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 ير صدت

 

 زويق منصف املر 

 

  هذا  نفيس  يف   قلُت (  2013  يونيو  شهر)  للجمهورية  ا رئيس    مرس   محمد  انُتخب  يوم

ا ولست مجة صعوابت س يواجه الرجل  .عهدته سيمتم أأنه متآأكد 

  قد  2012 ديسمرب يف انتخبُت  حيث  قرطاج قرص يف قضيهتا اليت أأشهر الس تة اكنت

 .ادلويل ضع للو  القاس ية قائقحلا ع م جهو ل وهج ا وضعتين

 السعودية   أأي  الأوسط،  الشق   يف  تتحك    اكنت  اليت  املنظومة  أأن    متيق ن  ش به  كنُت 

رسائيل   وال مارات   ابخلروج   ملرص  تسمح  أأن  ميكن   ل  املتحدة،   الولايت  كفاةل  حتت  وا 

.  1978  س نة  دافيد  اكمب   معاهدات  منذ  علهيا  فُرض  اذلي  الاستسالم  حمور   من

 وهو  لميقلال    التوازن  لك  س يقلب   اكن  احملارصة   لغزة  اه ودع   احملور   هذا  من   رص م  جروخف

ل  وهو  الرجل  هبا  س يصف ى  اليت  الرسعةهو    أأتوقعه  مل  ما .  وارد  غري  أأمر     منتخب   رئيس  أأو 

  املال   عرب  التصفية  وقعت.  س نة  أ لف  مخسة  منذ   وذكل  حر    شعب  ِقبل   من  رشعي ا

 الأنظمة  ِقبل  من  مفتعل  حياد  وحتت  يليئ اا رس   وختطط  بدمع  والسعودي   ال مارايت

 .بيةالغر  ادلميقراطية

  الرئيس   هبا   قام  اليت  الرمسية  الزايرة  عند  املفتعل   احلياد   هذا  طبيعة  يل  اتضحت 

  موقف   ما   ل   قلُت .  مرص  يف  الانقالب  بعد   أأايم  بضعة  لتونس  هولند   فرنسوا  الفرنيس 

د  ورفض  فراوغ  ،رشعي  رئيس  عىل  انقالب    من  فرنسا  موقف   ذكل  واكن  ليةم ع ل ا   ةانا 

 .الغربية البدلان أأغلب
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ن  ظ املتحف    املوقف  هذا   السعودي   النظام  أأظهره  اذلي  املفضوح  والعداء  الغربية  ظمةللأ

 .العربية الثورات لك هت  واهجه  اذلي هو  ا رسائيل وراهئام ومن وال مارايت

  فوجئت  قيةش ال   ابروأأو   يف  الربتقالية  الثورات   دعت  اليت  الغربية  الأنظمة  أأن    احلقيقة

ا  تتوقعها   مل  اليت  العربية  اتابلثور ا   اموقف    مهنا  تووقف  يوم   لأن    مبطن ا  عداء    فييُ   حمرتز 

لامنيي  ل  ابل سالميي  جاءت  ادلميقراطية   عىل   قادرة  اكنت  مرص  خبصوص  ولأهنا  ابلعه

هناء  .ا رسائيل هبا تنعم  اكنت اليت الصفاء فرتة ا 

  العربية  الثورات  أأن    النظري   ةمنقطع  بوقاحة  لواو قيل   عياءالأد  من   مكشة  هذا  بعد   يآأيت

نة  رات و ث  يه   لقلب   اكرياكتورية  علية  يف   ربيابلعِ   العرب   الربيع   يصفون  بل  ،ملو 

 .احلقائق

منا   الناس  هؤلء  مع   نقاش  يف  ادلخول  العبث  من  ابلطبع   والوظيفة   املصدر   فهم  جيب  وا 

 .الكربى الفرية لهذه

ا ن املصدر  أأم   شعبية ثورة  فاجآأهتم  اذلين يساريوالي  القوميي  بعض  من  س ساابلأ  مفكو 

  الاستبدادية   الأنظمة  بي   التفريق  عدم"  جرمية"  ارتكبت  بل  ،يقودوها  ملو  يتوقعوها  مل

  ترفعها  اليت"  الوطنية"  الاستبدادية   الأنظمة  وبي   التونيس   أأو   املرصي   اكلنظام  التابعة

 .وال مربايلية للصهيونية ل مدوية رصخة

ل  مرص،و   ،نالميو   تونس،و   ،راي و س  يف  تر  مل  الثائرة  بو لشعاف   القمعية   الأنظمة  نفس  ا 

ثة  الفاسدة  حقد  فامق  ومما.  أأحد  عىل  تنطيل  تعد    مل  بشعارات  قتتشد    واليت  للسلطة  املور 

  من   مرضية  غرية  والس بعينيات  الس تينيات  يف  رشيفة  س ياس ية   قوى  من  البقااي  هؤلء

اشاغ  بقيه   اذلي"  لبطال "  ناكم  احتلوا  اذلين  المييسال    ميونالقو   أأصبح  أأن  بعد  ر 

ا  معظمهم  يف  واليساريون ا  كرهوا  ومه.  والقمع   الفساد  منظومة  من  جزء    هذه   أأيض 

  ابل سالميي (  ترحل  أأن  وميكن)  أأتت  ا لأهن  فقط  ليس  الثورة   هبا  أأتت  اليت  ادلميقراطية

  فلول   مع  التواصل  عقي  هنا .  دميقراطيي  غري   ال  أأص  معظمهم  يف   يزالون  ول  اكنوا  ولكهنم

 الرصخة   تربيرات  ودون  عقد  دون  استبداديون  ومه  الثورة  ا ضده  قامت  يتلا  نظمةلأ ا
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ا  مه  وهلم  ،وال مربايلية  الصهيونية  ضد  املدوية  وترذيل  تشويه  يف  بدهيية  مصلحة  أأيض 

 .اخملزي وفسادمه اخلسيسة وامتيازاهتم القمعي بسلطاهنم  أأطاحت اليت الثورة

  السعودي   ال مارايت  فاحلل   بقيادة   املضادة   ة الثور  أأشهرت  لقد.  ةيهي فبد  الوظيفة  أأما

دها،   ومنع   لأفشالها  الوسائل  لك  واس تعملت  العرب  الربيع  ضد  احلرب  ال رسائييل   متد 

ا  يف   والتدخ ل  وال رهاب  الفاسدة  الس ياس ية  والأحزاب  الفاسد  ال عالم  أأساس 

ي  ىلع  زيرتكابل   النفس ية  احلرب  لائالوس  هذه   من.  الانتخاابت ل:  توهج   التشكيك  الأو 

  خرافة  مثة  ومن  اذلاتية  ابلعيوب  ال خر  تعيري   ويه  معروفة  علية  عرب   ورةالث  وطنية  يف

 .ربيالعِ  الربيع 

  أأصلها   معاانهتا  أأن  واحلال  شعوبنا  معاانة  وزر  الثورة  حتميل:  الأخطر  ويه  الثانية

 اليت   املضادة  الثورة  تا اسيوس    ةالثور  عىل  أأجربهتا  اليت  ة الفاسد  القمعية  النظم  س ياسات

ع  مل  الطاعة  لبيت  الرجوع  عىل  وحهثا  وتآأديهبا  الثائرة  الشعوب  لعقاب   جرمية  أأي    عن  تتور 

 عىل  الساهرة  سلطتنا  كنف  يف  رعااي  تعيشوا  أأن  الأفضل  من  أأليس:  يقول  احلال  ولسان

د بدل أأمنك ر  ثيةعب ال  العمليات هذهيف   وادلخول علينا المتر   ؟ فهتالك نترو وأأنمت للتحر 

  ول  ،الطلب  حسب  ال رهاب  ول  ،الفاسد  مال عال  ول  ،ةالنفس ي  رباحل  ل  طبعا

 .الوراء ا ىل التارخي عقارب  ا رجاع عىل قادر أ خر يشء أأي   ول الأهلية احلرب

  ومرص   والمين  وليبيا  تونس   يف  العرب   للربيع  الأوىل  املوجة  بعد:  ذكل  عىل  وادلليل

 يف   الثانية  املوجة  جتخر   ،"ادروس  "  ضعبل ا  رهاتصو    وما  نكساتل ا  ورمغ  وسوراي

 تمت  مل  ماكن  من  أأكرث  من  الثالثة  املوجة  رواانتظِ .  ولبنان  ،والعراق  ،واجلزائر  ،السودان

 .احلقيقية حاتال صال فيه

  واخملططي   املمولي  مثل   املضادة   الثورة   ومنظرو   الراتق   عىل  اخلرق   اتسع  لقد

 .رخيتال ا ار ملس التصدي ثب ع  أ جال أأو عاجال   س يكتشفون
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 ابلمثن  ولو  الاس تعامر  ي  ُصفِ   وكام  اانةعامل  من  الس ني  أ لف  بعد  الاس تعباد  ي  ُصفِ   كام

 .أأحد أأو يشء يوقفها لن علية الاستبداد تصفية فا ن   اكجلزائر، بدل دفعه اذلي الرهيب

 . ينجيل أأن لليل بد  ول
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  ، 2019  فرباير  22  مو ي  ور الن  شهدت  يتال  الوطنية  السلمية  املقاومة  حركة  أأدت  

ىل  احلراك،  ابمس  تعرف  وأأصبحت   القادة  من   مائة  من  أأكرث  واعتقال  بوتفليقة،  اس تقاةل  ا 

  حتراكت   اأأيض    احلراك  عن  وجنم.  الأوليغارش ية  وأأقطاب  الأمنيي  واملسؤولي  الس ياس يي

 يف  واسعة  تقطاعا  وسط  –  لالتحو    طور  يف  جديدة  جبزائر  تبش    لكهنا  –  عابرة  دمتر  

  مقاطعهتا  مث  ،مرتي  اس يةرئال  نتخاابتالا  ليتآأج و   فية،صح ال   ةواملنظوم  ضاءالق  سكل

  اذلي   ادلوةل  رئيس  رشعية  حامس  بشك   قو ض  مما   ،2019  ديسمرب  12  يف  الواسعة

  النفوس  يف  الأمل  احلراك  من  عديدة  جوانب  أأحيت  لقد.  العسكرية  القيادة  فرضته

ا واسع    ده ش   بدل   يف   التفاؤل،  بذور  وزرعت ،  نيواط ملا  وسط  جرآأس والض لليا  انتشار 

  اجامتعية   وطبقات   عديدة،  أأجيال   عوجتم    ،طناتواملوا  للمواطني  الهائل   راطالاخنمهنا  

 وأأيديولوجيات  متنوعة،  س ياس ية  مشارب  ومن  البالد  مناطق  خمتلف  من  ش ىت،  وهمنية

 ة ضيئامل   هره ومظا  ت،زازاالاس تف  لك   وجه  يف  الالعنفي  ابنضباطه  احلراك  وارتقى  .خمتلفة

 شك  لأي    القاطع  ورفضه  لوطنية،ا  الوحدة  عن   ادلفاع  يف  وثباته   وال بداع،   يةن دامل  للقمي

ا ىل   فتوق    دون  النضال  يف  الاس مترار  عىل  عزمه  وكذكل  الأجنيب،  لالتدخ  أأشاكل    من

  واملواطني   الش باب  اجلزائر  حراك  أأهلم   وقد   .احلك  منظومة  يف   جذري  تغيريحتقيق    يةغا

عادة يتعي   ئرجزا  يف مس تقبلهم،  يف  سواي   كريفتلل  هجرامل  بالد يف  .فهيا يشء لك   بناء ا 

ل  هذا   من   بدل  ف .  أأفعال  ردود  يثري  أأن  دون  من  حيدث  مل  التارخي  مسار  يف  التحو 

  اللحظة   هذه  وانهتاز  اجملمتع،  وتطلعات  البالد  يف  احلاصةل  العميقة  ابلتغريات  الاعرتاف

-1989)  السابق  ادلميقراطي  قاللالنت  يثراك  ضاا هج  يف  مهبتسب    عن  للتعويض  التاريية

  طبقة   مع   املتحالفة  –  السن   يف  الطاعنة  اجليش  ةقياد  للأسف  تس تخلص  مل  ،(1991
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  من   يتغذى  اذلي  احملسوبية  نظام  من  ومنتفعة  لدلميقراطية  مناهضة  واجامتعية  س ياس ية

  التارخي   ارتي  ضد  سريال   مواصةل  بعناد   أ ثرت  بل   ادلروس   –  املس تحقة  غري  واملزااي  الريع 

حباط  راهن، لا  الوضع   عىل  حفاظ لل   احلك   ا ىل  لالنتقال  دةاجلدي  الفرصة  هذه   وا 

 دجتد    طريق  خارطة  يف  الرنجس ية  العسكرية  القيادة  اسرتاتيجية   صتتلخ  .  ادلميقراطي

 فرضهوحتاول    احلراك،  وشعارات  مطالب  ف زي  ي  باخبط  املرة  هذه   فهتغل    القدمي،  النظام

هن  عراه  وفك  احلراك  تقس مي  يةغ ب   املآألوفة  الأساليب  من  عةواس  عةو جم   خالل  من . اكهوا 

  الهوية  حول  دة املتجد    القدمية  الانقسامات  لتعميق  دعائية  محالتذكل    شملوي 

  احلراكي،  وسط  والارتباك  الشك  ل اثرة  أأو  الأيديولوجية،  الانقسامات  أأو  الأمازيغية

  ز حواج   ب صن  ذكل   يشمل  كام  ،"جخار لل"  دم   أأو  للوطن  أأعداء  آأهنمب  ومصهم  خالل   من

  الأمن   قوات   نش  عن   فضال    املتظاهرين،  توافد  من  دللح  الكبرية   املدن   حول  الطرق  يف

ا  الرتسانة  وتشمل .  أأحياان    ومقعهم  فهمي ق تو و   املتظاهرين  حملارصة  بكثافة   عليات   أأيض 

  ل داخ  رةؤثملا  وللشخصيات  للمتظاهرين  القضائ   والابزتاز  واملضايقة  والسجن  الاعتقال

 الش باكت  عىل   للنظام  املنتقدين  العاديي  املواطني  وحىت  ليس تقمل ا  ييوالصحف   راكحلا

 ذمم  ورشاء  اس امتةل  مساعي  أأو   العمل  من   التعسفي  الفصل   جانب  ا ىل  الاجامتعية،

 .احلراك يف نشطي أأعضاء

ع  الوطنية  الوحدة  لتعزيز  فرصة  19-كوفيد  جاحئة  حمنة  تشك  أأن  نابل ماك  اكن   ة ادوا 

  ختفيف   الأقل  عىل   أأو  النظام،  هبا  يتشبث  اليت  قعيةواال  غري  يقالطر   خارطة  يف  رنظل ا

جراءات  القامئ  التوتر  حاةل   من   الوطنية  تهمسؤولي   لحتم    قد  احلراك  وأأن  خاصة  ة،ئدهت  اب 

عالنه  خالل   ل فض    ذكل،   من  العكس  عىل   لكن،  حصية،  هدنة  عن  واحد  جانب  من  ا 

الصحيالو   لال تغاس    العامل،  يف  ىخر لأ ا  تادليكتاتوراي   مثل  مثهل  ،النظام   ء للقضا  ضع 

عىل  خالل  من  احلراك،  شعةل  عىل  املدنية  احلرايت  دتقي    جديدة  سلطات  استيالئه 

  احملاكامت  اس مترار  مع   ،الشعب   مراقبة  طرق  مضاعفة  وكذكل  الأساس ية،  والس ياس ية

  يل عدتب   هنفس  الوقت  يف  موالقيا  والصحفيي،  احلراك  نشطاء  طالت  اليت  والاعتقالت

  كام   العام،   والنظام  ادلوةل  أأمن  ضامن  حبجة  ريالتعب  حرية  لتقييد  اجلزائري  تابقوالع  قانون
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  الاعتقالت  موجة  مع   ابلتوازيو.  للحراك  املنارصة  لكرتونيةالا  ال عالم  وسائل   حظر  ت  

 ا ىل  الهادفة  يةائ ادلع  محالته   من  النظام  فكث    قدة،نا ال   الأصوات  وكمت  واملضايقات

ضعاف  كار احل  وففص  تش تيت   خالل   من  واس تزنافه،  عليه  والتشويش   تهوايمعن  وا 

  التغيري   أأجل  من   املناضلي  املواطني  حركة  ضد   رةمتكر    وتشهري   تضليل  عليات

  واسع   الس ياس  مابلهتج    املمتزي    الس ياق  هذا  يف.  فيه  املؤثرة  الشخصيات  مسعة  وتشويه

 بوانص    نياذل  هؤلء  مه  من"  اننو ع ب   سعادة  بن  أأمحد  ابتك   نش  ت    احلراك،  ضد  اقالنط

 ".؟اجلزائري لحراكل  قادة أأنفسهم

ن   حتليلية   مسامهة  هو  الباحثي،  من  جموعة  تآأليفه  يف  شارك  اذلي  الكتاب  هذا  ا 

 والطعن  الشسة  هيشو الت   محةل  ضد  احلراك  عن   ادلفاع  يروم   أأكرب  هجد  ا طار  يف  تندرج

نه  يقال.  لها  ضعر  يت  اليت  املنسقة   ، تش تيت الانتباه  بوجتن    زيكرت الب  جي  ةرثو ال   ثناءأأ   ا 

املعار  ذن  بد  فال  والهجامت،  الاس تفزازات  مجيع   عىل  الرد  من   بدل    كواختيار    من   ا 

  ل أأو    وهذا.  تآأثري  ن لهايكوليك    دةدو واحمل  املتوىخ،  الهدف  لتحقيق   الهامة  املعارك  اختيار

  قدمته   يذلا  ،سعادة  بن  كتاب  به  جاء  ما  لتفكيك  أأاكدميي  بتحليل  القيام  لختياران  سبب

نتاج   للنظام  ال عالمية  ائبكتال   السبب .  احلراك  ضد  ادلعائية   امحلهت  يف  أأاكدميي  حبيث  اك 

ا   متقد    مل  نقدي  كشب   الكتاب  ا ىل  قتتطر    اليت  القليةل  املقالت  أأن  هو  الثاين   دحض 

ابم   موضوعي ا   أأن    هو  الثالث  والسبب.  الكتاب  تضمهنا  اليت  الرئيس ية  لالدعاءات  ارش 

 اكن   الكتاب،  هذا  يف  الواردة  الادعاءات  من  املس هتدفة  تكياانوال   اصخشالأ   معظم

ما  مهرد    صاحبه  ضد  تشهري  دعوى  لرفع   احتس ب    التحفظ  مبوقف  أأو  الصمت،  ابلزتام  ا 

. رينخل    ابلنس بة  املوضوع  يف  اخلوض  عن  فع الرت   بدافع   رمبا  أأو  املعنيي،  عضلب  ابلنس بة

ذا  لكن   ومبثابة   ابلنفس،  والنآأي  التعفف  عىل  مةكعال  الصمت  هذا   اعتبار  ميكن  اكن  ا 

  يعتربون   للكتاب  املروجي  أأن    فيه  شك  ل  مفام  القذف،  يس تخدم  من  عىل  الأسمل  الرد

 العدائية  لدلعاية  رصاانت  ذرة  بآأي    السامح  أأن    حي  يف  ا، حمقق    اونرص    امضني    ااعرتاف    ذكل

 .احلراك بلقِ  من املنهتجة الالعنفية املقاومة روح مع   جوهراي   قضيتنا للنظام
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ن    كام  الأحوال،   من  حال  بآأي    يعين   ل   سعادة   بن   اهتامات  ضد   احلراك  عن   ادلفاع   ا 

ات   نتبن    أأننا  املؤلف،  هذا  عييد   ر  ن   .   ل"  اتآألهيي  "  صو   مع   يتوافق  احلراك  نع  ادلفاعا 

ر   ضعف   يُنتقد  نفسه،  احلراك  داخل  أأن    وادلليل    وضعفه،  قوته  طقالن  واقعي   تصو 

 أأو   لختي    عىل  قدرته  وعدم  والثالاثء،  امجلعة  مظاهرات  رراتك  ا ىل  قهس يا وان   ،اعتهجن

 سلمي  بشك  ف،تكث    أأن  شآأهنا  من  جديدة  سرتاتيجيةا  احتجاجية  أأشاكل  تطبيق

 .حقيقي دميقراطي التقان  بشآأن التفاوض عىل ال رغاهم مظاالن نواة عىل  الضغط وتدرجيي،

  من  شك أأي فضير   من بي ر،أ خ مس متر  نقدي نقاش جيري نفسه اكاحلر  قلب يفو

 البوليس  هجاز  بلقِ   من  واس امتلهتم  أأحصابه،  احتواء  من  خوف ا   المتثيل  أأو  تفويضال   أأشاكل

براز  يطالب  من  يوب  واملناورات،  الأساليب  هذه  مثل  يف  املمترس  الس ياس،  ممثلي  اب 

  يف   اعال رس   وابلتايل  منظم  عل  يف  وتركزيها  طاقته  لتوجيه  راكحلا  رشاحئ  خمتلف   عن

 دالانسدا  من  كبرية،  خملاطر   البالد  تعريض  أأمدها  طول  بيسب    اليت  الأزمة  حل    اجتاه

  ا ىل   عواقبه  ةداحملمو   غري  الاجنراف  ومن  التالعب،  أأساليب   ش ىت  ا ىل  الاقتصادي

  بتحقيق   يقض   وسط،  حل    عن  يدافع   اثلث  طرف  ةمث    الطرفي،  ن هذي  وبي .  الاهنيار

 .فيالطر  الك اوفخمل تس تجيب اليت المتثيل من أأشاكل

ا   هناك  احلراك  وداخل  الأفقي   احلوار   عن   يدافعون  اذلين   بي  ونقدي   حامس  نقاش   أأيض 

  يدعو   اثلث  وطرف  لعكس،ا  ا ىل  يدعون  اذلين  وبي   الرأأس ية،  املفاوضات   قبل  الشامل

 . وسط يقطر  ا ىل

ل  ن احلراك يف هذا الكتاب ل يفرتض تقديس احلراك، بوابلتايل يت ضح أأن  ادلفاع ع

فهم ستني  ا ىل  مل   د  و واقعي  الس ياس ية  اجلزائر  اذلي شآلك  الظمل  عىل  الرد  ىل رضورة  ا 

 يشوه هذه الهبة الوطنية الكبرية بتصويرها عىل أأهنا حركة تتالعب هبا أأايد  أأجنبية. 

  من   دةسعا  بن  كتيب  وحتلل   تبحث   املس تقةل  املقالت  من   جموعة  الكتاب  هذا   يضم

 . احلراك يف منخرطون  جزائريون أأاكدمييون املقالت هذهب املسامهي ومجيع  خمتلفة، زوااي
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  قد للن  صةخمص    مقالت  ةثالث  من  لو  الأ   يتآألف.  أأجزاء  أأربعة  ا ىل  الكتاب  ينقسم

 .سعادة بن كتيب حملتوى اجلوهري

  يتناول   ، ياو جب  يوسف  بقمل   ،"صارخ  هذاين  حاةل  يف  التآ مرية  العقلية"  لالأو    قالملا

  العلوم  وفلسفة  ةاملعرف  نظرية  من   لك  مت هت.  ومهنجي  ريفع م   منظور   من  سعادة   بن  كتيب

  اليت  يةج املهن   والهفوات  املعرفية  وهبايع   لتحديد  الزمن   من   عقود   منذ   املؤامرة   بنظرايت

 والأخطاء   املعرفية  العيوب  لتعقب  املعريف  اخلزان  هذا  ا ىل  الورقة  هذه  تستند.  هامتزي  

  ليس   سعادة   بن   ابتك   أأن  ال شارة   در وجت.   سعادة  لنب  التآ مرية  النصوص  يف  يةاملهنج 

 محمد  الشاعر  ىادع  عندما  احلراك  بداية  ريتذك    فلكنا  ،مس تغراب    وليس  نوعه  من  لالأو  

  تشك    احلقيقة،  يف.  وفرنسا  يقةالعم   وادلوةل  الرببريست،  يقوده   ن اك  احلراك  أأن    جربوعة

  عد بو .  وبدلان  انت طق من   يف  السائدة  الس ياس ية  الثقافة  من  أأ جز يت  ل  اجزء    املؤامرة  نظرايت

  كتعبري   سعادة  بن  دلى  املؤامرة  نظرية  املقال  لحيل    املوضوع،  من   اجلانب  هذا  رشح

ىل  تسعى   ةايدع  محةل   مضن  يندرج  خطابه  أأن    يبيُ و   س ياس،  عىل   الشعية  ا ضفاء  ا 

 .احلراك ضد العسكريي القرار لصناع احلالية س ياسةل ا

لوينغيز "  الثانية،  قةورال  يف   التآ مري  والبناء  احلجج  اجانب    ؤلف ملا  س نف  يضع  ،"ان 

"  العرب  ربيع لا"  ثورات  بآأن    تزمع  اليت  الأطروحة  أأساس  فحصلي  سعادة  بن  دلى

 اس تخالصه  ميكن   ما  ضوء  يف   وذكل  نة،ملو    ثورات   من  أأكرث  واليس  ائريز اجل  احلراكو 

  اتابلثور  التذكري  دبعو .  ومقارنهتا  الثورية  الظواهر  لو ح  الس ياس ية  العلوم   دروس   من

هة  الرواايت  حيحلتص   امللونة،   اةل قامل  هذه  تطرح  عهنا،  سعادة  بن  ينسجها  اليت  املشو 

أأشاكل الاحت  –والاختالف    الش به  لأوجه  مقارنة مهنا  جوانب  عدة  بي    –جاج  يف 

 واملهمة  البارزة  الاختالفات  من  وعةجم   دوجو   عىل  الضوء  جموعيت الأحداث، مث تسلط

ا  املقاةل  تثبتو .  الثورات  يتعو جم   بي   تطابق   أأي    تستبعد   اليت   سعادة   بن   أأن   أأيض 

"  العرب  يع رب ال"  لربط  –  الامتداد  أأو  متراريةس  الا  مفاهميخاطئ    بشك   يس تخدم

  يف   ثلتمت   بس يطة،  حقيقة  تقدمي   خالل  من   –  نةامللو    ورات لثاب  اجلزائري  واحلراك
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 مه  اجلزائري  كار حلوا  العربية  الانتفاضات  أأن  سعادة   بن  عييد  .  والزمين  املاكين  تباعدهام

 يف  نوخمتص  نويدول   مرتزقة  همندسوها  –  الالعنف  هنج  مهنا  –  احتجاجية  أأفاكر  نتاج

لقاء  يكفي  حي   يف  ،الأمريكية  املتحدة  الولايت  لصاحل  يعملون  ،الأنظمة  تغيري   جمال   ا 

ا  وتكييفها حملي    الاحتجاجية  واملامرسات  الأفاكرلنتشار    املعقدة  اتمليالع   عىل  عامة  نظرة

 يتبي  ل   منطقتنا،   لشعوب  والاجامتعية  الس ياس ية  النضالت  اترخي   كلوكذ  ،توطيهنا  أأو

 .الواقع  عن خسيفة اكتوريةرياك  صورة  من  أأكرث ليست املزامع هذه أأن

مربايلية  مؤامرة:  اجلزائر  يف  عنفالال"  عباسل   لثةالثا  املقاةل  ،"ذاتية؟  ظاهرة   أأم  ا 

  الضوء  طتسل    املقاةل  هذه.  املرة  هذه  ثقافية  فة،خمتل  زاوية  من   املزامع  لهذه   ىتتصد    عروة، 

  يف   تالاحتجاجا  تمزي    اليت  العنفيةلا  واملامرسات  الأفاكر  جمال   يف  رالتطو    عىل

 الالعنف  رجتذ    يف  ليمتث    أأساس،  ثقايف  عامل  ،أأول  .  ببا أأس    ثالثة  ا ىل  وحتيلها  منطقتنا،

  مث .  اليمسال    اترينا  عرب  وممارس ته  ال سالمية  التعالمي  ذكل  يف  عهتشج    تنا،اف قث  يف

  عىل   وساعدت  هارس بآأ   املنطقة  يف  رتأأث    اليت  اجلزائر  يف   القذرة  للحرب   املؤملة  التجربة

ن  ".  العرب  الربيع "  خالل  لالنتفاضات  السلمية  ةاملقارب  تبين    تونس  يف  الالعنف  جناح  ا 

  هجة  من  والمين،  وسوراي   ليبيا  يف  السائد  للعنف  الاكرثية  فيوالتاكل   هجة،  من  ومرص

  ل والتدخ    العنف   نبذ  رضورة  امجلاعي   الوعي  داخل   ترس يخ  يف   بدوره   مهسا  أأخرى،

  يت ال  اجلديدة  الأجيال  اكثري    جتتذب  ها وبريق   حةاملسل    الثورات  أأسطورة  دتع  مل.  الأجنيب

ا  نك ل  ،ومشوعيته  رشعيته  حيث  من   فقط  العنف   مسار   تقمي    ل   تلكفته   حيث   من  أأيض 

  يف  اثلث ا،.  التغيري  ا حداث  يف  فعاليته  ى مد  مساءةل  عن  فضال    والاقتصادية،  البشية

  الت نضال   أأصبحت  التصال،  وسائل   ار تشان   بفعل   املتسارعة   الثقافية  العوملة  س ياق

 ية ق ب   يف  املعاِرضة  واملامرسات  ابلأفاكر  وتتآأثر  تؤثر  اقتنمنط   يف  والاجامتعية  الس ياس ية

 . العامل
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  عىل  الضوء  لتسليط  ةاخملصص  تقالامل  من  جموعة  الكتاب   من  الثاين  اجلزء  يضم 

ا  كتب  الأول  ر،البيفي  شار وري   نعمة  ماجد   عىل   وكذكل   سعادة   بنخشص    تصدير 

 .خامتته والثاين للكتاب، 

 دوغة،   حملمد  ،"اجلزائرية  الوطنية  واملصاحل  الشعبية  ال رادة  ضد  ةالغربي  الرعاية"  اةلمق

  فكرية   تزكية  ءفاا ض  رافيي ولب   مةلنع  ميكن  كيف  املؤلف  فيه  يبحث  الأول  جانبي،  شملت 

  هو   دوغة  يكتشفه  وما   ام، هتعمس   خالل  من  الفكرية  ماكنته  وتعزيز  سعادة،  بن   لأطروحة

ن  .  الأسفل  ا ىل  حسهبا  يف  الأمر  واقع   يف  يسهامنفهام    املاكنة،  هذه  تعزيز  من  بدل    أأهنام  ما  ا 

