واجلهات الفاعةل يف الطاحة بنظام احلك يف البدل اذلي يراد حمآاكة ثورته .وان تطوير
املهارات وا ألدوات التنظميية الضورية لتنفيذ هذه الاسرتاتيجية ،يتطلب أأيضا موارد
بشية ومالية كبرية ،ابلضافة اىل الكثري من الوقت .هذا المنط من الانتشار امللكف
واملس هتكل للوقت يناسب أأكرث الثورات امللونة اليت انتشت بمتهل ،أأكرث من تناسقها
مع موجة الثورات اليت اجتاحت املناطق يف فرتة زمنية قصرية جدا ( 1989 ،1848أأو
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انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا) 71.ر أأينا يف القسم  3كيف أأن املنظامت
احلكومية وغري احلكومية ا ألمريكية وا ألوروبية تسامه ،يف اطار "تعزيز ادلميقراطية" –
بواسطة خربهتا وش باكهتا ومواردها التنظميية واملالية – يف النش امل ُده مع "للمنوذج
الانتخاب" يف تغيري النظام.
بي عفوية "التآأثري الاس تعرايض" وختطيط هذه الش باكت العابرة للحدود ،هناك
جموعة واسعة من أأساليب نقل ا ألفاكر وال ِق همي ومعايري احلومكة ،ابلضافة اىل
الاسرتاتيجيات والتكتياكت و أأساليب الاحتجاج ،اليت تسامه يف انتشار الثورات.
ليس من قبيل املصادفة أأن "ربيع الشعوب" ارتبط بتطور أةل الطباعة والتلغراف،
وثورات  1989بتكنولوجية التصالت والتصوير طبق ا ألصل (سامزيدات)،
وانتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا بوسائل التواصل الاجامتعي 72.يف دراسة
احصائية حديثة حول الاحتجاجات الالعنفية اليت غطهتا وسائل العالم يف 207
دوةل عىل مدار عشين عاما منذ س نة  ،2000تشري النتاجئ اىل أأن الاحتجاجات
الأجنبية متتد أأو تنتش بشك كبري حنو الاحتجاجات الوطنية ،ويعود سبب ذكل اىل
ادلور املهم اذلي تقوم به ش باكت التواصل الاجامتعي73.
ان انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا ليست نتاج تدفق انتشار ا ألفاكر
الاحتجاجية الناش ئة حرصاي من مركز  ،CANVASعكس الصورة الاكرياكتورية
اخملزتةل اليت يقدهما بن سعادة ،بل اكنت مش بعة بآأفاكر وممارسات وجتارب احتجاجية
عت خمتلف احلراكت يف لك بدل ،وداخل العامل العرب وحول العامل ،وذكل منذ عقود.
فلنآأخذ الالعنف عىل سبيل املثال .نرى أأنه يرتبط بنضالت خمتلفة حبسب ا ألجيال.
ابلنس بة جلييل ،فانه مرتبط ابلثورة اخململية يف تش يكوسلوفاكيا ،وثورة ا ألغاين يف دول
البلطيق ،أأو كفاح غاندي يف الهند ،لكن يف واقع ا ألمر ،الالعنف قدمي قدم البشية،
وموثق ابلصورة واللكمة املكتوبة يف الاحتجاجات وبعض حراكت التحرر والثورات
منذ القرن التاسع عش ،يف مجيع القارات ،ويف مجيع الثقافات 74.ان انتشار هذه الفكرة
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ل ينبع من الولايت املتحدة ،واجتاه تدفقها ل يسري من املركز اىل الهامش .نالحظ
عىل سبيل املثال أأن جموعة أأعامل حراكت احلقوق املدنية يف الولايت املتحدة
مس توحاة اىل حد كبري من أأشاكل املقاومة الالعنفية دلى غاندي 75.وجي شارب مل
يرتع الالعنف ،حىت وان اكن ل وزنه ونفوذه مضن املنظرين لس تخدامه .ففي منطقتنا
من العامل ،هناك العديد من ورشات التفكري الس ياس وا ألخاليق والتاريي والالهويت،
ابللغة العربية ،حول النضال الالعنفي منذ عقود 76.ان اجملمتعات تراك أأيضا احلكة
امجلاعية من خالل جتارهبا وجتارب جرياهنا والعامل بآأرسه .وقد اكن لعشية احلرب ا ألهلية
ادلموية يف اجلزائر يف التسعينيات دورا ملحوظا يف التحذير من خطر العنف
الس ياس بي الفاعلي الس ياس يي والاجامتعيي يف العامل العرب .ول يزال حراك
 2019اجلزائري حيافظ حىت يومنا هذا عىل انضباط غري عنيف منوذيج ،يس تقي ذاكءه
من اجلراح اليت مل تندمل بعدُ من "احلرب القذرة" وكذكل من ادلرس اذلي ل يزال
حيا املس تخلهص من الانتفاضات العربية اليت احنرفت عن مسارها واجنرفت حنو
العنف .اذن اذا أأردان احلديث عن أأوجه التشابه ،نعم ل ميكن أأن ننفي أأن هناك نشطاء
عرب تشبوا أأفاكر الثورات امللونة ،من خالل التصال الشخيص أأو من خالل النتاج
الفكري ،لكن حىت يومنا هذا ل يوجد أأي أأثر خلطة تريم اىل الطاحة بنظام عرب
عن طريق الانتخاابت ،ودرجة تآأثريمه عىل الانتفاضات مل يثبته أأحد ،متاما كام هو
احلال ابلنس بة للنشطاء اذلين اهمتوا ابلنضالت الالعنفية ا ألخرى ،ومن التجارب
وطرق تفكري أأخرى داخل العامل العرب وخارجه .ومن مث فان ربط الالعنف يف "الربيع
العرب" (عىل ا ألقل بداايته) بتنظمي  CANVASهو تشويه للحقائق ول يعدو كونه
صورة اكرياكتورية مفضوحة .ان تيارات نش ا ألفاكر الاحتجاجية أأكرث عددا وتعقيدا
من أأن حتص.
دعوان نآأخذ مثالي أخرين ،ركز علهيام بن سعادة اىل حد الهوس :اس تخدام الفاكهة
وقبضة أأوتبور اليت ،ابلضافة اىل رمزيهتا الالعنفية ،تربر ابلنس بة ل ،تشبيه "الربيع
العرب" واحلراك اجلزائري ابلثورات امللونة .حييل التآأرخي الغرب اس تخدام السخرية
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الس ياس ية اىل عهد أأريس توفان ،لكن اس تخدام الفاكهة يف النضال الس ياس يف
احلقيقة قدمي قدم احلك البشي ا ألول ،وليس جمرد مزية خاصة حرصاي ابلثورات
الانتخابية .وليس شعار القبضة املرفوعة شعارا خاصا أأو حكرا عىل تنظمي أأوتبور
( ،)Otporكام يدعيه بن سعادة ،فهذه القبضة املرفوعة ترمز اىل الثورة أأو القوة أأو
التضامن – وقد جيدها لك شاب يبحث عن رموز يضعها عىل ل فتته ،عند نقره عىل
لوحة مفاتيح احلاسوب ،لكمة "السلطة ،الشعب" ،عن طريق حمرك البحث عن
الصور يف  – Googleوقد اس تخدهما املاركس يون والفوضويون والفاش يون ودعاة
السالم والقوميون السود والنقابيون يف مجيع أأحناء العامل وحىت املنظامت النسوية.
وحييل البعض أأصل هذا الرمز اىل لوحة رمسها أأونوريه دوميي يف عام  ،1848بيامن
يرجع أخرون مصدرها اىل جمةل  Mother Earthيف  1914كرمز للثورة الاجامتعية77.
وهنا أأيضا ،يمت تصوير اكرياكتوري ومنحرف ملسارات الانتشار املعقدة ،خدمة لقضية
العقلية التآمرية.
ل جيب أأن ننىس أأيضا أأن هناك تدفقات لنش ا ألفاكر الاحتجاجية املس تلهمة من
"الربيع العرب" .لقد حفزت هذه اللحظة الثورية العربية و أأثرت بشك كبري يف الكثري
من احلراكت ،مهنا عىل وجه اخلصوص حركة "بلغ الس يل الزىب" ()Y-en-a-marre
يف الس نغال ،وحركة "املكنسة املواطنية" ( )Le balai citoyenيف بوركينا فاسو،
وحركة "تسقط الرسوم" ( )Fees must fallيف جنوب أأفريقيا ،و"الساخطون"
( )Los Indignadosيف اس بانيا ،وحركة "احتلوا وول سرتيت" ( Occupy Wall
 )Streetيف بدلان خمتلفة و"حياة السود هممة" ( 78.)Black lives matterان
ادلراسات القليةل اليت اهمتت بتدفق الانتشار الثوري من العامل العرب اىل بقية العامل
حتيص عىل سبيل املثال ،التغيري اجلذري وليس تغيري المتثيل ،و"اخلزب واحلرية
والعداةل" يف ا ألهداف ،والعمل ا ألفقي وانشاء هيآلك طوعية ملساعدة الساكن يف
أأشاكل التنظمي والكرامة ،والاحرتام ورفض الانقسامات القامئة عىل الهوية والتعبئة من

94

زيغان لوين
خالل ش باكت التواصل والعالقات الشخصية ووسائل التواصل الاجامتعي ،وكذكل
لحقية يف الفضاء العام ملامرسة خمتلف أأشاكل النشاط79.
احتالل واس تعادة ا أ
ان احلراك اجلزائري لعام  2019واحلراكت الاحتجاجية اجلارية يف لبنان والعراق،
اليت تتبن الالعنف والمتسك ابلقمي املدنية ،مش بعة ببعض هذه ا ألفاكر (التغيري
اجلذري وليس المتثيل ،ا ألفقية ،ورفض الانقسامات احلزبية أأو ا أليديولوجية أأو الهوية
مثال) وتنشها بدورها .فنجد عىل سبيل املثال ،أأن النشاط اجلزائري ليوم امجلعة انتقل
اىل مايل ،وشعار "يتنحالو قاع" ت اعامتده وتكييفه من ِقبل املتظاهرين يف لبنان
"لككن يعين لككن" (لكك يعين لكك) ومن ِقبل املتظاهرين يف نيويورك املطالبي
بعزل ترامب " أأزيلومه مجيعا" ( )Remove them allيف الش تاء املايض 80.ويف جمال
الفاكهة والسخرية ،يف بعض مدن الولايت املتحدة اليت اجتازهتا موجة الاحتجاجات
اليت هزت البدل عىل اثر وفاة جورج فلويد ،قام املتظاهرون بتقدمي حبال اىل رجال
الشطة ،ربطت يف مؤخرهتا كعكة ،يف صورة حتايك ممارسة س بق أأن اس تخدمهتا
جموعات فيس بوك جزائرية خمصصة يف املاميت ،نقلوها عن احلراكي اذلين اكنوا
يتظاهرون يف شوارع اجلزائر العامصة ومه حيملون نقانق (الاكشري) مثبتة يف هناايت
قضبان الصيد81.
ومع ذكل ،فان اخلطاب املركز عىل العالمة املمزية يف هذه ا ألفاكر الاحتجاجية ل
يقوم عىل أأسس راخسة حقا ،ألن انتشار أأفاكر الاحتجاج ليس جمرد تدفق للمعلومات
بي املنتج واملس هتكل .ان النشطاء الس ياس يي والاجامتعيي ،املهمتي بتحسي مصري
بالدمه ،يبذلون هجدا مس مترا يف التفكري والبحث عن الاسرتاتيجيات والتكتياكت
و أأشاكل التنظمي والاحتجاج واملامرسات واملهارات ،واملعلومات والشعارات ولك ما من
شآأنه أأن حيسن كفاءهتم وكفاءة حراكهتم .ول ميكن اخزتال هذا اجلهد املبذول لكتساب
احلنكة الس ياس ية ،انطالقا من الفضاءات احمللية (داخل الوطن) والقلميية والعاملية،
اىل جمرد اس هتالك من هتج جديد ،ألنه يشك يف الواقع علية ثقافية معقدة تتطلب
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التدقيق ومتيزي الس ياقات الثقافية والقانونية واملؤسس ية والس ياس ية احمللية ،ورمس
خرائط للمنطق القامئ عىل املصاحل الاكمنة ،والقدرة عىل تكييف وتعديل واضفاء
الشعية عىل ا ألفاكر واملامرسات املعنية 82.هذا العمل الثقايف والفكري والس ياس،
اذلي يسميه بعض علامء الاجامتع بعملية التوطي أأو التكييف مع ا ألوضاع احمللية ،هو
عل ابداعي ومبتكر يف حد ذاته( .انظر رمس علية التوزيع يف امللحق).
يف ضوء ما س بق ذكره ،تبدو هشاشة الربط العشوائ اذلي يقميه بن سعادة بي
ا ألفاكر الاحتجاجية للثورات امللونة وتكل اخلاصة بـ "الربيع العرب" واحلراك اجلزائري
أأكرث وضوحا.
 .6الخالصة

اس تفاد هذا املقال من بعض ادلروس املس تخلهصة من العلوم الس ياس ية اليت حبثت يف
الظواهر الثورية ،من أأجل حفص أأطروحة بن سعادة اليت يدعي فهيا أأن "الربيع
العرب" واحلراك اجلزائري جمرد امتدادات للثورات امللونة.
ت التذكري ابلثورات الانتخابية أأو امللونة وتوضيح حقيقهتا ابجياز لتصحيح التقارير
املبتورة واخملزتةل عن هذه ا ألحداث الواردة يف نصوص بن سعادة؛ وجتاههل ادلور
املركزي لالنتخاابت يف هذه الثورات ،يشك أأخطر عامل لتشويه الوقائع .مث ت تناول
مقارنته بي هذه الثورات من هجة ،و"الربيع العرب" واحلراك اجلزائري من هجة أأخرى،
لكن ابلتخلص من الغاممات اليت تفرضها العقلية التآمرية .بعبارة أأخرى ،مقنا بتسليط
الضوء عىل أأوجه التشابه بيهنا ولكن أأيضا عىل أأوجه الاختالف .و أأظهر هذا المترين
املقا ِرن أأنه اذا اكنت هناك ابلفعل أأوجه تشابه واختالف يف الس ياقات الس ياس ية
والاقتصادية اليت س بقت هذه ا ألحداث وكذكل يف أأشاكل الاحتجاج ،فهناك أأيضا
جموعة من الاختالفات املذهةل واملهمة اليت تستبعد أأي اماكنية للامتثل بي اجملموعتي
من الثورات .نذكر هنا الاختالفات الثالثة الأكرث وضوحا )1 .العامل ادلافع (احملرك
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الرئييس :الاحتجاج الانتخاب ابلنس بة للثورات امللونة ،واحراق البوعزيزي نفسه،
اذلي تبعه سقوط حك بن عيل يف حاةل "الربيع العرب" ،أأما احلراك اجلزائري ،فقد
اكن نقيضا للثورة امللونة حيث أأنه انطلق يف جو يس تعد لتنظمي انتخاابت هو رافض
لها ،بدل من حماولته قلهبا ضد النظام كام هو احلال الكس يكيا يف الثورات امللونة؛ )2
الثورات امللونة أأعدهتا وقادهتا املعارضة بيامن انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا
اكنت هميلكة أأفقيا ،واكنت الاحتجاجات مدفوعة بش باكت الش باب الالمركزية؛ )3
اكن ادلمع الغرب متعدد ا ألبعاد كثيفا وحازما وصارما لفائدة الثورات امللونة ،عكس
موقف الغرب الساعي اىل تعزيز الوضع الاستبدادي القامئ دون تغيري ،وتوكيل همام
الثورة املضادة اىل العربية السعودية والمارات يف املنطقة ،ابس تثناء تدخهل يف ليبيا
نظرا حلقولها النفطية.
مث حلل هذا املقال الاس تخدام اخملادع ملفاهمي الاس مترارية أأو الامتداد اليت قدهما بن
سعادة لربط "الربيع العرب" واحلراك اجلزائري ابلثورات امللونة .لقد أأثبتنا أأن الثورات
الانتخابية و"الربيع العرب" ينمتيان اىل فضاءات ماكنية وزمنية متفرقة ،وموجات ثورية
خمتلفة ،و أأن انتفاضات الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا ،من حيث عامل الزمن ،يه
أأقرب اىل ثورات  1989أأو .1848
أأخريا ،ولكشف النقاب عن عقم تآأكيدات بن سعادة ،اليت يزمع فهيا أأن انتفاضات
الشق ا ألوسط وشامل أأفريقيا يه نتاج أأفاكر احتجاجية انش ئة عن منظمة كنفاس ت
رمس خمطط موجز للليات الاكمنة وراء موجات الثورات وكذكل العمليات املعقدة
لنش ا ألفاكر وممارسات الاحتجاج .كام متت الربهنة عىل أأن اترخي أأشاكل الاحتجاج
اليت أأس تدل هبا بن سعادة يتناقض مع تآأكيداته .ان تقيمي أأطروحاته ،يف ضوء نظرة عامة
للعمليات املعقدة لنش ا ألفاكر واملامرسات الاحتجاجية وتعمميها ،يظهرها عىل حقيقهتا،
أأي جمرد رمس اكرياكتوري فاحض عن الواقع.
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الالفت للنظر يف نصوص بن سعادة ليس جمرد حبثه احلرصي عن العالقات –
احلقيقية واخليالية – اليت تظهر الامتثل بي ما حيدث يف منطقتنا والثورات امللونة ،بل
يتعدى ذكل اىل حد الهوس ،يف تركزيه عىل هذه الثورات امللونة عىل وجه خاص دون
غريها ،مكرجع للمقارنة .وميكن للمرء أأن يتساءل ملاذا ل ينتقي بن سعادة ال تكل
الثورات الانتخابية من الطفرة التاريية ا ألوروأس يوية ،ليجعل مهنا معيارا للمقارنة؟
ميكن اس تخالص اجابة حممتةل عن هذا السؤال ،من مالحظة طرهحا هيورتو
( )Heurtauxحول ميل الأاكدمييي التونس يي اىل مقارنة ثورهتم والانتفاضات العربية
بثورات  1848أأو  1989يف أأورواب ،بيامن الثورة اليرانية عام  ،1979والانتقال
ادلميقراطي اجلزائري ( )1991-1988أأو الانتفاضة اللبنانية السلمية عام  ،2005اليت
وقعت ابلقرب مهنم ،قادرة عىل أأن تلقي مزيدا من الضوء عىل املوضوع 83.ميكن أأن
تكون املقارنة فعال معياراي حبيث حيك املرء مضنيا عىل موضوع البحث ،فيمت حتليل
حدث جار "ليس بناء عىل ما هو عليه ولكن عىل ملا نريده أأن يكون عليه" ،ويعترب
هيورتو أأن هؤلء الأاكدمييي التونس يي ينفرون من هذه املعايري املقا ِرنة بسبب نتاجئها
اخمليبة للمال ،ذلكل فهم يفضلون املقارانت مع الثورات الناحجة84.
ان اس تخدام الثورات امللونة مكعيار مقا ِرن أأمر مثري لالمشزئاز ابلنس بة اىل احلراكي
اجلزائريي ،بسبب نظرهتم الهيا ،ابعتبارها مؤامرة ،وعلية مدبرة من الدارة ا ألمريكية،
صاحبة السجل الطويل يف دمع ادليكتاتورايت يف املنطقة ،وفشلها يف انتاج
دميقراطيات حقيقية ،أأما بن سعادة ،فيجعل مهنا هوايته ويركز علهيا حرصاي ،حبيث
يعطي انطباعا دلى الكثريين بآأنه يريد تشويه احلراك من خالل الصاق عيوب الثورات
امللونة به.
ميكن للمقارنة مع أأي ثورة أأو موجة من الثورات ،مبا يف ذكل الثورات امللونة ،أأن
توفر معرفة مفيدة عندما تمت بطريقة متوازنة ،دون اخزتالية ،أأخذا يف احلس بان خطر
التحزيات املعيارية اليت تنطوي علهيا التحليالت ،ويبقى أأمام بن سعادة طريق طويل،
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اذا أأراد تبديد الانطباع اذلي تشك حول "معرفته املقارنة" ،اليت ينظر الهيا مكجرد
خطاب تربيري ،الغرض منه نزع الشعية عن احلراك وتفجريه ،والطريقة اليت ت هبا
اس تغالل كتيبه املثري ،يف محةل السلطة ضد احلراك ،ل ترتك جمال للشك هبذا الصدد.
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الش يوعية ،اجملدل  )2014( .61ص .22-3
 30انظر املالحظات  16و  18و 24؛ أأوري فريدمان "اخرت مقارنتك التاريية يف الشق ا ألوسط،1989 ،
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" ،Tezcürتعزيز ادلميقراطية ،املرونة الاستبدادية ،والاضطراابت الس ياس ية يف ايران" ،ادلمقرطة ،اجملدل 19
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 43جامل محمد سلمي" ،الولايت املتحدة والربيع العرب :ديناميات الهندسة الس ياس ية" ،ادلراسات العربية
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العرب" ،ورقة حبثية ملؤسسة العلوم والس ياسة ،رمق  ،7برلي ،جوان 2014؛ جميس م دورس" ،اعادة
تشكيل الشق ا ألوسط :المارات العربية املتحدة تقود الثورة املضادة" ،RSIS Commentary،العدد
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جميي أألينسون" ،الثورة املضادة كظاهرة دولية :حاةل مرص" ،مراجعة ادلراسات ادلولية ( )2019ص .25-1
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العربية  ،"2011املراجعة الس نوية للعلوم الس ياس ية ،اجملدل )2013( 16 .ص .353-331
 64هيلج بريجر ومارك س بويرر "ا ألزمات الاقتصادية والثورات ا ألوروبية لعام  ،"1848جمةل التارخي
الاقتصادي ،اجملدل  ،)2001( 61ص 326-293؛ كيفي أأدامسون ومايك ريبورت" ،ثورات دومينو،1848 :
( History Workshop ،"2011 ،1989اململكة املتحدة) 12 ،يناير .2012
108

زيغان لوين
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 66أأدامسون وتقارير ،املرجع سابق.
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 69ألدمسون وتقارير ،املرجع السابق.؛ امييل سون" ،هل الثورات معدية؟" 17 ،NBC ،فرباير 2011؛
ستيفن ام سايدمان" ،عندما ينتش الرصاع :الربيع العرب وحدود الانتشار" ،التفاعالت ادلولية ،اجملدل38 .
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ماري ومروة مزيد" ،فتح ا ألنظمة املغلقة :ماذا اكن دور وسائل العالم الاجامتعية خالل الربيع العرب؟"،
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 ،Koehler Publishersسان فرانسسكو 2014؛ جوديث بتلر" قوة الالعنف :ارتباط أأخاليق-س ياس"
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عباس عروة
"ل حيتاج املسلمون اىل غاندي أأو اىل الغربيي ليعلمومه الالعنف املتجذر
أأصال يف السالم" 1الربوفيسور يوهان غالتونغ ،مؤسس دراسات السمل.
 .1مقدمة

بعد انطالقة الانتفاضات الشعبية الالعنفية يف العامل العرب عام  ،2011واملوجة الثانية
من "الربيع العرب" يف  2019اليت مست السودان والعراق ولبنان واجلزائر ،ارتفعت
بعض ا ألصوات ،مهنا التابع ألنظمة تسلطية ،تندد بتعرض العامل العرب اىل موجة
جديدة من "الثورات امللونة" اليت ،حسب زعهم ،تُديرها يف اخلفاء الدارة ا ألمريكية،
وتدعها بعض املراكز ا ألجنبية – غالبا ما تُذكر منظمة " أأوتبور" الرصبية مكثال عىل
ذكل – ويعمل عىل تنفيذها يف ادلول العربية اما خونة مآأجورون من طرف
"المربايلية ا ألمريكية" ،أأو مواطنون سذج ،غري مطلعي عىل اخلطط التآمرية العاملية
اليت ُحتاك يف الظالم ،وميكن التالعب بعقوهلم بسهوةل من طرف قوى الش اليت
هتدف اىل تفكيك دولنا وتدمري جممتعاتنا.
ومن ا ألمثةل عن هذه ا ألصوات اليت تريد التشكيك يف الطابع اجلزائري ا ألصيل
للحراك ،من خالل ربط بعض رموزه بقوى خفية يف اخلارج تتآمر ضد اجلزائر ،أأمحد
بن سعادة ،اذلي نش مؤخرا " همن مه هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك
اجلزائري؟" 2،وهو كتيب روجت ل بعض وسائل العالم الرمسية ،مبا يف ذكل واكةل
ا ألنباء اجلزائرية اليت قدمت املنشور عىل أأنه "كتاب مبثابة حتقيق" 3،والقناة  3لالذاعة
الوطنية4.
انه ليس الكتاب ا ألول أأمحد بن سعادة حول هذا املوضوع .فقد نش يف ربيع 2011
"ا ألرابيسك ا ألمرييك :دور الولايت املتحدة يف ثورات الشارع العرب" 5،ونش عش ية
اطالق احلراك يف اجلزائر " أأرابيسك :$حتقيق يف دور الولايت املتحدة يف الثورات
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العربية" 6،مث يف أأبريل " 2019مثاين س نوات من بعد’ :ربيع اجلزائر‘" 7،ويف ديسمرب
" 2019هل ستمتكن اجلزائر من احباط فـخ ’الثورات امللونة‘؟"8.
يرى أأمحد بن سعادة يف مقالته يف أأبريل  2019عن "ربيع" اجلزائر ،أأنه من املفيد
ادلعوة اىل احلذر من "هذه الصور املثالية لالحتجاج" ،ألنه
تتبادر اىل اذلهن أأس ئةل عديدة عن هذه الاحتجاجات الشعبية .هل يه عفوية؟
كيف يمت تنظميها بشك جيد؟ هل من الطبيعي اعطاء الزهور لقوات ا ألمن يف بدل ل
ي ُس تخدم فيه هذا التقليد حىت داخل العائالت؟ كيف ينظف الش باب الشوارع بعد
املسريات بيامن متتلئ هذه الشوارع يف ا ألايم ا ألخرى ابلنفاايت؟ كيف تُصمم الشعارات
ومن ينقل عرب وسائل التواصل الاجامتعي اشعارات املظاهرات أأو الرضاابت
الطالبية يف مجيع أأحناء الرتاب الوطين وحىت يف اخلارج؟ ملاذا يمت اس تخدام الفاكهة
والسخرية عىل نطاق واسع كسالح للمطالبة؟9

ويف هناية اس تدلل ،اس تنتج املؤلف اذلي يؤكد أأن الانتفاضات الشعبية اليت طالت
البدلان العربية "ما يه ال امتداد للثورات امللونة" 10اس تنتاجا بشآأن احلراك اجلزائري:
ان طريقة عل هذه املظاهرات وفقا للمبادئ ا ألساس ية للنضال الالعنفي لـ
 CANVASتُظهر أأنه بعد  19عاما من رصبيا و  8س نوات بعد بداية "الربيع"
العرب ،تشهد اجلزائر بدورها ثورة ملونة .وهكذا يشهد أأسلوب العمل هذا عىل
وجود جموعة من النشطاء الس يربانيي تشلكت من خمابر "تصدير ادلميقراطية"
ينشطون عىل ا ألرض ويف الفضاء اللكرتوين11.

يذهب أأمحد بن سعادة اىل حد اهتام احلراك خبدمة مصاحل أأجنبية ،ومن همث ومسهم
ابخليانة ل ألمة .ويضيف يف اس تنتاجه" :هذه اجملموعة [من النشطاء الس يربانيي]،
وكذكل بعض املنظامت غري احلكومية اجلزائرية ،جيب أأن تفهم أأن العمل ملصاحل أأخرى
غري مصاحل بدلك ل ميكن أأن يؤدي ال اىل الفوىض وهناك العديد من ا ألمثةل عىل
ذكل12".
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ولفهم انطالقة احلراك اجلزائري وطبيعته الالعنفية ،هناك بديل أخر أأقرب اىل الواقع
الاجامتعي للجزائر يف عام  2020من أأطروحات املؤامرة ،يس تدعي عنارص التفسري
املس متدة من التارخي احلديث للبالد وثقافهتا العميقة واندماهجا يف عامل معولهم ومرتابط.
ان التارخي احلديث للجزائر ،وابلتحديد ما حدث يف العقد ا ألخري من القرن
العشين ،عمل الشعب اجلزائري أأن العمل العنيف ليس اخليار ا ألفضل ملواهجة نظام
تسلطي .فال ينبغي احلك عىل الفعل العنيف من خالل رشعيته وقانونيته فقط ،بل
أأيضا من خالل فعاليته ،أأي قدرته عىل حتقيق النتيجة املرجوة بآأقل تلكفة بشية
ومادية .ان "العنف ا ألول" اذلي مثهل انقالب يناير  ،1992كام وصفه عبد العزيز
بوتفليقة عندما ُعـ ِي رئيسا للجمهورية يف عام  ،1999والقمع اذلي أأعقب ذكل دفع
الش باب اجلزائري اىل العنف املضاد ،وابلتايل الوقوع يف الفخ اذلي نصبه الانقالبيون،
ألن العمل املسلح ضد نظام عسكري مدجج ابلسالح ،ل ش بكة متطورة من
اخملابرات عىل مجيع مس توايت اجملمتع ،وقدرة كبرية عىل الاخرتاق والتالعب ،حمتا
معركة خارسة .العنف هو اجملال املفضل ل ألنظمة العسكرية اليت تبذل لك ما يف وسعها
جلذب خصوهما الس ياس يي اليه .ذلكل فان الاستسالم جلاذبية املواهجة املسلحة هو
انتحار س ياس .ان اجلزائريي ليسوا وحدمه اذلين تعلموا من جتارهبم املاضية .فالعراقيون
واللبنانيون عاشوا جتارب مؤملة من العنف الس ياس اكدت تقض عىل النس يج
الاجامتعي للبدلين .ذلكل تنخرط ا ألجيال اجلديدة يف العمل الالعنفي لحداث التغيري
الس ياس والاجامتعي.
عالوة عىل ذكل ،فان الشعب اجلزائري ل يعيش يف عزةل عن بقية العامل .وهو
يعيش ،مثل الشعوب ا ألخرى ،يف عامل معولهم ،خاصة منذ انتشار ش باكت التواصل
الاجامتعي .ويس تعري ش بابنا مصطلحات ورموزا وشعارات معينة من حركة الالعنف
العاملية .هذا ابلتآأكيد ل جيعل مهنم "خيول طروادة" يسهلون س يطرة المربايلية العاملية
عىل موارد العامل الساليم .ان ا ألفاكر تروج اليوم وتنتش حول العامل برسعة اشارات
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ا ألمقار الصناعية وا أللياف الضوئية .وهذا ما أأطلق عليه الباحثون رابح أأرزيق وزمالؤه
"املظاهرات املعدية" 13بعد دراسة الاحتجاجات الالعنفية والعفوية يف  200دوةل بي
عايم  2000و  ،2020ادلراسة اليت حددت ادلور التحفزيي لوسائل العالم
الاجامتعيةأأ.
وبناء عليه ،فكام اس تلهم ش باب العامل العرب مما حيدث يف أأماكن أأخرى ،فقد أأظهروا
يف عام  2011أأهنم قادرون أأيضا عىل الهام ش باب العامل اذلي متاىه مع "الربيع العرب"
يف أأورواب من اجلنوب اىل أأوكرانيا ،ويف دول أأخرى حول العامل 14،من خالل
احتجاجات أأعادت انتاج منوذج "فضاءات احلرية" (ميادين/ساحات التحرير) مثل
"حركة الساخطي" ) (Indignadosيف اس بانيا واليوانن ،وحركة "احتلوا"
( )Occupyيف اململكة املتحدة والولايت املتحدة .لقد ر أأينا أأيضا هذا التآأثري املتبادل
يف عام  2020خالل محةل "حياة السود هممة" ( )Black Lives Matterيف
الولايت املتحدة ،حيث هتفت احلشود " أأزيلومه مجيعا" (،)Remove them all
حيث اس تنسخت حرفيا شعار "يتنحاو ڤاع" اجلزائري.
أأخريا ،ليس العامل الثقايف غريبا عن تبين الشعب اجلزائري أأسلوب الالعنف يف
حراكه .وان الغرض من هذه املسامهة هو تبيي أأن الهنج الالعنفي للتغيري الس ياس
والاجامتعي ،اذلي هو ليس حكرا عىل أأمة أأو داينة بل يتقامسها مجيع أأفراد ا ألرسة
البشية ،متجذر بشك خاص يف التقاليد السالمية ومارسه املسلمون يف املايض.

أأ اذا ت تصنيف النرتنت مكحفز لالحتجاجات الالعنفية يف العامل يف ا أللفية الثالثة ،وخاصة الربيع العرب ،فقد حدد مؤرخو
الثورات ،عىل سبيل املثال ،انتشار الصحافة يف أأورواب مكحفز لـ "ربيع الثورات" ،أأي جموعة الثورات اليت شهدهتا أأورواب عام
 1848واليت أأثرت عىل ايطاليا وفرنسا وأأملانيا والمنسا واجملر ورومانيا وبولندا وسويرسا .كام حددوا ادلور احملفز لوسائل التصالت
يف الثورات الالعنفية يف أأورواب الشقية وسقوط المرباطورية السوفيتية.
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ان التآأويل اذلي ينسب اىل القوى الغربية اكمل الس يطرة عىل أأي موقف أأو سلوك ،ل
س امي الهنج الالعنفي يف التغيري ،اذلي تبنته الشعوب العربية والسالمية يف انتفاضاهتا
املشوعة ،يدمع ا ألطروحات اليت تقوم بنشها العديد من ادلوائر الفكرية والس ياس ية
الغربية واليت تنسب اىل املسلمي الطبع اجلوهري العنيف.
ل توجد داينة أأو ثقافة أأو عرق أأو قومية مساملة أأو عنيفة يف جوهرها .وقد ارتبطت
يف السابق مثال املس يحية والسالم يف اخلطاب العام ابلعنف والبوذية ابلسالم .لكن
ا ألحداث ادلموية يف رسيالناك والتبت وميامنار واضطهاد ا ألقليات ادلينية ،خاصة
املسلمي ،من طرف البوذيي ،أأظهرت تكل ا ألحداث أأن البوذية ليست أأقل ول أأكرث
عنفا من ادلايانت ا ألخرى .جفميع ا ألداين تدعو اىل السالم وتسمح ،يف نفس الوقت،
ابس تخدام العنف عندما يكون ل ما يربره وبضوابط صارمة .لكن أأتباع ا ألداين،
واجملمتعات املرتبطة هبا ،مه بش ،أأي كياانت معقدة تتداخل فهيا الزنعة اىل العنف
والتطلع اىل السالم.
حصيح أأن الالعنف الاسرتاتيجي ت التنظري ل يف العقود امخلسة املاضية من ِقبل
غربيي ،خاصة من طرف العامل الس ياس ا ألمرييك جي املر شارب اذلي خصص
جمدلات لهذا املوضوع 15.لكن أأفاكر شارب مل تآأت من فراغ ،بل تغذت من
اس تكشاف جتارب النضالت الالعنفية اليت عرفهتا البشية عىل مر القرون ،مبا يف
ذكل يف العامل العرب الساليم.
حاول العديد من املفكرين املسلمي تسليط الضوء عىل التآأصيل الساليم ملفهوم
الالعنف ،اما من خالل حتديد املبادئ السالمية ادلاعية اىل الالعنف ،أأو من خالل
عرض أأمثةل علية عن مواقف وسلوكيات ا ألنبياء يف سعهيم لتحويل خصوهمم ومناذج
لعنفية من التارخي الساليم.
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يس تحض القرأن الكرمي اجلدلية بي ارادة التعدي عىل حقوق الغري وارادة املقاومة
لهذا التعدي ويعتربها مواهجة أأبدية بي اخلري والش .واملصطلح املس تعمل للتعبري عن
ارادة التعدي عىل احلقوق هو الزنع أأو الزناع اذلي يشري اىل الرغبة يف انزتاع حقوق
الخرين والاخنراط يف خالف ذي هدف غري مشوع .أأما املصطلح املس تعمل للتعبري
عن مقاومة التعدي عىل احلقوق فهو ادلفع أأو ادلفاع اذلي يشري اىل صد العدوان
وحامية احلقوق اذلاتية وحقوق الغري .وذكل سلوك دفاعي مشوع.
ان الزناع مذموم يف السالم ِطبقا للية الكرمية ﴿ :هو َأ ِطي ُعوا اللـ هه هو هر ُس ه ُ
ول هو هل تهنه هاز ُعوا
فهتهفشه لُوا هوتهذه ههب ِر ُحي ُك هواص ِ ُربوا ان اللـ هه هم هع الصا ِب ِري هن﴾ 16بيامن ادلفاع محمود كام تشري
اليه اليتان ﴿ :هولهول دهف ُع ِ
اَّلل الن هاس ب هعضه هُم ِب هبعض له هف هسده ِت ا َلر ُض﴾ ﴿ 17،هولهول دهف ُع
مس ا َِّلل
ا َِّلل الن هاس بهعضه هُم ِب هبعض لهه ُِد همت هص هوا ِم ُع هو ِب هيع ،هو هصله هوات هو هم هساجِ دُ يُذ هك ُر ِفهيها ا ُ
هكثِريا﴾ 18،مع التآأكيد عىل الحسان يف ادلفع﴿ :ادفهع ِابليت ِيه َأحسن الس ِيئه هة﴾19،
ِ ه ه ُ
يه َأح هس ُن فها هذا ِاذلي بهينه هك هوب هينه ُه عهده هاوة
﴿ هول تهس ته ِوي ال هح هس نه ُة هول الس ِيئه ُة ادفهع ِابل ِيت ِ ه
ه َكن ُه هو ِ ٌّيل ه ِمحمي﴾ 20،وتشري هناية الية ا ألخرية اىل فضيةل "ادلفع احلسن" ،مبا يف ذكل
الشك الالعنفي ،وقدرته التحويلية للخصم.
حيرم السالم بشدة اكفة أأشاكل الظمل ،ل س امي العدوان والبغي والطغيان ،ويدعو
اىل مقاومة هذه ا ألشاكل من الظمل ابليت يه أأحسن .ويف الس ياق احلايل للعامل العرب
والساليم ،تعيش غالبية اجملمتعات حتت مقع أأنظمة غري رشعية وتسلطية وفاسدة،
أأقامهتا وتدعها قوى أأجنبية .وعندما تنتفض الشعوب العربية والسالمية ،مبا فهيا
الشعب اجلزائري ،من أأجل تغيري أأوضاعهم ابس تخدام أأساليب لعنفية ،فاهنم ل
يقومون سوى مبامرسة ادلفع احلسن متاش يا مع تعالمي ديهنم.
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يُعترب املفكران اجلزائراين ماكل بن نيب ومحمود بوزوزو من بي الشخصيات اليت اكن لها
تآأثري يف احلركة الوطنية ،فقد ساهام لعدة عقود يف ايقاظ وتوعية اجلزائريي القابعي
حتت وطآأة الاحتالل الفرنيس .ويشرتك الكهام يف املعرفة العميقة والواسعة ابلثقافتي
السالمية وا ألوروبية ،واكن الكهام هممت ابلتغيري الاجامتعي.
ماكل بن نيب من مواليد  1يناير  1905بقس نطينة ،تويف يف  31أأكتوبر 1973
ابجلزائر العامصة .هو اذلي اقرتح مفهوم "القابلية لالس تعامر" ،مما يعين أأنه عندما يكون
مثة اس تعامر ،فهناك ابلضورة اس تعداد يف اجملمتع لقبول املس تع ِمر ،واخلطوة ا ألوىل يف
علية اهناء الاس تعامر يه ادراك هذا الوضع وحماوةل تغيريه .كام تعرض ابلتفصيل للية
القرأنية الكرمية﴿ :ان اللـ هه هل يُغ ِ ُهري هما ِبقهوم هح ىىت يُغ ِ ُهريوا هما ِبآَن ُف ِسهِم﴾ 21.اكن ماكل بن نيب
اذلي تلقى تكوينا يف الهندسة الكهرابئية دامئا يقارن دور املسمل بدور احملول
الاجامتعي 22،واكن يُلح عىل احلاجة اىل الرتكزي عىل الواجبات أأكرث من احلقوق،
فاحلقوق يف نظره يه النتيجة املنطقية واحلمتية للواجبات .كام اكن معجبا بعمل غاندي
اذلي التقى به خالل زايرة املهامتا اىل ابريس عام  ،1932واكنت تربطه عالقة بآأب
الالكم أزاد 23،عامل ادلين املسمل واملناضل ،صديق غاندي ،واكن قد س بق هذا ا ألخري
كرئيس للمؤمتر الوطين الهندي ،و أأول وزير للرتبية يف الهند املس تقةل .ويف عام ،1953
أأي قبل عام من اندلع حرب الاس تقالل اجلزائرية (فاحت نومفرب  ،)1954أأصدر بن نيب
ثالث افتتاحيات عن الالعنف والتجربة الهندية" :اجالل لرسول الالعنف"24،
"رومان رولند ورساةل الهند"" 25،عاملية الالعنف" 26.ويف عام  1972كتب تصديرا
ملسامهة من تآأليف جودت سعيد ،أأحد أأمه منظري الالعنف يف العامل العرب ،بعنوان
"حىت يغريوا ما بآأنفسهم".
محمود بوزوزو ،من مواليد  22فرباير  1918ببجاية ،تويف يف  27سبمترب 2007
بـجنيف .اكن مدرسا ومديرا يف أأوائل امخلس ينيات جملةل املنار ،ورئيسا ومرشدا عاما
120

الالعنف يف اجلزائر :مؤامرة امربايلية أأم ظاهرة ذاتية؟
للكشافة السالمية اجلزائرية ( .)1954-1947فكر ابسهاب يف مسآأةل التحويل ،أأي
كيفية كسب قلب اخلصم ،يف وقت اكن فيه الاجتاه العام يف اجلزائر حنو املقاومة
املسلحةُ .
اضطهد محمود بوزوزو من ِقبل الشطة الفرنس ية اليت اعتربته قائدا روحيا
للثورة ،مفعظم اذلين أأطلقوها قضوا تدربوا يف اطار الكشافة السالمية اجلزائرية .غادر
محمود بوزوزو اجلزائر عام  1955وانضم اىل حركة "اعادة التسلح ا ألخاليق"
( )Réarmement moralيف مدينة كو السويرسية ،املعروفة الن ابمس "مبادرات
التغيري" ( ،)Initiatives de changementواكن لهذه التجربة ابلغ ا ألثر يف نفسه.
ففي عام  ،1958كتب ما ييل:
"ميكننا أأن نناضل من أأجل احلق بدون حقد .ويف حالتنا ،فه ُ
مت أأن عالج احلقد هو
حل نصف املشلكة .أأما النصف الخر ،اذلي ل صةل بآأصل احلقد ،فيكن يف روح
الهمينة اليت ل تقل قابلية للعالج .وبعد أأن ر أأ ُ
يت أأن غربيا متحررا من روح الهمينة
ُ
كتشفت أأن نضال أأحدهام من
و أأفريقيا متحررا من احلقد ميكن أأن يصال اىل الوحدة ،ا
أأجل الخر أأكرث فائدة لالنسانية من نضال أأحدهام ضد الخر ،و أأن حتويل ا ألعداء
اىل أأصدقاء هو أأمسى عل أأخاليق يف العالقات النسانية27".

ابلنس بة حملمود بوزوزو ،تكن هممة ا ألنبياء ومن يقتدي هبم يف حتويل اخلصم وليس
هزميته ،يف كسب القلوب وليس الاس تعبادأأ .أأما يف ما يتعلق بنضال من أأجل حترير
اجلزائر ،فيتساءل محمود بوزوزو:
"كيف ميكننا أأن حنقق حرية حقيقية للجزائر؟ ان عبيد روح الهمينة والاس تغالل
والاس تعالء ل ميكن أأن مينحوها اايها .كام أأن عبيد الطموحات واخملاوف والضغائن
ل يس تطيعون منحها اايها .فقط ا ألحرار حقا ،ذوو القلوب النقية وا ألايدي الطاهرة،

أأ تآأسف محمود بوزوزو ،عىل سبيل املثال ،لكون الشعب اجلزائري مل يس تطع حتويل الفرنس يي اذلين احتلوا اجلزائر ملدة 132
س نة ،كام فعل مسلمو بالد ما بي الهنرين مع املغول( .حمادثة خشصية.)2005 ،
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ميكهنم جلب هذه احلرية احلقيقية اىل بالدمه واىل العامل .من أأجل هذه احلرية ُ
قررت
النضال28".

عىل الرمغ من الزتاهمم ابلالعنف ،دمع ماكل بن نيب ومحمود بوزوزو الكفاح املسلح
خالل حرب الاس تقالل اجلزائرية ،ألهنم أأدركوا أأنه الوس يةل الوحيدة اليت بقيت
للشعب اجلزائري للتخلص من الاس تعامر الفرنيس بعد عقود من النضال الس ياس
اذلي مل يآأت بنتيجة .يف الواقع ،بعد عدوان القوات الفرنس ية واحتالل اجلزائر و أأكرث
من نصف قرن من محالت "الهتدئة" ادلموية ،أأظهر الاس تعامر الفرنيس وهجه البشع
لنصف قرن أخر من خالل مقعه للشعب اجلزائري اضافة اىل الاضطهاد الثقايف
وادليين 29.لقد اعتربت ابريس اجلزائر جزءا ل يتجز أأ من فرنسا ومل يكن الفرنس يون
مس تعدين ملغادرة هذا البدل .ويف اشارة اىل غاندي نبه ماكل بن نيب يف احدى
حمارضاته اىل الفرق بي الاس تعامر الربيطاين والفرنيس ،وقال ان غاندي مل يكن
ليُس تق هبل يف ابريس كام ت اس تقبال يف لندن 30.أأما محمود بوزوزو فعرب عن أأسفه لكون
الاس تعامر الفرنيس مل يتجاوب مع النضال السلمي ،الس ياس والنقاب ،للحركة الوطنية
اجلزائرية وكتب يف الفاحت من فرباير  1952قُبيل اندلع ثورة التحرير اجلزائرية:
"والاس تعامر ل يذعن ال عند مقابةل السالح ابلسالح ،والعنف ابلعنف ،والقوة
ابلقوة ،ول يفهم غري لغة القوة واجلربوت31".
جتدر الشارة اىل أأنه اذا ت الاعرتاف بآأفاكر ماكل بن نيب ومحمود بوزوز خبصوص
الالعنف ،فان مواقفهام الس ياس ية وبُعدهام النقدي عن ممارسات النخب الس ياس ية
أنذاك مل يلق رضا البعض ،وذكل ل ينتقص من قمية مسامههتا يف هذا املوضوع.
 .3.2مفهوم الرفق واللي

ودل املفكر الساليم محمد الشريازي يف النجف ا ألرشف (العراق) عام  1928وتويف يف
قـم (ايران) يف  17ديسمرب  .2001واس تخدم الشريازي مفهوم الرفق لالشارة اىل
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الالعنف .ووفقا ألمه القواميس العربية ،الرفق يف اللغة هو نقيض العنف وضده:
"الرفق هو اللُّط ُف وهو ِض ُّد
"الرف ُق ِضد العن ِف" (لسان العرب لبن منظور)ِ ،
ِ
ال ُعن ِف" (اتج العروس ملرتىض الزبيدي) ،وابلتايل ميكن اس تخدام لفظ الرفق بدل من
صيغة الالعنف السالبة (املرفقة بال) .ومثة العديد من ا ألحاديث الشيفة اليت حتث
عىل الرفق" :ان هللا حيب الرفق يف ا ألمر لكه"؛" 32ان هللا رفيق حيب الرفق ويعطي
عىل الرفق ما ل يعطي عىل العنف"؛" 33من يُـحرم الرفق يُـحرم اخلري"؛" 34ان الرفق
ل يكون يف يشء ال زانه ،ول يُزنع من يشء ال شانه"" 35،اللهم من ُويل من أأمر
أأميت شيئا فشق علهيم فاشقق عليه ومن ُويل من أأمر أأميت شيئا فرفق هبم فارفق
به"36.
كام أأن مفهوم اللي ل نفس معن الرفق تقريبا وميكن اس تخدامه أأيضا مكاكئف
لالعنف .يربان القرأن الكرمي كيف أأمر هللا موىس و أأخاه هارون ابذلهاب اىل فرعون
ش﴾ 37.كام
وخماطبته﴿ :اذ هه هبا ا ه ىىل ِفر هعو هن ان ُه هطغ ىهى ،فه ُق هول ه ُل قهول ل ِينا ل هع ُهل يهته هذك ُر َأو هي ه ى
لفت القرأن الكرمي انتباه النيب اىل حقيقة أأن جناحه يف مجع أأحصابه من حول اكن
نت لههُم ۖ هولهو ُكن هت فه ًّظا غه ِليظه القهل ِب هلن هفضُّ وا
بسبب مهنجه اللي﴿ :فه ِب هما هرمحهة ِم هن اللـ ِه ِل ه
كل﴾38.
ِمن هحو ِ ه
 .4.2مذهب ابن آدم األول

جودت سعيد هو أأول مفكر مسمل حاول تطوير نظرية اسالمية عن الالعنف عىل
أأساس قصة ابين أدم قابيل وهابيل .ودل جودت سعيد عام  1931يف برئ جعم ،ويه
قرية يف مرتفعات اجلولن يف سوراي .اتبع دراس ته الثانوية يف ا ألزهر (القاهرة) وخترج
من لكية اللغة العربية .تآأثر جودت سعيد بفكر ماكل بن نيب اذلي قابهل خالل اقامته
يف مرص ،ول س امي بنظريته يف التغيري الاجامتعي .يروي القرأن الكرمي قصة ابين أدم
﴿وات ُل عهله ِهيم ن ه هبآَ اب هين أ هد هم ِابل هح ِق اذ قهر هاب قُر هابان فهتُ ُق ِب هل ِمن َأ هح ِد ِ همها هولهم
عىل النحو اليت :ه
يُ هتقهبل ِم هن ال هخ ِر قها هل ه َلقتُلهن هك ۖ قها هل ان هما ي ه هتقهب ُل اللـ ُه ِم هن ال ُمت ِق هي ،له ِئ ب ههس ه
طت ا هيل يهده كه
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ِلتهقتُله ِين هما َأانه ِب هب ِاسط ي ه ِد هي الهي هك ِ َلقتُ ه ه
كل ۖ ا ِين َأخ ُهاف اللـ هه هرب ال هعاله ِم هي﴾ 39.ويُروى عن
النيب صىل هللا عليه وسمل أأنه قال" :كن كخري ابين أدم"40.
جودت سعيد ،اذلي اكن يرى أأن موقف وسلوك الابن ا ألول لدم جيب أأن يكون
هو املعيار يف أأي جممتع متحض ،قام بتطوير أأطروحته يف العديد من املساهامت ،مثل
"مذهب ابن أدم ا ألول" (" ،)1964حىت يغريوا ما بآأنفسهم" (" ،)1972كن اكبن
أدم" (" ،)1996رايح التغيري" (.)1998
و أأظهر جودت سعيد بعد انطالق "الربيع العرب" ثباات يف املوقف ،فقد أأدان يف عام
 2012عسكرة الثورة السورية اليت بد أأت ابحتجاجات سلمية دلرجة أأهنا ُوصفت
بـ"ثورة النشاد" ،لكون احلشود السورية احتجت لعدة أأشهر يف الشوارع والساحات
العامة منشدين توقهم للحرية .لكن ل ألسفُ ،دفع ابلثورة السورية اىل العسكرة من
خالل الفراج املكثف واملريب من جسن صيداناي عن معتقلي أأرشفوا وشاركوا يف
الزناعات املسلحة يف أأفغانس تان والعراق ،ومن جراء القمع العنيف اذلي قام به النظام
السوري ،وكذكل من خالل التآأثري الضار للتدخالت الأجنبية الصارخة .ورصح
جودت سعيد حيهنا علنا أأنه "اذا جنحت الثورة السورية ابلسالح ،س نظل حمكومي
ابلسالح اذلي ُحنك به منذ  1400س نة"41.
 .5.2مثال عبد الغفار خان

من أأحسن ا ألمثةل عن التغيري الالعنفي يف التارخي الساليم احلديث هو مناهضة
الاس تعامر الربيطاين يف الهند بقيادة عبد الغفار خان ،املسمى "غاندي احلدود" ،فهو
من احلدود الهندية الشاملية الغربية للهند ( أأصهل ابش توينُ ،ودل يف هاشتناغار يف 6
فرباير  1890وتويف يف بيشاور يف  20يناير  .)1988أأسس عبد الغفار خان يف
عشينيات القرن العشين حركة "خوداي خدمتغار" (خدام هللا) الالعنفية املناهضة
لالس تعامر الربيطاين للهند اليت جتاوز عدد أأعضاهئا  100أألف ،ولعبت دورا رئيس يا يف
حترير ش به القارة الهندية .وكام اكن عليه حال صديقه همندس غاندي ،تبن عبد الغفار
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خان الالعنف كوس يةل للنضال ،وقال ملؤيديه "سآأدلك عىل سالح ل تس تطيع الشطة
ول اجليش مواهجته .انه سالح النيب (ص) ،لكنك لس مت عىل وعي به .هذا السالح
لرض أأن تتصدى ل42".
هو الصرب والاس تقامة .ل ميكن ألي قوة عىل وجه ا أ
ان قهسم "خدام هللا" ،اذلي يُشرتط أأن يؤديه أأي خشص يرغب يف الانضامم اىل
احلركة ،وهو قهسم أأمام هللا وليس جتاه رمز أأو قائد أأو هيئة ويمت القهسم واليد موضوعة
عىل املصحف الشيف ،يعطي فكرة واحضة عن الزتام "خدام هللا" ابلالعنف:
"– أأان خدمي هللا ،و ألن هللا ل حيتاج ألي خدمة خفدمة خلقه يه خدمته؛
– أأتعهد خبدمة النسانية يف سبيل هللا؛
– أأتعهد بنبذ العنف والانتقام؛
– أأتعهد ابلعفو عن يضطهدين أأو يعاملين بقسوة؛
– أأتعهد ابلمتناع عن املشاجرات واخملاصامت وعن زرع العداوة؛
– أأتعهد ابلتعامل مع لك بش توين أكخ وصديق؛
– أأتعهد ابلتخيل عن العادات واملامرسات املعادية للمجمتع؛
– أأتعهد أأن أأعيش حياة بس يطة و أأن أأمارس الفضيةل و أأمتنع عن الرذيةل؛
– أأتعهد ابلمتسك اب ألخالق امحليدة والابتعاد عن الكسل؛
– أأتعهد بتخصيص ما ل يقل عن ساعتي يوميا للعمل الاجامتعي؛
– اين أأعرض امسي بآأمانة وصدق ألصبح خادما حقيقيا هلل؛
– سآأحضي برثويت وحيايت وراحيت من أأجل حرية أأميت وشعيب؛
– لن أأكون أأبدا طرفا يف الفصائل أأو الكراهية أأو الغرية ضد شعيب؛ وسآأقف مع
املظلوم ضد الظامل؛
– لن أأنظم ألي منظمة منافسة أأخرى ،ولن أأخنرط يف اجليش؛
– سآأطيع بآأمانة مجيع ا ألوامر املشوعة الصادرة عن مجيع قيادايت يف لك وقت؛
– سآأعيش وفق مبادئ الالعنف؛
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– سآأخدم لك خملوقات هللا عىل حد سواء؛ وس يكون هديف حتقيق حرية بدلي
وديين؛
– سآأحرص دامئا عىل فعل اخلري؛
– لن أأرغب أأبدا يف احلصول عىل أأي ماكفآأة مقابل خدميت؛
– س يكون لك هجد أأبذل ملرضاة هللا ،ل لسمعة أأو غنمية43".
 .3الالعنف ف العالم العرن
 .1.3الالعنف ف المصطلح العرن

مثة العديد من الص هيغ املس تخدمة يف املصطلح العرب احلديث لتسمية "الالعنف"
مركبة من صفة وموصوف حتمل يف طياهتا بعدا دينيا أأو لدينيا .أأما ا أللفاظ املس تعمةل
خبصوص املوصوف فهيي :املقاومة والنضال واملغالبة واجلهاد والاحتساب .و أأما
خبصوص الصفة فا أللفاظ املس تعمةل يه :لعنفي وسلمي ومدين ،مما يؤدي اىل
الرتكيبات امخلسة عش الواردة يف اجلدول اليت:
لعنفي
سلمي
مدين

نضال
مقاومة
نضال
مقاومة
لعنفي
لعنفية
نضال
مقاومة
سلمي
سلمية
مقاومة نضال مدين
مدنية

مغالبة
مغالبة
لعنفية
مغالبة
سلمية
مغالبة
مدنية
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هجاد
هجاد
لعنفي
هجاد
سلمي
هجاد مدين

احتساب
احتساب
لعنفي
احتساب
سلمي
احتساب
مدين
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 .2.3الالعنف ف المكتبة العربية

منذ س تينيات القرن املايض ،مثة اهامتم مزتايد يف العامل العرب ابلالعنف كوس يةل للتغيري
الس ياس والاجامتعي ،خاصة لحياء النظرية السالمية لالعنف .وتعرض العديد من
الباحثي واملؤلفي والصحفيي والس ياس يي للموضوع مهنم عىل سبيل املثال :جودت
سعيد ،محمد احلسيين الشريازي ،خالص جليب ،خادل القشطيين ،بشار محيض ،محمد
همدي مشس ادلين ،حسن الصفار ،محمد حمفوظ ،محمد تقي ابقر ،منصف املرزويق،
طارق البشى ،محمد أأبو المنر ،زينب ليث ،كامل حبيب ،أأمحد فتحي ،أأسعد المارة.
ابلضافة اىل ذكل ،حتتوي املكتبة العربية عىل العديد من ا ألعامل 44اليت تتناول موضوع
العنف والالعنف بطريقة أأصيةل ،ل تقترص عىل ترمجة النتاج الغرب حول هذا
املوضوع.
 .3.3االنتفاضات الالعنفية ف العالم العرن قبل 2011

يف دراس هتم اجلغرافية للحراكت الاجامتعية الالعنفية 45عرب العامل ،صنف الباحث
ستيفن زونس وزمالؤة العديد من الانتفاضات يف العامل العرب كتجارب لعنفية ،مثل
انتفاضة  1919يف مرص ،واملقاومة يف اجلولن احملتل يف أأوائل الامثنينيات ،وانتفاضة
 1985يف السودان ،والانتفاضة الفلسطينية ا ألوىل اليت انطلقت يف ديسمرب ،1987
وانتفاضة أأكتوبر  1988يف اجلزائر.
جتدر الشارة أأيضا اىل أأنه يف الس ياق اجلزائري ،اكنت مظاهرات ديسمرب ،1960
اليت مقعهتا قوات الاحتالل الفرنس ية بشدة ،مثال حيواي عىل فعالية العمل الالعنفي.
لقد اكنت نقطة حتول اتريية يف النضال من أأجل الاس تقالل يف وقت بد أأ فيه العمل
العسكري املبارش يظهر حدوده وحي اكن من املقرر مناقشة القضية اجلزائرية يف
امجلعية العامة ل ألمم املتحدة.
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خالفا دلعاية بعض النخب الس ياس ية والعالمية يف العامل العرب والساليم ويف
الغرب ،اليت ل تقبل ابلعمل الس ياس ذي املرجعية ادلينية ،فان ا ألحزاب الس ياس ية
اليت تُعلن انامتءها اىل احلركة السالمية وتُطالب ابحلق يف املشاركة الس ياس ية يف بناء
اجملمتع وتشييد ادلوةل ،تؤكد يف بياانهتا التآأسيس ية رفض العنف كوس يةل للعمل ،ويوحض
ذكل مثال "جامعة العدل والحسان" يف املغرب ،احلركة الوحيدة اليت تطالب علنا
بتغيري الشك احلايل للملكية .جتعل الوثيقة اليت تعرض أأهداف ووسائل "جامعة العدل
والحسان" املغربية من الحسان أأحد أأمه ا ألهداف بتداعياته العقدية والس ياس ية،
فامجلاعة حترص عىل "الحسان لتطمئ خطاان اىل هللا وخطواتنا يف مواهجة احلقائق
املرعبة يف اجملمتع ،وبوجوده لن ندعو أأبدا اىل احلل الرصاعي العنيف 46".ويف القسم
اخملصص للوسائل ،تشري الوثيقة اىل رفض العنف" :نتجنب العنف يف القول والعمل
لعتقادان أأن العنف وادلعوة ل جيمتعان من هجة ،وليقيننا أأن ما انبن عىل العنف ل
ُجين منه خري ،ول ميكن أأن يدوم ،وخسارته حمققة ورحبه بعيد الاحامتل من هجة،
لننا أمران يف زمن الفتنة – وهذا منطلقنا – حبقن ادلماء والعفو عن املسلمي47".
وأ
وقد س بق تبين الالعنف اكسرتاتيجية للتغيري قبل انطالقة "الربيع العرب" يف عدة
دول ،وظهرت عدة حراكت يف العقد ا ألول من هذا القرن ترصح ابعامتد الالعنف
كسبيل اىل التغيري الس ياس .ومن بي هذه احلراكت" :تيار اجملمتع املدين" (لبنان،
" ،)2001حركة كفاية" (مرص" ،)2004 ،هيئة  18أأكتوبر" (تونس" ،)2005 ،جتمع
اعالن دمشق" (سوراي" ،)2005 ،جامعة لعنف" (العراق" ،)2006 ،حركة رشاد"
(اجلزائر.)2007 ،
جيدر القول بآأن اقناع الناس بفعالية الالعنف الاسرتاتيجي يف الس ياق العرب
الساليم تس تغرق الكثري من الوقت واجلهد وتتطلب كثريا من البيداغوجية .فعىل
سبيل املثال ،حركة رشاد اجلزائرية ،اليت تآأسست يف أأبريل  ،2007وحددت هممهتا يف
العمل عىل أأن "تكون السلطة الس ياس ية اليت حتك اجلزائر رشعية ،مدنية ،ذات
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س يادة ،منصفة ،اجامتعية ،متبرصة ،تقوم عىل الفعالية والشفافية واملساءةل أأمام
الشعب" 48،معمتدة "لتحقيق أأهدافها لك الوسائل الالعنفية للنضال الس ياس" 49،لـما
ابرشت علها منذ انطالقهتا يف رشح فضائل الالعنف وتبيي مزاايه النسبية مقارنة
بطرق التغيري ا ألخرى (الثورة املسلحة والانقالب والتدخل ا ألجنيب)ُ ،وصف
مؤسسو احلركة من طرف البعض ابلسذاجة ،وبآأهنم يتش هبون بغاندي يف جزائر ل
عالقة لها ابلهند .واكنت جحة املشككي يف جناعة الالعنف يف اجلزائر يه كون املزاج
"احلار" ا ألمازيغي العرب للجزائريي ميثل عقبة حقيقية أأمام العمل الالعنفي .ورشعت
رشاد يف هجود توعوية طويةل لتفكيك هذه املسلامت ،من خالل كتاابت عديدة،
وسلسةل من ا ألفالم الواثئقية 50اليت بثهتا احلركة عىل قناة رشاد التلفزيونية ،وكذا عرب
التدخالت املنتظمة ألعضاء احلركة يف وسائل العالم.
" .4.3الربيع العرن"

مثال أخر يوحض كيف ميكن لالعنف أأن ُحيدث التغيري يف جممتع عرب مسمل هو جتارب
"الربيع العرب" ،يف نسخيت  2011و .2019
ففي أأواخر عام  ،2010انطلقت رشارة محمد البوعزيزي اذلي قام ابرضام النار يف
نفسه لتدشن عهدا جديدا يف املنطقة ،متزي ابلنتفاضات السلمية لس تعادة احلرية
والكرامة .و أأظهر فاعلو هذه الانتفاضات ،خاصة الش باب ،عليا ،أأن الالعنف
الاسرتاتيجي ميكن أأن ينجح أأيضا يف العامل العرب الساليم .لكن وحش ية ا ألنظمة،
وترس "ادلول العميقة" وقوى الثورة املضادة ،وتدخل القوى العاملية والقلميية ،وقبل
لك ذكل عدم كفاءة النخب الس ياس ية الوطنية اليت تولت السلطة بعد الثورات ،حال
دون وصول الانتفاضات السلمية غايهتا يف بعض الس ياقات ،و أأدى اما اىل عودة
النظام القدمي بصورة أأرشس (مرص) ،أأو اىل حاةل من الفوىض (المين وسوراي وليبيا).
جاءت املوجة الثانية من الانتفاضات يف عام  ،2019ل س امي يف اجلزائر ،لتثبت مرة
أأخرى ،ملن ل زالت تراوده الشكوك ،أأن الشعوب العربية السالمية ،ومهنا الشعب
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اجلزائري ،قادرون أأيضا عىل التطلع اىل الكرامة واخلروج من دوامة "احلـُڤرة/احلـهرڤة"،
والاخنراط يف حراك متحض أأهبر العامل بطابعه الالعنفي املس تدمي رمغ لك اس تفزازات
النظام العسكري اجلزائري .واس متر احلراك منذ  22فرباير  ،2019حىت مع التعليق
الطوعي للمسريات ا ألس بوعية منذ شهر مارس  2020بسبب جاحئة كوفيد ،19-ألنه
حيرتم عدة مبادئ أأساس ية مهنا51:
 .1الوحدة يف اطار التنوع :لقد كرس احلراك مجيع احلواجز :ا أليديولوجية واملناطقية
وبي ا ألجيال وبي اجلنسي وبي الصحيح والعليل وبي ادلاخل واخلارج ،اخل .ويف
اطار تنوع هادئ ،يعكف اجلزائريون معا عىل وضع حد للسلطوية والفساد ،متطلعي
اىل جممتع جامع ودوةل قانون وحك راشد تتسع للجميع ويمتتع فهيا املواطن ابحلرية
والكرامة.
 .2الرؤية املشرتكة :يف بداية احلراك هتف املتظاهرون "ل لولية خامسة" لبوتفليقة،
لكن بعد بضعة أأسابيع ،تقاربت املطالب لتنصهر يف مطلب واحد واحض :أأولوية
الس ياس عىل العسكري .فالشعارات الرئيس ية اليت نراها اليوم يه" :مدنية مايش
(ليست) عسكرية"" ،مجهورية مايش اكزيران (ليست ثكنة)".
 .3الالعنف :مل تكن الانتفاضة لتس متر لول الزتاهما ومتسكها ابملهنج الالعنفي.
فالنظام اذلي يُتقن ادارة العنف واس تخدامه لصاحله أأخذه احلراك عىل حي غرة فهو
يتخبط يف ميدان ل ُحيسن الس يطرة عليه.
 .4الاس تقاللية :ل يريد اجلزائريون أأي تدخل يف شؤوهنم ،فهم يؤمنون بآأهنم وحدمه
اخملولون ابحداث التغيري اذلي يصبون اليه .ودلهيم رساةل واحدة اىل احلكومات
ا ألجنبية :انك بدعك لنظام استبدادي وفاسد يف اجلزائر تنهتكون ِقيهمك ول ختدمون
مصاحل بدلانك.
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حاولت هذه الورقة أأن تُظهر من خالل النصوص السالمية وا ألمثةل والتجارب من
العامل العرب الساليم أأن فكرة الالعنف كوس يةل للتغيري ليست غريبة عن هذه املنطقة
من العامل .ان الالعنف ليس منتجا تس تورده الشعوب العربية والسالمية بسذاجة،
ويمت تصديره الهيا من ِقبل اخملابر الغربية اليت تتآمر ضد مصاحلها .انه تقليد راس يف
ثقافهتا ،حتث عليه التعالمي السالمية ومتت ممارس ته طوال التارخي الساليم.
ان التفسري اذلي ينسب أأي مبادرة شعبية للتغيري الس ياس والاجامتعي يف العامل
العرب والساليم اىل عامل خاريج ،يُنكر النضج الس ياس ملواطين هذه املنطقة
ويسلهبم الرغبة املشوعة يف التحرر من ا ألنظمة التسلطية ويتجاهل الرادة الراخسة يف
الطبيعة البشية للعيش حبرية وكرامة.
ان نش فكرة أأن التطلعات العميقة لشعوبنا والرغبة العميقة يف حتقيقها يه عل "يد
أأجنبية" هو هنج يسامه بوعي أأو بال وعي يف اطاةل حك ا ألنظمة التسلطية والفاسدة
يف العامل العرب والساليم ،بذريعة حامية دول املنطقة من املؤامرات اليت ُحتاك ضدمه
يف عوامص أأجنبية يف مقدمهتا واش نطن .ان مثل هذا الترصف ل يعترب فقط اس تصغارا
وقةل احرتام لشعوبنا ،وابلتايل اهانة ذلاكهئم امجلاعي ،لكنه يتجاهل حقيقة أأن القوى
الاس تعامرية اجلديدة لها لك املصلحة يف احلفاظ عىل ا ألنظمة التسلطية حتت حتكها،
لتخدم مصاحل هذه القوى غري املشوعة عىل حساب مصاحل شعوب املنطقة .ان
واش نطن ،اليت قدهما البعض يف عام  2011عىل أأهنا احملرض عىل "ثورة  25يناير"،
من خالل تالعب افرتايض ابلش باب املرصي من ِقبل واكلت موالية ألمرياك مبا يف
ذكل أأوتبور ،اكنت ،يف ظل ادارة أأوابما ،أأكرب دامع للمشري عبد الفتاح السييس يف
انقالبه العسكري يف  3يوليو  2013وعودة ادليكتاتورية يف مرص بعد عامي ونصف
من اسرتاحة دميقراطية.
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ان احلراك اجلزائري ت جتاههل من امجليع وتعرض لتعتمي يف العالم ادلويل ،وهذا يف
الواقع أأمر جيد .فال ميكن ألحد أأن يهتم احلراك بآأنه تلقى دعا من حكومة أأجنبية ،كام
اكن احلال مع حراكت احتجاج أأخرى مثل الانتفاضة يف هونغ كونغ .ان حكومات القوى
العاملية والقلميية اكلولايت املتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى ودول غربية أأخرى
وروس يا والصي والسعودية والمارات وقطر وتركيا ،مل يُظهروا قط أأدىن دمع للحراك
اجلزائري .لقد واصلوا مجيعا "الزبنسة" مع النظام اجلزائري عىل حساب مصاحل الشعب
اجلزائري.
ميكن اس تخالص عدة دروس من "الربيع العرب" ،اذلي أأطلق يف هناية عام 2010
وما زال مس مترا ،ومن احلراك اجلزائري ،وعىل وجه اخلصوص )1( :يتطلع لك البش
اىل احلرية والكرامة واحلياة الكرمية؛ ( )2مجليع الشعوب عتبة لالنتفاض ،أأي قدر معي
من الظمل يدفعهم اىل الانتفاض؛ واملسلمون من عرب و أأمازيغ و أأكراد وغريمه ،ليسوا
اس تثناء؛ ( )3الشارة اليت تثري الانتفاضة حيددها الس ياق؛ ( )4ل يوجد ديكتاتور ل
يقهر .فالطغاة ليسوا أأقوايء كام يبدون؛ ( )5ان مفتاح الانتصار عىل ادليكتاتورية هو
الوحدة يف التنوع؛ ( )6القائد الاكريزيم ليس رشطا مس بقا للنرص؛ ( )7ميكن للش باب
احداث التغيري؛ ( )8املقاومة املدنية الالعنفية فعاةل حىت يف ادلول العربية السالمية؛
( )9قد تكون الش باكت الاجامتعية والقنوات الفضائية عامال مساعدا ،لكن النضال
احلقيقي يف الشوارع والساحات والتضحيات رضورية ل مفر مهنا؛ ( )10ليس دلى
القوى العاملية أأصدقاء دامئي ول ميكهنا التخطيط والتنبؤ بك يشء.
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 .1مقدمة

يف زمن قريب ،اكنت اجلزائر قبةل تضامن تآأوي الهيا شعوب اجلنوب وغريها من مناطق
العامل املسحوقة ،ومركز الهام للثائرين .اكن كفاهحا الفذ لنزتاع اس تقاللها بعد أأكرث من
قرن من احلك الاس تعامري الاستيطاين الفرنيس اجتذب املناضلي واملناهضي
لالس تعامر من خمتلف بقع ا ألرض ،من افريقيا وأس يا و أأمرياك الالتينية و أأورواب ،وحىت
من داخل فرنسا الاس تعامرية السابقة نفسها .وقد اعترب اجلزائريون هؤلء الوافدين
الهيم ،املناضلي من أأجل احلرية أأصدقاء مرحب هبم يف اجلزائر .ومل ينحرص الوافدون
اىل اجلزائر يف النشطاء الس ياس يي ،بل مشل أأيضا أأطباء وممرضي وحصفيي وحمامي

محمد دوغة
ومعلمي وكتاب وهمندسي وفنيي من خمتلف اخلربات .واكن البعض الخر لجئي
س ياس يي عاديي وجدوا يف ادلوةل الناش ئة مالذا للسالم ،جتمعهم قضية مشرتكة مع
اجلزائر ،لتحرير أأنفسهم من أأغالل الاس تعامر .وشلكوا بذكل ما أأصبح يعرف جبيل
"ا ألقدام امحلراء" مثلام وثقته اكثرين ساميون 1.اكن اترخي ملحمة اس تقالل اجلزائر جد
ملهم لشعوب العامل قاطبة ،دلرجة أأن س ياسة اجلزائر اخلارجية النضالية حفزت قضااي
الشعوب املضطهدة وشلكت حلقة يف علية تصفية الاس تعامر ،فضال عن تكريسها
الاس تقالل الاقتصادي وحركة عدم الاحنياز 2.يف وقت مبكر ،اهمت الأاكدمييون بتارخي
البالد ورسالته يف الفرتة املمتدة من الس تينيات اىل الامثنينيات 3.يف حي شهدت حقبة
التسعينيات جتدد الاهامتم ابجلزائر ،داخل ا ألوساط العالمية ادلولية واجملال الأاكدميي.
ب هشت انتفاضة أأكتوبر  1988بربيع دميقراطي ،لكنه مل يدم طويال ()1991-1989
أأعاد تلميع املاكنة ادلولية لنظام الشاذيل .غري أأن التدخل العسكري يف يناير 1992
وعشية احلرب ا ألهلية ادلامية اليت أأعقبته جردت النظام من الهاةل ورداء الاحرتام
والتبجيل اليت أأضفاها اترخي التحرير والاس تقالل عىل البالد .هذا الوضع احلرج أأرمغ
النظام عىل تشغيل أليته ادلعائية خارج البالد ،لنش روايته واساكت مجيع الانتقادات
املوهجة ل بسبب املآأساة اليت مزقت البالد .أأظهر أأصدقاء النظام اجلزائري ا ألجانب،
اجملندين بشك أأساس من ا ألوساط العالمية والأاكدميية ا ألوروبية ،حامسة مفرطة يف
وضع أأنفسهم يف خدمة أأجندة النظام العسكري خالل العشية ادلموية وطيةل العقدين
من حك عبد العزيز بوتفليقة؛ اذلي اس تفاد من ارتفاع مداخيل النفط اليت شهدت
أأسعارها ارتفاعا هائال بعد غزو العراق عام  4.2003وقد برهن هؤلء ا ألصدقاء
الوظيفيون للنظام العسكري عىل اس تعدادمه التام لتقدمي خدماهتم مقابل حفنة من
ادلولرات.
ومن روع الصدمة اليت أأصابهتم جراء التظاهرات السلمية الهائةل للحراك اذلي أأطاح
بنظام بوتفليقة وجد بعض عنارص أةل ادلعاية للنظام اجلزائري صعوابت مجة ملواكبة
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املسار والاس مترار يف أأداء هماهمم ادلعائية يف خدمة النظام العسكري ،خاصة بعد
فقداهنم لك مصداقية يف أأعي اجلزائريي .ومبجرد أأن أأهجض احلراك علية جتديد حك
بوتفليقة لولية خامسة ،وبدد أمال قيادة اجليش يف استبدال رسيع لبوتفليقة بواهجة
مدنية أأخرى يف أأبريل ويوليو  ،2019انطلقت من جديد ألية ادلعاية القدمية للجيش،
واس تآأنفت بقوة هماهما املعتادة ،عن طريق توجيه جهامهتا الشسة واملاكرة ضد خمتلف
مكوانت احلراك اجلزائري .واكن الهدف املتوىخ من هذه امحلالت ،تشويه مسعة
احلراك وتقدميه عىل أأنه مؤامرة من تدبري عالء أأجانب ومن مثريي القالقل و أأعداء
اجلزائر ،يعملون ضد اجليش الوطين اذلي حيمي س يادة الوطن من التدخل ا ألجنيب.
وذهبت بعض أأقالم هذه الةل ادلعائية اىل حد تصوير احلراك كأداة لالمربايلية
ا ألمريكية اليت تس هتدف اجليش اجلزائري بسبب اس تقالل الراس ونضال من أأجل
قضااي دول اجلنوب وفلسطي.
الغرض من هذا املقال تسليط الضوء عىل كتيب أأمحد بن سعادة اذلي حظي بتغطية
اعالمية مضخمة وملفتة للنظر ،وتفكيك جحجه الهشة اليت تفتقر ل ألسس املوثقة
الكفيةل بدمع ما يدعيه .كام هيدف هذا املقال أأيضا اىل ادلفاع عن احلراك اجلزائري
املتجذر يف وطنيته اليت يعزت هبا ،واملمتزي بروح املسؤولية وحامل ا ألمل يف بناء جزائر
مزدهرة ذات س يادة حقا .لقد اختار انرش كتيب بن سعادة ،الك من ماجد نعمة
وريشار لبيفيار لتحرير مقدمة الكتيب وخامتته .ومثلام أأوحضه بن محمد يف فصل أخر
من هذا الكتاب ،فان لك من بن سعادة ونعمة ولبفييار يع ِرفون بعضهم البعض جيدا،
كوهنم ،مجيعا أأعضاء يف املركز ادلويل لدلراسات اجليوس ياس ية والاستشافية
( )CIGPAالاكئن مقره يف فرنسا .هذه العالقة تويح ابن بن سعادة هو اذلي أأحل يف
طلبه من أأصدقائه يف مركز س يقبا  CIGPAبتقدمي كتيبه للقراء ،حيث جرت العادة
أأن تكون املقدمات مبثابة تزكية تضفي قدرا من املصداقية والهاةل عىل املؤلف وانتاجه.
لكن السؤال املطروح ،ما مدى املصداقية اليت حيظى هبا نعمه ولبفييار دلى اجلزائريي
عوما واحلراك عىل وجه اخلصوص؟
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يف مقدمته للكتيب ،يصور لنا ماجد نعمة أأمحد بن سعادة كخبري ابرز يف الثورات
امللونة وحمذر من ادلسائس ا ألمريكية للمحافظي اجلدد اذلين صدروا منوذج "تغيري
النظام" من أأوراس يا اىل منطقة الشق ا ألوسط وشامل افريقيا يف عام  ،2011واذلين
حاولوا اختبار نفس المنوذج ميدانيا يف اجلزائر يف  .2012ويؤكد لنا نعمة أأن عي بن
سعادة اليقظة قد أأماطت اللثام عن منط مماثل من املؤامرات ،تُ ِعده بعض املنظامت غري
احلكومية اجلزائرية اليت حتاول ،حبس به ،تقويض احلراك ،ا ألمر اذلي دفعه اىل قرع
جرس النذار ،وانتاج هذه "املسامهة اجلبارة" 5.لقد بي املقالن ا ألوليان من هذا
الكتاب بوضوح ،نقاط الضعف اليت تعرتي منطق بن سعادة املتضمن يف كتيبه ،أأو
اب ألحرى افتقاره التام اىل املنطق وانعدام الرصامة العلمية ألطروحته بعد متر يرها عرب
حفص نقدي معمق .ومن مث س يقترص تركزيان يف هذه املقال عىل ترصحيات نعمة نفسها.
ومن هذا املنطلق ،نعترب أأن اقتباس نعمة لـ "املادتي  107و "108من ادلس تور
اجلزائري لعام  2016سببه خطآأ مطبعي ،تعود مسؤوليته واللوم عىل النارش ،وليس
انجت عن هجهل ابلتعديل الرابع دلس تور نظام دافع عنه ،وبدل يدعي أأنه خبري يف شؤونه6.
يشح نعمه يف مقدمته للقراء أأن ما أأراده الشعب اجلزائري عندما خرج اىل الشوارع
يف  2019هو اس تعادة مصريه بي يديه وليس عقد "[ميثاق] مع أأكرث الناس ظالمية،
والأكرث ختلفا ،والأكرث عداء لدلميقراطية ،والأكرث عنفا ،أأولئك اذلين مارسوا الرهاب
امجلاعي ضد الشعب اجلزائري نفسه" 7.مث يلص اىل أأن رفض اجلزائريي لرغبات
هؤلء املتآمرين يفرس ما يعتربه جهوم عىل اجلزائر اجلديدة ،سواء من هجات معينة يف
أأورواب أأو حىت داخل اجلزائر .عند تفكيك هذه املقدمة ،نالحظ أأهنا تتضمن ثغرة
صارخة ،واغفال فاقع للكمة نظام أأو حكومة ،ابلضافة اىل تعمد الالتباس واخللط من
قبل نعمه (ولبيفيار يف خامتة الكتاب) بي "اجلزائر كبدل" و"النظام اجلزائري" .يطرح
ماجد نعمة نفس التفسري البايل واملس تخدم اىل حد التخمة ،القامئ عىل الاسطوانة
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املبتذةل للهجوم املزعوم واملتعاظم عىل اجلزائر اجلديدة (جزائر عبد اجمليد تبون) ،املمتثةل
يف التدخل ا ألجنيب ،واخلطر القلميي يف الفضاء املغارب (ليبيا) ،والعالقات مع فرنسا
والرث الاس تعامري.
مل يس بق ملعظم اجلزائريي العاديي أأن مسعوا بشخص امسه نعمة ،اىل أأن نشت
حصيفة اخلرب اليومية (الناطقة ابلعربية) مقابةل صادمة مع املدير احلايل للواكةل الوطنية
للنش والتوزيع  ANEPاملسؤوةل عن ادارة توزيع حصص اعالانت القطاع العام عىل
الصحافة املكتوبة .كشف مدير واكةل اانب  ANEPأأن جمةل افرياك-أزي Afrique-
 Asieاليت يديرها ماجد نعمه اس تفادت من مساهامت خسية ودمع من النظام
اجلزائري ،اىل جانب واكلت اخبارية أأخرى يف أأورواب مثل جون افريك Jeune
 8.Afriqueوطيةل س نوات عديدة ،بذلت جمةل أأفريك -أزي  Afrique-Asieقصارى
هجدها دلمع النظام اجلزائري وتقويض نضال اجملمتع املدين اجلزائري من أأجل التغيري
وادلميقراطية .ول يس تطيع نعمه تفسري دمع جملته لنظام بوتفليقة اذلي ينكر ل سادة
اجلزائر اجلدد الن .ولهذا السبب جاءت مقدمته لكتيب بن سعادة يف شك اعالن
ولئه ألس ياد اجلزائر اجلديدة .نعمة يف تنامغ اتم مع هممته املمتثةل يف اخلضوع خلدمة
قيادة اجليش اجلزائري ،برصف النظر عن الواهجة املدنية اليت س تعيهنا هذه القيادة
العسكرية عىل ر أأس ادلوةل .رحل بوتفليقة وحل حمهل عبد اجمليد تبون ،لكن تظل هممة
خدمة النظام العسكري اثبتة كام يه .ومن مث فقد حان الوقت لالحنناء ابجالل والتحية
اخلاضعة لشعار اجلزائر اجلديدة اذلي يتبناه تبون9.
كتب لبيفيار خامتة كتيب بن سعادة مس تخدما تقريبا نفس اخلطاب اذلي حرر به
نعمة املقدمة ،لكن بطريقة أأكرث مرونة .يفتخر لبيفيار مبا يعتربه حبه العميق للجزائر،
ا ألمر اذلي جيربه ابلتايل عىل تلبية نداء واجب التضامن مع هذا البدل ،يف وقت
تس هتدفه مؤامرات ودسائس ا ألجندة المربايلية ا ألمريكية لتقويض ماكنة اجلزائر
الثورية .ول يفي لبيفيار متجيده للثورة اجلزائرية لعام  1954ووضعها عىل قدم
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املساواة مع الثورة الفرنس ية 10.لكنه يتفادى بشك حمسوب ذكر النظام اجلزائري أأو
جمرد اهلمس ابجتاه احلك الاكريث لبوتفليقة أأو الشارة اىل تكل احلقبة القامتة برمهتا ،ليقفز
بآأجعوبة اىل عام  2020ويشح للقراء أأن احلراك جمرد أأداة توظفها العوملة ا ألمريكية
لضعاف اجلزائر الثورية ،بسبب موقفها الراس مضن جموعة عدم الاحنياز ودبلوماسيهتا
الناشطة يف خدمة القضااي العادةل يف دول اجلنوب وفلسطي .ويقتبس لبيفيار من
مرشده رضا ماكل ،املعروف دلى اجلزائريي ابملروج لسرتاتيجية ماكحفة المترد ،مقولته
الشنيعة ذات النربة الاستئصالية "جيب عىل اخلوف أأن يغري معسكره" يف بداية العقد
ادلموي يف التسعينيات 11.ميجد لبيفيار الثورة اجلزائرية واس تقالل البالد من فرنسا
الاس تعامرية ،لكنه ميجد أأيضا الثورة الفرنس ية والرؤية ادليغولية للجزائر ولفريقيا ضد
أأمرياك المربايلية.
حيق لنا فعال أأن نتساءل ما هو السبب اذلي جعل بن سعادة ،اذلي ظل طيةل عقد
من الزمان يؤكد لنا مرارا وتكرار ،يقظته وتفانيه يف حامية الس يادة اجلزائرية ضد لك
تدخل عدائ ،سواء من طرف ا ألجانب أأو من أأبناء الوطن ،كيف ل اذا اختيار
ضابط حمرتف يف املؤسسة الفرنس ية احلامكة ،لكتابة خامتة كتيبه .من املعروف أأن
لبيفيار توىل رئاسة حترير اذاعة فرنسا ادلولية  ،RFIاملنارة العالمية ابمتياز املروجة
لس ياسة فرنسا الفريقية ( 12،)Françafriqueوتوىل أأيضا لس نوات عديدة هممة حمرر
متطوع جملةل ( Défenseادلفاع) ،التابعة ملعهد ادلراسات العليا لدلفاع الوطين
( 13.)IHEDNامللفت للنظر أأن لبيفيار ،اذلي يسامه ابنتظام مبقالت شديدة
الانتقاد للس ياسة ا ألمريكية عىل موقع أأفريك -أزي  Afrique-Asieاذلي يديره ماجد
نعمة ،جنده يغض الطرف متاما عن ادلمار اذلي تلحقه الس ياسة الفرنس ية يف افريقيا،
لس امي يف منطقة الساحل ،حيث يوجد أأكرث من  5000جندي عىل ا ألرض يف غرب
افريقيا يف اطار علية برخان 14.من غري املفهوم متاما ،كيف يبحث بن سعادة (ودار
النش  )APICعن تعزيز مصداقية الكتيب من خالل ارشاك خشصية اريك دينيس يه،
املرتبط ارتباطا وثيقا ابملؤسسات العسكرية و أأهجزة اخملابرات الفرنس ية مثل املركز
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الفرنيس ل ألحباث اخلاصة ابلس تخبارات ( 15.)CF2Rالتفسري الوحيد املمكن ،هو أأن
بن سعادة ل يعترب التدخل الفرنيس يف الشؤون اجلزائرية خطرا عىل الس يادة اجلزائرية،
هذه الس يادة اليت جيعل احلفاظ علهيا قضيته املقدسة وحيمهيا بفضل يقظته و"خربته"
يف جمال المتويل ا ألجنيب للمنظامت غري احلكومية.
يف الواقع ليس هناك أأي يشء جديد ،ل ابلنس بة ملاجد نعمة ول لببفيار ول جملةل
افريك  -أزي  .Afrique-Asieمعروف عن ا ألول أأنه يبيع خدماته ملن يدفع أأكرث،
وهو رهن اشارة الس يد اجلديد ،بيامن يدم الثاين منظومة احلك واملصاحل الوطنية لبدله،
فرنسا .أأما جمةل جون افريك  Jeune Afriqueفهيي منشور أخر يدم نفس الغرض
عىل املس توى الفريقي ،ويدم النظام الفرنيس الرمسي وامتداداته اليت تتشك من
ا ألنظمة السلطوية ا ألفريقية التابعة ل .وجون افريك  Jeune Afriqueمثلها مثل جمةل
أأفريك أزي  ،Afrique Asieاس تفادت لعقود مديدة من ادلمع املايل السخي للنظام
اجلزائري ،مقابل حتسي صورته يف أأورواب ويف العامل الناطق ابللغة الجنلزيية عرب
منشورها ( The Africa Reportالتقرير الفريقي) وقد شنت لك من Jeune
 Afriqueو  The Africa Reportمحةل رشسة لتقويض وحدة احلراك 16.قبل
أأربعة عقود كشف املؤلف الاكمريوين مونغو بييت (  )Mongo Betiادلور اذلي
تضطلع به جون افريك  Jeune Afriqueيف س ياسة افريقيا الفرنس ية
( 17.)Françafriqueواكن بييت قد نبه اىل أأن افريقيا حتتاج اىل حصافهتا احلقيقية اليت
ختدم مصاحلها اخلاصة وتعزز نضالها من أأجل الاس تقالل18.
ل شك أأن اجلزائريي يتذكرون الفضيحة املدوية اليت لطخت مسعة حصيفة Le
 Mondeالفرنس ية عندما أأقدمت عىل نش  16صفحة من العالانت مدفوعة ا ألجر
لتلميع صورة نظام بوتفليقة دون أأن تنبه قراهئا من أأن امللحق ل يعدو كونه مادة
تروجيية ترعاها احلكومة اجلزائرية 19.ونعمل اليوم أأن حصيفة لوموند Le Monde
تقاضت مبلغ  1.5مليون يورو مقابل تكل اخلدمة 20.قد يقول قائل أأن حصيفة لوموند
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أأصدرت اعتذارا عقب ذكل و أأوحضت أأن ا ألمر جمرد هفوة غري مقصودة .من الصعب
جدا تصديق هذا التربير .لكن رمغ فضيحة لوموند ،تظل أأكرث ا ألعامل ادلعائية ااثرة
لدلهشة يف جمال امحلالت الرتوجيية لتلميع الصورة املتداعية لنظام بوتفليقة ،تكل
احلوارات الرسايلية مع بوتفليقة اليت نشهتا جموعة أأكسفورد ل ألعامل ) (OBGخالل
الس نوات الست ا ألخرية من حكه ،يف مرحةل حرجة اكن بوتفليقة ش به غائب عن
الشؤون العامة لدلوةل 21.متاما مثل الزايرات العديدة اليت أأجراها مسؤولون أأوروبيون،
بدء من الوزراء اىل رؤساء بدلايت ،اكن من الصعب جدا أنذاك عىل النظام اجلزائري
اقناع الر أأي العام اجلزائري وادلويل بآأن بوتفليقة اكن قادرا عىل تويل همامه ،مبا أأنه مل
يكن يس تطيع القاء اخلطب أأو الظهور واسامع صوته ،منذ جتمع  8مايو  2012يف
مدينة سطيف 22.ومن مث اكن مبثابة اهانة ذاتية فاحضة وتدمريا ملصداقية جموعة
أأكسفورد ل ألعامل ) ،(OBGقبولها طواعية أأن توظف من قبل النظام اجلزائري
وتسامه ابرادهتا يف امحلالت ادلعائية اليت يقودها نظام بوتفليقة ضد تطلعات اجلزائريي
الطاحمي يف اقامة دوةل القانون واحلرايت .قبل شهر واحد فقط من انطالقة احلراك،
أأجرت جموعة  OBGمقابةل ميكن اعتبارها "رسايلية" ،مع بوتفليقة حول اسرتاتيجيته
الاقتصادية ،يف الوقت اذلي اكن امجليع يعمل أأنه مريض جدا وغري قادر عىل أأداء همامه،
أأو حىت جمرد التحدث بطريقة مسموعة ومفهومة 23.لقد شاركت جموعة  OBGطواعية
وعدا يف هذه ادلعاية املس مترة ومدفوعة ا ألجر حول الرفاهية املزعومة اليت يمتتع هبا
اجلزائريون بفضل رؤية بوتفليقة الاقتصادية ،حسب قوهلم 24.هل س تعتذر جموعة
 OBGللجزائريي يوما ما؟ 25املؤكد هو أأن الضر اذلي حلق مبصداقية جموعة OBG
وصورهتا عيق جدا.
مل تقترص هجود النظام اجلزائري املتواصةل وامللحة لس ترياد الشعية الغربية ،عىل
تقدميه دعام ماداي وسائل العالم والأاكدمييي الغربيي ،بل وسعت نطاق هجودها بتوزيع
مبالغ كبرية ملشاهري عامل الرايضة واملوس يقى ،يف شك رشوة خسية مقابل تنظمي حفل
موس يقي هنا أأو عرض فين هناك ،أأو ظهور اعاليم اىل جانب بوتفليقة .وهكذا،
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شهدان كيف توافد موكب من أأساطري كرة القدم مثل بيليه 26،ومارادوان 27،وزيدان
وجنوم السيامن مثل جريار ديبارديو واكثرين دينوف ،عىل مدى عقدين من حك
بوتفليقة؛ وحصلوا مجيعا عىل نصيهبم من الكعكة مقابل تقدمي خدمهتم الرتوجيية28.
وتكفلت وسائل العالم ،سواء التابعة للنظام أأو اململوكة ل ألقلية املهمينة عىل قطاع
املال ،مبهمة اعادة نش اكفة املقالت املش يدة بنظام احلك يف وسائل العالم الغربية،
فضال عن تغطية وقائع مجيع الزايرات املموةل من طرف النظام اليت أأجراها هؤلء
املشاهري لبوتفليقة ،وقدموها كدليل مفحم عىل دمع العوامص ا ألوروبية وواش نطن
للواهجة املدنية للنظام العسكري يف اجلزائر.
ورمغ لك ما سلف ذكره ،يبدو وكأن النظام اجلزائري يعاين من عالقة انفصامية مع
الغرب .مفن هجة يدفع ل مقابل احلصول عىل دعه الس ياس والعاليم ،ويقدم ل
امتيازات جمزية يف شك عقود اقتصادية مرحبة أأو اتفاقيات س ياس ية و أأمنية .وابملقابل،
يشهر ورقة الغرية واحلرص عىل الس يادة وخطر التدخل أأو ا ألايدي الأجنبية ،أأو
ببساطة ،التحذير من خماطر التآمر عىل ا ألمن والوحدة الوطنية ،لكام ،أأشار الاحتاد
ا ألوروب أأو أأي منظمة أأخرى تنمتي لنفس "الغرب" اىل ضعف ا ألداء الاقتصادي
للنظام العسكري .كذلكل عندما ينقل أأ حد الصحفيي انتقادات املعارضة واجلهات
الفاعةل يف اجملمتع املدين حول وضع احلرايت وحقوق النسان يف اجلزائر ،عىل غرار
مقالت روبرت فيسك أأو جيل مونييه 29.وبذكل نرى كيف تبهتج وسائل العالم
احلكومية اجلزائرية وتعرب عن ابلغ سعادهتا واشاداتها لكام قدمت احدى املطبوعات أأو
الصحف حمدودة التوزيع تغطية ممجدة للنظام (مقابل مبالغ من املال يف أأغلب ا ألحيان).
ولكهنا تشن يف الوقت نفسه حراب رضوسا للتنديد مبا تسميه املؤامرات عندما تدين
املنظامت ادلولية مثل مراسلون بال حدود وفريدوم هاوس ،ومنظمة العفو ادلولية
وغريها ،ابلوضع الس ي للحرايت يف اجلزائر30.
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قامئة مرتزقة الفكر ،سواء وسط املثقفي أأو مراكز الفكر والاستشاريي ،املمولي من
قبل النظام اجلزائري لتشغيل أةل ادلعاية يف الغرب جد طويةل .وقد اقترصان يف هذه
الورقة فقط عىل احلالت اليت اعتقد انرش كتيب بن سعادة أأهنا تضيف مصداقية
معينة لنص املؤلف .ذلا مقنا بفحص العالقات اليت تقميها هذه الكوكبة من املثقفي
ومراكز التفكري مع بن سعادة نفسه ،ومع النظام اجلزائري ومراكز ومؤسسات حبثية
فرنس ية أأخرى ،مبا يف ذكل مع أأهجزة ادلفاع والاس تخبارات الفرنس ية .لقد أأظهران تكل
الازدواجية وكيف أأن هذه اجلهات والشخصيات تنتقد بشدة س ياسة التدخل
ا ألمريكية لكهنا تلزتم ابلصمت املطبق حيال التدخل الاس تعامري اجلديد لفرنسا يف
منطقة الساحل ،عىل سبيل املثال 31.حىت اميانويل ماكرون نفسه جيد قدرا من احلرج،
يف عدم رده عىل التقارير املفحمة الصادرة عن منظامت حقوق النسان بشآأن تورط
القوات الفرنس ية يف عليات اعدام خارج نطاق القضاء وسط أأهايل جممتعات الفولين،
عرب خمتلف مناطق الساحل 32.ان رفض علية برخان وتنايم املشاعر "املعادية
للفرنس يي"  -يف منطقة الساحل – مثلام عرب عن ذكل ماكرون نفسه ،وخاصة يف
مايل ،مثلام أأظهرهتا مظاهرات حركة  5يونيو  M5-RfPالاحتجاجية مؤخرا ،تش به
اىل حد كبري ،ما شهدته القوات ا ألمريكية والربيطانية يف العراق و أأفغانس تان .ورمغ
ذكل ،ل يبدو أأن بن سعادة وزمالءه يف مركز س يقبا  GICPAيرون أأوجه التشابه
بي س ياس يت التدخل تكل33.
هنا يطرح السؤال ،ملاذا تويل املؤسسات الفكرية املرتبطة ارتباطا وثيقا ابلنظام
الفرنيس الرمسي اهامتما كبريا وملفتا مبنشورات بن سعادة وبتغطيهتا العالمية مبا يتجاوز
نطاق هدفها املبارش اخلاص مبنطقة الشق ا ألوسط وشامل افريقيا؟ ملاذا هيمت زمالء بن
سعادة يف املركز الفرنيس ل ألحباث اخلاصة ابلس تخبارات  – CF2Rحيث يربز امسه
كباحث عىل موقع املركز اذلي يديره اريك دينيس يه – ابلرتوجي لهذاينه بنظرية املؤامرة،
يف منطقة الساحل و أأفريقيا جنوب الصحراء؟ 34احدى النظرايت املمكنة لتفسري ذكل
هو أأن روايته ل ألحداث ختدم اسرتاتيجية الهمينة الاس تعامرية اجلديدة اليت أأصبح من
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الصعب عىل ابريس احلفاظ علهيا يف مس تعمراهتا السابقة ،يف وقت تتفامق فيه املشاعر
املعادية للفرنس يي ،خاصة بي جيل الش باب ،من مايل اىل بوركينا فاسو وحىت غينيا،
عىل سبيل املثال ل احلرص .أأمل يرصح الرئيس ماكرون لقادة دول جموعة امخلسة اخلاصة
مبنطقة الساحل ( )G5 Sahelأأنه "ل يس تطيع ول يريد أأن يكون ل جنود فرنس يي
يف أأي دوةل يف منطقة الساحل عىل الطالق ،يف وقت يس متر الغموض حول احلراكت
املعادية لفرنسا ،اليت يدعها أأحياان قادة س ياس يون" ،يف ختام مقة الناتو اليت عقدت يف
اململكة املتحدة يف ديسمرب 35.2019
أأصبحت منطقة الساحل من جديد مبثابة مستنقع ابلنس بة لفرنسا حيث تطارد قضية
اجملمتع الفولين ابريس بشك مضطرد ،مثلام أأقضت مضجعها عىل ادلوام خالل القرني
التاسع عش والعشين 36.وقد جاء خطاب ماكرون املطول واملعسول ،يف جامعة
واغادوغو يف  28نومفرب  2017ليعكس حقيقة هذا املستنقع ،قال فيه:
ألنين مل أأحض ألقول لك أأننا س نلقي خطااب كبريا لفتح صفحة جديدة يف العالقة بي
فرنسا و أأفريقيا .أأجل مل أأحض اىل هنا ألقول لك ما يه س ياسة فرنسا جتاه افريقيا كام
يدعي البعض .ألنه مل يعد هناك س ياسة أأفريقية لف نرسا!37

يقول أأحد اخلرباء يف العالقات ا ألفريقية ،ممن يرغبون عدم الكشف عن هويهتم ،نظرا
لواجب التحفظ اذلي تفرضه عليه وظيفته:
لقد شهد الوضع اليوم يف افريقيا تغريات كبرية ،حيث تنظر ا ألجيال اجلديدة اىل
فرنسا مكفرتس رشس قبل لك يشء ،يرفض التخيل عن فريس ته .ومن فرط حرصها
عىل التحك يف مصري الخرين ،من خالل اخلداع الس ياس والنفاق ا ألخاليق،
فقدت لك مصداقية يف أأعي ا ألفارقة .وما شهدته املنطقة من مظاهرات عارمة
مناهضة لفرنسا يف صيف  2019خري و أأقوى دليل عىل ذكل.
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وقد أأعرب هذا اخلبري عىل قناته بآأن:
بروز ديناميكية جديدة لتحرير الشعوب ا ألفريقية ،قامئة عىل الدراك العميق دلى
اجليل اجلديد ،ابحلاجة املاسة اىل أأخذ مصريه بيد ،مبسؤولية اتمة واس تقاللية ،من
ش أآنه أأن ُي ِضع فرنسا يف هناية املطاف .وهو ما يفرس جهامهتا الشسة ضد لك من
يقف يف وجه ا ألنظمة املتآلكة اليت فرضهتا فرنسا عىل شعوب افريقيا ،ويشك احلراك
احدى التجليات أالكرث ااثرة للقلق ابلنس بة لها.

اكن لنطالقة الانتفاضات يف شامل افريقيا يف عام  2011صدى ملحوظا يف أأفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ،دلرجة أأن احدى دور النش اليسارية املتبنية ل ألممية الفريقية
وصفت تكل الانتفاضات ابلصحوة الفريقية 38.ولنا أأن نسآأل أأنفس نا اذا أأمل يكن هذا
احلراك ا ألفريقي هو حتديدا ما يرعب ابريس ،وختش أأن يشك برميل البارود اذلي
قد يش تعل وسط اجملمتع الفولين يف افريقيا مبا يتجاوز حدود دول الساحل امخلس،
حيث تشف القوات الفرنس ية املنخرطة يف علية برخان عىل اجملازر ضد الفولن.
ما يال هحظ هو أأن هذه اليقظة والانبعاث للهوية الفولنية " ،أأحد أخر الشعوب
الرحاةل الكربى عىل ظهر هذا الكوكب ]...[ ،املس تحوذ عىل اهامتم معظم ا ألخبار يف
منطقة الساحل[ ،شعب] يعشق احلرية  ،" ...حبسب واكةل فرانس برس ،يه اليت
هتدد بتقويض س ياسة فرنسا الفريقية ( .)Françafriqueهذا املتغري املمتثل يف
الشعب الفولين ،اذلي يقرب عدد ساكنه  25مليون نسمة ،موزعي بي أأكرث من 17
دوةل يف الشيط الساحيل ،يقض مضجع الساسة يف اليك دورس (مقر وزارة
اخلارجية الفرنس ية) ومراكز التفكري ادلائرة يف فلكه .يف عامل أأصبح ُم هعومل ،حيث يس تقي
الش باب معلوماهتم عىل ش باكت التواصل الاجامتعي ،لقد وجدوا يف حراك اجلزائر،
حمفزا جشعهم عىل تنظمي اعتصامات يف ساحة الاس تقالل يف ابماكو ،مبا أأسفر عن تغيري
احلكومة يف ربيع  ،2019مث سقوط نظام ابراهمي بوبكر كيتا ) (IBKيف عام .2020
ابلنس بة لقرص اللزييه ،من غري الوارد أأن تسمح ابريس بقيام قضية مشرتكة وتضامن
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بي جيل الش باب ا ألفريقي من الفضاء املغارب اىل منطقة الساحل ،أأو أأن ينجذب
هذا اجليل من ا ألفارقة للسري عىل درب اسرتاتيجية الالعنف ،مثلام اعمتدها حراك 22
فرباير  2019يف اجلزائر ،أأو حركة  M5-RfPيف  5يونيو  2020يف مايل ،أأو سلفها
يف بوركينا فاسو ،يف انتفاضة  ،2014اليت أأطاحت حبك بلزي كومباوري ،أأحد التوابع
القوية لفرنسا الفريقية منذ اغتيال توماس ساناكرا يف 39.1987
دعوان الن نتفحص مضمون مزامع بن سعادة وزمالئه املناهضة للحراك .مه ل
يتوقفون عن ترديد بال لكل أأن النظام اجلزائري مس هتدف من املؤامرات الغربية،
وخاصة ا ألمريكية لحداث تغيري يف النظام ،ألن النظام اجلزائري يظل ،حسب ر أأهيم،
أأحد أخر ا ألنظمة اليت ل تزال صامدة ومقاومة للهمينة ا ألمريكية .لكن دعوان ننظر ماذا
يكشف لنا جسل النظام اجلزائري من التسعينيات حىت حلظة انطالقة احلراك عن
عالقاته مع الولايت املتحدة وحول القضية الفلسطينية وقضااي دول اجلنوب؟
 .3العمل بالوكالة لحساب واشنطن

أأصبح هذا املسعى احملموم للتعويض عن غياب الشعية الس ياس ية يف ادلاخل
ابلبحث عن دمع غرب هدفا مصرياي من أأجل البقاء ابلنس بة النظام العسكري عقب
انقالب يناير  .1992انقسمت ادارة بيل لكينتون حول كيفية التعامل مع النظام
العسكري احلاك يف اجلزائر ،حبيث اكن من هجة طرف نصح ابلتواصل التدرجيي
املشوط بتحسي جسل حقوق النسان وتنفيذ الصالحات يف قطاعات رئيس ية
معينة ،ومن انحية أأخرى ،حمللون ر أأوا بآأن أأي اخنراط يف مشاريع النظام العسكري،
يف وقت تتصدر اجملازر يف اجلزائر عناوين الصحف ادلولية ،من شآأنه أأن يبعث رساةل
خاطئة ابجتاه مدبري الانقالب 40.يف ظل هذا الوضع ،اضطر النظام اجلزائري لتقدم
عقودا مغرية لقطاع الطاقة اخلاص ،يف هيوسنت ،كوس يةل للضغط عىل واش نطن 41.ومع
اقرتاب هناية ولية لكينتون الثانية ،حل سفري أأمرييك جديد اىل اجلزائر يف حماوةل منه
لتعزيز العالقات بي الطرفي ،عىل الرمغ من تدهور الوضع ا ألمين وجحم اجملازر
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املهوةل 42.وعندما عينت القيادة العسكرية بوتفليقة رئيسا لدلوةل ،اكن السفري ا ألمرييك
اكمريون هيوم دلى اجلزائر ،شاهدا عىل رغبة بوتفليقة القوية يف ترسيع وترية التعاون
بي البدلين .وتنفيذا لهذا التوجه ،أأس ند بوتفليقة احلقائب احلكومية الرئيس ية اىل
أأصدقائه القدام ،س بق لبعضهم أأن أأمىض س نوات عديدة يف الولايت املتحدة مثل
شكيب خليل 43.واس تذاكرا لجنازاته خالل هممته اليت اس مترت عامي يف اجلزائر ،رسد
السفري هيوم ما حققه من جناحات كبرية ،مثل لقائه بسلسةل من كبار ضباط اجليش
اجلزائريي ،فضال عن مبادرة ايزنس تات (اليت تضمنت ادلمع الفين ،يف تطوير
س ياسات الصالح يف بعض القطاعات الرئيس ية) ،وكذكل الزايرة اىل اجلزائر اليت
أأجراها وزير الطاقة ا ألمرييك أنذاك بيل ريتشاردسون اذلي "ساعد يف ختفيف حدة
املوقف اجلزائري فامي يتعلق مبس توى انتاج أأوبك ،و أأظهر مس توى جديد من الاهامتم
ابجلزائر كشيك طاقوي همم44".
وجاءت جهامت  11سبمترب لتعزز العالقات اجلزائرية ا ألمريكية .يف  2002نش بوتفليقة
رساةل عىل صفحات جريدة واش نطن اتميز أأكد فهيا صداقته لدارة جورج بوش45.
و أأكد النظام اجلزائري للولايت املتحدة عزمه عىل زايدة انتاج الطاقة من أأجل تعزيز
أأمن الولايت املتحدة يف جمال الطاقة:
س ننتج قريبا ما يعادل مخسة ماليي برميل يوميا من الغاز الطبيعي والنفط ،وهذا
جيعلنا أأكرب منتج نفط أأفريقي [مع] القدرة عىل تزويد الولايت املتحدة ب أآمن طاقوي
مزتايد ]...[ ،يف وقت تواجه فيه الولايت املتحدة جعزا يف الغاز الطبيعي مقارنة
ابحتياجاهتا46.

ابلضافة اىل ذكل ،خسر النظام اجلزائري طاقات البالد خلدمة حرب بوش العاملية
عىل الرهاب:
كام يسعدان أأن قائد مديرية ماكحفة الرهاب بوزارة اخلارجية قد وصف مؤخرا دور
اجلزائر يف امحلةل العاملية ضد الرهاب بـ "الرائع"47.
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اىل جانب ذكل اقرتح بوتفليقة تقدمي خدماته للعمل ابلواكةل يف جمال ماكحفة الرهاب
يف شامل افريقيا "محلاية الضفة اجلنوبية للبحر ا ألبيض املتوسط من انتشار هذا الوابء
يف مجيع أأحناء املنطقة وخارهجا" 48.يف  ،2009حصلت الطائرات احلربية ا ألمريكية عىل
اذن ابلتحليق يف ا ألجواء اجلزائرية ،يف وقت اكنت قوات من القيادة ا ألمريكية يف
افريقيا ( أأفريكوم) ممتركزة يف اجلزائر منذ  ،2008مثلام كشفته برقيات ويكيليكس49،
ومكتب مسائةل احلكومة ا ألمريكية 50.اىل جانب ذكل ،كشفت علية هتريب خارج
الوطن ،ضابط مكتب التحقيقات الفيدرايل ( )FBIأأندرو وارين س نة  2009املمتركز
يف اجلزائر العامصة ،واملتورط يف سلوك أأخاليق مشي يتعارض مع هممة السكل
ادلبلوماس ،مدى عق التعاون العسكري ،وجحم تبادل املعلومات بي الطرفي يف عهد
نظام بوتفليقة 51.ابلضافة اىل ذكل ،كشف ايريك دينيس يه ،زميل بن سعادة ومدير
املركز الفرنيس ل ألحباث اخلاصة ابلس تخبارات ( ،)CF2Rيف منشور يف يناير 2013
أأن:
منذ أأواخر العقد ا ألول من القرن احلايل ،متركزت وحدة أأمريكية قواهما حوايل 400
فرد ابلقرب من مترناست حيث جتري أأفواج خنبهتا عليات تدريبية ،وتتبادل
التكتياكت والجراءات القتالية مع العسكريي اجلزائريي52.

موحضا أأيضا أأن:
بي  18و 20سب مترب  ،2012زار السفري ا ألمرييك يف اجلزائر املدرسة التطبيقية
للقوات اخلاصة ،حيث ُعقدت ندوة تلقي ابلضوء عىل طبيعة وجحم التعاون بي
الولايت املتحدة واجلزائر يف جمال ا ألمن53.

مل يقترص هذا الوضع عىل س نوات بوتفليقة بل اس متر يف ظل النظام املفروض عىل
الشعب حبك ا ألمر الواقع بقيادة اجلرنال قايد صاحل وواهجته املدنية اجلديدة برئاسة
تبون .يتذكر اجلزائريون كيف سارع النظام العسكري اىل مترير تعديل قانون احملروقات
يف ديسمرب  ،2019تعديل اعتربه اخلبري ادلويل اجليوس ياس للطاقة ،حسي مالطي
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"بيع بمثن خبس للنفط اجلزائري" مقابل دمع دواندل ترامب للنظام العسكري 54.وقبل
هناية العام ،أأمر النظام العسكري الربملان اخلاضع ألوامره ،بمترير قانون املالية لعام
 2020اذلي أألغى البنود اليت اكنت تضع سقفا لالستامثر ا ألجنيب يف حدود ل تتجاوز
 ٪49من أأسهم أأي مشوع مشرتك .ابلنس بة للخبري الاقتصادي اجلزائري عر بن
درة ،فقد اكنت الرساةل جد واحضة :اكن النظام العسكري يآأمل من خالل ذكل القرار،
ضامن اعرتاف الغرب ،وخاصة الاحتاد ا ألوروب ،بنتيجة الانتخاابت الرئاس ية يف
ديسمرب 55.2019
يف أأوائل أأكتوبر  ،2020نزل مارك اسرب ،وزير ادلفاع ا ألمرييك ،ضيفا عىل اجلزائر
والتقى تبون وبعض اجلرنالات يف القيادة العسكرية .وحبسب ما رسبه أأحد
ادلبلوماس يي الغربيي ،املقمي يف اجلزائر العامصة ،اىل واكةل رويرتز ،فان زايرة املوفد
ا ألمرييك اكنت هتدف اىل حث اجليش اجلزائري عىل اخنراط أأكرب يف بعثات حفظ
السالم حتت رعاية ا ألمم املتحدة أأو الاحتاد ا ألفريقي ،وخاصة يف منطقة الساحل.
وابلفعل جند أأن التعديل ادلس توري ،املقرر اجراؤه يف أأوائل نومفرب  ،2020ينص عىل
ضامن توفري الطار القانوين لتوكيل النظام العسكري يف اجلزائر خلوض احلروب
ا ألمريكية ا ألوروبية نيابة عهنم 56.أأليست هذه الزايرة أأكرب نوع من الرعاية من ادارة
ترامب للنظام احلاك يف اجلزائر العامصة؟
ملاذا واحلاةل هذه يغامر النظام ا ألمرييك بتدبري ثورة ملونة لتغيري مثل هذا النظام
الضعيف واخلاضع لرادته؟ ل يقدم بن سعادة وزمالؤه أأي تفسري ،انهيك عن ا ألدةل
امليدانية أأو احلجج دلمع ما يرددونه من أأسطوانة املؤامرة .وحىت قبل ثالثة أأسابيع من
انطالقة احلراك ،اكن النظام اجلزائري وواش نطن يصفون عالقهتام ابحلوار
الاسرتاتيجي 57.احلقيقة يه أأن واش نطن تعترب النظام اجلزائري نسخة أأخرى من قادة
"املنطقة اخلضاء" العراقية اليت أأولكت لها احلكومات الغربية هممة خوض حرهبا عىل
الرهاب ،وانزتعوا مهنم عقودا مرحبة لشاكت البناء والتشييد والطاقة ا ألمريكية .يف
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مذكراهتا حول الس نوات اليت قضهتا كوزيرة للخارجية مل تذكر هيالري لكينتون اجلزائر
ال مرة واحدة واكن ذكل يف مجةل يتمية تتفاخر فهيا كيف أأهنا جنحت خالل اجامتع
قصري يف "اقناع" بوتفليقة مبنح عقد بناء حمطة طاقة مرحب بقمية  2.5مليار دولر
لشكة جرنال الكرتيك 58.مل تس تغرق زايرة هيالري لكينتون اخلاطفة للجزائر سوى
أأربع ساعات .أأجل ،اب ل من حوار اسرتاتيجي ُيترص يف بضع مجل مضن مذكرة تتجاوز
 650صفحة59.
جند نفس القدر من عدم الاهامتم دلى رئيس الوزراء الربيطاين السابق ،ديفيد
اكمريون ،اذلي مل يصص هو الخر ،يف مذكراته اليت تزيد عن  750صفحة ،املنشورة
يف  ،2019ال ثالث أأو أأربع مجل للحديث عن جهوم تيغنتورين يف  60.2013مرة
أأخرى ،مثل هذه املواقف مل تقترص عىل س نوات بوتفليقة حفسب .بعد أأشهر قليةل من
تعيينه من قبل الفريق قايد صالح رئيسا لدلوةل ،اختار تبون مرتزقا أخرا ،عىل خطى
سلفه ،لتلميع صورة النظام اذلي فضحته الانتخاابت املزورة والدارة الاكرثية لوابء
كوروان ،والرفض الشعيب يف احتجاجاته العارمة 61.اتضح لحقا أأن النظام دفع دليفيد أأ.
كي ،أأحد املرتزقة املدافعي عن النظام اجلزائري 30 ،أألف دولر شهراي يف
واش نطن 62،وفقا ملا تؤكده واثئق قانون تسجيل الوالكء ا ألجانب ( )FARAالتابعة
لمريكية63.
لوزارة العدل ا أ
من املناسب جدا اهناء هذا القسم حول احلوار الاسرتاتيجي املزعوم بي النظام
العسكري يف اجلزائر والدارات ا ألمريكية املتعاقبة ،ابلقاء نظرة عىل صورة احلك
العسكري يف النتاج السيامنئ لهوليوود .ويف هذا الباب ،نشري اىل ثالث مسلسالت
شهرية يعرفها معظم الش باب اجلزائري :املومس ا ألول من سلسةل Designated
( Survivorالنايج املعي) 64،واجلزء الرابع من سلسةل العمالق ا ألمرييك  Netflixل
اكزا دي اببل ( La casa de papelالبيت الوريق) 65،وسلسةل Madame
( Secretaryالس يدة الوزيرة) 66.يف هذه النتاجات السيامنئية الثالثة ،اخرتان أأحدهثا
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فقط ،يُصور بشك مهنجي النظام العسكري ومديرية الاس تعالمات وا ألمن ()DRS
التابعة ل ،من حيث ا ألوصاف وا ألدوار ،عىل حنو ميس مساسا جس امي بشف اجلزائر
وكرامهتا .من املعروف جيدا أأن هذه ا ألعامل السيامنئية تسخر مزيانيات هائةل ،وتوظف
أأفضل صانعي ا ألفالم وتعمتد عىل مشورة املستشارين واخلرباء املنخرطي يف ادلوائر
الس ياس ية يف واش نطن ،بل اننا جند أأن بعض املمثلي ت توظيفهم من قبل ادارة ابراك
أأوابما مرتي ،عىل غرار اكلبي سوريش مودي (اكل بي) يف Designated
 67.Survivor.أأمل يسآأل جرنالات مقر وزارة ادلفاع يوما ،سبب تكل النظرة املشينة
اليت يُنظر الهيم هبا سواء يف أأمرياك أأو أأورواب؟
 .4ضبات تحت الحزام للقضية الفلسطينية

خنتمت هذا املقال بعرض عينة من مواقف النظام اجلزائري من القضية الفلسطينية،
ونكتفي هنا مبوقفي رمزيي .ا ألول ،اكن مصاحفة بوتفليقة املفاجئة لرئيس الوزراء
الرسائييل اهيود ابراك أأثناء جنازة املكل احلسن الثاين يف يوليو  ،1999بعد ثالثة
أأشهر من وصول بوتفليقة اىل السلطة 68.و أأقل ما ميكن قول هبذا الشآأن ،أأن اجلزائريي
صدموا أأميا صدمة من هذه احملاوةل الفجة للتطبيع .وقد همدت هذه املصاحفة الطريق
للخطوة الرمزية الثانية بعد عام فقط ،عندما قام وفد مشك من جموعة من الصحافيي،
من لوكوتيداين دورون  Quotidien d'Oranو  Libertéليبرييت ،و Le Matin
لومااتن ،ولوسوار داجلريي  Le Soir d'Algérieواخلرب ،والوطن ،El Watan
فضال عن جموعة من اجلامعيي ،بزايرة تل أأبيب .وقد ذكرت حصيفة لوموند الفرنس ية
أأن وفدا ارسائيليا رفيع املس توى زار اجلزائر يف هناية  69.1999عندما أأعرب أأنصار
أأحد ا ألندية اجلزائرية لكرة القدم يف  2017عن رفضهم لقرار دواندل ترامب الاعرتاف
ابلقدس عامصة لرسائيل ،فرفعوا خالل املبارة الكروية لفتة كبرية تصور مكل اململكة
العربية السعودية سلامن ،ورئيس الوزراء بنيامي نتنياهو يف وجه واحد ،سارع رئيس
الوزراء أأمحد اوحيىي بتقدمي اعتذار رمسيا من النظام اجلزائري للمكل سلامن70.
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بعد ثالثة أأسابيع من انطالق احلراك ،أأوفد النظام العسكري اثني من دبلوماسييه
اخملضمي ،رمطان لعاممرة وا ألخض البراهميي ،للقيام جبوةل عرب العوامص ا ألوروبية
الرئيس ية 71،واىل موسكو حلشد دمع هذه العوامص لنظام بوتفليقة احملتض ،وملناهضة
ارادة الشعب اجلزائري 72.هذه اخلطوات مضن دبلوماس ية النظام فاجآأت اجلزائريي
اذلين شاهدوا بذهول كيف أأن النظام اذلي اس تخدم عىل مر عقود من الزمن دعاية
تصديه للتدخل ا ألجنيب ،يلجآأ عىل أأرض الواقع اىل اس تجداء ادلمع ا ألجنيب لنقاذ
رصحه الس ياس املهتاكل .وهذا ما دفع مولود محروش بآأن يعترب "النظام معاد
للوطن" 73.اي ل من حك مفحم ،ابعتباره صادر عن خشصية ترعرعت يف أأحضان
النظام وتعرف حقيقته وخباايه أأفضل بكثري من بن سعادة ورفاقه!
عكس افرتاءات بن سعادة القامئة عىل نظرية املؤامرة ،فان احلراك أأعاد للجزائر
ماكنهتا اليت تس تحقها عىل الساحة ادلولية ،و أأعاد اىل اجلزائري خفره واعزتازه مباضيه
الثوري 74.و أأثبت احلراك أأنه متجذر بعمق يف الواقع ا ألصيل لتارخي اجلزائر التحرري
ومتضامن مع القضااي العادةل ،مثلام يشهد عليه رفع الراية الفلسطينية عالية خالل
مظاهراته العديدة.
الحالت
 1اكثرين س ميون ،اجلزائر ،س نوات ا ألقدام امحلراء( ،ابريس.)2009 ،La Découverte :
 2الاخض غطاس ،اجلزائر واحلرب الباردة :العالقات ادلولية والكفاح من أأجل الاس تقاللية( ،لندن
ونيويورك :ب توريس ،)2018 ،الفصل 3؛ جيفري جميس براين ،مكة الثورة :اجلزائر وتصفية الاس تعامر
والنظام العاملي الثالث (أأكسفورد)2016 ،OUP :؛ ايلي خمتفي ،اجلزائر العامصة ،عامصة العامل الثالث (لندن:
فريسو.)2018 ،

157

محمد دوغة

 3أأليس تري هورن ،حرب سالم وحش ية :اجلزائر ( 1962-1954نيويورك،)2006 ،NYRB Classics :
نُش يف ا ألصل يف  ،1977حتت عنوان :؛ ويليام كوانت ،الثورة والقيادة الس ياس ية :اجلزائر 1968-1954
(مطبعة معهد .)1976 ،MIT
 4ديفيد غاكونزي ،عبد العزيز بوتفليقة :اختيار السالم (ابريس :اصدارات هارمتان)2003 ،؛ عيل بن عطا هللا،
لكامت رجل سالم ،بوتفليقة( ،دار .)2019 ،Le Lys Bleu
 5أأمحد بن سعادة "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري" ،مقدمة.
 6املرجع نفسه ،ص.15 .
 7املرجع نفسه.
 8أأرقام فلكية ،تواطؤ وحيل ل ميكن تصورها :املليارديرات "من صنع العالانت" ،الوطن 16 ،أأغسطس
.2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-milliardaires-made-in-pub-06-082020
 9فيليب توريل "عبد اجمليد تبون ،رئيس متالمح مع شعبه" 25 ،Afrique Asie ،أأغسطس .2020
https://www.afrique-asie.fr/abdelmadjid-tebboune-un-president-en-communionavec-son-peuple./
 10بن سعادة" ،من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري" ،ص .71
 11املرجع نفسه ،ص.73 -72 .
 12ابساكل ايرولت وجان بيري ابت :Françafrique ،العمليات الرسية وشؤون ادلوةل( ،ابريس :اتلندير،
.)2018
 13انظر عرضه عىل موقع ،CIGPAريشار لبيفيارhttp://cigpa.org/lequipe/comite-de- ،
" redactionادلفاع" يه جمةل معهد ادلراسات العليا التابعة لدلفاع الوطين ( ،)IHEDNتآأسست يف

158

الرعاية الغربية ضد الرادة الشعبية واملصاحل الوطنية اجلزائرية
أأكتوبر ،1936ويه مؤسسة ادارية عامة فرنس ية خمتصة يف جمال اخلربة والتحسيس يف شؤون ادلفاع ،حتت
ارشاف املبارش لرئيس الوزراء.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Lab%C3%A9vi%C3%A8re#D%C3%A9pa
rt_de_la_revue_D%C3%A9fense_de_l'IHEDN_en_2011.
 14ساكرليت حداد" ،ريشارد لبيفيار والعقيدة العسكرية ا ألمريكية اجلديدة" 1 ،Afrique-Asie ،أأبريل
.2014
http://www.afrique-asie.fr/richard-labeviere-et-la-nouvelle-doctrine-militaireamericaine/
 15انظر الفصل السادس من هذا الكتاب :عقلية املؤامرة يف التحقيق املضاد بقمل موىس بن محمد .انظر أأيضا
بروفايل ايريك دينييس /https://cf2r.org/equipe/denece-eric
 16تقرير أأفريقيا ،حترير دانييل بن حيمدwww.theafricareport.com ،
 17مونغو بييت" ،بشري بن حيمد أأو متعطش Jeune Afriqueلدلولر"
https://www.musabyimana.net/20151209-bechir-ben-yahmed-ou-lavide-a-dollarsde-jeune-afrique/
 18محمد أيت أأعراب ،مونغو بييت :اكتب ملزتم (ابريس ،دار  )Karthala 2013ص.187-185 .
 19اخللط بي الافتتاحية واملنشورات ادلعائية 9 ،Le Monde ،يوليو .2012
https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/09/de-la-confusion-entre-redactionet-publicite_1730705_3232.html
 20تفيد مصادر بآأن الواكةل الوطنية لالعالانت والتوزيع  ANEPأأنفقت أأكرث من  16مليار س نتمي ،الوطن5 ،
يوليو .2012
https://www.elwatan.com/archives/actualites/lanep-aurait-depense-plus-de-16milliards-de-centimes-05-07-2012
 21جموعة أأكسفورد ل ألعامل.
159

محمد دوغة

https://oxfordbusinessgroup.com/interview/making-progress-president-abdelazizbouteflika-promoting-economic-growth-and-encouraging-investment
. أفاق واعدة: تقرير جموعة أأكسفورد ل ألعامل حول اجلزائر22
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/119295
." "رتبنا اقتصادان:OBG  الرئيس بوتفليقة اىل جموعة أأوكسفورد ل ألعامل23
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/132967
 ديسمرب11 ، اجملاهد، املؤرشات مطمئنة: التقرير اجلديد جملموعة أأكسفورد ل ألعامل حول الاقتصاد اجلزائري24
.2012
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/35849
.OBG ،2018  اجلزائر: تقرير، مقابةل: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة25
https://oxfordbusinessgroup.com/interview/sustainable-strength-presidentabdelaziz-bouteflika-how-long-term-diversification-regional
.2014  مارس5 ، اجلزائر،" "انطلقت مسرييت املهنية من اجلزائر: بيليه يف اجلزائر العامصة26
https://www.algerie-focus.com/2014/03/pele-a-alger-cest-en-algerie-que-macarriere-a-decolle/
.2013  ديسمرب16 ، اجملاهد،" "دلى اجلزائر لك الفرص للتآأهل لدلور الثاين:) مارادوان (ا ألرجنتي27
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/51215
.201  سبمترب2 ، اجلزائرLe Matin ، وزارة اجملاهدين حتظر فيمل بن هميدي28
https://www.lematindalgerie.com/le-ministere-des-moudjahidine-interdit-le-filmsur-ben-mhidi
 " زعمي" جزائري كندي مناهض للحراك؟، أأمحد بن سعادة29

160

الرعاية الغربية ضد الرادة الشعبية واملصاحل الوطنية اجلزائرية

http://www.france-irak-actualite.com/2020/07/ahmed-Bensâada-tenor-algerocanadien-anti-hirak.html
 سبمترب9 ،RSF  مراسلون بال حدود، "لحئة اهتام متطرفة ول أأساس لها" تصدر ضد خادل دراريين: اجلزائر30
.2020
https://rsf.org/fr/actualites/algerie-un-requisitoire-extremiste-et-infonde-eteprononce-contre-khaled-drareni
.2019  أذار/  مارس26 ،RTL ، قتيال160  ما ل يقل عن، جمزرة يف قرية يقطهنا شعب فولين: مايل31
https://www.rtl.fr/actu/international/mali-massacre-dans-un-village-peul-auemploi-160-morts-7797294270
،(ICG)  جموعة ا ألزمات ادلولية، اهناء التطهري العريق: وسط مايل،)ICG(  جموعة ا ألزمات ادلولية32
.2019  مارس25
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/centre-du-mali-enrayer-lenettoyage-ethnique
.2020  يناير13 ،) مؤمتر حصفي لرؤساء ادلول يف هناية مقة ابوG5 Sahel(  جموعة امخلس للساحل33
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/01/13/sommet-de-pau-declarationconjointe-des-chefs-detat
 هل ستمتكن اجلزائر من احباط خف "الثورات امللونة"؟ الرساةل السرتاتيجية ا ألس بوعية "رؤية أأفريقيا بعيون34
.2019  نومفرب13  و6 املس تقبل" عدد
https://www.afriquedufutur.com/lalgerie-saura-t-elle-contourner-le-piege-desrevolutions-de-couleur/
 ديسمرب4 ، ب ب س أأفريقيا،" ماكرون يس تدعي مخسة رؤساء أأفارقة اىل فرنسا لتقدمي "توضيحات35
.2019
https://www.bbc.com/afrique/monde-50665055

161

محمد دوغة

 36الفولنيون :أأحد أخر شعوب البدو الرحل.AFP ،Large Format ،
https://interactive.afp.com/features/Les-Peuls_612/
 37خطاب اميانويل ماكرون يف جامعة واغادوغو 28 ،نومفرب .201
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/11/28/discours-demmanuelmacron-a-luniversite-de-ouagadougou
 38سواكري ايكي وفريوز ماجني (حمرران) ،الصحوة ا ألفريقية :الثورات الناش ئة (أأكسفورد ،دار نش
)Pambazuka 2011
 39أأوليفر هان" ،ماذا تبقى من فرنسا الفريقية؟ "  9 ،Conflits Reviewأأكتوبر .2020
https://www.revueconflits.com/france-afrique-analyse-diplomatie-francafriqueolivier-hanne/
 40اكمريون هيوم ،البعثة اىل اجلزائر :ادلبلوماس ية عن طريق املشاركة( ،نيويورك :ليكسينغتون بوكس،
 ،)2006الفصول 4 .و  5و  6و.7
 41حسي مالطي ،التارخي الرسي للنفط اجلزائري ،ص.323-305 .
 42يوسف جباوي وأخرون (حمررون) ،حتقيق يف اجملازر اجلزائرية (جنيف :دار الهقار.)1999 ،
 43مالطي ،أأفراح و أأحزان النفط اجلزائري 10 ،Algeria Watch ،نومفرب .2011
https://algeria-watch.org/?p=65713
 44هيوم ،بعثة اىل اجلزائر العامصة ،ص .197-195
 45عبد العزيز بوتفليقة ،صديق يف اجلزائر 25 ،Washington Times ،نومفرب .2002
https://www.washingtontimes.com/news/2002/nov/25/20021125-102241-4358r/
 46املرجع نفسه.