  س ية اجليوس يا  اتسار لدل   ادلويل   املركز  يف  امجيع    عضويهتم  يه  ثالثةل ا  ةجموع  بي   جيمع 

 جمةل  يدير  اذلي  نعمة،  أأن  املؤلف  يبي    ذكل،  عىل  عالوة(.  CIGPA)  والاستشافية

Afrique-Asie  لها  اليت   املرتزق،   قفمثلل   المنوذيج  املثال  هو   رنالات،جلا  نظام  ميو 

  ضابط   ،رافيي لب   أأما  املقابل،   فع دل  اد  مس تع  صاحهبا  يكون  قضية  أأي    يتبن    ياذل

 الثالثة  يفي  ل  .بالده  ملصاحل  ببساطة  يعمل  فهو  الفرنيس،  يشاجل   يف  الاحتياط

 عن   فطر ال  غض  يف  امجيع    يشرتكون  لكهنم  ،ةكيالأمري   لال مربايلية  ناملعله   انتقادمه

  ما   عالقة  يص  ام  يف  أأو   اخلصوص،  وجه  عىل  ساحل،ل ا  منطقة  يف  الفرنيس   التدخل

 تسويق   يةعل   دوغة  رجدي  مث.  عام  شكب   (Françafrique" )فريقياآأ فرنس"  ـب  فر عيُ 

طار  يف  التآ مري  سعادة   بن  كتيب ل   كيف   ويشح   أأوسع،   ا   خرباء  اجلزائري  النظام  ميو 

  دمته خل  اخلارج  من   وفناني  ورايضيي  هريومشا  س ياس يي  وعلامء  وحصفيي  قةتز مر 

 تزمع  اليت  سعادة  بن  أأطروحة  جوهر  بتشحي  ةغو ديقوم    الثاين،  اجلزء  ويف.  ل  وادلعاية

  القامئ   النظام  لستبدال  اجلزائر  يف  نةملو    لثورة  طختط    الأمريكية  املتحدة  تايولال  بآأن  

سالميي   جمال   أأي    يةالأمريك   اجلزائرية  للعالقات  قةقدوامل  الشامةل  مراجعته  ترتك  ل و.  اب 

 .ناقفثامل  هوداعام  سعادة بن عيهيد   ما  وزيف تفاهة حول للشك

  للمؤلف"  وس ياس  ويجأأيديول  تشبيك"  نبعنوا  ،ةالثالثي  ههذ   من  الثانية  املقاةل

.  سعادة  لنب  والس ياس ية  الأيديولوجية  البيئة  مالمح  بعض  رمس  اول حت  محمد،  بن   موىس
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  أأحد   ا ىل  أأول    محمد  بن   يشري   الأول،  الشق   يف  .جمالت  ةثالث  فحص ي  ال طار   هذا   يفو

  عىل   ق ل  ويع  اجلزائرية"  القذرة   احلرب "  عن  الناشئ  سعادة،  نبل  اذلاتية  السرية  تفاصيل

  تربط  اليت  الأوىل،  العضوية  العالقة  صيتفح    مث.  كندا  يف  التآ مري  كوكبه  داخل  أأنشطته

ا  بصفته  سعادة،  بن   جمال يف    اثحبللأ   الفرنيس   ابملركز"  حبيث  فريق"  يف   عضو 

ريك  يديره  اذلي  ،(CF2R)  الاس تعالمات   نفس   ويه  ،(Eric Denecé)  دينييس   ا 

  ت مت  و .  س نوات  منذ   لس حبي  بن   سعيدة   هامع   تعاونت  اليتالتجسس ية    ش به  الهيئة

ا ال شارة  .CF2R مركز داخل حبيلس  وبن سعادة بن بي التعاون أأوجه بعض ا ىل أأيض 

  ادة عس  بن  يتوىل    حيث  CIGPA  مركز  عىل  وءالض  محمد   بن  ط يسل    الثاين،  الجملا  يف

  اذلي   ا،ذه  الأحباث  مركز  ويقمي.  مونرتايل  يف  املركز  لث  مي و   ةيلتحرير ا  تهآأ هي  يف  العضوية

  كبار   مع   عالقات  للثورة،  املناهضي   أأقطاب  أأحد  حداد،  زرياامل  التونيس   يرأأسه

  املركز  هذا  جريو  ف فرنسا، يف أأما . والأجانب يس يالفرن  والأمنيي الس ياس يي املسؤولي

 من  أأصال    فياملس هتده   املسلمي  املواطني  قوقح  كنهتت   ،دةمتشد    ةمييني  أأمنية  لس ياسة

رصار،   بقوة  البحيث،  املركز  هذا  ينش  ذكل  جانب  ا ىل.  ضدمه  المتيزي  س ياسة  الأفاكر  واب 

 لفحاالت"  يديولوجيةأأ   خالل  من  الأوسط،  قوالش   فريقياأأ   شامل  يف  للتغيري  املناهضة

ا  تتنامغ  اليت  "الأطليس   ال ساليم   العرب   الربيع   ضد  سعادة  لنب  ةامر املؤ   نظرية  مع   متام 

 الفكري  املركز  هذا  ينظمها  اليت  اتوالندو   املعالأ   من  العديد   تشن  و .  اجلزائري  واحلراك

  CIGPA  مركز  اتتوهج    تعكس   كام  .الأوسط  الشق  يف  الرتيك  النفوذ  ضد  اجهوم  

  ن م   ةاملذعور  يةرمس ال  فرنسا  وخماوف  سهمؤس    ولوجيةديأأي   بي  الواحض  التقاطع   وأأنشطته،

  توهجات   وجتد.  رتكيةلا  ةالقو   تنايمو   فريقيةوالأ   والعربية  املغاربية  للشعوب  جديد  انبعاث

مارايت  دراسات  مركز  من   قربه  خالل  من  ا دع    الفكري   املركز  هذا  دحالن،   حملمد  اتبع  ا 

 .CIGPA ملركز جزئي ا عيراال زايد، بن محمد البرتول ش يخ "بيتبول"بـ امللقب

  سعادة   بن   عىل  ليس  ال مارايت،  التآأثري  جوانب  بعض  يف  الثالث  اجملال  يبحث 

  فعيل   تآأثري  ولكن  ،يويح بذكل  مبارش  رابط  أأي    يبدو  ما  عىل  يوجد  ل  أأنه  مبا  مبارشة،
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  دامئ ا   ،CIGPAو  CF2R  من   لك   ا طارها   يف  دخلي  اليت  العالقات  ش باكت  عىل

  س ية س ياوال   الأيديولوجية  ةللحاضن  املكتشفة  غري  اجلوانب  ىلع  الضوء  تسليط  هبدف

لهيا ينمتي اليت  . سعادة بن ا 

  نسج   خالل  من  ميكننا  ادة،عس  نبل  معروف  غري  جانب  عن  يكشف   محمد  بن  حتقيق 

  من "  ةقص  اكثري    يش به  جانب  ما،   حد    ا ىل  هزلية  التآ مرية،  لنظريته  مضادة  جديدة  رواية

ليه،  د  تر ت  غريه  عىل  سعادة  بن  أألقاها  اليت  احلجارة  فك    ،"فهيا  وقع   لأخيه  حفرة  حفر   مبا   ا 

جوا  ،به  احتفوا  يناذل  به  املفتوني  وجموعة  مجلهوره  توضيح  تقدمي   عليه  يفرض   ل   ورو 

أأن  .  الكبري  فاملثق    ة صور دوارد  حبسب  ف، املثق    دور  غري   احلقيقة  قول  هو  سعيد،  ا 

 ينآأى  وأأن  تآأثريها  عن   اد  عيوب   عهنا  امتحرر    يكون  أأن  منه  تض يق   اذلي  الأمر  للسلطة،

احلارس    عن  فضال    ،املثقف  ةهممأأن   كام    1. النفوذ  وش باكت  ات عامج   نع  بنفسه دور 

 ميش يل  الفيلسوف  حسب  لتمتث    ال براهميي،  بشري  محمدالش يخ    يفلتوص   وفق ا  ،تهم لأ 

وأأداهتا  حيامث  السلطة  أأشاكل  مجيع   حماربة"  يف  فوكو غرضها  ]املثقف[   اقيس    يف:  اكن 

 2."واخلطاب والضمري واحلقيقة املعرفة

  " ةنس ي الفر   اخلارجية  الس ياسة  خدمة  يف  مركز  :‘باڤ س ي ’"  القسم  هذا  يف  خريالأ   املقال 

 الأحباث  مركز  عىل  حرصاي    برتكزيه  السابقة  املقاةل  ليك    عكنون،  بن  يةصدوق   بقمل

CIGPA  .وقميه،   وأأهدافه  ركزملا  مبهام  املتعلقة  البياانت  بعناية  ل حتل    املقال  مؤلفة  

  هذا   يعمل  نة،املعله   الادعاءات  عكس  عىلو .  اتهر ؤمتمو   وتقاريره  مقالته  ا ىل  فةضاابل  

ا  كونه  من  أأكرث  الاتص  ةك ش ك   املركز نتاج  مركز   حيث   املوضوعي،  والتفكري  الأفاكر  ل 

 الأحيان  معظم   يف  ينمتون"  خرباء"  بلقِ   من   املؤمترات،  طريق   عن  غالب ا  ا صداراته  نشتُ 

  يسؤول م و   يسابق  اءزروو   يسابق  سفراء  من  يس،رنالف  والأمن  الس ياسة  عامل  ا ىل

حض.  ونواب  اخملابرات  يف  يسابق   بي   الشاسعة  املسافة  الأمثةل  يقر ط  ن ع  عكنون  بن  تو 

 وختتمت  الظروف،  حبسب  بةاملتقل    وأأخالقياته  CIGPA  ملركز  الأخالقية  الادعاءات

 : ادةعس بن عىل سؤال بطرح مقالهتا املؤلفة
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 يكون  عندما  كيي،للأمري   أأداة  ابآأهن   منظمة  أأو  شعبية  كةحر   نهتم  أأن  يُمكننا  هل

  ومتطابقا   امتام    امشاهب    ةربيالع   اتورايتتك ي ادل  ضد  الاحتجاج  حراكت  جتاه"  س نا ج  تو "

  اخلارجية  الس ياسة  خلدمة  اوس ياس ي    اأأيديولوجي    موهجة  فكرية  مؤسسة  ستوج    مع

 الفرنس ية؟ 

  من   ة اد عس  بن  كتيب  يتناول   حد وا  مقال  عىل   الكتاب  هذا   من  ثالثال  اجلزء  قترصي 

عال  منظور    احلراك   خدمة  يف  مثق ف  الأجنبية،  اليد  صناعة"  بعنوان  املقال  يرمس.  يما 

  يف   صدر   اذلي   للحرايت  املقيد  وال عاليم  الس ياس  الس ياق  لعريوي،   لوفخمل"  املضاد

طاره   ائل سو ل  الس ياس  الاقتصاد  اس ياتسأأ   ببعض  أأول    املقاةل  رتُذك ِ .  املنشور  هذا  ا 

  ت    كيف   ابلتفصيل   صفت   أأن  قبل  حتكها،  اليت  نيةانو الق  انةرتسوال  ادلوةل  يف  ال عالم

  بشك   القصرية لعروي   مقاةل تُظهرو . ال عالم وسائل يف  ل  وجيوالرت  نشورمل ا اهذ ا طالق

س نادل  ةحمبوك   مناورة  من  أأكرث  ليست  سعادة  بن  لكتيب  ال عالمية  التغطية  أأن  ف  او   ال 

 .ةوخاملش  "الأجنبية ليدا" لأسطوانة اكدمييالأ 

  ءات دعاالا  عىل  الفعل  ردود  يتناولف   الكتاب،  هذا  من  والأخري  رابع لا  اجلزء  أأما

 . نصوص مخسة ءاجلز  اهذ مع وجي. التآ مرية أأطروحته دلمع  سعادة بن أأطلقها  اليت دة،احملد  

 للمحايم  موجزة  نيةو ناق  استشارة  عن  عبارة  ،"الشخصية  امحلاية  ظل  يف  القذف"

  قذف،   جرامئ  سعادة  بن  ترصحيات  تشك    أأن  ميكن  كيف  فهيا  يناقش  مساين،تل   سفيان

  ودار   سعادة   بن  اكرتاث  عدم  املقال  لفؤ م  ويعزو .  ريئاز اجل  العقوابت  قانون  مبوجب

  ضامن   من   يقيهنام  ا ىل  التشهري  بهتمة  للمقاضاة  ضالتعر    خلطر(  APIC)  "كيب أأ "  النش

  هذا   من  رئيس يةلا  ةاملس تفيد  قامئة،لا  السلطة  هلام  رهتوف    اذلي  اب عقال  من  ال فالت

 . نشورمل ا

 اكنوا   سواء    هبا، اأأحص  بل قِ   من   اهش ن   س بق  نصوص،  أأربعة   من   جموعة  عن   عبارة  بقيةال 

 قصته   كتابة  عند  سعادة،  بن  بلقِ   من  اهتاهمم  عىل  ردود  شك  يف  منظامت،  مأأ   اأأشخاص  

 يف  سواء    ر،مهو ج ل ل   املتاحة  الوحيدة  يه  وصنصال   هذه   واكنت.  التشهريية  التآ مرية
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 أأننا ىل ا   ة ال شار  مع  ال ن، حىت ا حصاهئا  من   نامتك   اليت ،الأنرتنيت مواقع  عىل  أأو  ف صحال

طار   يف   مت  هن  مل   وسائل   عىل  الشآأن،  هبذا  البعض  عهنا   عرب    امرب    اليت  ابملواقف  العمل  هذا  ا 

 يف   مةاملهت    اجلزائرية  تواملنظام   الأشخاص  مع   التواصل  انبود    واكن.  الاجامتعي  التواصل

  ية ائ الهن  املواعيد  لكن  أأفعاهلم،  ردود  ورمبا  مومواقفه   مشاعرمه  لنقل  ابلتآ مر،  ابتك ل ا  هذا

 .ذكل دون  حالت هاديدت  حت اليت للنش

 ت    ي، عد    لهواري  مع   مقابةل   عنوان  هو  "النش  ودار  املؤلف  ضد  شكوى  سآأرفع "

. هضد  ةاملوهج  الادعاءات  حفوى  عىل  ي د  ع  فهيا  يرد  ،Reporters.dz  موقع   عىل  نشها

 ةحروأأط  يف  الس ياس ية  اجلوانب  بعض  كويفك    هآأنبش  سعادة  بن  ترصحيات  يعد    دويفن  

 .النش ودار  املؤلف مقاضاة نيته كذكل علنويُ  الاكتب،

 يف   لأحد  حق  ل"  بعنوان  عسول  زبيدة  مع   مقابةل  نشت  نيةلكرتوالا  الصحيفة  نفس

  عن   ال عالن  عسول  رس  ف ت و .  املقابةل  نش  نعيد  انوربد  وحنن  "اجلزائريي  وطنية  قياس

  ه أأن  عىل  سوق،ل ا  يف  صدوره  من  أأشهر  س تة  قبل  العمومية،  ةال ذاع  يف  الكتاب

جياز  عسول  وترد  ".  خفية  أأغراض"  أأجل  من "  ةم  مبه   تلكيف"   اذلي "  القادة"  لقب  عىل  اب 

  حبقها   حتتفظ  ا أأيض    ويه  هبا،  قةاملتعل    املزامع  بعض   وعىل  كتيبه  يف   سعادة  بن  به  يشملها

 . الكتاب مؤلف ضد ئيةاض ق وىدع رفع  يف

:  الكرامة  ةظممن"  بعنوان  اه قع مو   عىل  انص    احلقوقية  الكرامة  مةمنظ  نشت  أأن  س بق

لهيا  املوهجة  الهتامات   ابلتفصيل  فيه  تناولت  "الشعوب  كرامة  أأجل   من . الكتيب  يف  ا 

ن   منشورها  ويشح   مبارش  بشك  تبحث  مث  ،وهبتاان    كذاب    هبا  يلصق  وما  الكرامة،  يه  مه

  اء رد  املرتدية"  ابملنظمة  ينعهتا  اعندم  ضدها  اهتك    الاكتب  يس تخدهما   يتلا  ة ومصال  يف

 حبركة   وعالقهتا  وال رهاب  المتويل  حول  مزاعه  وكذكل"  ال نسان  حقوق  عن   ادلفاع

  املنظرين   خطاب  مع   يتنامغ  سعادة  بن  خطاب  أأن    ا ىل  املقال  نص  يشريكام  .  رشاد

  ال نسان،   حقوق  عن  افعي دامل  مسعة  نوهو  يش  اذلين  يةل مو الش  وادلول  الشعبويي
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ضون   واحلرايت   احلقوق  احرتام  حول  اسالن  لتوعية  ءؤلها هيبذل   اليت  اجلهود  بذكل  ويقو 

 . الأساس ية

عادة   الكتاب  هذا  من  الأخري  اجلزء  ويتمت   لأمانة "  احلراك  مضن  رشاد "  مقاةل  نش  اب 

  ض تتعر    اليت  –  رشاد  م د  قت.  احلركة  ه ذه ل   لكرتونيةالا  الصفحة  عىل   املنشور   رشاد  حركة

 البوليس  زهجا  من  نس يقت ب   ،هوادة  بدون  رشسة  المية عا    محلةل  املايض  مايو  منذ

  من   مواقفها  تعرض  أأن  قبل   وقميها،  ورؤيهتا  هماهما  طبيعة  املنشور   هذا   يف  –  الس ياس

نقاذ،  الميةس ال    اجلهبةو   وال سالموية،  وال سالم  الالعنف،   الوطنية   يةالهو و   لال 

  حركة  من   املنشور   هذا  أأن  التوضيح  مع  متويلها،  وعن  ة، للس ياد  وتصورها   ية،والعلامن 

  كوهنا  يتناولها  لكنه  سعادة،  بن  جهامت  عىل  اللكمة،  معن  بآأت    ارشبم   كرد    يصدر  مل  رشاد

 .السلطة بلقِ  نم  لها ضتتعر   اليت التضليل محلةل الرئيس ية املوضوعات من اجزء   تشك  

ن  حىت   ةلاملك    املنظورات   من  اد  عد  تغطي  الكتاب  من  ةربعالأ   الأجزاء  ههذ  اكنت  وا 

ل البعض، لبعضها ا تغطهيا  ول شامةل ريغ ا أأهن ا   .الأحوال من  حال بآأي    مجيع 

 أأن  نفيس،   منظور   من  سعادة،   بن  كتيب  يف   جاء  ما  عىل   الضوء  تسليط   ماكناب    اكن

سهام    مويقد    يفيد   لكن   لت، املقا  هذه   ااولهتنت   اليت  الأخرى  اجلوانب   ا ىل  ف اضي  ا،مثين    ا ا 

. احلالية  بعةالط   يف  ةسامهامل   هذه   عن  التخيل  فرضت  للنش  احملددة  الهنائية  املواعيد

 املؤامرة  نظرايت  جتتذهبم  اذلين  الأشخاص  أأن  ا ىل  الس ياق  هذا  يف  ال شارة  وجتدر

  املثري  من  نها  ف  وابلتايل  3،النفس ية  السامت   من  دةحمد    جموعة  يف  بيهنم   فامي  يشرتكون

 . ويةزاال هذه  من  سعادة بن نصوص حتليل مهامتالل

 أأي    يقبل  ل  فيه  مفصول    اهنائي    عقائداي    اام  نظ  حال  أأي    عىل  سعادة  بن  نصوص  تعرض

 أأن    جند   ذكل،   عىل  ثالومك   يربطها،   منطقي  جتانس  دون  الأفاكر  ع م  تتج  حيث  نقاش،

 هبا  عبالتت"  نةملو    ثورة"  أأنه  عىل  هتصوير   خالل  من  احلراك  عن  الشعية  تزنع  نصوصه

  سه ف ن   الوقت  يف  هلكن  السلطة،  يف  مييال سال  لتنصيب  ،مريكيةالأ   ةتحدامل   الولايت

نه  يقول  الس ياس ية   نصوصه  أأن  يف    أأحد    يشك  ول  4". أأساس  بشك   احلراك  يساند"  ا 
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ذا  –  املؤامرة  حول  نظريته  ِلطرح  سةمكر    املنطقة  يف  الانتفاضات  حول   يف   أأخذان  وا 

 حقوق   انهتآاكت  ل،املثا  سبيل  عىل  ق،ث  و ت  أأو  تدرس  انصوص    ل  نر  مل  أأننا  الاعتبار

  أأي    يف  أأو   رائاجلز   يف  لدليكتاتورية  اخملابرايت  /العسكري  والطابع   ت،ابقالوالان  نسان،ل  ا

 أأو  احلك،  لنظام  ال عالم  وسائلو   العداةل  تبعية  عن  ول  العرب،  العامل  يف  أ خر  ماكن

  ميكن   فال  –  احلراك  تاهامتما   ر تتصد    ااي ضق  ا ه لك   ويه  العارم،   ادلوةل  فساد  ببساطة

  أأمواج   وسط  احلراك،  دمع  تزمع  يتال  والغريبة  ثرةاملتنا  مجهل  ضبع  يف  يرى  أأن  للمرء

  ب الهتر    من  ونوع  ممنقة،  أأقوال  كوهنا  من  أأكرث  التآ مري،  خطابه  نس يج  من  متالطمة

براء"و  .أأفضل بشك رسالته لمترير" املسؤولية من اذلمة ا 

  و، طاب  عن  احلديث  اقي  أأخال  املقبول  غري  من  هنأأ   يدرك  سعادة  بن  أأن  دوبي :  أ خر  مثال

نه  يقول  عندما  الكتيب،  نش  وقت  ان  جومس  اكن  اذلي   قضيته   تناول  الالئق  غري  من"  ا 

 بي   الأقل،  عىل  مرات  س بع   طابو  يذكر  أأخرى،  انحية  من  لكنه  .5" الس ياق  هذا  يف

 6. مهدل ب ضد الأمريكية املتحدة ايتلولا مع  تآ مروا أأهنم يزمع اذلين املفرتضي اجملرمي

  من   اعدد    التحديد  وجه   عىل  تذكر  هصنصو   أأن    انحية  من   دجن:  الأخري  املثال

 ضد  الأمريكية  ال دارة  مع  يتآ مرون  عالء  ابعتبارمه  الس ياس ية  وامجلعيات  الشخصيات

  ا هذ  اهتام  ا ىل  هيدف  يكن  مل"  كتابه  أأن  عييد    الوقت  نفس  يف  لكنه  خونة،  أأي    اجلزائر،

  نع   ةعبار   كتابه  ونكي  أأن  الأحوال  من  حال  بآأي    صدق ي  ل"  وأأنه  7،"ذاك  وأأ   الشخص

ن  حىت  8، "أأشخاص  ضد  ماهتا  لحئة  ل  أأان"  بقول  الوطنية  ال ذاعة  أأمواج  عىل  حرص    وا 

ل أأهامج  9. "خارجية أأجندة تريده اجتاه يف احلراك يقود من  ا 

  النفيس   بعالتال  علية  ريكب  حد    ا ىل  املناورات  هذه  تش به  السلوكيات،  جمال  يف

دخال  عىل  ناملناورو   يعمل  حيث(  املعريف  تحويلل ا)   وجعلهم   حضاايمه   نفوس  يف  بريال  ا 

دراكهم وعقلهم يف كونيشك    . ذاكرهتم وا 

ا  املهم  من   صورة   لرمس  سعادة  بن  مهنا  ينطلق  اليت  العديم  التشكيك  نزعة  حتليل  أأيض 

فق  وكيف  مس هتدفيه،  ضتتعر    هوصنص  أأن    من  اهو اكش  هجة،  من   بي  النقيضي،  بي   يو 
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أأخرى  من  و   والتجاهل،  صارح لل  مدفوعون  حتهأأطرو  ي منتقد  ن  آأ ب  ادعاءاتههجة 

 ا ىل  الاس امتع  عىل  قدرته  عدم   أأو  املزعومة،  املؤامرة  يف  طون متور    كوهنم  ابذلنب  ابلشعور 

حالهتا  ل،  انتقادات  أأي   ليه  املوهجة  الهجامت  ا ىل  تلقائيا  وا   هو   يس تخدهما  اليت  ا،خشصي    ا 

 10. يةن سان ل  ا سمل   يف دليه  فده هتاملس  يشغلها اليت  ةتباملر  حبسب ،أأحياان   نفسه

 ، (double bind)  املزدوجاملآأزق    لأسلوب  اس تخداماته  حتليل  اأأيض    فيدمل ا  من

فيه من   جيعل حبيث ن بيمذنِ   احلالت، لك  يف مذنبي مس هتده   بي ومذنِ  الصمت الزتموا ا 

ذا اأأيض     ا اهامتم   كتيبه تولِ  مل اليت مالال ع وسائل م يهت   انحية، من  فهو. اهتاماته عىل  وارد   ا 

 لكنه   ،"دينحمد    أأشخاص  حامية"  ا ىل  أأخرى  أأمور   بي  من  تسعى  ابآأهن  عليه،  ق تعل    ومل

  أأهنم   يشعرون   جامعات  أأو   أأشخاص"  مه  منتقديه  أأن    يعترب  أأخرى  انحية  من 

  يف ]...[    ليست  أأجندات  يف  حق ا   نطومتور    أأهنم"  أأو   ترصحياته،  من"  مس هتدفون

ا  ا ه يرمس   تداانتقا  ،"البدل  مصلحة  سفينة  وءضب  مهبور  نديرس   مسك"  صورة   يف  أأيض 

شارة يف ،"صيد  11. كتيبه ا ىل ا 

 احلرب   أأثناء  قُتل  اذلي  شقيقه،  هوية  انتحال  ا ىل  سعادة  بن  جلوء   ،جسل التسممي  ويف

  البحث   من  يشء  ا ىل  حتتاج   قد  منتقديه،  أأحد  عىل  ه رد    يف  التسعينيات،  يف  القذرة

 12!ودالأس حرابلس  سعادة نبل الأسلوب هذا ساطور هش ب   دقو  .يقوالتدق 

ا   مفردات   لتشحي  منه  الاس تفادة  ميكن  اكن  ثقافية،  بآأبعاد  أأخري،  منظور   اكهن  ،أأخري 

ا  هنا .  الثورات  بشآأن  التآ مرية  العقلية  علهيا   تطغى  اليت  نصوصه   ت ايائ ثن  توجد  أأيض 

  اوجهي    خطااب    سعادة  بن   يس تخدم  هجة  من.  س تكشافالا  بتتطل    مذهةل  وتباينات

 معادية  اجلزائريف    فكرية  أأقلية  ميزي    اذلي  الثقايف  ابوالاغرت   اجلديد   الاس تعامر  حول

ا  قادر   غري  يبدو  أأخرى،  هجة  من   لكنه،  ُمتصهينة،و   لال سالم دراك   عىل   متام    الأمناط   ا 

  نظريته   يف  الاكمنة  انت ا عجممت  متثيل  هل.  للمؤامرة  نظريته  أأسس  ك  تش  اليت  الثقافية

 جذور  متتد    وثقافية  اتريية  قاتس يا  أأي    ويف  ملنطقتنا؟  ثقافيةل ا  الأعامق  يعكس  للمؤامرة

 حق ا؟ خطابه
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  العمل   مع   13،املوضوع  هذا  تناولت  أأن  الاس تعامر  بعد  امل  ادلراسات  من  لعديدل  س بق

  جتاوز   هو  ة،ادعس  لنب  مؤامرة  نظرية  امس  مة،املقد    هذه  راضلأغ  هنا،  عليه  نُطلق  ما  أأن

  ية النظر   هذه  هرجو   لأن    للمصطلحات،  تخدامس  ا  سوء  ابلأحرى  أأو  اللغة،  اس تخدام  يف

  رسد   يزال  ل و  14".العرب  الربيع "  بداية  منذ  الغربيون  الصحفيون  طرحه  أأن  س بق

 يف   يئ    رشيق  لعامل  رمهصو  وت  املستشقي  بنظرة  امش بع    العرب  للعامل  الغربية  الرواية

  ركود   حاةل   يف  رونه يصو    ل   عندما   هذا   وعنيف،  فوضوي  ، ريطخ  طاينلس  استبداد  براثن

 ينقهل  اذلي  التغيري  من  نهمتك    اليت  الغربية  املساعدات  ينتظر  الفعالية،  مي عد  سليب  ومخول

 15. واحلداثة مالتقد   ضفة ا ىل

  اد ع  ما  رسعان  الأوسط،  والشق  يافريق أأ   شامل   دول  يف  الانتفاضات  اندلعت  عندما

  ويعيد  الاستشاقية  (framing)  الصياغة  هذه   من  تهاد كع  ليهنل  ربالغ  اخلطاب

نتاهجا   التونس ية   الثورتي  يف  الالعنف  بآأن    التلوحي  الأعدة  ب وكتا  ونحفيالص   بدأأ   .ا 

  املتحدة  الولايت يف الالعنفي العمل أأساليب عىل بواتدر   أأشخاص وراءه يقف واملرصية

بو   يةالأمريك    قوة   ن  آأ ب  التذكري  ا ىل  مهنم  البعض  وذهب  16.شارب  جي  آأفاكرتش ب عوا 

(  عيةجامتالا  والش باكت  ، ضائالف  ال عالم  جياوتكنولو   ال نرتنت،)  الغربية  ياوج التكنول

  هذه   يف   الفضل  أ خرون  أأحال   بيامن  الثورات،  هذه   يف  املركزي  ادلور  لعبت  اليت  يه

  داخل   بعمق  علت  اليت  الغربية  احلداثة  دئبام و   ادلميقراطية  لثُ مُ ـ ال   ا ىل  ايتالتحد  

  ليس   الثورات  هذه  اعترب  الغرب  امجلهور  مةعا  فا ن  فنتورا،  بحسو .  العربية  اجملمتعات

ا بل حفسب، للتحديث تولحما"  17".الغربية ميه والقِ  املعايري منظومة ا ىل للقفز أأيض 

 :أأن  ما أأشار ا ىل عند احلقيقة كبد  حشادة أأصاب وقد

ا  أأصداء    وجدت  الاستشاقية   راتصو  الت   هذه  مثل  العرب  بعض  نفوس  يف  أأيض 

  بقوة   يؤمنون  ل]...[    ينذلا  ،اذلايت  ستشافلاب  بنوع  املسكوني  ،همأأنفس   واملسلمي

 يصنعه  أأن  جيب  اتريهم  أأن  تقدون  ع ي و   بآأنفسهم،  اتريهم  مسر   يف   العربية  شعوبل ا