162

الرعاية الغربية ضد الرادة الشعبية واملصاحل الوطنية اجلزائرية

 47املرجع نفسه.
 48املرجع نفسه.
 49عىل سبيل املثال برقيات ويكيليكس09 ،اجلزائر العامصة ،1077سفارة اجلزائر اىل وزارة اخلارجية
بواش نطن" ،بوتفليقة اىل قائد أأفرياكم اجلرنال ويليام وارد :نريد رشاكة اسرتاتيجية" 6 ،ديسمرب .2009
http://www.wikileaks.ch/cable/2009/12/09ALGIERS1077.html
برقية 09اجلزائر العامصة " 1162الذن ابلتحليق يف ا ألجواء لبعثات أأفريكوم  :EP-3الرد اجلزائري ا ألويل" 30
ديسمرب .2009
http://www.wikileaks.ch/cable/2009/12/09ALGIERS1162.html
 50تقرير اىل اللجنة الفرعية حول ا ألمن القويم والشؤون اخلارجية ،جلنة الرقابة والصالح احلكويم ،جملس
النواب :ادارة ادلفاع "الجراءات الالزمة ملعاجلة انشغالت أأحصاب املصلحة ،وحتسي التعاون بي الواكلت،
وحتديد التاكليف الاكمةل املرتبطة ابلقيادة ا ألمريكية يف افريقيا ،واش نطن العامصة :مكتب مساءةل احلكومة
ا ألمريكية 26 ،فرباير .2009
 51أأندرو وارين ،وكيل رمسي أأو جاسوس رسي :خبااي واكلت الاس تخبارات ا ألمريكية ،حصيفة الوطن،
 7فرباير .2009
https://algeria-watch.org/?p=44464
 52اريك دينيس ،القوات اخلاصة وفرق التدخل اجلزائرية ملاكحفة الرهاب ،نشة التوثيق رمق  ،5ابريس ،املركز
الفرنيس ل ألحباث اخلاصة ابلس تخبارات 18 ،يناير .2013
https://cf2r.org/documentation/forces-speciales-et-groupes-dinterventionantiterroristes-algeriens/#_ftn5
 53املرجع نفسه ،مالحظة .5
 54حسي مالطي ،النفط اجلزائري ،البيع بآأخبس ا ألمثان 14 ،Algeria Watch ،أأكتوبر .2019
https://algeria-watch.org/?p=72689

163

محمد دوغة

 55عر بندرة :أأثر احلك العسكري عىل الاقتصاد يف اجلزائر ،جنيف ،تلفزيون رشاد 27 ،سبمترب .2019
https://youtu.be/G9C5OO84n4s
 56زايرة وزير ادلفاع ا ألمرييك النادرة للجزائر تشري اىل هتديدات منطقة الساحل ،واكةل رويرتز 1 ،أأكتوبر
.2020
https://www.reuters.com/article/us-usa-algeria-esper-idUSKBN26M78I
 57بيان حصفي مشرتك حول احلوار الاسرتاتيجي بي الولايت املتحدة واجلزائر.
https://mr.usembassy.gov/fr/communique-de-presse-commun-sur-le-dialoguestrategique-etats-unis-algerie/
 58رخض بوتفليقة لضغط هيالري لكينتون أأسفر عن تقدمي  2.5مليار دولر لشكة جرنال الكرتيكAlgeria- ،
 11 ،Focusيونيو .2014
https://www.algerie-focus.com/2014/06/bouteflika-a-cede-au-lobbying-de-hilaryclinon-pour-offrir-25-milliards-de-dollars-a-general-electric/
عال قات هيالري لكينتون املعقدة بعامل الشاكت 19 ،Wall Street Journal ،فرباير .2015
https://www.wsj.com/articles/hillary-clintons-complex-corporate-ties-1424403002
 59هيالري لكينتون ،اخليارات الصعبة :مذكرات( ،نيويورك :ساميون اند شوسرت.)2014 ،
 60ديفيد اكمريون ،للتسجيل( ،لندن :هاربر.)2019 ،
 61ما اذلي ميكن أأن تعلمه اجلزائر عن التعامل مع أأزمة اقتصادية ،واش نطن اتميز 11 ،مايو .2020
https://www.washingtontimes.com/news/2020/may/11/what-algeria-can-teachabout-coping-with-an-econom/
 62مقال يف الواش نطن اتميز :هل جددت اجلزائر عقدها لتوظيف هجات ضاغطة؟ ،Maghreb Emergent
 21مايو .2020

164

الرعاية الغربية ضد الرادة الشعبية واملصاحل الوطنية اجلزائرية

https://maghrebemergent.info/larticle-de-washington-times-lalgerie-a-t-ellereconduit-son-contrat-de-lobbying;/
اجلزائر ،ديفيد كي معي خلدمة (اجلزائر) :أأكتوبر  ،2018أأجرة  60 :2018أألف دولر.
https://lobbying.al-monitor.com/pulse/algeria
 63وزارة العدل ا ألمريكية ،املستندات  -املسجل رمق  6608حلساب اجلزائر 12 ،ديسمرب  ،2019حكومة
امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية والشعبية ،رمق التسجيل  ،6608كي ديفيد  A. d/b/aكي لالستشارات.
https://efile.fara.gov/ords/f?p=181:200:0::NO:RP,200:P200_REG_NUMBER,P200
_DOC_TYPE,P200_COUNTRY:6608,Exhibit+AB,ALGERIA
 64الرئيس كريكامن (كيفر ساذرلند) يعلن احلرب عىل اجلزائر ،ABC ،النايج املعي املومس ا ألول ،احللقة .4
https://youtu.be/dEpVzWMuywc
 65تُذكر الصحراء اجلزائرية يف املومس الرابع من مسلسل "ل اكسا دي اببيل" (فيديو) 4 ،DIA ،أأبريل
.2020
http://dia-algerie.com/le-sahara-algerien-evoque-dans-la-4e-saison-de-la-serie-lacasa-de-papel-video/
 66مشهد الانقالب ،سلسةل الس يدة الوزيرةhttps://youtu.be/DJAJ6DYnXPQ ،
مسلسل أأمرييك يعرض وقائع انقالب عسكري يف اجلزائر (فيديو) ،DIA ،سبمترب .2017
http://dia-algerie.com/serie-americaine-met-scene-coup-detat-militaire-algerievideo;/
 67اجنيال راتليدج" ،النايج املعي :اكل بن حول كيف أأن العمل مع أأوابما يساعد برانجمه اجلديد"TV ،
 27 ،insiderسبمترب .2016
https://www.tvinsider.com/98783/designated-survivor-kal-penn-on-how-workingwith-obama-helps-his-new-show/
 68اهيود ابراك يلتقي الرئيس اجلزائري يف جنازة املكل ،نيويورك اتميز 24 ،سبمترب .1999
165

محمد دوغة

https://www.nytimes.com/1999/09/24/world/leader-tries-to-brighten-algeria-simage.html
.2009  ديسمرب13 ،Algeria Watch  موقع، زايرة حصفيي وجامعيي جزائريي اىل ارسائيل69
https://algeria-watch.org/?p=66953
.2017  ديسمرب20 ،TSA ، أأوحيىي يقدم اعتذار اجلزائر للسعودية70
https://www.tsa-algerie.com/ouyahia-presente-les-excuses-de-lalgerie-a-larabiesaoudite/
.2019  أذار/  مارس15 ، موقع س بوتنيك نيوز، وزير اخلارجية اجلزائري اجلديد يزور موسكو71
https://fr.sputniknews.com/international/201903151040367999-ministre-algerienaffaires-etrangeres-visite-moscou/
 مارس20 ،TSA ، العاممرة يف أأملانيا لدلفاع عن النظام املتداعي يف أأعقاب ترصحيات شهاب الصديق72
.2019
https://www.tsa-algerie.com/lamamra-en-allemagne-pour-defendre-un-pouvoirfragilise-par-les-declarations-de-chihab-seddik/
.2019  مارس22 ،Algeria Watch ، اليد اخلارجية يف جندة النظام،حسي مالطي
https://algeria-watch.org/?p=71624
.2019  سبمترب4 ، الوطن،" "النظام اجلزائري معاد للوطنية: مسامهة من مولود محروش لصحيفة الوطن73
https://www.elwatan.com/a-la-une/une-contribution-de-mouloud-hamrouche-a-elwatan-le-systeme-algerien-est-antinational-04-09-2019
-233  ص،)2020 ،La  دار النش: اخرتاع الانتفاضة (ابريس: احلراك يف اجلزائر، عر بندرة وأخرون74
.248

166

تشبيك أيديولوج وسياس
موىس بن محمد
 .1مقدمة 168................................................................................................................
 .2تفصيل يف سريته اذلاتية يس تحق الاخذ يف الاعتبار 169..........................................................
 .3الفضاء التآمري الكندي 170............................................................................................
 .4املركز الفرنيس ألحباث الاس تخبارات 172............................................................................
 .5املركز ادلويل لدلراسات اجليوس ياس ية والاستشافية 178..........................................................
 .1.5مؤسس مركز 180 ........................................................................................ CIGPA
 .2.5فريق 187 .................................................................................................. CIGPA
 .3.5أأنشطة 188 ................................................................................................ CIGPA
 .6النفوذ والمتويل الماراتيي 194..........................................................................................
 .1.6محمد دحالن 195 .......................................................................................................
 .2.6الش بكة العاملية للحقوق والتمنية 199 ................................................................................
 .3.6ش بكة " IIPJHR -SIHRحلقوق النسان" 205 ...............................................................
 .7دار النش ابيك (209........................................................................................ )APIC
خامتة 210.....................................................................................................................

موىس بن محمد
"مل أت مسلحا ابحلقائق احلامسة؛ مضريي ل ُ
تعربه ومضات أأساس ية ،ومع ذكل ،وبك
اطمئنان وراحة ابل ،أأعتقد أأنه أأمر جيد أأن تُقال بعض ا ألش ياء ،وهذه ا ألش ياء،
سآأقولها ،ولن أأرصخ هبا ،ألن الرصاخ قد خرج منذ وقت طويل من حيايت( ".فرانزت
فانون .بشة سوداء ،أأقنعة بيضاء)

 .1مقدمة

أأردان أأن نفهم أأس باب اندفاع أأمحد بن سعادة اىل همامجة حراك  22فرباير 2019
ودفاعه عن النظام العسكري يف اجلزائر ،و أأردان أأيضا أأن نفهم رس اقدام الصحاف هيي
ماجد نعمة وريشار لبيفيار ( ،)Richard Labévièreعىل كتابة تصدير وخامتة
لكتيبه ا ألخري ،1يف حماوةل مهنام لدلفع ابملؤلف اىل مصاف الكتاب املرموقي واحاطته
هباةل أأاكدميية مبالغ فهيا .و أأردان أأيضا فهم السبب وراء محةل الرتوجي الواسعة اليت اس تفاد
مهنا الكتيب ،والسخاء الكبري اذلي انل عىل املواقع الخبارية اليت يديرها رينيه اناب
( .)René Nabaو أأخريا ،أأردان أأن نفهم ا ألس باب اليت دفعت دار النش أأبيك
( ،)APICاىل اخملاطرة بسمعهتا مبوافقهتا عىل نش مثل هذا العمل الفكري ا ألبرت.
يوحض اجلزء ا ألول من هذا الكتاب هشاشة أأطروحة أأمحد بن سعادة ،عىل مس توى
الوقائع واملهنجية وضعف احلجج .فيبدو أأن الأاكدميي اجلزائري املقمي يف كندا مل يلكف
نفسه عناء التحقق الصارم يف عهل للتآأكد من متاسك نظريته بشآأن ما أأسامه "الربيع"
ا ألمرييك .السؤال اذلي يتباذر اىل ا ألذهان ،عند حماوةل فهم سبب هذا اخلرق الصارخ
للهنج العلمي الواجب التقيد به هو بطبيعة احلال ما يه مكوانت التحزي املعياري
املسبب لهذا التيه من طرف الاكتب.
لالجابة عىل هذه ا ألس ئةل ،نقرتح رمس خريطة توضيحية ،تسلط الضوء عىل بعض
ا ألجزاء ِ
املشلكة للمحيط ا أليديولويج والس ياس لنب سعادة ،من أأجل الاقرتاب وفهم
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تشبيك أأيديولويج وس ياس
طبيعة التآأثري اذلي قد يكون ترك بصامته عىل أأعامل املناهضة للحراك .ويف هذه
الورقة ،سننقب يف صالته وعالقات الصحاف هيي ،ماجد نعمة وريشار لبيفيار ،الذلين
كتبا تصدير كتيبه ا ألخري وخامتته.
بعد تسليط الضوء عىل تفصيل همم يف السرية اذلاتية لنب سعادة ،قد ترك بصمته
الواحضة ،س نلقي نظرة ولو وجزية ،يف طبيعة أأنشطته داخل الفضاء التآمري الكندي،
مث نركز بعد ذكل عىل ارتباطه ابملركز الفرنيس ل ألحباث الاس تخبارات ()CF2R
وكذكل املركز ادلويل لدلراسات اجليوس ياس ية والاستشافية ( ،)CIGPAمث
نس تعرض الروابط بي هذين املركزين ودوائر النفوذ الماراتية .و أأخريا ،نس تكشف
الش بكة اليت تنمتي الهيا "دار النش  "APICاليت نشت الكتيب.
 .2تفصيل ف سيته الذاتية يستحق المالحظة

كام هو موحض يف السرية اذلاتية املنشورة عىل املوقع الشخيص للمؤلف ،اكن ابلماكن
أأن تكون حياة أأمحد بن سعادة صورة مماثةل ملسار العديد من الش باب اجلزائريي
اخلرجيي :مسار حياة طبيعية هادئة 2،لكن شاءت ا ألقدار أأن تنفجر العاصفة عندما
اغتيل عدد من أأقاربه العزيزين عىل قلبه ،خالل العشية ادلامية يف اجلزائر 3.وعن هذه
املآأساة يتحدث املؤلف بنفسه عن "س يل جرف يف طريقه لك يشء :املشاريع واخلطط
وا ألحالم ".
جند هنا صدمة و أأول اشارة أأيديولوجية ممزية تس تحق الوقوف عندها .من املعروف
أأن احلداد بعد موت عنيف ألحد ا ألقارب علية بطيئة ومعقدة للغاية تنطوي عىل
الشعور ابلظمل والعمل غري املكمتل وغضب يبحث عن متنفس .عىل أأي حال ،جيوز
اعتبار أأن العداء اذلي يصبغ كتاابت بن سعادة عن "السالموية" جيد سبب بلورته
جزئيا يف هذه اجلروح الغائرة.
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ننس أأن الس يل العرم اذلي يتحدث عنه بن سعادة تسبب أأيضا يف جرف
لكن ل ه
مئات اللف من السجناء الس ياس يي ،وعدد مقارب من حضااي التعذيب ،وعشات
اللف من حضااي الاختفاء القرسي ( ه
اخملتطفي) وحضااي اجملازر .لكن ما يُال هحظ هو أأن
النتاج الفكري لنب سعادة يتعام عن ذكل متاما ول يذكره أأبدا ،مثلام مل ينبس بن
سعادة ببنت شفة عن طبيعة النظام العسكرايت وفظائعه وعن ارهاب ادلوةل .هذه
الفرتة املآأساوية من التارخي اجلزائري تثري العديد من ا ألس ئةل اليت مل يقدم النظام
اجلزائري أأجوبة لها أأبدا ،أأما بن سعادة ،املثقف املهمت مبصري اجلزائر ،فيظل صامتا
متجاهال رضورة علية البحث عن احلقيقة والعداةل اليت ميكهنا أأن تساعد عىل فك عقد
ا أللس نة واذلكرايت حول ما حدث ابلفعل بعد الانقالب ،احلقيقة والعداةل اللتي من
شآأهنام أأن تساهام يف املصاحلة احلقيقية.
ان هذا امليل أأو التحزي ا أليديولويج جيسد بوضوح التقارب ا أليديولويج اذلي
يتقامسه بن سعادة مع الشخصي اذلين كتبا تصدير كتيبه وخامتته ،ريشار لبيفيار،
وماجد نعمة أأو حىت مع حداد املازري ،رئيسه لحقا والراعي الفكري لنب سعادة داخل
مركز س يڤپا (( )CIGPAانظر القسم .)5
 .3الفضاء التآمري الكندي

احلقد اذلي يكنه بن سعادة لالمربايلية ا ألمريكية و"حلفاهئا السالميي" قاده اىل
أأحضان ش باكت أأنصار النظرية التآمرية الكندية .فهو ينشط بشك كبري عىل موقع
" "mondialisation.caحيث نش أأكرث من مائة مقال بي عايم  2011و.2020
ويُعترب هذا املوقع النسخة الفرنس ية من موقع " "globalresearch.caاذلي أأسسه
ميش يل شوسودوفسيك ( )Michel Chossudovskyاملثري للجدل .وتصنف قامئة
ميليسا زميدارس ( )Melissa Zimdarsالشهرية هذا املوقع عىل أأنه هموس ابلعقلية
التآمرية 4.وقد ت فضح النسخة الجنلزيية من املوقع ،عن طريق دراسة أأخرى ،كشفت
علية تضليل تنش عىل الانرتنت معلومات زائفة ملاكحفة عليات التلقيح 5.وقد
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خلصت أأداة ديكوديكس ( )Decodexاليت وضعهتا حصيفة لوموند ()Le Monde
الفرنس ية عىل النرتنت اىل حك مماثل ،حيث نقر أأ من مجةل ما كتبته عن املوقع الكندي:
هذا املوقع ينش قدرا كبريا من املعلومات اخلاطئة و /أأو املقالت ِ
املضلةل ،فال بد من
تويخ احلذر واليقظة ومقارنة ما ينشه مع مصادر أأخرى أأكرث موثوقية ،والعودة ما
أأمكن اىل املصدر ا ألصيل للمعلومات6.

أأما تقرير " "newsguardtech.comعن موقع " "mondialisation.caبتارخي
أأبريل  ،2020فهو أأكرث ااثرة للقلق ،اذ يشري ابللون ا ألمحر اىل العبارة التية" :كن
يقظا :هذا املوقع ينهتك بشك خطري املبادئ ا ألساس ية للمصداقية والشفافية" 7.ويهتم
التقرير املوقع ابلرتوجي لدلعاية املوالية لروس يا:
املوقع ابللغة الفرنس ية ملركز ا ألحباث حول العوملة ،اذلي نش نظرايت املؤامرة
وادلعاية املؤيدة لروس يا ،مبا يف ذكل معلومات خاطئة حول جاحئة كوفيد8.19-

ويذكر أأيضا صالته ابحلكومة الروس ية:
ينش املوقع بشك أأساس مقالت وحتليالت عن ا ألخبار ادلولية ،لس امي املقالت
اليت يمت نقلها عن مواقع أأخرى ،مثل املوقع الفرنيس Observateur Continental
واملوقع اليطايل  Il Manifestoواملوقع الفرنيس  RT.comاململوك للحكومة
الروس ية9.

بناء عىل ما س بق ،جيوز الاس تخالص بآأن أأمحد بن سعادة قد كون نفسه يف
"مدرسة جيدة" خمتصة يف النظرايت التآمرية ،مثهل مثل ماجد نعمة وريشار لبيفيار
ورينيه اناب ،اذلين يُعتربون من كبار املؤيدين لنب سعادة ،ولكهم مسامهون مثابرون اىل
حد ما فامي ينشه املوقع الكندي.
لكن يظل سؤال ادلافع قامئـا .كيف ميكن تفسري مشاركة هؤلء ا ألشخاص يف دوائر
نظرية املؤامرة؟ دعوان نعمق البحث.
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 .4المركز الفرنس لألبحاث حول االستخبارات

أأمحد بن سعادة عضو يف فريق البحث ابملركز الفرنيس ل ألحباث حول الاس تخبارات
) 10،(CF2Rغري أأن موقع املركز ل يقدم أأي توضيح عن طبيعة وحمتوى " أأحباثه".
يعرف  CF2Rنفسه عىل موقعه اللكرتوين بآأنه "مؤسسة فكرية مس تقةل []...
متخصصة يف دراسة الاس تخبارات وا ألمن ادلويل" 11.ويشري القسم نفسه من املوقع،
اىل ثالثة أأهداف يعمل  CF2Rعىل حتقيقها ،مهنا "املسامهة يف تقدمي اخلربة لفائدة
ا ألطراف املعنية ابلس ياسات العامة (صناع القرار ،والدارة ،والربملانيون ،ووسائل
العالم ،وغريها")12.
تآأسس مركز  CF2Rيف عام  ،2000وير أأسه اريك دينيس يه ()Eric Denécé
القادم من أأوساط ادلفاع والاس تخبارات 13،بصفته ضابط سابق وحملل يف مديرية
التقيمي والتوثيق الاسرتاتيجي اب ألمانة العامة لدلفاع الوطين ( ،)SGDNويشارك اريك
دينيس يه يف ادارة فريق أأحباث  ،CF2Rرفقة دانيال مارتن (،)Daniel Martin
املفوض الفخري للشطة الوطنية اليت أأنشآأت و أأدارت قسم نظم املعلومات يف مديرية
مراقبة الرتاب الوطين (.)DST
يتآألف  CF2Rمن عدة جلان ،من بيهنا جلنة اسرتاتيجية 14مشلكة من العديد من
لطر السابقي جلهاز اخملابرات15:
كبار الضباط السابقي يف اجليش الفرنيس وكبار ا أ
— لكود ريفيل ( :)Claude Revelاملندوبة بي الوزارية السابقة لالس تخبارات
الاقتصادية (.)D2IE
— ايف بونيه ( :)Yves Bonnetاملدير السابق ملديرية مراقبة الرتاب الوطين (.)DST
— احملافظ ألن شويت ( :)Alain Chouetالرئيس السابق جلهاز اخملابرات ا ألمنية
( )SRSيف املديرية العامة ل ألمن اخلاريج (.)DGSE
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— ا ألدمريال ( )2Sجاك دي س ينس ( :)Jacques de Seynesاملدير السابق
لالس تخبارات والشؤون ادلولية يف هيئة ا ألراكن البحرية (.)EMM/OPS/REN
— العميد يف سالح اجلو ابساكل ليغاي ( :)Pascal Legaiالقائد السابق ملركز التدريب
والتفسري املشرتك للتصوير ( )CF3Iالتابع لالس تخبارات العسكرية ()DRM
( ،)2006-2004املدير السابق ملركز الاحتاد ا ألوروب ل ألمقار الصناعية (توريون،
اس بانيا) ،كبري مستشاري مدير واكةل الفضاء ا ألوروبية (.)ASE
— بيار للوش ( :)Pierre Lelloucheوزير سابق (الشؤون ا ألوروبية ،التجارة
اخلارجية) ،عضو سابق يف الربملان ،مستشار عن العامصة ابريس.
— الفريق يف سالح اجلو ( )S2ميش يل ماسون ( :)Michel Massonاملدير السابق
لالس تخبارات العسكرية (.)DRM
— الفريق يف القوات اجلوية ( )CRفرانسوا مريميه ( :)François Mermetاملدير
السابق للمديرية العامة ل ألمن اخلاريج ( )DGSEورئيس ودادية قدام ا ألهجزة
اخلاصة لدلفاع الوطين (.)AASSDN
— جاك ميار ( :)Jacques Myardبرملاين سابق وعضو يف اللجنة املعنية ابلس تخبارات
( )DPRوعضو يف جلنة التدقيق يف صناديق ا ألموال اخلاصة (.)CVFS

ابلضافة اىل ذكل ،يس تفيد  CF2Rمن املشورة الفنية لعمالء اخملابرات ذوي
اخلربة ،مثل البلجييك ابتريك لوروا ( ،)Patrick Leroyمفوض الشعبة الفخرية
للمديرية العامة للمخابرات وا ألمن ( ،)SGRSوالعقيد الرسائييل جاك نرياي ( Jacques
 ،)Neriahكبري احملللي السابق لـ اخملابرات العسكرية ( ،)AMANوالعقيد الروس
ايغور نيكوليفيتش بريلي ( ،)Igor Nicolaevich Prelinأأحد قدام أأعضاء
اخملابرات السوفيتية اذلي قىض لك حياته املهنية ( )1991-1962يف هجاز اليك .يج.
ب.
ينتج  CF2Rنشاطه التحلييل يف عدة أأشاكل ،مهنا املذكرات الخبارية ،واملذكرات
النذارية حول ا ألحداث ادلولية ،ونصوص يُ ِعدها خرباء دوليون ،فرنس يون و أأجانب،
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حول مسائل الاس تخبارات وا ألمن ادلويل ،وتقارير حبثية معمقة حول هذه
املوضوعات ،ونشات التوثيق املدققة وحمددة ا ألهداف ،حول الزناعات أأو مسارح
العمليات ،أأو أأهجزة الاس تخبارات أأو ا ألمن ،أأو امجلاعات الرهابية أأو الجرامية ،أأو
املنظامت التخريبية أأو عليات الاس تخبارات والنفوذ .كام يُنتج املركز أأيضا مذكرات
حبثية حول ممارسات الاس تخبارات أأو اس تخداهما الس ياس ،وحول س ياسات أأمن
ادلول ،ومذكرات ختص العمليات النفس ية يف جمال التحليل العمليايت لدلعاية وادلعاية
املضادة ،ومذكرات الاس تخبارات والتكنولوجيا وا ألسلحة ،وكذكل نصاحئ وتوجهيات
اس تخباراتية الكرتونية حول اس تخدام الانرتنيت وش باكت التواصل الاجامتعي يف
جمال الاس تخبارات.
يوفر  CF2Rأأيضا دورات تدريبية يف جمال الاس تعالمات ،ويضطلع كذكل بدور
بوابة التوجيه املهين يف قطاع الاس تخبارات ،يف خدمة ادلوةل الفرنس ية أأو التجمعات
احمللية واملؤسسات الفرنس ية .يتوىل  CF2Rكذكل تقدمي املشورة وادلراسة والتدريب
يف جمال اخملاطر اخلاصة (اجليوس ياس ية ،والرهابية ،واملضادة للمنافسة ،والجرامية،
والطائفية ،والاحتجاجية).
يروج مدير  ،CF2Rاريك دينيس يه ،لنفس ادلعاية اليت ينشها بن سعادة ويدافع
عهنا خبصوص الانتفاضات العربية .وقد رصح يف  2011أأن "الثورات العربية ما يه
ال انقالابت عسكرية مقنعة" 16.وابعتباره ل يؤمن "بعفوية هذه 'الثورات' اليت اكنت
ُ هحت هض منذ عدة س نوات" ،عن طريق منظامت أأمريكية مثل "فريدوم هاوس أأو املعهد
امجلهوري ادلويل أأو اكنفاس" ،فهذه الثورات العربية ما يه عىل حد قول سوى
"جتديد للطبقات احلامكة ،اليت نظمت مبوافقة واش نطن ،انقالابت 'انعة' مس تفيدة من
موجة الاحتجاجات الشعبية اليت وظفوها مبكر وذاكء" 17،واكن يف  2012قد وصفها
بـ"ثورات مغفلي حقيقية" ،انجتة عن صفقة بي واش نطن والسالميي ،يس تويل
مبقتضاها الطرف ا ألول عىل "النفط" ،ويظفر الثاين بـ" الشيعة" 18،ويف ،2015
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رصح أأن هذه "الثورات العبثية" ذات "العفوية املزيفة اىل حد كبري" تندرج مضن
الاسرتاتيجية املعدة ما وراء ا ألطليس ،لتنصيب الخوان املسلمي يف السلطة يف اكفة
دول الشق ا ألوسط 19،ول يزال يواصل نش هذه اخلرافة السالمية-ا ألطلس ية اىل
يومنا هذا20.
اريك دنيس يه دميقراطي يف فرنسا لكنه استئصايل عندما يتعلق ا ألمر ابملسلمي .فقد
أأعرب يف مقابةل أأجراها معه مؤخرا موقع  ،Algérie Patriotiqueاذلي يديره جنل
اجلرنال خادل نزار ،املقمي يف اس بانيا بعد فراره ومالحقته قضائيا يف اجلزائر ،عن رضاه
عن عليات الانقالب والقمع اذلي متارسه بعض ا ألنظمة العربية ملنع "السالميي" من
احلك ،وقال يف املقابةل:
من الواحض جدا أأن أأكرث السالميي رادياكلية [ ]...سعوا عىل ادلوام اىل الاستيالء
عىل السلطة [ .]...وحلسن احلظ ،مل تسقط اجلزائر ،ول سوراي ول مرص اليت
بفضل املشري السييس ،اس تطاعت أأن تطردمه من السلطة ،لكهنم حيكون يف تركيا
ويف دول اخلليج [21.]...

يعمل املركزان  CF2Rو( CIGPAانظر القسم التايل) معا خلدمة مصاحل فرنسا،
ويرتمج تعاوهنام عىل سبيل املثال ،من خالل الشاكة يف تنظمي املؤمترات (انظر قامئة
مؤمترات  CIGPAأأدانه) ،أأو من خالل ا ألنشطة اخلاصة بـمركز  CF2Rمبشاركة
أأعضاء ( CIGPAحداد املازري ،ريشار لبيفيار وماجد نعمة) ،وجند من بي هذه
ا ألنشطة ،ندويت  18يناير  222017و 5نومفرب  232017حيث حتدث ريشار لبيفيار
وماجد نعمة يف بعض اجللسات ،اىل جانب العديد من الشخصيات العامة من
اخملابرات الفرنس ية مثل ألن شوي ( ،)Alain Chouetالرئيس السابق جلهاز
اخملابرات ا ألمنية  SRSيف مديرية  24،DGSEأأو برانر سكوارسيين ( Bernard
 ،)Squarciniاملدير السابق للمديرية العامة ل ألمن ادلاخيل ( 25.)DCRIجتدر
الشارة اىل أأن أأمحد بن سعادة ل قدم يف الك املؤسس تي.
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ُخصص املنرب احلر ( )La Tribune Libreملركز  ،CF2Rعدد  89الصادر يف
مايو  ،2020ملسامهة كتهبا أأمحد بن سعادة حتت عنوان "املنظمة غري احلكومية :من
الليربالية اجلديدة اىل 'تغيري النظام'" .وسامه أأمحد بن سعادة يف منشور أأصدره
 CF2Rبعنوان "الوجه اخلفي للثورات العربية" 26،وهو عبارة عن كتاب جامعي
مبسامهة عدة مؤلفي وحمللي ،من بيهنم حداد املازري ،وماجد نعمة ،وريشار لبيفيار،
وألن شوي ،وايف بونيه (املدير السابق ملديرية مراقبة الرتاب الوطين.)DST ،
بن سعادة ليس اجلزائري الوحيد اذلي يعمل لصاحل  .CF2Rففي  17سبمترب
 ،2011نظمت سعيدة بن حبليس ،رئيسة حركة ،MFASFRأأ لقاء حول "الهتديد
الرهاب يف ظل ا ألوضاع السائدة يف ليبيا" 27.وقد نشط الاجامتع اريك دينيس يه
وايف بونيه وماجد نعمة .ويف يناير  ،2013نظمت بن حبيلس يف اجلزائر العامصة،
ابمس  MFASFRو ،CIRET-AVTيوما دراس يا حول موضوع "الثورات العربية:
أأسطورة أأم حقيقة؟" 28.وتزامن ذكل اليوم ادلراس مع صدور كتاب "الوجه اخلفي
للثورات العربية" املذكور أأعاله .مث انتقل نفس الفريق ،املكون من اريك دينيس يه،
وايف بوين ،وريشار لبيفيار ،وماجد نعمة ،لنش نفس ادلعاية .وقد شارك زبري
عروس أأيضا يف اليوم ادلراس.
يعتين  CF2Rمبتعاونيه اجلزائريي .ففي العدد  88من  Tribune Libreالصادر
عن  CF2Rيف مايو  ،2020بعنوان "دمع لسعيدة بن حبيلس"،ب دافع اريك دينييس
عهنا ،ضد الانتقادات املوهجة الهيا بسبب قرهبا املش بوه من  ،CF2Rولس امي مشاركهتا
أأ احلركة اجلزائرية للتضامن مع ا ألرسة القروية.
ب سعيدة بن حبيلس وزيرة جزائرية للتضامن سابقا ،وعضو سابق يف جملس ا ألمة والرئيسة احلالية للهالل ا ألمحر اجلزائري.
اش هترت يف تسعينيات القرن املايض مبوقفها املساند لالنقالبيي والاستئصاليي .ويف عام  ،2009شاركت يف تآأسيس املركز ادلويل
للبحوث وادلراسات حول الرهاب ومساعدة حضااي الرهاب ( )CIRET-AVTاذلي يقع مقره الرئييس يف  11شارع جولييت
لمبري 75017 ،ابريس ،ciret-avt.org ،واذلي يرأأسه ايف بونيه ،املدير السابق ملراقبة الرتاب الوطين ( )DSTوادلامع المثي
لالنقالبيي اجلزائريي.
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يف بعثات املراقبة يف ليبيا يف أأبريل  ،2011ويف سوراي يف ديسمرب  ،2011اليت نظمها
هذا املركز .واكنت هذه البعثات خلصت اىل أأن "'الثورة الليبية' ليست دميقراطية ول
عفوية" 29،و أأن ما اكن حيدث يف سوراي هو يف الواقع علية "لبننة (نس بة اىل لبنان)
مفربكة" 30،ويه أأطروحات متنامغة مع أأطروحات بن سعادة .ويف رسالته ادلاعة لها،
ه
أأشار دنييس اىل أأن بن حبيلس قد شاركت بصفهتا "ممثةل للمجمتع املدين [ ]...حائزة
عىل جائزة ا ألمم املتحدة لعام  ،"2001غري أأن ديباجة تقارير بعثات املراقبة تشري اىل
أأن املتعاونة اجلزائرية شاركت بشك أأساس بصفهتا "وزيرة التضامن السابقة ،وعضو
لمة سابقا ،والعضو املؤسس ملركزـ 31."CIRET-AVT
جملس ا أ
اىل جانب املنابر احلرة ( )tribunes libresلريك دينيس يه و أأمحد بن سعادة
املذكورة أأعاله ،فقد نش مركز  CF2Rالعديد من التقارير البحثية ونشات التوثيق
واملذكرات الخبارية املتعلقة ابجلزائر ،خاصة عن اجليش اجلزائري و أأهجزة اخملابرات
وحول الرهاب ،بآأقالم الصحفي اجلزائري منري عيب ،والاخصائية اجلزائرية يف عمل
الاجامتع لورانس-عايدة عور ،والباحث التونيس همدي اتيج ،والباحث املغرب عبد
الرمحن ماكوي ،والضابط السايم السابق يف اخملابرات اخلارجية الفرنس ية ،ألن رودييه
( ،)Alain Rodierوهؤلء الثالثة ،مثلهم مثل أأمحد بن سعادة ،أأعضاء يف فريق
أأحباث .CF2R
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https://cf2r.org/equipe/bensaada-ahmed#/

https://cigpa.org/lequipe/comite-de-redaction/

ر
واالستشاف التحليل
 .5المركز الدول للدراسات الجيوسياسية

جند الثاليث املشك من أأمحد بن سعادة وماجد نعمة وريشار لبيفيار مضن هيئة حترير
املركز ادلويل لدلراسات اجليوس ياس ية والاستشاف التحلييل ) 32.(CIGPAاىل
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جانب ذكل ،يضطلع بن سعادة بصفة ممثل مركز  CIGPAيف مونرتايل ،ويقدمه
رئيس املركز عىل النحو اليت:
يتفاعل مركز  CIGPAمع ممثليه يف مخسة عش عامصة ،و أأطلقنا عىل ذكل امس
ماكتب التصال ،و أأذكر من بيهنم أأمحد بن سعادة ،الشخصية الشهرية ،يف مونرتايل،
وكذكل أأندراي كورفو يف روما33.

تآأسس مركز  34CIGPAيف  2أأكتوبر  2016من ِقبل حداد املازري 35،اذلي يتوىل
منصب الرئيس-املدير 36.وتتخذ هذه املنظمة مقرا لها يف شارع فوش املرموق ،يف
ادلائرة السادسة عش مبدينة ابريس .ويقدم املركز نفسه ،عىل موقعه اللكرتوين ،عىل
أأنه "مؤسسة فكرية شامةل ومقارنة ومتعددة التخصصات" تتبن " أأهدافا علمية
وعلياتية واسرتاتيجية وس ياس ية" .وابلضافة اىل اس تكشاف "وضوح الرهاانت
اجليوس ياس ية الرئيس ية" و"فهم أأفضل للعالقات ادلولية" ،حدد مركز  CIGPAهدفا
لنفسه ،يمتثل يف التصدي "لالرهابيي السالميي وادلول اليت تدعهم ابعتبارمه العدو
الرئييس" ،معتربا أأن "احلرب ضد هذه الفة ليست أأمنية أأو عسكرية فقط ،بل يه
أأيضا حرب أأفاكر و ِق همي".
ولتحقيق أأهدافه ،يعمتد هذا املركز عىل المتويل من " أأعضائه واجلهات املاحنة
السخية" .ونظرا لنعدام الشفافية حيال ذكل ،يظل الغموض وادلهشة يلفان علية
متويل هذه املنظمة اليت ل جتد صعوبة يف حتمل تاكليف خدمات العديد من
الشخصيات املمتزية ،داخل هيئات املركز :جملس الدارة واللجنة الس ياس ية وجلنة
الرعاية .لكن رمغ الغموض اذلي يكتنف علية المتويل ،من املعروف أأن مركز
 CIGPAحيظى برعاية جزئية من محمد دحالن" ،وكيل" حكومة المارات العربية
املتحدة ،من خالل مكتب ادلراسات " أأحباث" 37.تبدو هيئة التحرير ،اليت يشارك فهيا
أأمحد بن سعادة وماجد نعمة وريشار لبيفيار ،متواضعة للغاية ابملقارنة مع "العيار
الثقيل" اذلي مييـز أأعضاء اللجان ا ألخرى.
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ان اجراء حتقيق معمق عن هذا املركز يتطلب حتليال مهنجيا يشمل مجيع أأنشطته
واصداراته ،ومبا أأن مثل هذا العمل املدقق غري ممكن ،نظرا لضيق الوقت واملواعيد
احملددة لنا للنش ،س نكتفي بتقدمي حملة موجزة عن مؤسس  CIGPAوفريقه وجموعة
خمتارة من املواقف وا ألنشطة اليت تبدو ذات صةل ،لفهم ا ألرضية ا أليديولوجية
والس ياس ية الاكمنة وراء خطاب بن سعادة.
 .1.5مؤسس مركز CIGPA

مؤسس ورئيس ومدير  CIGPAحداد املازري من أأصل تونيس حاصل عىل شهادة
يف الفلسفة ،هممت ابدلايانت وخاصة السالم واملس يحية .يف عام  ،1989انقش
أأطروحة للحصول عىل درجة املاجس تري يف الفلسفة ا ألخالقية والس ياس ية من جامعة
ابريس الرابعة (السوربون) حول "ا أليديولوجية الش يوعية والسالموية :حتليل
وأفاق" ،سعى اىل الربهنة من خاللها عىل ما يعتربه "نقاط الالتقاء بي الشمولية امحلراء
(الش يوعية) واخلضاء (الثيوقراطية السالمية)" 38.ويف عام  ،1997انقش أأطروحة
لنيل ادلكتوراه ،دامئا يف جامعة السوربون ،حول موضوع "اشاكلية العالقة بي
السلطة الروحية والقوة الزمنية يف السالم واملس يحية" ،وجتدر الشارة أأنه "املثقف
املسمل الوحيد يف فرنسا اذلي ت تآأهيهل يف  2007من ِق هبل اجمللس الوطين للجامعات
حمارضا يف الالهوت الاكثولييك"39.
بد أأ حداد املازري مشواره الصحفي يف الامثنينيات ،مضن طامق الصحافة الرمسية حلزب
ادلس توري الاشرتايك ويف الذاعة والتلفزيون التونيس ،وعىل مر الس ني ،أأصبح
اكتب عود يف العديد من وسائل العالم الناطقة ابلفرنس ية .وعىل الصعيد الس ياس،
رصح حداد املازري خالل ندوة نظمها مركز  CIGPAيف  29فرباير  2020قائال
" أأان رجعي عنيد ل أأعرف الرتاجع ،أأي أأان بورقييب (نس بة اىل الرئيس التونيس السابق
احلبيب بورقيبة) حىت النخاع" 40وهكذا ،بعد فرتة وجزية من استيالء زين العابدين بن
عيل عىل السلطة يف  ،1987نآأى بنفسه عن الرئيس اجلديد ،و أأصبح ينتقد نظامه
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ا ألحادي ،وتكريس عبادة الشخصية والاحنراف الاستبدادي 41.لكن بعد عش
س نوات قضاها يف املنفى بفرنسا ،انقلب حداد املازري ،بعد أأن اس توعبه نظام بن
عيل ،فعاد اىل تونس يف  2000حيث التقى ابلرئيس التونيس ،و أأصبح مدافعا متحمسا
عن نظامه "مربرا هذا ادلمع ابختياره هنج الصالح الليربايل والتدرج ادلميقراطي
ورفضه للبدائل الثورية اليت لن تفيد ،حسب قول ،سوى العنارص الأكرث رجعية،
ولس امي ا ألصوليي" 42.ويف مقال نُش يف حصيفة لوموند الفرنس ية يف  6فرباير 2001
بعنوان "تونس ل تعيش اكبوسا" ،رصح حداد املازري ابليت:
و ألن الشعب التونيس ،حاكما وحمكومي عىل حد سواء ،انجض متاما ،فانه حقا جاهز
لدلميقراطية ،لكنه ليس حمصنا مبا فيه الكفاية ضد هذا الفريوس القاتل :التعصب
ادليين ]...[ .ودلي لك ما يدعو لالعتقاد أأنه يف عام  ،2004ورمبا حىت قبل ذكل،
س تكون ادلميقراطية كشك من أأشاكل احلك ،حقيقة ملموسة يف تونس .واذا كنت
خمطئا ،أأفضل أأن أأظل خمطئا اىل جانب بن عيل (وبوتفليقة) عىل أأن أأكون عىل
صواب مع الغنويش (ونظريه عباس مدين)43.

"وبصفته ملكف مبهمة أأاكدميية دلى رئاسة امجلهورية" 44،تفيد بعض املصادر بآأن
حداد املازري "اس تفاد من خساء بن عيل ،وما يؤكد ذكل ،أأنه اكن يتقاىض من
القنصلية  3600يورو لك شهر ،واكن يتلقى املبلغ نقدا 45".ويف عام  ،2009عينه بن
عيل سفريا لتونس دلى اليونسكو ،لكنه ،يف  14يناير  2011اس تقال 46من منصب
السفري "قبل بضع ساعات من مغادرة الرئيس بن عيل البالد"47.
ابلفعل ،وحىت عش ية اس تقالته كسفري ،ظل حداد املازري يدافع عن نظام بن عيل،
ووصف التونس يي اذلين انتفضوا بعد ارضام محمد البوعزيزي النار يف نفسه،
بـ"القطعان" .وقال يف برانمج 48جان جاك بوردان " "Bourdin Directاذلي ت بثه
يف  13يناير  2011عىل قناة :BFM TV
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الشعب س يذهب للعمل .انه قلق من هذه احلشود املنتشة اكلس يل .ان هذه
احلشود املتعصبة تقوم بعمليات حرق وتدمري وختريب للممتلاكت العامة واخلاصة.
واذا تركنامه يواصلون مهجهم عىل هذا النحو ،واذا اس متر العالم يف الشادة هبذه
الفوضوية املنتشة يف تونس ،سرنى قريبا هذه اجلحافل تعتدي عىل الناس يف
بيوهتم ،وتغتصهبم وترسقهم وتذحبهم49.

مل يف حداد املازري يوما دعه للرئيس بن عيل .ففي  17نومفرب  ،2012أأعلن يف
رد ل عىل نوفل البراهميي املييل ،ت نشه عىل موقع أأمحد بن سعادة ،اليت:
ل أأشعر بآأي ندم ،بعد قضاء اثين عش عاما طويةل من املنفى ،لنضاميم اىل هذا
النظام [بن عيل] خوفا من تآأثري السالموية ومقتا لها .لس ُت اندما ولو حلظة واحدة
عىل ما قدمته من خدمات لخر دوةل استبدادية ،لكهنا دوةل ذات س يادة وروح
وطنية .أأان لست أأحد أأراكن النظام السابقي ،لكنين مواطن من الشعب القدمي .لقد
حرر ا ألمريكيون وخداهمم القطريون ا ألنذال التونس يي من اس تقالهلم ،فهنيئا
ملواطين ،وك يه حرسة أأساليف الالمعي ،حنبعل واحلبيب بورقيبة فريد زمنه50.

ويف نفس الرد ،قدم مازري نفسه عىل أأنه " أأحد املثقفي العرب القالئل اذلين دافعوا
عن بدل املليون شهيد ،عندما اكن البعض يردد " همن قتل همن يف اجلزائر"( 51حول
مغوض جمازر التسعينات وهوية مرتكبهيا).
ويف  20سبمترب  2020كتب عىل صفحته عىل الفايس بوك:
لقد مر عام عىل وفاة الرئيس بن عيل ويه فرصة ابلنس بة ايل ألذكر بعض احلقائق
التاريية عن "ثورة" احلثاةل واملرتزقة والربجوازيي وا ألرشار ،ولأكرر عيق تقديري
لرجل ادلوةل هذا اذلي كـرس حياته خلدمة بدله حرصاي من خالل احلفاظ عىل
س يادته ،من شدة غريته عليه .ل أأشعر بآأي أأسف عىل أأين كنت طيةل عقد اكمل
( )1999-1989أأحد أأشد خصومه واملنفيي الس ياس يي ،عندما كنا عددا قليال من
املعارضي لالحنراف الاستبدادي يف تونس وعبادة الشخصية ،ول أأشعر بآأي أأسف
أأو أأدىن ندم لكوين لحقا ( )2011-2000كنت أأحد أأكرث املدافعي املتحمسي
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لنظام بن عيل ،مث سفريا دلى اليونسكو ]...[ .مبجرد أأن أأصبحت املعارضة
السالمية-اليسارية دمية وخادمة لقوى أأجنبية معينة ،كنت خفورا جدا ابملسامهة يف
تدمريها والانضامم اىل فريق الوطنيي والصالحيي امللتفي حول الرئيس بن عيل52.

مث يضيف مبرارة معرتفا بفشل املشوع اذلي بد أأه مع بن عيل لتدمري املعارضة
"السالمية-اليسارية" فيقول:
يف يناير  ،2011انترص مرتزقة قطر والولايت املتحدة يف أخر املطاف .وهذا
الانقالب الساليم-ا ألطليس ،اذلي أأشعهل املتعاونون الش بان اذلين ذاع صيهتم عىل
ش بكة الويب ،مل ينجح ال بسبب دور اثني من كبار اخلونة ،وهام جرنالان جمرمان:
رش يد عامر وعيل الرساييت .اللكامت ا ألخرية :قرطاج ُد ِمرت ،اجناز بورقيبة اذلي
خدله بن عيل حتطم ،وس يدفع أأبناء وطين مثن حجودمه ،وعدم نضجهم ،وخداعهم
وخيانهتم ازاء وطهنم و"اخواهنم" الليبيي والسوريي والمينيي عىل حد سواء53.

يف سبمترب  ،2011نش حداد املازري "الوجه اخلفي للثورة التونس ية .السالموية
والغرب ،حتالف حيفه خطر كبري" 54،عبارة عن كتيب يشح فيه أأطروحته التآمرية،
ويزمع أأن الثورة التونس ية ،مثلها مثل الانتفاضات ا ألخرى لـ"الربيع العرب" ،يه يف
الواقع نتيجة "السالموية-ا ألطلس ية" اليت جتسدها الولايت املتحدة وتركيا وقطر
وجامعة الخوان املسلمون.
ويف مقال بعنوان "ربيع عرب أأم ش تاء اسالموي؟" ،املنشور يف حصيفة
 Quotidien d'Oranبتارخي  5أأكتوبر  ،2011يربط حداد املازري بروز "الربيع
العرب" بـ"مشوع الشق ا ألوسط الكبري العزيز عىل قلب احملافظي اجلدد ،واذلي
ت تناول وتنقيحه وتصحيحه من طرف ’صديق‘ املسلمي ابراك حسي أأوابما"55.
ويعترب ابراك أأوابما "صقرا بآأجنحة حاممة" ويش به هيالري لكينتون بـ"س نونو الربيع
العرب" 56.ويف اشارته اىل خطاب ابراك أأوابما يف القاهرة يف  4يونيو  ،2009قال انه
"يش به بشك غريب مواعظ طارق رمضان العالمية"57.
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وجه حداد املازري أأيضا جهوما لذعا لرتكيا ورئيسها رجب طيب أأردوغان ،تركيا اليت
يعتربها "الوجه المنوذيج اجلديد ل ألممية السالمية الرباغامتية ،اليت عدها قساوسة
أأمريكيون يف مسجد تريك!" 58عىل حد وصفه .وهو بذكل يتبن س ياسة غربية فرنس ية
بشك خاص ،معادية عداء رصحيا لرتكيا .ويف ختام ندوة حتت عنون "الجنراف
ا ألردوغاين السالماوي والعامثين اجلديد ،كيف أأصبح احلليف الغرب هتديدا عامليا؟"
نطمه مركز  CIGPAيف  29فرباير  2020بدار الكميياء بباريس ،حذر املازري قائال:
ان ما حيدث أأمر خطري للغاية ،واذا اس متر اس تخدام اللغة ادلبلوماس ية – وهنا أأشري
اىل القوى الغربية – مع هذا الهجوم العامثين اجلديد غري املس بوق من ِقبل الس يد
أأردوغان ،أأعتقد جازما أأن هناك خطر فعيل بآأن تتآأثر العديد من البدلان ا ألخرى
اليت يعتقد البعض أأهنا حمصنة؛ ل أأحد يف مآأمن ،و أأان ل أأحتدث فقط وحرصاي عن
النظام الرتيك ،أأان أأحتدث عن هذا النظام ابعتباره قوة دافعة ل ألممية السالمية ،فال
بد اذن من خماطبته بلغة أأخرى ،أأي اللغة اليت يفهمها .ل توجد لغة س ياس ية ممكنة،
هنا أأقتبس و أأكرر الشعار اذلي يتبناه مركز  :CIGPAل توجد س ياسة ممكنة دون
حتديد الصديق والعدو .هناك صديق وهناك عدو ،فعندما ل حندد من هو الصديق
ومن هو العدو ،مل نعد يف اجملال الس ياس ،بل ندخل دائرة العاطفة ،حنن يف حبر
املشاعر ،حنن يف جمال النفاق ،حنن يف اطار املذهب التجاري ،مل نعد يف عامل
الس ياسة59.

ليس مفاجئا اذن أأن جند حداد املازري ،مديرا مشاراك ملعهد ديدالوس لدلراسات
اجليوس ياس ية ( ،)Daedalos Institute of Geopoliticsاذلي أأسسه جملس
وزراء قربص يف مايو  .2006يف مؤمتر دويل حول "البحر ا ألبيض املتوسط والفاق
ا ألوروبية املتوسطية اجلديدة" ،اذلي نظمه هذا املعهد يف نيقوس يا يف  9أأكتوبر ،2008
أأعلن وزير اخلارجية القربيص ماركوس كيرباينو ( )Markos Kyprianouأأن:
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معهد ديدالوس لدلراسات اجليوس ياس ية ،اذلي تآأسس يف عام  ،2006يسعى اىل
حتقيق مجةل من املهام ،مهنا توفري حتليل ومشورة مس تقةل ونزهية بشآأن قضااي
الس ياسة اخلارجية الهامة60.

يشري حداد املازري أأيضا اىل قطر ،اليت أأطلق علهيا امس "قطرائيل" ،ويصفها بعميل
الش ،وينتقد بشدة من يسمهيا بـ"المارة البدوية يف قطر" يف تدخالته العلنية اليت
ينظمها مركز  CIGPAبرعاية امارة أأبو ظيب ،اليت ل تقل ابملناس بة بداوة عن قطر61.
وخالل لكمته يف ختام مؤمتر "الربيع العرب بعد مخس س نوات :التقيمي ا ألمين
والاقتصادي واجليوس ياس .كيف نواجه خطر الرهاب العاملي؟" اذلي نظمه مركز
 CIGPAيف جامعة السوربون يف  7مايو  2016ابلشاكة مع مركز" أأحباث"
المارايت اذلي يرت أأسه محمد دحالن وجمةل  ،Afrique-Asieرصح املؤسس-الرئيس-
املدير ملركز:CIGPA
لقد س ببت دوةل قطر الكثري من الضر .لقد أأرضت بآأفريقيا و أأرضت ابملغرب العرب.
لقد أأرضت بآأورواب .لن أأقول املزيد عن قطر .أأعتقد ،ل ألسف ،أأن سرييت اذلاتية
نقرت
اليت اكنت ممتازة يف املايض؛ قبل الربيع العرب اكنت رائعة حقا ،لكن اليوم ،اذا ه
امسي عىل لوحة احلاسوب ،س تجده سرييت اذلاتية مرتبطة طوال الوقت بقطر
والخوان املسلمي ،اذلين أأمسهيم ابملناس بة ابلفاش يي-السالميي62.

اذا وضعنا غروره جانبا ،فان ما يتحرس عليه املازري هو هناية حياته املهنية يف جمال
عاملته لنظام بن عيل ،لقاء أأجرة جمزية .ويبدو أأن هذا اخلبري يف تغيري الولءات ،قد
نيس ا ألوقات اليت اكن يتدخل فهيا 63يف برامج قناة اجلزيرة القطرية واكن يلتقي مرارا
بقيادات الخوان املسلمي أأمثال راشد الغنويش 64.لكنه اليوم ،أأصبح هموس هبدف
رئييس أخر ،يوجه اليه جام خسطه وحنقه ،أأل وهو جامعة الخوان املسلمي .كتب
حداد املازري يف النسخة الفرنس ية من حصيفة هافينغتون بوست ( Huffington
 )Postيف  20مارس :2015
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ان "الربيع العرب" هو اذلي فتح صندوق ابندورا اذلي خرج منه برابرة داعش،
وجهبة النرصة ،و أأنصار الشيعة ،وبوكو حرام ،وتنظمي القاعدة يف بالد املغرب
الساليم ،واملوجاو ( ،)Mujaoو أأنصار ادلين ...ولكها أأسامء متعددة تس تقي مجيعها
من منبع السالم ا ألصويل وحاضنة الخوان املسلمي65.

يف  29فرباير  ،2020أأعلن خالل مؤمتر  CIGPAأأنه "من العبث أأن تكون تونس
اليوم يف أأيدي الفاش يي السالميي ،أأي الخوان املسلمي" 66.مث يضيف معراب عن
مدى احباطه ،بعد عقد من انطالقة "ثورة اليامسي" ،ورغبته يف الانتقام ابس تخدام
الرعب ضد من يسمهيم "الفاش يي-السالميي":
ما زلت يف حاةل ِحداد عىل تونس .مل أأختلص بعد من مشاعر احلزن منذ عام ،2011
وهذا ما يساعدين عىل مواصةل املقاومة .أأعتقد أأنين سآأعيش طويال مبا يكفي ألشهد
عهد التطهري – لن أأصف علية التطهري هذه بآأهنا ابس تعامل ِ
منظف الـ"اكررش"
( )Kärcherكام قالها رئيس لمع ،وهو حمق ابملناس بة – لكن التطهري بوسائل
منظف الـ"اكررش"67.
أأخرى أأكرث فظاعة من ِ

ان مواقف حداد املازري ا أليديولوجية جتعهل أأقرب اىل الميي الفرنيس املتطرف واىل
ادلوائر املعادية لالسالم يف فرنسا .وهو أأحد املسامهي 68يف املوقع الفرنيس
" Atlanticoاملصنف عوما عىل أأقص الميي" 69.يف  19يناير  ،2015أأجرت معه
هذه الصحيفة مقابةل نشهتا بعنوان "هل قال محمد أأن لك يشء ت غفرانه؟ محمد مكة
رمبا ،لكن محمد املدينة املنورة ،ليس مؤكدا…" 70.ويف  15نومفرب  ،2016حض حداد
املازري املؤمتر الرئاس الرابع ملارين لوابن ( )Marine Le Penاخملصص ملوضوع
ضوايح املدن الفرنس ية 71.افتتحت مارين لوابن حديهثا بتقدمي شكرها عىل حضور
املازري .ويف هذا احلدث ،مسح الضيف لنفسه بتقبيل يدها 72.وقد أأاثرت الزايرة
واحلركة اليت قام هبا ،انتقادات لذعة ،قرر املعين الرد علهيا بشاسة موهجـا جام غضبه
الانتقايم عىل "السالميي" وغريمه من "حجافل فايس بوك" واملشاركي للمنشورات
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اليت انتقدته 73.ل شك أأن مسلمي فرنسا ،حضااي اسالموفوبيا الميي املتطرف الفرنيس،
قد اس متتعوا بـ"ذوق" ترصحي حداد املازري عند ترصحيه:
ابلنس بة للضوايح الفرنس ية ،مل أأشعر يوما أأنين أأقرب اىل نيكول ساركوزي مثل اليوم
اذلي جتر أأ فيه عىل ذكر "احلثاةل" اليت وعد بـ "ابلتخلص مهنا عن طريق التنظيف
ابلاكررش" ،لكنه مل ِيف بوعده ،عىل عكس فالدميري بوتي اذلي وعد مبطاردة حثاةل
الرهابيي السالميي "اىل غاية املرحاض"74.

ان ال ِعناق والطراء اذلي أأضفاه هذا النارش للكراهية مدفوع ا ألجر ،عىل أأمحد بن
سعادة ،خالل منحه لقب أأول اكتب عرب يفكك أأسطورة "الربيع العرب" ،يبدو وكأنه
قبةل جوداس اخلائن .يقول حداد املازري:
املؤلف العرب ا ألول أأو املؤلف ابختصار ،ليس أأان ولكن الس يد أأمحد بن سعادة يف
كتابه " أأرابيسك أأمرييك ،دور الولايت املتحدة يف ثورات الشارع العرب"
(منشورات  ،Michel Brûléأأبريل  .)2011هذا الفزيايئ اجلزائري البارز املقمي يف
كندا ،ل الفضل الكبري يف حتليل "الربيع العرب" جمردا من الرومانس ية الثورية اليت
أأحاطت به .وحىت وان مل يكن هذا الكتاب انتاج س ياس أأو جيوس ياس ابملعن
املتعارف عليه – فقد اكتفى املؤلف ،بصفته رجل عمل ،ابجراء حتقيق عقالين يف
العالقات القامئة بي نشطاء النرتنت العرب وبعض املنظامت غري احلكومية ا ألمريكية
– فقد اكن ابلنس بة يل مفيدا جدا75.
 .2.5فريق CIGPA

يدير مركز  CIGPAالثاليث حداد املازري (املؤسس-الرئيس-املدير) ،أأندراي كورفو
( ،)Andrea Corvoاملمثل السابق ليطاليا دلى الاحتاد ا ألوروب (انئب املدير)
وميش يل رميبو ( ،)Michel Raimbaudسفري فرنسا السابق (انئب املدير) .يتآألف
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املركز من جلنة رعايةأأ تضم أأسامء مرموقة :رؤساء سابقون ورؤساء وزراء ووزراء ،من
بيهنم وزير ادلفاع الفرنيس السابق شارل ميون ( ،)Charles Millonوجلنة
س ياس ية،ب تضم خشصيات معروفة ،مهنا عىل وجه اخلصوص رضا قريرة ،وزير ادلفاع
الوطين التونيس ا ألس بق ( 14يناير  27 – 2010يناير  )2011وايفراقوراس
مايروماتيس ( ،)Evagoras Mavrommatisرئيس اجلالية القربصية ا ألوروبية،
ابلضافة اىل جلنة علمية تضم أأاكدمييي ،وسفري فرنيس سابق ،ميشال رميبو ،ووزير
خارجية قربيص سابق ،ميشالس أأاتليديس ( ،)Michális Attalídisوادارة حترير،
تضم يف صفوفها أأمحد بن سعادة وريشار لبيفار وماجد نعمة.
 .3.5أنشطة CIGPA

تقترص أأنشطة  CIGPAعىل تنظمي الندوات .اذا تفحصنا ما ينتجه املركز يف جمال
البحث ،جند أأن التقرير الوحيد اذلي نشه يف  11مايو  17( 2016صفحة ،أأكرث من
نصفها عبارة عن جموعة خمتارة من املقالت املنشورة عىل موقع  ،)Atlanticoاكن
بعنوان "ر أأي  CIGPAيف الانتخاابت ا ألمريكية" ،ويقترص عىل نقل أأطروحات
املؤسس-الرئيس -املدير حداد املازري .ويتبن هذا التقرير موقفا ل لبس فيه من
الثورات العربية ،جاء فيه "نعمل مجيعا اليوم أأن 'الربيع العرب' الشهري مل يكن سوى
أأ ماريو سواريز ( ،)Mario Suarezرئيس الربتغال السابق؛ عبده ضيوف ( )Abdou Dioufرئيس الس نغال ا ألس بق؛ عيل
ودل محمد فال ( )Ely Ould Mohamed Vallالرئيس السابق ملوريتانيا؛ س يد أأمحد غزايل رئيس الوزراء اجلزائري ا ألس بق؛
حامد القروي رئيس وزراء تونس ا ألس بق؛ شارل ميون ( ،)Charles Millonوزير ادلفاع السابق ،فرنسا؛ فرانسوا ترييه
( ،)François Terréرجل قانون وأأاكدميي؛ الطاهر بلخوجة ،وزير ادلاخلية السابق ،تونس؛ فيتوريو كراكيس ( Vittorio
 ،)Craxiوزير ادلوةل السابق للشؤون اخلارجية ،ايطاليا.
ب رضا قريرة ،وزير ادلفاع الوطين التونيس ا ألس بق ( 14يناير  27 - 2010يناير )2011؛ س يلفان ندوتينجاي ( Sylvain
 ،)Ndoutingaïوزير سابق مجلهورية أأفريقيا الوسطى؛ فيتوريو كراكيس ،وزير ادلوةل اليطايل السابق للشؤون اخلارجية؛ حداد
املازري ،فيلسوف وسفري سابق؛ كريستيان مالر ( ،)Christian Malardحصفي مسؤول القسم اخلاريج يف قناة فرنسا3؛
ايفاقوراس مافروماتيس ( ،)Evagoras Mavrommatisرئيس اجلالية القربصية ا ألوروبية؛ لويل أدا (،)Laoualy Ada
املستشار الرئييس لرئيس وزراء النيجر؛ عيل عبد الرمحن حقار ،ا ألمي العام السابق لرئاسة مجهورية تشاد.
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'ش تاء اساليم -أأطليس' ،ونقتبس هذا التعبري عن رئيس نا حداد املازري" 76.يف هذا
التقرير ،يُـهتم ابراك أأوابما بـ"مس يانية دميقراطية" واببرام اتفاقية مع جامعة الخوان
املسلمي ،ويف ختام التقرير نقر أأ" :حىت وان اعرتض منتقدوه ،فباماكن املرحش للرئاسة
دواندل ترامب أأن يفتح أفاق واعدة ،والنجاح حيث فشل ابراك حسي أأوابما .وهذا
هو سبب أأمنية  CIGPAيف فوزه عىل املرحش ادلميقراطي"77.
اذا اس تثنينا هذا التقرير ادلاخيل ،فان مجيع املساهامت املنشورة عىل موقع
 CIGPAيه من عل أأطراف أأخرى 78ولس امي من الس ياس يي الفرنس يي ،ولكها
تتطرق ملواضيع مرتبطة ابملشهد الس ياس وا ألمين الفرنيس ،خاصة بشآأن السالم
والتطرف والرهاب يف فرنسا .جند عىل هذا املوقع عىل سبيل املثال" ،خطة العمل
ضد التطرف والرهاب" اليت قدهما رئيس الوزراء مانويل فالس ()Manuel Valls
أأمام امجلعية الوطنية الفرنس ية يف  9مايو  79.2016وجند أأيضا مضن املراجع املنشورة
تقرير ماكل بوتيح "التطرف واجلهادوية يف ا ألحياء الشعبية" 80،وتقرير اللجنة الربملانية
برئاسة جورج فينيش (" )Georges Fenechحتقيق عن ماكحفة الرهاب" 81أأو
تقرير معهد مونتي ( )Institut Montaigneحول بناء اسالم فرنيس82.
أأحد التقارير اليت نشها مركز  CIGPAهو تقرير جان جالفاين ( Jean
 ،)Glavanyالعضو يف جلنة الشؤون اخلارجية يف امجلعية الوطنية ،حول الثورات
العربية ،يعود اتريه اىل عام  83.2013ويرمس هذا التقرير صورة للثورات يف تونس
ومرص وليبيا ،بطريقة براغامتية مس تخلصا ادلروس النامجة عن ترسع فرنسا يف تعاملها
مع الثورة التونس ية ،قبل أأن يقرتح عىل فرنسا و أأورواب رضورة اختاذ اجراءات:
ومع ذكل ل ينبغي أأن خندع أأنفس نا :هناك أأيضا تيارات قوية معادية بشك واحض،
بل تتعارض مع القمي العاملية اليت نمتن جناهحا بشك مشوع .]...[ .ذلكل ليس من
مصلحتنا أأن يقترص موقفنا عىل التعليق عىل التحولت اجلارية يف العامل العرب ،بل
جيب أأن نسآأل أأنفس نا ابس مترار ما اذلي ميكن أأن تفعهل فرنسا ملرافقة هذه
التطورات84.
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يعرض اجلدول اليت بعض الندوات اليت نظمها  CIGPAمنذ نشآأته يف عام .2016
التارخي /الشاكء /العنوان
•  7مايو 2016
• الرثاي لالستشارات والبحوث  -أأحباث
( أأبو ظيب)
• جمةل Afrique Asie
• "الربيع العرب بعد مخس س نوات :التقيمي
ا ألمين والاقتصادي واجليوس ياس .كيف
نتعامل مع خطر الرهاب العاملي؟"
•  15أأكتوبر 2016
• معهد الاستشاف وا ألمن يف أأورواب
()IPSE
• "تركيا  -الغرب  -العامل العرب :تداعيات
الس ياسة الرتكية عىل التحولت اجليوس ياس ية
والتحدايت الاسرتاتيجية الرئيس ية املعارصة
الكربى"

•  25مارس 2017
• معهد ادلميقراطية والتعاون ()IDC
• Arabies.com
• Insead.edu
• "اماكنية حدوث تقارب روس أأمرييك

أأبرز املتدخلي
• س يد أأمحد غزايل
• ماجد نعمة
• ريشار لبيفيار
• محمد دحالن
• برانر غودار (فرنسا) ،مسؤول كبري
سابق يف الاس تخبارات العامة ،ومتخصص يف
الش باكت السالمية وعضو CIGPA
• فرانسوا كومبانيول (فرنسا) ،ملكف سابق
يف مشوع بوزارة ادلفاع ورجل قانون
وابحث مشارك يف معهد IPSE
• شارل ميون (فرنسا) وزير ادلفاع
ا ألس بق.
• برانر غودار (فرنسا) ،مسؤول كبري
سابق يف الاس تخبارات العامة ،ومتخصص يف
الش باكت السالمية وعضو يف CIGPA
• ميش يل رميبو (فرنسا) ،سفري فرنسا،
وأأس تاذ يف مركز ادلراسات ادلبلوماس ية
والاسرتاتيجية ( )CEDSوعضو .CIGPA
• ماجد نعمة (منشط اجللسة)
• س يد أأمحد غزايل
• لكود غيان (فرنسا) ،ا ألمي العام السابق
لرئاسة امجلهورية ووزير ادلاخلية ا ألس بق.
• روزين غويج (الولايت املتحدة
ا ألمريكية) ،مؤسسة جلنة "دواندل ترامب -
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وعواقبه الس ياس ية واجليوس ياس ية عىل أأورواب فرنسا" ومقربة من الرئيس دواندل ترامب.
والعامل العرب"
• ملياك سوريل ،ممثةل فرانسوا فيلون،
•  14أأبريل 2017
امجلهوريون.
• احتاد امجلهوريي املسلمي يف فرنسا
• كريس تي بيري ،ممثةل الس يد جاك ش ميناد.
()CMRF
• "مس تقبل السالم يف فرنسا سؤال طرح • فلوراين فيليبوت ،ممثل مارين لوابن عن
اجلهبة الوطنية.
عىل  11مرحشا للرئاسة"
• ابساكل رشيك املتحدث ابمس بينوا
هامون.
• دجوريج كوزمانوفيتش ،املتحدث ابمس
جان لوك ميلينشون.
• جان بيري مينار املتحدث ابمس اميانويل
ماكرون.
• رولن دوماس (فرنسا) وزير اخلارجية
•  26يونيو 2017
ا ألس بق.
• املركز الفرنيس ألحباث اخملابرات
• ايف بونيه (فرنسا) ،احملافظ السابق
()CF2R
• الرثاي لالستشارات والبحوث  -أأحباث ( أأبو واملدير السابق ملديرية مراقبة الرتاب الوطين
(.)DST
ظيب)
• اريك دنيس يه (فرنسا) ،متخصص يف
• "استامثرات قطر يف فرنسا معادةل بعدة
الاس تخبارات والرهاب والاس تخبارات
جماهيل"
الاقتصادية ،مؤسس ومدير .CF2R
• نوفل البراهميي املييل ،عامل س ياس
فرنيس جزائري ،دكتوراه يف العلوم
الس ياس ية ،مدرس يف معهد العلوم الس ياس ية
بباريس.
• عرو موىس (مرص) ،ا ألمي العام السابق
•  29مارس 2018
جلامعة ادلول العربية ووزير اخلارجية املرصي
• " التحدايت الاسرتاتيجية الكربى
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ا ألس بق.
للتحالف الفرنيس املرصي :اخلطر الرهاب،
• هرني غينو (فرنسا) ،املستشار الرئييس
املطلب ادلميقراطي ،الشاكة الاقتصادية".
السابق للرئيس نيكول ساركوزي
• هوبري فيدرين (فرنسا) ،وزير اخلارجية
ا ألس بق
• جان فريديريك بواسون ،رئيس احلزب
•  22يونيو 2019
• "عودة اجلهاديي اىل أأورواب ،ما العمل؟ ادلميقراطي املس يحي.
• هرني غينو ،املستشار الرئييس السابق
للرئيس نيكول ساركوزي.
• لكود غواجسن ،وزير سابق يف حكومة
جوبيه
• جان برانر بيناتيل (فرنسا) ،فريق يف
•  29فرباير 2020
اجليش الفرنيس )S2( ،والقائد السابق لفوج
• "الجنراف ا ألردوغاين السالماوي
والعامثين اجلديد :كيف أأصبح احلليف الغرب املشاة  42سرياب (.)SIRPA
• ألن رودييه (فرنسا) ،ضابط خمابرات
هتديدا عامليا؟"
فرنيس كبري سابق ومدير ا ألحباث يف مركز
أأحباث الاس تخبارات الفرنس ية (.)CF2R
• بيري للوش (فرنسا) ،الرئيس السابق
للجمعية الربملانية حللف الناتو ووزير ادلوةل
السابق للشؤون ا ألوروبية اابن رئاسة نيكول
ساركوزي.

عندما ننظر عن قرب اىل املوضوعات املتناوةل يف هذه الندوات ،نالحظ أأهنا تعكس
مواقف مؤسس-رئيس-مدير ،CIGPAحداد املازري ،وتعرب اىل حد كبري عن مدى
حنقه عىل "الربيع العرب" وعدائه جتاه تركيا وقطر .وقد نُظمت البعض من هذه
الندوات ابلشاكة مع هيئات ومؤسسات قريبة من  CIGPAمثل جمةل Afrique
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 ،Asieاليت يديرها ماجد نعمة ،واملركز الفرنيس ألحباث الاس تخبارات ()CF2R
اذلي يديره اريك دينيس يه ،واحتاد امجلهوريي املسلمي يف فرنسا ( )CMRFبرئاسة
حداد مازري ،والرثاي لالستشارات والبحوث ( أأحباث) ،اليت يشف علهيا محمد
دحالن.
من امللفت لالهامتم أأن نالحظ مدى انطباق أأعامل  CIGPAمضن ش بكة النفوذ
الس ياس اخلاريج دلوةل المارات العربية املتحدة .يف مقال بصحيفة لوموند الفرنس ية،
بعنوان "من غزة اىل أأبو ظيب ،صعود محمد دحالن املثري للجدل" ،بتارخي  6أأكتوبر
 ،2017يعترب الصحفي بنيامي ابرث ( ،)Benjamin Bartheاذلي وصف محمد
دحالن بآأنه "وكيل نفوذ دويل" ،أأن "زايرة رسيعة ملوقع International
 ،Company Profileاذلي يعترب واكةل تقيمي خماطر الئامتن ،يكشف أأن مركز
" أأحباث" هو يف احلقيقة فرع للملكية الماراتية القابضة ،التابعة لل هنيان ."...ويضيف
الصحفي:
بعد ادراكه أأن املعركة ضد السالم الس ياس تدور رحاها أأيضا عىل مس توى
ا ألفاكر ،استمثر دحالن بكثافة يف الصناعة ا ألوروبية للمؤمترات واملؤسسات الفكرية.
ومن خالل مكتب ادلراسة " أأحباث" اذلي يديره – امسه الاكمل الرثاي لالستشارات
والبحوث – وهو كام ر أأينا واهجة مفربكة للنظام المارايت ،يقوم دحالن برعاية ومتويل
منصات خمتلفة للحوار ،من بيهنا موقع  ForMENAيف بروكسل ،ومنتدى اخلليج
املتوسطي ( )Mediterranean Gulf Forumيف روما ،واملركز ادلويل
لدلراسات اجليوس ياس ية والاستشافية يف ابريس ،اذلي يديره التونيس حداد
املازري ،أأحد العمالء املتحمسي سابقا لنظام بن عيل .ولكها هيآلك ترحب بسخاء
بك حانق عىل "الربيع العرب" ومس تعد لقطر ،لكهنا تصم أذاهنا ومتتنع بشك ش به
لكي عن أأي انتقاد لالمارات العربية املتحدة85...

امللفت للنظر أأن جل املتدخلي واحملارضين يف مؤمترات  CIGPAمه س ياس يون
فرنس يون ومسؤولون يف اخملابرات الفرنس ية .ويشك تناسق مواضيع هذه املؤمترات مع
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ا ألهداف املعلنة للمركز ،نقطة س يتناولها ابلتفصيل املقال التايل يف هذا الكتاب
" ،CIGPAمؤسسة فكرية متناسقة مع الس ياسة اخلارجية الفرنس ية" .لك املؤرشات
تبعث عىل الاعتقاد بآأن  CIGPAيه نقطة التقاء الكراهية اليت يكهنا حداد املازري
للتوهجات السالمية ولقطر وتركيا مع ا ألهداف الاسرتاتيجية الرمسية لفرنسا القلقة من
حصوة الشعوب املغاربية والعربية وا ألفريقية واليت ختش تنايم النفوذ الرتيك ،مما يعرض
للخطر الوضع الراهن القامئ عىل نظام عاملي حيدده الغرب اىل حد كبري ،وهيدد ،وفقا
لباريس ،نفوذ فرنسا ومصاحلها يف املنطقة .ويندرج توظيف حداد املازري و CIGPA
مضن احلرب ادلعائية لهجاض موجة الاحتجاجات الشعبية وهنوض شعوب شامل
أأفريقيا والشق ا ألوسط ،وابقاهئم يف وضع اخلضوع.
 .6النفوذ والتمويل اإلماراتيي

التدقيق يف امجلاعات الماراتية وش باكت النفوذ التابعة لها أأمر يفرض نفسه ابلنظر اىل
القرب الكبري املعلهن وامل ه
تبن برصاحة من ِقبل بعض الزمالء املقربي من بن سعادة من
هذه ا ألوساط .انقش نا أأعاله (القسم  )5.3الشاكة القامئة بي  CIGPAومركز
" أأحباث" المارايت التابع دلحالن ،وس يكتشف القارئ أأيضا حضور منظامت أأخرى
مش بوهة نظمت أأنشطة عامة شارك فهيا ريشار لبيفيار واريك دينيس يه وغريمه ممن
س نرتكك تكتشفوهنم.
ومن ا ألمانة ا ألخالقية أأن نوحض ،قبل املض قدما ،بآأننا مل نكتشف صةل مبارشة بي
بن سعادة وش باكت النفوذ الماراتية هذه .ونشري أأيضا أأن القصد يف هذا الفصل ليس
ادانة بن سعادة بناء عىل روابطه مبنظامت أأو أأشخاص مش بوهي .هدفنا هنا هو
تسليط الضوء عىل فضاء أخر من الثورات املضادة ،ينشط يف اطاره حبامسة
املتعاونون املقربون من بن سعادة ،داخل  CIGPAو  .CF2Rوهذه الطالةل تسلط
بدورها الضوء عىل جزء أخر من حميطه ا أليديولويج والس ياس.
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 .1.6محمد دحالن

من هو هذا الشخص اذلي جنده يف لك ماكن واذلي يصفه الصحفي بنيامي ابرث بآأنه
"وكيل نفوذ دويل"؟
أأدار محمد دحالن مؤمتر  CIGPAاخلاص ابلثورات العربية .وتُظهِره احدى الصور
التذاكرية اىل جانب حداد املازري ،يف حاةل اسرتخاء ،ملتصقي ببعضهام وابتسامة
عريضة مرتسمة عىل وهجهيام .واكن مركز  CIGPAقد نظم فعاليتي ابلشاكة مع مركز
أأحباث 86لدلراسات اذلي يرت أأسه دحالن .يمي ظل دحالن أأيضا عىل مؤمتر جنيف
الفخم اذلي نظمته الش بكة العاملية للحقوق والتمنية ( ،)GNRDويعترب اىل جانب
لعامل اذلين ميولون هذه املنظمة غري احلكومية87.
ذكل أأحد رجال ا أ
مل تفاجئنا رؤية هذا الشخص داخل كواليس  CIGPAو  GNRDبصفته راعيا
هلام ،ومن املعروف أأيضا أأنه عيل نشط مضن املنظومة املناهضة لصحوة الشعوب يف
شامل أأفريقيا والشق ا ألوسط:
أأخطبوط املؤامرات ..عراب الانقالابت ..مبعوث ابن زايد ملاكحفة ثورات الشعوب
العربية ..صديق اجلرنالات ويد "ارسائيل" الطوىل للتالعب ابملقاومة ..مسميات
و ُكن عُرف هبا محمد دحالن ،القيادي املفصول من حركة "فتح" الفلسطينية ،اذلي
ابت منذ  2011رسطاان ينخر يف عظم وجسد اجملمتع العرب .مل جيد أأبناء زايد خشصا
كدحالن لتنفيذ أأجندهتم القلميية ،فتارخي الرجل وابعه الطويل يف التجسس والتآمر
واخليانة ،سواء عىل بين شعبه أأو بين أأمته ،هو جواز سفره املعمتد لتحويهل اىل قبةل
يقصدها العابثون يف مقدرات الشعوب ،الطامعون يف القفز عىل أأمن واس تقرار
اجملمتعات( 88.اقتباس)

من هو اذن هذا الرجل اذلي جيمع يف خشصه لك هذه النعوت اخملزية؟ دعوان نعود
اىل ا ألصل.
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ينحدر دحالن من خممي خان يونس لالجئي يف جنوب غزة .بد أأ صعوده داخل
حركة فتح عام  1994عندما توىل قيادة هجاز ا ألمن الوقائ ،وهو هجاز اس تخبارات
و أأمن قوي – مكون من  20000عنرص – ت انشاؤه مبوجب اتفاقيات أأوسلو ومولته
الولايت املتحدة 89.و أأصبح الرجل القوي يف قطاع غزة دلرجة أأن ساكن القطاع أأطلقوا
علهيا امس "دحالنس تان"90.
جاء سقوطه املروع نتيجة خالف نشب بينه وبي محمود عباس رئيس حركة فتح
اذلي اهتمه بعرقةل اعادة اعامر غزة ،قبل أأن يطرده اجمللس الثوري حلركة فتح يف يونيو
 2011بعد اهتامات ابلفساد والاختالس 91.وتبع ذكل محالت تشهري وقذف متبادةل
بي اجلانبي كشفت عن تورط دحالن احملمتل يف علية اغتيال الرئيس الفلسطيين
ا ألس بق ايرس عرفات 92وعدد من رموز املقاومة الفلسطينية:
دحالن متورط يف اغتيال عدد من كبار القادة الفلسطينيي ،من بيهنم صالح حشادة،
أأحد كوادر البارزة يف حامس اذلي اغتيل يف عام  ]...[ 2020ابلضافة اىل كوادر
فتح أخرين من بيهنم هشام ميك ومحمد أأبو شعبان و أأسعد الصفطاوي وخليل الزبن
ونعمي أأبو س يف وخادل محمود شهداء.
ويروي (محمود) عباس هذه الشهادة "يف احملاوةل ا ألوىل لغتيال صالح حشادة جاء
دحالن وقال :صالح حشادة س ينهتيي خالل دقائق ..وبعد دقائق مسع انفجار خضم،
فذهب دحالن للخارج وقال ابحلرف الواحد :ابن الـ ...نفد (ترك) البيت قبل حلظة
واحدة"( 93.اقتباس)

توفر دوةل المارات العربية املتحدة دلحالن منفى ذهبيا حيث أأصبح "مستشارا
محميـا" أأو حىت " أأخا" حملمد بن زايد 94.وبفضل ما حظي به من دمع مايل واعاليم من
رئيس ادلوةل الماراتية ،انتقل دحالن اىل مرحةل الهجوم املضاد للثورات .ويعمل الرجل
عىل حمورين أأساس يي )1 :تصفية القضية الفلسطينية و  )2اهجاض الصحوات
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الشعبية لتجنب أأي عدوى قد تؤدي اىل اهنيار عروش ا ألنظمة البرتوملكية يف
املنطقة.
مل يعد موقف دوةل المارات من القضية الفلسطينية رسا .فقد قامت ادلوةل بتطبيع
عالقهتا مع الكيان الصهيوين يف جتاهل اتم حلقوق الشعب الفلسطيين ،ابملشاركة احملمتةل
دلحالن يف تنظمي هذه التفاقيات 95.وجتدر الشارة اىل أأن هذا التطبيع جاء يف أأعقاب
الضجة الكبرية اليت أأحدثهتا "صفقة القرن" للرئيس ترامب والنظامي املرصي
والسعودي" ،الصفقة" اليت تمتثل يف تصفية القضية الفلسطينية بشك هنائ.
واكنت التحراكت الماراتية قد بد أأت قبل وقت طويل من اعالن الصفقة .فقد بذلت
أأبو ظيب هجودا حثيثة لس تعادة الس يطرة عىل قطاع غزة من أأيدي حامس عن طريق
توظيف العالقات اليت ميلكها دحالن يف املنطقة .و أأفادت معلومات مرسبة عن
مساعدات مالية كبرية س يجلهبا دحالن اىل غزة لصاحل ا ألهجزة ا ألمنية و أأهايل حضااي
الاعتداءات الرسائيلية:
يف تكل ا ألثناء ،كشف ابردويل ( )Bardawilملوقع  Middle East Eyeأأنه
ابلضافة اىل دعه لقوات ا ألمن التابعة للسلطة الفلسطينية اليت أأقيلت هذا
ا ألس بوع ،تعهد دحالن بدمع املتضرين من حرب هذا الصيف.
قال بردويل أأن دحالن عرض تقدمي  5000دولر لك أأرسة فقدت أأحد أأفرادها،
و 10ألف دولر لك أأرسة فقدت مزنلها ،و 1500دولر لك اصابة خطرية،
و 700دولر لك فرد اصابته متوسطة .ورصح أأحد املتعاوني مع دحالن لوسائل
اعالم حملية بآأن ا ألموال س تآأيت من المارات عرب دحالن لتوزع عىل العائالت96.
(مرتمج عن الجنلزيية)
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اكن الهدف من هذه املناورة هو هتميش نفوذ "اسالميي" حامس يف غزة وكسب
تعاطف حضااي احلصار املفروض عىل القطاع وحضااي احلروب املتتالية.أأ
عل دحالن أأيضا عىل حماربة حصوة الشعوب يف ادلول العربية ،لهجاض التطلعات
ادلميقراطية لهذه الشعوب ،ولتفادي وصول حمتي لهذه العدوى اىل ا ألنظمة البرتوملكية
يف الشق ا ألوسط .أأما دوره يف مقع الثورة الليبية من ِقبل نظام القذايف ،كفيل جبعهل
حمل حتقيق من ِقبل احملكة اجلنائية ادلولية "لتورطه املزعوم مع س يف السالم
القذايف" 97،حيث يُشتبه يف تقدمي دحالن املساعدة لنجل القذايف يف ارتاكب جرامئ
ضد النسانية .ومن املعروف أأن س يف السالم القذايف مطلوب لـ:
مسؤوليته اجلنائية املزعومة يف ارتاكب عليات قتل واضطهاد للمدنيي ،ابعتبارها
جرامئ ضد النسانية ،بدءا من  15فرباير  2011يف مجيع أأحناء ليبيا98.

و أأيضا بسبب:
تصمميه وتنس يقه خلطة هتدف اىل ردع ومقع الاحتجاجات املدنية ضد نظام القذايف
بك الوسائل99.

دحالن مس هتدف أأيضا من حتقيق من طرف السلطة الفلسطينية حول "دوره
لسلحة الرسائيلية اىل حكومة القذايف"100.
املزعوم يف نقل ا أ
ورمغ الهتامات املوهجة اليه ابرتاكب هذه اجلرامئ ،والتحقيقات اليت تس هتدفه ،وحىت
بعد سقوط نظام القذايف ،يواصل دحالن العمل ضد التطلعات الشعبية للشعب اللييب
من خالل دمع ميليش يات حفرت ماداي وعسكراي101.

أأ وهذا يناقض أأطروحة أأمحد بن سعادة وحداد املازري .ملاذا هتدف ادارة ترامب اىل وضع السالميي عىل رأأس دول ذات
اسرتاتيجية عالية مثل مرص وليبيا وسوراي وتونس أأو حىت اجلزائر ،يف حي أأهنا تبذل الكثري من اجلهد وحتشد الكثري من ادلول
"لطرد" السالميي من قطاع صغري مساحته  365كيلومرت مربع؟
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هذه النظرة اخلاطفة ل ألنشطة التخريبية اليت قام هبا دحالن ،ل تغطي بتاات اكفة
مناوراته يف تونس ومرص والسودان وفلسطي وسوراي والمين ،لكهنا مع ذكل تساعد
عىل كشف مدى حامس ته يف تآأجيج الفنت والتحريض ،وتنوع ا ألساليب اخملتلفة اليت
يس تخدهما ،اليت ترتاوح بي القوة الناعة (مركز  Abhathومتويل  )GNRDوالقوة
لسلحة يف رصبيا)102.
اخلش نة (التدخل يف الزناعات املسلحة والاستامثر يف صناعة ا أ
 .2.6الشبكة العالمية للحقوق والتنمية

عىل غرار ريشار لبيفيار وماجد نعمة ،بذل رينيه نبا الكثري من اجلهود لنش أأطروحة
املؤامرة لنب سعادة عرب مواقعه الخبارية ،وهو بطبيعة احلال يشارك هذه الكوكبة
خطا هب الهتجم الشس عىل املنظامت غري احلكومية ،وومصها بآأدوات التآأثري والتوجيه،
خدمة للمصاحل ا ألمريكية .ومثل هذا املوقف يثري حقا الاس تغراب عندما نراه يصعد
يف خطابه حلساب ش بكة  103،GNRDاملموةل جزئيا من محمد دحالن ،مبا يويح ،رمبا
من وهجة نظره ،أأن هناك منظامت غري حكومية جيدة و أأخرى سيئة .هذه الازدواجية
من طرفه يف العالقات مع املنظامت غري احلكومية لفتت انتباهنا ودفعتنا اىل الاهامتم
بقضية هذه املنظمة.
ش بكة  GNRDمنظمة غري حكومية نروجيية أأسسها لؤي ديب ،مواطن فلسطيين
مقمي يف الرنوجي .وقامت هذه املنظمة غري احلكومية خالل فرتة رئاس ته ،من بي أأنشطة
أأخرى ،بتنظمي مؤمترين ( أأحدهام حول البحرين والخر حول الرهاب) ،وشاركت يف
مراقبة الانتخاابت يف جنوب السودان ( ،)2011وا ألردن ( ،)2013واجلزائر
(الانتخاابت الرئاس ية  ،)2014ويف مرص (الانتخاابت الرئاس ية  ،)2014ويف تونس
(الربملانية ،هناية .)2014
ومل تنس ش بكة  GNRDأأيضا "امجليل" اذلي تلقته من رعاهتا ،فآأابنت عن كرهما،
حيث أأعلن موقع "  "The Nationalالخباري المارايت يف  18أأكتوبر  2013أأن:
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دوةل المارات العربية املتحدة حتتل املرتبة  14يف العامل من حيث احرتام حقوق
النسان يف تصنيف الش بكة العاملية للحقوق والتمنية ) ]...[ (GNRDمتقدمة عىل
العديد من ادلول الغربية ،مبا يف ذكل الولايت املتحدة104.

تبدو هذه املرتبة رسايلية اذا علمنا ،عىل سبيل املثال ،أأنه يف عام  ،2013صنفت
فريدوم هاوس ( )Freedom Houseدوةل المارات العربية املتحدة من بي أخر 30
دوةل تعاين من نقص خطري يف جمال احلرية من بي  195دوةل متـت دراس هتا 105،يف
حي صنف معهد اكتو ( )Catoالمارات العربية املتحدة ،وفقا ملؤرش احلرية البشية
املعمتد دلهيم ،يف املرتبة  117من أأصل  152يف عام 106.2015
وجتدر الشارة اىل أأن احملاك والصحافة الرنوجيية وهجت اىل ديب هتمة تبييض أأموال
مصدرها المارات العربية املتحدة .ونش حصيو جريدة  Aftendbladetحتقيقا بعنوان
"املنظمة الغامضة" يهتمون فيه لؤي ديب:
أأراد لؤي محمد ديب عىل ما يبدو أأن يناضل من أأجل السالم ومن أأجل عامل أأفضل،
فآأنشآأ منظمة غري حكومية خاصة به ،مث منظمة أأخرى ،تلهتا منظمة اثلثة ،وبعد فرتة
وجزية أأصبح هذا الرجل املنحدر من جممتع نروجيي صغري ،عبارة لوحده عن ش بكة
حقيقية من املنظامت ادلولية واجلامعات املش بوهة .وقد ت حتويل املاليي من اليورو،
من رعاة غامضي مقميي يف المارات ،اىل احلساابت اليت يس يطر علهيا لؤي ديب
اذلي ش يد عىل ما يبدو امرباطورية للعمل النساين ،و أأصبح يف الوقت ذاته خشصا
ثراي( 107مرتمج عن الجنلزيية)

ويُـحيص صاحب املقال عدة منظامت مرتبطة بشك مبارش أأو غري مبارش بـ"رجل
املشاريع النسانية" الغامض ،وجند مضن القامئة ،ابلضافة اىل ش بكة :GNRD
 .1املعهد الاسكندانيف حلقوق النسان – ( SIHRجنيف  -سويرسا)
 .2املعهد ادلويل للسالم والعداةل وحقوق النسان – ( IIPJHRجنيف  -سويرسا)
 .3التحالف ادلويل ضد جمريم احلرب – ( ICAWCصول  -الرنوجي)
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 .4املركز ا ألوروب للحقوق والعداةل – ( ECRJصول  -الرنوجي)
 .5اجلامعة الاسكندانفية (صول  -الرنوجي)
 .6أأاكدميية ادلراسات العاملية (غزة)
 .7الرابطة ا ألوروبية لعامتد املدارس اخلاصة – ( EAPSAفيجو  -الرنوجي)
 .8ماعت للسالم والتمنية وحقوق النسان (القاهرة  -مرص)
 .9اجمللس ادلويل دلمع احملامكة العادةل وحقوق النسان (جنيف  -سويرسا)
 .10واكةل حقوق النسان – ( ADHجنيف  -سويرسا)
 .11مؤسسة معارج للسالم والتمنية (اخلرطوم  -السودان)

نفس الصحفيي تتبعوا مسار التدفقات النقدية يف مقال أخر ،وكتبوا هبذا الشآأن:
تظهر أأسامء الشقيقي [صفوح وعبد الوهاب مقيد ،مالحظة احملرر] املولودين يف
سوراي ،واملقميي يف المارات العربية املتحدة ،يف قوامئ معظم الشاكت اليت حولت
أأكرث من  15.5مليون يورو اىل حساابت مرصفية يس يطر علهيا لؤي ديب يف
الرنوجي.
وعندما اهتمت أأوكوكرمي (’[ )Økokrimالوحدة املركزية ملاكحفة اجلرمية الاقتصادية
والبيئية يف الرنوجي ،مالحظة احملرر] يف مايو  2018ديب ابرتاكبه جرامئ أأحصاب
الياقات البيضاء ،والزتوير والاجتار ابلبش ،قرر املدعي العام تركزي الهتامات عىل
اجلرامئ املرتكبة يف الرنوجي .مث قررت الشطة وقف التحقيق يف قضية الرعاة
الغامضي يف المارات العربية املتحدة ،نظرا لعدم تعاون أأبو ظيب واس تجابهتا لطلبات
املساعدة للتحقيق اليت قدمهتا هلم أأوكوكرمي( 108.مرتمج من الجنلزيية)

وقبل احلك عليه من ِقبل احملاك الرنوجيية:
أأدانت حمكة مقاطعة س تافنجر ( )Stavangerلؤي ديب جبرامئ مالية خطرية
والزتوير والاجتار ابلبش .و ُحك عىل رئيس  GNRDالسابق ابلسجن أأربع س نوات
ونصف ]…[ .و ُحك عىل ديب أأيضا بسداد ما يزيد قليال عن عشة ماليي كرونة،
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واكن قد اختلس هذه ا ألموال من املنظمة احلقوقية اليت اكن يديرها من أأجل متويل
أألعاب القامر عرب النرتنت ]...[ .كام رشعت ادلوةل يف مصادرة عدد من القطع اذلهبية
اليت ت العثور علهيا يف مزنل ديب الاكئن يف بدلية صول( 109.ترمجة)

متزيت تقارير الصحافة الرنوجيية عن ممارسات لؤي ديب وحول الش بكة العاملية
للحقوق والتمنية ( )GNRDابلمتحيص ادلقيق .وبينت هذه التقارير أأن املبالغ املذكورة
هائةل ،وقد ت حتويل أأكرث من  15.5مليون يورو من المارات العربية املتحدة اىل
حساابت املنظامت اليت يس يطر علهيا خشص واحد .وهذا املبلغ يتعلق فقط مبا تنشه
الصحافة ودوةل واحدة ،وهو بذكل ل ميثل سوى ر أأس اجلبل اجلليدي من جموع
ا ألموال ليت تُـحول اىل منظامت ديب املتعددة .وللمرء أأن يتساءل عام اذا اكن تكتل
املنظامت اليت يس يطر علهيا ديب ليس يف الواقع سوى جزء صغري من ش بكة نفوذ
اماراتية واسعة داخل أأورواب.أأ
نظمت الش بكة العاملية للحقوق والتمنية يف  16و 17فرباير  2015مؤمترا دوليا 110يف
فندق "الرئيس ويلسون" املهيب الواقع عىل ضفاف حبرية لامين يف جنيف .واكن
موضوع املؤمتر يدور حول التحدايت والفرص يف حتقيق التوازن بي ماكحفة الرهاب
وحامية حقوق النسان 111.وت العالن عن مشاركة رينيه اناب وريشار لبيفيار وايريك
دينيس يه ،كضيوف "هممي" ( )VIPومتحدثي يف املؤمتر.
يروي الصحفي براين ويتاكر ( )Brian Whitakerيف حصيفة الغارداين ( The
 ،)Guardianاذلي حقق يف قضية  GNRDو أأعد ملفا بعنوان "فضيحة
 112،"GNRDما حدث يف كواليس هذا املؤمتر ،يف مقاةل ملفتة للنظر حتت عنوان
"ولمية يف جنيف ...اخلطة الغريبة للش بكة العاملية للحقوق والتمنية ملاكحفة الرهاب":
أأ حييص جسل الشفافية التابع لالحتاد ا ألوروب لعام  2014متثيليات الش بكة العاملية للحقوق والتمنية ( )GNRDيف البدلان
التالية :المنسا ،بلجياك ،فرنسا ،اس بانيا ،بريطانيا العظمى ،الربازيل ،كندا ،مرص ،ا ألردن ،لبنان ،مودلوفا ،الرنوجي ،السودان،
سويرسا ،تونس ،المارات العربية املتحدة ،زامبيا.
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يقع فندق الرئيس ويلسون من فئة مخس جنوم عىل ضفاف حبرية جنيف ،ويمتتع
ابطالةل "اس تثنائية" عىل جبل مون بالن ( ،)Mont Blancوحيتوي عىل ثالثة
مطامع تقدم "أأشهيى ا ألطباق اليت ل تضاىه" .وترتاوح أأسعار الغرف يف فندق
ويلسون بي  250جنيه اسرتليين اىل  52أألف جنيه اسرتليين لليةل الواحدة يف جناح
روايل بنهتاوس( 113.مرتمج من الجنلزيية)

مث يذكر الصحفي تاكليف املتحدثي اليت تدفعها ش بكة :GNRD
اذا احتسبنا مجيع النفقات ...اكنت العضوة الربيطانية يف الربملان ا ألوروب جويل وارد
( )Julie Wardواحدة من املدعوين للمشاركة يف طاوةل مس تديرة .لقد دفعت لها
 GNRDمثن تذكرة درجة رجال ا ألعامل مببلغ  525جنهيا اسرتلينيا من مانشسرت اىل
جنيف عرب بروكسل ووفرت لها القامة ملدة ليلتي يف فندق ويلسون.
اذا افرتضنا أأن املدعوين ا ألربعي املسجلي كـ "ضيوف ومتحدثي من كبار
الشخصيات  "VIPقد تلقوا معامةل مماثةل ،فان تلكفة حضورمه مجيعا يف املؤمتر
ستتجاوز ابلتآأكيد  50000جنيه اسرتليين .وهذا ابلطبع دون احتساب التلكفة املعتربة
لستئجار القاعات ومرافق فندق ويلسون "الشهرية" والتاكليف الدارية والتنظميية
اخلاصة بش بكة ( 114.GNRDمرتمج من الجنلزيية)

ويدمع الصحفي مقال ابلترصحي اذلي أأدلت به النائبة ا ألوروبية جويل وارد يف تعاملها
بشفافية عند ابالغ مؤسس هتا115.
ويف جزء أخر من نفس املقاةل ،يشارك براين ويتاكر قُراءه ما يعتربه احملفز وراء تنظمي
مثل هذا احلدث اذلي تطلب ،وفقا للصحفي ،مدة عامي من التحضري 116.ويؤكد أأن:
الاقرتاح الرئييس املطروح من ِقبل مشوع  GNRDمتثل يف انشاء جملس دويل
ملاكحفة الرهاب تتلخص هممته اجامل و أأساسا يف حتديد همن مه ا ألفراد واملنظامت اليت
جيب تصنيفها عىل أأهنا "ارهابية" ،ويمتخض عنه جتميع قامئة سوداء عاملية تُرا هجع
وتُـحده ث س نواي ويُـحتفظ هبا( 117.مرتمج عن الجنلزيية)
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مث يضيف الصحفي:
املشلكة الرئيس ية تكن يف عدم وجود اجامع بشآأن تعريف "الرهاب" ،لكن مسودة
اتفاقية  GNRDتلتف عىل هذه الشاكلية من خالل جتنب تقدمي أأي تعريف .يبدو
أأن تصنيف "ارهاب" ،حبسب مشوع الش بكة العاملية للحقوق والتمنية ،ل يعمتد
عىل معايري حمددة ،بل يقوم عىل تصويت أأعضاء اجمللس ادلويل ملاكحفة الرهاب.
وابلتايل من السهل أأن نرى كيف ميكن أأن يؤدي ذكل اىل مفاوضات بي ادلول
ا ألعضاء ملعرفة من جيب أأن يُدرج يف قامئة [ا ألشخاص أأو املنظامت الرهابية،
أأ
مالحظة احملرر] :وليس مستبعدا أأن يتحول هذا اجمللس اىل نوع من الـFIFA
ملاكحفة الرهاب( 118.مرتمج عن الجنلزيية)

اكن الرهان املعلق عىل هذا املؤمتر ،وفقا لهذا التحليل ،هو ممارسة الضغط وحشد
ادلمع من أأجل اعامتد مشوع  GNRDاذلي اكن س ميهد الطريق ويفتح ا ألبواب أأمام
مجيع أأنواع التجاوزات يف جمال ماكحفة الرهاب .فوفق هذا املشوع ،يُعترب "ارهابيا"
أأي خشص أأو منظمة تُصنفها كذكل أأغلبية أأصوات اجمللس ادلويل ملاكحفة الرهاب،
وابلتايل ،أأي هجة متكل القدرة عىل التآأثري يف تصويت هذا اجمللس بوسعها أأن توظف
أليات ا ألمم املتحدة لحلاق رضر جس مي بآأي خصم لها.
تشري قامئة املشاركي يف هذا املؤمتر اىل وجود كثيف ألهجزة اخملابرات 119،وقد همثل
الطرف اجلزائري املشارك يف هذا املؤمتر حمند برقوق "اخلبري يف الرهاب" ،فضال عن
مشاركة لك من اريك دنييس وريشار لبيفيار ورينيه اناب يف هذا املؤمتر الفخم "ملاكحفة
الرهاب".

أأ الاحتاد ادلويل لكرة القدم.
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 .3.6شبكة " IIPJHR -SIHRلحقوق اإلنسان"

بعد الهتامات الثقيةل اليت وهجهتا احملاك الرنوجيية ضد ش بكة  ،GNRDانتقض رينيه
اناب ،عن طريق نشه ليس مقاةل واحدة 120أأو مقالتي 121بل ثالث 122مقالت لدلفاع
عن املنظمة غري احلكومية وعن لؤي ديب .وبدا رد فعل الصحفي مبالغا فيه وينطوي
عىل خماطر مجة .وهنا يُطرح سؤال ،ملاذا يغامر رينيه اناب ابدلفاع عن خشص متورط
يف قضااي مش بوهة؟ هل هناك صةل بي الرجلي؟
يقدم قسم "من حنن" عىل موقع " "renenaba.comللتعريف بآأهدافه و أأعضائه
و أأنشطته ،سرية ذاتية لرينيه اناب ،مشريا اىل املهمتي التيتي:
عضو يف اجملموعة الاستشارية للمعهد الاسكندانيف حلقوق النسان ( )SIHRاذلي
يتخذ من جنيف مقرا ل ،وعضو مجعية الصداقة ا ألوروبية-العربية ،ومنذ عام ،2014
يتوىل صفة مستشار يف املعهد ادلويل للعداةل والسالم وحقوق النسان ()IIPJHR
ومقره يف جنيف123.

ويشري السجل التجاري ملقاطعة جنيف اىل أأن ( IIPJHRمجعية مسجةل برمق CH-
 )660.0.503.010-7قد ت حلها يف  20يناير  2020من ِقبل أأعضاء جلنة الدارة
التابعة لها 124.وتتشك هذه اللجنة ،من بي أأعضاء أخرين ،من الرئيسة نورة ديب
(الرنوجي) وا ألمي العام لؤي محمد ديب (الرنوجي) .ويُشري نفس السجل اىل مجيع
التعديالت اليت أدخلت عىل النظام ا ألساس للمنظمة .وميكننا مالحظة أأن اثني من
املواطني الماراتيي (مشسة ماجد خلفان قريبان ويوسف عيل أأمحد بن زايد الفالس)
قد شاراك يف جلنة املعهد كرئيس وانئب رئيس عىل التوايل ملدة  14يوما (من  11مايو
 2016اىل  25مايو  .)2016ول نعرف ا ألس باب من وراء اطاللهتام اخلاطفة.
ُِ
وجسل أأيضا خشص حيمل امس فورواتن ابغا أأمري (،)Forotan Bagha Amir
كعضو يف جلنة ادارة املعهد أأثناء املراجعة الرابعة للنظام ا ألساس (بتارخي  1يوليو
 )2013قبل شطبه من القامئة يف املراجعة السابعة (بتارخي  13مارس  .)2014هذا
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الشخص هو أأيضا عضو يف جلنة منظمة  ،SIHRاليت يشارك فهيا رينيه اناب بصفته
عضوا يف جموعهتا الاستشارية.
ويُـخربان موقع " "easymonitoring.chأأن حل معهد  IIPJHRت بسبب
"متابعة قضائية تتعلق بديون مس تحقة" 125.ويكشف التقرير عدم سداد س تة أأشهر
من الجيار بتلكفة اجاملية تقدر بـ  30900فرنك سويرسي126.
واكن من الغريب أأيضا أأن نكتشف تكل الصةل الوثيقة بي املعهد ادلويل للعداةل
وحقوق النسان  IIPJHRوالميي الفرنيس املتطرف .فقد أأفادت الصحافة السويرسية
عن وقوع اضطراابت يف "بيت امجلعيات" يف جنيف ملنع انعقاد مؤمتر حول سوراي
ينظمه املعهد 127.وذكرت املنشورات اليت ت توزيعها ابملناس بة ،مشاركة منظ همي اثني
خرين هام "جتمع السوريي يف سويرسا" (مجعية قريبة من نظام بشار ا ألسد) ومجعية
أ ه
"املساواة واملصاحلة" املقربة من الميي املتطرف الفرنيس128.
أأما املنظمة ا ألخرى فهيي  SIHRاملسجةل يف السجل التجاري ملقاطعة جنيف حتت
الرمق الفيدرايل  129،CH-660.0.503.010-7وير أأسها هيمث مناع ،اذلي ِ
حظ هي ابطراء
ممزي يف مقاةل أأشاد به فهيا رينيه اناب ،عىل موقع "مدنـية" 130.جند العالقة بي هيمث مناع
ولؤي ديب ومنظمهتام  SIHRو GNRDموحضة بشك أأحسن من ِقبل الصحفي
براين ويتاكر:
يف سويرسا ،رصح املدعي العام ملقاطعة جنيف أأنه "اختذ اجراءات جنائية" تشمل
 GNRDومنظمة أأخرى ،SIHR ،أأسسها ديب ومناع .وحبسب املدعي العام ،فان
ديب ومناع " همعنِيان هبذه الجراءات"( 131.مرتمج من الجنلزيية)

ويف نفس املقاةل ،يربان الصحفي أأن املنظمتي ( GNRDو )SIHRتشرتاكن يف
نفس العنوان يف جنيف و أأن مناع قد شارك يف العديد من الفعاليات اليت نظمهتا
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 GNRDمبا يف ذكل مؤمتر جنيف (متـت دعوة مناع لهذا املؤمتر كضيف من كبار
الشخصيات  VIPوحمارض).
ويف مقال أخر ،يبي الصحفي براين ويتاكر ،عالقة أأخرى بي  SIHRورينيه اناب:
ميكن الاطالع عىل مقال نبا اذلي يدافع فيه عن  GNRDعىل موقعه الشخيص
) ،renenaba.com (En Point De Mireو أأيضا عىل موقع
 libnanews.comحيث يوصف نبا بـ "الشيك" ،وعىل موقع madaniya.info
اذلي يتوىل فيه نبا منصب "املدير" .وتشري مالحظة ُمدرجة عىل موقع
 madaniya.infoاىل أأنه يتلقى "دعا مؤسس يا" من 132.SIHR
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الش بكة الفرنس ية المارتية
 :CF2Rاملركز الفرنيس للأحباث حول الاس تخبارات
 :CIGPAاملركز ادلويل لدلراسات اجليوس ياس ية والاستشايف التحلييل
 :CIRET-AVTاملركز ادلويل للبحوث وادلراسات حول الرهاب ومساعدة حضااي الرهاب
 :GNRDالش بكة العاملية للحقوق والتمنية
 :IIPJHRاملعهد ادلويل للعداةل والسالم وحقوق النسان
 :SIHRاملعهد الاسكندانيف حلقوق النسان
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 .7دار الن رش ابيك ()APIC

يقع عىل عاتق أأي دار نش ،من ابب ا ألمانة الفكرية ،الالزتام مبراجعة أأي كتاب قبل
نشه وواجب حفص اس تنتاجاته .ونظرا لهشاشة ما تضمنه كتيب بن سعادة ،أأردان أأن
نفهم ا ألس باب اليت دفعت اصدارات أأبيك ( ،)APICلنش "كتاب اس تقصائ"
مدعوم بآأدةل حضةل ومثري للجدل س ياس يا.
طبيعة رد فعل دار أأبيك عىل اعالن الربوفيسور لهواري عدي ،اذلي اكن هدفا
للكثري من القذف يف الكتيب ،عن نيته تقدمي شكوى ابلتشهري "مبجرد أأن تتضح
الظروف الس ياس ية يف البالد" 133،حتمل دلةل واحضة .فمل جتد أأبيك لرتد عىل الس يد
عدي طريقة أأفضل من المعان يف أأسلوب املراوغة اذلممية ،واس تخدام ضد لهواري
عدي مغالطة اذلنب ابلرتباط بـ"الرهاب" ومن مث املنبوذ مراد دهينة 134،وبناء عليه،
يُالحظ أأن النارش واملؤلف يهنالن من نفس جسل املغالطات ،للهترب من املناقشات
الرصينة املوضوعية135.
تنمتي أأبيك اىل "ش بكة الناطقي ابلفرنس ية" التابعة لـ"التحالف ادلويل للنارشين
املس تقلي" 136،اذلي حيظى بدمع من عدة مراكز نفوذ فرنس ية وفرنكوفونية ،مهنا الواكةل
الفرنس ية للتمنية ( )AFDواملركز الوطين للكتاب ( )CNLواجمللس القلميي يف منطقة
ايل دو فرانس ( )Ile-de-Franceالفرنس ية ومؤسسة فرنسا واملعهد الفرنيس واملنظمة
ادلولية للفرنكوفونية137.
جند عىل املوقع الرمسي للواكةل الفرنس ية للتمنية روابط مبارشة توجه املتصفح حنو مواقع
ثالث وزارات فرنس ية :وزارة الشؤون اخلارجية و أأورواب ،ووزارة الاقتصاد واملالية،
ووزارة ما وراء البحر 138.ويف قسم التعريف "من يه الواكةل الفرنس ية للتمنية؟" عىل
املوقع ،نقر أأ اليت" :الواكةل الفرنس ية للتمنية يه املؤسسة العمومية اليت تنفذ س ياسة
فرنسا يف جمال التمنية والتضامن ادلوليي" 139.أأما املركز الوطين للكتاب ،فهو مؤسسة
ادارية عامة اتبعة لوزارة الثقافة الفرنس ية ،تقدم عدة أأنواع من املساعدة ،بعضها
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للنارشين ،ويمتثل أأحد أأهداف املركز يف "املشاركة يف ادلفاع عن اللغة والثقافة
الفرنس ية وتروجيها"140.
يبدو أأن ل بن سعادة ول دار النش أأبيك يرون وجه املفارقة بل وخسرية املشهد ،يف
نش كتاب ينتقد املنظامت غري احلكومية اجلزائرية بسبب متويلها من واكلت حكومية
أأمريكية ،يف وقت تتلقى دار أأبيك نفسها متويال من واكةل حكومية فرنس ية .رمبا ألهنام
يعتقدان أأن اجلزائر ل زالت مقاطعة فرنس ية ،مبا يربر ذكل المتويل ،أأو يعمتدان منطق
"افعل ما أأقول (بشآأن المتويل ا ألجنيب) ،ول تفعل ما أأفعهل"؟ عىل أأية حال ،فان ادانة
المربايلية ا ألمريكية وغض الطرف عن نظريهتا الفرنس ية ،كفيل لوحده بتسليط الضوء
عىل حتزي أأيديولويج اضايف ،يُلقي بثقهل عىل مسار بن سعادة.
خاتمة

اكنت نقطة الانطالق يف هذا التحقيق ،حماوةل فهم ا ألس باب اليت دفعت أأمحد بن
سعادة لنتقاد احلراك ونزع الشعية عنه ،ويف الوقت نفسه فهم سبب دفاعه عن
النظام العسكرية اجلزائري .و أأردان أأيضا معرفة دوافع نعمة ولبيفيار وراء الزتكية الفكرية
اليت منحاها للكتاب ،واكتناه املنطق وراء نش الكتيب من قبل دار أأبيك.
نعتقد أأننا قدمنا بعض الجاابت املهمة عىل هذه ا ألس ئةل .لكن نظرا للمسافة اليت قد
تفصل يف بعض ا ألحيان ،بي بصامت خشص ما عىل ش بكة الانرتنت وواقعه الفعيل،
فاننا ل ندعي أأننا حققنا أأكرث ممـا طمحنا اليه .متثلت مقاربتنا بشك أأساس يف رمس
بعض اخلطوط العريضة للبيئة ا أليديولوجية والس ياس ية لنب سعادة ،و أأيضا اس تكشاف
عالقاته وعالقات نعمة ولبيفاير.
بعد الشارة اىل أأحد التفاصيل الهامة يف سريته اذلاتية ،املتعلقة حبداده الناجت عن
"احلرب القذرة" اجلزائرية وبعد التعليق عىل أأنشطته داخل الفضاء التآمري الكندي،
مقنا بفحص الصةل العضوية ا ألوىل اذلي تربط بن سعادة ابملركز الفرنيس ل ألحباث حول
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الاس تخبارات ،بصفته عضوا يف "فريق حبث" هذا املركز اذلي يديره اريك دينييس،
وهو نفس الهيئة ش به الاس تخباراتية اليت تعاونت معها سعيدة بن حبيلس لعدة
س نوات ،ويف هذا اجملال كشفنا عن بعض أأوجه التعاون بي أأمحد بن سعادة وبن
حبيلس داخل مركز .CF2R
بن سعادة ونعمة ولبيفيار أأعضاء يف "هيئة حترير" مركز  ،CIGPAاملؤسسة
الفكرية اليت ير أأسها التونيس حداد املازري ،املعروف بشاسة حماربته للثورات العربية.
وينش مركز  ،CIGPAاملعروف بعالقاته الوثيقة مع كبار مسؤويل اخملابرات الفرنس ية
والأجنبية ،بك قوة وارصار ،ايديولوجية "السالم-ا ألطليس" اليت تتنامغ بشك
مطلق مع نظرية املؤامرة اليت يتبناها بن سعادة ضد الربيع العرب واحلراك اجلزائري.
ويف فرنسا ،يروج هذا املركز لس ياسة أأمنية ميينية متشددة عىل حساب املواطني
املسلمي املعرضي أأصال لس ياسات المتيزي .وهتدف العديد من ا ألعامل واملؤمترات اليت
ينظمها هذا املركز البحيث اىل تقويض النفوذ القطري والرتيك يف الشق ا ألوسط.
هذه ا ألهداف جتسد تقاطعا بي توهجات  CIGPAبقيادة حداد املازري وا ألهداف
الاسرتاتيجية لفرنسا الرمسية اليت ختش هنضة الشعوب املغاربية والعربية وا ألفريقية
وتنايم النفوذ الرتيك ،مما قد يعرض للخطر ،وفقا لباريس ،الوضع الراهن القامئ عىل
نظام عاملي حيدده الغرب اىل حد كبري ،ويقوض نفوذ فرنسا ومصاحلها يف املنطقة.
ويتعزز توجه  CIGPAو أأنشطته بفضل قربه من مركز " أأحباث" لدلراسات المارايت
التابع حملمد دحالن اذلي يرعى جزئيا  .CIGPAيعترب دحالن ،امللقب بـ"بتبول" نظرا
لسوء مسعته ،رجل الظل ألمري البرتودولر محمد بن زايد ،عراب الثورات املضادة يف
العامل العرب والعدو الدلود لقطر وتركيا141.
حبثت بقية املقال يف بعض جوانب التآأثري المارايت ،ليس يف بن سعادة مبارشة ،اذ
ل يبدو هناك رابط مبارش يف هذا الاجتاه ،ولكن عىل بعض املتعاوني املقربي منه،
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ودامئا هبدف تسليط الضوء عىل اجلوانب غري املس تكشفة للحاضنة ا أليديولوجية
والس ياس ية اليت يمتوقع فهيا بن سعادة.
وبعد ملخص موجز عن دحالن ،درس املقال احدى املنظامت غري احلكومية ،ويه
 ،GNRDاليت تُس تخده م كواسطة من ِقبل المارتي للرتوجي ألجندهتم املضادة للثورة
عىل حساب شعوب املنطقة .وت اعداد تقرير حول املامرسات الس ياس ية املافيوية
املنهتهجة من ِقبل هذه املنظمة وذكر احنرافات رئيسها اليت ل تقل اجراما .ولتبيان ذكل،
ت التدقيق يف احدى أأنشطة هذه املنظمة غري احلكومية ،وخنص ابذلكر تنظميها مؤمترا
دوليا يف جنيف ملاكحفة الرهاب ،شارك فيه لبيفيار ونعمة ودينيس يه .واكن الغرض
غري املعلن من هذا املؤمتر الفخم ،حسب أأحد احملللي ،هو التفكري يف كيفية تسخري
أليات ا ألمم املتحدة خلدمة املصاحل اخلاصة لدلول املؤثرة.
بي القسم ا ألخري من هذا املقال أأن دار النش اجلزائرية أأبيك ( ،)APICاليت
نشت كتيب بن سعادة ،تتلقى متويال من واكلت حكومية فرنس ية .رمبا بن سعادة،
اذلي ينتقد املنظامت غري احلكومية اجلزائرية اليت متولها واكلت حكومية أأمريكية ويتعام
عن متويل انرش كتابه من ِقبل الواكلت احلكومية الفرنس ية ،يقر معنا أأن "السخرية تُعد
أأكرث أأنواع ا ألساليب ش يوعا يف متظهر ا ألقدار".
عىل أأي حال ،هذه املفارقة الساخرة توحض بشك اتم حتزيا أأيديولوجيا أخرا يتخلل
مقارابته .وهذه املفارقة تعكس صورة النظام العسكري القامئ عىل الرداءة ،اذلي يدافع
عنه بن سعادة ،نظام يدين اليد الأجنبية يف لك وقت ولك مناس بة ،بيامن ياكد يهنار
لول هذه اليد ا ألجنبية اليت تشك العاكز اذلي يتكئ عليه.
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 .1مقدمة

أأمحد بن سعادة عضو يف هيئة حترير املركز ادلويل لدلراسات اجليوس ياس ية
والاستشاف التحلييل ( ،)CIGPAوممثل ل يف مونرتايل 1.هذا املركز عبارة عن
مؤسسة فكرية مقرها يف ابريس ،تقدم نفسها عىل أأهنا "مس تقةل بشك اتم"،

صدوقية بن عكنون
و"مس تقةل عن ادلول ،وعن جموعات الضغط وا ألحزاب الس ياس ية واملؤسسات
املالية" .و أأسس مركز  CIGPAحداد املازري اذلي يتوىل أأيضا منصب رئيس ومدير
املركز.أأ
يعمتد بن سعادة أأطروحة ترى يف احلراك جمرد حركة تتحك فهيا بشك من ا ألشاكل
أأطراف أأجنبية عن بعد ،خاصة الولايت املتحدة ا ألمريكية ،عن طريق خشصيات
س ياس ية موالية (من بيهنا لهواري عدي وكرمي طابو ومصطفى بوشايش وزبيدة عسول)
ومنظامت جزائرية مهنا "راج" و"رشاد" ،اليت تشك وفق هذه ا ألطروحة جزءا من
"ش بكة الوالكء" اليت تس تخدهما الولايت املتحدة للس يطرة عىل احلراك وتوظفها
لزعزعة اس تقرار اجلزائر.
تسعى خمتلف املساهامت املتضمنة يف هذا العمل امجلاعي اىل دراسة أأسس املواقف
اليت يدافع عهنا الس يد بن سعادة ،من أأجل تقيمي حمتواها احلقيقي ومدى جدارهتا .أأما
يف هذا املقال ،فس ُنتـمم ما قدمته املقالت ا ألخرى ،من خالل تسليط الضوء عىل
بعض امليول الس ياس ية وا أليديولوجية لنب سعادة ،وحناول حتقيق ذكل عن طريق
حتليل مركز س يڤبا ( )CIGPAاذلي هو عضو فيه ،ونلقي نظرة تسلط الضوء عىل
أأنشطة املركز ومواقفه للتآأكد ما اذا اكنت ا ألهداف املعلهنة تتوافق مع ا ألهداف املتبعة
ابلفعل.
ولهذا الغرض ،سنبد أأ بتقدمي عرض للمركز البحيث و أأهدافه وأأنشطته ،وبناء عليه،
س نقدم ملخصا ملواقفه املعروضة والطريقة اليت تعاجل هبا املوضوعات اخملتارة .و أأخريا،
س نعرض حصيةل علية التدقيق يف لك هذه البياانت.

أأ سفري تونس السابق دلى اليونسكو .خصص ل قسم يف املقال السابق بعنوان "التشابك ا أليديولويج والس ياس" يف هذا
الكتاب.
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تعمتد طريقتنا يف البحث فقط يف منشورات  ،CIGPAلمنكن القارئ من تشكيل
فكرة بنفسه وتقيمي ذايت للمحتوى احلقيقي ألنشطة هذا املركز ،بناء عىل البياانت
الواقعية املتوفرة والقابةل للتحقق مهنا من ِقبل امجليع.
 .2األهداف :خية "شاملة العالمية وتامة الموضوعية"

تمتثل ا ألهداف املعلنة لـ CIGPAيف تيسري فهم أأفضل للعالقات ادلولية ،مع القيام يف
الوقت نفسه ابس هتداف من يعتربمه "ا ألعداء الرئيس يي" ،أأي الرهابيي السالميي
و"ادلول اليت تدعهم" .وخبصوص هؤلء "ا ألعداء الرئيس يي" ،يوحض  CIGPAأأن
الكفاح اذلي يوضه ضدمه ل يقترص عىل قضااي عسكرية أأو أأمنية حرصاي ،لكنه
يستند أأيضا اىل الاختالف العميق يف منظومة ال ِق همي .ويدعي  CIGPAأأنه ينتـمي لعامل
التنوير و أأنه متشبث ب ِق همي النسانية وحقوق النسان ،ويضيف املركز يف موقعه للتعريف
بنفسه أأنه يرغب يف وضع معرفته يف خدمة "احلقيقة والتسامح والسالم يف العامل".
يرصح مركز  CIGPAأأنه يتوفر عىل عدة ماكتب يف مجيع أأحناء العامل ودليه العديد
من اخلرباء من مشارب خمتلفة ،وهو بذكل يسعى اىل الرتوجي لنفسه صورة املؤسسة
الفكرية اليت ل ميكن اهتاهما ابلزنعة العرقية ،و أأنه يدعو اىل "حوار حقيقي بي ا ألداين"
والالزتام يف ممارساته بتوجه أأخاليق .خالصة القول ،يبدو املركز واثقا من نفسه عندما
يرصح بآأن "توهجه الكوين وتنوع مشاربه يولنه القدرة عىل تقدمي اخلربة والتحليل
املوضوعي التام والعاملي الراس ،عىل عكس الرؤى القامئة عىل املركزية الغربية أأو
املركزية الثقافية أأو املركزية العربية وكذكل عكس التوهجات اليت تركز عىل املصاحل
اخلاصة دلول أأو جامعات ضغط معينة".
اخلربة وا ألخالق واملوضوعية الاكمةل ،هذه اذن يه الصفات اليت ينبغي توقعها من
أأنشطة  CIGPAوفق ترصحياته .لكن ما اذلي أأنتجته هذه ا ألهداف الطموحة عىل
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أأرض الواقع؟ ملعرفة ذكل ،س نقوم بفحص موجز مجليع أأنشطة املركز ،مث نعرض
ا ألساليب املس تخده مة من ِقبل هذا املركز واملواقف اليت يدافع عهنا.
 .3األنشطة :القليل من األبحاث والكثي من المحاضات

يعرض موقع  CIGPAا ألعامل اليت أأجنزها مضن أأقسام "مؤمتراتنا" و"ا ألخبار"
و" CIGPAيف الصحافة" و"التقارير".
اىل جانب نش مقتطفات فيديو عن املؤمترات اليت ينظمها  ،CIGPAينقل قسم
"ا ألخبار" مقالت أأو تقارير حصفية يكتهبا أأعضاء "منتظمون" أأو حمارضون
"عرضيون" يف  .CIGPAان ما يلفت نظر القارئ هو أأن مجيع املقالت تقريبا
خمصصة لرتكيا والرئيس أأردوغان ،مهنا عىل سبيل املثال "الهتديد العامثين اجلديد يف
البحر ا ألبيض املتوسط :شهية السلطان أأردوغان اجلديد للسلطة" بتارخي  26فرباير
 2020يف جمةل " "Valeurs Actuellesو"اىل أأين تتجه تركيا يف عهد أأردوغان؟"
( 30 ،Le Figaroأأكتوبر  ،)2016وخصص أأيضا أأحد املقالت للعالقات الفرنس ية
املرصية "دعوان ل نكون ا ألغبياء اذلين يدمون مصاحل السالميي" (عود منشور يف
 8 ،Figarovoxأأبريل .)2018
مجيع "التقارير" ابس تثناء واحد ،يه يف الواقع روابط توجه متصفح للموقع حنو أأشغال
برملانية أأنتجها س ياس يون فرنس يون ليسوا أأعضاء يف  ،CIGPAلكن يبدو واحضا أأهنا
تنال اجعاب وتزكية املركز حبيث يعتربها جديرة ابلهامتم والنش ،جند من مضهنا تقريرا
من معهد مونتي ( )Institut Montaigneحتت عنوان "اسالم فرنيس ممكن"،
وأخر بقمل مانويل فالس (" )Manuel Vallsخطة عل ضد التطرف والرهاب"،
واثلث من ماكل بوتيح "اجليل الرادياكيل" ،ورابع من جان ڤالفاين ( Jean
" )Glavanyالثورات العربية" ،وأخر من جاك أأاتيل ()Jacques Attali
"الفرانكوفونية والفرانكفيلية :حمراكت المنو املس تدمي" .فامي يتعلق ابلتقارير ،يُال هحظ أأن
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النتاج ا ألصيل الوحيد لـ CIGPAهو عل خمصص لـ"وهجة نظر  CIGPAحول
الانتخاابت ا ألمريكية".أأ وس نعود اىل ذكل لحقا.
ان نظرة خاطفة تبي لنا أأننا اذا اس تثنينا هذا التقرير اليتمي ،فان نشاط CIGPA
اخلاص به ومن انتاجه ينحرص لكيا يف تنظمي الندوات .نذكر من مجةل املواضيع اليت
نُو ِقشت يف هذه الندوات" :تركيا  -الغرب  -العامل العرب" (" ،)2016اماكنية التقارب
الروس ا ألمرييك وتداعياته الس ياس ية واجليوس ياس ية عىل أأورواب والعامل العرب"
(" ،)2017مخس س نوات بعد الربيع العرب" (" ،)2016استامثرات قطر يف فرنسا،
معادةل ابلعديد من اجملاهيل" (" ،")2017التحدايت الاسرتاتيجية الكربى للتحالف
الفرنيس املرصي" (" ،)2018املرحشون ا ألحد عش لالنتخاابت الرئاس ية يف مواهجة
مسآأةل السالم" (" ،)2017عودة اجلهاديي اىل أأورواب ،ما العمل؟" (،)2019
"الجنراف ا ألردوغاين السالماوي والعامثين اجلديد" (.)2020
لن يعرث الباحث عىل تقارير حبثية مفصةل واكمةل دلى مركز  ،CIGPAوعليه أأن
يكتفي ابملؤمترات والندوات .من املتعارف عليه يف عامل البحث اجلامعي ،أأن الهدف من
املؤمترات هو تقدمي نتاجئ البحث اليت توصلت الهيا فرق العمل وليس الاس تعاضة عن
تكل ا ألعامل ونتاجئها ابملؤمترات وحل حملها .وابلتايل ،ميكننا القول أأن مركز CIGPA
ل يقوم سوى بعرض مواقف أأحصاب املصلحة ،دون تقدمي عل حبيث من انتاجه ،ومن
مث يبدو املركز يف صورة جموعة حمارضين أأكرث منه خمتربا ل ألفاكر .دعوان مع ذكل
نقترص عىل املؤمترات واملقالت النادرة املعروضة من ِقبل املركز ،ونرى هل تس تويف
حقا معايري اخلربة "شامةل العاملية واتمة املوضوعية"...