ن    وابلتايل،.  اتهوتقني  الغرب  قوة  بسبب   أأو  ضعفهم،  بسبب   وذكل  ال خرون،   فا 
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 غربل ا  صنيعة  سوى  ليست   هذه،  النظر  وهجة  من  العرب،  العامل  يف  الثورات

رسائيل  وأأورواب يةيك ر ملأ ا ةدتحامل  الولايت)  (. وا 

  نظرية   اذلايت،  الاستشاق  وذاك   الاستشاق  هذا  كسعي   كيف  هنا  نرى  أأن  ميكنو 

  دها تؤك    بل  رمسية،لا  ةالرواي  يف  املؤامرة  نظرية   كتشك    ل   عندما  خاصة   املؤامرة،

ن  .  وتدعها  يل    ابلنس بة  الاستشاق  تش به  اليت   كهذه،  مؤامرة  يةنظر   تربزه  ما  ا    ، ا 

هامل  هجة،  من  الاس تدللت  هذه  مثل  ندس  ي   حضوا  دليل  ابيغ :  شيئان   دةللأ ا  وا 

 يف  العديدة  الأمثةل  النظرايت  هذه  مثل  تتجاهل  حبيث  أأخرى،  هجة  من  ،لها  املناقضة

  ها ءووالك  الأجنبية  الهمينة  يحتد    عىل  وقدراهتم  العرب  فاعلية  هرظ ت   اليت   التارخي،

 18."أأخرى أأماكن يف و قراوالع ئرزاواجل ومرص نولبنا  فلسطي يف حدث كام احملليي،

  أأن   بوضوح"  العرب  الربيع "  حول  الغرب  اخلطاب  يف  الاس تعامر  بعد  ما  نقد  ظهريُ 

  خطاب  من  الأصل  طبق  نسخة  ع قواال  يف  يه  سعادة  بن  اهايتبن    اليت  املؤامرة  نظرية

 مه ل وي حت  عيدي ل   فاعليهتم،  من  ن،واجلزائري  مهنمو   منطقتنا،  مواطين  دجير    اذلي  املستشقي

التارخي  )أأدو   أأش ياءا ىل   يف  جامدة(  ذا.  الغربات   التابعة  ظمةالأن  ضد    ةابلقو    دوا متر    ا 

رهابيون  فهم  الغربية،  ايليةلال مرب ذا  ،ض  حتال   عىل  قادرين  غري  عنيفون  ا    ضد   انتفضوا  وا 

ا،  الغرب،  كهاحير    دم  أأو   لغريمه  ونمقدل    فهم  الالعنف،  خالل  من  الاستبداد ذا  وأأخري   ا 

  للشقيي   الأصل  طبق  النسخة  ونيظل    فا هنم  ،مسلبيهت  يف   واواس متر    وضعلا  مع   والعفايت  مل

  فضاء خلفية    يف  تاهئيال و   التاريية،  املبادرة  عىل  قادرينال  غريو   اخلامدين،  املبالي  غري

 .مهتقد   الغرب اترخي هيف  ليواص

ن    ل   للعجز  قالتحق    ذاتية  نبوءة  دجيس    ل  الاضطهادا  ذا  ا    اأأم    رء،ملا  ل  استسمل  ا 

  د  يو   اذلي  واذلهين  التاريي  اجلديد  س تعامرالل  الاستسالم  يرفضفهو    زائريجلا  شعبل ا

 .واليآأس العجز دوامات راكم حتت يقربه أأن

ن      امللوني  ياملس تغل    جموعة"  ضد    وطنية  ةهب    2019  عام   يف  انطلق  اذلي  احلراكا 

  أأيدي   بي   ةقش  "  ردجم  حأأصب"  ابئس  بدل  حساب   عىل  البالد  ثروات   يهنبون  اذلين
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 غري   احلركة،  هذه  19".أأجانب  خرباء  بل قِ   من  رةمبها  به  باملتالعه   اجليش  تقيادا

  ، ريياجلزائ  بي  امجلع   عىل  وقدرهتا  نطاقها  سعة  حيث  من  الاس تقالل،  منذ  وقةاملس ب

 ا ىل  ع وتتطل    اجلزائري،  املواطن  بتحرير  اجلزائرية  الأرايض  ريرحت  اس تكامل  ا ىل  تطمح

عادة  .حقيقية نوناق دوةل ا طار  يف امجلهورية سسيتآأ  ا 

عون  نياذل  أأولئك  ا ىل   20" الشعب  مع   تنامغل ا  عىل  قادرين  غري"  ولكهنم  احلراك  دمع  يد 

  من   هو  الالعنف  بآأن    وأأجابومه  نواكياحلر   عرب    أأن  س بق  مهنم،  ذاكء    أأقل  يعتربونه  اذلي

خواهنم   دماء  عىل  احلفاظ  أأجل .  أأجنيب  ل تدخ    أأي    من  ا أأيض    وجيشهم   بالدمه   وحامية  ا 

ا  زعز    اذلي  هو  نفالالع   هذا  فيه   بتتس ب    ما  عكس   عىل  للجزائر،  ةليادلو   الصورة   أأيض 

ا"  اجلزائر  من   جعلت  اليت  الأخرية   ودعقال  يف  السلطة  أأن  وتريد"  جيوس ياس ي ا  ش بح 

 .الساحل منطقة يف الغربية  للقوى ا خادم   ارشطي   اليوم جتعهل

  وريب،   شك    عن  أأعرب  أأو  خطوة،  الشعب  ىطخ  املك    الرعب   يسكهنم "   اذلين  أأما

 استبدال   يف  يرغبون  ل   بآأهنم  ابلفعل،  راكيونحلا  أأجاهبم  فقد  21، "مهيقد    اقرتاح  لك  ندوع 

هنم .  أأجنيب"  منقذ"  ن أأحضا  يف  والارمتاء  ابلتبعية  ةدليكتاتوري  التبعية  احلرية  أأن    يعرفون  ا 

 رف  بتو   نقاحق  تي   لكهنام   ، اتهبطلها قوى خارجية مب تزن    أأن  ميكن   هدااي  ليس تا  وادلميقراطية

 يليةالتحو   العملية  هو  اداخلي    هداملضطه   ر حير    ما  أأن    نفوويعر   أأنفسهم،  يف  ذاتية  رشوط

 . نضاهلم يف الاكمنة

 "عسكرية يشام مدنية، دوةل"

 "ابخلارج الاس تقواء عليك عيب"
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 لحراكلقادة    أأنفسهم  نصبوا  اذلين  هؤلء  مه  من"كتيب    قراءة  من  تو  ل ل   نهتيُت ا

شيئ  مل.  سعادة  بن  محدلأ  1" ؟اجلزائري أأجد  لمثري  ا    قرأأت س بق يل  فقد    ،دلهشةا  أأن 

اليت  ال "  البوليس ية  تهوااي ر "  بعض حولباهتة،    العامل   يف  الشعبية  الانتفاضات  حتوم 

 هوالأخري،    هكتيب   قراءةصه من  خالتس  اا  همم    يبدو  مان  لك  .يضاملا  العقد  خالل  العرب

 .كيف تفكر العقلية التآ مرية ش باب احلراكل نعرض فرصة ل يتيح أأنه 
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الضورة ول  من  أأرى  الغرض  بي    توضيحيشء    لك  قبل  هذا   ونظرية  املؤامرةالفرق 

مثيةالتآ مر العقلية  و   املؤامرة ب   جىل  تت  كيف  حضسآأو    ،  كتيب  اخللل    ة سعاد  نيف  أأوجه 

ال جياز  ذكر  سآأ ة، مث  التآ مريلعقلية  اباص  اخل  فكريالتة يف  فآألو امل العقلية   ماكنةبيشء من 

  س املهوو سعادة    بن  خطابيف    قراءةم  قد  سآأ ا  أأخري  و   الس ياس ية،  ثقافتنا  يف التآ مرية  

التآ مرية،  ابلعقلي من  ك ة  ا ضفاء    عايةادلأأنواع  نوع  ا ىل    الس ياسة   عىل  ةعيش ال الهادفة 

 .احلراك دض  يالعسكري القرار لصناع احلالية

 العقلية التآمرية و  المؤامرة ونظرية  المؤامرة. 1

ي  بل  مؤامرةعن  سعادة    بنكشف  مل  نسج    لك  ،  هو  به  قام  ه تراينظمن    واحدةما 

  رة امؤ امل. املؤامرة ونظرية املؤامرة  بي   فرق هناكالتنبيه أأن ول بد من  2 أأ .لمؤامرةل يدة العد

يه  ادل  أأو رس ترتيسيسة  النفوذ   ءالأقوايص  خاشلأ ا  من   جموعة  بي   يب    ذوي 

عىل     وحتدث ا  حق    موجودة  املؤامرات  .س ياس ية  أأو  اقتصادية  سلطةلالس تحواذ 

نذكر   اجلزائردانعن  املثال  ل سبي  عىلمهنا  ابس مترار،  يف   أأو  بوضياف  ئيسالر   اغتيال   

  الولايت   يف  ووترغيت  ةقضي  أأو ،  ييكواك لا  من   كيلوغرام  700  من   أأكرث  اس ترياد  قضية

بفضل  نوالاس تقصائي  نوالصحفي  احلقيقية  املؤامرات  عن   يكشف   ما   ب اغال .  املتحدة  ،

املرس   لهيم  بة  املعلومات  قِ ا  طريق    أأو  اخملالفات،  عن  غياملبل    أأو  املسؤوليبل  من  عن 

خالل    السابقي  ولياملسؤ   اعرتافات من  أأو  الضمري،  تآأنيب    أأو  ،سالتجس  بفعل 

  عهنا   فعترُ   اليت واثئق  الرش يف أأو  الأ ات  احلصول عىل مستند  و أأ   ،املعلوماتية  صنةر قلا

 .، وما ا ىل ذكلالرسية

 
نه  لللكمة،  ادلقيق  ن عابمل   أأ    سبيل  عىل  رنظا.  طويل  تبوق  قبهل   تهذه النظرايا  نسجو   قد  يمريكيأأ   يفيحص  ن  ، مبا أأ مقدل  رد  جم  ا 

 نيويورك  ،"’Shy U.S. Intellectual Created Playbook Used in a Revolution"  ربغس تول  جاي  رييلش  املثال

  ر ايفرب   17  ،ييسبول  رينفو "  يلوس يفيتشمب   اأأطاحو   اذلين  الطالب  من  رصم  تعلمته  ما"  روزنربغ  اتين  ؛2011  ايرفرب   16  اتميز،

 . 2011 ونيوي ،2534 عددال ،Revolutionary Homework’"، Peace News Info " ليلراك غابرييل ؛2011
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 للمنطق والتفكري  اخالف    –  تقوم  ما،  حلدثتبيينية    فرضية  يه   املؤامرة  نظريةابملقابل،  

، ابعتبارها السبب  قوية  جموعةن من  الف رسي مكو  تحب معي  حدث    ربط ب   –  الرصي

نه    .احلدث  كلط ذلطواخمل ، تداول  العرب  العامل  نطاق واسع يف  ىلع  ع  وشائ  وف  مآأل  أأمر  ا 

تربط    املؤامرة  نظرايت ا  لك اليت  يعانيه  وأأزمات  لعاملما  مآ س  . املاسونية  ابحملافل  من 

 يوجد يف حقيقة  ل  أأنه  تزمع   اليت  املؤامرة  نظرايتانتشار    ربالغا يف العامل  أأيض  د  ونشه 

أأي   أأو    املرض  هذاب  ب  س ي   أأن  شآأنه  منالفالين    اللقاح  نأأ و   ي،ار حر   احتباس  الأمر 

 . الأدوية رشاكتكربايت  مع  لتواطؤاب احلقيقة حيجبون العلامءأأن و  ،ذاك

  املصطلح   أأنكون    يف  املؤامرة   ونظرية  امرة ؤ امل  بي فرق  الكن  ي  ،شائع ال   الاس تخدام  يف

يه  و  رة،اممؤ   ودج و   حول  فرضية  ا ىليشري    الثاين  بيامن  مؤكدة   حقيقة  ا ىل  ري يش  الأول

ثباهتن  فرضية ميك ا "  املؤامرة  نظرية"  تعترب  ال نسانية،  العلوم  يفن  لك  . دحضها  وأأ   اا    مفهوم 

  أأساس   عىل  يمت    مؤامرة  بوجود   التخمي  أأن  ا ىل  يشري، و ينتقص من قمية صاحبها  سلبي  

ية منطق مغالطة    أأخرى،  أأمور  بي   من  ن،يتضم    الالعقالين  التوجه  هذاو   3،4،عقالين  غري

اقو  ت  اليت  دراملصا   يفر  مرب  غري    تشكيك    ،ةدائري  كونت  ما  ب ال اغ مقر لنظريةض   ن  و، 

وخمد   ساذج  اليتيف  ر  بوثوق  مضاد   لأي    اتلقائي  ل  تقب    عدمو   ،زهاتعز    املصادر    دليل 

ف  مصحوب   ا  لصاحل   الأدةل    تفسري  يف  راطاب    أأ سقاط است و   ذايت،  تناقضو   ،لنظريةهذه 

(paréidolie  ) الأحداث   ىل ا    بوهةش  وامل   الومهية  اتوالس ببي  العالقاتيل  حي   س ياس  

 5. الزتامنأأو  الصدفة أأوس ببية من دون  رتباطحامتلية ال الاجملفسح  ندو 

اخلِ تنطوي عىل  ية  ن ه ذ  يهتآ مرية  ال عقلية  ل ا  ن  فا    وابلتايل،   عىلو   التفكري،   يف  ل  هذه 

  عن  تنجم  الكربى  الس ياس ية  الأحداث  بآأن  ملا يعتقده    ج يرو    أأوصاحهبا    يعتقد  أأساسها

ابلعقلية    املهووس  أأن  ا ىل   ال شارة  جتدر  ا،أأخري    .القوية  ةنيع مل ا  الأطراف  بي  مؤامرة

 
  شوائية ع   خلفية  أأو  س ياق  يف  وتيةص  أأو  صورية  أأو  وقائعية  طأأمنا  نسانال    يس تنبط  يثحب   دراكل  ا  يف  للخسببه    خاص  مه  تو  أأ 

 .اطابلستسق هيرتمج  نم هناك. اام  مت



 ياو جبف يوس

 

 
32 

يف الوقت   يرى نفسه و   ، يراها  أأنه   يعتقد  يتلا  ةمر للمؤا  حضية  بآأنه  يشعر  ما  غالب االتآ مرية  

 6.نظريتههتم كشف اذلين الأرشار املتآ مرينب ، يتعق  بطال  نفسه 

 

 لتفكري الطبيعي ا التآ مري التفكري 

 ول معقتشكيك  هممين  اشتباه

 ل الأدةل ب  ق ت  دةل فرط للأ تفسري م

 لتجانس البحث عن ا تناقض

  
 مؤامرة حقيقية  مؤامرة ومهية 

 

   من نةعي  . 2
 
وب الخلل ف    التفكي  ض 

 
 ادةعس  بن نصوصف

التآ مرية    زتلخت يمتام    ، املؤامرات  من  سلسةليف    تارخيل االعقلية  مثلام  سعادة    بن  فعل ا 

كت   عندما يف  أأ ي  يقول    ميثل  ل   بالدان   شوارع  يف   ي ال احاري  اجل  الالعنفي  لانضل ا"  نبه 

  الربيع'  مع   واس مترت  'امللونة  الثورات '  مع  بدأأتحلقة من احللقات املتصةل اليت    سوى

 7."رزائاجل' 'ربيع  ق الأمر مبا أأمسيتهيتعل   '،العرب

 يدع ريلهواا أأنتيبه، ك  يفيه مبينة  كام ادة، عس لنب املؤامرة ةنظري عيتد   ابختصار،

وقادة يف حركة رشاد اكنوا يف اجلهبة   طابو،  وكرمي   عسول،  ةديوزب   ،ايشبوش  ومصطفى

نقاذ سابق   الأويل،    نحرف عن هنجه م   حلراك"  قادة  أأنفسهم  نصبوا"، اذلين  اال سالمية لال 

الواقع  مه   وتمتث  اجلزائ  ضد  يكيةالأمر   ال دارةحتبكها    امرةؤ م  من  جزء  يف  يف حماوةل ل  ر، 

نسجها    اليت  تكل  عنا ما  شيئ    تلفةخم   ويه نظرية  8.الدالب  سأأ ر   ىلع  يال سالمي  تنصيب

حلقات    سلسةل  من  حلقةأ خر  ابعتبارها    9،"'اجلزائر  ربيع '  بعد  س نوات  مثاين"  مقاليف  

اليت  اش ي  حمبوكة مت التآ مرية،  العقلية  مع  ا  أأنتجهاا    منطقتنا   يف  عبيةالش   لثوراتيف خضم 

 2011.10 منذ
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يفتكوين  ى  تلق    ياذل،  سعادة  بن  خريد    ل   نظرايته   لتقدمي   هجد  أأي    ،ءايفزيال  ا 

أأسس  ك  عىل  تقوم    مصادر تس ندها  و   واقعية،  بتفاصيل  مدعومة  موضوعية،نظرايت 

  سرنى   كامو .  قنعةم و   قوةلتبدو قدر ال ماكن مع  جلعلها  حمسوبة   بلغة  وجحج  بدقة،  دةحمد  

منا   ابلتآأكيد،  ة داعس  بن  الكه ميت   اليت  العقالنية  الأدوات  يفهنا ل تكن    املشلكة  ا،لحق   وا 

 لفرانكس  وفق ا"  السحري  التفكري"  من  نوع  –  لكهيام  أأو   الأيديولوجية  أأو  يةالنفس    يف

 . ليةاس تدلو  معرفية حتزياتدِخل تُ  اليت – 11وأ خرين

تلوا  ،صنتفح    دعوان ا  كتيبما  تكشف  اليت    مثةلالأ ،  ال خرو  حد  عليه   بن   ينطوي 

العيوبو   ،طقاتسس او   ،للأدةل  رطفم  وتفسري،  ذايت  تناقضمن    سعادة  يف  خمتلف 

 .ريكفالت

 هافت الت. 2.1

ال   يُظهر  ما  غالب ا ابلعقلية  اهتآ مر املهووسون  اية  عدم  ،  متسق  غري  فكراي    امتم  من حيث 

ا  تفكريمه  يكون  أأنية  احامتل   ىلعتطبيقه   ي  مثالا ىل  ا  هننكتفي ابل شارة  و .  معيب ا  أأو   متحزي 

 .بلكتيا ايزخر هب ليت من الأمثةل اجموعة هائةل من  

ق  ء تعل  ا ىل جموعة من املتآ مرين. وسوامبالغ فهيا  س ناد قوة  ا    عىلة  ة املؤامر ير ظن  تقوم

ة  بن سعاد، يشري احلايل قة ابحلراكأأو املتعل 12اجملهض" 2011حول "ربيع الأمر بنظريته 

  لأأمرييك يعمل من خال، وطرف  ، من انحيةيذكرمه ابلمسجزائريي،    ا ىل تواطؤ بي

د  د  حيلكنه دون أأن  ،  من انحية أأخرى  (قراطية الوطين لدلمي  قو ندص ل ا)  NEDة  ظممن

 .سواهلأس باب ل يعرفها  ا،أأبد  هذا الطرف 

  التنس يقية   يف  أأعضاء  مه  الأرشار  املتآ مرين  فا ن  ،"اجملهض  2011  ربيع "  عن  نظريته  يف

دلفاع عن  لية  اليت تضم لك من الرابطة اجلزائر   (CNDC)  ادلميقراطيةو   للتغيري  ةطني الو 

ن قح ال  الو   ،(LADDH)  نساوق  ال دارة  ملس تخديم  املس تقةل  الوطنية    عموميةالنقابة 

(SNAPAP)  ، الثقافة وادلميقراطيةحو أأجل  التجمع من    سعيد   بزعامة(  RCD)  زب 
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ع"و  ،(SOS Disparus)  "اتفي قرس  اخمل جندة  "  مجعية و   بوماةل  فضيلو   سعدي،   جتم 

  علومات دة م يرسد بن سعا   13.(RAJ)ش بيبة"    عل  ع م  "جت   وحركة  ،"عائالت املفقودين

 أأو  ،ال نرتنتش بكة    عىل  متاحة  أأمريكية،  منظامت  من  متويلحول    ومتفرقةحضةل  

ترص  ي   دليال    بارهاابعت   ،نكيليكسي و موقع    من  يةعاد  اتيق ر ب   الأمريكيي فات  كشف 

 .اجلزائر اس تقرار لزعزعة املتآ مرين بواسطة هؤلء

دا  عن ا  شيئ  فيه  يذكر    مل ي  اذل  ،2019  م لعا  احلراك   عنه  كتيب  يف   ارة دا  ل  خاجلهة 

تتآ مر    ترامب سعادة  فيلك    ،اجلزائر   ضداليت    فريق   ةلتشكيتغيري  عناء    نفسه  بن 

سعادة    ،املرة  هذه.  رالأرشا  املتآ مرين  ياجلزائري بن  نظر  يف    عدي الهواري    هوالبعبع 

العرب  و   طابوكرمي  و   عسولزبيدة  و   بوشايشصطفى  مو    . دهينةمراد  و   تزيتو محمد 

  وبوشايش   دييدين ع  ل كدلي  ال نرتنت  ش بكة  عىل  املتاحة  املعلومات جموعة من  م  ويقد  

ال خرين، عن طريق  يهت    حي  يف،  وعسول  أأو  ةغاربيملا  قناة  عربرتباط"،  لاب  جلرم"ام 

 . كرامةلامنظمة 

  وردت   اذلين  هؤلء  من  أأاي    لأن    لمضل    الكتيب  عنوان  أأن    نالحظ  ل  أأو    دعوان 

زعمي   ع أأنهد  ي  ملزعومي،  املاملتآ مرين    من  الثاين  فريقهسعادة، مضن    بن  ةقامئ  يف  ؤمهأأسام

 . ذكل ل ثبات اقتباسترصحي أأو   أأي   دةاسع  بن ميقد   مل ، واحلراكل ث  أأو مي 

أأنه امل  اي  خاف   يسل   كام  تب أأن  اليت    زيتوتوطابو و   يشاوبوش  ديعمن  ها لك  ان  واقف 

يتبن  ف اواقامليه نفس    2011  ميف عا  ودهينة من    14. 2019  حراك  بدايةمنذ  وهنا  ليت 

ان  اك  2011املزعومي يف    املتآ مرين  فريقجانب أ خر،   اهو    حارض    حراك   بداية  يف  أأيض 

  ، يبدو  ما  عىل  ريكييمالأ و ،  هواذلي جعهل    سببال   سعادة   بن وهنا ل يشح  .  2019

طامق  يغري    ةدهينو   طابوو   يشبوشاو   ديع  يكن  مل  ملاذا.  اجلزائريي  املتآ مرين  فرقون 

  وعائالت   ،SNAPAPونقابة    بوماةلو   سعدي  سعيد  ملاذا  ؟2011  مؤامرة  يف  وزيتوت

ا ليسوا، املثال سبيل عىل ،ديناملفقو   ؟ 2019 مؤامرة من جزء 
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حصول  يلالجي  نايف س مة  ذ  يف  سعادة   بنيشكك    ،كتيبه  يف   جائزة  عىل   بسبب 

POMED  يةرب ااملغناة  عىل ق   لقاء  يف  ومشاركته  احلراكأأثناء مظاهرات    ل  ُمنحت  اليت  

سقاط    ت  ،  بكتي  ال   ختام  يف  هأأن  لكن امللفت للنظر  15.احلراك  قبل  ياليل سفيان ج   امسا 

  ريطةخ  يفجياليل  راط  اخن  سبب ذكل   هل  16. املزعومي  للمتآ مرين  الهنائية  القامئة  من

 ؟ بكتي  ال  نش من  قليةل أأسابيع  قبل احلراك عىل العسكري امظنال  افرضه يت طريق اللا

  ان و دع  لكن  ملتآ مرين،ه اخلاصة اب سيناريوهات ك  ب  حه   تقنيُ   ل  سعادة  بن  ن  أأ   الواحض  من

 . خطورة الأكرث  ،الثاين التناقض ا ىل ننتقل

يندرج مضن   احالي  ي  ر جي   اذلي  الالعنفي  احلراك   أأن  ادةعس  نعترب بي   أأعاله،  رأأينا  كام

ويه    17".نةلو  امل  الثورات"  بدوره ا ىل  املمتد  "  العرب  الربيع "  بـ  مرتبطة"  صةلتم   سلسةل"

 : L’Expression جريدة  مع املقابةل  هذه يفعىل غرار ترصحيه ، امرار   رهايكر  قناعة 

  بعض   شهدهتا  اليت   تكل  عن  تلفخت   ل  حالي ا  اجلزائرتشهدها    اليت   الاحتجاج  حركة

ا  علهي   قأأطلِ ال فة اليت    س مترارق الأمر ببساطة ابعل  ت ي .  2011-2010بي    بيةعر ال   لو ادل

 يف  هأأوحضتُ   كام  العربية   ادلول  من  العديد  يف  الفوىض  أأحدث  العرب" اذلي  الربيع"   مسا

 18. بالتا واملق املقالت  من  العديد

لالس تغرابا كتي    ملثري  يفتتأأن  بصبه  وكأهنا  فحة  ح  ه  ذهن  لك  19،احلراك  دحمتتبدو 

مبثابة    حةصفال و   نمنوع  يه  ل  املداهنة  بمرص    سؤولية،امل من  التنص   مقة من    لكامت عة 

ا  الكتاب  أأجزاء  بقية  يفيبذل    مبا أأنهد،  مظهر جي  يف  حهبا  اصليبدو   ا  هجد  قنع قراءه  لي   كبري 

  العقد طيةل    رهكر    اذلي  ملوضوعانفس  نة، وهو  الثورات امللو  من  د عي نة  جمر    كراحلا  بآأن  

يلك    من   بدل    ،العربية  ثوراتل ا  حول  يضاملا نفسهأأن  الرصي    هجد  ف  يف البحث 

 حترير  تسعى ا ىل  اجامتعية  قوىحيث كوهنا    من،  وحتليلها  ثيقهاو تباهتا، و ب  ومس مساراهتا  

 .ادليكتاتورايتقبضة  من نفسها

ي اك  ماو  نوع    بدون  كتيبه  حتو  املداهنة""من  ا  يف  ا ىل  ،   لنظريةل   تعديل  أأو  احنرافل 

ن   املثال سبيل عىليقول ال ن حيث  ،اخر  مؤ  تآ مريةال    أأن  تريد الأجنبية الهيئات بعض " ا 
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من اجلدير   لكن أأصيل محمود حراك وجود يفرتضوهو ما  20، "مساره عن احلراك رفحت

 نأأ و   عفوية،  تكن  مل  الاحتجاجات  نأأ   2019  مايو  يف قال    دةسعا  بن  بآأن    التذكري

مزي    الالعنف   اجلزائريون   ميقد    أأني  لطبيع ا  منيس  ل   وأأنه  ،مس تورد  احلراك   اذلي 

ال  زهور لا ين،  لشطةقوات   الفاكهة  ا ويس تخدمو   ات املسري   بعد  ارعالشو   افو ظ  وأأن 

 :ن  أأ  قوللاب حىتيمت و  21، مس توردة مشعاراهت وأأن   والسخرية

املظاهر  هذه  عل  اتامتىشاليت  ات  طريقة  مع  الأس  للنضالملبادئ  الالعنفي    اس ية 

تنظمي   الال ع والامل  ع لا  مركز)   CANVASاملعمتد دلى  الت ي  ف ن سرتاتيجي ات    ة طبيقية 

أأنه   ("اكنفاس" معا   19  بعدتظهر  ا  و  مظاهرات  ن  م  بدء    8رصبيا  بعد  س نوات 

ملو   ثورة  بدورها  اجلزائر  تشهد  العرب،  و "الربيع"  العملطريتربهن  نة.  عىل  هذه    قة 

ا من  جموعة  الانرتنت،لنشطاء  وجود  ش بكة  خمابر    عىل  يف    ير "تصداملكوني 

 22.عىل حد سواء  والفضاء ال لكرتوين عواقلا عىل أأرضتنشط  ،"ةطيرادلميقا

أأ ن ذن  ا   نظرية  ا ىلنة  ملو    ثورة  مؤامرة  من  رتتطو  قد    سعادة  بن  نظريةن  الحظ 

عن  تتحد    مزدوجة   أأكرث   ةداسع  بن  حضيو  و .  فمزي    وال خرأأصيل  حراك    حراكي،ث 

 :يةان اللبن ارخبلأ ا حصيفة  مع  الأخرية مقابلته يف نظريته تعديلوع موض

أأاي  معكبري    بشك  اتصاعد    كار احل  مطالب شهدت     بعد   حىت   وذكل  امجلعة،م  توايل 

اب يشك  بوتفليقة  لرئيسال طاحة  اكن  اذلي  :  مسارانظهر  وهنا  .  الأويل  املطلب   ، 

ليه  دعت  اذلي)   الانتخاابت  ا ىل  ياملؤد    ادلس توري   املسار (  العسكرية   املؤسسة  ا 

بهاليط  يذلا  الانتقالية  املرحةل  ومسار  ].املتظاهرين  ضعب  ب   لفت  ما  لكن  [ ... 