أأ يتعلق ا ألمر ابلنتخاابت اليت شهدت مواهجة بي دواندل ترامب وهيالري لكينتون وفاز فهيا ترامب.
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 .4األساليب والمواقف :فريق سياس ر
أكي منه أكاديم وإدانة للربيع
العرن

من بي جمل ا ألعامل اليت ت احصاؤها ،سواء اكنت مقالت أأو تقارير أأو مؤمترات ،مبا
يف ذكل ا ألعامل اليت تنقل ببساطة ما تنتجه مصادر خارجية عن  ،CIGPAنالحظ
تركزيا هائال عىل موضوع "الرهاب الساليم" وعىل دوةل عىل وجه اخلصوص ويه
تركيا أأردوغان ،حيث خ ُِصص لها مؤمتران ،ابلضافة اىل س تة من جموع املقالت
الس بعة اليت تناولها املركز .يف ضوء هذا الرتكزي الالفت للنظر عىل هذه ادلوةل حتديدا،
نسلط الضوء بتفصيل أأكرب عىل الطريقة اليت يُعاجل هبا  CIGPAموضوع "تركيا".
 .1.4عن تركيا ورجب طيب أردوغان

أأقل ما ميكن قول هو أأن  CIGPAل يكن مثقال ذرة من ود للرئيس الرتيك ،مفنذ
املؤمتر ا ألول اذلي نظمه  CIPGAيف عام  2016اهتُ م أأردوغان برعاية طموحات
"امرباطورية وعامثنية جديدة" 2.ونظرة عابرة لعناوين حمارضات هذا املؤمتر كفيةل
بتسليط الضوء عىل طبيعة التحليل املعتـ همد من ِقبل املتدخلي ازاء س ياسة أأردوغان:
"تركيا الخوان املسلمي يه ابلفعل عامثنية جديدة"" ،طموحات اخلالفة اجلديدة
لرجب طيب أأردوغان"" ،كيف حتولت تركيا من امجلهورية ال هعلامنية اىل امجلهورية
السالمية؟"" ،تركيا يف الشق ا ألوسط أأو فن اللعب عىل لك اجلهبات" .يُالحظ عرب
اكفة هذه احملارضات ،أأن تركيا مهتمة رصاحة ابقامة "عالقات غامضة مع داعش"
والاس تفادة مع هذا التنظمي بفضل "تقاطع موضوعي للمصاحل ،أأصبح واحضا بشك ل
ميكن اخفاؤه" .وعىل النقيض من ذكل ،ترمس أأعامل املؤمتر صورة عن روس يا ابعتبارها
"القوة الوحيدة اليت تقاتل جبدية ودون متيزي بي داعش والقاعدة والنرصة وغريمه من
املمتردين ’املعتدلي‘ يف سوراي".
يف مؤمتره الثاين اخملصص لرتكيا 3،املنعقد يف فرباير  ،2020جمرد عنوان الفعالية اكف
ل يرتك أأي جمال للشك يف هذا الاجتاه" :الجنراف ا ألردوغاين السالماوي والعامثين
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اجلديد :قربص ،أأرمينيا ،اليوانن ،ليبيا ،سوراي ،العراق ،مرص ،تونس ،البلقان،
أأورواب ...كيف أأصبح احلليف الغرب هتديدا عامليا؟".
لقد ت الفصل يف ا ألمر ول جمال للنقاش ،اذ يعترب  CIGPAأأن تركيا أأردوغان متثل
هتديدا عامليا برداء "ا ألممية السالمية" ،ويلوح بش بح "عودة" المرباطورية العامثنية.
يعود موضوع الفعالية ليكرر ما تناول املؤمتر اذلي ت تنظميه يف  2016مث يزمع أأنه منذ
ذكل احلي ،لك التطورات وا ألحداث اليت جرت قد عززت ما حذر منه ،CIGPA
و أأثبتت أأن املركز أأصاب يف تشخيصه للمعضةل ،عندما خشص "الطموحات ا ألممية
السالمية والوحدوية القومية" اليت يتعي عىل "العامل احلر" مواهجهتا .وهكذا ُح ِدد
هدف املؤمتر بوضوح :حتذير ادلول املعنية ،العربية والغربية عىل السواء ،بضورة
استباق الوضع وحتضري الردود عىل "اخملاطر متعددة ا ألبعاد" اليت تُسبهبا تركيا .ومن
انفةل القول أأن مواضيع تدخالت املؤمتر تندرج مضن نفس الاجتاه وتندد بـ"ادلور
احلامس لرتكيا يف التدمري املربمج لسوراي" و"اسرتاتيجية التخويف" اليت تنهتجها تركيا
("كيف اس تطاع أأردوغان الس يطرة عىل السالم يف أأورواب؟") وحىت ابلنس بة ملوضوع
حاةل "تونس ،بدل متحك فيه ابلقوة الناعة العامثنية " .ومضن فعاليات احلدث 4،تُضاف
اىل تركيا هتمة أأخرى ويه "التحريض عىل حرب أأهلية يف مرص من خالل دمع
الخوان املسلمي".
ليس الغرض من هذه املقاةل انتقاد مواقف  CIGPAمن حيث اجلوهر ،لكن ل
ميكننا املرور دون أأن نسجل أأن هذا املركز البحيث يس تخدم عىل ما يبدو نربة
ومفردات تن عن حتزي بي" :اخلالفة اجلديدة" يف تركيا تشك "هتديدا عامليا" ضد
"العامل احلر" ،وقد دمرت سوراي ومرص ،وهتدد أأورواب .ولكها عنارص لغوية ل متت
بصةل بدقة ورصامة البحث الأاكدميي .هل ميكن لتنظمي الندوات املذكورة أأن يدحض
انطباعنا هذا؟ دعوان نتابع.
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حنيص مضن احلضور يف ندوة  2016من مجةل املتحدثي امخلسة عش ،دون
احتساب املنشطي للندوات ،أأربعة متحدثي عرب ،قربيص واحد ،أأما ابيق الفريق
فيتشك حرصاي من متحدثي فرنس يي .ويُالحظ أأن املتحدثي مه اما حصفيون أأو من
العامل الأاكدميي ،و أأحياان جيمعون بي عدة أأوصاف يف الوقت نفسه ،لكن العديد مهنم
منخرط أأيضا يف عامل الس ياسة ،عىل غرار حسن عصفور ،وزير سابق يف السلطة
الفلسطينية ،فرانسوا كومبانيول ( ،)François Compagnolaملكف سابقا مبهمة
دلى وزير ادلفاع الفرنيس وعضو يف "معهد الاستشاف وا ألمن يف أأورواب"
( ،)IPSEميش يل رميبو ( ،)Michel Raimbaudسفري فرنسا ،زهرة منصور،
"مسؤوةل س ياس ية سابقة يف وزارة شؤون املر أأة" (ليبيا يف عهد القذايف) .نذكر أأيضا
مضن القامئة بريانرد غودار ( ،)Bernard Godardمسؤول كبري سابق يف اخملابرات
العامة ،ابلضافة بطبيعة احلال اىل ميشاليس أأاتليديس (،)Michális Attalídis
السفري والرئيس السابق للبعثة القربصية دلى اجملمتع ا ألوروب ووزير اخلارجية القربيص
السابق.
شارك يف مؤمتر  2020أأيضا مخسة عش متحداث ،أأربعة من العامل العرب ،وواحد
قربيص وأخر يوانين ،أأما ابيق املتحدثي فهم فرنس يون .وهنا كذكل ينمتي بعض
املتحدثي ل ألوساط الأاكدميية أأو العالمية ،لكن هذه املرة جند أأن ما ل يقل عن مثانية
أأعضاء يف فريق املؤمتر منخرطون يف العمل الس ياس ،مهنم أأمحد عبد هللا عبود،
املستشار الس ياس للامرشال حفرت (ليبيا)؛ فالريي بوايي ( ،)Valérie Boyerانئبة
عن امجلهوريي ،دون أأن ننىس احلضور امللحوظ جليورجوس ليلياكس ( Giórgos
 ،)Lillíkasس ياس قربيص ووزير خارجية مجهورية قربص سابقا ،أأو ابنوس
اكمينوس ( ،)Panos Kammenosس ياس يوانين ووزير سابق لدلفاع الوطين
ورئيس احلركة الس ياس ية اليواننية املس تقةل.
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خالصة القول ،مل يمت التعامل مع موضوع "تركيا" بتحزي واحض حفسب بل يُضاف اىل
ذكل أأن حىت فريق اخلرباء املدعوين مؤلف بشك مريب :أأول ،نالحظ يف لك مرة أأن
معظم املتحدثي فرنس يون وهو ما يبدو حساس ومثري للجدل ،عندما يصدر مثل هذا
الانتقاء عن هجة تدعي أأهنا ملزتمة مبهنجية عاملية .اثنيا ،ما ل يقل عن نصف ( أأو حىت
ا ألغلبية) من املتحدثي ينمتون اىل العامل الس ياس :نواب (فرنس يون) ،ومسؤولون
تنفيذيون سابقون يف الاس تعالمات العامة ،ووزراء سابقون (فرنس يون) ...بل جند
حىت أأعضاء سابقي يف أأنظمة أأطاح هبا الربيع العرب (مثل زهرة منصور الليبية)،
وكذكل س ياس يون يواننيون وقبارصة ...والغريب فوق ذكل أأننا ل جند ول س ياس
تريك واحد ،واذا علمنا حدة الرصاع الناشب بي تركيا واليوانن وقربص ،فال ميكن
للمنظمي ادعاء املوضوعية جبدية ،من خالل تنظمي مؤمترات موهجة اىل هذا احلد.
ما يزيد ا ألمر غرابة ،أأنه ابلضافة اىل حضور وزراء خارجية قبارصة سابقي يف
مؤمترات  ،CIGPAنالحظ أأن الروابط القوية لهذا املركز ومؤسسه ،حداد املازري،
تنعكس يف تركيبة هيئات  ،CIGPAحيث جند ايفاغوراس مايروماتيس
( ،)Evagoras Mavrommatisرئيس اجملمتع القربيص يف أأورواب ،عضو يف اللجنة
الس ياس ية للمركز وميشاليس أأاتليديس ( ،)Michális Attalídisوزير اخلارجية
القربيص السابق ،عضو يف جلنته العلمية ،ومن اجلانب الخر ،يتوىل حداد املازري
منصب املدير املشارك ملعهد ديدالوس لدلراسات اجليوس ياس ية ،اذلي تآأسس يف مايو
 2006يف نيقوس يا من ِقبل جملس الوزراء القربيص واذلي وصف وزير اخلارجية
القربيص ماركوس كيرباينو هممته عىل النحو اليت:
يضطلع معهد ديدالوس لدلراسات اجليوس ياس ية ،اذلي تآأسس يف عام  ،2006من
بي همام أأخرى ،بتوفري حتليل ومشورة مس تقةل ونزهية بشآأن قضااي الس ياسة
اخلارجية الهامة5.
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 4.2مرص وترامب والربيع العرن

هل موضوع تركيا هو الوحيد اذلي حيظى مبثل هذه "املعامةل التفضيلية" من طرف
CIGPA؟ للتآأكد من ذكل ،أأردان أأن مننح هذه املؤسسة الفكرية "فرصة" اضافية
لتربهن عن "املوضوعية الاكمةل" اليت تعرف نفسها هبا ،وندرس الطريقة اليت يمت
التعامل هبا مع املوضوعات ا ألخرى .ومن شآأن هذه املقاربة أأن متكننا أأيضا من دمع
حفصنا للموقف ا أليديولويج لـ.CIGPA
تضمن مؤمتر  2018اخملصص ملرص 6اذلي تطرق ملوضوع "التحدايت السرتاتيجية
الكربى للتحالف الفرنيس املرصي" عددا كبريا من الشخصيات املنخرطة يف العامل
الس ياس (مثانية من بي املتحدثي الثين عش!) ،نذكر من بيهنم هرني غينو ( Henri
 )Guainoاملستشار السابق للرئيس ساركوزي ،وهيوبري فيدرين ( Hubert
 ،)Védrineوايرفيه دو شاريت ( ،)Hervé de Charetteوزيرا خارجية فرنسا
سابقي ،ابلضافة اىل عدد من ا ألعضاء السابقي يف حكومة الرئيس املرصي اخمللوع
حس ين مبارك...
اكن الهدف من املؤمتر هو التفكري يف العالقات اليت يتعي توثيقها بي فرنسا ومرص،
مع وضع جانبا "عظات الضحية" من جانب البعض و"الزنعات الاستبدادية من
الطرف الخر" .أأما فامي يتعلق ابلنتخاابت الرئاس ية لعام ،2018أأ فتصفها تدخالت
املؤمتر عىل النحو اليت:
ابلنس بة للبعض ،تعيش مرص يف ظل "دكتاتورية عسكرية" والانتخاابت ليست
سوى "خدعة" ،أأما من وهجة نظر البعض الخر ،فان هذه الانتخاابت ،حىت وان
اكنت انقصة ،فاهنا تشك خطوة حامسة يف اطار "مسار دميقراطي" ،يمتيـز بوضع
هش ،كونه رهينة ثالثة قيود رئيس ية.
أأ أأسفرت الانتخاابت املرصية  2018دون مفاجآأة ،عن اعادة انتخاب الرئيس السييس .تآأيت هذه الانتخاابت يف أأعقاب
انتخاابت  ،2014اليت تلت انقالب  2013ضد الرئيس مرس ،اذلي ان ُتخب بعد الطاحة بنظام حس ين مبارك.
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امللفت للنظر أأن مقاطع معينة ممـا جاء يف املؤمتر ،ينقلها حداد املازري حرفيا يف
املقاةل اليت نشها يف " Figarovoxدعوان ل نكون ا ألغبياء اذلين يدمون دون وعي
مهنم السالميي" 7،مع فارق واحد ،أأن هذه املقاطع معززة هذه املرة ابلتعليقات اليت
ل ترتك أأي جمال للشك يف موقف اكتب املقاةل:
ابلنس بة للبعض ،مثل جامعة الخوان املسلمي واملتعاطفي معهم من اليسار
الساليم يف فرنسا ،تعيش مرص يف ظل "دكتاتورية عسكرية" تقمع احلرايت
الفردية وتسجن املعارضي .وابلتايل فان الانتخاابت الرئاس ية ليست سوى "همزةل"
ومن مث جيب مقاطعهتا .وهذا اخلطاب تكرره "أايت هللا" ادلفاع املزعوم عن حقوق
النسان ا ألرثوذكيس ،اذلين فقدوا الكثري من بريقهم منذ "الربيع العرب" املقدس،
اذلي ميكننا أأن نرى اليوم تراك أاثره ،سواء يف ادلول العربية املدمرة ،مثل تونس
وليبيا وسوراي والمين ،أأو يف ادلول ا ألوروبية ،ابلنظر اىل ما جنم عنه من موجات
الهجرة وانتشار السالموية الجرامية ،اليت رضبت للتو يف اقلمي لود
(.)Département de l’Aude

وصفون يف املقاةل
أأما الخرون ،اذلين "يؤمنون" ابلنتخاابت الرئاس ية املرصية ،ف ُي ه
بآأهنم "عىل وجه اخلصوص مراقبون ومتخصصون عىل دراية واسعة ابلواقع الاجامتعي
والس ياس واجليوس ياس والاقتصادي وا ألمين لهذا البدل".
يف بقية عوده ،يش يد حداد املازري بـ"مقاومة" اميانويل ماكرون لـ"ضغوط ُوعاظ
ا ألخالق" مثل منظامت حقوق النسان .ابلنس بة للس يد حداد ،فان احلكومة املرصية
تسعى اىل حتقيق "توازن عادل بي ا ألمن واحلرية" .واكن أأمام انتخاابت  2014اليت
أأعقبت انقالب السييس 8وانتخاابت  2018اليت أأسفرت عن اعادة انتخابه ،نفس
التحدي :الاختيار "بي ا ألمن والسمل ا ألهيل والتقدم الاقتصادي والاجامتعي من
هجة ،أأو احلك الساليم الرهاب لالخوان املسلمي من انحية أأخرى".
مثلام هو ا ألمر ابلنس بة للمؤمتر حول تركيا ،فان الندوة اخملصصة ملرص جرت يه
كذكل بطريقة ل يُستشف مهنا أأي موضوعية .ففي عود حداد املازري ،اذلي نُذ ِكر
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ابملناس بة أأنه مؤسس-رئيس-مدير  ،CIGPAيبدو التوجه اذلي أأراد مركز ا ألحباث
فرضه عىل املؤمتر واحضا وضوحا اتما :دمع اميانويل ماكرون يف س ياس ته لتوثيق الصةل
بنظام املارشال السييس ،جتاهل وازدراء الشاكوى الواردة من منظامت حقوق
النسان ،ولك ذكل ت ،مرة أأخرى ،ابس تخدام عنارص لغوية تدل عىل الافتقار
الصارخ لذلمة الأاكدميية ورصامة البحث .وليس مثة أأي وجه لالس تغراب يف انتقاء
بعناية فائقة أأعضاء جلنة اخلرباء اليت اس تدعيت حلضور املؤمتر :مثانية متحدثي ل
ميلكون أأي خربة تربر حضورمه ،ابس تثناء مشاركهتم السابقة أأو احلالية يف الس ياسة،
اىل جانب أأغلبية من املتحدثي الفرنس يي ،ومن بي الضيوف املرصيي نسجل
أأغلبية ...من أأعضاء سابقي أأو سفراء يف عهد حس ين مبارك.
اذا أأردان التخلص من أأي شك حول توجه و أأساليب مركز  ،CIGPAيكفي أأن نقر أأ
تقرير مايو  2016اخملصص لالنتخاابت ا ألمريكية 9،حيث يُعلن " CIGPAمتنيه
بشدة" فوز دواندل ترامب ،من أأجل احداث قطيعة مع س ياسة أأوابما اذلي دمر عن
طريق "قوته الناعة" عدة دول عربية ،بسبب دعه للربيع العرب "اذلي مل يكن يف
الواقع سوى 'ش تاء اساليم -أأطليس'"...
 .5خاتمة :مركز تفكي ف خدمة السياسة الخارجية الفرنسية

يف ضوء محةل بن سعادة املتواصةل دون لكل أأو ملل يف اهتامه احلراك بآأنه خاضع للنفوذ
ا ألمرييك ،أأردان اس تكامل هذا العمل امجلاعي بتحليل "مؤسيس" ،يقوم عىل حفص
بعض أأنشطة أأمحد بن سعادة .وحتقيقا لهذا الغرض ،ركزان عىل مركز  ،CIGPAاذلي
ينمتي اليه أأمحد بن سعادة ،بصفته عضوا يف هيئة التحرير وممثال عنه يف مونرتايل.
يقدم  CIGPAنفسه عىل أأنه مؤسسة فكرية أأخالقية ،يلزتم املوضوعية
والاس تقاللية ،لكن بعد حفص البياانت الواقعية اليت مجعناها حول  ،CIGPAميكننا
تقدمي املالحظات التية:
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 .1مركز  CIGPAليس هيئة منتجة ل ألفاكر :ينظر عامل البحث الأاكدميي بشك
عام اىل مراكز ا ألحباث من مسافة بعيدة .وكون مراكز ا ألحباث منظامت خاصة ،يلف
جمال متويلها أأحياان الكثري من الغموض ،ممـا قد يؤثر عىل نتاجئ أأحباهثا ،ومع ذكل ،ميكن
اعتبار مثل هذه الهيئات البحثية جديرة ابلهامتم والثقة العلمية طاملا واصلت يف بذل
اجلهود لنش أأحباث جادة .يف حي يقترص مركز  CIGPAبشك أأساس عىل تنظمي
املؤمترات ،مع زعه يف الوقت نفسه أأنه ملزتم الزتاما اتما ابملوضوعية وهو ادعاء ل جترؤ
عليه أأفضل مراكز ا ألحباث اجلامعية.
 .2مركز  CIGPAليس موضوعي :مل يكن الغرض هنا اصدار حك قي هـمي أأو حىت
التدقيق يف جوهر املواقف اليت يدافع عهنا  ،CIGPAوامنا حفص الوقائع حفسب .لكن
املالحظ أأن املؤمترات اليت ينظمها  CIGPAليست متعددة الثقافات ،ألن معظم
املتحدثي مه من الفرنس يي ،وليست " أأاكدميية" ،ألهنا حىت وان حضها أأحياان بعض
اخلرباء ،ومه ابلفعل أأساتذة جامعيون أأو ابحثون ،لكهنا تقترص اب ألساس عىل دعوة
الصحفيي مع تركزيها يف املقام ا ألول عىل دعوة الس ياس يي احلاليي أأو السابقي .فعند
تنظميها ملؤمتر دلراسة حاةل تركيا ،وجه  CIGPAاذلي ير أأسه املدير املشارك ملعهد
ديدالوس القربيص لدلراسات اجليوس ياس ية ادلعوة اىل الس ياس يي الفرنس يي
والقبارصة واليواننيي ومل يدع أأي خشصية تركية .واليشء مثهل ابلنس بة للندوة اخلاصة
بدراسة الروابط بي فرنسا ونظام السييس اذلي ان ُتخب بعد الانقالب عىل مرس (يف
أأول انتخاابت مرصية حرة بعد الربيع العرب) ،اذ يالحظ توجيه  CIGPAادلعوة اىل
س ياس يي فرنس يي وس ياس يي مرصيي ...شارك معظمهم يف نظام حس ين مبارك
اخمللوع.
 .3يعمل مركز  CIGPAوفق منظومة أأخالقية انتقائية :رمغ ترصحياته املعلنة عن
دفاعه عن حقوق النسان ،مل يرتدد هذا املركز الفكري يف الهتوين من جحم الانهتآاكت
اجلس مية حلقوق النسان اليت ارتكبهتا ا ألنظمة الاستبدادية مثل نظام السييس يف
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مرص ،و أأحياان نفهيا حبجة رضورة حماربة "الش تاء الساليم-ا ألطليس" اذلي تسبب فيه
الربيع العرب ،اذلي ميقته  CIGPAمقتا بينا .ومثلام ر أأيناه أنفا ،فعىل أأساس هذه
ا ألخالقيات املتقلبة والانتقائية ،يمت ادانة استبداد أأردوغان ،بل وتقدمي تركيا يف صورة
هتديد أأممي اساليم ،يف حي يُشه جع ماكرون عىل غض الطرف عن استبداد نظام
السييس.
ميكننا القول ابختصار أأن مركز  CIGPAمؤسسة فكرية منتجة للبياانت أأكرث مهنا
انتاجا ل ألفاكر ،انهيك عن ا ألحباث العلمية .هذه البياانت املنقوةل يف شك مؤمترات
وندوات ،جتمع "اخلرباء" اذلين ينمتون يف أأغلب ا ألحيان اىل العامل الس ياس الفرنيس:
سفراء سابقون ،ووزراء سابقون ،ومسؤولون سابقون يف أأهجزة الاس تخبارات العامة،
ونواب...
من حيث التنوع ،ل جند يف الواقع سوى حمارضين تبدو "خلفية" غالبيهتم عىل
النقيض من املزامع اليت تدعي تشكيل فريق ثري ومتنوع ،حبيث جند عىل سبيل املثال
أأنه يف موضوع مناقشة الروابط مع نظام السييس ،تُوجه ادلعوة اىل بعض الأاكدمييي
ابلفعل ،لكن اجلزء الأكرب من املدعوين يتشك اب ألساس من الس ياس يي الفرنس يي،
وكذكل بعض الفاعلي الس ياس يي السابقي اذلين اكنت هلم مناصب سامية يف نظام
مبارك ،دون أأن نعرث عىل أأي معارض أأو انشط س ياس مس تقل ،وملناقشة موضوع
تركيا ،تُوجه ادلعوة هنا أأيضا اىل اطار سابق يف الاس تخبارات العامة ،واىل س ياس يي
فرنس يي ،وس ياس يي قبارصة ويواننيي ،وابلطبع ،ول أأثر ألي ممثل حيمل رؤية
للموضوع تكون قريبة من النظام يف تركيا.
يتضح يف هناية املطاف أأن املوضوعات اليت متـت معاجلهتا واملواقف اليت اختذت
خالل تكل الفعاليات ،تتفق بشك غريب مع الس ياسة اخلارجية لفرنسا ،مهنا وصف
تركيا بآأهنا تشك هتديدا ،والرتكزي ا ألمين البحت يف جمال حماربة السالموية ،واجامع
عىل رضورة التحالف بي فرنسا ونظام السييس ...ومل يلكف  CIGPAنفسه حىت
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"س يڤبا" :مركز يف خدمة الس ياسة اخلارجية الفرنس ية
عناء اخفاء ذكل ،حبيث نرى أأن فريق خربائه يتشك يف لك مرة ،من خشصيات
فرنس ية مسيسة للغاية.
ابلنظر اىل الروابط الوثيقة بي أأمحد بن سعادة وهذا املركز البحيث ،فانه ألمر
مدهش ،أأن نرى ذكل الس يل من الانتقادات اليت يوهجها اىل احلراك بشك عام واىل
حركة رشاد بشك خاص ،ونتساءل هل يُعقل أأن نهتم حركة شعبية أأو منظمة بآأهنا
أأداة يف يد ا ألمريكيي ،ويف الوقت نفسه يتطابق "توجس نا" من احلراكت الاحتجاجية
ضد ادليكتاتورايت العربية تطابقا لكيا مع مؤسسة فكرية ذات توجه أأيديولويج
وس ياس يف خدمة الس ياسة اخلارجية الفرنس ية؟
الحالت
1 https://cigpa.org/lequipe/comite-de-redaction/

https://cigpa.org/mezri-haddad-printemps-arabe-bilan-securitaire-economiquegeopolitique/
2 https://cigpa.org/events/colloque-de-cigpa-15-octobre-turquie-occident-monde-

arabe/
3 https://cigpa.org/events/colloque-cigpa-29-fevrier-2020-la-derive-panislamiste-et-

neo-ottomane-derdogan/
4 https://cigpa.org/wp-content/uploads/2020/02/COLLOQUE-Turquie-2020-f.pdf
5 http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/5669E860BB065B5CC2257FAA003

0DD26?OpenDocument
6 https://cigpa.org/events/grands-defis-strategiques-de-lalliance-franco-egyptienne/
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7 https://cigpa.org/relations-franco-egyptiennes-ne-soyons-idiots-utiles-islamistes/

:) هبذه املناس بة اجملزرة املنظمة سلفاHRW(  أأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش8
https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-andmass-killings-protesters-egypt
9 http://cigpa.org/wp-content/uploads/2017/02/Elections-américaines-CIGPA-

mai-2016.pdf
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 .1السياق

نظرة عابرة للتغطية العالمية اليت حظي هبا كتيب أأمحد بن سعادة "من مه هؤلء اذلين
نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" 1كفيةل ابظهار أأن ا ألمر يتعلق يف الواقع حبمةل
دعائية منسقة و ُم هعدة مس بقا بشك حمبوك ،وتدخل يف اطار التلميع وحماوةل اضفاء
غطاء " أأاكدميي" عىل أأطروحة "اليد اخلارجية" العزيزة عىل خمابر النظام العسكري

خملوف لعريوي
اجلزائري وتوابعه اخملتلفة ،وتضخمي هذا الش بح اذلي يُس تخدم لكام أأبدى الشعب رغبته
وعزميته يف التغيري الفعيل ،وفق ما أأشار اليه كامل خلض شاوش يف مقالته ’اجلزائر
ونظرية‘ اليد اخلارجية" ،حيث يرمس التسلسل التاريي لس تخدام ش بح "اليد
الأجنبية "منذ الاس تقالل،
يدرك النظام اجلزائري ،مثهل مثل مجيع ادليكتاتورايت العسكرية ،أأن املواطن أأكرث
ميال اىل تركزي نظرته عىل ش بح العدو اخلاريج أأكرث من تركزيه عىل الوحوش
املوجودة داخل صفوفه واليت تقرتف جرامئها مطمئنة البال يف ظل جو يضمن لها
الفالت التام من العقاب .ولهذا السبب ،لك ما عىل النظام فعهل للتشبث ابحلك هو
اللعب عىل وتر الروح الوطنية دلى املواطن اجلزائري املسكون حبساس ية مفرطة
ازاء أأي يشء أأجنيب2.

وهكذا ،اكن من الطبيعي أأن تلوح القيادة العسكرية اجلزائرية ،منذ بداية احلراك،
بش بح "اليد اخلارجية" ،فآأثناء زايرته للناحية العسكرية اخلامسة ،يف  30أأبريل
 ،2019أأعرب الرجل القوي يف السلطة أنذاك ،الفريق أأمحد قايد صالح ،انئب وزير
ادلفاع الوطين ،وقائد أأراكن اجليش الوطين الشعيب ،بعد أأسابيع قليةل من بدء احلراك
يف  22فرباير  2019عن أأسفه ،حمذرا من:
ظهور حماولت من جانب بعض ا ألطراف اخلارجية ،انطالقا من سوابقها التاريية
احلاقدة عىل بالدان ،ودفعها أأفرادا معيني اىل مقدمة املشهد احلايل وفرضهم مكمثلي
للشعب ،لقيادة املرحةل الانتقالية ،من أأجل تنفيذ خمططاهتم الهادفة اىل زعزعة
اس تقرار البالد وزرع بذور الفتنة بي أأبناء الشعب ،من خالل شعارات مندسة
وغري واقعية ،هتدف اىل دفع البالد حنو فراغ دس توري وتدمري مؤسسات ادلوةل
[[ ]...و] تعريض للخطر لك ما حتقق منذ الاس تقالل حىت الن ،من مكتس بات
واجنازات تظل حمل خفر ا ألجيال3.
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هذه امحلةل ادلعائية املروجة لكتيب أأمحد بن سعادة ،واليت تولت تنس يقها بشك
خاص وسائل العالم والهيئات الصحفية الرمسية ،متـت يف س ياق س ياس واعاليم
ُمغلق متاما يف اجلزائر ،حيث يس يطر النظام العسكري عىل لك يشء ،من قنوات
التلفزيون والذاعات العامة و"اخلاصة" والصحف والعديد من مواقع النرتنت .وقد
لحظ امجليع مقة جتاهل العالم اجلزائري اخلاضع ل ألوامر ملسريات احلراك يف أأوج
زمخها ،عندما اكن املاليي من املواطني جيوبون الشوارع للتعبري عن رغبهتم يف تغيري
حقيقي للنظام الس ياس ،بل قامت هذا املنابر العالمية يف كثري من ا ألحيان بتضليل
املشاهدين من خالل بث مقاطع مصورة من بعض املسريات مصحوبة بتعليقات اكذبة
ملفقة ،تزمع متجيد النظام ،املعروف عنه عدم اس تعداده املطلق لالنتقادات وعدم
حتمل من يالفه الر أأي وال ِوهجة ،ول يسمح ال اب ألصوات املتنامغة معه واملتسقة مع
حقيقته الرمسية ،يف ظل مناخ تسوده الرقابة اذلاتية عىل أأوسع نطاق ،مع جحب ُممهنج
ل ألصوات املعارضة ومقعها.
ومنذ القدم يتحك النظام يف وسائل العالم من خالل س ياس ته املآألوفة ،بآأسلوب
"العصا واجلزرة" العتيق ،ويضمن بذكل ولءها بفضل صفحات العالانت اليت مينحها
بسخاء لك من دخل يف الصف ،خاصة الصحف اليت تُدرك أأن بقاءها مرهون بتكل
املنح اليت توفرها هلم واكةل الشهار احلكومية ،ومن هجة اثنية ،يسلط هذا النظام
وسائهل القمعية ضد لك من حتدثه نفسه ابلس تقالل والتحرر من وصايته ،مثلام يبينه
التصعيد امللحوظ يف هذه امحلالت منذ تعيي عامر بلحيـمر وزيرا لالتصال.
وليس مس تغراب أأن يكون الوزير قد تلقى أأوامر واحضة بتشديد الرقابة العالمية،
من مركز النظام الفعيل اذلي ميكل السلطة احلقيقية ،أأي من أأهجزة الاس تخبارات يف
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"مركز بلعروس"أأ أأو "مركز عبةل" يف بن عكنونب .اىل جانب الس يطرة املبارشة
والفعاةل من ِقبل هذه املراكز عىل كتائب الصحفيي والعاملي يف اجملال السمعي
البرصي اليت حتولت مبرور الوقت وحامسة زائدة ،اىل "كوماندوس اعاليم" 4حقيقي،
يس تخدم النظام العسكري "ذراعه القضائ" لهجاض واخامد لك حماوةل للتخلص من
س يطرته.
ومن أأجل مزيد من التضييق وكمت أأنفاس وسائل العالم ،مرر وزير العدل غري
الشعي بلقامس زغاميت يف  22أأبريل  ،2020قانوان للتصويت عليه ،أأمام برملان غري
رشعي هو أأيضا ،يف اطار اصالح قانون العقوابت ،وهو قانون مقعي مكبل للحرايت5،
"يتعارض مع تطلعات الشعب اجلزائري ورغبته يف بناء دوةل دميقراطية" 6وفق ترصحي
سعيد صاحلي ،انئب رئيس الرابطة اجلزائرية لدلفاع عن حقوق النسان.
هذه الرتسانة القضائية اليت هتدف اىل فرض عقوابت صارمة عىل وسائل العالم
والصحفيي اذلين ينشون معلومات من شآأهنا "هتديد النظام العام وا ألمن [ ]...و أأمن
ادلوةل والوحدة الوطنية" ،أأو عىل الوسائل اليت تس تفيد من المتويل ا ألجنيب (يالحظ
اس تعامل مصطلحات غامضة ،تسمح للمدعي العامي والقضاة بتفسريها حسب
هوامه) ،تذكران ابملرسوم الوزاري املتعلق مبعاجلة ا ألخبار 7،الصادر يف  7يونيو ،1994
واملصمم أأصال لضفاء غطاء قانوين عىل محالت القمع يف التسعينيات ،واذلي يوعز
قسمه السابع اىل الصحفيي ،بتضخمي وقائع "التواطؤ مع ادلول الأجنبية":
 )° 7ابراز التواطؤ مع ا ألطراف اخلارجية؛
أأ مركز التصال والنش التابع ألهجزة اخملابرات اجلزائرية ،حتت قيادة العقيد طاهري زبري امللقب ابحلاج الزبري والعقيد فوزي
والعقيد بوزيدي امللقب عقبة ،املتحك يف جموعة وسائل العالم الوطين ومنسق س ياسة التالعب وادلعاية والتضليل العاليم
للنظام العسكري.
أ
ب يتعلق ا ألمر بـ"مركز عنرت" ،امس الثكنة اليت تآأوي مركز العمليات الرئييس لهجزة اخملابرات اجلزائرية ،وأأعاد اجلزائريون
تسميته هتكـا بـ"مركز عبةل" .لقد اكتسب هذا املركز مسعة جد سيئة ودموية ،لكونه موقع يُعذب فيه ا ألبرايء ،اىل حد املوت يف
الكثري من ا ألحيان.
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• ادلمع املايل واللوجس يت وما اىل ذكل ،من ايران والسودان...
• تدريب ا ألفغان؛
• ادلعوات املرفوعة ملقاطعة اجلزائر والرضار مبصاحلها الاقتصادية احليوية؛
• التصالت مع قوى أأجنبية للتفاوض معها حول دعها ،مقابل وعود أأو تعهدات
خلدمة مصاحل هذه القوى يف اجلزائر؛
• الصفقات الرسية مع أأعداء اجلزائر ،وما اىل ذكل...

ان الاجتاهات التحريرية لبعض وسائل العالم تعطي انطباعا واحضا بآأن تعمميا مماثال
جيري العمل به حاليا ،وقد استُب ِدلت فقط أأطرافه ،ليحل هذه املرة حمل ايران
والسودان ،دول مثل قطر وتركيا والخوان املسلمي!
وهكذا ،اتسع نطاق القمع الشس ضد وسائل العالم املمتردة (من اعتقالت،
ومضايقات قضائية و أأمنية ،واغالق) ،ليطال يف ا ألشهر ا ألخرية العديد من الصحفيي
املشهورين واملعرتف مبهنيهتم واس تقالليهتم ،مثل مصطفى بن مجعة ،وعادل عزب
الش يخ ،وبلقامس جري ،وخادل درارين ،وعبد الكرمي زغيليش ،وعبد السميع عبد احلي
وأخرين ،وكذكل تعرضت مواقع اخبارية موثوقة مثل " "Maghreb Emergentو
" "Radio Mو" ،"Interlignesلعمليات اخلنق واخضاعها للحجب مثل مواقع
أأخرى ،مبا يف ذكل موقع حركة رشاد .وقد انتقد املدافعون عن حقوق النسان يف
اجلزائر بلهجة شديدة ما تتعرض ل هذه املنابر العالمية احلرة من مقع ،مثلام انتقدته
املنظامت ادلولية لدلفاع عن الصحافيي وحرية الصحافة ،عىل غرار "مراسلون بال
حدود" 8،اليت صنفت اجلزائر من حيث حرية الصحافة ،يف عام  ،2020يف املرتبة
 146من أأصل  180يف الرتتيب العاملي9.
حتاول هذه املقاةل تبيان كيف وظف النظام اجلزائري أأمحد بن سعادة وكتيبه لختالق
"خبري" يف العلوم الس ياس ية وصناعة منه "بطال" وطنيا يقف متصداي ألعداء اجلزائر،
وس نعرض ابلتفصيل ،محةل ادلعاية اليت ت تنس يقها حول كتيبه املؤامرايت ،املزين
بطبقات من الطالء الأاكدميي الزائف ،واملروج لدلعاية املناهضة للحراك.
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 .2التقديم

أأمحد بن سعادة معروف دلى قراء الصحافة اجلزائرية منذ  ،2011خاصة من خالل
التقارير املنشورة حول كتيبه السابق "ا ألرابيسك ا ألمرييك" 10.يف  21أأبريل ،2019
نظمت علياء خباري مقابةل 11معه عىل حصيفة امجلهورية حول احلراك والتدخل ا ألجنيب،
ويف هناية  2019تولت قنوات التصال احلكويم الرمسية ووسائل اعالهما ،هممة الرتوجي
ل عىل نطاق واسع.
امللفت للنظر ،أأنه قبل أأايم قليةل من الانتخاابت الرئاس ية اليت فرضها اجليش ،ويف
وقت اكن غالبية اجلزائريي واجلزائرايت هيتفون خالل مسريات احلراك ،ويرفعون
أأصواهتم رفضا لهذه الانتخاابت ،فضلت "الذاعة اجلزائرية" أأن تدير ظهرها للشارع
وتنقل بدل ذكل يف  1ديسمرب  ،2019صوت أأمحد بن سعادة ،اذلي رصح جازما بآأنه
من غري املمكن أأل تكون اجلزائر مس هتدفة مبؤامرات أأجنبية12.
من هجهتا نشت حصيفة " "Le Courrier d'Algérieيف  2ديسمرب  2019مقابةل
مع أأنيا انيت شعالل ،ترصحيا ألمحد بن سعادة يعلن فيه أأن احلراك "يطرح مشآلك
خطرية لدلميقراطية" 13مث تلتحق ابلركب حصيفة "اجلزائر اليوم" لرتدد قول ،يوم 5
ديسمرب  ،2019بآأن هناك مؤرشات تدل عىل أأن احلراك يمت اس تغالل خلدمة أأجندات
خارجية 14.ودامئـا يف  5ديسمرب  2019يُرصح أأمحد بن سعادة للصحفي محمد بوطرار
من جريدة "الوسط" بآأن "الولايت املتحدة دعت ماداي منظمة غري حكومية حلقوق
النسان وجعلهتا وقودا لشعال فتيل احلراك يف اجلزائر15".
يف  2يناير  ،2020نش حسي نفاح مقابةل مطوةل 16مع أأمحد بن سعادة ،عىل أأعدة
" "L'Expressionلالشارة اىل المتويل ا ألمرييك للمنظامت غري احلكومية اجلزائرية،
وذكر بشك عام يف هذا اللقاء الصحفي حمتوى كتاب "من مه هؤلء اذلين نصبوا
أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" مخسة أأشهر قبل نشه ،فاكنت حبق سابقة فريدة من
نوعها يف جمال "الس بق الصحفي"!
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أأايم قليةل قبل اطالق كتيبه ،قدمت واكةل ا ألنباء اجلزائرية ،ابللغة الفرنس ية 17،يف
 27مايو  ،2020أأمحد بن سعادة ،كأاكدميي ،ويف  28مايو  ،2020قدمته وزارة
التصال اجلزائرية ،ابللغة العربية 18،مكحلل س ياسُ " ،يرافع من أأجل التآأطري القانوين
للمتويل ا ألجنيب للمنظامت غري احلكومية يف اجلزائر".
ويف  3يونيو  ،2020نش حسي نفاح مقال عىل أأعدة " "L'Expressionبعنوان
"الربوفيسور أأمحد بن سعادة يعري اخملابر اليت تس تغل املنظامت غري احلكومية :خبااي
جموعات مش بوهة مهبمة" 19.وهذه سابقة اثنية يف عامل "الس بق الصحفي"!
 .3حملة الدعم واليوي ج

كام أأشار اليه عبد الغين عيشون يف جريدة الوطن ،فان احلراك أأصبح هدفا لهجامت
مزتامنة و أأن "نش هذا الكتيب [لنب سعادة] يزتامن مع مداخلتي ،جرت قبل أأايم
قليةل ،دامئـا عىل صفحات وسائل العالم العامة ،يسري الكهام يف نفس الاجتاه20.
و أأضاف الصحفي:
من الواحض أأن تعدد مثل هذه التدخالت ،اليت تشري اىل اليد اخلارجية – وهو
خطاب عزيز عىل السلطة القامئة ،يمت النفخ فيه ونشه يف لك مرة يواجه النظام حتداي
كبريا – يف فرتة وجزية ،مبا يدفع امجليع ،وخاصة الفاعلي واملتظاهرين يف احلراك ،اىل
طرح تساؤلت21.

يتعلق ا ألمر مبداخالت محمد بومحيدي ومحمد خلض معقال ،اليت جرت يف وقت
مزتامن تقريبا قبل أأايم قليةل من نش كتيب أأمحد بن سعادة ،دلعه وتوس يع القاعدة
"الأاكدميية" املساندة ألطروحاته.
محمد خلض معقال أأس تاذ يف عمل الاجامتع سامه يف تلميع أأطروحة بن سعادة قبل أأايم
قليةل من صدور كتاب هذا ا ألخري ،من خالل احداثه "س بقة حصفية" يوم  25مايو
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 2020عىل قناة التليفزيون الوطين "قناة اجلزائر" قال فهيا" :انطلق احلراك بعد اجامتع
انعقد يف ابريس ]...[ .يف [لقاء] برعاية قناة املغاربية"22.
أأما محمد بومحيدي ،ا ألس تاذ يف مادة الفلسفة ،فقد تدخل يوما واحدا بعد ذكل ،يف
مقابةل مع واكةل ا ألنباء اجلزائرية يف  26مايو  ،2020ليرصح بآأن "احلراك ا ألصيل مل يعد
موجودا" 23،و أأن حرأاك جديدا مزيفا قد حل حمهل ،وحييل هذا التحول اىل اترخي 29
أأبريل  ،2019ويقول أأنه كتب يوم ذاك مقال عىل مدونته 24حيمل نفس أأطروحات
أأمحد بن سعادة .ويف اليوم ذاته ،يف  26مايو  ،2020نشت "الذاعة اجلزائرية"25
ويومية "اجملاهد" 26يف وقت واحد مقال يتحدث فيه محمد بومحيدي عن "حتول" احلراك
ويؤكد أأن "املنظامت غري احلكومية ادلولية حتاول توجيه احلراك لحداث حاةل من
الفوىض يف اجلزائر".
محمد بومحيدي ،اذلي يبدو أأنه من املفتوني ابجلرنال خادل نزار 27،س بق ل أأن روج28
يف  2018لكتيب أخر ألمحد بن سعادة بعنوان "ا ألرابيسك ا ألمرييك :دور الولايت
املتحدة يف ثورات الشارع العرب" الصادر يف  ،2011املنشور اذلي اكن مبثابة مقدمة
لكتيبه ا ألخري اخملصص للجزائر .وقد أأعرب محمد بومحيدي 29يف مدونته ،عن دعه
لوزير التصال عامر بلحمير ،يف مواهجة ما نشه عيل بن سعد من معلومات تكشف
دور املتعاقد اذلي اضطلع به عامر بلحمير دلى هجاز اخملابرات العسكرية الفرنس ية30،
متاما كام فعهل حبامسة أأمحد بن سعادة دعـا للوزير ،يف مقال ن ُش مؤخرا عىل مدونته31.
جتدر الشارة اىل أأنه يف  26مايو  ،2020س بق لليندا عبو أأن نشت عىل موقع
" "Maghreb Emergentتعليقا حول ترصحيات املتحدثهي و أأشارت اىل "جهامت
أأساتذة جزائريي يف وسائل العالم العمومية ضد احلراك مع تلوحيهام بنظرية املؤامرة"32.
من الواحض أأن ما رصح به ونشه هذان الأاكدمييان ليس أأكرث من ترديد ألطروحة
النظام العسكري اليت عرب عهنا قبل أأسابيع قليةل ،يف  16مارس  ،2020املتحدث
ابمسه ،وزير التصال عامر بلحمير ،يف مقابةل أأجراها مع واكةل ا ألنباء اجلزائرية حيذر فهيا
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من "ا ألهداف املعادية للوطن من ِقبل منشطي ’احلراك اجلدد‘" 33.بعد أأسابيع قليةل،
يف  23أأبريل  ،2020وصف عامر بلحمير املؤسسة ا ألمريكية "الصندوق الوطين
لدلميقراطية" ( )NEDبآأهنا "حصان طروادة ابمتياز للثورات امللونة يف العامل واملغرب
العرب والعامل العرب يف اخلط ا ألمايم" 34،يف تنامغ مع أأطروحة أأمحد بن سعادة،
ووصف أأيضا منظمة "مراسلون بال حدود" غري احلكومية ،اليت جسلت يف تقاريرها
تدهور حرية الصحافة يف اجلزائر بآأهنا "جزء من ماكينة التعبري عن القوة الناعة
الفرنس ية عرب العامل"35.
 .4انطالقة الحملة اليويجية

انطلقت امحلةل ادلعائية حول الكتيب يف أأوائل يونيو  ،2020عىل مدار أأس بوع حافل
ابملنشورات ،وت اطالق امحلةل ابلزتامن يف كندا ،حيث يعيش املؤلف ،من ِقبل موقع
" 4( 36"Mondialisation.caيونيو) و"( 37"Les 7 du Québecروبرت بيبو،
 5يونيو) ،ويف اجلزائر عن طريق "اجلزائر ( 38"54همدي املسعودي 4 ،يونيو)،
"( 39"AlhayatAlarabiyaنرسين أأمحد الزواوي 5 ،يونيو)40"Algeriakhbar" ،
( 5يونيو) 5( 41"Maghreb Facts" ،يونيو)42" Le Courrier d'Algérie " ،
( 6يونيو) 7( 43"Le Chiffre d’Affaires" ،يونيو).
لكن أأمه تروجي للكتيب اكن يويم 6 ،و 7يونيو ،عن طريق واكةل ا ألنباء الوطنية
الرمسية جدا "واكةل ا ألنباء اجلزائرية" ابلعربية 44والفرنس ية 45،اليت أأصبحت يف نظر
اجلزائريي أأداة ادلعاية الصاخبة والرديئة ،يف الوقت نفسه ،واذلراع العاليم الرمسي
للثورة املضادة ابمتياز اىل حد أأهنا مسيت "واكةل اذلابب اجلزائرية" عىل ش باكت
التواصل الاجامتعي.أأ وسامهت من هجاهتا القناة الثالثة لالذاعة اجلزائرية ابللغة
أأ عقب التضليل العاليم خبصوص مسرية املواطني اجلزائريي ووقفهتم يوم ا ألحد  23أأغسطس  2020يف ساحة ا ألمم املتحدة
يف جنيف اليت دعوا فهيا اىل اطالق رساح املعتقلي الس ياس يي يف اجلزائر .ففي الفاحت من سبمترب  2020نشت واكةل ا ألنباء
اجلزائرية مقال عن هذه الفعالية ،موسوما بصورة كبرية لقاعة اجامتعات بقرص ا ألمم جبنيف مصحواب برمز ا ألمم املتحدة حتت عنوان
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الف نرس ية( 46تقرير ابللغتي الفرنس ية 47والعربية ،)48يف الرتوجي للكتيب من خالل
برانمج من تقدمي الصحفي حسن أأعراب اذلي اس تقبل املؤلف رفقة سامية زاندي من
دار نش أأبيك ،اليت نشت كتاب بن سعادة ،اىل جانب الاكتب د .ر .توايت.
تواصلت تعبئة وسائل العالم للرتوجي لكتيب أأمحد بن سعادة طوال فرتة الصيف:
"( 49"L’Expressionحسي نفاح 9 ،يونيو)" ،اجلزائر ( 50"54همدية بل،
 11يونيو)" ،جموعة نومفرب من أأجل الاشرتاكية"( 51جواد رس مت توايت 11 ،يونيو)،
"اجلزائر ( 52"54طارق بن علجية 12 ،يونيو) 53"Algérie Patriotique" ،للجرنال
خادل نزار (يوسف بزناتت 15 ،يونيو)( 54"L'Expression" ،حسي نفاح16 ،
يونيو)( 55"Algérie Patriotique" ،قدور نعميي 20 ،يونيو)،
"( 56"L'Expressionحسي نفاح 21 ،يونيو)" ،اجلزائر  ( 57"54أأمحد بن سعادة،
 25يونيو)" ،اجلزائر  ( 58"54أأمحد بن سعادة 30 ،يونيو)،
"( 59"Mondialisation.caعبد العايل مرداس 1 ،يوليو)Algérie " ،
( 60"Patriotiqueبوعالم س ناوي 8 ،يوليو)" ،اجلزائر ( 61"54طارق بن علجية،
 9يوليو)( 62"Algérie 1" ،عامر جراد 10 ،يوليو)63"Le Soir d'Algérie" ،
(حكمي لعالم 15 ،أأغسطس) .ابلضافة اىل ذكل ،شهد شهر أأغسطس 2020
اطالق محةل اعالنية جديدة حول نش النسخة العربية من الكتيب64.
ابلضافة اىل ش بكة النش هذه يف اجلزائر وكندا ،اس تفاد أأمحد بن سعادة من
التغطية العالمية يف فرنسا ولبنان تغطي القراء يف املغرب العرب والعامل العرب
"مكتب املنازعات التابع للأمم املتحدة يرفض الشكوى املرفوعة ضد السلطات اجلزائرية" ،حييل اىل لقاء ومهي مع اذاعة مونيت اكرلو
ادلولية لسكرتري ومهي ،عصام ا ألمحدي ،يف مكتب ومهي للمنازعات اتبع للأمم املتحدة جبنيف
( .)https://bit.ly/2SMKQQxوأأصدرت املفوضية السامية حلقوق النسان التابعة للأمم املتحدة تكذيبا يوم  4سبمترب 2020
تندد فيه بـ "املعلومات املغلوطة" اليت "متت فربكهتا من البداية اىل الهناية" واليت نشهتا واكةل ا ألنباء اجلزائرية ("مكتب مفوض
ا ألمم املتحدة السايم حلقوق النسان يسلط الضوء عىل املعلومات الاكذبة اخلاصة ابجلزائر" .بيان حصفي للمفوضية السامية حلقوق
النسان .جنيف 4 ،سبمترب .)https://bit.ly/3jSW7uB .2020
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و أأفريقيا( 65"Afrique du Future" :نومفرب Asie" ،)2019
( 5يونيو)( 67"Libna News" ،عامر جراد 5 ،يونيو)7( 68"All Africa" ،
يونيو)( 69"Jacques Tourtaux" ،عامر جراد 9 ،يونيو)70"Maghreb Facts" ،
( 12يونيو)( 71"Radio France Maghreb 2" ،ايمسينة حامد وكريس توف فروت،
 15يونيو)،Richard Labévière( 72"Proche & Moyen-Orient" ،
 15يونيو)( 73"Libna News" ،عامر جراد 17 ،يونيو)74"Le Maghreb DZ" ،
(عبد الوهاب فريخ 25 ،يونيو) 75"Madaniya" ،و"( 76"Libnaرينيه نبا،
 1يوليو)" ،ا ألخبار" اللبنانية 77متوفر أأيضا ابلفرنس ية( 78لينا كنوش 3 ،يوليو)،
"( 79"Afrique Asieاسالم ب 7 ،يوليو)( 80"Jacques Tourtaux" ،عبد العيل
مرداس 12 ،يوليو)( 81"Afrique Asie" ،حكمي لعالم 17 ،أأغسطس)،
" 20( 82"African Infoأأغسطس).
لك هذا النتاج ا ألدب هو عبارة عن ترديد لصدى أأطروحة الكتاب ،مبزيد من
التعليقات املمنقة وترس يخ حفوى هذه ا ألطروحة اليت تدعي بآأن احلراك هو يف الواقع
ثورة ملونة حبكهتا الولايت املتحدة لتنصيب السالميي يف السلطة ،دون أأن يلكف
أأحدمه نفسه عناء ادراج نقد هنا وأخر هناك ،لعطاء عىل ا ألقل الانطباع بتقدمي
مراجعة همنية للكتاب ،مع الشارة اىل أأن بعض وسائل العالم واملدوانت ،س بق لها
أأن نشت انتقادات ألطروحات أأمحد بن سعادة ،يف هناية عام  ،2019عىل غرار
حصيفة "( 83"El Watan DZمحيد بوحبيب 4 ،ديسمرب  ،)2019وخاصة بعد
ظهور الكتيب ،عىل غرار الانتقادات الواردة يف "84"Palestine Solidarité
(لهواري عدي 7 ،يونيو) ،و"( 85"Calameoمحدي بعال 7 ،يونيو)Inter " ،
( 86"Lignesميليسا انيت عيل 8 ،يونيو)  ،و"( 87"El Watanعبد الغين عيشون،
 9يونيو) ،و"( 88"Algiers Heraldايسي مغين 10 ،يونيو) ،و" Maghreb
( 89"Spiritسعيد جعفر 13 ،يونيو) و"( 90"DZVIDانرص جرمون 15 ،يونيو)،
و"( 91"Algérie Culturesسلمى معمري 22 ،يونيو) ،و"( 92"Mediapartخادل
66"Afrique
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ساطور 25 ،يونيو) ،و"رشاد"( 93مراد دهينة 27 ،يونيو) و" France Irak
 22 ،Gilles Munier( 94"Actualitéيوليو) ،و"( 95"Calameoلزهاري لبرت).
أأخريا ،تبنت فئة اثلثة من التقارير العالمية موقفا حمايدا اىل حد ما يف عرضها
للكتيب ،مهنا " 3( 96"Maghreb Voicesيونيو)Le Quotidien " ،
( 97"d'Oranبلقامس أأحسي جاب هللا 21 ،يونيو)( 98"Reporters.dz" ،سلمي
قودل 22 ،يونيو)( 99"L'ExpressDZ" ،بوعالم ب 23 ،يونيو)Le Courrier " ،
 100."d’Algérieوقد فتحت " "Reporters.dzاجملال أأيضا لك من زبيدة
عسول 101ولهواري عدي 102،املهت همي يف كتاب أأمحد بن سعادة ،لدلفاع عن نفس هيام.
 .5التمجيد

توجد العديد من التقنيات املس تخده مة يف جمال ادلعاية .تقوم احدى هذه التقنيات عىل
حمرتمة وتوظيفها دلمع
اس تحضار "اخلربة" ،أأي الاستناد اىل "سلطة" علمية أأو فكرية ه
ا ألطروحة اليت يراد الرتوجي لها ،وجعل امجلهور املس هتده ف ،يتنامغ مع هذه السلطة
ذات اخلربة ويرى تطابقا بي أراهئا وأرائه .واذا اكن ل ميكن نفي امتالك أأمحد بن سعادة
خربة يف موضوع جد متخصص وهو فزيايء اجلوامد ،ال أأن املؤلف بعيد لك البعد عن
العلوم الس ياس ية ،بل ويفتقر اىل أأساس ياهتا ،مثلام تكشفه كتاابته .ولهذا السبب،
وسدا لهذه الثغرات ،تسعى محةل ادلعاية املروجة ألطروحته اىل عرضه أأمام امجلهور من
خالل جموعة من الصفات الرباقة اليت تصطنع ل سلطة فكرية هو أأبعد ما يكون عن
امتالكها يف موضوع الثورات.
وحتقيقا لهذا املسعى شهدان توافد اس تعرايض ِلص هيغ التبجيل والمتجيد تهنمر عىل
املؤلف ،حيث يصفه حصفي " "L’Expressionحسي نفاح بآأنه "ابحث اندر"103،
يف حي يقدمه جواد رس مت توايت من جمةل " "Afrique Asieعىل أأنه " ُمف ِكك
ألساطري الاس تعامر اجلديد" 104.أأما طارق بن علجية ،فيش يد به ويعتربه "خبري
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اسرتاتيجي" و أأن كتيبه "مسامهة كبرية" 105.بل يذهب اىل أأبعد من ذكل يف مقال أخر
يقول فيه:
"هل ادلكتور أأمحد بن سعده هو هبة السامء اليت انتظرها طويال اجلزائريون
الشجعان ،لتحريرمه من ديكتاتورية هذه اخملابر اليت تشلكها "امجلعيات الرسية
ا ألمريكية" وقوهتا اخلفية ،متاما مثلام انتظر الشعب الهيودي قدوم موىس؟ أأان خشصيا
أأعتقد حقا أأنه ِربح جولته ا ألوىل من املعركة ضد اخملابر ا ألمريكية اليت يُتوقع أأن
تس متر"106.

أأما يوسف بزناتت ،فيصفه يف " "Mediapartبآأنه " ُمبلغ عن خماطر" بدافع "حبه
لبدله" و"ل يتساهل البتة عندما يتعلق ا ألمر ابلس يادة الوطنية" 107،وكأن اخملربين عن
اخملالفات واخملاطر أأصبحت هممهتم ادانة الشعوب املضطهدة اليت تنتفض ضد ا ألنظمة
القمعية ،وليس التبليغ وادانة ا ألنظمة املنحرفة الفاسدة .نفس يوسف بزناتت اذلي
كتب يف  13مارس  ،2019أأي بعد ثالثة أأسابيع من انطالق احلراك ،بآأنه "خطة
لتدمري اجلزائر ،تنفذ انطالقا من املغرب" ،108ويه "خطة" من نس يج خيال دجبها
بآأسلوب رومنيس حمبك ،بتفاصيل مذهةل ،قبل أأن يتحول بقدرة قادر ،اىل
"حرايك" 109،مث يعود من جديد اىل أأصهل ،من خالل التنديد عىل منصة " Algérie
 ،"Patriotiqueيف  25يونيو  ،2020بعملية " أأوتربة" احلراك (نس بة اىل حركة
أأوتبور  Otporالرصبية(110.
لكن اذلي حطم الرمق القياس من حيث اغراق أأمحد بن سعادة يف س يل من
املواصفات املبجةل ،فهو بال منازع صديقه عبد العيل مرداس اذلي س بق ل أأن سامه
مع بن سعادة يف مقاةل مشرتكة 111،ويقدمه عىل أأنه
فزيايئ ،خرجي جامعة مونرتايل (كندا) ،مدرس ابرز يف العلوم الفزيايئية ،بن سعادة
هو انقد لذع ومقاتل رشس دفاعا عن أرائه ،يثري ا ألفاكر املرتبطة مبسرية العامل،
ونظرا ملشاركيت العديد من معاركه اجلزائرية ،خاصة يف اجملال الثقايف ،ميكنين أأن
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أأشهد عىل اس تقامته الفكرية ودقة تساؤلته .ان هذا الشخص ،الباحث ،املمرر
لفاكر ،متواضع بشك يفرض الاحرتام والتقدير ،ول يفرض أأبدا أأجوبة حمددة112.
ل أ

لكن مع ذكل يبدي عبد العيل مرداس عن أأسفه نظرا ملا أأاثره "عل بن سعادة من
قلق دلى البعض ،بل انه يضع للرقابة يف العديد من وسائل العالم اخلاصة"113.
وحىت املؤلف نفسه اذلي يُدرج كتيبه "يف اطار ا ألعامل البحثية" 114قد اش تىك من
كون وسائل العالم ل تغطي كتابه بشك جيد 115،وتضايق كثريا حىت من الزنر
القليل من الانتقادات 116اليت ُوهجت لكتيبه بعد أأن أأفلتت من رقابة املنظومة
العالمية املغلقة .ول جمال هنا للمقارنة بي التغطية العالمية املكثفة اليت حظي هبا
هذا الكتيب التآمري ،والتغطية ش به املنعدمة يف اجلزائر للعمل امجلاعي "احلراك يف
اجلزائر :اخرتاع انتفاضة" 117،والتعتمي املطلق عن هذا العمل رمغ كونه اجنازا ثراي من
حيث التوثيق والتحليل ،وهذا الانتقاء الفاحض يف التغطية العالمية يعطي انطباعا
واحضا ،بآأن هذه امحلةل لها دوافع س ياس ية و أأن أأمحد بن سعادة يس بح قليال يف حبر
جنون العظمة.
 .6األثر

مما ل شك فيه أأن كتيب أأمحد بن سعادة ولك الصخب العاليم اذلي رافق صدوره
منذ يونيو املايض ليس سوى مناورة لضفاء "نكهة أأاكدميية" عىل الوصفة القدمية لش بح
"اليد اخلارجية" ،املس تخده مة منذ اس تقالل البالد ،لتجرمي أأي حماوةل لتحرير اجملمتع من
قبضة النظام وهمينته املطبقة .ول شك أأن هذا الكتيب س ُيق ِنع املغفلي ا ألبديي
ادلائرين يف فكل النظام العسكري ،أأما ابلنس بة لبقية املواطني ،أأي الغالبية العظمى،
فان هذا الكتيب رسعان ما أأصبح من املايض و أأ ِدرج يف صفحات اترخي خيانة املثقفي.
واذا اكن لهذا النوع من املامرسات فرص النجاح يف املايض لتثبيط عزامئ املواطني
وثنهيم عن التعبئة من أأجل التغيري ،فهو اليوم حمكوم عليه ابلفشل ،ألن احلراكي اذلين
يُعدون ابملاليي قد اكتس بوا وعيا س ياس يا اثقبا خالل ا ألشهر الامثنية عش ا ألخرية من
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التعبئة ،ومل يعد من املمكن خمادعهتم بآأطروحات تآمرية تسفه ذاكءمه الس ياس امجلاعي
وحترهمم من اس تقاللية العمل .يف الواقع ،مثل هذه ا ألطروحات ل ختدم سوى ا ألجندة
الس ياس ية لنظام استبدادي وفاسد ،نظام متعفن حمل احتقار املواطني ومقهتم
الشديد ،ويريدون تفكيكه سلميا لتحل حمهل دوةل القانون ،دوةل ذات س يادة،
دميقراطية ،يسودها احلك الراشد.
الحالت
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7 ،APS ، امحد بن سعادة، كتاب اس تقصائ،" "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟45
.2020 يونيو
http://www.aps.dz/culture/105902-qui-sont-ces-tenors-autoproclames-du-hirakalgerien-un-livre-enquete-signe-a-bensaada
46 https://www.youtube.com/watch?v=1xm-oKsAcp4&feature=share

، قناة الثالثة لالذاعة اجلزائرية." أأمحد بن سعادة " أأهامج فقط من يقود احلراك يف اجتاه تريده أأجندة خارجية47
.2020  يونيو6
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200606/194492.html
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" 48من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" ..كتاب اس تقصائ من توقيع أأمحد بن سعادة.
الذاعة اجلزائرية 7 ،يونيو .2020
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200607/194539.html
" 49من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" ..كتاب اس تقصائ من توقيع أأمحد بن سعادة،
رحةل يف دهالزي جموعات جمهوةل ،حسي نفاح 9 ،L'Expression ،يونيو .2020
https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-voyage-dans-les-dedales-d-unenebuleuse-331178
 50قر أأت كتاب بن سعادة ،هل ما زال مسموح احلديث؟ همدية بل 11 ،Algérie 54 ،يونيو .2020
https://algerie54.com/2020/06/11/hirak-medias-2/
 51درس يف ا ألخالقيات أأم ...يف اجلدل؟ جواد رس مت توايت ،جموعة نومفرب من أأجل الاشرتاكية 11 ،يونيو
.2020
https://collectifnovembrepourlesocialisme.family.blog/2020/06/11/lecon-dethiqueou-deristique-djawad-rostom-touati/
 52أأحسنت ،دكتور امحد بن سعادة ،طارق بن علجية 12 ،Algérie ،يونيو .2020
https://algerie54.com/2020/06/12/ong-hirak/
" 53املتآمر" بن سعادة ل يعرف املزاح عندما يتعلق ا ألمر ابلس يادة الوطنية .يوسف بزناتتAlgérie .
 15 ،Patriotiqueيونيو .2020
https://www.algeriepatriotique.com/2020/06/15/le-complotiste-ahmed-bensaadane-badine-pas-avec-la-souverainete-nationale/
 54جاء ردمه عىل كتاب بن سعادة الاس تقصائ ،جبمةل من الافرتاء والقدح :عالء ادلاككي ا ألجنبية يف حاةل
ذعر ،حسي نفاح 16 ،L'Expression ،يونيو .2020
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https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-valets-des-officines-etrangeres-auxabois-331456
.2020  يونيو20 ،Algérie Patriotique ، "من مه من أأجل ادلميقراطية؟" قدور نعميي55
https://www.algeriepatriotique.com/2020/06/20/qui-est-pour-la-democratie/
، حسي نفاح."" "هناك طبقة تقود هذا احلراكL'Expression  ادلكتور أأمحد بن سعداء يف "لـ56
.2020  يونيو21 ،L'Expression
https://www.lexpressiondz.com/nationale/il-y-a-une-caste-qui-dirige-ce-hirak331644
.2020  يونيو25 ،Algérie 54 . أأمحد بن سعادة، والخرونNED  لهواري عدي و57
https://algerie54.com/2020/06/25/hirak-medias7/?fbclid=IwAR0DJdHeyl4Qrg5nmEtwOs-aH-agWK2Xy09POArl5OwUhTzlSX_WG6N0-I
.2020  يونيو30 ،Algérie 54 . أأمحد بن سعادة. واملنظامت غري احلكومية اجلزائريةNED  احلراك و58
https://algerie54.com/2020/06/30/hirak-ong7/?fbclid=IwAR23iTN086Kz9wO2RSrUiRMN6rdTyYIAw5E6JD5kpQ8dfpfHOf1g
Xkn-Eow
 ألمحد بن، الكتاب الاس تقصائ حول احلقيقة." "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟59
.2020  يوليو1 ،Mondialisation.ca ، عبدالعايل مرداس.سعادة
https://www.mondialisation.ca/qui-sont-ces-tenors-autoproclames-du-hiraklenquete-verite-dahmed-bensaada/5647084
. بوعالم س ناوي. من خمرتعي ادليكتاتورية ادلميقراطية، "هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري60
2020  يوليو8 ،Algérie Patriotique
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https://www.algeriepatriotique.com/2020/07/08/qui-sont-ces-tenorsautoproclames-du-hirak-inventeurs-de-la-dictature-democratique/
2020  يوليو9 ،Algérie 54 . هل أأحبط أأمحد بن سعادة مؤامرة ادلاككي ا ألمريكية؟ طارق بنعلجية61
https://algerie54.com/2020/07/09/hirak-medias-11/
.2020  يوليو10 ،Algérie 1 ، الس يد زبيدة عسول و" احتفاظها حبق التقدم بشكوى" عامر جراد62
https://www.algerie1.com/face-b/mme-zoubida-assoul-et-sa-reserve-de-droit-deporter-plainte
 أأغسطس15 ،Le Soir d'Algérie  نعم! نعم! ميكن لذلئاب أأن تفرتس بعضها البعض! حكمي لعالم63
.2020
https://www.lesoirdalgerie.com/pousse-avec-eux/si-si-les-loups-peuvent-se-devorerentre-eux-46613
64 https://en.calameo.com/books/00036684644c845f7e5d1
65

L’Algérie saura-t-elle déjouer le piège des « révolutions de couleur » ? Afrique
du Future, novembre 2019.
،Afrique Asie ، امحد بن سعادة،" صدر مؤخرا "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟66
2020  يونيو5
https://www.afrique-asie.fr/vient-de-paraitre-qui-sont-ces-tenors-autoproclamesdu-hirak-algerien-dahmed-bensaada/
!" و"الثورات امللونة، عسول ضد أأمحد بن سعادة، مواطنة، كامل شويشة، الرابطة اجلزائرية حلقوق النسان67
.2020  يونيو5 ،Libna News ،عامر جراد
https://libnanews.com/la-laddh-et-k-chouicha-mouwatana-et-assoul-versus-abensaada-et-les-revolutions-colorees-par-amar-djerrad/
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68 Algérie : « Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak

algérien ? » - Un livre-

enquête signé A. Bensaada, All Africa, 7 juin 2020.
 أأنصار "اخلالفة والربيع، بعيل. يقض عىل دهينة وح. الكتاب الاس تقصائ املوقع من أأمخد بن سعادة69
.2020  يونيو9 ،Jacques Tourtaux .العرب" عامر جراد
https://www.jacques-tourtaux.com/blog/algerie/amar-djerrad-m-dhina-et-h-baalides-agents-khilafistes-et-printanistes-aneantis-par-le-livre-enquete-de-abensaada.html
70

Emission sur le livre d’Ahmed Bensaada « Qui sont ces ténors autoproclamés
du Hirak » avec l’auteur, Samia Zennadi (APIC Editions) et Djawad R. Touati
hôtes de Hacene Arab radio chaîne 3. Maghreb Facts, 12 juin 2020.
 من، حول كتاب أأمحد بن سعادةLGF  برانمج.." "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟71
2020  يونيو15 ،Radio France Maghreb 2 ، ايمسينة حامد وكريس توف فروت،تنش يط الصحفيي
https://www.youtube.com/watch?v=9KI5RCehn8E&feature=youtu.be
.2020  يونيو15 ،Richard Labévière. Proche & Moyen-Orient ! ارفعوا أأيديك عن اجلزائر72
https://prochetmoyen-orient.ch/ne-touchez-pas-a-lalgerie/
73 Nos « bobos-arrivistes » de la république ! Amar Djerrad. Libna News, 17 juin

2020.
.2020  يونيو25 : حتديث.Le Maghreb DZ . احمللل الس ياس أأمحد بن سعاد74
http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99950
 أخر كتاب اس تقصائ ألمحد بن.." احلراك "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟- اجلزائر75
2020  يوليو1 ،René Naba. Madaniya, ،سعادة
https://www.madaniya.info/2020/07/01/qui-sont-les-tenors-autoproclames-duhirak-algerien/
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.2020  يوليو1 ،ReneNaba. Libna News, " "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟76
https://libnanews.com/qui-sont-les-tenors-autoproclames-du-hirak-algerien/
.2020  يوليو3  املقابةل لينا كنوش امجلعة، جريدة ا ألخبار. الاكتب والباحث اجلزائري: أأمحد بن سعادة77
https://al-akhbar.com/Morocco/290946
.2020  يوليو4 ،) جريدة ا ألخبار (لبنان. لينا كنوش. مقابةل مع أأمحد بن سعادة78
https://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&
id=524:journal-al-akhbar-entretien-complet-avec-ahmedbensaada&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119
2020  يوليوAfrique Asie. 7 . ، اسالم ب، قضية بن سعادة أأو الفكر ا ألحادي79
https://www.afrique-asie.fr/laffaire-bensaada-ou-la-pensee-unique-du-hirak/
.2020  يوليو12 ، جاك تورتو. عبدالعيل مرداس، احلراك واليد اخلارجية وحقائق مظلمة80
https://www.jacques-tourtaux.com/blog/algerie/abdellali-merdaci-le-hirak-la-mainde-l-etranger-et-ses-verites-des-tenebres.html
،Le Soir d'Algérie  نعم! نعم! ميكن لذلئاب أأن تفرتس بعضها البعض! حكمي لعالم: قادة احلراك اجلزائري81
.2020  أأغسطس15
https://www.afrique-asie.fr/tenors-du-hirak-algerien-si-si-les-loups-peuvent-sedevorer-entreeux/?fbclid=IwAR2EfKaWfd6h7WgogIob9ZaOXfhgllca0uRwkSa121LHhO9Oxxo
uK4i1zGo
82

Contribution d’Ahmed Bensaada – Gilles Munier : de l’extrême-droite au
Hirak. African Info, 20 août 2020.
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4 ، الوطن اجلزائري. محيد بوحبيب. أأمحد بن سعادة: محيد بوحبيب ـ مثقف أخر للطعن يف احلراك83
.2019 ديسمرب
http://www.elwatandz.com/algerie/26740.html
.2020  يونيو7 ،Palestine Solidarité ، لهواري عدي. اذلابب يف غارة عىل احلراك84
https://www.palestine-solidarite.org/analyses.lahouari_addi.070620.htm
.2020  يونيو7 ،Calameo ، هل أأمحد بن سعادة ممول من طرف اخملابرات الفرنس ية؟ محدي بعال85
https://fr.calameo.com/read/000366846d508e48d1efb
Inter . ميليسا انيت عيل. الصحافة ومثقفو "ا ألهجزة" يتحدون ضد احلراك، النظام: يكثفون جهامهتم86
.2020  يونيو8 ،Lignes
https://www.inter-lignes.com/ils-multiplient-leurs-attaques-le-pouvoir-la-presse-etles-intellectuels-des-services-se-liguent-contre-le-hirak/
.2020  يونيوEl Watan 9 . عبد الغين عيشون. احلراك مس هتدف هبجامت مزتامنة87
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-hirak-cible-dattaques-simultanees09-06-2020
.2020  يونيو10 ،Algiers Herald . ايسي مغين. عندما هتامج الطغمة احلامكة احلراك88
https://www.algiersherald.com/quand-la-junte-sen-prend-au-hirak/
 يونيو13 ،Maghreb Spirit . سعيد جعفر. عىل اليسار عام ُة وعىل اليسار "املدخيل" بشك خاص89
.2020
https://maghreb-spirit.blogspot.com/2020/06/sur-la-gauche-en-general-et-surla.html?m=1
.2020  يونيو15 ،DZVID . انرص جرمون. بؤس الفكر اجلامعي دلى أأمحد بن سعاد، خطآأ يف ا ألسلوب90
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https://www.dzvid.com/2020/06/15/erreur-de-methode-misere-de-la-penseeuniversitaire-chez-ahmed-bensaada/
Algérie . سلمى معمري.) عامل اجامتع،  أأمحد بن سعادة ل يعرف عام يتحدث عنه ” (لهوارى عدي91
.2020  يونيو22 ،Cultures
https://algeriecultures.com/actualite-culturelle/ahmed-bensaada-ne-sait-pas-dequoi-il-parle-lahouari-addi-sociologue/
25 ،Mediapart, . خادل سطور.  بشآأن " اكتشافات" أأمحد بن سعادة: هسرتة النقاش حول احلراك92
.2020 يونيو
https://blogs.mediapart.fr/khaled-satour/blog/250620/l-hysterisation-du-debat-surle-hirak-propos-des-revelations-dahmed-bensaada
2020  يوليو27 ، رشاد، مراد دهينة، رد عىل أأمحد بن سعادة93
https://rachad.org/fr/?p=1712
.2020  يوليو22 ،France Irak Actualité . طعنة يف ظهر احلراك؟ جيل مونييه94
http://www.france-irak-actualite.com/2020/07/un-coup-de-poignard-dans-le-dosdu-hirak.html
 مستند، Calameo ، الزهرى لبرت. ل ألنظمة "العربية" الاستبدادية، حصن ملنيع، املثقف، أأمحد بن سعاد95
.غري مؤرخ
https://fr.calameo.com/read/000366846aa6c93b6d332
.2020  يونيو3 ، أأصوات مغاربية. كتاب جديد يُسائل "قادة" احلراك الشعيب يف اجلزائر96
https://bit.ly/31RDfW0
2010  يونيو21 ،Le Quotidien d'Oran . بلقامس أأحسن جاب هللا." يف وترية "احلراك... عامل97
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http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5290907&archive_date=202006-21
 سلمي، وقائع اجلدل يف ا ألفق، "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" ألمحد بن سعادة98
.2020  يونيو22 ،Reporters.dz .قديل
https://www.reporters.dz/qui-sont-ces-tenors-autoproclames-du-hirak-algerien-deahmed-bensaada-chronique-dune-polemique-annoncee/
. بوعالم ب، "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" أأمحد بن سعادة يواصل ااثرة اجلدل99
.2020  يونيو23 ،L'ExpressDZ
https://www.express-dz.com/2020/06/23/qui-sont-ces-tenors-autoproclames-duhirak-algerien-ahmed-bensaada-continue-a-faire-des-vagues/
Le Courrier ، منشور "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" أأمحد بن سعادة100
 غري مرؤخ،d’Algérie
https://lecourrier-dalgerie.com/publication-qui-sont-ces-tenors-autoproclames-duhirak-algerien-dahmed-bensaada/
 يوليو8 ،Reporters.dz . سلمي قديل." "ل حيق ألحد أأن يقيس وطنية اجلزائريي: زبيدة السول101
.2020
https://www.reporters.dz/zoubida-assoul-nul-na-le-droit-de-mesurer-lepatriotisme-des-algeriens/
 يونيو22 ،Reporters.dz . سلمي قديل." "سآأتقدم بشكوى ضد املؤلف ودار النش: لهواري عدي102
.2020
https://www.reporters.dz/entretien-lahouari-addi-je-deposerais-plainte-contrelauteur-et-la-maison-dedition/
. نفس املصدر، حسي انحف103
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 يونيو20 ،Afrique Asie . جواد رس مت توايت. مفكك ا ألساطري الاس تعامرية اجلديدة، أأمحد بن سعادة104
.2016
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. نفس املصدر،2020  يونيو12 ، طارق بن علجية105
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،Mediapart, . يوسف بزناتت. "املتآمر" بن سعادة ل يعرف الهزل عندما يتعلق ا ألمر ابلس يادة الوطنية107
.2020  يونيو15
https://blogs.mediapart.fr/y-benzatat/blog/150620/le-complotiste-bensaada-nebadine-pas-avec-la-souverainete-nationale
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.2019  مارس13
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 .1جريمة القذف

لقد نص املشع اجلزائري عىل مقع املساس بشف أأو اعتبار ا ألشخاص ،من خالل
معاقبة جرمية القذف املنصوص علهيا يف املادة  296من قانون العقوابت 1.جاء يف نص
املادة:
يُ هعد قذفا لك ادعاء بواقعة من شآأهنا املساس بشف واعتبار ا ألشخاص أأو الهيئة
املدعى علهيا به ،أأو اس نادها الهيم أأو اىل تكل الهيئة .ويعاقب عىل نش هذا الادعاء
أأو ذكل الس ناد مبارشة أأو بطريق اعادة النش ،حىت ولو ت ذكل عىل وجه
التشكيك أأو اذا قصد به خشص أأو هيئة دون ذكر الامس ،ولكن اكن من املمكن
حتديدها من عبارات احلديث أأو الصياح أأو الهتديد أأو الكتابة أأو املنشورات أأو
الالفتات أأو العالانت موضوع اجلرمية.

سفيان تلمساين
وهو يف الواقع نقل حريف للامدة  29من قانون حرية الصحافة الفرنيس 2اليت تنص
عىل:
يعد قذفا لك ادعاء بواقعة من شآأهنا املساس بشف واعتبار ا ألشخاص أأو الهيئة
املدعى علهيا به ،أأو اس نادها الهيم أأو اىل تكل الهيئة .ويعاقب عىل نش هذا الادعاء
أأو ذكل الس ناد مبارشة أأو بطريق اعادة النش ،حىت ولو ت ذكل عىل وجه
التشكيك أأو اذا قصد به خشص أأو هيئة دون ذكر الامس ،ولكن اكن من املمكن
حتديدها من عبارات احلديث أأو الصياح أأو الهتديد أأو الكتابة أأو املنشورات أأو
الالفتات أأو العالانت موضوع اجلرمية.

ويف كند ،تنص املادة  298من القانون اجلنائ 3عىل اليت:
( )1يعد القذف التشهريي أأي مواد منشورة دون مربر أأو عذر مشوع ،من شآأهنا
أأن تلحق الضر بسمعة خشص ما من خالل تعريضه للكراهية أأو الازدراء أأو السخرية
أأو هبدف اهانة الشخص اذلي ت نش املادة ضده.
( )2ميكن التعبري عن القذف التشهريي بشك مبارش أأو عن طريق التلميح أأو
السخرية ( :أأ) اما بلكامت ممزية منشورة بوضوح عىل أأي مادة؛ (ب) أأو عن طريق
يشء أخر يدل عىل القذف التشهريي بغري اس تعامل اللكامت.
ابلضافة اىل ذكل ،تنص املادة  300من القانون اجلنائ الكندي عىل ما ييل:
أأي خشص ينش قذفا تشهرياي يعرف أأنه اكذب يكون مذنبا ابرتاكب ( :أأ) جرمية
يعاقب علهيا ابلسجن ملدة ل تزيد عن مخس س نوات؛ (ب) جرمية يعاقب علهيا بعد
اعالن الدانة ،خالل اجراء موجز.
وابلتايل ،يتضح أأن نصوص القواني ل جترم نش الترصحيات التشهريية حفسب،
ولكن جترم أأيضا "اعادة نش" الادعاء التشهريي (القانوانن اجلزائري والفرنيس) أأو
نش الترصحي التشهريي اذلي يعرف صاحبه أأنه اكذب (القانون الكندي).
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 .2ترصيحات أحمد بن سعادة التشهيية

فامي يتعلق بكتاب أأمحد بن سعادة ،املواطن اجلزائري-الكندي املقمي يف كندا ،حتت
عنوان "من هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" 4،ليس مثة أأدىن شك
يف أأن الغرض ا ألساس وراء نش هذا الكتيب ،هو تشويه مسعة ممثيل احلراك اذلين
حياول الاكتب زرع الشكوك حوهلم وتلطيخ مسعهتم.
وليس مفاجئا أأن جند من بي ا ألهداف اليت جعلها الاكتب حمور معركته ،حركة
رشاد حتديدا ،اليت أأصبحت هدفا مباحا وراجئا لش ىت ا ألطراف ومبختلف توهجاهتا ،بل
وحىت املتناقضة مهنا ،مع تقدميها عىل أأهنا حركة أأنشآأهتا "بقااي اجلهبة السالمية
لالنقاذ" ،ويه عبارة ،تويح بشك مضاعف ،حسب اعتقاد بن سعادة ،اىل صفة
شائنة راخسة يف وعي اجلزائريي ،ويضيف بآأن هذه احلركة ،وفق رؤيته ،حتاول خمادعة
اجلزائريي ،لتجعلهم يعتقدون بآأهنا أأصبحت سلمية ،حبساابت س ياس ية ليس ال ،لريبط
بعد ذكل بعض "خشصياهتا الرمزية" ،مع ذكرمه ابلمس ،ابجلرامئ البشعة اليت ارتكبهتا
امليليش يات السالمية يف التسعينيات.
اذن الرساةل اليت حياول ايصالها جد واحضة ،ويه أأن حركة رشاد جمرد غطاء
س ياس جديد للجهبة السالمية لالنقاذ يف اخلارج ،بمتويل من حكومة أأجنبية ،و أأهنا
بعيدة لك البعد عن أأي صفة سلمية ،مبا أأن أأعضاءها مرتبطون ابجلرامئ البشعة يف
التسعينيات.
أأما منظمة الكرامة حلقوق النسان ،فهيي ليست يف منظور الاكتب أأكرث من منظمة
غري حكومية تتاجر ابدلفاع عن حقوق النسان ،ويصفها بصفة هتكية ،مشريا اىل أأن
هذه املنظمة اليت يربطها حبركة رشاد ل تقوم بآأي عل فعيل ملموس ،وليست سوى
أأداة خلدمة قضية ما وحتديدا ادلفاع عن كرمي طابو فقط ،مبا أأهنا ل هتمت مبعتقيل احلراك
الخرين.
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وبطبعة احلال ،فالكرامة مثلها مثل رشاد اليت يدعي أأهنا ترتبط هبا ارتباطا وثيقا،
مموةل بر أأس مال أأجنيب ،قطري عىل وجه اخلصوص ،مبا يدم أأجندة هذه اجلهات
املاحنة ضد مصاحل اجلزائر.
ابلضافة اىل هاتي املنظمتي ،وجه أأمحد بن سعاة جهومه ضد عدة خشصيات مؤيدة
للحراك ،من بيهنم احملاميان مصطفى بوشايش وزبيدة عسول ،وعامل الاجامتع لهواري
عدي ،والناشط الس ياس كرمي طابو ،مهتمـا اايمه ابلعامةل ل ألمريكيي اذلين ميولوهنم
بسخاء عىل حد زعه ،ومن مث نعهتم مضنيا بآأهنم خونة للوطن .وجتدر الشارة هنا اىل
أأنه عند صدور الكتيب مطلع يونيو  ،2020اكن كرمي طابو ،اذلي انل نصيبا كبريا من
الهتم يف كتاب بن سعادة ،يقبع يف جسون النظام العسكري منذ عدة أأشهر (اع ُتقل يف
 11سبمترب .)2019
ليس مثة أأدىن شك يف أأن الادعاءات اليت ذكرها أأمحد بن سعادة يف كتابه حتتوي
عىل مجيع العنارص القانونية املكونة جلرمية القذف كام حددهتا املادة  296من قانون
العقوابت اجلزائري واملادة  29من قانون حرية الصحافة الفرنس ية ،أأي املساس بشف
واعتبار ا ألشخاص ،واس ناد الهيم وقائع دقيقة ،ونية التشهري هبم وكذكل احتواهئا عىل
الطابع العام ،ووفق املادة  298من القانون اجلنائ الكندي ،أأي نش ترصحيات من
شآأهنا أأن تض بسمعة خشص ما من خالل تعريضه للكراهية والازدراء.
 .3ضمان اإلفالت من العقاب

يُالحظ أأن أأمحد بن سعادة اذلي يعيش يف الغرب ،وهو أأمر ل أأمهيته ،ل ميكل جر أأة
فاكره ،لس امي عند همامجته حركة رشاد ،من خالل توخيه احلذر ،والتسرت خلف
أأ ِ
اقتباساته من موقع " "Maghreb Intelligenceاذلي أأنشآأته ومولته أأهجزة اخملابرات
املغربية ،وهو جيهل عىل ا ألرحج أأن اس تنساخ أأو اقتباس ترصحيات تشهريية يشك يف
حد ذاته تشهريا جديدا يعرض صاحبه للمتابعة القضائية.
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لكن هذا املؤلف ،ابلغ الشجاعة عىل ما يبدو ،ل شك أأنه مطمئ اجلانب ألنه يعمل
أأنه محمي من ِقبل النظام اجلزائري ،ان مل يكن يعمل ابيعازه وتشجيعه ،طاملا أأن عهل
يمتحور حول تشويه مسعة املعارضي اذلين حيظون مبصداقية وثقة مواطنهيم ،ويعمل أأنه
حىت يف حاةل تقدمي شكوى ضده ،س تضمن العداةل اجلزائرية اخلاضعة ألوامر السلطة
حاميته وافالته من العقاب.
وهبذا اخلصوص ،فور نش الكتيب رصح اثنان عىل ا ألقل من املس هتده في حبملته
التشهريية ،لهواري عدي وزبيدة عسول لعدة وسائل اعالم بآأهنام يعزتمان مقاضاة أأمحد
بن سعادة.
وقد رصح لهواري عدي ملوقع " "Reporters.dzعىل سبيل املثال بآأن "اهتام
مواطن ما ،ابلعمل لصاحل واكةل اخملابرات املركزية أأمر خطري ،خاصة ابلنظر اىل اترخي
واكةل اخملابرات املركزية ودورها كأداة لالمربايلية ا ألمريكية" 5،لكن عىل الرمغ من نيته
مقاضاة أأمحد بن سعادة وانرشه بهتمة القذف ،يُدرك لهواري عدي مع ذكل أأن مثل هذا
الجراء من غري املرحج أأن يسفر عن أأي يشء ملموس يف الظروف احلالية اليت متر هبا
اجلزائر ،يف ظل نظام س ياس تس يطر فيه السلطة التنفيذية ،اليت تروج لكتيب أأمحد
بن سعادة 6،عىل هجاز القضاء اذلي يطلق عليه املواطنون اجلزائريون امس "عداةل
الهاتف" .لهذا السبب يقول الس يد عدي "حاملا تتضح الظروف الس ياس ية يف بالدان،
سآأقدم شكوى ضد املؤلف وضد دار النش"7.
شعورا منه ابلثقة التامة يف مناخ يضمن الفالت من العقاب السائد يف اجلزائر ،رد
انرش أأمحد بن سعادة ،دار أأبيك ،يف نفس اليوم عىل ترصحي لهواري عدي ببيان ساخر
مهتك عىل صفحته عىل فيس بوك ،مضيفا طبقة أأخرى عىل ما ذكره مؤلف الكتيب من
التشهري ،يف حماوةل منه لـ"جترمي" لهواري عدي ،من خالل ربطه حبركة رشاد وبـمراد
دهينة اذلي منحه شهادة الرهاب .وجاء يف البيان:
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ميكن لشخص ما أأن يرب هيئة حترير موقع  Reportersأأن الصورة اليت اختاروها
لنش هتديد لهواري عدي بتقدمي شكوى "ضد املؤلف ودار النش" عقب صدور
كتاب "من مه هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" قد ت التقاطها
خالل لقاء نظمته حركة رشاد حيث حتدث عدي يف موضوع "كيف يعاد تشكيل
دور اجليش يف اجلزائر؟" واكن يشاركه املنصة مضيفه الرهاب مراد دهينة!!!8

واعترب النارش أأن اعالن أأي خشص نيته ادلفاع عن نفسه ضد ما يُعترب تشهريا ،يرق
اىل مس توى "الرهاب الفكري":
أأخريا ميكن ألي خشص أأن يبلغ مجيع ابئعي الورق ومرتزقة القمل وش بكة الانرتنت ،أأن
الرهاب الفكري مل يسكتنا أأبدا و أأهنم يطؤون يف احلقبة الزمنية اليت نعيشها اليوم...
عىل ا ألقل ذكل ما نآأمل9.

أأما زبيدة عسول ،فشعورا مهنا بآأنه ت مسها يف رشفها بغري وجه حق ،فقد رصحت
ملوقع ":"Reporters.dz
أأعتقد أأنه ل حيق ألي خشص قياس وطنية اجلزائريي ،ولهذا السبب احتفظ لنفيس
ابحلق يف اختاذ اجراءات قانونية ضد املؤلف ودار النش اليت طبعت الكتاب10.

هذه املرة ليس النارش وامنا أأصدقاء أأمحد بن سعادة ،وخاصة همدية ابل 11وجواد
رس مت توايت 12وعامر جراد 13،مه اذلين تولوا هممة الرد عىل زبيدة عسول.
اعتربت همدية ابل أأن انتقاد كتيب أأمحد بن سعادة يرق لـ"هس ترياي جامعية" ،أأما
ابلنس بة جلواد رس مت توايت ،فك من جتر أأ عىل انتقاد الكتيب ينمتي اىل "دوائر
املس تع همرين اجلدد" ،ووصف "املقاضاة بهتمة القذف" اليت أأعلن عهنا لهوارى عدي
وزبيدة عسول بـآأهنا جمرد "هراء" واهتم هذه الشخصيات ال هعلامنية بآأهنا "رفاق ادلرب
حلركة رشاد" املهتمة من طرفه بآأهنا اسالمية ،ومؤاخذا هذه الشخصيات بتوقيع "سانت
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اجيديو جديد" يف بداية احلراك مع فاعلي س ياس يي أخرين من مشارب خمتلفة ،مبن
فهيم اسالميي .وهنا نشهد من جديد علية التجرمي عن طريق الارتباط.
من هجته ،مل يتوان عامر جراد عن تذكري زبيدة عسول بآأهنا قبلت دعوة قناة
"املغاربية" اليت يعتربها "الناطقة ابمس اسالميي’رشاد‘" .من جديد نشهد التجرمي
ابلرتباط هبيئة يلصق هبا لقب "اساليم" .ابلنس بة لعامر جراد يبدو أأن زبيدة عسول
"مرتبكة للغاية بسبب الكتاب ومتخبطة يف رددوها!" مضيفا بآأهنا تكشف عن "ردود
أأفعال متش نجة تُفقد التبرص وتُـ ِ
جمد املنطق" ،وجتهل أأن "الغضب غالبا ما يكون
انعاكسا للخوف ،وهو غري مربر يف هذه احلاةل!" مث ل يرتدد يف نصحها مبا جيب أأن
تفعهل:
يبدو لنا ،من ابب الود ،أأنه من ا ألفضل لها أأن هتد أأ ،وتتنحى جانبا لتجعل الناس
ينسوهنا أأيضا! يكون ذكل أأكرث حكة وعقالنية! يُقال ان "الترصف بغضب مبثابة
ركب العواصف"14.

من أأجل ثين حضاايه وردعهم عن أأي حماوةل ملقاضاته بهتمة التشهري ،يرد أأمحد بن
سعادة ،مبساعدة انرش كتابه و"رفاقه" الصحفيي ومبباركة النظام العسكري اذلي
يس تخدمه لسحق احلراك ،ابسرتاتيجية جد بس يطة :جترمي خصومه اىل درجة شل
حركهتم ،من خالل ربطهم حبركة رشاد وقناة "املغاربية" املوصوفتي ابلسالمية أأو حىت
ابلرهابية ،ومن مث تشويه مسعة حضااي التشهري ،ورضب مصداقيهتم ،من خالل اهتاهمم
بـ"الهس ترييي" و"املس تع همرين اجلدد" ،و"اخملادعي" و"املرتبكي" و"املصابي بنوبة
غضب" و"فاقدي البرص" ،اذلين أأوىل هلم أأن يتواروا عن ا ألنظار وجيعلوا الناس
"ينسوهنم" ،اذا مل يريدوا اخملاطرة بآأن تصيهبم الصاعقة.
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https://collectifnovembrepourlesocialisme.family.blog/2020/06/11/lecon-dethiqueou-deristique-djawad-rostom-touati/
2020  يوليو10 ،1  اجلزائر. عامر جراد." الس يدة زبيدة عسول و "حتتفظ حبقها يف تقدمي شكوى13
https://www.algerie1.com/face-b/mme-zoubida-assoul-et-sa-reserve-de-droit-deporter-plainte
 نفس املصدر14
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ّ
ر
سأرفع شكوى ضد المؤلف ودار النش
الهواري عدي
مقابةل 1أأجراها سلمي كوديل عىل موقع " "Reporters.dzبتارخي  22يونيو 2020
بعد الشارة اليه يف كتاب أأمحد بن سعادة وتعرضه لبعض الهتم ،يرد ا ألس تاذ يف عمل
الاجامتع ،لهواري عدي ،ابلتفصيل عىل "الترصحيات" الواردة يف الكتاب.
 :Reportersكتاب من تأليف أحمد بن سعادة بعنوان " َمن هؤالء الذين َّ
نصبوا
ً
مؤخرا ،عن دار ال ر
نش  ،APICيشكك فيه
أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟" صدر
ن
.
المؤلف ،من ضمن مجموعة من األمور ،ق بعض مواقفك من الحراك هل قرأت
الكتاب؟

لهواري عدي :مل أأقر أأ الكتاب ألنه غري متوفر يف اخلارج ،لكين قر أأ ُت مقاطع كبرية منه
حيث ُو ِهجت ايل هتم اىل جانب أخرين .لقد اندهشت من اس تخدام عبارة "نصبوا
أأنفسهم قادة للحراك" .املؤلف يس تخدم هذه العبارة ألنه جيهل أأساس يات العلوم
الس ياس ية .يف أأي حركة احتجاجية شعبية ،يربز عادة قادة عىل أأساس خطاهبم اذلي
يكون مبثابة عرض س ياس .واذا توافق هذا العرض مع التوهجات الس ياس ية ومطالب
فئات من الشعب ،يصبح أأحصاب هذه العروض خشصيات شعبية يلتف حوهلم الناس.
فئات واسعة من اجلزائريي ،ليس لكهم ابلطبع ،ر أأت تطابق بي ما تطمح اليه وبي
العرض الس ياس اذلي يطرحه كرمي طابو ومصطفى بوشايش وزبيدة عسول وحمسن
بلعباس وقدور شويشة وفضيل بوماةل وأخرون .مل ينصبوا أأنفسهم ،ومل مينعوا أأي
خشص من التحدث اىل املواطني .خطاهبم مامتسك ويتوافق مع التطلع اىل الانتقال

لهواري عدي
ادلميقراطي ،وهو ما أأكس هبم دمع العديد من احلراكيي .قد ل يتفق املرء معهم يف هذا
املوقف أأو ذاك ،لكن ل ميكن اناكر أأن طابو حيظى بشعبية عىل الصعيد الوطين ،وهو
سبب وجوده الن يف السجن .ان همامجة بوشايش وعسول وطابو… معناه همامجة
خطاهبم اذلي يركز عىل املطالبة ابلتحول ادلميقراطي .أأمحد بن سعادة يُظهر بوضوح أأنه
معاد للحراك و أأنه يدمع النظام .ملاذا يفعل ذكل؟ ل أأعرف .يف ما يصين ،فان حتلياليت
اليت تُنش يف الصحافة الوطنية وعىل صفحيت عىل الفيس بوك تلقى صدى اجيابيا من
بعض احلراكيي ،و أأان ل أأفرضها عىل أأي اكن ،ول أأنصب نفيس "منظرا احلراك".
أأشارك مع غريي من الزمالء الأاكدمييي يف النقاش حول احلركة الاحتجاجية ،مثل
انرص جاب ولويزة ادريس أيت محدوش وحس ين قيتوين وغريمه.
نق هذا الكتيب ،ينتقد المؤلف كتاباتك ،وبالتحديد العمود الذي ر
نش عل موقع
" ،"lematindalgerie.comنق  14مارس  ،2019أي بعد ثالثة أسابيع من انطالق
َ
ن
ومصطف بو ر
شاش وكريم طابو،
الحراك .لقد اقبحت ثالثة أسماء ،زبيدة عسول
لتشكيل "رئاسة جماعية" تتوىل تسيب "الشؤون اليومية للدولة" والتحضب
لالنتخابات الرئاسية وا ر
لتشيعية " نق غضون  6إىل  10أشهر" .بالنسبة للمؤلف ،فإن
اختيارك لهؤالء األشخاص بعينهم "ليس مجرد صدفة أو اقباح عابر" ،ويتساءل ما إذا
يوجد "تحالف كامن داخل الحراك القباح قائمة بعينها" .ما هو ردك عل ذلك؟

النص اذلي تشري اليه ن ُ ِش يف الواقع عىل موقع  TSAيف مارس  2019بعد اس تقاةل
بوتفليقة حتت ضغط الشارع .و ُ
كنت قد اقرتحت أنذاك أأن يقوم الرئيس ابلنيابة ،بدمع
من مؤسسة اجليش ،بتعيي هيئة جامعية لقيادة املرحةل الانتقالية اليت اكن يطالب هبا
ُ
فاقرتحت أأسامء من بي الشخصيات اليت يرحج قبوهلم من طرف غالبية
احلراك،
املواطني ،أأي زبيدة عسول ومصطفى بوشايش وكرمي طابو .فعلت ذكل بصفيت مواطنا
عاداي ودلي احلق التام يف القيام بذكل ألنين ل أأشغل أأي وظيفة رمسية يف ادلوةل .ومل
اخسر سلطة ادلوةل ألقدم اقرتحا خشصيا ،واكن من املمكن أأن يطرح أأشخاص أخرون
أأسامء أأخرى للتوصل اىل توافق واجامع يف الر أأي .ل يكن جوهر املوضوع يف ا ألسامء،
وامنا يف الفرتة الانتقالية اليت يقودها أأشخاص حيضه ون بقبول غالية الشعب.
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يلمح أحمد بن سعادة إىل أنك تتعمد عدم ذكر نق "سبتك الذاتية المؤسسية" تعاونك
مع "المنتدى الدوىل لمجمع أبحاث الدراسات الديمقراطية" التابع لـ ( NEDالصندوق
َ
ن
الوطن للديمقراطية) ،وه منظمة ،تقدم عل أنها الواجهة المدنية لوكالة المخابرات
المركزية  .CIAبماذا تجيب؟

مل يقر أأ أأمحد بن سعادة سرييت اذلاتية أأبدا ول يعرف ما اذلي يتحدث عنه .انه ل
يعرف كيف تعمل املؤسسات البحثية والأاكدميية يف الغرب .وهو ليس أأاكدمييا وليس
أأس تاذا جامعيا ،يدرس الفزيايء لطالب الثانوايت يف كندا .من حقه أأن يكتب
الكتيبات ،لكن ل حيق ل تشويه مسعة الناس والافرتاء علهيم .اذا اكنت دليه معلومات
ملموسة عن تورط من يهتمهم ،يتعي عليه تسلميها اىل سفارة ادلوةل اليت يقمي فهيا حىت
تمتكن ا ألهجزة ا ألمنية (اليت دلهيا الوسائل واملوظفي املدربي لهذا الغرض) من التحقيق
يف هذه املعلومات محلاية البالد من التدخل ا ألجنيب .ان اهتام مواطن ابلعامةل لصاحل
واكةل اخملابرات املركزية أأمر خطري ،يف ضوء ما نعرفه عن اترخي هذه الواكةل ودورها
كأداة لالمربايلية ا ألمريكية .وحاملا تتضح الظروف الس ياس ية يف بدلان ،سآأقدم شكوى
ضد املؤلف وضد دار النش.
لكن ماذا عن ورود اسمك نق وثيقة المنتدى؟

اكن الصندوق الوطين لدلميقراطية  NEDيريد تنظمي لقاء ملناقشة ا ألفاكر وقد أأنشآأ
هذا املنتدى أأيضا جمةل أأاكدميية  ،Journal of Democracyميكن مطالعة مقالهتا
عرب النرتنت ،و ُ
نشت ثالث مقالت يف هذه اجملةل ويه قابةل للبحث عىل النرتنت،
ول عالقة لها بآأيديولوجية الميي ا ألمرييك .أأقام  NEDأأيضا منتدى مجع الأاكدمييي من
خمتلف الاجتاهات ،وت التصال ب ابلنظر اىل عيل الأاكدميي ،رفقة أأسامء مرموقة
مثل لزيا أأندرسون (أأس تاذة يف جامعة كولومبيا ،معروفة بآأعاملها عىل العامل العرب)،
وعبدو فياليل -أأنصاري ،مدير مؤسسة أأغا خان يف لندن ،وعبد هللا أأمحد النعمي،
أأس تاذ القانون ادلويل جبامعة اميوري ،وتلميذ املصلح املسمل محمود طه ،وسعد ادلين
ابراهمي مدير مركز أأحباث ابن خدلون ابلقاهرة ،وغريمه .ول تعين املشاركة يف هذا
املنتدى أأن ا ألعضاء املشاركي يتفقون مع نظرية هناية التارخي أأو رصاع احلضارات.
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بشآأن هذا املوضوع ،يتعي العودة اىل منشورات املؤلفي أأنفسهم .وجمرد حضوري
مؤمترا شارك فيه هنتنغتون أأو فوكوايما ل يعين أأنين أأشارك توهجاهتم ا أليديولوجية .من
انحية أأخرى ،متـت دعويت عدة مرات من ِقبل اجلامعات كأس تاذ (جامعة برينس تون،
جامعة يوات ،جامعة اكليفورنيا يف لوس أأجنلوس  ،UCLAجامعة جورج اتون.)...
هذه ادلعوات متثل فرصة ابلنس بة يل لتآأليف الكتب .واكن وجودي يف جامعة
برينس تون يف عام  1992هو اذلي أأاتح يل تآأليف كتاب "اجلزائر وادلميقراطية" اذلي
نشته دار  La Découverteيف ابريس عام  .1994واكن أأيضا حضوري يف معهد
ادلراسات املتقدمة املرموق يف برينس تون ،فرصة لكتابة "اثنان من علامء ا ألنرثوبولوجيا
يف املغرب العرب :لكيفورد غريتز وارنست جيلرن" اذلي س ُينش ابللغة العربية هذا
الشهر يف مركز ادلوحة .و أألفت كتاب "القومية العربية الرادياكلية والسالم الس ياس"
يف جامعة جورجتاون حيث ُ
كنت ضيفا يف عام  .2013وقد نشته مطبعة جامعة
جورج اتون ابللغة الجنلزيية وحرصت ليك يُنش يف اجلزائر من ِقبل دار برزخ ليك
يمتكن الطالب اجلزائريون من قراءته ،وهو متوفر يف املكتبات يف اجلزائر.
ً
ن
الوطن للديمقراطية ()NED؟
نق هذا الموضوع تحديدا ،ما هو رأيك نق الصندوق

ان منظمة  NEDيه مؤسسة فكرية (اندي ل ألحباث) أأنشآأها ومولها احلزب
امجلهوري يف واش نطن يف أأعقاب سقوط جدار برلي .ابلنس بة ل ألمريكيي ،اكنت
الهزمية ا أليديولوجية لالحتاد السوفيييت تكريسا لنتصارمه عىل خصوهمم ،واكنوا ينظرون
اىل أأنفسهم عىل أأهنم دعاة ادلميقراطية يف مجيع أأحناء العامل يف ظل السالم ا ألمرييك .ويف
هذا الس ياق ظهرت نظرية هناية التارخي لفرانسيس فوكوايما اليت تدعي أأن البشية
بلغت مرحلهتا الهنائية من التطور ابنتصار السوق النيوليربالية يف نسخهتا ا ألمريكية .اىل
جانب ذكل ادعى منظر أخر من الميي ا ألمرييك ،مصويل هنتنغتون ،أأن احلروب
ا أليديولوجية قد انهتت و أأن البشية ستشهد من الن فصاعدا رصاعا بي احلضارات.
وقال انه عىل الولايت املتحدة ،ابمس احلضارة الغربية ،أأن تواجه احلضارة السالمية
نيس ببساطة أأن احلليف الرئييس لالمربايلية
اليت تشك عدوا لدلميقراطية .لكنه ِ ه
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ا ألمريكية هو اململكة العربية السعودية اليت تعمتد الوهابية أكيديولوجية لدلوةل ،أأي تعمتد
الصيغة الأكرث تعصبا لالسالم .أأان ل أأشارك أأيديولوجية قادة  NEDل من قريب ول
من بعيد .ابلنس بة يل ،فان الولايت املتحدة ،فضال عن دورها الشائن يف دول العامل
الثالث ،ل متكل الشعية ا ألخالقية اليت تسمح لها بآأن تكون منوذجا لدلميقراطية .ان
القتل املمهنج ل ألمريكيي السود من ِقبل الشطة ليس اب ألمر اجلديد .وادراك الر أأي
العام هبذه القضااي البشعة ت فقط بعد ش يوع ا ألحداث الفاجعة عن طريق تصوير
جرامئ القتل هذه عىل الهواتف احملموةل .اىل جانب ذكل ،من الناحية املؤسس ية تعاين
الولايت املتحدة نفسها من جعز كبري يف ادلميقراطية .ووفقا لالذاعة العمومية ا ألمريكية
 ،NPRتمتتع  26ولية متثل نس بة  ٪18من الساكن اب ألغلبية يف جملس الش يوخ اذلي
ميكل صالحية منع أأي قانون صادر عن جملس النواب .ممثلو  ٪18من الساكن
يفرضون قوانيهنم عىل  ٪82من املواطني ا ألمريكيي! هذه أأمرياك .اذا اكن الميي
ا ألمرييك يريد فعال تعزيز ادلميقراطية يف العامل ،عليه أأول أأن يبد أأ ابصالح نظام المتثيل
اذلي ينهتك املبد أأ ا ألساس لالقرتاع العام.
دائما فيما يتعلق بموضوع  ،NEDيتساءل المؤلف ،ما إذا لم تكن قد ساهمت "بشكل
مباش أو غب م ر
ر
باش" نق تدريب نشطاء اإلنبنت ومموىل "المنظمات غب الحكومية"
ن
التابعة للمعهد الجمهوري الدوىل ( )IRIوالمعهد الديمقراط الوطن ) ،(NDIالدائرين
نق فلك هذه المنظمة...

هذه اهتامات جمانية .ليس دلي أأصال حساب  Twitterول  ،Instagramومل
أأفتح صفحة فيس بوك ال يف أأبريل  2019عندما رفض موقع  ،TSAحتت ضغط من
السلطات ،نش مقاليت ا ألس بوعية .أأان لست من املتحمسي الكبار لش باكت
التواصل الاجامتعية اليت عىل الرمغ من فائدهتا تنقل ل ألسف الكثري من الكراهية .من
انحية أأخرى ،مل أأكن أأنمتي اىل أأي منظمة غري حكومية أأمريكية .ويف فرنسا كنت عضوا
يف  Algeria-Watchويه منظمة غري حكومية ملراقبة أأوضاع حقوق النسان يف
اجلزائر ،ويف  Forsemوهو منتدى تضامن أأوروب-متوسطي أأسس ُته رفقة الطاهر
خلفون وجيلبري مينيي ( )Gilbert Meynierيف ليون.
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ن
ر
أحمد بن سعادة يؤكد أن النقطة المشبكة بينك وب ن
بوشاش
ومصطف
ي زبيدة عسول
ه "عالقاتكم بالواليات المتحدة" ومنظماتهما لـ "تصدير" الديمقراطية...

هذا تشهري .زبيدة عسول ومصطفى بوشايش مناضالن ملزتمان ،انل بفضل نضاهلام
دمع ألف الش باب احلراكيي ،انسجام مع أأطروحاهتم ومواقفهم ،وهام خشصيتان حمرتمتان
ومثرياتن لالجعاب مبا يقدمانه من أأجل البدل .مل أأكن أأعرفهام خشصيا ،التقيت هبام ألول
مرة يف فرباير  2020يف ابريس مبقر قناة املغاربية.
ً
يبدو مع ذلك موقف القوى الغربية من الحراك غامضا .كيف تحلل ذلك؟

ادلول الغربية غري هممتة ما اذا اكنت اجلزائر دميقراطية أأم ل ،ما هيمها هو أأل يكون
البدل مصدرا للهجرة امجلاعية اىل أأورواب أأو مصدرا لالرهاب .سواء اكن يف اجلزائر نظام
دميقراطي أأو نظام استبدادي ،فان ما يريده الغرب هو الاس تقرار واحرتام قواعد
السوق العاملية .لقد تعمل الغرب ادلرس من ليبيا وسوراي ول يريد تكرار التجربة من
جديد مع اجلزائر .ان ما ُيرعب فرنسا الرمسية ويشك لها اكبوسا هو أأن تصبح اجلزائر
مثل ليبيا .الغربيون يتحرسون عىل غياب صدام حسي اذلي شك حصنا منيعا ضد
ايران واكن يقمع السالميي ،ويفتقدون القذايف اذلي اكن حاجزا يف وجه الهجرة
ا ألفريقية حنو دول أأورواب .ابلنس بة للولايت املتحدة ،حنن نشك ا ألطراف يف هذا
العامل ،وهذه ا ألطراف ل بد أأن يعمها الاس تقرار والهدوء ليك ل تتعطل أأشغال ومصاحل
الشاكت متعددة اجلنس ية ول تضطرب أأسواق ا ألسهم ،يف حي جاء احلراك لينش
الهلع يف مرص ودول اخلليج ،وهذه ادلول ختش تآأثري العدوى ،ولن أأتفاجآأ اذا ما
تدخلوا بطريقة ما لخامده.
مؤلف كتاب "من هؤالء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟ يعود إىل
موضوع عالقتك مع حركة "رشاد" .ويذكر "الصداقة الحميمة الن يصعب إخفاؤها"
ن
رن زيتوت ،المعروف بصالته بالحركة اإلسالمية .ما
بينك وبي أحد قادة الحركة ،الع ر
ردك عل ذلك؟

حركة رشاد يه تيار أأيديولويج داخل اجملمتع اجلزائري اىل جانب تيارات أأخرى.
وليس من صالحية النظام أأن مييل عىل املواطني ما يه أأحزاب املعارضة اليت جيب
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سآأرفع شكوى ضد الاكتب ودار النش
الاخنراط فهيا والنشاط يف اطارها .موقفي من السالموية واحض وينبع من أأعاميل
الأاكدميية .هذا التيار ل ميكن استئصال ابلعنف ،جيب ادماجه يف املؤسسات يف اطار
قواني امجلهورية مع احرتام حرية التعبري .اذا اكنت لدلوةل ما تهتم به مراد دهينة أأو عيل
بلحاج ،فهناك احملاك وليس من همام واختصاص الشطة أأن تهتم الناس .تقوم الشطة
ابعتقال املشتبه هبم بآأمر من العداةل ،والعداةل يه اليت تتوىل احلك عىل من ميثل أأماهما
وتصدر قرارها فيه .بشك عام ،جيب أأن تكون هناك مصاحلة وطنية حقيقية يلزتم
مبوجهبا السالميون ابحرتام قواني التعايش ،بدءا من حرية الضمري واملساواة القانونية
بي الرجل واملر أأة .ول ميكننا أأن نعيش يف سالم ويف اطار دوةل القانون اذا مل يمت
احرتام هذين املبد أأين وحاميهتام مبوجب القانون.
من ن
بي "انتقادات" أحمد بن سعادة ،ثمة انتقاد حول تغيب رأيك نق الصح نف والكاتب
حي أصبح قن
ن
ن
كمال داود .لقد قدمته ق عام  ،2014عل أنه "األفضل من بيننا" ،ق ن
ن
ن
األورون".
اليمي
الماض بالنسبة لك بمثابة "غنيمة ما بعد االستعمار يستعرضه
يناير
ر
ما رأيك؟

انه ألمر غريب ،فهذا النقد اذلي يوهجه بن سعادة ل يقوم عىل أأي جحـة .لقد فه هقده
كامل داود العديد من أأنصاره عندما انتقد احلراك يف مقال صادر عن أأس بوعية
"لوبوان" ( )Le Pointالفرنس ية .لقد ُ
نشت نصا عىل صفحيت عىل الفايس بوك هح ِظ هي
ابهامتم واسع يف وقت قياس ،و ُ
قلت فيه أأنه خمطئ .ول أأرى أأين يه املشلكة ،اللهم ال
اذا اكن ل بد من أأن أأكون متفقا مع املؤلف حىت عندما يغري موقفه .أأذكر أأن كامل داود
اكن دامئا ينتقد النظام وعدم تساحمه .انتقاده للحراك أأاثر اس تغراب العديد من أأصدقائه
القدماء.
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لهواري عدي
الحالت
1 https://www.reporters.dz/entretien-lahouari-addi-je-deposerais-plainte-contre-

lauteur-et-la-maison-dedition/
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ال حق ألحد ف قياس وطنية الجزائريي
زبيدة عسول
مقابةل 1أأجراها سلمي كوديل عىل موقع " "Reporters.dzبتارخي  8يوليو 2020
بصفهتا حمامية تدافع عن معتقيل احلراك ورئيسة حزب "الاحتاد من أأجل التغيري
والتقدم" ،تتحدث زبيدة عسول يف هذه املقابةل عن قرارات احملكة ا ألخرية ،وترد فهيا
ألول مرة منذ نش كتيب بن سعادة ا ألخري عىل ما تضمنه من اشارات ختصها.
ن
معتقلي
 :Reportersما هو رد فعلك بعد اإلفراج قبل بضعة أيام عن عدد من ال
مباش أو غب ر
مرتبطي بشكل ر
ن
مباش بالحراك؟
ال

زبيدة عسول :أأمضينا أأشهرا طويةل مكجموعة من احملامي يف املرافعة لثبات أأن هؤلء
وغريمه من املعتقلي ل يس تحقون أأن يكونوا يف السجن ،يف دوةل تريد أأن تكون حرة
ودميقراطية .ومن مث فنحن سعداء من أأجلهم وعائالهتم ،فقد عاىن هؤلء معاانة شديدة.
لكن ل ألسف ،ل يزال العديد من ا ألشخاص الخرين حمتجزين يف عدة هجات من
البالد وحنن نآأسف ذلكل وس نواصل العمل لالفراج عهنم.
هل تعتقدين أن هذه بادرة تهدئة؟ وكيف تنظرين إىل الوضع السياش نق الدولة بشكل
عام؟

أأعتقد أأنه من السابق ألوانه ول منكل معلومات اكفية للحك عىل ذكل .اذا كنا نريد
حقا السري يف طريق انجع حلل ا ألزمة الس ياس ية اليت هزت البالد لفرتة طويةل و أأدت
اىل الثورة السلمية اليت نعيشها منذ  22فرباير  ،2019هناك اجراءات هتدئة متنوعة

زبيدة عسول
وكثرية ميكن اختاذها .لقد اقرتحنا منذ بداية هذه الثورة انهتاج حوار شامل يقودان اىل
خارطة طريق توافقية حنو علية تآأسيس ية .وهذا من شآأنه أأن ميكن بدلان من احداث
قطيعة بشك هنائ مع النظام احلايل وطريقة احلك فيه والتقدم تدرجييا حنو دوةل القانون
واحلرايت ،و أأيضا لتحقيق التمنية املس تدمية اليت حيتاهجا مواطنوان ،لكن نالحظ بآأسف
أأن النظام مس متر يف السري بطريقة أأحادية اجلانب.
لنبف نق إطار المستجدات ،لقد ورد اسمك نق كتاب أحمد بن سعادة األخب "من هؤالء
الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟"...

املشآلك اليت يعاين مهنا اجلزائريون ،ابلضافة اىل ا ألزمة الس ياس ية وجاحئة كوفيد19-
وا ألزمة الاجامتعية والاقتصادية ،متنعين أأخالقيا من ادلخول يف جدالات حول كتاب
صدر ابليعاز ،وحنن نعمل أأنه ت العالن عنه يف  1ديسمرب  2019عىل أأمواج القناة
الثالثة لالذاعة ،وهذا بذاته يكشف لنا متاما ا ألهداف غري املعلنة وراء نش هذا
الكتيب ا ألخري ،لكن احرتاما لصحيفتك عيل توضيح ا ألمور.
هل قرأت الكتاب؟

لقد حتملت عناء قراءته بدافع الفضول الفكري .يعتقد مؤلفه وكذكل النارش أأهنام أأكرث
كفاءة واهامتما مبصاحل اجلزائر من ا ألهجزة اخملتصة يف هذا الشآأن ،أأي أأهجزة
الاس تخبارات وماكحفة التجسس .ابلنس بة يل س بق أأن ُ
كنت حمل حبث يف اطار
حتقيقات الاعامتد نظرا لتويل منصب قاضية التحقيق ،ابلضافة اىل املناصب العليا اليت
توليهتا يف أأهجزة ادلوةل ،و أأخريا التحقيق قبل أأن تُمنح لنا املوافقة عىل الاحتاد من أأجل
التغيري والتقدم ،احلزب اذلي أأتر أأسه منذ املصادقة عليه يف  .2013/3/19اذن مل
أأنتظر حراك  22فرباير  2019للتعريف بنفيس.
المؤلف يذكر تمويل المنظمة غب الحكومية "الشبكة القانونية للنساء العربيات" من
قبل المنظمات األمريكية بما نق ذلك "فريدوم هاوس" ،والوكالة األمريكية للتنمية
الوطن للديمقراطية ( )NEDبشكل غب ر
ن
مباش .بصفتك
الدولية ( ،)USAIDوالصندوق
عضو مؤسس ورئيسة سابقة لهذه المنظمة غب الحكومية ،ما هو رد فعلك؟
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يف ما يتعلق ابلش بكة القانونية للنساء العربيات ،ويه منظمة غري حكومية دولية
مجعت  18دوةل عربية مع قاضيات وحماميات ومدرسات للقانون ،مقنا ابنشاهئا لتدريب
مواطنينا عىل ِق همي دوةل القانون واس تقالل العداةل يف بدلاننا .يقع املقر الرئييس لهذه
الش بكة يف ا ألردن وقد شاركت فهيا وزارة العدل اجلزائرية ،مبا أأن قاضيات يف احملكة
العليا وجملس ادلوةل واحملاك والهيئات القضائية قد اس تفادت من هذه ادلورات التدريبية
مع رشيكنا" ،مجعية القضاة واحملامي ا ألمريكيي" اليت لها مكتب معمتد يف اجلزائر
العامصة ،ونظمت يه أأيضا برانجما تدريبيا كبريا لصاحل وزارة العدل .عالوة عىل ذكل ،ل
توجد ول وثيقة واحدة يف هذا الكتاب تتحدث عن املنظمة غري احلكومية اليت تر أأس هتا.
ن
مصطف بوشا رش واألستاذ نق علم
باإلضافة إىل المؤاخذة الموجهة إليك وإىل المحام
االجتماع لهواري عدي ،من قبل بن سعادة ويقدمه عل أنه "اتصاالت بجهات
ً
أمريكية" ،يشب أيضا إىل مداخالتك العديدة عل قناة المغاربية ،الوسيلة اإلعالمية الن
إلسالميي المتطرف ن
ن
ي للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ (المنحلة).
يصفها بالـ"قريبة من شبكة ا
ما جوابك عل ذلك؟

أأما ابلنس بة لظهوري عىل قناة املغاربية ،ونظرا لغلق مجيع وسائل العالم الوطنية يف
وجه املعارضة ،مفن واجيب الاس تجابة للعديد من ادلعوات من وسائل العالم اليت
تعمل مبوج القانون ا ألجنيب مثل  Berbère TVوقنوات تلفزيونية فرنس ية واجنلزيية
وعربية و أأمريكية وكندية وغريها.
نق نهاية المطاف ،هل تع رتبين نفسك من قادة الحراك؟

عنوان الكتاب مثري للريبة ألنه يتحدث عن هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم أأبطال
احلراك ،بيامن هناك العديد من أأرشطة الفيديو املسجةل اليت تشهد عىل هذه الكذبة
الكبرية .مل أأعلن نفيس بطةل احلراك قط .أأان انشطة ميدانية منذ  2012ومل أأتوقف عن
معارضة نظام احلك ،بعد أأن أأدر ُ
كت أأنه يقود البالد اىل الهاوية .بد أأ ُت يف اخلروج اىل
الشارع رفقة نشطاء أخرين ملعارضة عهدة بوتفليقة اخلامسة ،بصفيت متحدثة ابمس حركة
"مواطنة" ،بل ُ
املامرس عىل
كنت أأعلنت ،يف  28سبمترب  ،2018أأنه لو أأوقفوا القمع ه
الناس خلرجوا اىل الشوارع يف الولايت الامثنية وا ألربعي بطريقة سلمية لرفض هذه
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زبيدة عسول
العهدة اخلامسة وكذكل لرفض نظام احلك ،وللمض قدما حنو بناء دوةل القانون
واحلرايت.
أأعتقد أأنه ل حيق ألي خشص قياس وطنية اجلزائريي ،ولهذا السبب سآأحتفظ ابحلق
يف متابعة املؤلف ودار النش قضائيا.
الحالت
1 https://www.reporters.dz/zoubida-assoul-nul-na-le-droit-de-mesurer-le-

patriotisme-des-algeriens/
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"اذا مل تتوخ احلذر س تجعكل الصحف تكره املضطههدين وحتب اذلين مضطهِدهيم".
مالكومل اكس ،خطاب أألقاه يف  13ديسمرب  1964يف قاعة أأودوبون يف هارمل،
نيويورك.

 .1مقدمة

يف كتابه بعنوان "من مه هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" يصف
أأمحد بن سعادة الكرامة عىل أأهنا "منظمة غري حكومية droit-de-l’hommiste
تآأسست يف سويرسا" .2ان اس تخدامه ملصطلح " ،3"droit-de-l’hommisteاذلي
ميكن ترمجة معناه بـ"تتلبس برداء ادلفاع عن حقوق انسان" ،ليس من ابب الصدفة
كونه مشحوان بدلةل سلبية حتقريية.
ين هذا املصطلح املس تحده ث عىل ما يبدو – بوعي مه أأو بغري وعي – اىل العداء
الواحض اذلي يكنه املؤلف للمنظمة ،وهو عداء لو مل يكن يندرج مضن خطاب خطري
عىل حقوق النسان ،ملا لفت انتباه الكرامة أأصال .ان مصطلح "تتلبس رداء ادلفاع
عن حقوق النسان" يشري أأول اىل وجود حتزي واحض .اذ يُعرف التحزي عىل أأنه حك أأو
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ر أأي مس بق جتاه جموعة من الناس أأو فئة اجامتعية معينة ،ومن طبيعة ا ألش ياء،
فمبجرد أأن يتشك التحزي ،فانه ينتش خارج نطاق أأي معرفة موضوعية ،بل وحىت
دون أأي اتصال ،بي صاحب التحزي والطرف املس هتده ف 4.وعىل هذا ا ألساس جند أأن
التحزيات تستند اىل مبالغة خاطئة ومتش نجة ،ميكن تعريفها بك بساطة كام خلصها
أأحد املنظرين لهذا املوضوع ابعتبارها "التفكري بشك سليب يف الغري ،دون سبب
وجيه"5.
وقد انهتج املؤلف هذه املقاربة حتديدا يف كتيبه عندما وصف مس هتدفيه بـ"القادة
اذلين نصبوا أأنفسهم" واذلين يسعى جاهدا اىل مشلهم يف النظرايت اليت يبنهيا ويزمع
فهيا أأن هؤلء ا ألشخاص يضمرون رشا لبدلمه ،دون أأن يقدم أأي دليل يعزز به ما
يدعيه .يستند كتيب أأمحد بن سعادة اىل مجةل من التحزيات ول يقوم عىل أأي حبث
شامل ودقيق من شآأنه أأن يعطي القارئ صورة وفية قدر الماكن للواقع – وهو أأمسى
هدف يتوخاه أأي ابحث نزيه .مل يلكف أأمحد بن سعادة أأبدا نفسه التصال ابلكرامة
حرصا منه عىل احلياد يف تناول للموضوع ،رمغ أأن مقدمة الكتاب تعرف عهل عىل أأنه
"حتقيق" ،بيامن ل يعدو كونه لحئة اهتام حقيقية صادرة عن حمامكة غيابية وجائرة ضد
أأشخاص ومنظامت ،مل تُمنح هلم الفرصة لدلفاع عن أأنفسهم ،حبيث جتعل املرء يتساءل
عن دوافع "احملقق" أأمحد بن سعادة وحياول فك شفرة املقصود من كتيبه .من انفةل
القول أأن موقفه يندرج يف س ياق مناهض ملطالب احلراك من عداةل مس تقةل و أأولوية
س يادة القانون ،اليت من أأمه مبادهئا افرتاض الرباءة ابتداء.
هبذه املناس بة مينحنا مؤلف الكتيب الفرصة للرد عىل مغالطاته من خالل تفكيك
خطابه وابراز اخلطر اذلي ميثهل مثل هذا اخلطاب عىل حقوق النسان ،ويسمح لنا
أأيضا ابلتوجه اىل الشعب اجلزائري وش بابه للتذكري بآأن أأول حق مدين جيب تنفيذه هو
حق شعبنا يف تقرير مصريه أأخريا بعد ما يقرب من س تي عاما من حترير أأرضه.
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وحتقيقا لهذا الغرض س نقدم اجابتنا عىل أأربع مراحل :يتعلق ا ألمر أأول ابلجابة عىل
سؤال أأمحد بن سعادة اذلي مل جيد ل جوااب بعدُ "من يه منظمة الكرامة؟ "
(الفصل )2؛ وبعد توضيح همن يه الكرامة سنشح ما ليست يه الكرامة ،أأي ما
يُلصق هبا ظلمـا وافرتاء (الفصل )3؛ وبعد ذكل نرد مبارشة عىل الهتامات اليت وهجها
املؤلف من خالل رشح نشآأة هذه الهتامات وتفكيكها واحدة تِلو ا ألخرى (الفصل .)4
ابلضافة اىل ذكل ،يبدو لنا أأنه من الضوري جتاوز حميط كتاب أأمحد بن سعادة
لتفكيك خطاب أأمشل ،راس وقدمي ،يس تخدمه ا أليديولوجيون الشعبويون وا ألنظمة
الشمولية ،وهو خطاب يقوم عىل التشهري العلين ابملدافعي عن حقوق النسان
(الفصل  .)5وبصفتنا منظمة لدلفاع عن حقوق النسان جتعل من أأهدافها ا ألساس ية
توعية املواطني خبصوص احرتام حقوقهم وحرايهتم ا ألساس ية ،سنشح سبب خطورة
مثل هذه اخلطاابت املشحونة (الفصل  )6وكيفية مواهجهتا من أأجل حامية حقوقنا
وحرايتنا ا ألساس ية (الفصل  .)7ومن الضوري أأيضا أأن يفهم احلراك ،كحركة شعبية،
أأن نضال السلمي ومطالبه ليست رشعية حفسب بل تشك حقوقا حيمهيا ادلس تور
والتفاقيات اليت صادقت علهيا اجلزائر.
 .2لكن من تكون منظمة الكرامة؟

الكرامة "منظمة تتلبس برداء ادلفاع عن حقوق النسان"؟ هذا املصطلح (droit-
 )de-l’hommisteاذلي حتول يف اخلطاب املعارص اىل مصطلح مس تحده ث
حتقريي 6ابتكره ألن بيليه ( ،)Alain Pelletأأس تاذ القانون ادلويل يف جامعة اننتري
( )Nanterreبفرنسا ،دون أأن يكون يف نيته يف ا ألصل مطلقا اعطاءه معن سلبيا
يقلل من شآأن حقوق النسان .اكن هذا املصطلح يف منظوره يُس تخدم فقط لوصف
"احلاةل اذلهنية ملناضيل حقوق النسان اذلين أأ ِكن هلم ،حسب قول ،تقدير كبري مع
التحذير يف والوقت نفسه من اخللط بي ا ألنواع :بي القانون من هجة و أأيديولوجية
حقوق النسان من هجة أأخرى"7.
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لكن اليوم أأصبح هذا املصطلح جيمع لوح ِد ِه لك الانتقادات – سواء املؤسسة أأو غري
املؤسسة – املوهجة اىل خطاابت وحراكت حقوق النسان .ويف احلاةل هذه فان أأمحد
بن سعادة يشري عىل ما يبدو اىل أأن الكرامة تس تخدم خطاب حقوق النسان
ألغراض أأخرى ،ويه هتمة مل يكن مؤلف الكتاب أأول من وهجها اىل الكرامة وليس
ا ألخري ،يف ظل املناخ ادلويل املرتدي يف جمال احرتام املبادئ ا ألساس ية لكرامة
النسان ،ذلا يبدو لنا من الضوري الجابة عن السؤال اذلي يطرحه املؤلف دون أأن
جييب عنه بنفسه "ولكن من تكون منظمة الكرامة؟" ،ونؤكد من جانبنا أأن ا ألمر ل
يتعلق فقط ابدلفاع عن املنظمة وامنا ادلفاع قبل لك يشء عن الفلسفة الاكمنة وراء
ادلفاع عن حقوق النسان ،أأي ادلفاع عن احرتام كرامة لك انسان دون متيزي من أأي
نوع اكن.
من هجة أأخرى ،س نبي أأن اهتامات الاكتب بشآأن "متويل الرهاب" يه يف احلقيقة
وجه من أأوجه الانتقام ضد املنظمة .لقد جرت العادة أأن توجِ ه ادلول الاستبدادية و/
أأو تكل اليت تنهتك حقوق النسان هتمة الرهاب اىل لك من يندد ابنهتآاكهتا ،بغية
التشهري والتشنيع هبا للتشكيك يف مصداقية أأي نقد مشوع ملامرساهتا وتسهيل عليات
أ
مقعها.
 .1.2فلسفة الكرامة :حقوق اإلنسان للدفاع عن كرامة الجميع

ُودلت الكرامة من ر ِحم قناعة راخسة بآأن توثيق انهتآاكت حقوق النسان املنتشة
واملنتظمة يف العامل العرب واحالهتا اىل أليات حقوق النسان التابعة ل ألمم املتحدة من
شآأنه أأن حيد من انتشار رقعهتا عن طريق فضح مرتكبهيا والمرين هبا .ان اللجوء اىل

أأ هبذا الشآأن ،جشب اخلرباء املس تقلون التابعون للأمم املتحدة مرارا وتكرارا ممارسات هذه ادلول املمتثةل يف اهتام املدافعي عن
حقوق النسان واحملامي والصحفيي واملعارضي الس ياس يي وغريمه من النشطاء السلميي وومصهم ابلرهاب أأو ابلشادة
ابلرهاب.
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الليات ش به القضائية ل ألمم املتحدة قد يعوض ،اىل حد ما ،عن غياب س يادة القانون
يف دول املنطقة.
وفق هذه القناعة ،تقوم فلسفة املنظمة عىل وضع القانون ادلويل حلقوق النسان
وألياته يف خدمة حضااي الانهتآاكت حىت ميكن التعريف بقضاايمه وفك الطوق علهيم
وكرس جدار الصمت املفروض علهيم .مث ل جيب أأن ننىس أأنه ل بد من التذكري بآأن
القانون ادلويل ليس قانوان أأجنبيا :انه جزء اكمل من قانون لك دوةل اعمتدته وتفاوضت
مطول بشآأنه عرب توقيعها عىل املعاهدات اليت الزتمت ابحرتاهما .س نعود اىل هذه النقطة
يف اجلزء الثاين للرد عىل الهتامات اليت غالبا ما توجه ،سواء يف اجلزائر أأو يف أأي ماكن
أخر ،اىل اذلين يلجؤون اىل القانون ادلويل وألياته لدلفاع عن مواطنهيم ضد الظمل.
ابلنس بة لضحااي انهتآاكت حقوق النسان من الضوري جدا الاس امتع الهيم و أأخذ يف
الاعتبار قضاايمه .وهذا الاعتبار والعناية بقضاايمه هلام تآأثري أأكرب ملا تصدر عن خرباء
مس تقلي من ا ألمم املتحدة .وهذا يعين عىل أأقل تقدير اعرتافا دوليا بوضعهم كضحااي وما
يمتخض عن ذكل من حقوق طبيعية :الاعرتاف هبم كضحااي ،حقهم يف التعويض وجرب
الضر ،واحملامكة اجلنائية للجناة ومعاقبهتم .هذا الاعرتاف ل يسهم يف اعادة الاعتبار
للضحية ويف كرامته حفسب بل يشك أأيضا شالك انش ئا من مسؤولية اجلناة .ومنذ
انشاء الكرامة جلآأ ألف الضحااي من الرجال والنساء وا ألطفال ومن خمتلف ا ألداين
والتوهجات الس ياس ية ،يطلبون املساعدة القانونية من الكرامة والاس تفادة من خربتنا
يف مجيع دول جامعة ادلول العربية وحىت خارهجا .اكنت الكرامة عىل سبيل املثال
الوحيدة اليت قدمت شاكوى اىل ا ألمم املتحدة ضد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف قضااي
الاختفاء القرسي ملواطني عراقيي بعد غزو عام 8.2003
اىل جانب الشاكوى الفردية تسمح لنا فرصة مراجعات هيئات معاهدات ا ألمم
املتحدة وكذكل املراجعات الشامةل ادلورية جمللس حقوق النسان تسليط الضوء عىل
ا ألس باب الهيلكية لالنهتآاكت اليت نوثقها .يف غياب أأي رشعية دميقراطية تعمتد أأنظمة
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العامل العرب عىل اخلوف اذلي ترعب به شعوهبا لضامن اس تقرارها و أأمهنا ،ومن مث ليس
تغرب أأن تُصدر هذه ادلول قواني تعترب مبوجهبا أأي تعبري منت ِقد حر هتجمـا
من املس ه
عىل اس تقرار ادلوةل و أأمهنا ،أأو حىت شالك من أأشاكل الرهاب .وتُنفذ هذه القواني
اجلائرة من ِقبل هجاز مقعي يلجآأ اىل العنف والتعسف يف ظل مناخ يضمن ألحصابه
الفالت التام من العقاب ،ممـا يؤكد موافقة أأعىل املس توايت يف ادلوةل عىل هذه
الانهتآاكت .وبفضل حضور هذه املراجعات ميكننا تسليط الضوء عىل هذه القواني
واملامرسات والتصدي لها ليواجه ممثلو هذه ادلول املسؤولية عىل ما يرتكبونه من
انهتآاكت ،عىل ا ألقل أأمام خرباء ا ألمم املتحدة ،ا ألمر اذلي مكن اخلرباء القانونيون
للمنظمة من اصدار عدة مئات من التقارير واملذكرات ختص لك دوةل عربية ،ابلضافة
اىل دول أأخرى مبا يف ذكل الولايت املتحدة.
أأخريا ،لتعممي عل املنظمة نصدر بياانت ختص لك من الشاكوى الفردية واملراجعات
ادلورية لتوعية اجملمتعات املدنية احمللية بفائدة مثل هذه الجراءات .وقد مقنا بتدريب
املدافعي عن حقوق النسان ليك يمتكنوا من مواصةل علنا القامئ عىل مبد أأ عدم المتيزي
يف هذه املنطقة من العامل اليت تعاين من الانقسامات العرقية واللغوية وادلينية
والس ياس ية اليت أأدت اىل اس تقطاب حىت داخل اجملمتعات املدنية .وهذه املسامهة يف
حد ذاهتا تدخل يف اطار هذه العملية الرامية اىل رفع مس توى الوعي .من الضوري
اذن تفكيك مثل هذه اخلطاابت عىل شآلكة خطب أأمحد بن سعادة اليت تعرض
احلرايت ا ألساس ية للخطر عن طريق همامجة اذلين يس تخدمون حقوقهم املشوعة أأو
يدافعون عهنا.
 .2.2العمل من أجل حقوق اإلنسان

ان خربة الكرامة يف جمال القانون ادلويل حلقوق النسان وأليات ا ألمم املتحدة معرتف هبا
اليوم من ِقبل ا ألمم املتحدة نفسها اليت مل ترتدد يف دمع الكرامة يف مواهجة ما تتعرض ل
من جهامت منذ انشاهئا.
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نسجل بك خفر أأننا كنا املبادرين يف التحقيقهي ادلول هيي املس تقلهي الوحيده ين حول
البدلان العربية ه
الذلين أأجرهتام جلنة مناهضة التعذيب حول لبنان 9ومرص 10.وخلص
التحقيقان ادلوليان اىل أأن التعذيب يُامرس بشك مهنجي يف هذين البدلين ممـا يفتح
اجملال أأمام اماكنية اختاذ اجراءات جنائية فردية ضد املسؤولي ،مبا يف ذكل عىل أأساس
الاختصاص القضائ العاملي.أأ
تُضاف اىل هذه التحقيقات شاكوى رسية ضد عدة دول يف املنطقة ترتكب أأبشع
الفظائع مبا يف ذكل المارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية لقمعهام املس متر
للمعارضي الس ياس يي ورجال ادلين والصحفيي واحملامي اذلين يتعرضون ألعامل
عنف فظيعة ميوت بعضهم أأحياان حتت التعذيب واملعامةل الالانسانية .واكنت الكرامة
أأيضا وراء العديد من التحقيقات يف أاثر الهجامت ا ألمريكية يف المين ،البدل املدمر
أأصال بسبب ما يعيشه من أأزمة انسانية غري مس بوقة .مسحت تقارير التحقيقات هذه
املقدمة اىل خرباء ا ألمم املتحدة املس تقلي ابدانة املتس ببي يف العديد من وفيات ا ألبرايء
جراء قصف الطائرات بدون طيار (درونز) 11وكذكل أاثرها املدمرة عىل احلاةل النفس ية
للساكن لس امي النساء وا ألطفال اذلين يعيشون يف ظل خوف دامئ من الضابت
اجلوية12.
هذا اذن أأول توضيح حول سؤال الاكتب "من تكون منظمة الكرامة؟" .اهنا منظمة
تش تغل مبزيانية ووسائل حمدودة لكن بفضل فرق وش باكت متطوعة تشارك مبادئنا
وتاكحف ضد الظمل ،حاةل حباةل ،شكوى بشكوى ،تقريرا بعد تقرير ،حىت لو مل تبدُ أاثر
هذه الجراءات عىل الفور وبشك واحض ،فاهنا تشك بداية العداةل املمتثةل يف رفضها
أأن متنح ا ألقوايء امتياز الفالت من العقاب.
أأ مينح الاختصاص القضائ العاملي القايض القدرة عىل التحقيق يف اجلرامئ ومقاضاة مرتكبهيا بغض النظر عن ماكن ارتاكهبا
وبغض النظر عن جنس ية اجلاين وجنس ية الضحية .انظر " Vandermeersch Damienالفصل الثالث .الاختصاص القضائ
العاملي" ،يف :أأنطونيو اكسييس ،احملاك الوطنية واجلرامئ ادلولية .ابريس ،مطبعة جامعة فرنسا  « Hors collection »,ص -586
.611
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ما يه رؤيتنا؟ رؤية عامل عرب ميكن يف كنفه للجميع املطالبة ابحرتام مجيع حقوقهم
دون اخلش ية عىل حياهتم أأو حريهتم أأو سالمهتم اجلسدية .انه عامل يضمن حامية فعلية
حلقوق مجيع ا ألشخاص اذلين يعيشون حتت سلطة ادلوةل مبوجب القانون وحيث
يكون القادة مسؤولي أأمام شعوهبم حيرتمون القواني احمللية والتفاقيات ادلولية حلقوق
النسان .هذا ما نمتناه لك بدل يف املنطقة وخاصة للجزائر.
 .3تفكيك األحكام المسبقة حول أخالقيات العمل المتبعة من الكرامة

عندما يسآأل صاحب الكتيب عن سبب دفاع الكرامة عن كرمي طابو 13دون سواه من
الضحااي فانه جيهل مبد أأين أأساس يي من مبادئ ادلفاع القانوين وهام أأن الضحية يه
اليت تتصل ابحملايم وليس العكس ،والرسية يف التعامل مع القضااي من هجة أأخرى.
مث يدعي الاكتب أأن املنظمة ليس أأكرث من واهجة مجعوية حلركة رشاد.
ان جسل الكرامة واحض ويبي بشك ل يرق اليه أأدىن شك أأن الضحااي اذلين تدافع
عهنم املنظمة ينمتون اىل مجيع الفئات ومن لك املشارب؛ مث ان ادلفاع عن الضحااي
يفرتض أأول وقبل لك يشء احرتام مبادئ معينة تندرج مضن " أأخالقيات" العمل ،أأو
"ا ألخالق" القانونية.
مشرتكة يف هيآلكها
من انحية أأخرى ،اذا اكنت للكرامة ورشاد خشصيات ه
فباس تطاعة أأي حتليل نزيه وموضوعي للوضع أأن يُظهر أأهنام منظمتان خمتلفتان متاما
تعمالن لتحقيق أأهداف خمتلفة ومضن أأطر خمتلفة.
 .1.3أخالقيات عمل المساعدة القانونية :ضمان االستقاللية