اهرة ظ  اكنت   واليت   أأمريكية  هجات  لهاو  مت  اليت  كوميةحلا  غري  تنظامامل   أأن    هو  انتبايه

 23. الانتقالية  رحةل جل املناضل من أأ ت  مجيعها اكنت   ،البداية منذ احلراك يفشك ابرز ب 

ذن  الحظ  ن   وزير  ر، ميح ل ب   عامر   ةنظري  معتتداخل    حةاملنق  سعادة    بن  نظرية  أأن  ا 

" جديد  حراك"بروز    معزمنظم ي  يما عالف عن ممارسة تضليل  ل يتوق    يذلا  ،التصال

عن   املمتزي  " الأصيل  احلراك"احنرف   ،" ابتطل      ة ادلميقراطي   ،ةالوطني،  ةيملواطن عاته 

أأكرث  ليست  ،  صاحل  قايد  الراحل  خطب حفوى    دترد    اليت   بلحمير،  دعاية  24" .ةوالتعددي
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دون    دديتر ادلاعية ا ىل  (  DGSI)  دلاخيلمن ا للأ   مةديرية العاامل  اتجهيو تل   بيقط ت من  

  ، من احلك  بوتفليقةد لأنه أأزاح  ، جي  "مبارك  حراك"حول وجود    املزامع املضلةل   انقطاع

ر هبمحراك    يقابهل   ،للجرنالات  س يةالس يا  خلياراتال شادة اب و  في  ظ  و ، املاملرتزقة،  املغر 

، اجليش  مع   وضافتية عن طريق ال ال تقان مرحةل  ض  ا ىل فر ة، تسعى  أأجنبيبل قوى  قِ من  

قامة   يف هذا    رتذك  نا ي ولك    .ادلميقراطية للرقابة    اجلرنالاتهيا  ضع ف، ي جديدة  ةوريمجه ل 

ك   مجرت  ون،محد  حصال،  حمدودة  يةتفكري صاحب قدرة  ،  دلاخليةل  اوزير    أأن  ف  ياملقام 

أأهل    خالل  من   التوجهيات  هذه   م بآأهن  حصال  قايد  عل  خلطةناهض  امل   احلراكومص 

 25".مرينس تعامل  مع ون ونعاتي ا ي  شواذ جنس  و  زقةتمر  منحرفون، خونة،"

  القيادة  فرضهتا  اليت  الطريق  خارطة  تعارض  اجلزائري  الشعب  غالبيةلواقع يثبت أأن  ا

 ديسمرب  12  يف  الرئاس ية  تخاابتن الا   يف  ركةاملشا  نس بةعليه    تبرهن  كام  العسكرية،

يد    .تنظميها  ضدالعارمة    والتظاهرات  2019 ول  حدة،  او   كتةل  حلراكا أأن  د  أأحي  عل 

زاحة  جر  مب فوا عن النشاط  توق    ظاهرينتامل   بعض  أأن    أأحدينكر     ك احلرا  لكن    بوتفليقة،د ا 

املطالب   نوعية، و عنيفةالال  حتجاجالا  أأشاكل، ويف  املشاركة  يف  قوية  اس مترارية  أأظهر

ل و  ا وحتق  حرف لاحن  لكنه  مبارك  حراك  البداية  يف  هناك  اكنعاء بآأنه  اليت تدحض الاد  

  هذا   مع   تتعارض  الأوىلسعادة    بن  أأطروحةحىت  و .  نالأمرياكا  فهي  ك  حتي   نةملو    ثورةا ىل  

  يف ، عىل غرار ما جرى  نةملو    ثورةشك    يفبدأأ، يف نظره،    احلراك  مبا أأن  ،  التسلسل

 .العرب العامل يف أ خر ماكن أأي  

ا جند تفسري    دق  ،ل نا  ا حىتلغز    املتناقضة  مواقفه  يبادة  سع  بنل تزال طريقة توفيق  

يف عنه    املزدوج  التفكريمن    عو ن  ذلكل  يتحدث   التفكري،  أأورويل  جورجاذلي 

واحد  متناقضة  معتقدات  قبول  املمكن  من  جيعل  اذلي  املزدوج  الأيديولويج أ ن  .  يف 

 أأي    هوية  أأو  الثورة  هوية  يشك    ما  يف  التفكري  عناء  نفسه  فلك  ي  ملادة  بن سع  نأأ   يبدو

ن    ل،حا   أأي  عىل  .ببساطة  يشء   ميكنه   ل  بدونه  اذلي  ق تساالا  أأ مبدتنهتك    اقفهو م  ا 

ثباتعاء اد    .يشء أأي   ا 
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 النظرية لتأكيد معطيات  التعديل . 2.2

ت ال  العامل ل  عنه  كفء  تقيمي  غيب  اكنتومع  ،حبوزته  اليت  البياانتمسآأةل  ذا  ا  ما   رفة 

 رايتنظ ال   دحيد    مث  وموثوقة،  اكمةل  بياانته  أأن  من  أأول    يتآأكد ، حبيث  نظريته  مع متناسقة  

مع  امتت  أأن  ميكن  اليت  بديةلل ا   مع  تتعارض  اليت  النظرايتسقط  يُ ف   البياانت،  هذهىش 

يت    اذلي  ختيارالا  املناس بة،  النظرية  الهناية  يف  يختارل   البياانت، عقد    س أأسا  ىل خذه 

  انت البياواحدة أأمام    ةنظريأأكرث من  بقاء  يف حاةل    ،امجلالية  أأو  املعرفية  أأو  الكية  ايرياملع

حا  ىتوح  .رةوف  املت منافسمعي    ةير ظنل يهل  تفض ةل  يف  مع ذكل  انة عىل  يظل  الأخرى،  هتا 

بصحة  فض  خلا  مس تعد   اعتقاده  بل و ةلاملفض    نظريتهدرجة  ذا    رفضها لحىت    امس تعد  ،  ا 

 . هاتناقض معطيات  بلغته 

ابامل   أأما مياننطلق  ي .  مناقض  منطقوفق  ف  ترص  ي ف ،  تآ مريةال عقلية  ل سكون    راس   اب 

ا  معها  فقتت    حىت"  اه ح ح  يص "و  هتبياان  جيمع   مث  ،بنظريته  فهو  ذلكل  –  ذهنه  يف  –  متام 

 يف الاس تدلل   مهنجه  يمتزي  و .  نظريتهمع    تناسبت   حىت  انتقائ  بشك  البياانتلتقط  ي 

ثب ي  رفض ا  ا ىل  جبنوحه فراطا مرفق  نظريته، يناقض  اتا   . لصاحلها الأدةل تفسري يف اب 

ل    دعوان    بتجميع   نعينو .  ةسعاد  بن   بل قِ   نم   تانايب ال   مجع طريقة    ةلثم أأ بضعة  ب   حضنو    أأو 

املت  اليت  للبياانتة  داملتعم    الانتقاءعلية    املعطيات ا  صداقيةضفي    مع  ملؤامرة،عىل 

 . هاناقض ما يدمع ما ي  لك  ها  اهل جت

تشويه    بند  تعم  ي  طريق    عدي  هواريل ل   الأاكدميي  املسارسعادة  عن  منه،  ليجعل 

 أأمريكية  أأهداف  خدمةيف    خائن ا،  طبارت لابب  مغالطة اذلن  عىل   امئالق  فزيدلل املالاس ت

  ش بكة   عىل ري عدي  الهو ا  ترصحيات  من   العديدرمغ وجود  ذكل  و   26، بالده  ضد  ختريبية

ا ىل    ال نرتنت   27،"اجلديدة  وال مربايلية  ةعامريالاس ت  الأهداف  من  البالد  حامية"تدعو 

يتكمت    ةادبن سع  29.سطينية ل ف ل ا  ضيةق ل ل املساندة    كلوكذ  28، "الغربية  ال مربايلية"  وضد

 .اهاذلي يتبن   جتاهعكس الا تسري اليت البياانت هذهمثل  عىل
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ا   سعادة  بن  ينسج  ،ش ىت  تلميحاتاملكمتةل و   غري  علومات امل  منحزمة    خالل  منو    أأيض 

جتعل اخلارج  يف  مؤمترات  يف   عسول  وزبيدة شايش  بو   مصطفى   اركةشم   حول قصة   ،  

 30، اجلزائر  يف  النظام  تغيري  أأجل  نم  يةمريك الأ   املتحدة  الولايت   مع   طؤتوال ابة  مهنام خون

ا  هناو  ا  ثحتد    اذلي  بوشايش  مواقفف بن سعادة نفسه نقل  ل يلك    أأيض  ا   مرار    وتكرار 

 بوشايش   قال  احلراك  من  41  امجلعة  عىل  تعليقه  يف  31.ؤوننا ش   يف  الأجنيب  لالتدخ    ضد

 :املثال سبيل عىل

هنا    أأن   أأجنبية  دلوةل  اأأبد    قب س  ي   مل   . ]…[بيننا  ام  يف  لهاح نس    داخلية   جزائرية   مسآأةل   ا 

]…[  حقيقي  دميقراطي  انتقال  أأجل  من  شعب ا  ساعدت من    النظام  اكن.    ول حاهو 

. اخلارج  يف  زائريجلا  الوضعض  عر   يف  بدأأ   ذليا  هوو   الأجنبية  ادلول  ا ىل  التقارير  تقدمي

هنا ]...[     ه ج  و الت  يف  داع يس  نيب ج الأ   التدخل  أأن    أأعتقد  ل  لأنين   ؟ملاذا.  مبدأأ   مسآأةل  ا 

لقد  ذكل  من  العكس  عىلبل  ،  طيةراقمي دلا  وحن  كثري  يف  الأجنيب   التدخل  أأن    رأأينا، 

 32.الثورات  أأحبط قد املنطقة بدلان من

 33"ائريجز -جزائري  لحلا"  ن  ا  قالت فيه  ترصحي علين  ب   ايه أأيض    سولع أأدلت  قد  و 

 34."ادلاخلية اايقضال بتدويل  قامنظام هو من ال " ن  ا  و 

بناء  النظام  ل سقاط  الأمريكية  ال دارة  مع   طؤاتو ابل   بوطا   كرمي ة  ادسع  بن  ماهتقد  و   ، 

 ،ربيةااملغ  قناة  عىلقشات جرت  منا  خالل  ي املزعوم  املتآ مرينعىل لقاء أأجراه مع  فقط  

وحركة   الكرامة،منظمة  و   زيتوت،و ،  يعد    معبط  ابلرتا  التجرمي مغالطة  ا  مس تخدم  و 

ا  هناو   35.رشاد نظريته،   اجتاه  يف  ريست   أأهنا  يعتقد  يتال  تانالبيا  قطسعادة ف  بن  جيمع   أأيض 

أأنه   أأن    حقيقة  يتجاهلمبا    أأن    اترب  مع   ،جنيبالأ   لالتدخ    ضد   دامئ ا  اكن  طابو  تثبت 

 36."اجلزائر يفالوحيدة اليد اخلارجية  يه السلطة"

انتشت    طابومرافعة    حمتوى  عنسعادة    بن  تكمت  ي    مارس   يف  واسع   نطاق  عىلاليت 

  الأراكن قائد    منايهت    عندما"  فهيا  لاق  ،"فلسطيين  ةينره "ـب  وضعهن  ، حيث قار يضاملا

  أأجعل فآأان  !  عليه  رد  أأ و واهجه  أأ   أأنا  جمرب    نفيس أأجد    ،القوى الأجنبية  عالءبآأننا  و   ابلضياع
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نضايل    يف  اأأساس ي    مبدأ    الس ياس ية  الشؤون  يف  اجليش  ل تدخ    عدممن   مسار 

 37" .الس ياس

يف    هجد  أأي    ة ادسع  بن   يبذل  ل  ،تهظري املتآ مرين املزعومي ال خرين يف ن  عكس   عىل

م   بياانت جتر    عم   ابلتواطؤ  للجزائر  خيانةقضية    يف  رشادحركة  و   كرامةلامنظمة  تقدمي 

ز  قمية يعز    ي ذ  يشء  أأي    تنقيبه يف البياانت مل ينتجحمصول    لأن    رمبا ،  املتحدة  الولايت

  ة رجدل  الس ياس  المابل سلك ما ل صةل  استبطن    نهلأ   طةسا بب رمبا    أأو  ته،مؤامر نظرية  

ط يف  ابلتور    ورشاد  رامةالكم  يهت    وذلكل.  املس بقة  رهاكأأف  يشاركونه  هءار  ـقُ   أأن    عتقدي عهل  جت

بناء    النظام  غيريلت   لأمرييكا  ططاخمل فقط  اجلزائر   .ابل خرين  رتباطالا  مغالطةعىل    يف 

جراء ا    كيةري ملأ ا  ال دارات  أأن  من  جبالء  د  ك  لتآأ ل   ال نرتنت  ش بكة  عىل  ع رسي  ثحب  يكفي 

تكن  قب اعاملت  لفةاخملت ل  تفه  أأو      ود  دىن  أأ   ة  أأو حىت  الكرامل م  تعاطف  وسبب  مة،  نظمة 

  يف   لتعذيبا  ، مبلف  املثال  سبيل  عىلقة،  تعل  امل الكرامة    قاريراملوقف الأمرييك هو ت  ذكل

  الولايت   قتلحول    ة تحدامل   الأمم  ا ىل   لرسه ـُ ملا  اريرهقت  بسببو   ،39العراق و   38موتاانغوان 

داانهتا  ة  الكرامتوجيه  كذكل  و   40. المين  يف   طيار  وندب  بطائرات  للمدنيي  ةتحدامل  ا 

قِ   ال نسان  وقحق  نهتآاكتل   نفس   ا ىل  يشري  املنطقة  يف  املتحدة  الولايت   حلفاءبل  من 

  رثكأأ  ذ من حدة املت   ايتول ال هممداأأق تطآأ  مل  قادهتا فا ن   رشاد،حلركة  لنس بةاب اأأم   41.الاجتاه

ا  عشين  من نشا  منذ ، و عام    التغيري   ضدأأدلوا بترصحيات عديدة    2007  عام  ةكء احلر ا 

أأو    بالدان   يف  الأمرييك  العسكري   الوجود  ضدو   الأجنيب  التدخلريق  ط  عن  أأو  ابلعنف

 42. عالنية سطينيةفل ال  لقضيةل الواحض احلركة  ودمع  ،اجلوار بدول

  جيمع  حث اكدميي ابكأ   فرص  تي   ل   سعادة   بن   أأن    ل،املثا   اذه  خالل  من  ،اد  جي    نرى

طريق  يُ   مكحقق   أأو  لشهحا،  حماوةل   يف  ةبزناه  انتالبيا عن    من  اجزء    اخلطآأ سقط 

،  بياانتبعناية ال قي"  تن ت "ة، اليت  الكس يكيوفق العقلية التآ مرية ال  ف رص  يت  بل  البياانت،

ابي ف  يجلزء اذلحتفظ  املهمالت  يلقي يف سةل  و   اعتقادهز  عز  ي  تفند  لا  اانتبيال    اكن.  هيت 

مع    اليت  البياانت  هذهدراج  اب    ه،نص    ناز يو   أأن   هناكماب    يشح   مث  أأطروحته،تتعارض 
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التآ مرية   لكن  نظريته،  تطوير  يفدها  اعامت  هرفض  أأس باب العقلية  عليه  تطغى  اذلي 

 .اد  عنفسه  ويدع  غريهدع ي اذلي باملتعص   مثل ف مثهلترص  ي 

نظرة عىل  ن  ال ن  دعوان   لها جلع   بياانتل ا  غيريت و   ةالانتقائيمناذج    نم  أأخرى  ةلا حلقي 

آأثناء ف.  املثال  سبيل  عىل  احلكومية،  غري  املنظامت  متويلقضية  من خالل    نظريته،  تدمع

ىل هو يف واقع  ،  اجلزائرية  وميةاحلك  غري  للمنظامت  الأجنيب  المتويل  مصادر  حفص  سعيه ا 

  يل متو   ومساءةل  الشفافية  نضام  يف  ةللمساعد  املدينوواجبه  ا من حقوقه  س حق  ار ميالأمر  

ا تفق  أأ   ذكل، ب  ا ىل جان  .املدين  ع متجمل ا   اعنجممت اذلي يدعو ا ىل رضورة حترير    بدأأ مع امل   متام 

 املوضوع  لهذا  طرحهطريقة  ن  ، لكمويمالعمن المتويل    وحىت  الأجنيب  لمتويلا  من  املدين

 .ا شاكليات ثالث طرحت

لهي  ارأأش  كامالأوىل،  ال شاكلية   الا  يفتكن    ور،طاس  دلاخ  ا ا    م يقد    ليتطريقة احملبوكة 

  ابلتربعات  قيتعل    فامي  43."وكأهنا "اكتشافات مفحمة  للجمهور  متاحةدية  اع  معلومات  اهب

  احلادي   القرن  من  الأول  عقدلا  خالل  اجلزائرية  احلكومية  غري  للمنظامت  لأجنبية ا

 28  مادته  يف  نص  ياذل  31-90  نابلقانو  حمكومة  اكنتجيب أأن نعرف بآأهنا    ،والعشين

  توافق  بعد أأن ا ل أأجنبية هيئات أأو  ات عيمج  نم   باتاله و   عاتترب ال   قبل تُ  ل"  هأأن  ىلع

  الهدف  مع  توافقهاو   مبلغهاو  مصدرها  من تتحقق اليت تصةاخمل  العمومية السلطة اعلهي

  تنصو  44. "ذكل عن تنجم قد اليت الضغوط منو  للجمعية الأساس القانون يف املسطر

  املتعلقة تاملعلوما لك تقدمي اتعيامجل  عىل جيب"  أأنه  عىل  ننواقلا  نفس   من  18  ادةملا

 السلطة ا ىل منتظمة املايل، بصفة اوضعه و   أأموالها رادمصوكذا    ،فهيا املنخرطي بعدد

ا ىل    من املستبعد  عليه،  وبناء    45." ميالتنظ حيددها اليت للكيفيات وفقا ةالعمومية اخملتص

  خترتق مجيع  ليتا  –  والأمن  الاس تعالم  يةر يدمو مومية  الع  سلطةل ا  تكون ن  أأ   كبري  حد  

  هذا   اكن  ور، طاس  يقول  كامو   .يلالمتو   هبذاجاهةل    –  احلساسة  مجلعياتاو   الأحزاب

 تقدمت  يتال  ةالعلني  شكرال رسائل    عىل ذكل  ثالمك   ذكرويعروف دلى امجليع،  م  المتويل

ع جت  اهب  متويل   ىلع  NED   منظمةا ىل  ،يةو سن ل ا  اتعيامجل   أأو  ، اقرس    اخملتفي  عائالت  م 
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ن    46.أأنشطهتم الش بيك  ادلاةل عىل    الواقعية  اانتبيال   ه هذايض عن  تغال   ا    داخل الرتابط 

  ت    قد  يت يذكرها ابلمسال   احلكومية  غري  للمنظامت  NED  متويل  لتلميح بآأن  مث ا،  جملمتع ا

يو  السلطات  عمل  وند يامتىشمع  لتكييفها    ياانتب ل ل ه  يت انتقائ أأخرى    مرةحض  ،  ع  م  ما 

 . نظريته

تف  الثانيةالحظة  امل أأن    تبي    سهانف ض  ر اليت    غري   منظامت  لونميو    نلأمرياكا  لنا 

يُ   تكل  ريغأأخرى،    وميةكح يف  اليت  سعادة  بن    سبيل   عىل.  املزعومةته  مؤامر قحمها 

 عندما NED بلقِ   من  " جزائران"  مجعية  متويل  اعرضي  و  ول  نفسه  هو  يذكر  املثال،

 47. ويةمالسوال   بوشايش مصطفى ضد، راخض ةيفرش   ا،هترئيس  من  حيرصبت ل  تديس  

 اجلزائر  يف  الأمريكية  املتحدة   تالولاي   لسفارة  ال لكرتوين  املوقع م  قد  يعن ذكل،    فضال  

طار    ،معادل  منح  عىل  احلصول  كيفية  حول  مس تفيضة  معلومات  ا   الشاكة  مبادرة يف 

  عمتجمل او   املواطني  بي   راجلسو   ينتب  اليت  املشاريع "اخلاصة بـ  ،MEPI))  أأوسطية  الشق

 الس ياسة  أأهداف  مع   تامتىش"  اليت  املشاريع أأي    48؛"اصاخل  والقطاع  ةمو واحلك  املدين

 رالاس تقرا  نوحتس    املنطقة،  يف  الأمريكية  املصاحل  زوتعز    تحدةامل   ولايتلل  اخلارجية

عحيث    49. "فريقياأأ   وشامل  الأوسط  الشق  منطقة  يف  الازدهار  من يوت  قراءة   ىلميكن 

 :يتال   املتحدة ايتولال حكومة ع موق

عل اجملمتع املدين اجلزائري (  MEPI)ية اخلاصة  الشق أأوسط   درة الشاكةمبا  دعت 

خالل   يو من  الأعامل  ف  برانمج  ورائدات  الأعامل  ورجال  للصحفيي  التدريب  ر 

 50رئيس ية. ي وقادة املنظامت غري احلكومية الواملهنيي القانوني ،اتانيوالربمل

الأمريكية  بادرة  هذه امل   من   او دافاس ت  قد  خشص  5000  من   أأكرث  نأأ ا ىل    قعاملو شري  ي و 

طار   ن    وابلتايل،.  MEPIيف ا  يقض عىل    رييكالأم  ويلالمتأأرش يف    جسل  يف    دقيقتال   فا 

 .زعومةامل ررساالأ  عن" املفحمة هتشافاتك ا" سعادة  بن هبا مقد   اليت املغرضة الانتقائية
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  غري   تظامنللم   الأمرييك  ويلمتال   عن   تبياان  أأي    م يقد    ل  أأنه  هو  الثالثآأزق  امل

صدر    ببساطةذكل    وسبب،  2011  منذ  هتمهاي   اليت  ميةاحلكو    ،2012  يف  قانونأأنه 

عىل    36  املادة  يفينص  اذلي    اجلزائر،  يف  امجلعياتعل    بتنظمي  تعلقامل   06-12  القانون

 قيتل  امجلعية  عىل  حيظر  الواجب،  النحو  عىل  رةاملقر    اونتعال   عالقاتابس تثناء  "أأنه  

 ملوافقة   المتويل  هذا  ع ويض  احلكومية  غري  يةجنب الأ ت  ظام نمل وا  اتياملندوب   نم  أأموال

رى أأي رضورة  ي  ول  ذكل،  عنواحدة  ة  بلكمه  فو  يت  ل بن سعادة    51. "اخملتصة  السلطة

 لعالقةتدلل، مبا ينسف اس  ا  يف  ،س نوات  عشمدار    ة عىلاملمتد    الفجوة  هذه  لتربير

  املزعومي  ريكيي مالأ   يج رو  ملا  بي بطها  ر   اعاس تط  هأأن   يعتقد  اليت  الضعيفة  الس ببية

 . املزعومي واملتآ مرين اجلزائر يف" النظام تغيري"لـ

التآ مري  اصاخل  سمالق   هذا  لختتام   ربط   يفسعادة    بن  مهنج  نوحض  دعوان  ،ابملهنج 

 :كتيبه من الأخرية الصفحة  يف  سعادة بن صلخ  ي. نتاجهس ت ابأأدلته و  بنظريته، هبياانت

دون  الأمريكية  احلص مل ا  نما  جد    ونيبر ق  اكر احل"  امءعز "  ا ن حيول  مبا   ضامن ، 

ن  .  جديدة  جلزائر  احلقيقي  الاس تقالل   ومصطفى   يعد    لهواريا  بي  الوثيقة  الروابط  ا 

نق   ال سالمية  ةهب اجل  ممثيل  وبعض  طابو  وكرمي  عسول  وزبيدة  بوشايش   ،املنحةل    اذلال 

ال طو   حقيقيةروابط  يه   عىل  اليوم  وليدة  وملالليست    مبناس بة   فقطر  هظ ت   ق، 

  ابلس ياسة   تذكر  الأمريكية  ال دارةمع  و   ال سالميي  هؤلء  مع  املزدوجة  العالقة.  اكر حلا

  الأوسط  الشق  منطقة  دول  رأأس  عىل  ال سالميي   تنصيب   لتفض    اليت   ةالأمريكي

 52. فريقياأأ  وشامل

ذن  ق الأ تعل  ي   ،تصدير كتيبه  يف  جاء  كام  ،(regime change)  "النظام   تغيري"بـمر ا 

لتنصيب  ةنو  املل  الثورات  ارغر   عىل   ل   تبدو  النظرية  هذه  53.السلطة  يف  ال سالميي، 

 س نوات،منذ    موقعه  وعىل  هكتيب  نصيف  عروضة  ملا"  الرباهي"ـب"  حمددة بشك فردي"

أأنه     تعل ل   أأن  شآأهنا  من  اليت  املنافسة  تالنظرايشاف  تك س  ل  هجد  أأي    يبذل  لمبا 

ا   ادة سع  بن   دويب  . امهن  زءجب  الأقل    عىل  أأو   ياانته،ب ب  رى  ي  ل  أأنه  دلرجة  بنظريته  اد  ج  مقتنع 
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 ول   النظام،  يف  ريغيالت   هذا  س يقود  اذلي  الأمرييكطرف  الهوية  للخوض يف  أأي رضورة  

ذا  ما  اختباررضورة     بناء ل   املس تخدمة  تكل  غري ،أأخرى  بياانت  مع   توافقنظريته ت   تاكن  ا 

 .اجلزائر يف ريكيةمالأ  ارجيةخلا سةياس  ل اب املتعلقة البياانت املثال سبيل عىل نظريته،

  بن التآ مري دلى    تفكريال   يف  التآأكيدي  التحزي  تسليط الضوء عىل  ل   مثاليقدم  ن  دعوان

 . سعادة

ا  لنآأخذ  ،أأول    وقائع  مئة عىل)القا  واقعيةلا  البياانت  املثال  سبيل  عىل  البياانت،  من  جزء 

ت   ،اثبتة( من  بعد  هذه    ليفلتغ سعادة  ن  ب  ادهمتخيس    اليت  الشيرة  املفرداتنظيفها 

اللقاءات  ،  اانتيب ال  ودهينة هجة  من   بواوط  ول وعس    يشاوبوش  يد  ع  بيحول   ،

 .املغاربيةقناة  أأنشطةل و ح أأو أأخرى، هجة من زيتوتو 

بك    الكفيل  –  نظريتهعن    البديل  قد  ة  بساط  بتفسري  معطيات  مهما    هو   –  من 

  ايض، ملا  ءأأخطا  وااس توعبن  م  ـم  يائريز اجل  والصحفيي   الس ياس يي  الفاعلي  عددتزايد  

هناء  ويريدون   ن مفها، وذكل  وتوظ    ادلكتاتوريةمهنا    ى تتغذ    اليت  الأيديولوجية  العداوات  ا 

ا  بناءأأجل    جتاوز  يف  رغبةلا  لهذه  سوابقوتوجد ابلفعل  ،  ديةوتعد    دميقراطيةجزائر    مع 

سالميو   يلامنيعه بي  )  الانقسامات أ  عىل غر   (يقوميو   يا    و يديج ا    تسان  يف  زجنار ما 

  2014  يف  مازافرانلقاء  يف  و  ،2008و  2000  يف  جنيفيف  و  ،1995و  1994  يف

 .2016و

  2019  عام  يف  اجلزائر  يف  نةملو    ثورةرت  دب    الأمريكية  ال دارة  ن  بآأ   القائةل  النظرية  اثني ا،

ال  ة الس ياس  عن  معروف  هو  ما  أأساس يات  مع تتناقض    لطة السيف    مييسالل  وضع 

قبا ىل  نظر  ن   انوعد.  ريةائز اجل  الأمريكية أأكرث    يكون  .2019  فرباير  22ل  ما  الأمر 

  فرتة  منذ  يسعوناذلين    كييي ر الأم  اجلدد  احملافظيثنا عن  لو حتد     للعقلمصداقية وقبول  

  هناك،   وضعهم  من  بدل    لطةالس  من   مييسالل  ال طاحة ابل  طهران،  يف   النظام  تغيري   ا ىل

القدمي من    رسحلابمقارنة  ساحة،  ال ت  اد  مبس تج  يم  ومل،  دهاء وتكمت    أأكرثتآ مرين  مب   رمبا

  شق ال   منطقة  يف  أ خر  ماكن  آأي  ق ب يتعل  ا فاميأأم    CANVAS.54مثل منظمة    الرثاثرين
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 ضد  فهو  الية،نعز الاا ىل    وليته  بداية  منذ   ترامب  دواندل   مييل  فريقيا،أأ   وشامل  الأوسط

نسانية،  أأو  دميقراطية  ذريعةأأي    حتت  لالتدخ    عدد  كربلأ   جيير دتجالء   ا  حيرص عىلو   ا 

 55.وسوراي والعراق أأفغانس تان يفذكل  رأأينا امك، قواته من

  الوطنية   لس يادةمي اقِ وثبات ل  امةبرص   عادت   قداكنت    بوتفليقة  عهد  يف  اجلزائر  لو أأن  

 احلد   ا ىل  هتدف  ديناميكية  رجيةاخ  س ياسة  رتطو    أأهنا  أأو  الاقتصادية،س تقاللية  والا

قطب  ال  بناء  أأو  يةن ي سط الفل   لقضيةدعها ل   ز تعزي  وأأ   منطقتنا،  يف   الغربية  القوى   وذنف  من

ا ىل   ليتخي    أأن  ءللمر اكن ابل ماكن    الأقطاب،  دمتعد    العامل  هذا  يفا  حالي  الطبيعي املفقود  

واقعية لقي نظرة  ن  دعوان  لكن  ،اجلزائر  يف"  النظام  تغيري"ل حداث    ترامب  تآ مرما    حد  

طارية   يةاتفاق   رِمتبأ    2001  معا  يف  .ةقبوتفلي  عهد  يف  الأمريكية  ائريةز اجل  لعالقاتاا ىل     ا 

ا  تنمك   احلصول   اجلنس يات  دةمتعد    لشاكت كربايت  ،  والغاز  النفط  مواردعىل    من 

 2001  عايم  بيو   .اجلزائرية  السوق  يف  حصهتا  زايدة  من   الأمريكية  تاكالش   تنمك  و 

  ، ردول   ار ملي  182.9  ة تحدامل   والولايت   ائراجلز   بي  يالتجار التبادل    م جح  بلغ   ،2018و

جمال  لس امي  الصادرات،  يف  مليار  157.3  و  تاردالوا  يف  مليار  25.6  مهنا  يف 

ذا  56.احملروقات   اخملابرات  واكةل  مع  2001  قبلتعاون  أأن    س بق ل  لنظام اجلزائرياكن ا  ا 

طار    يف  الفيدرايل  قيقاتتح ال   ومكتب  القويم  الأمن  وواكةل  املركزية   عىل   بر احلا 

ن   ال رهاب، سبمت   ااعتبار    نافا    ادلويل   التحالف  يف  النظاماخنراط  د  ه ش ن   2001  ربمن 

ال  ثنائية  اتفاقيات  يفا  عيق  الاندفاع  و  املتحدة  الولايت  بقيادة   يف   املتحدةولايت  مع 

  مصدر ها  ابعتبار   لالوح  يف  اجلزائر  امس  غرقوهنا    .دةؤك  م  وأأمنية  عسكرية  تبعية

طار   يف   للتعذيبمنتدب    مبوجبه  نيويك الأمر   لك وي  اذلي"  الاس تثنائ  لميسالت "  برانمج  ا 

لهمينهتا  دول  ىلا    ذيبتعل ا  ممارسة يف  ب  تترس  مث    57،ختضع  ق  2005الأخبار  ا  امة  عن 

  منذ   اجلزائرية  الأرايض  عىل(  التحالف  قاعدة)  وفرنيس   أأمرييك  تاس تخبارامكتب  