تعمل الكرامة مككتب حماماة يتوىل ادلفاع عن قضااي الانهتآاكت عىل املس توى ادلويل
مع فارق أأن املساعدة القانونية تُقدم جماان .وهبذه الصفة ،يضع حماموها ألخالقيات
العمل القانوين .ان ا ألخالقيات القانونية تقتض أأن ميارس احملايم املدافع عن حقوق
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النسان وليته بكرامة واس تقاللية وعدم متيزي ونزاهة وعداةل .هذه املبادئ منصوص
علهيا يف ميثاق املنظمة اذلي ينظم علها ،واكن ابماكن الاكتب الاطالع عليه للحصول
عىل معلومات عن الكرامة ول يكتفي ابملعلومات اليت يس تقهيا من الصحف ا ألمريكية
للمحافظي اجلدد 14أأو من الصحف الجنلزيية اخملتصة يف نش الشاعات أأو حىت
الصحافة التابعة لدلول الاستبدادية يف منطقتنا ومهنا المارات العربية املتحدة15.
من املهم أأن نُذ ِكر اب ألخالقيات اليت توجه علنا .أأول وقبل لك يشء الكرامة ،أأي
الاحرتام اذلي يس تحقه لك انسان ابلنظر اىل انسانيته ،يه اليت توجه الطريقة اليت
نتعامل هبا مع حضااي الانهتآاكت اذلين يطلبون مساعدتنا ،ومن خالل احرتام قواعد
الرسية وموافقة الضحااي يف لك ما تتخذه املنظمة من اجراءات بعد اطالعهم علهيا.
وليس من قبيل املصادفة أأننا اخرتان "الكرامة" امسا ملنظمتنا .ومن مصمي هذا املفهوم
للكرامة ينبع مبد أأ عدم متيزيان ومعاملتنا املتساوية مجليع حضااي الانهتآاكت املعروضة علينا
طاملا أأن هذه الانهتآاكت تقع مضن وليتنا دون أأي اعتبار أخر.
ان اتباع مهنج يسمح بتقدمي املساعدة ألي خشص يتصل بنا دون متيزي يشرتط
ابلضورة توفر الاس تقاللية اليت تمتسك هبا الكرامة وحترص علهيا .ان الاس تقاللية
تعين القدرة عىل الترصف حبرية دون اكراه أأو أأمر من أأي هيئة س ياس ية أأو
أأيديولوجية .ومن الناحية العملية ل ختضع اسرتاتيجية عل الكرامة للضغوط الس ياس ية
أأو ا أليديولوجية أأو املالية من أأي هجة اكنت.
تُـتخذ الاختيارات السرتاتيجية من حيث أأولوايت وحماور علنا بعد تشاور فعال
ومفصل مع طامق العمل والهيئة الاستشارية ويمت عىل أأساس دراسة موضوعية للوقائع
والشاكليات املتعلقة ابنهتآاكت حقوق النسان يف البدلان اليت نغطهيا .وهذا يعين
أأيضا ،وقبل لك يشء ،الرفض القاطع ألي متويل يتضمن رشوطا من شآأهنا أأن تتعارض
مع قمينا أأو مصاحل الضحااي ،و أأي أأموال صادرة عن حكومات أأو هيئات ترتكب

308

منظمة الكرامة :من أأجل كرامة الشعوب
انهتآاكت جس مية حلقوق النسان أأو متورطة بشك مبارش أأو غري مبارش يف الزناعات
يف املنطقة.
أأخريا ،متنحنا هذه الاس تقاللية الماكنية واملصداقية الالزمتي للتفاعل مع مجيع
أأطراف اجملمتع اليت يتآألف مهنا العامل العرب ،وبذكل تفتخر الكرامة مبا حتظى به من تآأييد
وسط لك هذه اجملمتعات عرب ا ألطياف الس ياس ية والطائفية اخملتلفة اليت تقسم العامل
العرب يف العمق.
وبفضل هذا الاس تقاللية والثقة متكنا من مساعدة حضااي من مشارب وطوائف جد
متنوعة عىل غرار رجال ادلين الش يعة يف اململكة العربية السعودية والبحرين ،وش يوخ
الس نة يف اململكة العربية السعودية ،وأأقليات هيودية يف المين بعد أأن أج ِربوا عىل ترك
أأرايض أأجدادمه ،وعن مدافعي عن حقوق املر أأة وليرباليي يف السعودية ،ونشطاء
بيئيي يف ُعامن ،وعائالت فلسطينية يف ا ألرايض احملتةل ولجئي ،وسوريي من لك
ا ألطياف ،ونشطاء يساريي و أأعضاء جامعة الخوان املسلمي يف مرص ...أأما يف اجلزائر
فان ا ألشخاص اذلين يتصلون بنا للمساعدة القانونية مه أأولئك اذلين نرامه يتظاهرون
سلميا لك يوم مجعة ويُعتقلون تعسفيا ،ومنذ بداية احلراك توىل فريقنا ملفات ما ل يقل
عن عشين قضية عاجةل.
 .2.3رشاد والكرامة :منظمتان مختلفتان مستقلتان عن بعضهما البعض

ل بد من التذكري بآأن الكرامة منظمة تآأسست يف سويرسا مبوجب القانون السويرسي،
و أأعضاؤها اجلزائريون ل يشلكون سوى جزءا من الطامق ،ويه منظمة غري مرتبطة
عضواي حبركة رشاد .لكن جتدر الشارة اىل أأن أأحد أأعضاء جملسها (عباس عروة)
وعضوين من اجلهاز التنفيذي (مراد دهينة ورش يد مصيل) مه أأيضا أأعضاء يف رشاد،
وقد ت تآأطري هذه العالقة وفق بنود ميثاق املنظمة 16اذلي يفرض عىل وجه اخلصوص
أأن "اسرتاتيجية الكرامة ل ختضع للضغوط الس ياس ية أأو ا أليديولوجية أأو املالية"،
ويُذ ِكر يف الوقت نفسه أأن "الالزتام حبقوق النسان يُنظر اليه أأيضا من زاوية معينة
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ابعتباره الزتام س ياس" ،وابلتايل فان ميثاق الكرامة ل مينع اماكنية أأن يكون أأعضاؤها
انشطي س ياس يا كام هو احلال مع أأي منظمة غري حكومية ،لكنه يشرتط بآأن حيرتم
هذا الالزتام حدودا واحضة ،لس امي تكل املتعلقة ابحلفاظ عىل اس تقاللية وحيادية
املنظمة لتمتكن من الترصف عىل النحو ا ألمثل ملصلحة الضحااي وقد احرتم أأعضاء
الكرامة املنمتون اىل رشاد عىل ادلوام هذه املبادئ.
من الواحض اذن أأنه ل ميكن بآأي حال من ا ألحوال حتميل الكرامة مسؤولية أأفعال
رشاد والعكس حصيح .لكن الهتجم عىل الكرامة من بعض وسائل العالم والناشطي
اكن حماوةل مهنم لتشويه مسعة رشاد من خالل تقدمي أأحياان الكرامة عىل أأهنا "وكيل
قطري" أأو حىت كيان "ارهاب" .وبلجوهئم اىل هذه اخلديعة نفسها يآأملون يف عكس
املعرتف به للكرامة من خالل تقدميها عىل أأهنا
ا ألدوار وتشويه مسعة العمل القانوين ه
بيدق للـ" أأهداف الس ياس ية" لرشاد .وهذه املسامهة هتدف حتديدا التذكري ابحلقائق
والبياانت اليت ميكن التحقق مهنا حول جسل الكرامة وعلها وابلتايل ترد عىل الهتامات
غري املؤسسة املوهجة ضدها.
حىت قبل نش كتيب بن سعادة بفرتة طويةل حاولت المارات العربية املتحدة
واململكة العربية السعودية تشويه مسعتنا اما بشك مبارش أأو من خالل مرتزقة ا ألقالم
احملافظي اجلدد وانرشي كراهية السالم والصحفيي الباحثي عن "العناوين الصادمة"،
خاصة يف سويرسا ،بنش دعوى خرقاء تزمع أأن مثة منظمة ارهابية خطرية مدرجة يف
جسل املؤسسات ولها حق ولوج مقرات ا ألمم املتحدة جبنيف .أأما فامي يصنا فاننا نعترب
هذه الهجامت عىل منظمة صغرية مكونة من عدد قليل من احلقوقيي مبثابة اعرتاف
مضين بتآأثري علنا عىل أأولئك اذلين يرتكبون أأبشع الفظائع يف اجلزائر ويف أأماكن أأخرى
يف العامل العرب.
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منذ نشآأهتا مل تتوقف الهجامت عىل الكرامة وتعرضها لس يل من الهتم املتنوعة اليت متزج
بي السخافة والضحاةل .ولكها اهتامات تعكس يف الواقع مدى انزعاج وقلق قادة ا ألنظمة
العربية القمعية املعروفة بسجلها الثقيل يف جمال ارتاكب أأبشع أأنواع اجلرامئ حبق شعوهبا،
ويعود سبب الهتم اليت تتلقاها الكرامة اب ألساس اىل ما يقوم به فريقها من عل ويه
أأيضا اهتامات انجتة عن هاجس حقيقي ازاء لك ما ل صةل ابلسالم ،وهذا حىت عندما
يطالب املسلمون مبجرد حقوقهم املعرتف هبا عامليا يف الكرامة واحلرية ويمتسكون هبا.
ول بد أأن نقر أأ أأيضا هذه الهتم يف س ياق ما بعد  11سبمترب والس ياسة ا ألمريكية
املدعومة من ا ألنظمة العربية ،ويف ضوء القمع ا ألعى املسلط عىل شعوب العديد من
ادلول السالمية اليت ل تزال صورهتا ا ألبرز ختدلها صورة العراقيي يف أأبو غريب
املعلقي من رقاهبم بعد تعريهتم امعاان يف اهانهتم.
من املهم ابلنس بة لنا أأن نوحض نشآأة هذه الهتامات اليت يذكرها أأمحد بن سعادة
ابس تخفاف دون أأن يلكف نفسه عناء التدقيق فهيا عندما يكتفي ابلقول "عىل الرمغ
من الهتامات بمتويل الرهاب املوهجة اىل هذه املنظمة غري احلكومية" مضيفا أأن هذا
"املوضوع لن يمت التعميق فيه هنا" .فهو بذكل جيعل من نفسه ببساطة انقل لالهتامات
بـ"متويل الرهاب" دون بلورة املوضوع ،وقد يعود ذكل لشعوره يف قرارة نفسه أأن هذه
الهتامات يصعب اس نادها بآأدةل؟ عالوة عىل ذكل يضيف أأن املنظمة مموةل بر أأس مال
قطري ،وهنا أأيضا ل يقول لنا ما هو مصدر ر أأس املال اذلي يشري اليه .و أأخريا يشري
اىل مراد دهينة ابعتباره مديرها التنفيذي لفرتة طويةل .ولهذه ا ألس باب جممتعة ،نرى من
الضوري توضيح هذه النقاط الثالثة تباعا.
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تمتسك الكرامة مببد أأ أأساس تراه رضوراي يف تس يري علها وهو عدم قبول مطلقا
ا ألموال من أأي دوةل يف املنطقة للحفاظ عىل اس تقاللها .وبصفهتا مؤسسة مبوجب
القانون السويرسي فهيي ختضع لرقابة صارمة من ِقبل السلطة الفيدرالية اليت تتحقق من
مصادر متويلها وكيفية انفاقها .ويمت متويل الكرامة بشك حرصي من ِقبل ا ألفراد امللزتمي
ابدلفاع عن كرامة النسان وعن حقوق املظلومي و ِمن مث فالزمع بآأن الكرامة متول من
قطر هو ببساطة افرتاء حبت .ولتتشك صورة يف ذهن املرء عىل الشك اذلي تبدو
عليه أأي منظمة غري حكومية متولها احدى ادلول يف املنطقة ،يكفي أأن يقوم بزايرة اىل
جنيف لرؤية املاكتب الفاخرة والسائقي اخلاصي املوضوعي يف خدمة هؤلء
"املدافعي عن حقوق النسان" ،ويكفيه الاس امتع اىل خطاابهتم يف قاعات ا ألمم
املتحدة متجيدا واطراء ملمولهيم .ان علية متويل املنظامت غري احلكومية من ِقبل بعض
البدلان يف جنيف هتدف يف املقام ا ألول اىل انشاء واهجات حقوقية "مس تقةل" مفربكة
ينحرص دورها يف اناكر انهتآاكت حقوق النسان اليت يرتكهبا ُرعاهتا .بعبارة أأخرى ،هذه
املنظامت ليست سوى اذلراع امجلعوي لهذه ادلول داخل أأروقة ا ألمم املتحدة محلايهتا
ويف الوقت نفسه ملهامجة أأعداهئا ،ومن بي هؤلء "ا ألعداء" تتبو أأ الكرامة مرتبة ابرزة.
جند الكثري من منظامت "( "GONGOSمصطلح خمترص ،للتعبري عن "املنظامت
غري احلكومية" احلكومية اليت متولها ادلول) يف جنيف ،وملعرفة همن يه هذه املنظامت
احلكومية غري احلكومة وطبيعة علها أأو هممهتا ،يكفي الاطالع عىل تقاريرها عىل موقع
املفوض السايم حلقوق النسان ،وميكننا أأن نذكر عىل سبيل املثال تقرير "الاحتاد
العرب حلقوق النسان" ) (ArabFHRأأثناء مراجعة ملف دوةل المارات العربية
املتحدة من ِقبل جملس حقوق النسان يف عام  ،2017مث مقارنة هذا النوع من التقارير
مع تقارير املنظامت غري احلكومية املس تقةل حقا 17.لن جتد يف تقرير ""ArabFHR
سوى أأوصاف املدح والتبجيل دلوةل المارات العربية املتحدة ،اليت يبدو جسلها انصعا
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وكأن هذا البدل ليس فيه خشص واحد معتقل بسبب مزاوةل همنته القانونية أأو معارضته
سلميا أأمراء هذا ادلوةل الاستبدادية .بلغ ا ألمر هبذه املنظمة من جموعة GONGO
اىل حد اناكر وجود حالت اختفاء قرسي يف مرص يف ظل نظام "املشري" السييس
رمغ ألف احلالت املسجةل دلى فريق ا ألمم املتحدة العامل املعين ابلختفاء القرسي ،مث
يرصح مدير هذه املنظمة بال جخل يف وجه أ هرس الضحااي الش باب أأن "حالت
الاختفاء القرسي يف مرص جمرد أأاكذيب من افرتاء جامعات يقودها الخوان املسلمون
اليت تس تخدم أليات حقوق النسان س ياس يا18".
نذكر مثال منوذجيا معبـرا أخر" ،الش بكة العاملية للحقوق والتمنية" (،)GNRD
املوظفة خلدمة أأجندة المارات العربية املتحدة واليت نشت "فهرس حلقوق النسان"
صنفت فيه دون جخل دولها الراعية وا ألصدقاء عىل ر أأس القامئة ،تتقدم حىت عىل
ادلميقراطيات الغربية ،يف تعارض صارخ مع التقارير املثقةل ابلنهتآاكت اجلس مية الصادرة
لمم املتحدة19.
عن املنظامت غري احلكومية املس تقةل وا أ
يكفي ألي ابحث حسن النية ولوج موقع الكرامة أأو القيام ببعض ا ألحباث عىل موقع
مفوضية ا ألمم املتحدة السامية حلقوق النسان ليجد أأن الكرامة يه املنظمة الوحيدة
اليت تعمل ابنتظام عىل قضااي حقوق النسان اخلاصة بدوةل قطر .واكنت تقاريران
املوهجة اىل اللجان واخلرباء املس تقلي يه الأكرث انتقادا لهذه ادلوةل اخلليجية مع تسجيل
مالحظاهتا ابس مترار غياب حامية احلرايت ا ألساس ية وانهتآاكت حقوق احملتجزين
وحقوق العامل املهاجرين 20.هل هذا حقا ما يتوقعه املرء من منظمة مموةل من قطر؟
لقد قدمنا تقارير وشاكوى فردية ضد لك دوةل من دول املنطقة  -مبا يف ذكل قطر -
ومل نش يد أأبدا بآأي دوةل خليجية عىل براعهتا املتومهة يف جمال حقوق النسان .يف الواقع
هذا الهنج النقدي واحليادي هو اذلي أألب علينا هذه ا ألطراف وسبب لنا عداء لك
دول املنطقة ويفرس أأيضا الهجامت املس مترة عىل الكرامة .هل هناك جهوم أأكرث مكرا
وجناعة يوجه اىل أأي منظمة عربية اليوم من هتمة "الرهاب"؟
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مواقف الكرامة اكنت دامئـا جد واحضة :يشك الالعنف مبدأ أأساس يا يف ميثاقها
و أأعربت املنظمة عىل ادلوام عن ادانهتا لالرهاب ،أأي رفضها لس تخدام الرعب
والعنف لتحقيق أأهداف س ياس ية .لكن ما نالحظه يف العامل العرب هو أأن ومصة
الرهاب أأصبحت السالح املفضل املس تخده م من طرف ا ألنظمة الاستبدادية لقمع أأي
انتقاد يوجه لها أأو طلب سلمي للمشاركة الس ياس ية .ذلا مل يعد يرتدد لك من يريد
الهتجم عىل العمل اذلي نقوم به منذ عام  2004يف اهتام الكرامة بدمع الرهاب.
تزامنت هذه الهتامات اليت تربطنا ابلرهاب مع صياغة "القامئة" من ِقبل الولايت
املتحدة بناء عىل طلب من حلفاهئا اخلليجيي لدراج أأحد مؤسيس الكرامة ،عبد
الرمحن النعميي ا ألس تاذ السابق يف التارخي احلديث واملعارص يف جامعة قطر والناشط
يف حقوق النسان وجسي الر أأي السابق دلى منظمة العفو ادلولية 21.وهبذا اخلصوص
ندعو لك خشص يسعى بصدق اىل فهم اترخي الرجل ووضعه اىل قراءة قرار الفريق
العامل املعين ابلحتجاز التعسفي التابع ل ألمم املتحدة الصادر يف  2018بشآأنه.
لقد أأشار اخلرباء املس تقلون اىل أأنه يف ديسمرب  2013أأدرجت وزارة اخلزانة يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية امس عبد الرمحن النعميي مضن "قامئة ا ألشخاص اذلين ميولون
ويسهلون أأعامل الرهاب" دون السامح ل ابدلفاع عن نفسه وتفنيد الهتم املوهجة اليه.
شك نظام "الدراج مضن القوامئ" أأحادي اجلانب اذلي أأنشآأته الولايت املتحدة بعد
جهامت  11سبمترب 2001الرهابية وت تعزيزه بعد الغزو غري املشوع للعراق من ِقبل
القوات ا ألمريكية أةل حقيقية ليشمل أأي خشص مش بوه مضن قوامئها 22.يف حي حييل
املعن احلقيقي لصفة "خشص مش بوه" عليا اىل معارضة التدخل ا ألمرييك يف املنطقة أأو
معارضة ا ألنظمة الشمولية العربية .ومل تقدم وزارة اخلزانة ا ألمريكية أأي دليل يدين عبد
الرمحن النعميي اذلي ينفي مجيع الهتم املوهجة اليه وقد أأبلغ رمسيا السلطات ا ألمريكية
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وكذكل جلنة العقوابت التابعة جمللس ا ألمن ل ألمم املتحدة أأنه عىل اس تعداد للمثول أأمام
احملاك ا ألمريكية حملامكته لكن بدون جدوى.
ومع ذكل فقد متت مالحقته قضائيا ُوجسن وحكت عليه حمكة يف بالده (قطر)،
لكن نظرا لعدم تقدمي الولايت املتحدة أأي دليل لتآأييد هذه الهتامات أ ِجربت هذه
احملكة عىل اصدار حك يف  30مايو  2016بتربئته من مجيع الهتم املوهجة اليه.
ويف قرارمه الصادر عام  2018أأعرب خرباء ا ألمم املتحدة املس تقلون عن قلقهم ازاء
عدم الوضوح يف مسار اجراءات متابعته قضائيا يف الس ياق العام ملاكحفة الرهاب،
و هخلُص اخلرباء اىل أأن "هذا ا ألمر يثري خماوف جدية بشآأن السبب احلقيقي وراء هذه
القضية ،خاصة عندما يتعلق ا ألمر ابملامرسات العاملية املعروفة اليت ت تبنهيا بعد
 11سبمترب  23."2001ان ما أأاثره اخلرباء يف هذا امللف ت توثيقه وحتليهل من خالل
ادلراسات الأاكدميية للقانون ادلويل ومن ِقبل اجملمتع املدين ويتلخص يف عدم الاكرتاث
املطلق ابحلقوق ا ألساس ية للمتضرين من اجراءات ماكحفة الرهاب اليت اختذهتا
الولايت املتحدة وحلفاؤها يف العامل يف أأعقاب جهامت  11سبمترب  .2001وكام تؤكده
اخلبرية املس تقةل ل ألمم املتحدة املعنية بتعزيز وحامية حقوق النسان واحلرايت ا ألساس ية
أأثناء ماكحفة الرهاب" ،مل جير جملس ا ألمن أأي حوار مع اجملمتع املدين بشآأن أأي من
قراراته املتعلقة ماكحفة الرهاب [ ،]...لتحديد الاثر القانونية والس ياس ية والاجامتعية
والثقافية" 24.ابلضافة اىل ذكل ،وحبسب اخلبرية ا ألممية ،فان عدم وجود تعريف
لالرهاب يف قرار جملس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة رمق  ،)2001( 1373اذلي مبوجبه
أأنشئت قوامئ العقوابت الشهرية قد "فتح الباب أأمام التسجيل التعسفي أأو املاكر ،لمس
أأي خشص أأو جموعة ،مبا يف ذكل من اجملمتع املدين ،وهذا برعاية رشعية اجمللس"25.
يف عام  2014اس تقال عبد الرمحن النعميي من الكرامة 26،اس تقاةل تبعهتا رساةل من
وزارة اخلزانة ا ألمريكية توحض بيشء من اللباقة غري الربيئة أأن الكرامة مل تكن بآأي حال
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من ا ألحوال معنية بهتم اخلزانة ا ألمريكية املوهجة اىل النعميي ولكن علهيا مع ذكل اختاذ
املزيد من الاحتياطات يف املس تقبل.
لكن الضر اكن قد وقع وا ألمريكيون قدموا بذكل عصا عىل طبق من ذهب حللفاهئم
يف املنطقة لضب الكرامة وتشويه مسعهتا وتنظمي محالت تضليل يف الصحافة سواء
اكنت حصيفة "السفري اللبنانية" اليت اهتمت الكرامة علنا بـ"دمع الرهاب" و"نش
الفوىض" ،أأو قناة "املنار" اللبنانية التابعة حلزب هللا أأو من املواقع الخبارية للحكومة
السورية " "RTV.govو"الثورة" أأو " أأخبار اليوم" السعودية.
ابلفعل اكنت الكرامة وراء التحقيق ادلويل يف ممارسة التعذيب يف لبنان ،مبا يف ذكل
عىل أأيدي عنارص من حزب هللا ،واكنت الكرامة من أأمه مصادر توثيق حالت
الاختفاء القرسي وعليات العدام خارج نطاق القضاء اليت ارتكهبا النظام السوري.
مث تبعهتم جمةل "كومنرتي" ( )Commentaryا ألمريكية التابعة للمحافظي اجلدد
واملوالية لرسائيل اليت اهتمت الكرامة بآأهنا مسرية من طرف "ممول القاعدة" ،يف اشارة
اىل عبد الرمحن النعميي 27.ويف أأكتوبر  2014اكنت هذه املرة حصيفة Le Temps
السويرسية اليت نشت مقال بعنوان "مدينة جنيف مولت منظمة غري حكومية مهتمة
بصالت مع القاعدة" 28،مقاةل تناقلهتا بعد ذكل وسائل العالم السويرسية ا ألخرى.
ذلكل قررت الكرامة الرد عىل صاحب املقاةل ،وبعد شهر واحد نش املدير القانوين
للمنظمة رش يد مصيل مقال يتحدث فيه عن صعوبة ادلفاع عن حقوق النسان يف
العامل العرب موحضا أأن لك من جيرؤ عىل انتقاد ا ألنظمة الاستبدادية أأو املطالبة مبزيد
من احلرية يهتم بهتمة ابلرهاب خلنق أأي انتقاد ملنهتيك حقوق املواطني29.
ُ
ويف نومفرب 2014نشت واكةل أأنباء المارات العربية املتحدة قامئة تضم  85منظمة
"مصنفة ابلرهابية مبوجب القانون الاحتادي رمق  7لعام  2014بشآأن ماكحفة اجلرامئ
الرهابية" ،أأعدها الش يخ خليفة بن زايد أل هنيان هبدف "توعية اجملمتع هبذه
املنظامت" 30.وهذه القامئة اليت تشمل املنظامت الرهابية املعروفة دوليا ،مثل القاعدة
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أأو داعش ،تضم أأيضا العديد من امجلعيات السالمية يف أأورواب واملنظامت غري
عرتف هبا مثل جملس العالقات ا ألمريكية السالمية )(CAIR
احلكومية ادلولية امل ه
املدرجة يف هذه القامئة .ورمغ
والغاثة السالمية .واكنت الكرامة أأيضا مضن امجلعيات ه
حماولتنا التصال ابملمثلية الماراتية يف جنيف للحصول عىل تفسري مل نمتكن من
احلصول عىل أأي رد .يف احلقيقة مل تفاجئنا هذه القامئة أأبدا ومل متنعنا كذكل من مواصةل
علنا لصاحل الضحااي مع أليات حقوق النسان التابعة ل ألمم املتحدة.
ابس تطاعة أأمحد بن سعادة والصحف اجلزائرية املوالية للحكومة أأن تكرر هذه
الهتامات اىل ما ل هناية وتس متر يف ذكل يف مآأمن من أأي عقاب يف ظل حامية اتمة
بل وبتشجيع من النظام اجلزائري .لكن ا ألمر خمتلف يف ادلول اليت حيكها القانون
وحيامث تكون العداةل مس تقةل .وذلكل عندما كـررت حصيفة  Le Tempsالسويرسية
فعلها يف عام  2018ونشت يف يناير  2018مقال 31يشري اىل أأن الكرامة تندرج مضن
"جموعة" اسالمية اتبعة لقطر ،و أأهنا حمل حتقيق من ِقبل ا ألهجزة السويرسية ،قدمنا
القضية أأمام حمكة سويرسية أأنصفت الكرامة وبر أأهتا من الهتمة يف مواهجهتا ألحد أأرق
عناوين الصحف يف البالد .و أأمرت احملكة السويرسية الصحيفة بنش رد الكرامة ودفع
تعويضات مالية 32.ومن ش به املؤكد أأن النتيجة تكون نفسها ابلنس بة ألي دعوى
تشهري أأخرى يف حق الكرامة كنا سرنفعها ضد املشهرين لو مل تكن هذه الجراءات
س تآأخذ من وقتنا وترصفنا عن هممتنا ا ألساس ية املمتثةل يف دمع الضحااي.
 .3.4ما ه التهم الموجهة ألعضاء الكرامة؟

ليس من الاس تقامة والزناهة الفكرية عدم الشارة اىل أأنه بعد اعتقال مراد دهينة
وجسنه يف فرنسا بناء عىل طلب من نظام اجلزائر مل يُسمل يف هناية املطاف اىل السلطة
يف اجلزائر .وقد وصف املدعي العام الفرنيس نفسه عند اس تالم ملف التسلمي اجلزائري
بآأنه "خسيف" ( ،)ubuesqueواكنت السلطات اجلزائرية اليت رمبا مل تقر أأ ببساطة حىت
املستندات املرفقة ابمللف املرسل مل تقدم أأي دليل مادي يربر طلهبا بل ا ألغرب من
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ذكل أأهنا قدمت وثيقة تثبت براءته! 33كام ُرفضت مجيع طلبات التسلمي ا ألخرى اليت
قدمهتا السلطات اجلزائرية اىل فرنسا وسويرسا نظرا لسخافة حمتواها وعدم تناسقها.
وعكس ما يتومهه أأنصار نظرايت املؤامرة ،فان مراد دهينة وغريه من املعارضي
اجلزائريي يف أأورواب ل يمتتعون بآأي حامية من أأي بدل ابس تثناء حامية س يادة القانون
والعداةل املس تقةل .وا ألمر مثهل ينطبق عىل رش يد مصيل اذلي اع ُتقل عىل احلدود
السويرسية-اليطالية يف أأغسطس  2015بناء عىل مذكرة توقيف دولية صادرة عن
السلطات اجلزائرية يف عام  .2002ويف  16ديسمرب  ،2015رفض قاض ايطايل طلب
التسلمي بعد مالحظته مجيع التناقضات املتضمنة يف مذكرة التوقيف ادلولية .واعتربت
احملكة أأن الهتم املوهجة اليه اكنت نتيجة "اضطهاد س ياس" و أأكدت أأن "نشاطه يف
جمال حقوق النسان ل عالقة ل ابلرهاب" .أأخريا يف  13مايو  2016قررت جلنة
مراقبة ملفات النرتبول بعد معركة قانونية طويةل الغاء مذكرة التوقيف ادلولية هذه34.
 .5التهم الموجهة إل الكرامة :دليل عل فاعلية المنظمة

يف مقال نشته حصيفة  Le Tempsالسويرسية 35بتارخي  20نومفرب  2014أأعرب
املدير القانوين للكرامة عن مدى صعوبة ادلفاع عن حقوق النسان يف العامل العرب،
ردا عىل مقال أخر ،ليس ا ألول من نوعه 36،نُش يف الصحافة السويرسية حول
الهتامات املتعلقة ابلرهاب اليت وهجهتا عىل وجه اخلصوص دوةل المارات العربية
املتحدة اىل الكرامة .و أأكد رش يد مصيل يف مقال أأمرا ل يفى عىل أأي خشص مطلع
عىل أأوضاع حقوق النسان وهو أأنه "يف العامل العرب ُيهتم بـ’الرهاب‘ لك من ينتقد
ا ألنظمة الاستبدادية أأو يطالب مبزيد من احلرايت ،لكن عندما تردد ادلميقراطيات
الغربية نفس النغمة يصبح ا ألمر مثريا للقلق حقا" .ورمغ الهتم امللفقة ضدها حظيت
الكرامة عىل ادلوام بدمع خرباء ا ألمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية املس تقةل واجملمتع
املدين اذلين ل يدعون املنظمة حفسب بل يتفهمون أأيضا أأس باب مثل هذه املضايقة
اخلانقة املتواصةل.
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 .1.5لماذا تتهم الكرامة باإلرهاب؟

من أأجل فهم ملاذا ل تستند اهتامات أأمحد بن سعادة اىل أأي حتليل حقيقي للوضع ،ل
بد عىل املرء أأن ينظر يف أأس باب هذه الهتامات ومصدرها .وبوسع لك خشص يزور
موقع الكرامة ويطلع عىل أأعاملها أأن يرى بسهوةل أأهنا تُزع فعال أأقوايء هذا العامل وهذا
من نواح ش ىت.
ان اقدام الكرامة عىل الدانة العلنية يف مقرات ا ألمم املتحدة لالنهتآاكت املمهنجة
املرتكبة من ِقبل هذه ا ألطراف واليت غالبا ما ترق اىل مرتبة اجلرامئ ضد النسانية ل
ميكن يف واقع ا ألمر ال أأن يثري استياء هذه ا ألنظمة اليت اعتادت عىل املواقف غري
املكرتثة من طرف حلفاهئا الغربيي ا ألقوايء بل وحىت تواطؤمه بسكوهتم.
ابلفعل ليس هناك "ختريب" (الهتمة املوهجة عادة من ا ألنظمة املستبدة ضد خصوهما)
أأكرب و أأخطر من التشكيك والتصدي للخطاب "ا ألوروييل"أأ (املزدوج) املعتـ همد من
ِقبل ادلول العربية الشمولية وادانة العنف الس ياس اذلي تس تخدمه ضد شعوهبا مث
تقدمه عىل أأنه يشك الطريقة الوحيدة – والأكرث فعالية – لفرض السمل
"الاسرتاتيجي" يف هذه املنطقة لصاحل حلفاهئا.
اذا اكن هناك اليوم يشء ابس تطاعته أأن جيعل أأي خشص منبوذا "ل ميكن ادلفاع
عنه" ،فهو هتمة الرهاب ،ولهذا السبب اكن اهتام الكرامة ابلرهاب ،حسب
اعتقادمه ،حتطمي املصداقية يف علها ومصداقية اللف من الجراءات املتخذة من ِقبل
املنظمة لصاحل الضحااي واملئات من التقارير املوثقة عن أأبشع التجاوزات اليت ارتكبهتا
أأ نعين بلكمة "أأورويلية" هنا التقنيات اللغوية لدلول الشمولية اليت تقدم الظمل يف رداء العداةل ،والاس تثناء عىل انه القاعدة،
وفامي يتعلق بنا تقدمي املدافعي السلميي عن حقوق النسان أأو ببساطة من يطالبون مبزيد من احلقوق واحلرايت وأفاق ملس تقل
وتاكفؤ الفرص عىل أأهنم ارهابيون اسالميون خطرون جيب "مقعهم" .يوحض جورج أأورويل هذه الفكرة املزدوجة بتعبريه املشهور:
"وزارة السالم تعتين ابحلرب ،ووزارة احلقيقة ابلأاكذيب ،ووزارة احلب ابلتعذيب ،ووزارة الوفرة ابجملاعة .هذه التناقضات ليست
عرضية وليست نتيجة نفاق عادي ،اهنا متارين متعمدة يف التفكري املزدوج .جورج أأورويل.Nineteen Eighty-Four ،
 ، Secker & Warburgلندن .1949
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ا ألنظمة العربية للس يطرة عىل شعوهبا عن طريق نش جو من الرعب .هذه املامرسات
تريم يف الوقت نفسه اىل ترهيب الضحااي و أأقارهبم لثنهيم عن التواصل مع الكرامة من
خالل اهتاهمم بـ"خيانة بالدمه" أأو حىت التصال هبيئة ارهابية ،لكن رمغ لك هذه
املامرسات من السلطة تواصل عائالت الضحااي يف وضع اكمل ثقهتا يف الكرامة.
ان اهتام الكرامة ابلرهاب معناه أأيضا حماوةل منعها من الوصول اىل ا ألمم املتحدة ومن
أأخذ اللكمة للتحدث برصاحة أأثناء عليات حفص أأوضاع حقوق النسان يف بعض
البدلان .وعىل اثر طلبنا للحصول عىل الصفة الاستشارية دلى اجمللس الاقتصادي
والاجامتعي ل ألمم املتحدة ()ECOSOCأأ ،املقدم يف مايو  ،2015قررت جلنة
املنظامت غري احلكومية ابلجامع تقدمي توصيهتا مبنح الكرامة صفة استشارية خاصة.
وجاء قرار منح الكرامة صفة استشارية دلى اجمللس الاقتصادي والاجامتعي نتيجة
علية طويةل أأثناء املراجعة من ِقبل جلنة املنظامت غري احلكومية بعد حماوةل ادلول
الصديقة أأو احلليفة ل ألنظمة العربية بك الوسائل تآأخري اصدار القرار 37.ويف  26يوليو
 ،2017خالل اجامتع التنس يق والدارة للمجلس الاقتصادي والاجامتعي املكون من
ادلول واملفرتض أأن يوافق عىل مجيع قرارات جلنة املنظامت غري احلكومية ،قدمت دوةل
المارات العربية املتحدة قرارا يطلب حسب قرار الاعامتد بدعوى أأن الكرامة لها
"صالت واحضة ابلرهاب" 38.هذا القرار اذلي قدمته دوةل المارات العربية املتحدة
أأيدته… اجلزائر والولايت املتحدة .ورمغ ذكل مل مينعنا ذكل ،اىل يومنا هذا ،من
حضور الاجامتعات اخلاصة مبراجعة ملفات ادلول من ِقبل اللجان ا ألممية وحضور مجيع

أأ الصفة الاستشارية دلى جملس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي للأمم املتحدة يه صفة تُمنح للمنظامت غري احلكومية وتتيح
لها املشاركة يف املؤمترات ادلولية اليت تنظمها ا ألمم املتحدة وأأخذ اللكمة فهيا .تدير علية الاعامتد جلنة املنظامت غري احلكومية التابعة
للمجلس الاقتصادي والاجامتعي الاكئن مقرها يف نيويورك .وتبقى هذه العملية بي أأيدي ادلول اليت ميكهنا أأن متنع املنظامت غري
احلكومية من احلصول عىل الصفة الاستشارية دلى اجمللس الاقتصادي والاجامتعي من أأجل معاقبهتم وعرقةل علهم داخل ا ألمم
املتحدة .انظر عىل سبيل املثال تقرير املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين امجلعياتUN Doc. A / ،
 1 ،69/365سبمترب  ، 2014الفقرة  72وما يلهيا.
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الاجامتعات ا ألخرى اليت توجه الينا بشآأهنا ادلعوة مبارشة من ِقبل اخلرباء املس تقلي
دون احلاجة اىل الصفة الاستشارية.
ان اهتام الكرامة ابلرهاب يعين يف هناية املطاف السعي اىل اغالق مجيع أأبواب
المتويل أأماهما اليوم ،ومع ذكل ،فلن نتخىل أأبدا عن هممتنا ونضالنا.
ليست الكرامة الضحية الوحيدة لهذه املامرسة فقد كشفت دراسة أأجرهتا املقررة
اخلاصة املعنية بتعزيز وحامية حقوق النسان واحلرايت ا ألساس ية أأثناء ماكحفة
الرهاب 39،ركزت عىل الشاكوى اليت تلقهتا وليهتا ،أأن  ٪66من هذه الشاكوى
تتعلق حبالت اهتام ابلرهاب من ِقبل دول ،هتُ هم موهجة ألعضاء اجملمتع املدين كشك
من أأشاكل العقاب أأو الانتقام من أأحصاهبا 40.وينطوي هذا الوضع املثري للقلق عىل
عواقب وخمية عىل حاةل اجملمتع املدين واحلرايت ا ألساس ية للبدل .يبقى الهدف من هذه
الجراءات هو نفسه :منع الانتقاد السلمي ل ألنظمة القمعية ،وتكمي اجملمتع املدين من
خالل الهتديد بومص أأي منتقد لهذه ادلول أأو اجلهات بهتمة الرهاب يف عامل قد تكفي
هذه الهتمة لوحدها حلرمانه من أأي اماكنية للتعبري و أأي حامية قانونية.
هذه املامرسات ولك اجلهود املبذوةل من وسائل اعالم معبآأة لهذا الغرض وحشد
الصحفيي عدميي الضمري مقابل ماكفآت تُظهر مع ذكل مدى القلق والرعب اذلي يمتكل
هذه ا ألنظمة يف حماولهتا ضامن بقاهئا.
 .2.5الدفاع عن الكرامة من مسؤولي عل أعل مستوى ف األمم المتحدة

اكن للكرامة احلظ والفضل يف تلقي ادلمع من خرباء حقوق النسان املس تقلي التابعي
ل ألمم املتحدة اذلين يعرفون علها وجديهتا .ففي أأكتوبر  2018أأشار مساعد ا ألمي العام
ل ألمم املتحدة اىل ا ألعامل الانتقامية ضد الكرامة 41ملفتا الانتباه اىل اس تخدام هتم
الرهاب ملنع املنظمة من دخول مقرات ا ألمم املتحدة .و أأكد ا ألمي العام املساعد اذلي
أأعرب عن قلقه ازاء انعدام الشفافية يف علية اختاذ القرارات املتعلقة مبنح الصفة
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الاستشارية للمنظامت غري احلكومية عالنية أأن "طلب حصول منظمة الكرامة عىل
الصفة الاستشارية قد رفضه اجمللس الاقتصادي والاجامتعي انتقاما مهنا بسبب علها
لمم املتحدة"42.
لصاحل حقوق النسان دلى ا أ
ويف يناير  2018توىل خبريان من ا ألمم املتحدة وهام املقرر اخلاص املعين بتعزيز
وحامية احلق يف حرية الر أأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين حباةل املدافعي عن حقوق
النسان أأيضا ادلفاع عن الكرامة 43،و أأعراب عن قلقهام ازاء رفض اجمللس منحها الصفة
الاستشارية دلى اجمللس الاقتصادي والاجامتعي" ،وهو قرار ل يبدو أأنه يستند اىل
تقيمي موضوعي للحقائق بل يبدو أأنه يشك اجراء انتقاميا عىل علها ومشاركهتا مع
لمم املتحدة يف جمال حقوق النسان"44.
أليات ا أ
اكن ذكل جمرد تصويب خطآأ وانصاف جتاه منظمة استمثرت الكثري من الوقت
واجلهود يف ادلفاع عن حضااي انهتآاكت حقوق النسان.
 .6أحكام مسبقة لها عواقب خطية عل احيام حقوق اإلنسان

ينمتي أأمحد بن سعادة ،أأحد أأنصار "الاس تقرار يف ظل الظمل" ،اىل اخلط اذلي ينكر
مبد أأ حقوق النسان غري القابةل للترصف وللتطلعات املشوعة للتغيري املعرب عهنا من
طرف مواطين العامل العرب .فهو يعترب الشعب اجلزائري قارصا وينفي عنه أأي قدرة
عىل املطالبة ابحرتام حقوقه غري القابةل للترصف بطريقة مس تقةل .واذا اكن مثل هذا
اخلطاب راخسا ومتجذرا يف التارخي الاس تعامري وجزء من املاكنة املمنوحة للمس تعمر
خبصوص المتتع حبقوقه ا ألساس ية ،ال أأن هذا اخلطاب قد تطور اليوم واختذ أأشاكل
ماكرة مدسوسة قامئة عىل التضليل العاليم وادلعاية واملضايقات القضائية ضد حضااي
الانهتآاكت أأنفسهم وضد من يدافع عهنم.
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 .1.6مخاطر الرؤية االستعمارية الجديدة لحقوق اإلنسان

لو نظران اىل الهجامت ومحالت التشهري اليت تعرضت لها الكرامة منذ انشاهئا وامحلالت
العالمية املضلةل اليت ت تنفيذها واجلهات اليت حركهتا ونشطهتا تتكشف لنا عدة
ثوابت مهنا اس تخدام مصطلح "اسالموي" ،اذلي ينطوي عىل دلةل مطاطية للغاية،
مصطلح فضفاض ميكننه أأن يس توعب جموعة واسعة من احلراكت وا ألحزاب
والشخصيات بغض النظر عن أأهدافهم و أأساليهبم وس ياقاهتم ،وهو حييل من حيث
الاس تخدام الشائع اىل "املسمل الس ي" هذا اذا مل ِيش ببساطة اىل "ارهاب حممتل".
انه مصطلح يصطنع "الخر" ،الغريب ،يف صورة تثري القلق يف النفوس وترهيهبا من
أأجل حرمان "السالموي" من رشعيته واحلث كواجب أأخاليق عىل رضورة مراقبته.
ان الهدف من تمنيط الكرامة بشك مهنجي وتغليفها برداء الفزاعة "السالموية" ،هو
اقصاؤها من همام ادلفاع عن حقوق النسان ومبادئ الكرامة ،ليبدو لك ما تتخذه من
اجراءات يف جمال حقوق النسان جمرد وس يةل وتكتيك ل ميكن أأن يكون ال من أأجل
غاايت رشيرة متخفية ،جيهتد أأتباع نظرايت املؤامرة مثل أأمحد بن سعادة اىل فضحها.
هذا القصاء يساعد عىل ترس يخ الرؤية العنرصية والاس تعامرية البحتة حلقوق
النسان اليت ل ميكن وفق رؤيهتم أأن تتولها الشعوب احمللية اليت يتوجب "حتضريها".
وبشك أأمع ل ميكن للمسلمي – واملشتبه فهيم لكهم ابلسالموية – واذلين يتسم ديهنم
بطبعه "ابلعنف" ،أأن يطالبوا ابملساواة والكرامة واحلرية اليت اخرتعها "الرجل ا ألبيض
املس تنري" وحده .هذه الرؤية ذاهتا ملبادئ حقوق النسان واحلضارة اليت بررت يف
املايض اس تعامر الشعوب ورشعنت اجلرامئ ضد النسانية يه اليت تُس تعمل اليوم
لتصف أأي دعوة صادرة عن املسلمي من أأجل احلرية أأمرا خطريا.
وما يزيد من ش هبة هذه ادلعوات ،وفق "حتليل" بن سعادة ،أأن جتس يدها يمت يف
مظاهرات سلمية ومنظمة ومس تقةل فوق لك ذكل .ويس متر انتشار أأمناط التفكري من
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هذا النوع ،املتجذرة بعمق يف التارخي الاس تعامري ،واخرتاق اجملمتعات الغربية والنخب
املنقطعة عن جممتعها يف دول املغرب العرب أأو الشق ا ألوسط عىل حد سواء.
لكن رواية أأمحد بن سعادة ل تتوقف عند هذا احلد بل تذهب أأبعد من ذكل :ان
"قادة" احلراك – اذلين مل يشريوا اىل أأنفسهم مطلقا هبذه املصطلحات – ل
يس تطيعون أأبدا ،يف نظره ،التعبري عن مطالهبم بآأنفسهم ،ومن مث ف ُهم يدمون
ابلضورة أأجندة متت صياغهتا ودعها من ِقبل القوى الغربية ،وهنا تآأيت حـجة العامل
اخلاريج :هؤلء "القادة" ل ميثلون الشعب اجلزائري ذلا ل ميلكون أأي رشعية
للحديث ،بل أأكرث من ذكل ،يعترب أأن ادلوةل حمقة يف اختاذ اجراءات صارمة لقمع أأعداء
الشعب وحاميهتم من حماولت التالعب هبم .يف الصورة اليت ينسجها أأمحد بن سعادة
يبدو الشعب اجلزائري قارصا جمدا يف مرحةل الطفوةل قابل للتالعب به وخاضع
لرغبات غريه.
 .2.6التداعيات عل حقوق اإلنسان والحريات األساسية

نعت طرف بصفة "أأجنبية" هو مقدمة لقصائه ،وليس من املس تغرب اذن أأن يشرتك
خطاب أأمحد بن سعادة يف نفس التلميحات الضمنية اليت أأدىل هبا وزير التصال
احلايل ،عامر بلحمير 45،بشآأن رضورة التخلص من اذلين يلوثون احلراك "الصايف"،
التخلص من أأي اعتداء عىل أأمن ادلوةل ،ومن أأي انتقاد ملؤسساهتا .اذن ل بد من
وقف هذه "الطفيليات" وسن قواني مقعية جديدة لردع لك من تسول ل نفسه حذو
حذومه يف املس تقبل.
وحىت لو سعى أأمحد بن سعادة اىل الظهور مكدافع عن احلراك ،فان ما يقوم به عليا
– وكذكل رشاكؤه اذلين قاموا بكتابة تصدير الكتاب وخامتته – ليس أأكرث من اضفاء
الشعية عىل القيود املفروضة عىل حرايت نشطاء هذا احلراك ،من خالل اس تخدام
تقنيات التشهري والقذف ،مبا يفسح اجملال أأمام مزيد من املضايقات للنشطاء وتلفيق
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الهتامات واملالحقة اجلنائية ،وهو يآأمل هبذه الطريقة اساكت اجملمتع املدين ووضع حد
للحراك اذلي يزمع ادلفاع عنه بشدة.
أأ) الهتجم عىل ا ألشخاص اذلين يس تخدمون حقوقهم وحرايهتم ا ألساس ية بشك سلمي
يف خطابه لعام  2018أأمام مكتب املفوض السايم حلقوق النسان ،أأعرب مساعد
ا ألمي العام ل ألمم املتحدة ،أأندرو جيلمور ،عن قلقه ازاء اهتامات "الرهاب" اليت
وهجهتا بعض احلكومات ضد املنظامت غري احلكومية واملدافعي عن حقوق النسان
والنشطاء حبجة التعاون مع هجات أأجنبية أأو املساس بسمعة ادلوةل أأو أأمهنا ،مضيفا أأن
هذا التوجه اخلطري اذلي انتش عامليا يسعى قبل لك يشء اىل تشويه مسعة املدافعي
عن حقوق النسان والقضاء عىل مصداقيهتم46.
يف حي جند أأن أأمحد بن سعادة يطرح قضية اعتقال كرمي طابو دون أأن يكتفي فقط
ابلتشكيك يف نزاهة املدافعي عنه بل يشكك أأيضا يف دوافعهم ،وابلتايل يف رشعية
هيئة ادلفاع.أأ ويدعي بن سعادة أأن أأصواات كثرية قد ارتفعت للمطالبة ابلفراج عنه،
لكنه مل يقصد بذكل ال اذلين هيمه أأمرمه ،يف حماوةل منه لتشويه مسعهتم ،وبوسعنا حنن
أأيضا أأن نطرح عليه السؤال ملاذا مل هيمت ابملدافعي الخرين عن طابو؟
دعوان نعود قليال اىل رد احلكومة اجلزائرية وما تكشف عنه من خطورة ابلغة يف
صياغهتا لحئة الهتامات ضد كرمي طابو .تؤكد ادلوةل اجلزائرية يف ردها عىل ا ألمم
املتحدة أأن الهتم املوهجة لكرمي طابو تمتثل يف قيامه خالل احدى مداخلته العلنية
"ابلقاء خطب حترض عىل العصيان املدين ضد مؤسسات ادلوةل وعىل وجه اخلصوص
أأ أأمحد بن سعادة "من مه هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟" اجلزائر العامصة ،2020 ،APIC ،ص،63
متبنيا نربة ازدراء لجراءات اهتام كرمي طابو "توجيه لحئة اهتام بعد يوم من اعتقال؟" .نبغي توضيح أأن كرمي طابو مل يوضع رهن
الاعتقال دلى الشطة وأأنه أأوقف مبارشة عىل ذمة التحقيق( .انظر :رد حكومة امجلهورية ادلميقراطي الشعبية اجلزائرية عىل النداء
العاجل  AL DZA 3/2020بتارخي  14أأبريل  2020بشآأن قضية كرمي طابو 2 ،يونيو  :2020متاح عىل النرتنت عىل هذا
العنوانhttps://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35327 :
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ضد اجليش الوطين ،مما أأضفى عىل هذه اخلطب صفة اجرامية مثبتة" .وحبسب
السلطات فقد "هتجم الس يد طابو عىل املؤسسة العسكرية علنا ابهتام قائد أأراكهنا
وضباط اجليش ابلتورط يف قضااي فساد ،وابلتايل اباثرة الشكوك داخل هذه
املؤسسة" .وما يالحظ هو أأن مجيع هذه املزامع املربرة لعتقال طابو متناقضة متاما ألنه
يف تكل الفرتة ابذلات اكن ضباط كبار يف اجليش ميثلون أأمام احملكة العسكرية يف
البليدة بهتمة "الفساد"47.
ابلضافة اىل ذكل ،يف حماولهتا اناكر الانهتآاكت اخلاصة حبرمان كرمي طابو من حقه
يف حرية التعبري ادعت السلطات أأنه ت اعتقال فقط "لنهتاكه العقد الاجامتعي اذلي
يتطلب منه احرتام القواني ومؤسسات امجلهورية أأثناء مزاوةل نشاطه الس ياس ،كام
هو مطلوب يف مجيع اجملمتعات ادلميقراطية" .بعبارة أأخرى ،يبدو من منظور النظام
اجلزائري أأن أأي مشاركة يف اجملال الس ياس اجلزائري جيب أأن تمت بشوطه ومضن
احلدود اليت يضعها النظام نفسه ،وهذا يعين أأن ادلعوة اىل التغيري السلمي ملؤسسات
ادلوةل جيب أأل يكون مضن املطالب الس ياس ية للمواطني .هل هذا هو املفهوم اذلي
يمتناه أأمحد بن سعادة ويعمل من أأجهل للعقد الاجامتعي وادلميقراطية يف اجلزائر؟
فاحلراك املقبول يكون من وهجة نطره اذن حرأاك ل يطالب بتغيري حقيقي ملؤسساته
وحاكمه ولو بطريقة سلمية؟ هل يريد حراك شعب سليب من دون أأي ارادة يف
التغيري؟
ب) ادراج هذه الهجامت يف قانون البالد
اهنا نفس املقاربة اليت أأدت يف أأبريل املايض اىل اعامتد القانون رمق  ،06-20دون
مناقشة برملانية أأو عامة ،وأدخلت يف قانون العقوابت عدة أأحاكم شديدة التقييد للحق
يف حرية التعبري واملامرسة ادلينية وتكوين امجلعيات ،يف س ياق مثري للقلق أأصال ،يمتزي
ابلضطهاد املهنجي للناشطي.
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هذا القانون يعدل املادة  144من قانون العقوابت اذلي جيرم انتقاد املوظفي
العموميي من خالل ( )1تشديد أأحاكم السجن املطبقة و( )2توس يع نطاقها لتشمل
ازدراء ا ألمئةأأ .وينطوي هذا احلظر عىل اشاكلية أأكرب ألن ا ألمئة موظفون دلى ادلوةل
ويتلقون تعلاميت تتحك يف خطهبم عىل منابر املساجد ،من قبيل أأمر املصلي بعدم
التظاهر مع اس تخدام احلجج ادلينية حلظر أأي تظاهرة سلمية تعارض السلطة
العمومية 48.ابلضافة اىل ذكل ،أأدخل القانون فصال جديدا يف قانون العقوابت جيرم
"نش أأو الرتوجي ملعلومات أأو أأخبار من شآأهنا الرضار ابلنظام وا ألمن العام".
أأخريا ،أد ِخلت املادة  95مكرر يف قانون العقوابت ،اليت تفرض قيودا خطرية عىل
حرية تكوين امجلعيات وتنص عىل انزال عقوابت تصل اىل س بع س نوات جسنا ،بيامن
يمتزي النظام القانوين احلايل أأصال بتقييد هذه احلرايت ،ليضاف ل هذه املرة جترمي
احلصول عىل املوارد همام اكن مصدرها (عام أأو خاص)49.
ج) من ا ألحاكم املس بقة اىل التضليل العاليم ...اىل اغالق فضاء اجملمتع املدين
مجيع هذه الجراءات غري القانونية ،سواء من وهجة نظر ادلس تور أأو الزتامات ادلوةل
اجلزائرية مبوجب العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية يربرها الوزير عامر بلحمير
حبجة وجود نفس اخملاطر اليت تثري قلق أأمحد بن سعادة .وابلتايل ،فان ما وصفته
الصحافة بآأنه "تقييد للحرايت" ت ترمجته عليا اىل أأحاكم جزائية جديدة ُصـممت
لضفاء الشعية عىل ممارسة القمع ،تس هتدف الصحفيي واملنظامت غري احلكومية
ابدلرجة ا ألوىل ،وكوهنم مهتمي ابلرتباط ابخلارج يُنظر الهيم عىل أأهنم املروجون ابمتياز
لهذه "الثورة امللونة" اليت يبدو أأهنا تطارد أأمحد بن سعادة واحلكومة احلالية.
أأ جتدر الشارة اىل أأن اللجنة أأعربت من جديد يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة ابلتقرير ادلوري الرابع للجزائر عن قلقها بشآأن
املواد  144 ،144مكرر ،من قانون العقوابت اليت "تواصل جترمي أأو املعاقبة ابلغرامات عىل ا ألنشطة املتعلقة مبامرسة حرية
التعبري ،مثل التشهري أأو ازدراء املوظفي أأو مؤسسات ادلوةل " .انظر :جلنة حقوق النسان ،املالحظات اخلتامية عىل التقرير
ادلوري الرابع للجزائر 17 ،CCPR / C / DZA / CO / 4 ،أأغسطس  ، 2018فقرة .43
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يرى عامر بلحمير يف "مراسلون بال حدود" ومن جديد يف "الصندوق الوطين
لدلميقراطية" نفس حمريك ادلم اذلين يسريون هؤلء "اذلين نصبوا أأنفسهم قادة
للحراك" ،وابلتايل يتحكون يف احلراك نفسه .وبذكل يتبن وزير التصال نفس احلجج
اليت يس تخدهما أأمحد بن سعادة :ابلنس بة هلام قد يكون الصندوق الوطين لدلميقراطية
ا ألمرييك "حصان طروادة ابمتياز للثورات امللونة يف العامل ،واملغرب العرب والعامل
العرب عىل خط املواهجة" 50.حـجبت السلطة عددا من الصحف لالشتباه يف تلقهيا
أأموال أأجنبية ،واكن عامر بلحمير قد حذر من أأن "المتويل ا ألجنيب للصحافة الوطنية،
ويشمل ذكل مجيع وسائل العالم ،ممنوع منعا ابات همام اكنت طبيعته ومصدره".
خطاب أأمحد بن سعادة يدم بشك مبارش هجود السلطات اجلزائرية – عىل حد
تعبري اخلبرية فيونوالا ين أأولي ( – )Fionnuala Ní Aoláinلساكت اجملمتع املدين
من خالل محالت التشهري اليت هتدف اىل نزع الشعية عنه وتلطيخ مسعته ومسعة
الفاعلي فيه ،عن طريق وصف البعض مهنم ،دون دليل ،بآأهنم "ارهابيون" والتلميح
لمة"51.
ابلنس بة للخرين بآأهنم خونة أأو يشلكون "هتديدا ل ألمن القويم" أأو " أأعداء ل أ
هذا "التصنيف السليب للجهات الفاعةل يف اجملمتع املدين جيعلها بوضوح أأهدافا لهجامت
مشوعة ومن همث يربر اعامتد تدابري تقييدية جديدة" مهنا اعامتد أأحاكم جنائية جديدة
ومضاعفة عليات املالحقات القضائية ألشخاص ذنهبم الوحيد أأهنم ميارسون حقوقهم
وحرايهتم ا ألساس ية.
يف هناية املطاف ،أأصبحت حقوق النسان رهينة اخلطاب الرمسي اذلي يهتم
املدافعي عن حقوق النسان وغريمه من النشطاء الس ياس يي ابلجرام والرهاب
والعامةل لصاحل هجات أأجنبية .ان ومص اجملمتع املدين هبذه الصفات يعترب عامال حامسا يف
حماوةل اغالق الفضاء ادلميقراطي ،احملاوةل اليت يشارك فهيا أأمحد بن سعادة.
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 .7محاربة الدعاية والدفاع عن حقوق الجميع

يف هذه احلاةل كيف ميكن مواهجة هذه ا ألحاكم املس بقة والتصدي ِلام يرتتب عهنا من
عواقب وخمية عىل حقوق النسان وعىل جممتعاتنا؟ اجلواب اذلي تقدمه الكرامة عىل
هذا السؤال يكن يف مصمي فلسفة علنا :مقاومة التعسف بكشف احلقيقة وحتقيق
العدل والاس مترار يف مواهجة ا ألقوايء ويف النضال من أأجل ا ألفاكر اليت حنن متيقنون
أأهنا حصيحة .من خالل تصوير احلراك عىل أأنه نتيجة لتالعب بعض ا ألفراد اذلين
يعملون حلساب قوى أأجنبية ،وبوصفه كثورة ملونة ،ينفي أأمحد بن سعادة عن لك
جزائري ولك جزائرية ،فطرة النسان التواقة اىل احلرية والكرامة الاكمنتي بداخلهم.
وذلكل فان ماكحفة ا ألحاكم املس بقة واملعلومات املضلةل وادلعاية املغرضة تشك رضورة
مطلقة للحفاظ عىل هذه ال ِق همي.
 .1.7الحفاظ عل الحريات األساسية ضد التضليل اإلعالم

دعوان نبد أأ ابلتذكري حبقيقة غالبا ما يغفل عهنا النسان :املادة  1من العهد ادلويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والس ياس ية ويه املادة اليت يقوم علهيا العهد برمته وسبب وجود
احلقوق املنصوص علهيا فيه ،تتعلق حبق بعينه ،حيظى اليوم يف اجلزائر بآأمهية أأكرث من
أأي وقت مىض :انه حق الشعوب يف تقرير مصريها .اذ تنص الفقرة  1من املادة  1عىل
اليت:
 .1مجليع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها .ويه مبقتىض هذا احلق حرة يف تقرير
مركزها الس ياس وحرة يف السعي لتحقيق مناهئا الاقتصادي والاجامتعي والثقايف52.
يكتيس هذا احلق أأمهية خاصة ألن تنفيذه مس تحيل اذا مل ُحترتم مجيع احلقوق
ا ألخرى املنصوص علهيا يف العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية .انه أأساس
ونتاج احلقوق املدنية والس ياس ية يف الوقت نفسه ،فضال عن احلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية.
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ومن همث فهو وفق تعبري جلنة ا ألمم املتحدة حلقوق النسان "رشط أأساس لضامن
واحرتام حقوق النسان الفردية بشك فعال وكذكل لتعزيز هذه احلقوق وتقويهتا"53.
ولهذا السبب جعلت ادلول من حق الشعوب يف تقرير املصري ،سواء يف العهد ادلويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية أأو يف العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية – 54اذلي صدقت عليه اجلزائر أأيضا –" ،حكام مضن القانون
الوضعي ،و أأدرجوه كامدة أأوىل ،منفصال وعىل ر أأس مجيع احلقوق ا ألخرى املنصوص
علهيا يف هذه العهود"55.
لن نقوم هنا ابلتحليل مادة بعد مادة ما يعنيه لك ذكل ،لكننا ندعو لك مواطن لزايرة
موقع املفوضية السامية ل ألمم املتحدة عىل صفحة جلنة حقوق النسان وقراءة التعليقات
اخلاصة بك مادة واليت توحض ابلتفصيل الزتامات ادلوةل جتاه لك حق ولك حرية
منصوص علهيا يف العهد56.
ليس من املبالغة أأبدا أأن نكرر املرة تلو ا ألخرى اليت :يندرج العهد ادلويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والس ياس ية مضن القانون اجلزائري ،وقد ت التوقيع عليه واملصادقة عليه
من ِقبل ادلوةل اجلزائرية .حصيح أأن ذكل ت يف س ياق الانفتاح ادلميقراطي القصري بعد
أأكتوبر  1988لكنه يبقى مع ذكل جزءا ل يتجز أأ من القانون الوطين .ومن همث فالرجوع
اىل نصوصه والتذكري هبا ل يعترب "تدويال" لقضية داخلية ول اعتداء عىل ادلس تور
وا ألمة اجلزائرية بل عىل العكس من ذكل حيق للمتقايض اجلزائري الاحتجاج مبادة
متضمنة يف أأي اتفاقية صدقت علهيا اجلزائر أأمام قاض وطين وهو ملزم بآأخذها بعي
الاعتبار.
وسف نعرض ابجياز حمتوى احلقوق اليت نعتربها الأكرث " أأساس ية" يف تنفيذ حق
الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه.
اختذ احلراك شك حركة شعبية احتجاجية سلمية .علما أأن التظاهر السلمي،
احملظور ممارس ته يف العامصة مبوجب مرسوم ،هو مع ذكل حق وحرية حيمهيام العهد،
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ويسمح هذا احلق ا ألساس ابلحتجاج ل ألفراد ابلتعبري عن أأنفسهم وحتديد وضعهم
الس ياس بشك جامعي.
وحيمي هذا احلق قدرة ا ألشخاص عىل ممارسة اس تقالليهتم الفردية ابلتضامن مع
الخرين ،وابلتايل ،فان اماكنية التظاهر السلمي تشك أأساس أأي نظام حك تشاريك
يقوم عىل ادلميقراطية وحقوق النسان وس يادة القانون والتعددية ،مما يسمح بتعزيز
ا ألفاكر وا ألهداف الطموحة يف اجملال العام .واحلراك من خالل تعبئته الشعبية السلمية
هيدف ل أأكرث ول أأقل اىل السامح للجزائريي بتقرير مصريمه املشرتك ،وهو حق من
لساس ية57.
حقوقهم ا أ
وابلتايل فان ادلوةل ملزمة ابلسامح للمتظاهرين بتحديد ماكن جتمعهم حبرية واحرتام
حقهم يف حتديد الهدف من جتمعهم وحمتواه التعبرييُ .حيظر عىل ادلوةل منع التجمعات
السلمية أأو تقييدها أأو حمارصهتا أأو تفريقها أأو تعطيلها دون مربر قاهر ،ول حيق لها
معاقبة املشاركي فهيا أأو املنظمي لها دون سبب مشوع .عىل العكس من ذكل،
فالسلطات ملزمة بتسهيل التظاهرة واحلفاظ عىل طابعها السلمي من خالل فتح
الطريق العام ومنع وقوع أأعامل عنف .وكقاعدة عامة ،جيب اعتبار اس تخدام ا ألعالم
وا ألزايء الرمسية والشارات والالفتات ،شالك مشوعا من أأشاكل التعبري ول ينبغي
تقييده ،كام أأن عدم اخطار السلطات ابجامتع قادم ،عند الضورة ،ل جيعل فعل
املشاركة يف الاجامتع عال غري قانوين ول ينبغي اس تخدامه يف حد ذاته كأساس
لتفريق الاجامتع واعتقال املشاركي فيه واملنظمي ل أأو لفرض عقوابت جنائية علهيم.
و أأخريا قد يشك الاحتجاز الوقائ ل ألفراد املس هتده في ملنعهم من املشاركة يف
التجمعات حرماان تعسفيا من احلرية ،وهو ما يتعارض مع احلق يف التجمع السلمي58،
وابلتايل مل تكن القيود اليت فرضهتا السلطات عىل احلراك غري مربرة حفسب ،بل قد
أأخلت أأيضا ابلزتاهما القايض بتسهيل هذه املظاهرات السلمية.
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حرية الر أأي وحرية التعبري رشطان أأساس يان لتمنية أأي جممتع حر ودميقراطي ،ألهنام
يسمحان بتبادل الراء واثراهئا .وجيب أأن تسمح حرية التعبري ل ألفراد مبساءةل احلاكم
من أأجل ضامن شفافية تس يري الشؤون العامة واحلك الراشد يف البالد ،وابلتايل حتميل
احلاكم املسؤولية واحملاس بة عىل طريقة تدبريمه شؤون ادلوةل .وهبذه الطريقة يكون
الالزتام ابحرتام حرية الر أأي وحرية التعبري مفروضا عىل أأي دوةل طرف يف العهد،
ويشمل ذكل مجيع السلطات (التنفيذية والتشيعية والقضائية) ،فضال عن أأي سلطة
عومية أأو حكومية عىل أأي مس توى اكن .بعبارة أأخرى ،ل ميكن ألي مؤسسة أأن
تكون مبنآأى عن النقد السلمي من طرف املواطني ول حىت املؤسسة العسكرية59.
اجلانب الخر من حرية التعبري هو حرية الوصول اىل املعلومات .ويف هذا الس ياق
تكون وسائل العالم احلرة اليت ل تتعرض للرقابة أأو العراقيل رضورية ابلنس بة ألي
جممتع ،لضامن حرية الر أأي وممارسة احلقوق ا ألخرى املنصوص علهيا يف العهد ادلويل مبا
يف ذكل حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه ،ومن همث يُـحظر عىل ادلوةل اجلزائرية
جترمي ما تسميه بـ"ا ألخبار الاكذبة" حىت من دون تعريفها معن هذا املصطلح.
من شآأن حصافة حرة أأن تسمح أأيضا بتفادي التضليل العاليم وادلعاية املغرضة اليت
تُتقن الصحافة اجلزائرية الرمسية تقنياهتا وفنوهنا .و أأحد ا ألمثةل الصارخة ادلاةل عىل هذه
الضورة املطلقة ،تبينه لنا عىل سبيل املثال حادثة جموعة النشطاء اجلزائريي السلميي
اذلين نظموا مسرية من شامبريي يف فرنسا اىل جنيف .ودلى وصوهلم أأمام قرص ا ألمم
يوم ا ألحد  23أأغسطس  2020للتظاهر ضد الاعتقالت التعسفية يف اجلزائر قدم
ممثلومه يف يوم الغد رساةل اىل مكتب مفوض ا ألمم املتحدة السايم حلقوق النسان،
للمطالبة بتدخهل دلى السلطات اجلزائرية لالفراج عن معتقيل احلراك.
لكن بعد أأايم قليةل من بث مقاطع فيديو للمظاهرة وعلية ايداع ممثيل النشطاء
لرسالهتم يف قرص ويلسون ،شنت السلطات اجلزائرية محةل تضليل وتشهري واسعة ضد
لنباء اجلزائرية60
النشطاء السلميي .بد أأت هذه امحلةل ببيان حصفي صادر عن واكةل ا أ
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وتقرير يف نشة أأخبار قناة  61ENTVالرمسية يوم  1سبمترب  ،2020متاح ابللغات
العربية والفرنس ية 62وا ألمازيغية .وقد ادعى هذا البيان الرمسي أأن الشكوى ت رفضها يف
غضون  24ساعة من ِقبل مكتب ل ألمم املتحدة ،لكن تبي لحقا أأن هذا املكتب ل
وجود ل أأصال ،واستشهد البيان بترصحيات مسؤول أأممي يُفرتض أأنه يعمل اب ألمم
املتحدة ،اتضح أأنه هو أأيضا ل وجود لأأ .عىل اثر ذكل راسلت الكرامة املفوضية
السامية لتنبه مؤسسة ا ألمم املتحدة اىل أأن ذكل يشك محةل تضليل وانهتاك من ِقبل
اجلزائر للزتاماهتا مبوجب القانون ادلويل ،مذكرة ابملبد أأ اذلي مبوجبه "جيب عىل
السلطات عدم اصدار أأو تآأييد أأو تشجيع أأو نش البياانت اليت يعرفون أأو يتعي علهيم
معرفة ،بشك معقول ،أأهنا خاطئة (معلومات مضلةل) أأو أأهنا تكشف عن جتاهل
صارخ للمعلومات اليت ميكن التحقق مهنا (ادلعاية)" 63.جيب عىل هذه
السلطات/احلاكم أأيضا احلرص "وفقا للزتاماهتم القانونية الوطنية وادلولية وواجباهتم
العامة ،التآأكد من أأن املعلومات اليت ينشوهنا موثوقة وجديرة ابلثقة".
وفقا لـ"العالن املشرتك حول حرية التعبري و’ا ألخبار الاكذبة‘ واملعلومات املضلةل
وادلعاية"" ،يقع عىل عاتق ادلول الالزتام الجياب بتعزيز بيئة تتيح التصال احلر
واملس تقل واملتنوع ،مبا يف ذكل تنوع وسائل العالم ،وهو ما يشك وس يةل أأساس ية
ملاكحفة التضليل العاليم وادلعاية املغرضة" 64.تعكس محةل التضليل الرمسية هذه
بشك مبارش اخملاوف اليت أأعرب عهنا مؤلفو العالن املشرتك "من أأن املعلومات
املضلةل وادلعاية غالبا ما يمت تصمميها وتنفيذها بطريقة تؤدي اىل تضليل الناس وتقويض
أأ وهذا ما ورد يف نشة أأخبار التلفزيون احلكويم ابللغة الفرنس ية" :بيان صادر عن عصام احملمدي ابمس "مكتب التقايض اب ألمم
املتحدة" اذلي ُيزمع أأنه أأشار اىل أأن الشكوى اليت قدهما نشطاء س ياس يون جزائريون ضد السلطات اجلزائرية قد ُرفضت بعد 24
ساعة من تقدميها وحفصها ،يضيف هذا املسؤول ،أأن الشكوى ت رفضها مجلةل من ا ألس باب من بيهنا عدم تطابقها مع تقارير منظمة
حقوق النسان ابجلزائر ،وبعض املمضيي عىل العريضة دلهيم جسل اجرايم ومجيع املوقعي مل يكونوا مقميي يف اجلزائر ملدة عش
س نوات ،ومقدمو العريضة هلم جنس ية مزدوجة وبعضهم ل حيمل حىت اجلنس ية اجلزائرية ،وقال احملمدي ان رفض الشكوى يعكس
ترتيب اجلزائر بي ادلول العربية اليت تكرس فهيا حرية التعبري وحامية حقوق النسان".
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حقوقهم يف املعرفة وتقويض كذكل حق ا ألفراد يف البحث وتلقي ونقل املعلومات
وا ألفاكر من مجيع ا ألنواع ،بغض النظر عن احلدود بي ادلول ،ويه حقوق محمية
مبقتىض الضامانت ادلولية للحق يف حرية التعبري وحرية الر أأي"65.
فور ذكل ،سارع مكتب املفوضية السامية حلقوق النسان بنش نفي ملا نقلته واكةل
لنباء اجلزائرية66.
اأ
هذه احلادثة تظهر أأن الوصول اىل املعلومات املوثوقة هو حق أأساس ويظل
رضوراي؛ ومن املفارقات أأيضا أأن نالحظ أأن نش "ا ألخبار الزائفة" يكون غالبا صادرا
عن واكلت ا ألنباء احلكومية نفسها.
 .2.7تمرين بسيط للتميي بي اإلعالم والتضليل ،يستفيد منه جميع المواطني

مبا أأن احدى همام الكرامة يه تنوير اجملمتعات املدنية اعالميا حبقوقها غري القابةل
للترصف ،ونظرا ألن احلق يف احلصول عىل معلومات موثوقة يشك أأحد هذه احلقوق،
نقرتح يف اخلتام مترين بس يط ومفيد يتيح المتيزي بي العالم والتضليل .هذا المترين
املوجه اىل الش باب والطالب اجلزائريي يضع بي أأيدهيم مفاتيح بس يطة لقراءة سلمية
ل ألحداث من خالل متكيهنم من ممارسة تفكريمه النقدي يف مواهجة ادلعاية والتضليل،
وقد أأدرجنا هذا المترين يف امللحق.
 .8الخالصة

يف اخلتام ،لن نك أأو منل من تكرار بآأن حماوةل التضليل لدماج احلراكت الشعبية يف
منطقتنا مضن "الثورات امللونة" هو اناكر الاس تقاللية الفكرية وا ألخالقية والس ياس ية
ل ألفراد والشعوب اذلين يشاركون يف هذه احلراكت وهو أأيضا انتقاص من شآأن
املطالب اليت يرفعوهنا وازدراء لها .ومن واجبنا مواهجة علية التشويه والتصدي للصور
المنطية الاس تعامرية اجلديدة اليت ترمس العامل العرب يف صورة مصدر لنعدام ا ألمن
وهتديد لالس تقرار ،وابعتباره عامل يسكنه أأفراد يتعي التحك فهيم ومراقبهتم ولكها صور
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منطية سهلت ترس يخ حتك ادليكتاتورايت اليت جمثت عىل صدر الشعوب ومل ميكن
ازاحهتا حىت الن.
أأل بد أأيضا من العمل مسلحي بقناعة راخسة بآأن ل يشء يدوم اىل ا ألبد و أأن هذه
ا ألنظمة الس ياس ية اليت تفرض نفسها ابس تخدام العنف ونش اخلوف ميكن ازاحهتا.
من خالل بلورة نظرايت املؤامرة وتغذيهتا لتشويه مسعة احلراك يترصف أأمحد بن
سعادة بنفس الطريقة اليت تعاملت هبا فرنسا الاس تعامرية لس تعباد املواطن اجلزائري،
عندما جردته من لك اس تقاللية يف القرار ،وحماولهتا جعهل قابل للتالعب به .واكن
رضوراي من منظور املس تعمر "تربية" الفرد املس تع همر حىت ل يقع يف خف "حمرري"
احلركة الوطنية .واليوم مبا أأن املواطني اجلزائريي اذلين جيوبون الشوارع يوم امجلعة غري
قادرين متاما ،وفق نظرية املؤامرة ،عىل رؤية أأن "اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك"
ليسوا سوى عالء لقوى أأجنبية حياولون "تلوين" ثورهتم ،فال بد اذن من تشويه
مسعهتم ورضب مصداقيهتم والتشكيك يف أأي خطاب يدعو اىل احرتام حقوقهم
وحرايهتم.
جري أأي حتليل موضوعي للوضع س ُيظهر ل حماةل وجبالء أأن واقع احلراك بعيد
لو أ ه
لك البعد عن الرؤية الضيقة املنحازة اليت يتبناها أأمحد بن سعادة ويروج لها ويتعارض
مع حـجته اليت حتاول بآأي مثن ادخال احلركة اجلزائرية عنوة داخل قالب ل يناس هبا ول
ميت لها بصةل.
من جانبنا ،مكنتنا  15س نة من النشاط يف جمال ادلفاع عن حقوق النسان يف
"العامل العرب" من مالحظة أأن هذا احلراك هو حلقة من حلقات التغيري الهيلكي احلمتي
و أأنه من املس تحيل متاما العودة ابجملمتع اىل الوضع السابق همام اكنت الوسائل املس تخده مة
لوقف مسار التغيري وهمام اكن ادلمع املقدم لدليكتاتوريي العرب.
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خالل العقد املنرصم ،شهدان نقةل نوعية حقيقية أأاتحت لنا اماكنية توقع التغيري
اجملمتعي القادم اذلي جاء بعد علية وعي بوترية متسارعة وسط اجليل اجلديد اذلي تبن
أأيضا ابرصار قضية حقوق النسان.
هذا ما حيدث مبارشة يف احلراك يف اجلزائر ،من خالل التعبري عن املطالب اليت
يتآأكد بُعدها الس ياس يوما بعد يوم بشك مطرد واليت تطورت يف غضون س نة
واحدة من مطلب الغاء "العهدة اخلامسة" اىل املطالبة ابقامة دوةل مدنية بدل من
ادلوةل العسكرية ،دوةل حترتم احلقوق املدنية والس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية
والثقافية للجميع ويسودها القانون.
متزيت هممتنا عىل ادلوام ابحلرص والتآأكيد بآأن حقوق النسان ليست بعيدة املنال
وليست صعبة احلصول و أأهنا ليست منة أأو صدقة من أأي طرف ،بل ننظر الهيا عىل
أأهنا قمية اكمنة يف كرامة النسان ،الكرامة اليت يمتتع هبا امجليع عىل قدم املساواة .وهذا
ما تصبو اليه لك الانتفاضات الشعبية مبا يف ذكل احلراك يف اجلزائر .أأما املعلومات
املضلةل اليت حتاول تصوير املطالب املشوعة عىل أأهنا مساس بآأمن ادلوةل – اليت
تتحمل يه نفسها املسؤولية عن انعدام ا ألمن البشي ملواطنهيا – فال ميكن اليوم
التغايض عهنا وتركها متر دون انتقادها وكشف زيفها.
يف وقت مير فيه العامل بفرتة اتريية تتسم برتاجع املبادئ ا ألساس ية للكرامة النسانية
العاملية ،يواصل العديد من املدافعي عن حقوق النسان ونشطاء السالم واملواطني
أأنفسهم هذه املعركة ضد الظمل ،رمغ ما يعرتضهم من شدائد ومزيد من العقبات
املس مترة ،مسلحي دوما بعبقرية متجددة .وهذه احلراكت يه اليت ندعها من دون أأي
أأجندة أأخرى ابس تثناء واجبنا القامئ عىل حامية حق امجليع يف المتتع جبميع احلقوق
واحلرايت.