الأرحج  2002 دلن امل   ييجلزائر ا  موقففا ن   ذكل،    جانب ا ىل    58.عىل    يف   اتوالنور  تقد 

دراج  ،2002و  2001  عايم  يف  والنات  مقر    زايرة  نم  ليقةتف بو   مينع   مل  التحرير  حرب  وا 

مضن   ااجلزائر  ذكل  ي  59، "سطياملتو   حلوار ا"ابمس    ةاملعروف  الأمنية  لناتو هيلكة  يل 
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تشمل ،  الهيك  اذه  يف  ال خرين  الشاكء  مع   مشرتكة  عسكرية  وتدريبات  جامتعاتا

ووالأردن  ائيلرس وا    مرص الأمرمل  ،  احل  يتوقف  هذا  بلعند  توريط  ب   مظاالنم  اق  د، 

حيث    60. الساحل  منطقة  يف  اجلنوب  يف  املرة  هذه  ،اثن    أأمرييك  أأمين  كيه   يف  لبالدا

الصةل    وثيق  وأأمين  عسكري  تعاون(  أأفريكوم)  فريقياأأ   يف  كيةالأمري   لعسكريةا  لقيادةاقمي  ت

املصادر،  ،لمشي   النظام  مع  بعض   ط والتقا  املنطقة  امء سالتحليق يفعليات    حسب 

  للقوات   املتقطع  الوجود  حىت  ورمبا   ب،والتدري  تخباراتس  الاجمال    يف والصور اجلوية  

اجلزائريال  عىلالأمريكية   فرتة  شهدفقد    ماس،ادلبلو   املس توى  عىل  ا أأم    61.رتاب  ت 

  ، مس توايهتا  ىنأأد  ا ىل  ائريةز جلا  دلبلوماس ية، احندار ااخلصوص  وجه  عىل  ، العرب  الربيع 

 ،لاثامل   سبيل  عىلبية  لي ال   لأزمةا  ملفمن  السليب  انسحاهبا  و   كفاءةلاابنعدام    تزي  مت

قلميية  ادليكتاتورايت   مع  حتالفاتعقدها    عن   فضال     حسق و   البعض   بعضها  دلمع   ال 

هه   مل.  املنطقة  لشعوب   قراطيةميادل  عاتالتطل   أأن   ادلولية  اجلزائر  ماكنةت  وه يس بق 

ق  قوةا كهتسطو و   .املايض العقد خاللالبالد ته عرف ، مثلام يةلمي ا 

ذن ا   ع طي  وفوق ذكل    ،يعرش   غري  نظام  تغيري  ترغب يف  مب ترا  رةداما اذلي جيعل ا 

 بوتفليقةاليت أأصابت    غيةادلما   السكتة  بعد أأصبح  تعرف أأنه  ، نظام   اكمال  يتعاون تعاوان  

أأي ابختالسجن  يف  مهنا  جزء    املافيا  أأوليغارش ية  أأيديبي     ادر غري ق  هش    نظامر  اص، 

يفتح ك اذلي  حلاط من  لمنهذا ا  ستبدلت ملاذا    ؟بزتازعليات الاو   ضغوطال  ىل مقاومةع

  دة اسع  بن عن هذا الأمر ل ينبس    دميقراطي؟  وأأ   ا ساليم  نظامب ،  العظمى  قوىلاة  شهي

شفبب  متاماةنت  التآ مرية،    مثل  ،  ابلعقلية  املسكوني  من    أأنفسهم   فونيلك    ل  اذلينغريه 

يس تخدموهنا    غريأأخرى،    بياانت  ابلقم  منظريهت  اختبار  اءنع   نظريهتم  بناء  يفاليت 

 خلاصة.ا

بد  ي  ما  عكس  ىلع ا ىل    نةملو    ثورة  ليس  اجلزائري  احلراكة،  عادسن  عيه  تصبو 

السلطة   يعاز من  تعمل    دم تنصيب يف  دارةاب   لبناء   ةيف عن ل  حركةيه    بل   ترامب،   ا 

.  الأمة  مصاحل  عن   وةبق  ادلفاع   عىل   ةقادر و   الشعية،  اهتؤسسامب  ةقويدوةل    القانون،دوةل  
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الن  ذروة  يف  حىتو  ال ظامحالت  طريق   يف  صارم  ضباطن ا  عىل  احلراك  حافظ  ، ةيع قم م 

  لك ا  طع  ا قارفض    رفض  كام   ،أأجنيب  ل تدخ    أأي  من    واجليش  البدلسالمة  ضامن  ل  الالعنف

 .للجزائر ادلاخلية الشؤون ل يفالتدخ   شاكلأأ 

 التآمرية ميةتالحو ط االستسقا . 3.2

 دثحي  يشء  لك  .مصادفات  توجد  لأأحصاب العقلية التآ مرية،  ي  يآأو   اذلي  كوكبال  يف

يُ عز  يا  مب  بآأخرى،  أأو  بطريقة  ،اـ  حمت  مرتبط  يشء  لكو   ،ما  لسبب  دامئ ا ما  تقدميه  ز  راد 

 62.ملؤامرةا عىل كدليل

نه  منطقي ا؛   خطآأ   ليسسقاط  الاست  دراك    ا  دة  حمد    أأمناطختي ل  عبارة عن    هو ،  خاطئا 

يةلـُ هذه الأمناط امل   من   أأي    يوجد  ل  حيث  ،وائيةشع   ةخلفي  يف يرى  د   قا مثلام، متام  تهخه

  طائفي   يساري    يرى  أأو  عابرة،   حسابة  يفالةل  اجل  امس  ملحت  فةزخر   نشديد التدي    مل  مس

مربايلي د  أأاي نتاج تراجع  يف ةا   .البطيخ أأو الصلب ا 

أأحصاب   ن   ال ا  ث  حبي   ،تسقاطس الابفعل  الغري    وندعيو   نونخدعي ية  تآ مر العقلية 

بوجود    ونومهي توجد  ثيح   أأمناطالناس    مبفردات   ميلء  سعادة  بن  بكتي  و   63.ل 

ا  17  عن  يقل  ل   ما حنيص    ،ةئياملر   القراءة   خالل   نم.  قاطتسس الا الصفحات    يف  تعبري 

كتيبه  57الـ العرضية حداث  الأ   أأوالاعتباط    وعكس   الصدف   عن  ثيتحد  فهو  .  من 

  ست    الأساس ية  الصفات  أأواملشرتكة    مسالقوا  أأو  طانق ل ا  أأو  السامت   وعن   64،تمرا  نامث

 66.اتمر  ثالث الغموضعن و  65مرات

: يقول  عندما .  دةسعا  بنعند    الصدف  فكرة  منوذيج  ل اثم من خالل    نوحض    انوعد

يص  " عدد  فالصدف،    فامي  حنيص  ننا  هائالا  بذكل    67!" ا  يقصد    مخسة  تالزمهو 

 يجر    عيل  ا ىل  2007يف    يادلميقراط  لتقالالن   اكيبكو ال  مركز  من  جائزة  منح(  أأ :  أأحداث

  حفل   يف  –  ةميرافاته ال جرااحن  ع ش ب ء أأ ناأأث   العسكري  النظام  عن   دافع  اذلي  الصحفي  –

براهمي  ادلين   لسعد   اجلائزة  نفس  منح(  ب  بوشايش؛   مصطفى حضه     الاجامتع   عامل  –  ا 
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  ب ورو الأ   الاحتاد  من   جزئ  بمتويل  التمنية  دلراسات  خدلون  ابن  مركز  ومؤسس  رصيامل

 وعةجم   بلقِ   من   لممو    الكواكيب  مركزكون  (  ج  ؛ احلفل  نفس   خالل  –  NED  منظمةو 

  فرساوي   الوهاب  عبد  بي  الاجامتع(  د؛  أأمريكية  منظامتم  يهن، من ب الرعاة  من  ةسعوا

 أأجل   من  العاملية  للحركة  العاملية  عيةامجل خالل    ،غايل  وأأمي  "راج"ة  مجعي  من

  بقيادة   حكومية،  غري  ومنظامت  يدمييوأأاك  نشطاء  م  ضت  دولية   ش بكة  ويه  –  ادلميقراطية

منظمة    يةسكراتر ا  له   ،دوليةة  رِي سه مُ   جلنة   ؛   2018  ماييف    اكرأد  يف  –  NEDيف 

انعقد  راجلزائ  حول  مؤمتر  يف   الاجامتع  هذا  تكرار (هـ  يونيو  يف  العامصة  تونس  يف، 

  هذه   بي  ينزملاباعد  الت   من  مغالر  وعىل  68.احلراك  بدء  من   أأشهر  أأربعة   بعد  ،2019

ثباهتا،  ميكن  ل  اليت  الس ببية  وارتباطاهتا  الأحداث  الاحامتل  ةيدبع   والحالأ   مجيع   ويف  ا 

ن    مهنا،   ديدعال  بي ارى يف ذكل  ي  سعادة   بن  فا  ا  منط  ضافت  ميكن  همم  ". براهينه"  ا ىل  ها 

ال للعقل   ابلنس بة سعادةية  بن  حيملها  اليت  ن    ، تآ مرية   مزتامنة  ااث  أأحد  ستلي   الصدف  فا 

منا يةس بب  عالقة نو دب شارات، وا   . نظريته ا ىل قوده ت  حسري املانبعة من ع ا 

  يف ، ربيةااملغ قناة  من  بدعوة  بو،ا وط اليليج و  لو عس  اجامتع   ا أأنيض  أأ  عتربي  دةسعا بن

املش بوهة  ه  لف  ت أأمر     فرباير،  22  قبل  ايم أأ   مخسة  ابريس  أأرش يفات   أأن  رمغ الصدفة 

عد  ابلفعل  مهتدع  قد  تاكن  نيةلتلفزيو ا  اةقنل ا  أأن    بي  ت   للجمهور   املتاحة  ويديالف  ة  يف 

تدخالهتمو   ،تمناس با خم ربع  اس تقبلت  وسائل  بعد،    تلف  عن    ذكل   قبلالتصال 

 " د صدفةوهل يه جمر  )"  أأحصابه  دينيمش بوه    تزامنأأنه  ا  ر أأيض  ويتصو    69. وبعده  التارخي

أأوتبورظممن  قدام  أأحدكون    70( وفق تساؤل  رمغلا  عىل  مواطنة،  حركة  عنث  حتد    ة 

  ق ل  عي  عضو يف أأوتبور ال  اهذ  أأن    ره ظ ي س  عىل ش بكة الانرتنت  حبث بس يط    أأي    أأن    من

  كونغ  وهونغ   املادليف  جزريف  ،  املثال  سبيل  عىل)  العامليف    الانتفاضات  عىل  ابنتظام

ا   دانوالسو  عالمية عيت  حظ   قد  يةالاحتجاج   مواطنة  أأعامل  وأأن  (  71مؤخر  ا   ىلبتغطية 

 72. ادلولية افةالصح  بلقِ  من واسع  نطاق
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فئة    ال نننظر  لِ  بدأأ  ي فهو  .  سعادة  بنى  دل قاط  تسس الا  رات تصو    من  أأخرىيف 

 : خباراناب  ثه ي حد

برزت    قد[  طابو  بوشايش،  ول،عس  ]   لأسامءا  هذه  أأنبطبيعة احلال    لحظ  قد  امجليع

ا  رمبك    وقت   يف  –  قادر  بقدرة  – ي  عد    هواريل اشري"  ي " أأن    لكن  ،احلراكوسط    جد 

  عن   البحث   بيتطل    ،الواقع  يف.  العبيث  ابلأمر  س يل   احتديد    صشخاالأ   هؤلءا ىل  

 73. عىل حد سواء  الأخرية الأحداث مراقبة، و املايض ا ىل دةالعو بيهنم،  كةرت مش قوامس

  الثالثة   هؤلء الأشخاصل شك خاص  ب   يد  ع  واريه ل ا  اقرتاح"  أأن    خالصته  يف  ر كر  يو 

احلر  د  ر  جم  يبدو  ل  جامعية،  سةرئا  وايشلك    أأن  جيب  قول،  حسب  اذلين،اك،  من 

  هو   ما  كنل  مالحظته،  اركهشي   العامل  أأن    سعادة  بن  يعرف  كيف   ير دن  ل  74". صادفةم

ل ليربز  يف رسية اتمة  بوكة  احمل طة  ل اخلتفاصيرمس  نه ل يأأ للعيان جبالء هو    ابد    ه رتقدا 

مالب عىل  الفائقة   ه أأنيس تنتج    هلعجي  الاستسقاطجمال  يف    يدفر الهل  ختي  .  ساهتاكشف 

ن  أأ و  يبدلكن    75".أأول  "   بوشايشي امس  لهواري عد  ايذكر    أأن"  الصدفة  قبيل  من  ليس"

دراك حال دون تفط    اخلاصة اطهمنآأ ب ه املتش نجمتسك    .ل هذا الاكتشافخسافة مثنه وا 

ي  احملققكشف  مث  ا  الفذ    بن سعادة، ذكل   اليت   س يةالأسا املشرتكة    امسلقو العبقري، 

الغطاء عن     الروابط من هجة    ،"املشرتكة  السامت"  من  وعتيجم   أأي   ،اللغز  هذاترفع 

حد  ياذل"  زعامءال"  بي  وعالقاهتم،  الهوية  جمهوةل  ةهممين   ةيكيأأمر هيئة  و هتم،  ويه  دن 

 . أأخرى انحية من يةابل سالمو 

 عالئقية   أأدةل  لها  ل يرى    أأنه  دلرجة  سعادة  بن  ذهن  يففة  يث ك   املشرتكة  السامت  هذه

انامتهئم  و   بو اوط  بوشايشو ي  لك من عد    ة بي فكريال  ابةتشارك القر عامل    مثل   ،واحضة

الق وأأن  يةاك الاشرت   وىجلهبة  اينمتون    ول س  ع مع    ةثثالال هؤلء    ،    ادلميقراطي   يارلت ا ىل 

 ماوء  وهد  بعقالنية  يد  ع  لنا  يشحويف هذا الباب  .  البالد  يف  الس ياس  يفلط مضن ا

 :صفحة ثالثي  حوايل يف ، دةسعا ن بحنق  أأاثر
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مبثابة   هو  اذلي  خطاهبم  أأساس  عىل  القادةربز  ي   بية،ع ش   احتجاجية  كةر ح  أأي    يف

ذا.  سايس    عرض  ،مجلهور من الناس  س ياس  مطلب   مع  افقيتو   العرض  هذا  ناك  ا 

من  .  شعبية   خشصيات  ن يصبحو  فا هنم عريضة   ابلطبع،  لكهم  سلي   اجلزائريي،فئات 

لك    اذلي يطرحه  اس الس ي  العرضليه و ا  يريدونه ويطمحون  ا بي ما  وجدوا انسجام  

  ةيششو   دورق و   بلعباس  وحمسنول  عس    زبيدةو   بوشايش  ومصطفى  طابو  كرميمن  

  ل  لكن ،أأو ذاك وقفهذا امل عىل املرء معهم فقيت    ل قد. ]...[ ينخر أ  و  بوماةل ليوفض 

ناكر أأن  مي  يفهو ال ن    ولهذا السبب  ،البالد  أأحناء  مجيع  يف  عبيةش ب   ظىحي  طابوكن ا 

ن    .السجن  ز  اذلي يرك    خطاهبمم عىل  هو هتج  ...  وطابو  ولس  ع و   بوشايش  عىل  الهتجم  ا 

 76. طيراقادلمي   لو  تحابل  املطالبةعىل 

حيُ م  أأ  ما  لك    بن   نظر  يف ل،  و  ا  "  ال سالميي"و"  طييادلميقرا"  بي   اتصال سعادة، 

مؤامرة منه  تصو  تلك    حرىابلأ   هو،  وجيعل  تغذ  ره  س    ولوجية يديالأ   املواقفيه  اذلي 

ن  مف  77. الس ياس  ابل سالم  عالقة  ل  ما  لك    من   ويجديول الأي  بهورها  ة،الأهلي  للحرب

 تتجاوز  وطنية، س ياس ية  جهبة  اءبنتسعى ا ىل  اليت ةالس ياس ي  تلشخصيااوهجة نظره،  

ملد  املاضية  العقود  ن ع  وروثةامل  الانقسامات ا ىل    ،    عىل  يوافق  هلوجع   اجليشاليد 

  ادلراسات   من   يدعدلهرت اأأظ   وقد.  س وريبةتوج    موضع   يه  الس ياس،  النظام  ا صالح

جنوح    أأن    املؤامرة  نظرايت  حول ومص  واستسهال  أأكرث  مثة  ار يت ل امن    رف لطاحنو 

 78.أأنواع الشورش ىت  خلبث و اب ابلاملق الس ياس

 من الخداع   شظايا  . 4.2

الأساليب    اليت  ادلراسات  تشري يف  قناعية  ويةلغلاحبثت    يت لا  التصال   ووسائل  وال 

الغالب  حيرصون  أأهنم  ا ىل  ،ةاملؤامر   تراينظأأنصار    يس تخدهما   مبظهر   الظهور   عىل  يف 

 79.عقالين

  واملالحق،   ابملراجعها  دع ي  يتلا  النقاط،  بعض  لو ح  فاصيللتاب  ثري    سعادة   بن  كتيب

ل   مما ابملهنج    انطباع ا  مبتدئيل يعطي  االعلمييويح  لكن   يتجاهل  أأنه  يه  ةملشلك، 
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  ادعاءاته   يقبل  أأن  للمرء  ميكن  ل  ابدوهن  اليت  اطوالأمن  والأدةل  احلقائق  من  اكمةل   جموعات

  اليت   ،البياانت  قحالم   يف  ات حفص  مثانطول    عىل  ينش  املثال،  سبيل  عىل.  يةجبد  

علهيا    كن مي ليوث  الانرتنت  عىلالعثور    يف   بوشايش  ومصطفى  عداد  حكمي   كةمشار ق  ، 

  خالل   ورتبأأو    منظمةامقد  أأحدطها  ، اليت نش  ادلميقراطية  تلالتحو    لو ح  عل  ورشة

  أأنه رى  ي  ل  لكنه  ،2000  عام  يف  الربازيل  يفانعقد    الشامل  ادلمار  آأسلحةخاص ب  مترؤ م

  اليت  الس ببية  سلسةلال   الأقل،  عىل  واحدة  حةفص  يف، ولو  للقارئ  حيش   أأن  هم  امل   من

ا عش تسعة بعد ابحلراكا احلدث هذ تربط  . عام 

ُ   لحقاتامل  يف  صفحة  25  يف  ثقيو  مث    تكشف   ل  اليت  ويكيليكس،  ياتبرق من    اخ  سه ن

ا ل يرى  وهنا أأيض    80،العلن   يفهو نفسه و  بوشايشيضيف ا ىل ما قال    يشء  أأي    نع

  اكن   اذلي  لأمرييكهو الطرف ان  مه   صفحات،  بضع   أأو  مجل   بضع   يف  ،ولة ليقور رض   أأي  

يه  البالد  يف  ةاجلاري"  امللونة  الثورة"  يقود وما  الا،   أأو  منيةالأ   أأو  قتصاديةاملصاحل 

جندها يف لك   مشرتكة  مسةة  ـ  مث.  من خالل ذكل  يبغي حتقيقها  اكن  اليت  س يةس يا يو اجل 

  للقارئ   ركوت  ،واحلقائقوقائع  لا  من   جزء  فذح  أأو  تقائيةن الايه  أأل و  املؤامرة   نظرايت

ما يضيف  ال  وملء  النقاط  ربط  كيفية  لختي    ترف   ، امزية خاصة هب  تآ مريةلل فراغ، وهو 

 81.شائكة جعلها  الأقل عىل أأو ، ةادضم ةجححماوةل لتقدمي  بيط أأي  ث ت ل 

ن   .  ةمشوع  غريبطريقة    ملراجع ا  سعادة  بن، يس تخدم  فةي  ز امل  العقالنيةجمال  ا يف  ـ  دامئ ا 

للمبتدئس بلن اب  زي  مت  املراجع   مدااس تخية  ل ع  .  الأاكدميي  الاملقن  ع  الصحفي  ملقالا  ة 

التآ مرية    تيسءو  الطري  اس تخدامالعقلية  ل ضفاء  هذه  ن  م  ،اادعاءاهت  عىلمصداقية  قة 

اس تغاللها   البحث  يلك    الناس  من  قليلل ا  كونخالل  أأنفسهم    املصادر هذه    يففون 

 . مهناق التحق  و 

املرج ا  أأيض  الغ  يبادة  سع  بن اس تخدام  )الا اذل  عيةيف  ومراج اتية  مبقالته  عه  س تدلل 

  سبيل  عىل   ، نذكر مهنايعةمرة يف علية حسابية رس   12  ن م  أأكرثأأحصينا    ؛الشخصية(

براهمي  ادلين  سعد "  أأن  مع زي  عندما  ال،ثمل ا ا  ط متور    ا    يعتقد   املرصي"،  الربيع   يف   جد 
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يف    هو(  22)  رد صامل  لكن  ،قةة موث  تب اث  حقيقةة  ما يقول بن سعاد   أأن    ع املطل    غري  القارئ

مقال  الأمرحقيقة     أأكرث   من   واحدة  يه   راج"  آأنب  وحض  ي  عندماو   ،الشخصية  ته من 

ن     ،"NED  بلقِ   من  متويال    تاملنظام الشخصية    نصوصه  ا ىلحيل  ـ يُ (  40)  درصملافا 

 .35و  10 جعياملر  حتت املدرجة

ا ىل  ن  عندما أأي    ل  ،"ةطيراادلميق  ادواس تري   راج  لويف،بال"  35  املرجع لقي نظرة    جند 

  املنظامت   أأكرث   من  واحدة"  يه  "راج"  أأن  ا ىلتشري    حىت  أأو   ،عيهما يد    دمع تل   تانياب 

 ، "اجلزائر'  ربيع '  بعد   س نوات  مثاين "  ، 10  عرج مل ا  يص    فامي   ا أأم    ". NED  بل قِ   منمتويال  

  لكن  ،"2011  عام  يف  NED  من  ادولر    25000  قدره  متويال    تلقت  راج"  أأن    درو   فقد

 الأخرى  ةالأجنبي  احلكومية  غري  واملنظامت  "جار "  بي  املقارنة   انتايب ل   أأثر  ي  أأ   يوجد  ل

  نوعهناك  ".  NED  بلقِ   من   ويال  مت  املنظامت   أأكرث  من  واحدة  يه  راج"  أأن  ظهرتُ   اليت

نه  ،"رشاد"  دة سعا   بن   ريذك  عندما سوء اس تخدام البياانت،    من  أ خر   تعريف  د ـ  يس مت  فا 

يُ   ،نفسها  رشاد   موقع   من  ليس  احلركة مناو   ،ضرت فكام   Maghrebموقع ن  م   ا 

Intelligence (121 ال حاةل) ، املغربية اخملابرات بآأهجزةوثيق الصةل   موقع  وهو. 

ذا ب   الأاكدميية  ة امالرص و قة  ادل  صفةاكنت    ا  عند  سع  ن دلى  تهتاوى  حفص    أأدىن ادة 

  مفن ثال عىل ذكل،  مك و .  ل نصاف والزناهةابملهزةل تظاهره  الأمر ابلنس بة    كذكل ف  دقيق،

  نفسه،  عن  ادلفاع  عىل  دراق  غري  جسي  همامجة  أأخاليق  ري غ  ر  أأمبآأنه    قر  ي   أأنه  دويب  ة،حيان

  ،(امكةحملا  وينتظر  املسجون)  وطاب   لكرمي  يلااحل  الوضع   ا ىل  ابلنظر"  يقول  عندما

دراج    الالئق  غري  من  س يكون سوى    .الس ياق  هذا  يف  هيتقض ا  نذكر    قائق احلولن 

  من   حات فص  تس  يف  طابو   يذكر  ،رىأأخ  حيةان  من   لكنه  82، "دلى امجليع عنه    فةواملعر 

  ا ومر تآ    اذلين  املزعومي  اخلونة  بي  امسه  ذكري  حيث  اخلامتة  يف  كلوكذ  83ش بكته التآ مرية 

ا  زعومامل   تآ مرامل   طابو   هل .  بدلمه  ضد  الأمريكية  املتحدة   ت لايالو  مع يدخل يف  طار  ، 

امجليع   احلقائق دلى  "املعروفة  يد    "الثابتة  املامل  حيث  منعي؟  كام  بغل  كر  اء  ردف 

 . أأسوأأ  هو  ما جند أأن ميكننا ل ة،امالشه 



 ارخص  هذاين ةلاح يف التآ مرية يةل العق 

 

 
53 

ما    أأسوأأ   لك    علية هو    "همن  الأسوأأ "  التآ مري،  الكوكب  ويفمنه"    أأ "أأسو   هول 

  دامئ ا   تنسب   أأهنا  امرةاملؤ   نظرايت  من   كبري   عدد   حتليلضح من  ت  ي .  يثةاخلب   نواايال   اطقسا  

 جوهر  ريةعقلية التآ ملل   زي  مامل  بع طاال  هذا دمغ  ي  84.املزعومي  املتآ مرين  ا ىلممية  اذل  ادلوافع 

ثباتية  واثئق  تقدمي   من  بدل  ف .  سعادة  بن  وصنص علق  تت ط  أأمنا  توحض    ،مفحمة  أأدةل  أأو  ا 

ا   اكن  يعد    بآأن    مزاعه  تدمع  ونواايعالء  و   عالوأأف  بآأحداث   ادلوةل   ضد   مؤامرة  يف  متورط 

بفض  ي  اجلزائرية، ذا هبو   .رتباطابل  اجلرم  ةلحبي  دةللأ ا  ا ىل  افتقارهتعويض  سعادة    نل 

اكمةل  جبيدالشآأن   نقل    ،هورويزت  أأو  هنتنغتون  أأو  وولفويزت  عن   فقرات  مه  أأفاكرمع 

  يفي  عد    منشوراتد اخللط بي  ويتعم    85. مأأفعاهل  ن ع  مسؤول  يعد    أأن    ول  كام،  آألوفةامل

ادلامية،الع مآ س  و   Journal of Democracy  ادلميقراطية  جمةل بي    وكذكل  شية 

 86.سبمترب 11 اثأأحد أأعقاب يف العرب العامل ضد الأمريكية س ياسةل او ي اث عد  حبأأ 

عد  و ه ل ل   الأاكدميي   العملحول  السحيق    هجهل  تلخيص  ميكن  يفري  : لكمتي  ي 

ثبات  الأمر  قيتعل    عندماف ".  املمثر  الاحندار" كوين  ت   يف  طمتور    يد  ع   بآأن    ائهعاد    اب 

  ىل ع  لتسرت  ا:  تيشف لت ا  حماك   بلو أأس  ا ىل  يلجآأ ،  لس يربانيةا  نشطةش باب العرب يف الأ ال 

حول  لشا  نش  خالل  من  ال ثبايت  هجهل سامه   يعد    لهوارياهل  "يسآأل    .املهتمكوك 

يقول    مثة مثل    88.بوشايش  ضد   مماثةل  ل يه حِ ويس تخدم    87مبارش؟   غري   أأو  ارشمب  بشك

ا  بآأن   ما هو طبيعي  متخف     ش يطانضبط    جلاحمة يفالرغبة  ا ىل    ملتآ مرتنهتيي اب  ،وراء 

 .منهف أأضعا قاختال

 راكالح ضد  كدعاية  تآمر لا . 3

  ور احمل،  اله أأو  .  اعوم    حماور  أأربعة  ا ىل  املؤامرة  نظرايتحول    اكدمييالأ   التفكري  ينقسم

ليه  ناق تطر    اذلي  ريف،عامل  متيزي   ةوكيفيومناجهها    امبنطقه   مت  هي واذلي    س بق،  فاميبعجاةل    ا 

 89.قيقةزيف واحل بي الا حمتوايهت
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لهي  الثاين  احملورق  يتطر  و  ص  يفح  بيامن  90؛ نفس يةة  ليا شاكعن    تن    اهرظم  اعتبارهاب  اا 

ا  أأم    91؛وس ياس ية  امتعيةجامسارات    عن  اتتعبري صفهتا  ب   املؤامرة   نظرايت   لثالثا  احملور

مثل غريها من منتوجات   اله ث م   املعارصة،  للثقافةكنتاج    هايسعى ا ىل حتليل ف   الأخرير  احملو 

 92.الأدب أأو لسيامنالثقافة اك

ن   كنمي  اذلي  ما:  لثثاال   املنظور  يف  فس نان أأ   نضع   انودع  املقال،  هذا  ل كامل  ه تعلمأأن 

 ؟س ياس عبريت ك ، سعادة ن ى بدل  املؤامرة نظرية من

 تشك    املؤامرة  نظرايت.  شاذةاس تثنائية  ن قضية  ل يشالك    رييبه املثعادة وكت س  بن

 ل ائسو   عىل  وتبادلنا  الاجامتعية  حماداثتنا.  منطقتنا  وثقافة  الس ياس ية  ثقافتنامن    اجزء  

العقلية طت  ترصحيات   93كرالو   لتصنيف  اق  وف  تشمل  الاجامتعي،  صلالتوا علهيا  غى 

ا  دفتس هتالتآ مرية،    الأمريكية،  املتحدة  الولايت  فرنسا،  اسونية،ملمثل ا)  خارجي ا  متآ مر 

وادعاءات ،  (وغريها  تركيا،  املسلمون  ال خوان  قطر،  ات، مار ال    املغرب،  الصهيونية،

اأأخرى تس هتدف     مع  ي املتواطئييالعلامن   العرب،  يالبعثي  القبائل،  لثم )  الي  خ اد  متآ مر 

املرت يال سالمي  ،الغرب ابيبط  أأ   ..(خلا    لشق،  اجند    تشري   اليت  امرةاملؤ   ايتنظر   يض 

اجل)  العليا  طبقاتال يف    املتآ مر  ا ىل ، (ة الأوليغارش يأأفراد  و   والس ياس يي  رنالاتمثل 

عو  تركز  أأخرى  الشعب  ىل سفال لطبقات  ا  يف  املتآ مرىل  نظرايت    سبيل   عىل)  وسط 

  يف  أ خر  بدل  أأي    يف  لاحلا  هو  كامو (.  املعارضةالقوى    أأو   تشخصياال ،  احلراك  ،املثال

و و ،  غزيرتآ مري  ال   طاباخل  فا ن    ة،املنطق   بل قِ   من  وتشجيعه  بل  تغذيته،  يمت  مقبول 