336

منظمة الكرامة :من أأجل كرامة الشعوب
الملحق

يف س نة  1994أأنشآأت مكتبات لكية نورث ابرك ( )North Park Collegeيف
مدينة ش ياكغو ابلولايت املتحدة برانجما للطالب مسح هلم ابلمتيزي بي البحث العلمي
الأاكدميي احلقيقي وبي ادلعاية.
جاءت مثل هذه الورشات التكوينية ملواهجة انتشار الكتب اليت تبدو أأاكدميية يف
مظهرها ،أأو عىل ا ألقل تدعي تقدمي حتليل علمي وموضوعي حلاةل ما ،ليتضح لحقا أأهنا
معلومات مضلةل بل حىت دعاية 67.اكن الهدف من هذا التدريب هو متكي الطالب
من اس تخدام هماراهتم يف التفكري النقدي "لفضح" مؤلفات ادلعاية اليت ابماكهنا أأن تثري
اجعاهبم للوهةل ا ألوىل (نظرا ملس توى تعلمي املؤلف ،عىل سبيل املثال).
كيف ميكن جتنيب الطالب من الوقوع يف خف الكتب – أأو أأي وس يةل أأخرى – تقدم
" أأفاكرا جاهزة" ،تقوم عىل الصور المنطية وا ألحاكم املس بقة وتقدم نفسها عىل أأهنا
دراسات موضوعية حلاةل ما؟ كيف ميكن تعلميهم المتيزي بي التحليل املوضوعي للمؤلف
اذلي يرغب يف مشاركة وهجة نظر مع غريه وبي التحليل املنحاز دلعاية يريد صاحهبا
فرض حتليهل اخلاص ليس ال؟ اكن احلل اذن يف منح مفاتيح القراءة النقدية ألي عل،
لكن مل يكن ا ألمر خاليا من الصعوابت ابلنس بة للطالب .ومن خالل هذا التدريب،
ساعدهتم أأعامل عاملة الاجامتع ايلي غام بريل ( )Eileen Gam-Brillيف حتديد بعض
عنارص المتيزي.
توحض الباحثة أأن هناك أأول وقبل لك يشء نوعان من ا ألعامل غري العلمية ،من هجة
أأعامل املؤلفي املتحزيين اذلين يؤسسون أأعامهلم عىل ا ألحاكم املس بقة دون أأن يدركوا
ابلضورة أأهنا كذكل ،وحياولون اقناع القراء ،فالتحزي موجود يف هذه احلاةل من غري
وعي مهنم .فهم يس تخدمون التفكري اخلاطئ هبدف انتاج قبول من دون حفص نقدي أأو
ابدلفع حنو قبول عاطفي من خالل الشارة اىل خماوف جامعية يزرعوهنا يف ذهن القارئ
(يف حالتنا يس تخدمون عادة اخلوف من "التدخل اخلاريج" و"السالموية") .وهناك
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املروجون لدلعاايت اذلين يدركون متاما طبيعة أأعامهلم ومصاحلهم فيخفوها عن قصد عن
قراهئم .وتكون رسائلهم مصاغة بطريقة ملتوية جلعلها مقبوةل دون نقد.
أأجرى عامل ا ألخالق الفرنيس جاك ايلول ( )Jacques Ellulأأحبااث يف العواقب
ا ألخالقية النامجة عن ادلعاية يف العامل املعارص ،واعترب أأن عاملنا "حيب" الوقائع
ويعتربها احلقيقة املطلقة من حيث اهنا تسمح لنا ابس تخالص ا ألدةل امللموسة (حدث
هذا يف يوم كذا وكذا ،اخل) .وتس تخدم ادلعاية "احلقائق" لكهنا ُحترفها من خالل
اعطاهئا تفسريات خاطئة تتعارض مع احلقيقة .فادلعاية تتالعب هبذه احلقائق وتطوعها
ومن أأجل دمع جحهتا تُنشئ أأنواعا خمتلفة من "احلقيقة"" :نصف احلقيقة"" ،احلقيقة
احملدودة"" ،احلقيقة خارج الس ياق" .لهذا السبب فاننا مجيعا عرضة اىل حد كبري
ألفاعيل ادلعاية فهيي تستند اىل احلقائق وابلتايل نعتقد أأهنا احلقيقة ،يف حي يقع
الكذب أأبعد من حزي احلقائق ألنه يكن يف تفسريها ،يف وضعها يف س ياق معي ،يف
اختالق الروابط والتفاعالت من ل يشء بي واقعة و أأخرى ،للتلميح اىل أأش ياء زائفة
دون احلاجة اىل أأساس حصيح68...
للمتيزي بي ادلعاية وا ألعامل العلمية ينبغي أأل يغيب عن أأذهاننا أأن العمل الأاكدميي
مييل اىل طرح ومناقشة وهجات نظر خمتلفة ومتنوعة حول موضوع ما قبل تقدمي احلجج
دلمع ما يعتربه وهجة النظر الأكرث ترجيحا .أأما ادلعاية فتتجه عكس ذكل ألهنا هتدف
اىل تقدمي وهجة نظر واحدة ابعتبارها وهجة النظر الوحيدة الصاحلة حول نفس املوضوع.
ولهذا السبب ت تعريف ادلعاية عىل أأهنا "التعبري عن ر أأي أأو فعل يقوم به أأفراد أأو
جامعات عن قصد هبدف التآأثري عىل أراء أأو أأفعال أأفراد أأو جموعات أأخرى لغرض
حمدد واحد أأو أأكرث وذكل من خالل التالعب النفيس".
أأسفرت ادلراسة الاجامتعية اليت أج ِري هت مع عدد من الطالب عن جموعة من
املؤرشات تسمح للطالب بسهوةل المتيزي بي ا ألعامل العلمية وادلعاية .ويشرتط يف ِق همي
العمل والبحث عن احلقيقة توفر التواضع الفكري وقوة العزمية والقدرة عىل اس تخالص
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ادلروس والوعي اذلايت والنصاف والعدل والاتساق وامليل حنو الاعتدال واملعقولية.
و أأسفرت ادلراسة عن اجلدول اليت:
اجلدول  .1مؤرشات للمتيزي بي ادلعاية وا ألعامل

العلمية69

الفرق بي ادلعاية وا ألعامل العلمية
ا ألعامل العلمية

ادلعاية

تس تعمل درجات متعددة من احلقيقة تبحث عن احلقيقة وتعرتف بنقائصها عندما
("نصف احلقيقة"" ،احلقيقة احملدودة" ،تكون غري متآأكدة من واقعة ما .تضيف
عنرص "التحذير".
"احلقيقة خارج الس ياق") والأاكذيب.
تقدم وهجة نظرها عىل أأهنا وهجة النظر تقدم وهجات نظر أأخرى وقد تضم حىت
وهجات نظر خمالفة يف عرضها.
الصحيحة الوحيدة.
تتعمد تضليل القارئ بتقدمي وهجة نظرها حتاول أأن تكون عادةل وتعرتف بآأهنا تتبين
موقف أأو وهجة نظر دون اخفاء ا ألمر.
عىل أأهنا احلقيقة الوحيدة.
واخملططات حتلل البياانت واحلقائق بعناية سواء اكنت
ابجلداول
تتالعب
والحصائيات واملستندات واحلقائق دلمع تدمع فرضيهتا أأو ختالفها.
فرضيهتا.
تقدم اجاابت وحلول جاهزة للمشآلك اليت تدعو اىل التفكري النقدي حلل املشلكة
وتوفر س بال متعددة للتفكري.
ل تقبل مناقضهتا.
يف حاةل جناح ادلعاية ،فاهنا تؤدي اىل
تغيري يف موقف القارئ و /أأو يف ادلافع اذلي
يرغب فيه صاحب ادلعاية (عىل سبيل
املثال ،رفض فئة من الناس من طرف اجملمتع
واعامتد معتقدات معينة وما اىل ذكل).
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اذا جنح التحليل العلمي ،مفن شآأنه أأن
حيث الباحثي الخرين ملواصةل أأحباهثم حول
املوضوع املطروق والهام القراء عىل مواصةل
تفكريمه دون تصورات مس بقة ابتباع مقاربة
نقدية.

ادلائرة القانونية ملنظمة الكرامة
بعبارة أأخرى ،العمل العلمي مبثابة حماوةل صادقة لمتثيل وهجة نظر معينة ،بيامن ادلعاية
تشك حماوةل متعمدة للتضليل أأو املبالغة 70.ادلعاية الناحجة يه ادلعاية اليت تس تطيع
تغيري املواقف و /ادلوافع يف العمل وفق ما يريده صاحب ادلعاية.
ما يال هحظ ،هو أأنه يف اجملمتعات اليت تكون فهيا املعلومات غري موثوقة والصحافة غري
حرة ،توفر ادلعاية احساسا ابلس يطرة عىل الفوىض وتومه الناس بآأهنا تقدم حلول
انجعة للمشآلك .وهذه احللول الزائفة اليت يطرهحا املروجون لدلعاية تدمر احلس
النقدي دلى لك من يتبناها ،وابلتايل يطرح "التفكري اجلاهز" نفسه كسبيل مرحي يف
ا ألوقات املضطربة.
أأخريا ،اذا اكن بوسع املرء مناقشة الشخص اذلي يقدم وهجة نظر مدروسة ،فا ألمر
يتعذر مع مروج ادلعاية اذلي يعترب وهجة نظره يه فقط اليت هتم ،واذا عارضته حبجج
منطقية س يواهجك بنفس احلجج القامئة عىل التفسريات اخلاطئة ،ولن يرتدد يف اهتامك
بآأنك "عدو للحقيقة" ،وا ألخطر من ذكل سيهتمك يف أأوقات ا ألزمات الس ياس ية بآأنك
"عدو للشعب" 71أأو ل ألمة ،ويعرضك ألسو أأ محالت الاضطهاد اذا اكن مرتبعا عىل
السلطة.
الحالت
1 https://www.alkarama.org/fr/articles/alkarama-pour-la-dignite-des-peuples

 2أأمحد بن سعادة "من مه هؤلء اذلين نصبوا أأنفسهم قادة للحراك اجلزائري؟"
" )Droits-de-I'hommisme( " 3والقانون ادلويل ،حمارضة أألقاها يف  18يوليو  2000الربوفيسور ألن
بيليه ،أأس تاذ القانون ادلويل يف جامعة ابريس  Xاننتري ،عضو جلنة القانون ادلويل.
 4اديث ساليس ويلميي ،التصنيف والقوالب المنطية يف عمل النفس الاجامتعي UNOD ،ص .2006 ،365
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 5جوردون دبليو أألبورت ،طبيعة التحزي ،1979 ،Basic Books ،ص.6 .
https://www.franceculture.fr/histoire/droit-de-lhommisme-histoire-dunneologisme-pejoratif
 """Droit-de-l'hommisme ،Chloé Leprince 6قصة مصطلح مس تحدث خبلفية حتقريية"
 10ديسمرب  ،Savoirs ،2018متاح عىل الرابط:
https://www.franceculture.fr/histoire/droit-de-lhommisme-histoire-dunneologisme-pejoratif
 7ا ألس تاذ ألن بيليه" ،رداء ادلفاع عن حقوق النسان ( ") Droits-de-I'hommismeوالقانون ادلويل،
حمارضة جيلربتو أأمادو التذاكرية 18 ،يوليو  ، 2000متاحة عىل النرتنت:
http://pellet.actu.com/wp-content/uploads/2016/02/PELLET-2000-Droit-delhommisme-et-DI.pdf
 8جملس حقوق النسان ،الفريق العامل املعين حبالت الاختفاء القرسي أأو غري الطوعي ،بياانت ،القضااي اليت
ت حفصها ،املالحظات وا ألنشطة ا ألخرى اليت قام هبا الفريق العامل املعين حبالت الاختفاء القرسي أأو غري
الطوعي ،اجللسة  12-8( 108فرباير  ،)2016وثيقة ا ألمم املتحدة15 ،A / HRC WGEID / 108/1 ،
أأبريل  ،2016ص 21خبصوص أأربعة ش بان عراقيي اعتقلهتم القوات املسلحة ا ألمريكية يف بغداد بي عايم
 2005و 2011وما زالوا مفقودين حىت يومنا هذا .انظر أأيضا :الكرامة" ،العراق :اختفاء ثالثة مواطني عراقيي
اعتقلهم اجليش ا ألمرييك س نة  27 ،"2005يونيو  ،2014عىل النرتنت:
https://www.alkarama.org/ar/articles/alraq-akhtfa-thlatht-mwatnyn-raqyynatqlhm-aljysh-alamryky-snt-2005
الكرامة "العراق :اختفاء اثني من رجال الشطة بعد توقيفهام من قبل اجليش العرايق وا ألمرييك"  3سبمترب
 ،2015متوفر عىل الرابط:
https://www.alkarama.org/ar/articles/alraq-akhtfa-athnyn-mn-rjal-alshrtt-bdtwqyfhma-mn-qbl-aljysh-alraqy-walamryky
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 9تقرير جلنة مناهضة التعذيب ،ادلورة احلادية وامخلسون ( 28أأكتوبر  22 -نومفرب UN.Doc. A / ،)2013
.69/44
 10تقرير جلنة مناهضة التعذيب ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،ادلورة الثانية والس بعون ،امللحق رمق A ( 44
 ،)/ 72/44الفقرات .71-58
 11الكرامة :المين  /الولايت املتحدة ا ألمريكية :ترخيص ابلقتل ،ملاذا تنهتك طائرات ادلرونز ا ألمريكية ابلمين
القانون ادلويل ،متوفر ابلعربية والاجنلزيية عىل الرابط:
https://www.alkarama.org/ar/articles/alymn-alwlayat-almthdt-alamrykyt-trkhysbalqtl-lmadha-tnthk-hrb-tayrat-aldrwnz-alamrykyt
 12الكرامة :تقرير جديد :س ياسة القصف بطائرات ادلرونز ا ألمريكية يف المين ختلف أأاثرا نفس ية خطرية عىل
املدنيي وتشك سابقة خطرية للمجمتع ادلويل 26 ،يوليو  ،2015متوفر عىل الانرتنت ابللغة العربية والاجنلزيية:
https://www.alkarama.org/ar/articles/tqryr-jdyd-syast-alqsf-btayrat-aldrwnzalamrykyt-fy-alymn-tkhlf-athara-nfsyt-khtyrt-ly
 13أأمحد بن سعادة ،املصدر نفسه.
 14مايك روبي "الكرامة تعزز صلهتا ابلقاعدة"  ،جمةل  7 ،The Commentaryفرباير  ، 2014متاح عىل
النرتنت:
https://www.commentarymagazine.com/michael-rubin/alkarama-doubles-downon-al-qaeda /
جتدر الشارة أأن جمةل كومنتاري يه جمةل شهرية تنمتي للميي من احملافظي اجلدد ،أأنشآأهتا اللجنة الهيودية
ا ألمريكية يف عام  1945لدلفاع عن أأفاكر احملافظي اجلدد واملؤيدين لرسائيل.
 15المارات تنش قامئة ابملنظامت الرهابية 15 ،Gulf News ،نومفرب  ،2014متوفرة عىل الانرتنت:
https://gulfnews.com/uae/government/uae-publishes-list-of-terroristorganisations-1.1412895
 16انظر ميثاق منظمتنا عىل الانرتنت:
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https://www.alkarama.org/fr/a-propos/comment-nous-travaillons
 17للمطالعة عىل مجيع املساهامت واملقارنة ،ميكن الوصول اىل مجيع املساهامت عىل هذه الصفحة من موقع ا ألمم
املتحدة:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRUnitedArabEmiratesStake
holdersInfoS29.aspx
 18رئيس «ماعت للسالم» :بيان املفوضية السامية «س ياس» ..وكشفنا أأكذوبة الاختفاء «القرسي» يف مرص:
 20 ،Shourouq Newsأأكتوبر  ،2018متوفر عىل الانرتنت:
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102018&id=a99257ef5d0a-4e8d-8b40-af51d3e2a9da
" ،Middle-East Monitor 19داخل العامل الرسي ملنظامت " "GONGOSابخلليج 22،سبمترب ،2014
متاح عىل الرابط:
https://www.middleeastmonitor.com/20140922-inside-the-secret-world-of-gulfgongos/
 20انظر عىل سبيل املثال ،قطر :ادلورة الثالثة لالس تعراض ادلوري الشامل تسلط الضوء عىل السجل
احلقويق للبالد 31 ،مايو  ،2019متوفر ابلجنلزيية:
https://www.alkarama.org/en/articles/qatar-third-upr-cycle-sheds-light-countryshuman-rights-record
والعربية:
https://www.alkarama.org/ar/articles/qtr-aldwrt-althaltht-llastrad-aldwry-alshamltslt-aldw-ly-alsjl-alhqwqy-llblad
 21جملس حقوق النسان ،الفريق العامل املعين ابلحتجاز التعسفي ،الراء اليت اعمتدها الفريق العامل املعين
ابلحتجاز التعسفي يف دورته احلادية والامثني ( 26-17أأبريل  ،)2018الر أأي رمق  ،2018/29بشآأن عبد
الرمحن بن عري راشد جرب النعميي (قطر).
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 22أأندرو هدسون" ،ليس ذخر عظمي :نظام ماكحفة الرهاب التابع جمللس ا ألمن التابع ل ألمم املتحدة :انهتاك
حقوق النسان" ،جمةل بريلكي للقانون ادلويل ،2007 ،اجملدل ،25 .ص.227-203 .
 23الفريق العامل املعين ابلحتجاز التعسفي ،ر أأي رمق  ،2018/29بشآأن عبد الرمحن بن عري راشد جرب
النعميي (قطر) ،مرجع سابق.
 24تآأثري تدابري ماكحفة الرهاب والتطرف العنيف عىل الفضاء املدين وعىل حقوق اجلهات الفاعةل يف اجملمتع
املدين واملدافعي عن حقوق النسان ،تقرير املقررة اخلاصة عن تعزيز وحامية حقوق النسان النسان واحلرايت
ا ألساس ية يف اطار ماكحفة الرهاب 1 ،UN.Doc. A / HRC / 40/52 ،مارس  ، 2019الفقرة.17 .
 25املصدر نفسه ،ا لفقرة .20
 26انظر الكونفديرالية السويرسية ،جسل التجاري ،الكرامة ،متوفر عىل الانرتنت:
https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=1641359
 27مايك روبن "جيب عىل هيومن رايتس ووتش أأن تلغي التقارير" ،جمةل  Commentary 3يناير ،2014
متوفر عىل الانرتنت:
https://www.commentarymagazine.com/michael-rubin/human-rights-watchshould-rescind-reports/
" 28املدير سابق ملنظمة غري حكومة يف جنيف مهتم بعالقات مع القاعدة"،Tribune de Genève ،
 1أأكتوبر  ،2014متوفر عىل الانرتنت:
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ancien-president-dune-ong-genevoiseaccuse-liens-alqaida/story/11153159
 29رش يد مصيل "صعوبة ادلفاع عن حقوق النسان يف العامل العرب"  20 ،Le Tempsنومفرب  ،2014متوفر
عىل الانرتنت:
https://www.letemps.ch/opinions/difficulte-defendre-droits-lhomme-monde-arabe
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" 30قامئة اجملموعات املصنفة مكنظامت ارهابية من قبل دوةل المارات العربيةThe National UAE ،ـ
 16نومفرب ،2014 ،متوفر عىل النرتنت:
https://www.thenational.ae/uae/government/list-of-groups-designated-terroristorganisations-by-the-uae-1.270037
 31س يلفان بسون ،أأهجزة الاس تخبارات السويرسية تس هتدف اسالميي اتبعي لقطر 5 ،Le Temps ،يناير
 ،2018متوفر عىل الانرتنت:
https://www.letemps.ch/suisse/services-secrets-suisses-ciblent-islamistes-proqatar
 32الكرامة ،حمكة يف جنيف تدين يومية  Le Tempsسبب مقاةل تشهريية ضد الكرامة 24 ،ديسمرب ،2018
متوفر عىل الان نرتت:
https://www.alkarama.org/fr/articles/le-quotidien-le-temps-condamne-par-lajustice-genevoise-pour-un-article-diffamatoire
 33فرنسا لن تسمل املعارض اجلزائري مراد دهينة ،حصيفة  ،Le Mondeمع واكةل  4 ،AFPيوليو .2012
 34الكرامة ،حمكة الاس تئناف بطورينو ،تسمح لرش يد مسيل مبغادرة الرتاب اليطايل 16 ،سبمترب ،2015
متوفر عىل الانرتنت:
https://www.alkarama.org/fr/articles/la-cour-dappel-de-turin-autorise-rachidmesli-quitter-litalie
 35رش يد مصيل "صعوبة ادلفاع عن حقوق النسان يف العامل العرب" نفس املرجع.
 36أأوليفيي ف" ،مدينة جنيف مولت منظمة غري حكومية مهتمة بعالقات مع القاعدة"  ،Le Tempsجنيف،
متوفر عل ى الانرتنت:
https://www.letemps.ch/suisse/ville-geneve-finance-une-ong-accusee-liens-alqaida
 37انظر أأيضا" ISHR :عراقيل يف الوصول ومشاركة اجملمتع املدين يف أليات ا ألمم املتحدة ،التخويف ،التقييد
والانتقام 10 :دراسات حاةل" تقرير متوفر عىل الانرتنت:
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https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/mappingreport_fr_web.pdf
 38انظر :اجمللس الاقتصادي والاجامتعي يرفض منح املركز الاستشاري ملنظمة غري حكومية ،لها عالقات
مزعومة ابلرهاب ،متوفر عىل الانرتنت:
https://www.un.org/press/en/2017/ecosoc6867.doc.htm
 39انظر صفحهتا عىل موقع املفوضية السامية حلقوق النسان التابعة ل ألمم املتحدة هنا:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
 40انظر تقرير "تآأثري تدابري ماكحفة الرهاب والتطرف العنيف عىل الفضاء املدين وعىل حقوق اجلهات الفاعةل
يف اجملمتع املدين واملدافعي عن حقوق النسان ،تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز وحامية حقوق النسان
واحلرايت ا ألساس ية يف ماكحفة الرهاب" .UN Doc. A/HRC/40/52, 1er mars 2019, par. 4
 41تعليقات من مساعد ا ألمي العام حلقوق النسان ،أأندرو جيلمور ،يف احلدث اجلانيب للمفوضية السامية
حلقوق النسان "التخويف والانتقام من اذلين يتعاملون مع ا ألمم املتحدة بشآأن حقوق النسان :دراسة
الاجتاهات وا ألمناط" ،نيويورك 24 ،أأكتوبر ،2018متوفر عىل الانرتنت:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25511
&LangID=E
 42املرجع نفسه.
 43ولايت املقرر اخلاص املعين بتعزيز وحامية احلق يف حرية الر أأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين حباةل املدافعي
عن حقوق النسان ،املرجع OL OTH 29/2017 4 :يناير  ،2018متوفر عىل الانرتنت ابلجنلزيية:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-OTH-292017.pdf
 44املرجع نفسه ،ص .3
 45بلحمير :احلراك ،حركة "اخرتقهتا تيارات س ياس ية معينة" ،الثني  16مارس ،2020واكةل ا ألنباء اجلزائرية،
متاح عىل النرتنت:
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http://www.aps.dz/algerie/103092-belhimer-le-hirak-un-mouvement-parasite-parcertains-courants-politiques
 46تعليقات من مساعد ا ألمي العام حلقوق النسان ،أأندرو جيلمور ،يف احلدث اجلانيب للمفوضية السامية
حلقوق النسان "التخويف والانتقام من اذلين يتعاملون مع ا ألمم املتحدة بشآأن حقوق النسان :دراسة
الاجتاهات وا ألمناط" ،نيويورك 24 ،أأكتوبر ،2018متوفر عىل الانرتنت:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25511
&LangID=E
 47جان بيري فيليو" ،تصفية احلساابت بي اجلرنالات اجلزائريي" 25 ،Le Monde ،أأغسطس ،2019
متاح عىل النرتنت:
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2019/08/25/reglements-de-compte-entre-lesgeneraux-algeriens/
 48عدلن مدي" ،اجلزائر :نظرة معمقة يف يوم حشد غري مس بوق ضد ترش يح بوتفليقة"22 ،Le Point ،
فرباير  ،2019متاح عىل النرتنت:
https://www.lepoint.fr/afrique/algerie-retour-sur-une-journee-de-mobilisationinedite-contre-la-candidature-de-bouteflika-22-02-2019-2295605_3826.php
 49نظر أأيضا املالحظات اخلتامية للجنة حقوق النسان بشآأن اجلزائر،CCPR / C / DZA / CO / 4 ،
 17أأغسطس .2018
 50فريد عليالت ،اجلزائر :ملاذا يمت انتقاد تعديالت قانون العقوابت؟  27أأبريل ،Jeune Afrique ،2020
متاح عىل النرتنت:
https://www.jeuneafrique.com/935520/societe/algerie-pourquoi-les-amendementsdu-code-penal-sont-ils-critiques/
 51تآأثري تدابري ماكحفة الرهاب والتطرف العنيف عىل الفضاء املدين وعىل حقوق اجلهات الفاعةل يف اجملمتع
املدين واملدافعي عن حقوق النسان ،تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز وحامية حقوق النسان واحلرايت
ا ألساس ية يف ماكحفة الرهاب " ،مرجع نفسه ،فقرة .54
347

ادلائرة القانونية ملنظمة الكرامة

 52العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية ،املادة  ،1متاح عىل النرتنت:
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
 53جلنة حقوق النسان ،التعليق العام رمق  :12املادة  ،1احلق يف تقرير املصري ،متاح عىل النرتنت:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym
bolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6626&Lang=en
 54العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ،متاح عىل النرتنت:
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أأمانة حركة رشاد
 .1مقدمة

مل حتقق الثورة السلمية (احلراك) اليت بد أأها الشعب اجلزائري يف  22فرباير  2019لك
أأهدافها بعدُ  ،لكهنا فاجآأت العامل أأمجع ابنهتاهجا طريق الالعنف ومتسكها املطلق هبذا
الهنج ،وفاجآأت امجليع أأيضا بسعة نطاقها ومدهتا وتنوعها ووحدة صفوفها ووضوح
مطالهبا الس ياس ية .لقد شاركت حركة رشاد ،مثل العديد من منظامت اجملمتع املدين
وماليي املواطني العاديي غري املنضوين اىل أأي تنظمي أأو مجعية أأو حزب ،يف احلراك
منذ بدايته .واذا اكن بوتفليقة قد أجرب فعال عىل الاس تقاةل والعديد من وزرائه و أأنصاره
يقبعون اليوم يف السجن بسبب تورطهم يف قضااي فساد هموةل ،فان طبيعة النظام مل
تتغري ومطلب احلراك ا ألساس "دوةل مدنية ،ليست عسكرية" مل يتحقق بعدُ  .ولك
املؤرشات تبي أأن النظام القامئ حياول منذ بضعة أأشهر ،مس تغال عىل وجه اخلصوص
الوضع احلساس اذلي فرضته أأزمة كوفيد ،19-كرس احلراك ،وسعيا منه اىل تنفيذ هذا
اخملطط ،يس تخدم اكلعادة محالت القمع ،من خالل تكثيف سلسةل الاعتقالت اليت
تطال النشطاء واصدار أأحاكم قضائية ضدمه ،فضال عن تشجيع – و أأحياان اطالق –
محالت ادلعاية والتشهري اليت هتدف اىل تشويه مسعة احلراك .ويقوم خطاب النظام
أأساسا عىل شقي :أأوهلام تعميق اخلالفات ا أليديولوجية ،والثاين التلوحي ابلهتديد
اخلاريج عرب اهتام خشصيات احلراك ابلعامةل دلول أأجنبية .اذا اكن أأمحد أأوحيىي ،رئيس
"سو هرنة" البالد (حتويل اجلزائر
الوزراء ا ألس بق املسجون حاليا ،قد هدد اجلزائريي بـ ه
اىل سورية أأخرى) حيث تتحول حسب قول " أأزهار احلراك" يف هناية املطاف اىل
" أأهنار من ادلماء" ،فان النظام احلايل يس تخدم نفس أأسلوب التخويف الوظيفي ،عن
طريق اللعب من جديد بورقة اذاكء الانقسامات والتوترات اليت تس ببت يف مآأساة
التسعينيات .ويف هذا الس ياق حتديدا ،ميكن فهم حيثيات و أأبعاد امحلةل الشسة اليت
انطلقت يف ا ألشهر ا ألخرية ضد حركة رشاد .ان الهدف من هذه الورقة هو الجابة
عىل بعض ا ألس ئةل املتعلقة هبذه امحلةل.
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 .2حركة رشاد

رشاد حركة س ياس ية (ليست حزاب) تآأسست يف أأبريل  ،2007تسعى اىل املسامهة
يف تغيري جذري يف اجلزائر ،لحداث قطيعة مع املامرسات الس ياس ية السائدة منذ
الاس تقالل وحترير الشعب اجلزائري من لك وصاية .وتعمل احلركة عىل ارساء دوةل
القانون ،دوةل مدنية حتكها املبادئ ادلميقراطية واحلك الرش يد .ان احلركة مفتوحة مجليع
اجلزائريي واجلزائرايت ،مع احرتام اختالفاهتم ،وحتظر مجيع أأشاكل التطرف والقصاء
والمتيزي وتتبن مهنج الالعنف لحداث التغيري؛ 2وحيدد ميثاق احلركة قميها ومبادهئا3.
ان قضااي ادلوةل املدنية والرقابة ادلميقراطية للقوات املسلحة ،و أأهجزة اخملابرات عىل
وجه اخلصوص ،من أأولوايت حركة رشاد ،وذكل منذ نشآأهتا .وس بق أأن قدمت احلركة
مقرتحات ملموسة لوضع حد لهمينة العسكر عىل املؤسسات املدنية لدلوةل واجملمتع4.
تعترب رشاد أأنه يتعي عىل املواطني واملواطنات ،املتحررين من وصاية النظام القامئ،
اس تخدام حقهم ا ألساس يف حرية التجمع ،لتنظمي أأنفسهم والعمل من أأجل التغيري
اذلي ل ميكن حتقيقه ال من طرف جممتع مدين هميك ومس تقل وقوي حبسه الوطين
ا ألصيل.
 .3الالعنف

قبل حىت تشكيل احلركة بوقت طويل ،رشع من س يقومون بتآأسيسها ،يف عل فكري
معمق حول الاسرتاتيجيات وا ألساليب اليت ميكهنا أأن ُحتدث التغيري يف اجلزائر .ومنذ
الوهةل ا ألوىل ،وقع الاختيار عىل الالعنف الاسرتاتيجي ،وتبع ذكل دراسة مفصةل
مجليع جتارب التغيري اليت عرفهتا البشية تقريبا .تعددت وتنوعت املراجع اليت متت
دراس هتا هبذا الشآأن ،فشملت رؤى ومواقف دعاة الالعنف و أأيضا منتقديه ،سواء
تعلق ا ألمر ابلالعنف العقائدي أأو الالعنف السرتاتيجي 5.وتـمت دراسة النصوص
الالكس يكية لسون تزو ( ،)Sun Zhuولبويس يه ( ،)La Boétieوثورو
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( ،)Thoreauوتولس توي ( ،)Tolstoiاخل ،والنصوص ادلينية (القرأن الكرمي،
الجنيل ،اخل) ،ابلضافة اىل الكتاابت والتجارب احلديثة :غاندي ( ،)Gandhiلوثر
كينغ ( ،)Luther Kingمانديال ( ،)Mandelaمالكوم اكس (،)Malcolm X
هوملز ( ،)Holmesشارب ( ،)Sharpغالتونغ ( ،)Galtungجودت سعيد ،أش
( ،)Ashدولتيش ( ،)Dolciاكمارا ( ،)Camaraانجلر ( ،)Naglerديلينجر
( ،)Dellingerأأرندت ( ،)Arendtاخل .و أأكدت رشاد عىل خيار الالعنف منذ
تآأسيس احلركة يف  ،2007سواء يف ميثاقها أأو يف اللف من مداخالت أأعضاهئا يف
وسائل العالم ويف اكفة اصداراهتا وبياانهتا الصحفية .ابلضافة اىل ذكل ،أأنتجت
احلركة سلسةل من ا ألفالم الواثئقية تشح فهيا ا ألسلوب الالعنفي 6وتقدم أأيضا جحج
احلركة ضد البدائل ا ألخرى مثل اس تخدام العنف أأو الانقالب أأو التدخل ا ألجنيب أأو
التغيري من خالل التوغل يف "مؤسسات النظام القامئة" .وجتدر الشارة أأيضا اىل أأن
السرتاتيجية الالعنفية اليت اعمتدهتا رشاد اع ُتربت يف البداية هنجا طوابواي ليس ل أأي
فرصة للنجاح يف العامل العرب املعتاد عىل الانقالابت والمتردات املسلحة .ال أأن
الثورات العربية يف أأواخر عام  2010أأثبتت أأن الالعنف ليس ممكنا يف هذه املنطقة
من العامل حفسب ،بل هو فعال أأيضا .لكن ل بد من الشارة اىل أأن ا ألنظمة العربية
التسلطية اليت فوجئت يف البداية ابلثورات الشعبية الالعنفية ،واهجت الوضع من
خالل حبك وشن ثورات مضادة (الانقالب يف مرص والتدخالت اخلارجية والعنف
املسلح يف سوراي وليبيا) .وابملوازاة مع ذكل ،كثفت أأبواق هذه ا ألنظمة من محالت
التشهري سعيا اىل تشويه مسعة الهنج الالعنفي ،وتقدميه عىل أأنه "من صنع وتوظيف
القوى الغربية" الساعية اىل زعزعة اس تقرار ادلول العربية .فبالنس بة لهذه ا ألبواق،
املقاومة الالعنفية "دليل" عىل اخلضوع ملصاحل الولايت املتحدة! ان رشاد تدحض بقوة
هذه ا ألطروحات املنتشة اليت ل ختدم يف هناية املطاف سوى ا ألنظمة اليت ل تعري
أأدىن اهامتم ملصاحل شعوهبا ،ويه أأنظمة تدور ،دون أأدىن شك ،يف فكل قوى أأجنبية.
وتظل رشاد مقتنعة أأكرث من أأي وقت مىض بآأن الهنج الالعنفي ليس جمرد رضورة
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اتريية ،نظرا للتلكفة املدمرة النامجة عن العنف الس ياس يف املنطقة ،لكنه أأيضا الأكرث
مالءمة للتغيري اجلذري ،وحيظى هذا الهنج بدمع شعيب قوي يف اجلزائر ،ممـا يضمن
وحدة البدل وس يادته.
 .4اإلسالم واإلسالموية

حيتل السالم ماكنة مركزية يف اجملمتع اجلزائري ويف اترخي اجلزائر ،فهو ادلين اذلي تنمتي
اليه الغالبية العظمى من اجلزائريي واجلزائرايت ،ويعزتون ابلنتساب اليه ،وابلتايل مفن
الطبيعي والشعي أأن تعترب رشاد السالم عنرصا أأساس يا من العنارص املكونة لهوية
اجملمتع اجلزائري .لكن هناك فرق بي هذا الطرح وما ُيروج ل من اخنراط مزعوم
للحركة يف أأجندة "اسالموية" .يف الواقع ،غالبا ما يمت التلوحي هبذا املصطلح املرتبط
ابشاكليات س ياس ية و أأمنية خمتلفة ،يف حماوةل لتشويه مسعة هجات فاعةل خمتلفة
واقصاهئا من احلياة الس ياس ية وامجلعوية والفكرية والثقافية وحىت الرايضية .فوفق هذا
املنظور ،غالبا ما يُس تعمل مصطلح "السالموية" مكرادف للثيوقراطية أأو اناكر حقوق
النسان أأو رفض ادلميقراطية أأو حىت الرهاب.
يُال هحظ أأيضا أأنه يف بعض ادلول الغربية ،تكون هتمة "السالموية" أأحياان تعبريا عن
كراهية حقيقية لالسالم ،ونوعا من التالعب ادلينء ،وعليات اخللط عىل غرار
"املسمل هو اساليم حممتل وابلتايل ارهاب يف طور التكوين".
أأما ادليكتاتورون العرب ،فقد اعتادوا عىل التلوحي ابلهتديد "السالموي" والصاقه
بك من هيدد أأنظمهتم غري الشعية ،ويتطوعون خلدمة أأس يادمه ا ألجانب ،من خالل
التسويق ألنفسهم عىل أأهنم احلصن املنيع ضد "السالموية" .ومن هذا املنطلق ،ترفض
حركة رشاد أأن توصف بآأهنا "اسالموية" ،أأول ألهنا تعرتض من حيث املبد أأ ول تسمح
ألي طرف أخر بآأن يلصق هبا امسا مثريا للجدل نظرا ملا حيمهل من حشنة سلبية ،مث ألن
هذا الامس ليس ل أأصل يف ثقافتنا السالمية ،فالتسمية اليت تامتىش مع ديننا احلنيف
355

أأمانة حركة رشاد
يه "مسمل" وليس "اسالموي" ،و أأخريا ألن ما حتيل اليه هذه التسمية املشحونة
يتعارض مع رؤية رشاد.
يف الواقع ،اذ تؤكد رشاد عىل ماكنة السالم يف اجملمتع اجلزائري ،فاهنا ،يف الوقت
نفسه ،ترفض الثيوقراطية وتعمل من أأجل احرتام حقوق النسان وحاميهتا وحتظر
اس تخدام الرهاب ،وتعترب من هجة أأخرى ،أأن ادلوةل جيب أأن تُدار من ِقبل سلطة
مدنية منتخبة حبرية ،و أأن قواني ادلوةل جيب أأن يصوت علهيا من ِقبل ممثيل الشعب
املنتخبي أأيضا ابلقرتاع العام .ونذكر أأنه يف الس ياق اجلزائري ،وحتديدا أأثناء احلرب
ا ألهلية يف التسعينيات ،بذل النظام قصارى هجده لتعميق الانقسامات بي
"ادلميقراطيي" و"السالميي" و"الوطنيي" ،عال اب ألسلوب املعروف :فرق تسد.
وتعترب رشاد أأن غالبية اجلزائريي واجلزائرايت مسلمون ووطنيون ودميقراطيون يف
نفس الوقت ،وابلتايل عىل الفاعلي الس ياس يي مبختلف مشارهبم ،الارتقاء اىل
مس توى هذه التوصيفات وعدم الوقوع يف خف الانقسام والقصاء ،ألنه ل ميكن ألي
خشص أأو هيئة أأو تنظمي ،أأن يول لنفسه احتاكر أأحد هذه املكوانت.
ان مشوع رشاد هو امتداد ملشوع اعالن أأول نومفرب  ،1954وهدفها اقامة دوةل
يسودها العدل واحلك الراشد ،ميثل السالم فهيا مكوان أأساس يا من مكوانت اجملمتع
اجلزائري .ومن البدهييي أأن اجملمتع وادلوةل اليت تطمح الهيا احلركة حترتم حقوق مجيع
املواطني واملقميي بال اس تثناء ول متيزي ،مبا يف ذكل غري املسلمي .اننا نرفض ادلوةل
الثيوقراطية ،لكننا نرفض أأيضا املزايدات اليت تصبو اىل تشويه حقيقة متسك اجلزائريي
وافتخارمه ابلسالم حبجة "اخلطر ا ألصويل".
 .5رشاد والجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

تعترب حركة رشاد أأن ما حدث يف  11يناير  1992هو انقالب عىل ارادة الشعب
أأدخل اجلزائر يف حرب أأهلية مروعة س تظل جراهحا مفتوحة لعقود قادمة .لقد فازت
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اجلهبة السالمية لالنقاذ ،ويه حزب س ياس معرتف به قانوان ،فوزا عريضا يف مجيع
الانتخاابت اليت شاركت فهيا ،وخاصة انتخاابت  26ديسمرب ،1991اليت أأهجضهتا
القيادة العسكرية .وبصفهتا حزاب س ياس يا ،من الطبيعي الاعرتاض أأو حىت مناهضة
خياراهتا وبراجمها ،ومن حق لك من ل يشاركها أأفاكرها وتوهجاهتا أأن حيارهبا س ياس يا.
لكن ل يُقبل حظرها بشك تعسفي أأو حرماهنا من انتصاراهتا الانتخابية من ِقبل سلطة
غري رشعية أأو طغمة عسكرية .بعد تبيي هذه النقطة ،حترص حركة رشاد عىل توضيح
أأهنا ل تربطها أأي صةل عضوية ابجلهبة السالمية لالنقاذ ول تدعي الاخنراط يف
برانجمها .وبك تآأكيد ،فان رشاد ل تنوي أأن تنوب عن اجلهبة السالمية لالنقاذ أأو عن
أأي حزب أخر ،ألن رشاد ببساطة ليست حزاب س ياس يا معنيا ابملشاركة يف التنافس
الانتخاب .و أأخريا ،تعترب رشاد أأن اجلهبة السالمية لالنقاذ مازال دلهيا قادة معروفون
وحضور واحض يف اجملمتع ،وابلتايل مفن حقها ،كأي تيار فكري أخر ،أأن تنشط
س ياس يا .قد جيادل البعض ويتحجج بآأن أأحد ا ألعضاء املؤسسي لرشاد اكن يف
السابق مسؤول يف اجلهبة السالمية لالنقاذ ،ومن مث يدعي بآأن رشاد ليست سوى
"جهبة اسالمية لالنقاذ – مكررة" .وهنا جتدر الشارة اىل أأن العضو املعين ،مراد
دهينة ،اذلي انضم ابلفعل اىل اجلهبة السالمية لالنقاذ بعد فرتة طويةل من حظرها،
احتجاجا عىل انقالب يناير  1992وعىل الانهتآاكت اجلس مية حلقوق النسان اليت تلته،
مل يكن قبل ذكل عضوا يف اجلهبة السالمية لالنقاذ ومل يرتحش يف قوامئ احلزب يف أأي
انتخاابت ،كام غادر اجلهبة السالمية لالنقاذ هنائيا يف  ،2004أأي قبل حىت تشكيل
حركة رشاد عام .2007
ُ
 .6الهوية الوطنية وال َعلمانية

تؤمن رشاد بآأن لك جموعة بشية ،صغرية اكن أأم كبرية ،احلق يف اس تخدام وتطوير
ثقافهتا ولغهتا أأو لهجهتا .ان دوةل القانون حترتم الشعب بك تنوعه ألهنا مؤسسة عىل
الشعية الشعبية .ونآأمل أأن نشهد اليوم اذلي تدمع فيه دولتنا مجيع اخلصوصيات
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الثقافية اليت تتكون مهنا ا ألمة اجلزائرية وتشك ثراءها .تستند الهوية اجلزائرية ،اليت
ُمزجت عرب قرون من التارخي ،يف املقام ا ألول اىل السالم وا ألمازيغية والعروبة ،وقد
اس تفادت من روافد أأخرى ،بدرجة أأقل ،من دايانت وثقافات وحضارات أأخرى .من
هذا املنطلق ،تدعو رشاد اىل احرتام وترقية مقومات هويتنا الوطنية ،فهيي مكل
للمجمتع اذلي يقع عىل عاتق مجعياته ومنظامته ومؤسساته احلرة ا ألخرى ،هممة احلفاظ
علهيا وتمنيهتا خدمة للصاحل العام .لكن ل ينبغي بآأي حال من ا ألحوال أأن تُداس
مقومات الهوية أأو يمت احتاكرها من ِقبل السلطة الس ياس ية القامئة ،فادلوةل غري خموةل
بفرض قراءة أأو هنج يتعلق ابلعنارص املكونة لهويتنا .وهذا ما يقودان اىل توضيح نقطة
أأخرى ،حمل جدل ساخن تتعلق ابل هعلامنية.
ل شك أأنه نقاش رضوري ومفيد ،لكن جيب ادارته بعقالنية واعتدال وبصرية .مفن
الضوري أأن تُدار شؤون املدينة من ِقبل سلطة مدنية منتخبة وهذا ل يتعارض يف
يشء مع متسكنا ابلسالم ،ألنه ل يوجد يف السالم نظام رجال دين يزعون حك
الشعب "ابمس هللا" .ان رشاد تدمع وتدعو اىل بناء فضاء س ياس جامع يشمل امجليع،
ول ميزي بي خمتلف مكوانت اجملمتع عىل أأساس أأيديولويج أأو عقائدي ،وحيرتم
ا ألقليات ،ويضمن التعاون السلمي بي مجيع اجلزائريي من أأجل بناء اجملمتع وتشييد
ادلوةلٌّ ،
لك انطالقا من مرجعيته .لكن ما نالحظه هو أأن العديد من اذلين يتبنون
ال هعلامنية يف اجلزائر يُسيئون الهيا يف واقع ا ألمر أأكرث مما يدموهنا .وجند نوعا من
الاغرتاب الثقايف دلى البعض ،اىل درجة من التبعية جعلت "منوذهجم" الوحيد لل هعلامنية
هو المنوذج السائد حاليا يف فرنسا .يف حي أأن أأي فكر عقالين ونقدي ومنفتح عىل
العامل س يجد أأن هذا المنوذج هو يف الواقع احنراف ورؤية شاذة ،مدانة حىت يف معظم
ادلول الغربية ،حيث تقترص ال هعلامنية يف هذه البدلان عىل حامية ادلين من تعسف
ادلوةل وضامن عدم تدخل الكنيسة يف شؤون ادلوةل ،بيامن اختذت ال هعلامنية يف فرنسا
شالك من أأشاكل التطرف املعادي لدلين ،وبشك أأكرث عدائية جتاه ادلين الساليم
عىل وجه اخلصوص.
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ابلنس بة حلركة رشاد ،النظام الس ياس اذلي نصبو اليه جيب أأل حيرم املتدين أأو
املدافع عن لغته أأو ثقافته من املشاركة يف النقاش الس ياس ،مفثل هذا التوجه يشك
خطآأ جس ميا ،ألنه من هجة يقيد حرية املشاركة يف النقاش الس ياس ،ومن هجة أأخرى
ينطوي عىل خطر احلاق ا ألذى جبزء من اجملمتع ،مما قد يدفعه ،عاجال أأم أجال ،اىل
المترد ردا عىل اقصائه من اجملال الس ياس .ان السامح للمواطني واملواطنات ابلتعبري
عن أأنفسهم حبرية ،وحىت بطرح مقرتحات س ياس ية تامتىش مع معتقداهتم ادلينية أأو
الثقافية ،أأمر مشوع ورضوري ،وهذا ما يدافع عنه العديد من الفالسفة املعارصين
البارزين مثل يورغن هابرماس (7.)Jurgen Habermas
 .7التوافق الوطت والممارسة الديمقراطية

اعتربت حركة رشاد دائـما النقاش والتقارب بي القوى الس ياس ية يف اجلزائر رضورة
ُملحة .وحىت قبل انشاء احلركة ،شارك بعض أأعضاهئا منذ يناير  1992اىل جانب
نشطاء س ياس يي أخرين ومدافعي عن حقوق النسان ،من خلفيات أأيديولوجية
خمتلفة ،يف ش ىت اللقاءات واملناس بات للتعبري عن ر أأهيم الرافض لالنقالب ولالنهتآاكت
اجلس مية حلقوق النسان اليت تلته .واكنوا حارضين – أأو دعوا – العقد الوطين لسانت
اجيديو ( ،)1995وشاركوا أأيضا يف العديد من اجامتعات املعارضة ،سواء يف اجلزائر8
أأو يف اخلارج 9.ان رشاد تؤمن ابلنقاش وقد علت دامئا عىل اطالق املبادرات
والاس تجابة بشك اجياب لك ادلعوات اليت جتمع اكفة اجلهات الفاعةل يف اجملمتع املدين
دون اقصاء ألي طرف ،وهذا يف حد ذاته يشك مبدأ أأساس يا لرشاد ،متـمثال يف
تشجيع التشاور والتعاون مع اكفة الفاعلي الس ياس يي وممثيل اجملمتع املدين.
 .8السيادة والبيئة الدولية

حتتفظ حركة رشاد حبقها يف احلديث مع مجيع الفاعلي الس ياس يي غري احلكوميي
واملنظامت غري احلكومية واملفكرين يف العامل العرب والغرب أأيضا .لكن حترص احلركة
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دامئـا عىل أأن جتري هذه التصالت بطريقة شفافة مع احرتام أأهداف ومبادئ احلركة،
لس امي اس تقالليهتا ورفضها ألي تدخل أأجنيب يف حارض ومس تقبل اجلزائر الس ياس.
وبناء عليه ،فقد شارك أأعضاء من رشاد يف مؤمترات ولقاءات مع نشطاء س ياس يي
ومن اجملمتع املدين ،من خلفيات أأيديولوجية خمتلفة (قوميي ،اسالميي ،علامنيي،
وغريمه) .ومن البدهييي أأن الاجامتع أأو النقاش مع هذه الكياانت أأو ا ألشخاص ل يعين
حبال من ا ألحوال ،املوافقة عىل مجيع أراهئم أأو أأفعاهلم .ويف هذا الصدد ،ان الهجامت
ا ألخرية املوهجة ضد رشاد ،اليت تهتمها اترة ابلعمل لـ" أأجندة تركية و /أأو قه هطرية" أأو
ابلنامتء اىل تيار "الخوان املسلمي" ،ل تستند اىل أأي حقيقة من شآأهنا أأن تضفي
عىل هذه املزامع أأدىن مصداقية .فال تقمي رشاد عالقة مع أأي دوةل اكنت ،ويه ترفض
دامئـا وبشك واحض و ُمعلهن أأي تدخل أأجنيب يف البدل .ول نذيع رسا عندما نقول أأن
احلكومتي القطرية والرتكية تُقامين أأفضل العالقات مع النظام اجلزائري ول تدعامن بآأي
شك من ا ألشاكل احلراك ،فضال عن منعهام بعض أأعضاء رشاد من دخول بدلهيام.
عالوة عىل ذكل ،حفركة "الخوان املسلمي" لها ممثلهيا الرمسيي يف اجلزائر ،وليس
لرشاد أأي صةل هيلكية هبذا التنظمي .لكن لن نقبل أأبدا أأن تس تخدم دكتاتورايت
اخلليج ومرص ،اليت تشن حراب ضد "الخوان املسلمي" ،خاصة منذ الانقالب عىل
الرئيس محمد مرس رمحه هللا ،أأبواقها يف اجلزائر لتجرمي لك اتصال بـ"الخوان
املسلمي" ،ذلا نكرر ونقول :ليس لرشاد أأي عالقة عضوية بـ"الخوان املسلمي"،
لكهنا ترفض رفضا قاطعا السامح ألي اكن أأن يفرض علهيا أأو مينعها من الاجامتع أأو
النقاش مع هذه اجلهة الس ياس ية أأو تكل.
مثة موضوع أخر تتداول نفس ادلوائر اليت تشن حراب هوجاء ضد رشاد ،هو دمع
رشاد املزعوم لـ"عدوان الناتو عىل ليبيا" .وهنا جتدر الشارة أأول اىل أأن رشاد د أأبت
عىل ادانة التدخل المرباييل حللف شامل ا ألطليس يف العامل العرب ،و أأيضا املشاركة
املوثقة للجيش اجلزائري يف مناورات ومتارين الناتو ،حبضور اجليش الصهيوين .ان ثورة
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 2011يف ليبيا يه ثورة مواطنية ضد دكتاتورية ،ومن هذا املنطلق أأشادت هبا رشاد.
وقد زار بعض أأعضاء رشاد ليبيا يف عام  2011بدعوة من أأصدقاء ليبيي ونشطاء يف
جمال حقوق النسان ،حيظون بسمعة جيدة واحرتام واسع 10.وسواء تعلق ا ألمر بليبيا
أأو بسوراي ،فقد جشعت رشاد دامئا حماورهيا عىل ترس يخ نضالهتم يف هنج الالعنف ،مع
استناكرها يف الوقت نفسه التدخل ا ألجنيب اذلي اكن السبب الرئييس لحنراف
الثورات الالعنفية وادلفع ابلبدلين يف حروب أأهلية مروعة.
 .9تمويل رشاد

رشاد ل تقبل المتويل من أأي حكومة أأو أأشخاص غري جزائريي .وتعمتد احلركة يف
متويل أأنشطهتا عىل تربعات ومساهامت أأعضاهئا وتشجعهم أأيضا عىل دفع زاكة أأمواهلم
للمحتاجي (خاصة السجناء الس ياس يي وعائالهتم) .وبيامن يبذر أأقطاب النظام مبالغ
طائةل من أأموال الشعب وخزينة ادلوةل ،ويرصف بعض أأتباعهم ماليي اليوروهات يف
املذلات وتلبية الشهوات ،نرامه يتجرؤون ويسمحون ألنفسهم دون حياء ابهتام حركة
مثل رشاد بآأهنا متول من ِقبل دول أأجنبية ،دون تقدمي أأي دليل يُثبت مزاعهم
وافرتاءاهتم .ان الهدف من مثل هذه الشائعات واحض بطبيعة احلال ،فهم يسعون اىل
زرع بذور الشك يف نفوس املواطني وثنهيم عن لك مبادرة لتنظمي صفوفهم حبرية
وضامن متويل أأعامهلم بآأنفسهم .فبالنس بة لدليكتاتورايت ،هناك قاعدة جد بس يطة :لك
من ل متول السلطة ،ومن مث ،تتحك فيه ،فهو خائن وعيل يدم مصاحل أأجنبية!
 .10الخالصة

اكن الهدف من هذا املقال اعادة التآأكيد والتذكري مبواقف حركة رشاد ،يف وقت حتاول
فيه القوى الس ياس ية احلليفة الفعلية للسلطة احلالية ،تقس مي احلراك .ومن ثهـم حرصنا
عىل الرد عىل الهتامات الباطةل اليت ل أأساس لها ،بك شفافية ،ويف الوقت نفسه،
رفضنا اختاذ موقف اعتذاري .ل يفى عىل أأي متتبع ملسار احلركة ،أأهنا تنشط
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بشفافية ،و أأساليهبا و أأهدافها مشوعة وقانونية ومشفة .ونؤكد أأن أأكرث ما يزع ا ألنظمة
الاستبدادية يه قوى اجملمتع املدين اليت تتحرر من وصايهتا وتنظم صفوفها من أأجل
احداث التغيري .ول يساوران أأدىن شك أأن هذه النقطة ابذلات يه اليت تفرس تاكلب
النظام وتوابعه وش هنم حراب رشسة ضد رشاد .ويبدو جليا أأن النظام ابت يش أأن
تلتحق هيآلك منظمة وحرة أأخرى لتنضم اىل مسار النضال من أأجل التغيري ،وهو
ابلضبط ما تدعو اليه رشاد ،أأي تشجيع املواطني واملواطنات عىل تنظمي أأنفسهم يف
هيآلك (مجعيات ،أأحزاب ،نقاابت ،نواد ،وغريها من التشكيالت) تكون حرة وتدمع
احلراك ،ومن شآأن ذكل أأيضا أأن يقدم أأفضل رد وصد ألي حماوةل من أأي هجة اكنت
لالستيالء عىل احلراك أأو حتريف مساره .حنن عىل قناعة بآأن مثل هذه الهيآلك ،احلرة
واملواطنية ،س تكون يف املس توى لرساء أأرضية مناس بة لتنظمي نقاش بيهنا والتوصل
اىل توافق ورمس خارطة طريق من شآأهنا حتقيق التغيري اذلي ينشده الشعب اجلزائري.
من الضوري ،بطبيعة احلال ،مناقشة اجلوانب ا أليديولوجية واملشاريع الاجامتعية،
لكن تظل ا ألولوية احلالية تمتثل يف توحيد مجيع القوى احلرة لضامن:
– س يادة بالدان وحق مجيع مواطنهيا يف العيش يف كنفها حبرية والمتتع حبقوقهم
ا ألساس ية؛
– تكريس الاقرتاع العام ابعتباره الوس يةل الوحيدة لختيار القادة والربامج
الس ياس ية مع احرتام احلرايت الفردية واحلقوق ا ألساس ية؛
– احلق يف العمل الس ياس والنقاب وامجلعوي مجليع املواطني دون احلاجة اىل
احلصول عىل أأي موافقة من السلطة القامئة؛
– احلق يف حرية اختيار احلاكم واقامة الضوابط والتوازانت؛
– الرقابة ادلميقراطية الفعلية من ِقبل ممثيل الشعب عىل القوات املسلحة
وا ألهجزة ا ألمنية؛
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– اس تقالل القضاء؛
– حرية العالم؛
– التوزيع العادل لرثوات البالد.
الحالت
1 https://rachad.org/fr/?p=1777
2 https://rachad.org/?page_id=6
3 https://rachad.org/?p=1202
4 https://rachad.org/?p=33

 5الالعنف العقائدي يدعو اىل انهتاج الالعنف من حيث املبد أأ (ديين أأو أأخاليق) بيامن الالعنف الاسرتاتيجي
يتبن الالعنف ألنه يشك أأمضن طريق لتحقيق هدف التغيري وهذا دون الحاةل ابلضورة اىل جانبه ا ألخاليق.
6 https://www.youtube.com/playlist?list=PLeQmfqtiCnlCgmgK_ZmqsXL6MPRK

v1IMN
7 https://www.ssrc.org/publications/view/habermas-and-religion/
8 http://aljazair24.com/national/29295.html

 9يف عام  2000مع لويزة حنون وعيل حيىي عبد النور وعبد امحليد براهميي ومحمد حرب وأخرين .ويف  2008مع
عبد امحليد همري وصالح ادلين س يدمه ولهواري عدي و أأمحد بن محمد ورش يد معالوي وأخرين .اجامتعات
خمتلفة يف  2019-2018مع أأحزاب FFSو  FISو  HMSو  ،RCDاخل.
 10من بيهنم فتحي تربل ،املدافع عن حقوق النسان اذلي عل بشك ملحوظ يف قضية مذحبة جسن بوسلمي
حيث أأع ِدم أأكرث من  1000جسي يف .1996
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