 .94ةنظم الأ 

يف    القمة  تس هتدف  اليت  املؤامرة  نظرايت عادة    مثل   ا،هنلأ   ايت ادليكتاتورتنتش 

ويف هذه  .  ضدها  الضعفاء  صفوفسمح حبشد  ت   سلطة،ل ا  ضد  والشائعات  اطريسالأ 

احلك  يف  ةالثق  زمةأأ م  سهت احلاةل،   الشعوب،  و به  وأأقطا  نظام  وسط    والسخط هتميش 

املس تضعفة   الشعب  توفري  ،  الس ياس ية  املشاركة  من  مه واستبعادفئات  الأرضية  يف 

ا  صبةاخل  العقلية  ال لتآ مر لمنو    ك  تش  هذه  مرةاملؤا  نظرايت  95.ظمةنلأ ا  س هتدفت   يتية 
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ت فئا  بي  املساواة  عدمس  يف تكري  اهترسامما  دانةا  و   ،سلطةال   لنتقاد  ي انسب   أ منة  طريقة

ا ضفي  ي الأمر اذلي  ،  والبريوقراطية  والفساد   الشعب   ينسج   منلِ ابلنس بة     أأ ابلمتكي  شعور 

هنا "  96.وينقلهاهذه النظرايت    الس ياسة   علامء  ضعب  يرىو   ".للُمس تضعفيخري  الأ   امللجآأ ا 

ن اك  أأنه ، خسيفة  ن تكو  ما  الب  وغا  ومهيةكوهنا    سلبية،تآ مرية  ل ا  واايتنت هذه الر حىت وا 

 97. سلطةال كبح جامح جمال  يف  ا جياب وربد ذكل مع  فا هنا تقوم

ل   أأما السفىل،  ال   تس هتدف  اليت  املؤامرة  نظرايتابلنس بة  تصدر عن    ما  افغالب  طبقة 

ا يد  ج   املنطقة  يف  ديةتبداس الا   مةالأنظتتقن  و   98. "مريةآ  ت ل العقلية  اب  ونةاملسكادلوةل  "

فربكة  عل  لكهنا   دقةاص  معتقدات  ليست  النظرايت  ههذن   ا  .  رةماؤ امل  نظرايتية 

 99. وس ياس ية  اسرتاتيجية  لأغراض  تضخميها  يمت    دةمتعم    ومهية   بناايتتُنسج  بل    خاطئة،

القويمشع ال   تعزيز  أأو  لبناء  الأنظمة  هذه وتس تخدهما     ا أأيض    ولكن  نية،وط ال  الهويةو   ور 

ولنا   100.انهتهمي   يحتد  ل  او حت  اليت  املعارضة  تاكحر   أأو  خشصيات  ش يطنة  أأو"  هشويلت "

نتذكر كي ا وِتك"  الأجنبية  خرافة "اليدنا  ل   تُروى ف  أأن  اِمرار  ا ىل  من  رار  أأظافران  ذ نعومة 

 . يخوختناش  

 رية آ ملتعقلية اال   عنو درج مضن  سعادة تنناها بن  يتب    اليت  املؤامرة   نظرية  أأن    الواحض  من

والتحيل  رتقالا  من   بدل  و .  السفىلطبقة  ل ا  دفتس هت  ليتا الل اب  اء    دمةخل  وظيفيةفضيةل 

ه ضعلاونرصة   ضد  ن    ،قوايءالأ مينة  فاء  النوع    فا  التآ مرية  هذا  النظرية  لك يو  من  جه 

وهت ضد  ج  انتقاداته  يسعون  امته  اذلين  بذكل  ف   تايل ل واب  ،منفسهأأ   حترير  ا ىل الضعفاء  هو 

  مل، اش  بشك  ذكل  يس تغل  العسكري  لنظاما  أأن    فيه  شك  لا  ـ  ممو .  ادلوةلية  مر تآ    يدمع

 .بش ىت الطرق والوسائل وكتيبه لمؤلفلرتوجي  ال خالل من

ج  ب كتي  ل د ابئد،  اليت تنمتي ا ىل عه   اجملاهدحصيفة  نظريهتا  و زائرية  اجل نباء  الأ   واكةلت  رو 

يس  ل   أأمر    وهو   املؤلف،  راجلزائ  وقناة  الوطنية  ال ذاعةاس تضافت  و   101.املثري  ةسعاد  بن

 
  هلم   محيس  مما  تامجلاعا  أأو  شخاصالأ   ا ىل   السلطة  من  املزيد  ادنا س  علية  شري ا ىل  ت   ،لزييةجنال    ermentowempظ لفل  رمجةت  أأ 

 .الس ياس أأو الاقتصادي أأو يالاجامتع لاجملا يف  ايتاذل اللقابلس ت
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  برامج  شهور   مدى   عىل  ث  بت   واملسموعة  يةاملرئ   ال عالم  وسائل ظلت    بدل  يف  ي  له اب

"ط  اكن  الطبيعةعن    احصص    أأو  "البغريرهيي  وقت    املواطني  من   ال لف  مئات ، يف 

ابأأيض    ممتزي    ا عاليم  س ياقيف    لك ذكل   ت    102. الشوارع  يفيتظاهرون     مخسة ل  اعتقا 

  ميالكر وعبد وابلط جامل ارين، در  خادل  جري، امس بلق ،يعسم ال  عبد احلي  عبد) حصفيي

  ، (RadioM،  Maghreb Emergent)  ال لكرتونية  الصحف  بوجح  ،(يشزغل 

و و   العامة  ال عالانت  احتاكر  عن  فضال     اع ل خض  "زرةاجلو   عصاال"قاعدة    فقتوظيفها 

 . الصحفيي

  حب صاها   يدير ليت، وااجلزائرية  السلطات   من   اجزئي    موةلملا  ،Afrique-Asie  جمةل

قنفس  بتي  الك   تصدير أأيض  ه،  ب امت يه  جانب    103، ل  ةواسع  يةتغط ا    من   العديدا ىل 

بيامن  لجت  رو    اليت  ال خبارية  املواقع و   الصحف الأقالم احتفت  ،  من  جموعة 

يفستئصال الا تدور  اليت  املية،  فكل  اجلرنالالالوقع    لنجل  ب ابلكتي  ،  نزار  كرتوين 

 .104نظريها ة قل  ه كتحفتم قد  و  دةمج  امل قاتيل ع ت ال س يل من ب  فه، وأأغدقت عليهومؤل  

يف  ل  متث  ،  أ خر  مؤات    س ياق  من   ادةعس  لنب   املؤامرة  نظرية  ش ن   علية  تادتفاس  

ابهتمتيتوجيه  زامن  ت تي    لتآ مر  عالموهج  ا  حبمةل  حظيتا  احلراك،  صاخبةم ضد  ،  ية 

قد    اكر احل  أأن  يزمع فهيا    ،القمو   خلض   محمد   الاكتب  بلقِ   من   2020  ماي  25  يف   واحدة

  ، بيومي   ذكل  بعد  ةالثاني و   105،بقليل  2019  ايررب ف  22  قبلة  يب ملغار ناة اق   ةعايبر ق  انطل

اترخي    ع رجِ ويُ   ،"وهجته  غري  "  احلراك  أأن    زاع ا  ديبومحي  محمد"  الفلسفة  أأس تاذ"  بلقِ   من

كبار املسؤولي  من    اد  عداليت طالت    عتقالتالا"موجة  بداية    ىلا  وهجة احلراك    لحتو  

ادل  ي ذلا  احلراك،  يفملشاركي  ا  وففص  يف"  ةللغاي  ادح  عاج تر "  ا ىل  ىأأد    امم"  وةليف 

 توجهيه  حتاول[  اليت]  ادلولية   احلكومية  غري  املنظامت"  رهينة  احلي  ذكل  منذ  أأصبح

  تصال لا  وزير  اتهيتوج  يعكس  هذا"  الأجنبية   اليد"  خطاب  106".الفوىض  ل حداث

عالميا ارس ابس امتتة تضليال  مي اذلي " احلراك" عن ف ر حنا اذلي" يدداجل احلراك" حول ا 
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 حىت  كمبار   حراكحول    احلص  قايد  خلطابناعة  ال   ةالنسخاره  ن اعتبما ميكأأو    ،لو  الأ 

 107. احلي ذكل منذ للخارج اتبع  راكحو  بوتفليقة سقوط

ن    ذ  ، مآألوفةجد    نبيةالأج   يدل ا  خلطاب  والأمنية  الس ياس ية  ادلوافع ا    حتويلسعى ا ىل  ي ا 

الرهاانت    الانتباه جوهر  فال  هوو عن    عدو لا  ا ىلهيه  وج وت  ،عسكريل ا  احلك   نظام   سا 

قصدامل  أأو  الومهي  اخلاريج، عن  أأصاو   ،ضخم  ابجتاه    ع بتوجيه   "فداء  باشك "الهتام 

 يف  داعيسمم ا    –  بعبع اخلاريجال   مع   ابلتواطؤ  ب زعهحس   فونيترص    –  احلراك  داخل

وحتاحلراكي  ا رابك   ة ياعتذار   ف اقمو يف  حشمه    خالل   من  العمل  عىل  قدرهتم جمي  ، 

ا عن  ن    .لنفسلدلفاع  ب  ا  وسط  وجود  الادعاء  مع اب  فونيترص    اكاحلر خونة  لتنس يق 

من    اء  ز ج   يشك    العدو   يتجزأأ  ال  ال املنطق  لأن  بحتلأمين  اب  ،  اذلي  التلوحي  لهتديد 

ا  أأكرث  الناس  جيعل  جنيبلأ ا   التخريبه محالت  شلك  ت  الأمين لتقب    اس تعداد  التشديد  ل 

 .لية مقع احلراكحامتفوس للن اهيي   يقالخأأ  رمكرب  م  خده س تويُ حلرايت، اتقييد و 

ن    سعادا  املهو بن  التآ مريةة  ابلعقلية  ي   ،وس  أأن  حلمدراكبدو  دون  يمل  ،ال    يف  رفك   

 بياثبتة    عالقة  د وجودك  ؤت  دراسات  ةعد  ف.  والعنف  املؤامرة  نظرايت  بيالقامئة    العالقة

 ي  أأ ملثري  ابه  كتي    شك  ي   ل  قد   ،أأورواب  يف   أأو  كندا  يف  108.والعنف  يةتآ مر ال العقلية  

اس تثنينا  مشلكة ذا  ا  يتضم  كون  ،  هتمحمتواه  ضد  وتشهري    اـ  ن  ي ا  ابنعهتمن  ملتآ مرين  م 

 الس ياس ية   ةالشط  ، تضم  الس ياس  التطرف  يتفش    حيث  اجلزائر،  يف  لكن   ،املزعومي

  بن   وصفهم  من   ك  فوالضابت امللتوية،    ، القذرة  بي عىل املهام  من العمالء املتدر    ديدالع

  أأن يف  ا  الأمل معقود    يبقىو .  ايقي  ق ح   اأأمني    اطر  يواهجون خ  هبم  هتبش م   ةخونآأهنم  بة  ادسع

ليه بظاذلي ين  الالعنفهذا    في،الالعن  مسارهيف    احلراك  هنر  يس متر     سعادة بعي   نر ا 

لهيا   ع يتطل    اليت  القانونعىل هذا الهنج، ا ىل أأن تقوم دوةل  راك  هذا احل  ر  ويس متالريبة،     ا 

 . هلبآأمك شعب  

 عليه تعي  ي   اليت  دةلالأ ة  ، هو  عدل  حمكة  أأمام  ميلأ   أأنة  داسع  بن  عىل  يعتي س   ادهنع 

متقدميها  هاوهج  ي  اليت  اخلطرية  والهتامات  كتابه  يف  همايقد    اليتهزيةل  ال   البياانتل  قاب ، 
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ل    ،اجزاف   قضائي  تحم  ي   نأأ   عليهف   وا  اذلي  ل  الضر  أأدىن    دون  هفي  بتسب  ا  أأو  حساب 

 109. همواطنياكرتاث ضد 

 

 بن  كتاب  اشرتت  اليت  ب،  فضيةل  لـ  امتناين  خالص  عن  أأعرب    أأن  أأود    :ردي وتق   شكر 

  عن   ع ادلفا  يفمهنا    مكسامهة  ،زهيدال  يالشهر   ا عاشه ، مبالرسيع   ابلربيد  يل  وأأرسلته  سعادة

 . احلراك
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مة 1
 
 . مقد

بن سعادة    بكتي  تناول    ت    ،"العقلية التآ مرية يف حاةل هذاين صارخ"  السابقة  ةلقاامل  يف

لل ا ق  أأنفسهم  بوانص    اذلين  هؤلء  مه   من" نفس  ل   أأخرى  وكتاابت  1"؟اجلزائري  حراكدة 

عيه يد    ما  حولتشكيكنا  ق  عل  س نيف هذه املقاةل،  و.  ومهنجية  معرفية  زاوية  من  ،الاكتب

أأعام الاكتب   عىل  و   نةامللو    للثوراترؤيته وفهمه  فقط عىل طريقة    رتكزيلل تآ مرية،  ل  من 
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لهيا هنا نتس اليت    ري،اجلزائ  كواحلرا"  العرب  الربيع "تشبهيها بـا ىل  حلثيث  اسعيه   ا  طرق 

 . يةس ياس  ال  مو العل منظور من

  خي تارف    2. ومقارانهتا  رية الثو   لظواهرمجةل أأمور أأخرى، اب  من  ،ةالس ياس ي  مو العل  متهت

أأي    الثورية،  واملوجات   ابلثورات  حافل   ياملاضي  القرني عىل    ابحث   وبوسع  احلصول 

اليت    م  ـك وادلراسات  والكتاابت  الأعامل  من  بي تقار هائل  ما  الثورات  هذه  ن  ا  يف  ، 

أأو    شك منفردة    الأعامل   هذه   اكنت  ذاا  و   3. متسلسةل  موجات  شك  عىل ثورات 

ا ىل    ال شارة   مع   –  4"عربلا  الربيع"ونة  لو  ملا  ثورات ال   بي  املقارانت   بعض ابلفعل    نتتضم  

العر  أأكرث  أأن   الربيع  تقارن  ادلراسات  ابب هذه    أأورواب   يف   1989  امعل   الثورية  ملوجة 

)العرب  الربيع "بي    تساوي  أأاكدميية  دراسةتوجد ابملقابل    فال    –  5قية ش ال    واحلراك " 

ففهو    .ةسعا  بنيفعل    لاممث  نة،امللو    ابلثورات(  اجلزائري يكتفي  ب ل    جمال   تضييققط 

مقارنته يف  ةارنقملا مرجعية  به    لك    بل  ،(امللونة  الثورات)، وحيرص  يقوم  طرح هو  ما 

يف    .نةامللو  مرجعيته  و   اجلزائري  احلراك  أأو"  العرب  الربيع "  يبمتاثل    أأو  تشابه  القاتع

قامة  علمي ا  املقارنةحي تقتض علية   ق  دقيالت  ا ىل  ابل ضافة  واختالف،   بهتشا  عالقات  ا 

اابه  شت ل ا  قاتالع  يف تبي و   6تباينال   عالقات  وأأيض  ا ىل  نسعى  ما  املقاةل ي هو  هذه  نه يف 

 .احتديد  

اقاةل  املمن هذه    الثاين  القسم  ميقد   ا  ملخص  تزمع   اليت  سعادة،   بن  أأطروحةعن    موجز 

 . ملونتان ثوراتن اجلزائري واحلراك" العرب الربيع "أأن 

عن   –  نشها  يعيدون  يناذل  يياجلزائر   الصحفييكوكبة  و   –  ةسعاد  بن  وصصن  نت

املخ    من املقال  الثالث  القسمم  يقد  و ،  نةامللو    لثوراتاب  ة،فاحضمعرفة سطحية     م لعلو ل  ص 

 . الثورات هذهحول  الس ياس ية

من هجة    اجلزائري  واحلراك"  العرب  الربيع "  ثورات  بي  مقارنة،  الرابع   القسم  يفييل  

اثني  نةامللو    راتثو ال و  أأ امل  من   ءاجلز   ذاه  حضيو  س  و .  ةمن هجة    منطقة   انتفاضات  ن  قاةل 
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د وس تفن  .  ةنامللو    ابلثورات  مقارنهتا  ميكن  ل  2011  عامل   فريقياأأ   وشامل  الأوسط  الشق

أأيض  ادلهذه   فيه  حامس  بشكا  راسة  يقع    احلراك ه  تمقارن عند    سعادة  بن، اخللط اذلي 

املقاةل  شريي و .  نةو  لملا  لثوراتاب  اجلزائري  ،التحديد  وجه  عىل  "ةني لو   اتاحنراف"  عنوان 

 . واخللط يف تشبهيها ه الأخطاء يف حتديد طبيعة الثوراتهذ ا ىل

ن      الثورات  خالل  لوحظ  اذلي  الاحتجاج  من  نةمعي    أأشاكل  بي  القامئ  التشابها 

سامه    أأخرى،  يةانح   من  اجلزائري  احلراك  أأو   العربية  والانتفاضات   انحية،  من   نةامللو  

يف حي ميكن بسهوةل  .  الفئة الثانية ابلأوىل  دمج  دة يفرة بن سعا يف تشكيل نظ  جزئي ا

لأ العثور   بديةل  تفسريات  التشابه  عىل  الفئتيوجه    اخلامس   القسم  يف  مت  تس و .  بي 

ة    مناقشة  وراءها،  الاكمنة  وال ليات  الثوري،  الانتشار  أأو   التسلسل  فاهميمك  جوانبعد 

  الوطين  عرب  لالنتقال  ،مقنعة  تفسريات  مي تقدو ية،  اج حتجالا  فاكرالأ   شن   وعليات

 . اجحتجالا اتارسومم لأفاكر

  يف"  العرب  ع ربيلا"  رشارة   أأطلقت  اليت  يه  الأمريكية  ال دارة  أأن    ةسعاد   بنعي  يد  

  املتحدة   الولايت  أأن    يزمع  ،2019  عام  اجلزائر  ما يص    يفو.  الفوىض  ل حداث  2011

  مل   يتلا  اء،العرجءات  دعاالا  هذه .  السلطة  يف  يالميال س   تنصيبل   اكاحلر   مع  تآ مرت

بآأدةل،    أأو   توثيقها  عناء  نفسهالاكتب    فيلك   س نادها  الشق    لأن    هنا،  هاتناول   يمت    لنا 

اب هذاخلاص  من  ت    ،الفظة  الغائيةه  جلزائر  العقلية "  من  2.2  القسم  يفدحضه    قد 

صارخ هذاين  حاةل  يف  أأما  " التآ مرية  اخلاص  لل بة  ابلنس  ،   مت  سيف "  العرب  الربيع "بـ شق 

 .املقاةل هذه  من بع الرا قسمل ا نقضه يف

اخلامتة   وحض  ت  النص،  هذا  يف  الواردة  الرئيس ية  للحجج  موجز  صملخ    ا ىل  ابل ضافة

 .احلراكعن  شعيةال  زنعلُمعد  خطابن مض امللونة ابلثورات احلراك مقارنةندرج ت  كيف



 ياو جبف يوس

 

 
72 

 ةسعاد بنلدى األلوان  ط يلخ. 2

  بـ   مرتبطة"  متصةل  سلسةل"  من   ء  جز   اجلزائر  يف  السلمي  احلراك  أأن  دة  سعا   بن  تقدع ي 

انشئ عن  هذا    هفموق  7."نةامللو    الثورات"  لـ  امتدادنفسه    الأخري  وهذا  ،"العرب  الربيع "

يةعلية   "  العرب  الربيع "بـ  اجلزائري  احلراك  يربط ،  الأوىل  يف.  يت اثن قدمتي  بي م  متعد 

 املثال،   يلب س   عىل  ل،و يق  فهو،  ع ربي  لكمة  من  مش تقة  لفظية   صيغ   مخدااس ت  خالل  من

نه ميثل دخول   احلايل  احلراك  وأأن    8،"الربيع   موجة  من  اجلزائر  تسمل  مل"  2011  عام  يف  ا 

  ،xpression E’Lحصيفة  مع  العام  هذاأأجراها    مقابةل  يفو  9."يف مرحةل ربيعية"  ئرزااجل

ا قال  :أأيض 

ختتلف    احالي    ائرز اجل  حتاجت   اليت  الاحتجاج  حركة   بعض   اشهدهت  يت ال   تكل   عنل 

هن .  2011-2010  يف  العربية  لادلو  أ  ل  امتداد  اا  اليت  امس  ل فة  علهيا   الربيع"طلق 

  من   العديد   يف  ه أأوحضت  كام  العربية  ادلول   من  العديد  يف  الفوىضوأأحدثت    "العرب

 10. واملقابالت املقالت

 ا وجود  عي  د  م نة،و  لامل  ابلثورات" العرب الربيع " يربط الثانية، املقدمة يف

  يديولوجية أأ   ابس تخدامطرق انعة،  ب(  regime change)  ةمنظ الأ   يريتغ ل ة  متراريس  ا

  ، لتنتش الروسالنفوذ  لنتشالها من دائرة    ن االبدلعدد من  ب عصفت    اليت   الالعنف،

  جيوس ياس ية  لأغراض ]...[    فريقياأأ   وشامل  الأوسط  الشق  منطقة  ا ىل  ذكل  بعد

 11.ىأأخر 

دامة  خالله من  راد حتقيقامل"  ظامالن  تغيري"   ال دارة ي حتبكه  اذل  ،"نةامللو    ثوراتل ا"  ا 

  يف   ةسعاد  بن  سبحب ل  يمتث    فريقيا،أأ   وشامل  الأوسط  الشق  منطقة  يف  الأمريكية

 12.املنطقة دول رأأس  عىل ال سالميي تنصيب

حاةل  ال "مقاةل    يف التآ مرية يف   تهري نظ  يدمع  ة ادسع  بن   أأن  بي نا    ،"صارخ  هذاينعقلية 

 غريلكهنا  ،ةواقعي ال خر والبعض ةومهي بعضها بياانت، ال ، و بوةلاملق  غري  احلجج من  مبزجي



 لوين زيغان

 

 
73 

متسقةو   مكمتةل ماليه    البياانت  هذهو .  غري  تنقيهتا  بعد  ميكهنا،   التآ مريغالف  ال ن  يت 

 يف .ةالنظري  لهذهاملهبمة    عقوليةا من املقدر    للبعض  لنس بةاذلي صيغت فيه، أأن متنح اب

  التشابه   بآأوجه  ق تعل  ت   الأوىلالفئة  .  توعاجم   ثالث  ا ىل  تياانالب   هذه تنقسم    رزائاجل  حاةل

  سعادة   بنذكر  ي.  نةامللو    راتلثو او   اجلزائري  احلراك  بي  الاحتجاج  آأشاكلذات الصةل ب

الأمن  مع   والتآ يخ  والفاكهة،  الالعنف،مهنج    التحديد  وجه  عىل   وتنظيف   ،قوات 

جتس    مواس تخدا  ، اتجاجالاحت  بعد  الشوارع   ثانية ل ا  موعةجملا 13. رتبو و أأ   قبضةد  رسوم 

  14.أأوتبورمنظمة    قدام  بلقِ   من  جزائريي  نشطاء  تدريبيف    ةمو زعامل  لعالقاتاب  قتتعل  

 تناولوقد س بق    15،(NED)  لدلميقراطية  الوطين  الصندوق  من  ابلمتويل  قتعل  ت   ةالثوالث

احلجة  هذ التآ مرية يف حاال "موضوع    يفه  نتطرق    لن  وابلتايل  ،"ن صارخ هذايةل  عقلية 

ل  .هنا اهيا 

تباع  نبي  س   ، نةو  لامل   للثورات  خاطئ  فهم  من  تنطلق   راتهومرب    سعادة  بن  نظرية  أأن    ا 

ذ  نةربه الوقبل   التع،  كلعىل  الضوري  و ر  من  الثورات  قرب عىل هذه  تقدمي  ف عن 

 . الواقعية عهنابعض املعلومات 

 نةو  ملالت ثوراال  اسمالمعروفة ب االنتخابية الثورات. 3

هزت   اليت  1991-1989  وثورات   برلي  اردج  سقوط  ىلععش س نوات    مرور  بعد

الك أأر  ا  أأوراس يالت  حتو    الش يوعية،  تةلاكن    بعد   ماالأس يوية(  لأوروبية  )املنطقة 

واكن ادلافع الرئييس    ل،التحو    وحماولت   لتالتحو    من  لسلسةل ا ىل مرسح    الاشرتاكية

وب املنطقة هيا شعت علرد  ف،  لقامئةا  ةملأنظبل ان قِ وكة ماحملب  رةو  ز امل  الانتخاابت  وراءها

نظمة  الأ   تبدالس ا  ا ىل  ت سع  الغرب،  من   ادع  لقيت    عنيفة،  غريعارمة    حتجاجاتاب

احمل  جنحت   16. اتعارضه   اليت  الس ياس ية  ابلنخب  القامئة  الاستبدادية القامئة    اولت هذه 

 يف  فشلت  امنبي  وقريغزيس تان  وأأوكرانيا  ارجيوجو   رصبيا  يف   ،عىل تناوب النخب يف احلك

  املتسلسل   الزمين  اجلدول  يف  موحض    هو  كام  وروس يا،  وبيالروس يا  وأأذربيجان  أأرمينيا
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ى تسم  ،  اجملهضة  أأوالفعلية    ،من التحولت الانتقالية  سةلالسل   هذهأأصبحت  و   .1رمس  لل

 17".نة امللو  " أأو" الانتخابية" الثورات

 
 18. راس ياو أأ  يف نةامللو   الثورات ، خغريل جوليا  :املصدر. نةلو  امل الثورات تسلسل: 1  رمس ال 

 (. ضةاجملهه) املكمتةل  الثورات ا ىل( لأسفلا) لأعىل احنو  الأسهم تشري

  نظام يف    الثورة،  حماولت  أأو  الثورات،   هذهبي    املشرتك   الس ياس  قالس يا  لمتث  

قوم ت،  ومتنافسةانفذة    رمسية  غريت  جامعافلكه    يف  دور، تقوية  رئاسةحموره    س ياس

ل و  19.ةهوياجل   أأو   يةش  وليغار الأ و   سوبيةاحمل   عىل للتو  ال  لبدلانابلنس بة  خرجت    من   يت 

بيامن شهدت  و   . وأأمين  عسكري  طابع   ذاتاعات املنظمة  امجل  هذه   اكنت   أأهلية،  ب وحر 

  ام، الع  والفضاء  مال عال  وسائل  عىل  الس يطرة  –  القمع   من   متفاوتة  درجات  البدلان  هذه

مس توى   يف  تفاوت  ي   قةاملضايمع  ل تعر  اليت  اض  وحنوعارضملها  الاعتقال  مهنا  ىت  ، 

التسلط  :  الاستبداد  منط  نفس  يفهذه الأنظمة  ع  يمج   تشرتك ا  ابملقابل  لكن  –  الاغتيال

الأنظمة    من   النوع  هذا  ظل    يف 20. الباردة  احلرب  هناية  بعد   انتش  اذلي  التنافيس 

  لكن  ،امئلقا  النظام  لصاحل  منحازة  الانتخابية  اتجراءوال    انيقو ال  تكون  ،التسلطية

  جمال  خاللها  م من  النظا  يرتك   منتظم،  بشك  تنافس ية  يةوطن   انتخاابت  ذكل  مع  ىجر ـتُ 

ماكنية  هناكو .  دهيامؤي    وتعبئة  هامواقف   عن   للتعبري   للمعارضة ن  ،ا    أأن   ،ت غري حممتةلاكن  وا 

  نع مت   اليت  التنافس ية  غري  داديةالاستب  ةنظمالأ   عكس   عىل   املعارضة،  مرحشو   ينجح

  دون   لكن   الوطين  املس توى  عىل   أأو  فقط  احمليل  املس توى  عىل  هبا   حسمت   أأو  ابتالانتخا

ضافة ا ىل   21.للنظام القامئ  همينمتون لك    مرحشي  بي  الاختيار  مع   أأو  خيار قصور  ال  هذاا 

  هذه   من  ديدالع  يفي  د  الرت حباةل من    والاقتصادي   الاجامتعي  الس ياق  متزي    دلميقراطي،ا
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ا  تدرجيي    دلوةلا  زجع  مستشي،  فساد  فقر،  ،اةلبط  ركود،  أأو  ادي تصاق   تدهور:  البدلان

 22. الأساس ية اتدمابخل املواطني تزويد عن

أأن   القول  ، حبيث  ال ن  الكس يكي ا  أأصبح  نةامللو    أأو  الانتخابية  الثورات  منوذج  ميكن 

اباملعد    سرتاتيجيةالا  تس هتدف لال طاحة  الأضعف  ،التنافيس   يلطست ال   ظاملنة  : حلقته 

يف حتويل  خاابتالانت  التآأثري  خالل  من    يس تخدهما   اليت  ،عادة  املنحازة  تالانتخااب، 

ل حتقيق  و .  ضدهوقلهبا    ه،نفس  عىل  الشعية  ل ضفاء  دوراي    الهجي  مالنظا الهدف  ا  هذا 

ا  مرحش    عىل  قفتت    أأو/و  دحت  وت ،  اغالب    املنقسمة  الربملانية  وغري  الربملانية  ملعارضةتتعاون 

ورشاظِ نُ وقد  .  واحد تدريبمت    أأوتبور غرار    عىل  –  الش باب  اكتر حفائدة  ل  ت 

Otpor  كامرا  رصبيا،  يف  Kmara  بورا  جورجيا،  يف  Pora  كيلك  ،أأوكرانيا  يف 

Kelkel  يوكس  قريغزيس تان،  يف  Yox  وزوبر  أأذربيجان  يف  Zubr  بيالروس يا  يف  –  

  كومة حلاب  مرتبطة  ومنظامت  السابقة،  بيةالانتخا  الثورات  نم  سيممتر    نشطاءأأدارها  

  كرمز ة  ممزي    عالمة  أأو  دة حمد    زهرة  أأو  معين ا  لوان  ة  ادع  احلراكت اختذت هذه   23.الأمريكية

 .نةة الثورات امللو  ، ومن هنا جاءت تسميلها

مل حتقيق  هجودمه  الش باب    ز رك  ،  املعارضة  مع   ابلتنس يقو   ،أأول  .  كبريين  شوعيا 

قناع  وطنية  ةل محتنظمي    عىل  بتدر  ل ا عدم الاكرتاث    م علهيب  غل ين  اذل  –  الناخبي  ل 

البدائل    أأو  الزتوير،  أأو   تخابالان   التحزي    بسبب  ،ستسالمالا  أأو   الالمبالةو  غياب 

اذلهاب  حلهث    –  القمع   من  اخلوف  ببساطة  أأواحلقيقية،   عىل  الاقرتاع  ا ىل  م  صناديق 

 أأو  الرئيس  رفض  حاةل  يف  ةميسل   لحتجاجات  ضريتحال   اثني ا،.  للمعارضة  لتصويتوا

 تدريب  مت  يو   نفسه،  الوقت  يف .  ةابلهزمي  الاعرتافيف الانتخاابت    هزوم مل ا  احلاك  احلزب

  ل بقِ   من  الانتخاابت  مراقبة  عىل  املدين   اجملمتع من    وجموعات  حكومية  غري  منظامت

عال مع    الأوروبية،و   الأمريكية  احلكومية  وغري  احلكومية  الهيئات  يبيغر ال  يالس ياس ين  ا 

 أأو   تحزي  ل اصبح  ي   الانتخاابت،  خاللو .  عي  ملا  بدلال   يف  هيةونز   حرة  نتخاابتمساندهتم ل

  اجملمتعبل دان من قِ ـُ املو  احملليي، الانتخاابتمراقيب  بلقِ  من قاملوث   – تخابالان  الزتوير
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ز احملف  و   هرييةامجلا  للتعبئة  أأداة  –  الغربية  ال عالم  ووسائل  يادلولي  يواملراقب  يلاحمل  املدين

الشعبي ال   حتجاجاتلنطالقة الا   يجة ت ن ف  تتوق  هكذا،  و .  البالد  يفية  نف الالع   واسعةة 

  ومتاسكها   الانتخاابت،  قبل   قامئةال  السلطة  شعبيةمدى  (  1:  عوامل  ثةثال  عىل  املواهجة

نطاق    مدى(  2  ؛عهنا  النخب   ختيل    ومدى  النس يب  اهتريواس متراالاحتجاجات  سعة 

  يف   ب وروالأ   و أأ   مرييكلأ االتآأثري  جحم   (3  ؛هتا عىل ذكل وقدر   مقعها  ىل ع  احلكومة  وقرار

 24.والأمين ريالعسك القرار صنع  دوائر

فهيا وذات مسعة   عون  ط القامئة م  السلطاتاكنت    الناحجة،  الانتخابية  الثورات  حاةل  يف

قابل لال صالح    بشكخة  لط  م  قد ختىل    نخبل ا  نم  جزء  ، واكن  الانتخاابت  قبلغري 

ا  وانظم    عهنا يف املتحِك   ةنظم لأ ا  اكنت   ن،قريغزيس تا   حاةل  ابس تثناءو.  ملعارضةا ىل  ة 

 السلمية   حتجاجاتالا  ضد    الشديد  القمع   داماس تخ  عىل  درةاق  غري  أأو  دةمرتد    املنطقة

رفض    مترة،واملس    الواسعة   اللحظة   يف  للأوامر  الامتثال  الأمن  وقوات  الشطةبعد 

ع احلامسة امجلاهري  قِ   من  الاستيالء  ت  ا  ندم،  ابلنس بة   25العمومية.  املباين  عىل بل    أأما 

جيابية    ام  ا    ةالقامئ  الأنظمة  ا ىل  يُنظر  اكنف  شةل،الفا  لثورات ل  (  وبيالروس يا  روس يا)نظرة ا 

لتتعر    مل  ا لكهن  شعية،لل انقصة    أأو قِ ض  من  تتخل  س تزناف  مل  اليت  خنهبا  ل    بل  ا  عهنا 

تتحم  ،  القةل   لومل  ا ىل  النس   النخب  تعبئة  يف  نسبي ا  اةلفع    وغري  فرة،نامت   معارضةضامم 

دخال   ت    ت، احلال  هذه  لك   يف  26.التغيري  مشوع   يفا  عوم    طنيملواوا  الاحتجاجية   ا 

عىل التضييق    ت    كام  الاحتجاج،  يف  واحلق    الانتخابية  املشاركة  أأمام  نونيةاقراقيل  ع

 والاس تعداد  ارضةمعلل  ابلتصويت  الساكن  اعل قن، وعرقةل مساعهيا  الش بابية  احلراكت

فضال  لالحتجاجات سالح  ،  اس تخدام  عن    وبعد   وأأثناء  قبل)  حتجازوالا  املراقبة 

 ي احملتج    بقمع   ددون ترد    الأمن  وقوات  الشطة  قامت  روس يا،   اءوابس تثن.  (الانتخاابت

 27. تخاابتالان  نتاجئ ضد  

يف   الناحجة  نةامللو    أأو  ابيةتخن الا  الثوراتسامهت    ، يتال    اجلدول   يف   مبي    هو  كام

السلطة    اطية ر قميد   كنت  مل  28،غريلخ  حسب"  مضادة  خنب"و  معارضاتتنصيب يف 
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قد  و   كبري،  بشك  البدلان  هذه  يف  احلكمنط    يتغري    ملو.  الهجينة  الأنظمة  يف   ابلضورة

 تالانتخااب  يف   كةاملشاِر (  املدين  واجملمتع   الش باب  حراكت)  امتعيةالاج   القوىتراجعت  

  29. الس ياس ية احلياة  منوانسحبت 

أأن   ذن  ا  القول  ل   لتالتحو    هذه  ميكن  أأقرب  ل أأنظمة    تغيرييه   حقيقية،ت  راثو مهنا 

  أأو   املنحازة  الانتخاابتمسار    يل حو بت  ،"الغرب"  مبساعدة  ، ةاملضاد    خب الن  تقوم  حيث

خالل    القامئة،  السلطات   ضد،  رةاملزو   الع   الاحتجاجات  تعبئةمن  غري  ة نفيامجلاهرية 

  .اهب لال طاحة

 ادلوةل  الس نة  الانتخاابت  يجة نت ال 

 رصبيا  2000 رئاس ية تناوبال 

 جورجيا  2003 يةان برمل تناوبال 

 ياأأوكران  2004/5 رئاس ية تناوبال 

 قريغزيس تان  2005 برملانية تناوبال 

 أأرمينيا  2003/4 رئاس ية الراهنالوضع 

 أأذربيجان 2005 برملانية الراهنالوضع 

 ا روس ي بيال 2006 رئاس ية نهراالالوضع 

 برملانية الراهنالوضع 

 رئاس ية

 س يا ور  2011/12

 

جناح    الأوروبية  وادلول   كيةمري الأ   املتحدة   الولايت  لتسه  ا    الثورات   ه ذهيف 

شورة  امل   أأو  التدريب  أأو  المتويلعن طريق    ،"اطيةادلميقر   تعزيز"  ا طار  يف  الانتخابية،

ال  سرتاتيجيةالا   جموعات   لس امي   دين،ملا   اجملمتع  ومنظامت  س يةالس يا  لأحزابفائدة 

  د ند    ياذل  ادلويل  ال عاليم  الضغط   خالل  من  ،بباالش    اكتوحر   الانتخابية  املراقبة
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طريق  و   الانتخاب،  ويرالزت   أأو  فتعس  ابل    خالل   من  وكذكل  ادلبلوماس  العملعن 

  30.والأمين العسكري القرار صنع  دوائر عىل التآأثري

  الواقع،   يف.  رصبيا  يف  البدلوزر  ثورةودل مع  ي  مل  النظام  لتغيري"  ابالانتخ المنوذج"  هذا

ا  ،1988  يف  يلش يت يف  و  1986  يف  بيفل ال   يف   النظام  تغيري  ا ىل  نشآأته  عودت  ت    كام   متام 

ليامتىش    وتكييفه  تنقيحه  ت  لقد    31.اندينيس تاالس  ضد  1990  يف  نياكراغوا  يف  اس تخدامه

  عايم   بي  وكرواتيا  وسلوفاكيا  نياوروما  بلغاراي  يف  ةيورحم  انتخاابت  يف  أأورواب،مع أأوضاع  

 32. س ياراأأو  يف  هيقتطب  قبل ،2000 و 1997

  يف  املدرجة  ادلول   ا ىل   فةابل ضا.  2005  عام  ا ىل  منوذجل ا  لهذا"  جناح"  أ خر  ديعو 

يران  يف  الرئاس ية   2009  انتخاابت  يفهبزمية  المنوذج    ذاه  يه ـنِ مُ   اجلدول، أأصبحت و   33. ا 

فشال  ل    والقمعية  والهجومية  الوقائية  رتاتيجياتسالا  مزتايد  بشكقن  تت   ة الهجين  الأنظمة

 34.ظامالن لتغيري "نتخابالا  المنوذج"

  األمور لتباس ا: الجزائري راكوالح" العرن    الربيع" ،نةالملو   الثورات. 4
 دةاعس بندى ل

واضيع  امل  يب  ةاملشرتك  ةالعام  الانتظامأأوجه    تحديدب   الاجامتعية  العلوم  يف  املقارنةتسمح  

ا، لكهنا تسمح  حليللتا  حمل   ة ا عليهنا    .امهن  لك    متزي    اليتاصة  اخل  السامت  تحديدب   أأيض 

تتطل  الفختوالا  هشابالت   لأوجهدقيق    حفص خ،  عناية  الت ب  يف  لتجن  اصة  ب نفيذ، 

الا خف  يف  يكون    خطر  ذكلكب  جتن  و   يةخزتال الوقوع   اختاره   اذلي  املقارنة  معيارأأن 

 من   الأسوأأ   أأو  املقارنة،موضوع   مس بق عىل  عىل حكينطوي    معياراي    اار  يخ ،  ناملقارِ 

 .عيةش ال عنه  يزنعأأن  ذكل،

من   اجلزائري  واحلراك"  العرب  الربيع "من هجة و  امللونة  الثورات  بي  سعادة  بن  رنةمقا

هنا  ح  طر ، تهجة اثنية وجه ، من حيث حرص حبهثا يف أأ وحيدة الساقمقارنة  ا شاكليتي، ا 
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متحزي    ،بسحف   للامتثا خالل    اس ياس ي    ة كام يه    ، حرصاي    نةامللو    الثورات  اختيارمن 

ذا  .للمقارنة  ارعيمك ،  خرىالأ   ثوريةل ا  الأمثةلدون التوقف عند    الأخري   نبااجلهذا  ن  اك  ا 

 الثورات  اختيار  امهنجي    راملرب    من  نهأأ هنا    نفرتضدعنا    اخلامتة،   يفسيناقش  ع  من املوضو 

جراء  وس نحاول  نة،ر امقلل  مكعيار  الانتخابية   ال طار   مثل   ات،متغري    لعدة  وفق ا  املقارنة  ا 

احملف  و   والس ياق،  الزمين، عالعوامل   الأخرى   اجلوانب  وبعض،  اثحدلأ ااندلع    ىلزة 

نقد    .ياتعمل وال   الفاعةل  ابجلهات  ةقاملتعل   قد  الأمر    لأن    ،شامال    مهنجي ا   مترين اليس  مه  ما 

بعيد،    اكفية ا ىل حد    مع ذكل  تكون املقارنةس    لكنه،  حق  هيف يو ل   اكمل   كتابا ىل  حيتاج  

  اك واحلر "  برالع  الربيع "بي    ة سعاد  بن  مهقد    اذلي  التبس يطي،تشبيه  ال   دلحض

 . من هجة اثنية نةامللو   لثوراتمن هجة وا اجلزائري

  فريقيا أأ   وشامل  الأوسط  الشق  نتفاضاتوا  نةامللو    الثورات  بي  للنظر  ملفتة  ةجفو   لأأو  

 : يتال   ابجلدول  السابق القسم يف اجلدول مقارنةل من خال. الزمين طاقالن يفتكن 

 

 جناح  اجات الاحتجاترخي  البدل 

 نعم  2010  ديسمرب 19 تونس

 ل 2011  يناير 3 اجلزائر 

 ل 2011يناير  15 الأردن

 نعم  2011يناير  17 مرص

 ل 2011يناير  17 عامن 

 ل 2011يناير  23 المين

 ل 2011ر يناي 25 لبنان 

 ل 2011 ير ناي  28 سعوديةالعربية ال 

 ل 2011يناير  30 السودان

 ل 2011فرباير  14 نالبحري
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يران  ل 2011ير فربا 14 ا 

 ل 2011اير فرب  16 ليبيا

 ل 2011فرباير  20 املغرب

 ل 2011فرباير  25 العراق

 ل 2011مارس   18 سوراي 

 

 الربيع "  بيامنعش س نوات    بر قازمنية ت   فرتةربع  تامتد    نةامللو    الثوراتالحظ أأن  ن

نظرية من    اع  نو ا  د  جمِس   واحضة،  بعفويةا  زي  مت، م هرش أأ   بضعة  يفت رقعته  تش ن ا"  عربلا

من الصعب  و .  خمتلفة  طبيعة  ذات   ظاهرة  ، حال  أأي    يف  أأو  ،تفاعل تسلسيل  أأو   ادلومينو

ا  15  ل جراء  طختط    مريكيةالأ   ارجيةاخل  وزارةر  تصو   احل  يف  تغيري    غضون   يفك  نظم 

 .أأشهر بضعة

 قت س ب  اليت  والاقتصادية  الس ياس ية  الظروف  يف  ت اواختالف  تشابه  أأوجه  هناك

منشهد.  الأحداث  من  الفئتي  هاتي حتدو   رئاس ية  ة أأنظم  ياأأوراس  طقة  ت  ولها ر 

عىل  افسةومتن  متنف ذة  ،رمسية  غريجموعات   تقوم  والانامتء    الأوليغارش يةو   احملسوبية، 

  المنط   هذا  .مرتداي    واقتصاداي    ااجامتعي    اووضع    نية،م أأ وأأخرى    عسكريةا  ضه بع   ،هوياجل 

لك    بعض  يفجنده    تشمل  اليت  فريقياأأ   وشامل  سطالأو   شقل ا  ةطقمندول  وليس 

 قليل  ددوع  يما سال  ونظام  ،اشلكي    ادلس تورية  امللكية  والأنظمة   ،ةالالكس يكي  امللكيات

اليت   الأنظمة  ل طتس:  للنظر  لفت  واحد  فرق   اك  هن  ، لكناملتباينة  الربملانية  الأنظمة  من

موجة  ااجت ال   تاكن  نةامللو    الثورات حهتا  النوع  الأنظمة    يةدادتباس   بيامن  ،يس تنافمن 

  من نوع ل يقبل أأي  اكنت    فريقياأأ   لوشام  الأوسط  الشق  ةطقمنلك دول    يف   ةالسائد

 اكنت   املثال،  سبيل  ىل ع  والمين،  وسوراي  ومرص  تونس  يف  الانتخاابت  نتاجئ  35.افستن

أأم  ادلميقراطية  الواهجة  من  الرمغ  عىل  السوفييت  المنط  عىل ا.    الاجامتعي   لركودا 

اك  ،بابالش    بي  البطاةل  معدل  اعتفار   مع   دي،قتصاوالا هذه    مشرتاك  ن  فقد  بي 
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عرفهتا    تفاضاتالان   أأن    ا ىل  ال شارة  جتدر  لكن  ،قطارالأ    الأوسط   الشق  منطقةاليت 

تضمن  نت، اكريعية  دول  يف  ثتحد  فريقياأأ   وشامل النفط  الأ قدر    مداخيل  من  رحيية  ا 

ا،.  جامتعيةالا ذا  أأنه  ىلا    ال شارة  جتدر  أأخري  امس  و الق  من  نوع ا  نالميث    واللغة  ينادل  اكن  ا 

القولفال    فريقيا،أأ   املشو   الأوسط  الشق  منطقة  يف  ةرتكاملش الأمر س  نف  أأن    ميكن 

 .نةو  لم  تبثورا تمر   اليت بدلانال ينطبق عىل 

ن      الأوسط   الشق  وانتفاضات  ةنلو  امل  ثوراتال   بيوأأمهها،  الاختالف    هجو أأ   أأبرزا 

  ، نةامللو    اتللثور  بالنس بةف   . الثورة  عىل  الباعث  عنرصل ا   طبيعةمتثل يف  ي ،  قيافري أأ   وشامل

ها  تزوير   أأو السلطة  امل حتزي   يف عال  ، ممتث  الانتخاابت  ساس شلكتهادلافع الأ   أأن  رأأينا

نفسه    البوعزيزيحرق    اكن ف  ،"العرب  الربيع "ابلنس بة لـا  مأأ .  دقة  أأكرث  بشك  خابالانت

ال رشارة   "  عد  مُ "   حافز  ابةمبثروبه  هو   عيل  بن   سقوط  اكنمث    تونس،  يف  ورة ثانطالقة 

ا ىلت ان  أأي    ملو.  انالبدل  بقية  ش  انتخامع  موعد  ن املنطقة عىل  من بدلا  تكن   ابتتنظمي 

انطالقة   لو.  سةلتسل امل   الانتفاضاتأأثناء  ميكن    ،2019  لعام  اجلزائري  لحراكابلنس بة 

ن    ا متام    نتخابيةالا  ثورة ال   نقيضاعتباره   أأصال    هلأ   س ية رئا  تانتخااب  جراءا ل   رفض  انطلق 

جراءاحلراك    عارضد  وق  .خامسة  يةلول  مرحش ا  بوتفليقة  اهيف  اكن   من   بدل    نتخاابتالا  ا 

ا  رفض  سهنف   احلراك  هذاو ،  النظام  ضد  قلهبا  حماوةل   ، 2019  ديسمرب  12  انتخاابت  أأيض 

  فا ن    ذكل،  عىل  عالوة  .لالقامئ وفرض بديل    النظام  لقلب  اس تغاللها  حماوةل  من  بدل  

املب   ،س ياس  معارض   أأي   فهيم،  حىت    أأي  يف    خنراطالاوكري  التف  ميكنه  لتدئ 

عتق  اسرتاتيجية   أأن  ة و خاص  الانتخاابت،عن طريق    راجلزائ  يفابلنظام    ل طاحةىل اوم 

والأمثةل    احلديث  اتريها ابلعرب  لكي  ي   مم احافل  هذا الاستبعد  مثل  ابب    .حامتلا  ومن 

  برلي  جدار  سقوط  لقب   حىت  ا ه ل   راطيدميق  لحتو    لأأو  ابرشت  اكنت اجلزائر  ري،  لتذكا

أأن ي،  الشقية  أأورواب  يف  راتوالثو  نبثقة  امل   التشيعية  السلطة  تغيري  اجليش  رفضقبل 

الا نتاجئ   يف   البالديغرق  و   ابلرئيس،فيطيح    ،1991  ديسمرب  يف   احلرة  تاابنتخعن 

 .أأهلية حرب
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الفاعةلاجل   مس توى  عىل يف    ،هات  وتنظمي  شارك  عداد   املعارضة،  نةو  املل  الثوراتا 

 الشق  انتفاضاتس   عك ،  املدين  اجملمتع   تظامومن  الش باب  ت حراك  مع   ابلتنس يقاحمللية  

اليت  فريقياأأ   وشامل  الأوسط التنظمع  تنسجم    مل،  من  المنط    ابلأحرى   وتش بهمي،  هذا 

دون توجيه من    ، العادين  ءوالنسا  الرجال عامة الناس من  و   والعامل  النشطاء  انتفاضات

معروفي طريق    ةالبداي  يف  مدفوعة  اتتجاجالاح   اكنت  حيث،  قادة   تش باكعن 

عوم    فريقياأأ   وشامل   الأوسط  الشق  منطقة  يف  املعارضة  36. لمركزية  ابيةش ب   اختضع 

و واحملسوبية  لالس تقطاب،  كأداةظف  و  تو   امللوك  أأو  عساكرلل   ادلاخل  يفتس تعمل  ، 

صفوف   قاعدة  الشعب  لتش تيت  هذه .  اخلارج  يف  يةدد  تع  واهجةكو   تسد،  قفر  وفق 

بل أأدانت دورها الشعبية،    نتفاضاتالاتكرتث لها    الأحداث وملا  هتجتاوزقد  املعارضة  

مثله املتواط مثل  ئ،  املعارضة   أأخرج  دقف  اجلزائري  احلراك  ام  أأ ،  نفسها  الأنظمةا  هذه 

صفوفه  مظاهراته  منالرمسية   من  واعتربها  وطردها    من   وليس  املشلكة  من  اجزء  ، 

ل    كام  . دينامل  اجملمتع  تمنظام   أأو  الس ياس ية  زابحللأ   رأأس   ل متثي  أأي    ويرفض   احلل،

، تسعى ةياب ش ب حركة ، لأي  فريقياأأ  وشامل الأوسط الشق انتفاضات لبق أأثر،  جند أأي  

قناع  عىلوتعمل   أأي  ل  التصويتعىل    الناس  ا    أأو   معارضة،س ياس ية  تشكيةل    صاحل 

عىلل  وامجلممارسات الا  تحضريمه  السلمي  اكنت    .ابنتخالا  ويرالزت   ضداعي  حتجاج 

امل   ةاملرصي  كفاية  حركة سبيل  مع    امسها تنامغ  ي و   ،2004  عامتآأسست  اليت  ثال،  عىل 

  رئاسة   عىل  لالحتجاجمتواضعة    ةمنص    مبثابة  ة،نو  لامل  الثورات  ش باب  امتمنظأأسامء  

ماكنية)  مبارك  حس ين ا ىل    وا    الانتخاابت   مقاطعة  أأجل  منضل  تنا  ،(جنهلانتقالها 

 ،"العرب  ع الربي"  قبل.  ام النظه ضد  املسار وتوجهيتحويل  س ل ولي  2005  لعام  الرئاس ية

 أأعضاهئا  ضلبع  اكن  واليت  ،2008  عام  تآأسست  اليت  املرصية،  أأبريل  6  حركة  اكنت

، وانضلت  ال نسان  وحقوق  النقابيف اجملال    شط ن ت   أأوتبور،منظمة    قدام  ع م  عالقات

سقاطدلعوة ا ىل  ا  عهنا  ف ا معرو  نكي   مل  لكن  ادلميقراطية،ا يف التحفزي عىل تكريس  أأيض    ا 

  متعاتاجمل   من  جموعات  أأي    نعرف  ل  نان،ب ل   حاةل  ابس تثناء  37.ابتابلنتخا  مبارك  نظام
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  من   الانتخاابت  مراقبة  عىل   تدريبات  تتلق  أأن    2001  م اع  قبلس بق لها    ةربيالع  املدنية

 . أأوروبية أأو أأمريكية حكومية منظامت  أأو ميةحكو  غري منظامت بلقِ 

ذا أأن  حنال  العملية،  اتمتغري    ضبع  عند  نال    قفناو ت  ا    أأن    عتربي   سعادة  بن  ظ 

  ، أأوتبور  قبضة  رةصو   واس تخدام  ،الشطةقوات    مع   والتآ يخ  اكهة،لفوا  الالعنف،

هذه   أأن    حصيح  .نةامللو    لثوراتاب  اجلزائري  واحلراك"  العرب  الربيع "قارنة  ت اكفية ملارمرب  

  من   الفئتي  هاتي  يف  ظتلوحاليت    نشاطال اط  أأمنمن  تنمتي ا ىل نفس اجملموعة  العنارص  

ا  ليس  التشابه  هذالكن    الأحداث، ا  يست حكر  كة ل شرت هذه الأعامل امل   لأن    هبام،   خاص 

ل يف  ، املمتث  التشابهيبقى عامل  ، و (يتال    القسم  انظر)وحدها    ابيةالانتخ  ورات الثعىل

  قد   العنف   ن  لأ   ما  اع  نو   حمدود هو تشابه    ،دالمتر    جموعيت  بي ، املشرتك  عنفالالهنج  

اصاحب   ا  عدد    وسوراي   وليبيا  مرص)  يافريق أأ   وشامل  الأوسط  قالش   انتفاضات  من  كبري 

ي ف  اجلزائري  2019  كحراأأما    ،(والمين ب ممتس    هذا  يومنا  حىتزال  ال  ل عنفي  تنظمي  اك 

 . ا عليهوحمافظ   مثايل

تكن  و،  مزدهرة  فنية  حلظات   ثورات ل ا  تشك     ل اموش  الأوسط  الشق  انتفاضاتمل 

ف طفر صاحبهتا  قد  ل،  اس تثناء    اجلزائري  اكواحلر   قيافري أأ  ا  ة  اس تقت  لهاهما من نية هائةل، 

الو   ،مهنا  بدل  لك  ايلوامجل  الثقايفالرتاث   دول    شرتكامل رتاث  من  مع    املنطقة،بي 

ااس تفادهتا   ا  أأيض  منابع  جمال    عىل  ينطبقالأمر  و ،  الثقافية  والعوملة  ةربيالغ  لثقافةمن 

 الثوري  الشعر  عىل  أأقل    وبدرجة  اجلدران،  عىل  ةوالكتاب  والرمس   حواملرس   املوس يقى

لب  مطاو   النظام  سقوط  شك    38.الالكس ييك  العرب  الشعر من    حهرو  يس تلهم   اذلي

ا  اس تخدام    الأكرث  ضيع املوا  ،التنوع  يف  والوحدة  والكرامة  واخلزب  واملساواة  والعداةل  احلرية

حي  وتناول   يف  مزي    ابنتخالا  ير زتووال  احلكعىل    التناوبموضوع    يكن  مل،  ا  الذلان 

  اجلزائري،   اكحر لل  ابلنس بة  39.منطقتنا  يف   للشارع  الفنية  الأولوايت  ن مض  نةامللو    لثوراتا

 وح بوض  هميزي    مطلب  وهو  قصوى،  أأولويةا  أأيض    لعسكرة ادلوةل  وضع حد   موضوع  شك  

 ". العرب الربيع "و نةامللو   الثورات مطالب عن
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عالمية  تغطية  خالل   من  مع وحتفزيدب  نةامللو    الثوراتحظيت   دة  وممج    فةمكث    غربية  ا 

ال  لها نفس  متزي  ابملقا.  وقتيف  ابل  التغطية  ابالم ل عت  لية   الشق   اتفاضنتلنس بة 

  اجلزيرة  قناة  واكنت  ،ما  حد    ا ىلظ لفت للنظر ومتضارب  ، بتحف  فريقياأأ   وشامل  الأوسط

  9201  منذ  ياجلزائر   اكر احلا  أأم    40، وتريهتا  عتورس    الانتفاضات  هذه  لتسه   اليت  يه

 تعبئة  ة داكأ   ال نرتنت  ش بكة  عىل   النشاط  س تخداما  ت  و  . تكلهذه ول ل من    يس تفد   مل

ا   أأوأ نذاك    متاحي   وتويرت  فيس بوك  يكن  مل  لكن   الانتخابية،  تالثورا  خالل   خالل  اندر 

ال   اجلزائري،  واحلراك"  العرب  الربيع "  خالل  بيامن  الناحجة،  نةامللو    ثوراتل ا  ءطانشجلآأ 

املن  كبري  بشك  يرأأ ال  اعوصن   هذه  نتاج  أأو  للتعبئة  كوس يةلصات  ا ىل   نقدي  حمتوى  ل 

نظ   اجلزيرة  قناة، لكن  ابرزة  تعبئة  أأدوات  الاجامتعي  اصلالتو   ش باكت  تشلك  و   41. مةللأ

من    42الشارع   يف  الاحتجاجو  التعبئةيسري  ت   يف  رئييس دلور القامت بال شك ابيه اليت  

عالمخالل    احلراك  ص   يفامي  اأأم  ،  فاضاتالانت  سةلسل حول    املنطقة  مواطين  غالبية  ا 

ما،    ة ا ىل حد  نت متواز ن اك  لكن  ،ن الربودةم  درقب  يرةاجلز   تغطيةت  فقد متزي    اجلزائري،

  رصاحة    منحازةا للأحداث وأأصبحت  غطيهتلت ت حتو  مث    بوتفليقة،   اس تقاةلاية اترخي  ا ىل غ

 . احلي ذكل  منذ للنظام

ذاو  ابملوقف  اخل  تغري  امل   ال ن  قاران    ا  ز   غرب لااص  أأن  ثالأحدا  فئيتاء  ا  هنا  جند   ،  

ا  أأكرث  التباين  والأوروب،   الأمرييك  ادلبلوماس  ادلمعاكن  وىل،  الأ ة  فئل ل بالنس بة  ف .  وضوح 

ا،  صارخ  و   احازم    تنظميها،  يف  ساعدوا  اليت  نةامللو    تللثورا  ،"ادلميقراطية  تعزيز"  ا طار  يف

سعادة  عكس  عىل  ،"العرب  الربيع "  حاةل  يفا  أأم   بن  مزاعه  هذاين   ل  قع يتو    مل،  يف 

  يف   املعيني  ماس ييبلو دل ا  أأو  اخملابرات  لتواك  أأو  الأاكدمييي  اءاخلرب   ول   أأوابماب  مكت

دارة   يلالأو    املوقف  اكن  براونيل،  نوجزي حسب  و   43. العرب  الربيع   انتفاضات  املنطقة   لال 

 :الأمريكية

  –  ميقراطيادل  غري  مئا قال  لوضع ىل عودة اا ا  املطالبة مضني  و   –  الهدوء الزتام    عىل  حيث  

ذا  ولكن   ن وولاملسؤ يرسع    ،دلولا  تكليف    ابلزعمي  ارضةاملع  قوى  أأطاحت   ا 
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.  ادلميقراطي  التغيري   ا ىل  دامئ ا   يسعون   اكنواأأهنم    لو  كام  لنرصابا ىل التبايه    نوالأمريكي

ىل غاية ميل الأحداث  و  ك،  لصاحل هذا الطرف أأو ذااكنت واش نطن، طول الوقت وا 

هناء  و   احملتجيي  مساع  تثبيطعىل    ملتعك،  وذا  يف هذا الاجتاه   عىل  اهلم والعملض ن ا 

 44. ءلفا حل ا أأنظمةاس تقرار  ةدعو 

  اخلارجية   وزيرة  ماري،  أأليو  ميش يلعرضت    عيل،  بن  نظام   اهنيار  من  قصري  وقت  قبل

دة النظام  ساعمل   "العامل  أأحناء  مجيع   يف  هبا  املعرتف"  ،الفرنس ية  الأمنية"  اخلربة"  الفرنس ية،

  ري هيالاعتربت    ك،ار مب  سقوط  من   أأس بوعي  قبلو   45. ملظاهراتا  خامدل  يس  التون

ن  ،2011  مارس  يف  وقالت  ،"مس تقرة  ملرصيةا  ةاحلكوم"  أأن  تونين لك   الأسد   بشار   ا 

  امب"  العرب  الربيع "  قبل(  والأوروبية)  الأمريكية  الس ياسةت  زي  متو   46". حممتل  مصلح"

  املستبدين   دمع"  أأي    ،" هنالرا  داديالاستب  الوضع "  لتعزيز"  الواقعية"  ابلس ياسة  يسمى

من ن  ل ع   يشء   أأي    فعل   و أأ   ادمه انتق  عن   عمتناوالا  احملليي حكهم    ا  تقويض  شآأنه 

صورهتم ضعاف  رس    47". وا  أأن  ليس    مييل اكن    املنطقة  يف  الأمريكية  سةالس يا  زيانم  ا 

  لغاز، او   النفط  عىل  احلصولواكن  .  القمي  حساب   عىل  الأمريكية  ملصاحلا  تكريسل   اـ  دامئ

  الأسلحة  تشارن ا  معدو   ،"ال رهاب  ماكحفة" و  ،"اأأمهن  امن وض  ائيلرس ا  عىل    ادلفاع"و

ادلوام  ،  لها  العميةل  ادلول  وأأمن  لتجارة،ل   احلر    قلتدف  وا  ة،ويالنو  ت  ولواي الأ ن  مضعىل 

عالأمريكية، ومقد    ، ال نسان  حقوقادلفاع عن  و   ادلميقراطيةىل حساب مزامع نش  مة 

  ال سالمية  الس ياس ية قوىال ىمن هجة أأخر  رحتر   احلقيقية ةراطيميقادل دون أأن ننىس أأن  

،  ليبيا  يف  الأمريكية  ال دارة  لتابلفعل تدخ    48.الأمريكية  ءاتمال لال    ةاملقاومية،  طن لو او 

  يف   لكهنا  لصاحلها،  علهيا  والتآأثري  الثورات  اس امتةل  وحماوةل  الكبرية  نفطيةل ا  حقولها  بسبب

هم  نفسه  الوقت السعودية  العربية  ا ىل  عهدت  و   بحرين،ل ا  يف  الانتفاضة  مقع ة  م  أأولكت 

ا ىل  ض  أأي ىلو   املليك  امنظال   هذاا   يف  الثورات  بخترية  همم    بيةعر ال  ال ماراتك يف  حلا  ا 

 رفضت   ،وجزيال  مرس  محمد  باملنتخه   املرصي  الرئيس  حك  خاللو   49. املنطقة  ويف  المين

دارة تصف  و  ة،املسلح  للقوات   الأعىل  اجمللس  عىل  وقائية  ضغوط  ممارسة  أأوابما  ا  مل 

ق  اخلطرية واجلس مية حلقو   الانهتآاكتن  د تُ مل و  ،انقالاب    ب مرسملنتخيس ا لرئ ال طاحة اب
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  للنظام  املايل  ادعه   فانئ اس ت    عن ، فضال  السييس   الفتاح  عبد  املشري   هدع   يف  ال نسان

واحض  لقد    50.العسكري أأن  اكن    حلفاهئا  جانب  ا ىل  سوراي،   يف  الأمرييك  لالتدخ    ا 

قل   هماوخصو   روس يا  مواهجة  ويف  قة،املنط  يف  وعالهئا ل    مصاحل  أأجل  نم  ت    ،ميييال 

"  راطيةميقلدل  الرتوجي"  مزيانية  صتتقل    ابماأأو  عهد  يفو  51. "ادلميقراطية  تعزيز"بـ  قة لهاعال

  مع  كبري  حد  ا ىل  الأوروب  والاحتاد  الأوروبية  ادلول  مواقفقاطع  تت  52%. 28  بنس بة

 ززيعت  أأي  مي،القِ   عىل  املصاحل  ولويةآأ بما يتعلق    يفو،  الأمريكية  املتحدة  الولايت  موقف

املغل  داديستبالا   الراهن  ضع و ال خب،  دمق    طابف  أأجل  من  العمل  املنطقيزمع  ة رطة 

 .ال نسانوادلفاع عن حقوق 

  أأو املزعوم    الأمرييك  احلقويق   اخلطاب   من   حىتا  ظ  نل حي   فمل  اجلزائري،  احلراك  أأما

 ىقو ال  هذهاكنت  و .  بدايته  منذ  ،الأمنية  الانهتآاكت  سوأأ ض أأفراده لأ تعر    خالل  الأوروب

 من  ،لبالدا  يف  ادلميقراطينتقال  لال  حماوةل  لأأو    ا هجاض  يفت  سامهقد    نفسها  ادلولية

  أأهلية   حرب  فتيل  أأشعل  اذلي  1992  يناير  يف  العسكري  النقالبلها  دع   خالل

ذن    ملاذا  .خشص  مليون  ربع  من   يقرب  ما   حبياة   ىأأودو    لنظام   دعهمال ن    يسحبونا 

م قد  خدهمم و ، نظام  ززتاباللقابل  ،  ش  وه    يرشع  غري    نظام  –  اجيد  ونه  يعرف  عسكري

البدلحو  و بآأمثان زهيدة،    طاقةلا  مواردهلم    حيمي   ،كبري  اس تعامري  اريجتا ىل  سوق    ل 

، الغربية  ادلول   بنوك  ا ىل   س نواي    ادلولرات   من   املليارات  عشاتهتريب  عليات  

  س الومدلب عن نفسه ابلنسحاب اض  راو ع، وحبامسة كبرية،  طي  ف كشطي أأمين  ويترص  

ذكل  ملاذا  –  ائرجز لل   يال قلمي غري انتمبرحةل  املرور  و   احلراك  افقةر مب  ،يستبدلون  قالية، 

املضامم حبعروفة  احلك  سدة  ا ىل  تآأيت  أأن  وحيمتل  بعُد،    عىل   قادرين  رشعيي  اكمي 

اب   اجلزائر؟  مصاحل  عن  ادلفاع قال  ما  مع  يتطابق  الوضع  الا  ندوهذا   نتفاضات بشآأن 

حول    واش نطن  ىخ  وتت  أأن  جيب ":  2019  لعام  العربية   ون تك  قد :  هتريد  مااحلذر 

ا  ل  أأق  اجلديدة  ةوطنيوال  ةادلميقراطي   الأنظمة   يف  الأمرييك  لالتدخ  ل  تقب  ل   اس تعداد 

  ترامب  دواندل  ترصحيات  ضوء  يف،  أأصال    رضوري  غري  حتذير  وهو  53، "املس تقبل
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 سد الأ   وبشار   السييس   حافتال   عبد، عىل غرار  ادلمويي  العرب  ابدليكتاتوريي   املعجبة

 54.القذايف ومعمر حسي وصدام

هناء    نميك   ل لقاء    وند  قارنملا  المترين  ذا ها  ا  ا    لقد .  "للثورات  املنتج"   تغريىل امل نظرة 

م  اكنت    النتيجةأأن    أأوراس يا  يف  نةامللو    الثورات  يف  رأأينا  علية   أأي  النظام،  تغيري  اا 

عىل   خنب  ص ِ نه تُ ،  السلطةتناوب  ية  اس مترار   وأأ   ،ةراطيدميق  لضورة اب  ستلي مضادة    اب 

عبارة عن   ،س يةاف تن  ةاستبدادي   أأنظمة  واهجت  اليت  ات،الثور  هذه  اكنت  ستبداد.الا

  ا ىل  ابلنس بة  أأما.  ذكلمع    انتخابية  حلظات   لكهنا   ابلأحداث،  حافةل  انتخابية  حلقات

 ة راخس  تورايتكتا بدي   بعضها  ت أأطاح  فقد  فريقيا،أأ   وشامل  الأوسط  الشق  انتفاضات

و ةيط راقدمي  تل حتو    يف  تعرشو خام ت  و  للقمع  ض  تعر    ال خر  هابعض ،  بقسوة  دها  ا 

 .أأهلية  بوحر   يف  البدلان  هذه  أأغرقت  عنف  أأعامل  حنوأأخرى    تاجنرف  بيامن  ،شديدة

ل،    جتميلية  اكنت  والأردنية  املغربية  تانامللكي   مهتاقد    اليتتنازلت  ال   أأن  ضح  لقد ات   ليس ا 

ال  وحدها  تونس   اكنتو    ما   اذلي   ادلميقراطي  لهاو  حت  يف  م د  تق  ا حراز  اس تطاعتيت  يه 

ويعز    ق  شي   هذا  ا يومن  حىت  زال   رة املتكر    احملاولت   من  الرمغ  ىل ع  ،وضعه  ز طريقه 

ا ىل   أأنظمة   جُ تن  مل .  للثورةاملضاد    العرب  احملور  بلقِ   من حرف مساره ونسفه  الساعية 

ماكن  قوة  تاد ازد  بل  ب،حفس"  العرب  الربيع "  من  املنطقة  يف  الاستبداد  مل  يف لك 

 .الأهلية احلرب حمهل   حتل  

بوضيتبي    اخلتام،  يف عل   من  امل عاملا  التقيميية  وح  ع متخ  ة   وجهلأ   املقارنة  هذه  نضة 

  واحلراك "  العرب  الربيع "و  هجة،  من  نةامللو    الثورات  بي  –  والاختالف  الش به

الفئة    أأن    –  أأخرى  هجة  من  اجلزائري ابالثاني تشبيه  يفعل    ،لأوىلة    ة، ادسع  بنمثلام 

 .الوقائع حقيقة  ع مببساطة يتناقض 
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يي    تم ال فاهيم و ديد الم حت  : والمؤامراتشاره، نتوا الثوري  التسلسل. 5
 ها بين

  نة لو  امل  ثورة ا سدال بن سعادة رداء ال "  يف مالحظته عندما قال أأن    طوراسخادل  أأصاب  

أأي   شعبية  عىل  حب انبع     حركة  ش به  الهنمض  جدر تن  مالحظات  من  رصيشك  ج  ن 

اتبس ي  الأكرث  ئس ميياال  ليه  ي يكف.  ط  ا  حرك  بآأن  ابلنس بة   وسائل  ا ىل  ةاحتجاجي  ةتلجآأ 

  الصغرية   واجملموعات  احلكومية  غري  املنظامت  كوكبة  ا ىلا  أأبويهتنسب  لي   ميسلال   النضال

 سس أأ   دة سعا   بن   جيهل  ل  55."ةالأمريكيالتخريبية  ال لية    حلساب   تعمل  اليت  الأخرى

نهحفسب  راتثو ال   بي  اتواملامرس  اكرالأف  خاللها  من  تشن ت   اليت  ال ليات عندما   ، بل ا 

  الربيع تشمل "  "متصةل  سلسةل "  نم  جزءد  جمر  هو    ائراجلز   يف  فيالالعن   اكر احل  يزمع أأن  

ا "يعتربه    اذلي  –  "العرب   خطري ربهن عن هجل  فهو يُ   –  56"امللونة  الثورات"لـ"  امتداد 

لل  فهمه  واملاكين يف  الزمين  الغرض،  ل   . تراثو ل ل   بعد  قاةل، املمن    القسم  هذا  رتحقيهذا 

يف    اضاتنتفالالنش    ة مس تخده مل ا  ل لياتلخمترص    مسرعرض    وكذكل  عامة  حملة  تقدمي 

       .الاحتجاج أأفاكرتنتش   خاللها من  اليت والعملياتالعامل 

ذا اس تثنينا     نية الزم   سلسةل من الأحداث  اابعتباره،  ""الاس متراريةلـ  بس يط ال املعن  ا 

مرورملتجاو ا أأو  الفهم  ،  اطةسب ك  بالوقت    رة  هذا  هذهوحسب  ندرج  أأن   ميكننا 

الثدايت   ظهور ي مزي  البيولويج اذل لتطور ا ىل احىت تد ةل مت تصسلسةل م مضن  الثورات

ذا اس تثنينا هذا املعن،  ال نسانية ذات القدمي العثور عىل    ن املس تحيلمف،  طاملبس    ا 

يية جادة اتر   ة أأوس ياس ياسة  جد در ل تو   ها بن سعادة.ر و  صيت  هذه "الاس مترارية" اليت

أأهنا    الزمين،عامل  ل يث امن ح لربيع العرب"  و"انة  الثورات امللو    فنص ت  ا ىل تنمتي  عىل 

الثورات.   أأو سلسةل  املوجة  الأحداثاجملهااتن    تقعنفس  مساحات  مضن    موعتان من 

ت  مل  متباينة،  زمنياجغرافية  تبِ ،  لتق  ال بعضهام  اعتبل  الأ جرت    ،بعض  يف وىل  اجملموعة 

ابية ثورات الانتخت ال د  امت  بيامنو .  الثاينقد  العيف    والثانيةالألفية الثالثة    من ل  الأو عقد  لا

مدى   وشامل  عىل  الأوسط  الشق  انتفاضات  اندلعت  الزمن،  من  بوترية  أأ عقد  فريقيا 
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غضون  تابعت  وت مذهةل،   يدأأشهربضعة  يف  مبا  من   عفويهتا  عىل  ل  ،  نوع  ل اعتفل ا  أأو 

 . تسلسيلال 

 ل متي  الس ياس ية  تالتغيريا  منكثري  ال   أأن  الس ياسة  وعلامء  خي املؤر  من  العديد  لجس  

سلتا ا ىلعادة    الثورات من موجات  عنيف هذه احلاةل  يتحدثون واملاكن؛ انزمال يف  كد 

ا  الاحتجاجات  أأو  لتالتحو    عن)   نفس   يف  حتدث  الثورات  من  سلسةل  أأي  ،(أأيض 

  فا ن   التاريي،  تسارعل اية  زاو   نم  .حمدودة  يةجغراف   مساحة  يف  ان  احيوأأ   ةالزمنيالفرتة  

م   يف  توانتش   تونسمن  انطلقت    اليت  الانتفاضات  موجة   فريقيا أأ   شاملنطقة  ربوع 

  ملوجة اب  مهنا   نةامللو    ابلثورات  اش هب    أأقل  يه   ، قليةل  أأسابيع   غضون  يف  الأوسط  والشق

 الشقية  أأورواب  تهز    واليت  ،ةمبارش   برلي   جدار  سقوط  بعد   بدأأت  اليت  الثورية

تقريب  ن س  غضو  يف  ياوأأوراس     هاتي   بي   ارنةللمق  ةص ص  خم  كثرية   مؤلفات  اكوهن  57.انة 

 58. الس ياس ية اابتضطر الا من  وجتيامل

شارة  يف"  العرب  الربيع "بـ  فريقياأأ   وشامل  الأوسط  الشق  ثورات   صفتوُ    ربيع"  ا ىل  ا 

فقد   .1848  عام  أأورواب  اجتاح  يذلا  الثوري  تسوانيمال   ا ىليل  حي   اذلي"  الشعوب

  فرباير  يفبه  ت  احطأأ و ،  فيليب  لويس  املكل  بويةهجة ضد خن و  م  ةيس يابر   ثورة اندلعت  

  يف.  أأورواب  أأحناء  مجيع ت  ع    الفعل  ردود   من   سلسةل ق رشارة  الأمر اذلي أأطل  ،1848

 الأسود   اجلبل  منو   فنلندا،  ا ىل  الربتغال  من  أأورواب،  لكعاشت    ،واحد  شهر  غضون

يقاع  عىل  ،منركاادل  ا ىل   ، أ نذاك  العظمى  القوى  ربا أأجـم  ـم  ،الشغب  وأأعامل  الانتفاضات  ا 

، عىل الرضوخ ملطالب قيةوالش   الوسطى  ابروو أأ   دول  من   والعديد  امنسل وا  بروس يا  مثل

جنت بآأجعوبة  و   59.حكهااترخي    يف  مس بوقة  غريتغيريات  دخال  ، وا  العنيفة  حتجاجاتالا

تنازلت   بفضل  املصري  هذا من    ياكلج وب   وهولندا  ال سكندانفية  ادلول   تقدميها 

ميكن    ،ةقاملنط  نفس  ويف  قصرية  يةزمن   فرتة  يف  الاحتجاجات  تعددا ل نظر  و     60. ةباقيت اس 

ا فىض  مما أأ   " العرب  الربيع"بـ  كبري   حد  ا ىل  الثورية  املوجة  هذه تشبيه     عدد طرح    ا ىل   أأيض 

احلال    61. امبيهن  املقارانت  من بطبيعة    وبعد   قبل   تثورال ا  ن م  أأخرى  موجات يوجد 
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ا  هناا  هتمناقش نرى جدوى يف    ل  1848  موضوع  مع ا ىل حد كبري  اطعها  لضعف تق  نظر 

 62. املطروحة اكليتناشا  

الكتاابلق  طت والأحباثخمتلف  طري   ينتقل  اليت  ادليناميكيةىل  ع  ت    التغيريها  ق عن 

 أأو"  عدوىال"امس    أأخرى  بدلان  ا ىل  ع متوق    غري  وبشك  برسعة  ما  بدل  يف  الس ياس

 63."نتشارالا"ببساطة  أأو " دادتم الا" أأو" سلسةلال " أأو" ةآاكاحمل" أأو" وية ياحل "

 ابلظروف ترتبط    أأس بااب    لأنظمةا  دض  اجاتحتجالا  لسلسةل  هيلكيةل االتبيينات  م  تقد  و 

ذات    أأو  ثقافية،  أأو/و  واجامتعية  اقتصادية  أأس بااب    أأو  ،رتديةامل  واحلقوقية  الس ياس ية

رجا.  جيوس ياس يةجذور     د الكسا  ا ىل  املثال  سبيل  عىل  "بو الشع  يع ب ر "  بس باع أأ ت ا 

املدن  البطاةل  فامق تو   تصاديق الا حو   ،يف  سبب  اةلا   وسطلأ ا  قالش   منطقةات  تفاضن ا 

  الأوللصنف  ا  تفسري  ت    كام  2008.64-2007  يف  العاملية  املالية  الأزمة  ا ىل  يافريق أأ   وشامل

ا تواكبه    ئ مفاج   دميوغرايفبتعاظم    أأيض  تطو  ل    دهمد  ،  صاديةالاقت  تيةالتح   يةبن ال   ر وترية 

من    رجيي اخل"أأفواج  ق  تدف  ب   ربطوه ف"  العرب  الربيع"  أأما  ة،امئالق  اتاملؤسسلس تقرار  

ع  ،"بلمس تق   بالهد  واملعاامعات  اجل  العملية  من  قص ـُ امل  الش باب  ددوابرتفاع 

ا  هناك   65. والاقتصادية  الاجامتعية  املؤسساتو   الس ياس ية هذ  تفسريات  أأيض  ه حتيل 

ا  تن الا  للبدلان  قايفالث  بهتشاوال   ديثالتح  عن  الناجتة  الثقافية  تطراابالاضىل  فاضات 

 1989  عام  ثورات  ةموج   بييت   ت  ،  خريالأ   ثالامل يف  و  66.ةوريالث  السلسةل  يفطة  نخر امل 

الهمينة  فاجئاملابلنتقال    أأورواب  يف اجملال  العامل   يف  قطيب    الاحتاد  سقوط  أأي،  بي 

 67. السوفييت

ا  لبنيوياابلتبيي  ناع  ال ق   مس توى ل  يظ،  ذكل  ومع  ادلاخلية  الأس باب  لأن  ،  حمدود 

مقنع  تبيي    مي تقدوضع  لافرض   يبيامن  أأخرى،  ىلا    دوةل  من  ودرجهتا،  طبيعهتا  يف  ختتلف،

  عدوى   أأن    يبدو   ل و،  قصري  وقت  يف   البدلان  من  العديد  يف   س ياسال   نفجارلال

ن اكن    حىت  عنية،مل ا  البدلان  نم   بدل  لك  يف  الهيآلك،  نفس  نتنطلق م  الاحتجاج  منوا 
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ت  آلكالهي  هذه  تؤثر  أأن  احملمتل من    بدل   لك  يف  هاوأأشاكل   اتجاجالاحت  انتشار   يع زو يف 

 .لبدلانتكل ا

ويه    –(  agencyالواكةل )عامل    خالل  من   الثوري  لالنتشار  ةخمتلفتبيينات    اكنه 

رادته احلرة رمغ تآأثري البناء الاقدرة الفرد أأن يترص     من ا  وانطالق    –عي  امتج ف مبحض ا 

من    ةيدفر   دراسةمت  ا ق  ابلعمةل،  املضاربة  جهامت  تش به  الثورية  العدوى  أأن    الحظةامل

طر ب نوعها   عن  شك   يف  تنشآأ   اليت  النادرة  الأحداث  هذه  ،ةاللعب  نظريةيق  منذجة، 

 يصبح ف   ممكن،  هو  ما  حول  املعتقدات  لحتو    ،معلوماتية  سلسةلامل  ابس تع  ،موجات

 الأكرث  التفسري  لكن   68.التغيري  حلمتيةراخضة    مكةاحلا  والنخب   احزم    رثكأأ   املواطنون

، اذلي  "س تعرايضالا  التآأثري"  هوا لهذه املقاربة،  طبق    الثوري   تسلسلل ا  اس تعامل لفهم

  تغيري   ا ىل،  يحمور  بدل  يف  ةتفاض الان   وجناح  ،اجلارية  يةادلرام   حداثالأ   ؤديت  خالل  نم

 وأأن"  للتحقيق  قابل   التغيري"  أأن  الناس، ويقنع  ةقطنامل   بدلان رات يف  التصو    يف  جذري

 69. احملورية ادلوةل ثورة حمآاكة زمه عىل حيف  مبا  ،"حةحصي والطريقة  اللحظة الراهنة مواتية"

هنا  الاس تنتاجات  تمت    حيث  ،عقالينال  قرارلا  صنع أ لية  و   التحليلتتجاوز    ةس ي نف   ةليع   ا 

استناد  جعل  ىل عذ  وتنف  احملور،  بدلال   منا  انطالق    لتوقعات،او  ا  ،    غري   معلوماتىل  ا 

 70.جزئية وبياانتالات وأأحاكم مس بقة واخزت دة،مؤك  

دب   ل طاحةا  لسرتاتيجية   العقالين  لتبين  ا  نا     وتكييفها  ،خرأ    بدل  يف   كتاتورينظام 

يرواحلذِ   املدروس اذلي  يف،   للمعرفة  ال  قن  يشك  ،احمللية  فالظروالاعتبار    آأخذ 

وتشبيك قوي مرتبط ابملهندسي    ةخبري   بشية  موارد  لبتتط  اليت  الس ياس يةوادلراية  

يراد حمآاك البدل اذلي  بنظام احلك يف  ال طاحة  الفاعةل يف  ن     ه.ة ثورتواجلهات  تطوير وا 

  موارد ا  أأيض    بتطل  ي ،  اتيجيةالاسرت   هذه  لتنفيذالضورية    التنظميية  دواتلأ وا  اتار ه امل 

  امللكف   الانتشار  ن م  المنط  هذا.  الوقتمن  الكثري    ا ىل  ابل ضافة  كبرية،  ومالية  بشية

تناسقها   من  أأكرثبمتهل،  انتشت    اليت  ةنو  لامل  لثوراتيناسب أأكرث ا  للوقت  واملس هتكل

ا  قصرية  زمنية  فرتةاطق يف  نامل   حتتااج   اليت  الثورات  جةمو مع     أأو  1989 ،1848)  جد 
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  نظامت مل ا  أأن    كيف  3  القسم  يف  رأأينا  71(.فريقياأأ   وشامل  الأوسط  قش ال   انتفاضات

  –  "طيةادلميقرا  تعزيز"  ا طار  يفتسامه،    والأوروبية  الأمريكية  احلكومية  ريغو   احلكومية

 لمنوذجل "مع  ده املُ   نشل ا  يف  –  ةيواملال   التنظميية  ومواردها  وش باكهتا  خربهتا  بواسطة

 .النظام ريتغي يف "الانتخاب

  هناك   حدود،لل  ةالعابر   الش باكت   هذه  وختطيط"  رايضتع س  الا  التآأثري"  ةويعف  بي

  ا ىل   ابل ضافة  ،مكةاحلو    ومعايري  ميه والقِ   الأفاكر  نقلأأساليب    من واسعة    جموعة

  . الثورات  ارانتش  يف  مهتسا  اليت  ،تجاجح الا  وأأساليب  والتكتياكت  الاسرتاتيجيات

  والتلغراف،   الطباعةأ ةل    طور تب   ارتبط"  بو الشع  ع ربي"  أأن    املصادفة  قبيل  من  ليس

 ،(سامزيدات)  الأصلطبق    روالتصوي  التصالت   جيةتكنولو ب   1989  وثورات 

 دراسة  يف  72.الاجامتعي  التواصل  وسائلب  فريقياأأ   وشامل  الأوسط  الشق  وانتفاضات

 207  يف  ال عالم  وسائل  غطهتا  اليت  نفيةالالع   جاتجاالاحتحول    حديثة  ا حصائية

ا   عشين  مدار  عىل   وةلد   ت اجاالاحتج  أأن    ا ىل  النتاجئ  تشري  ،2000  س نة  منذ  عام 

ا ىل  سبب ذكل  ويعود    الوطنية،  الاحتجاجاتحنو    كبري  بشك  تنتش  وأأ   متتد    الأجنبية

 73.ش باكت التواصل الاجامتعيتقوم به  املهم اذليادلور 

ن    ن فريقيأأ   لوشام  سط و الأ   الشق  انتفاضاتا  ليست    ر اكفالأ انتشار    تدفق  تاجا 

حالناش ئ   الاحتجاجية ا  ، CANVASمركز  من  رصاي  ة  الصورة   ةتوريرياكلاكعكس 

باليت يقد    اخملزتةل احتجاجية   وجتارب   وممارسات  بآأفاكر  مش بعةبل اكنت    ، سعادة  نهما 

  . عقود  منذكل  وذ،  العامل  وحول   العرب  العامل   وداخل   ،بدل  لك   يف احلراكت    خمتلفت  ع  

امل   الالعنففلنآأخذ   أأنه    .الث عىل سبيل  . يالج الأ   سبحب   خمتلفة  تبنضال  يرتبطنرى 

نه  ف  ،جلييل  ابلنس بة   دول   يفاين  الأغ  وثورة   تش يكوسلوفاكيا،  يف  اخململية  ابلثورة  مرتبطا 

،  ةالبشي  قدم   ميقدالالعنف  يف واقع الأمر،    لكن ،  الهند  يف   غاندي  كفاح  أأو  البلطيق،

  والثورات   رالتحر    حراكت  ضوبع  الاحتجاجات  يف  املكتوبة  واللكمة  ابلصورة  ثقومو  

ن   74.تالثقافا مجيع  ويف  ،راتالقا مجيع يف عش،  التاسع  القرن منذ   الفكرة هذه  انتشارا 
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من   ينبع  يسري ل  تدفقها   واجتاه  ،املتحدة  الولايت ل  امل    نالحظ  .  الهامش  ا ىل  ركزمن 

  املتحدة   الولايت  يف  املدنية  قاحلقو   تاك حر   أأعاملجموعة    أأن    ثالمل ا  بيلس   عىل

  مل  شارب   جي و   75.يغانددلى  فية  الالعن املقاومة    لأأشاك  من  كبري   حد   ا ىل  ةس توحام 

ن اكن لالالعنف  عيرت    طقتنا ن م   فيف.  س تخدامهل   املنظرينوزنه ونفوذه مضن    ، حىت وا 

، الهويتال و   تارييال و   خاليق لأ او   س ياسالتفكري ال   العديد من ورشات  هناك  العامل،  من

ن     76. عقود  منذ  الالعنفي  ل النضا  ل حو   ،العربية  ابللغة اتراك    اجملمتعاتا    احلكة   أأيض 

 الأهلية   احلربوقد اكن لعشية  .  بآأرسه  والعامل   جرياهنا  وجتارب  اجتارهب  خالل  من  يةع اامجل

ا  التسعينيات  يف  اجلزائر  يف  ادلموية ا  دور    العنف ر  خط  من  التحذير  يف  ملحوظ 

يزال  .العرب  ملعا ال  يف  ييوالاجامتع   الس ياس يي  فاعليلا  بي  اسالس ي  حراك  ول 

  ه ء ذاكقي يس ت منوذيج،  عنيف غري انضباط  عىل هذا  نايوم  حىت حيافظ  رياجلزائ 2019

بعُد من    اليت  اجلراح  من تندمل    يزال   ل   اذلي  ادلرس  من   وكذكل"  رةالقذ  احلرب"مل 

و   فتاحنر   اليت  العربية  فاضاتالانت  منص  س تخله امل   حي ا مسارها  حنو  عن  اجنرفت 

ذن  .عنفال  ذا ا    شطاء ن ناك ن ه ي أأ أأن ننفل ميكن التشابه، نعم  هوجأأردان احلديث عن أأ ا 

 نتاجال    خالل  من  أأو  الشخيص   التصال  خالل  من  نة،و  املل  الثورات  أأفاكر  بواش  ت   عرب

عرب   امبنظ  ل طاحةاا ىل  تريم    خلطة  أأثر  أأي  يوجد  ل  هذا  يومنا  حىت  لكن  ،ريالفك

طريق  ع تآأ الانتخاابتن  ودرجة  عىل،  يثبته    الانتفاضات  ثريمه  متام  مل   هو  كاما  أأحد، 

 التجاربمن  و   الأخرى،  الالعنفية  ابلنضالت  وااهمت  اذلين  لنشطاءل بة  ابلنس    احلال

ن    ومن مث    .هوخارج  عربال  العامل   داخلطرق تفكري أأخرى  و    الربيع"  يف  الالعنفربط    فا 

كونه ل يعدو  ائق للحق  تشويه  هو    CANVASمينظبت (  تهاايبد  الأقل  عىل" )بعرال  و 

ن  .  ية مفضوحةصورة اكرياكتور ا  رثأأك  الاحتجاجية  رفاكالأ   نش  راتتيا  ا  ا   عدد   وتعقيد 

 .من أأن حتص 

 الفاكهة اس تخدام    الهوس:  ىل حد  ا  بن سعادة  ز علهيام  رك  ،  أ خرين  مثالي  نآأخذ  دعوان

ىل  ابل ضافة  ،اليت  تبور و أأ   وقبضة تشبي  ر ترب    ،ةيلالعنف ا  رمزيهتا  ا  ل،    الربيع"ه  ابلنس بة 

السخرية دام  تخاس    الغرب  التآأرخي  يلحي .  ةنلو  امل  ابلثورات  ياجلزائر   واحلراك"  بعرال
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عهد  الس ياس ي  ا ىل  يف    الس ياس  النضال  يف   الفاكهة  اس تخدام  لكن   أأريس توفان،ة 

  ورات لثاب  حرصاي    خاصة  مزيةد  جمر    وليس  ،وللأ ا  البشي  احلك  قدم  قدمي احلقيقة  

اعش  رفوعةامل  القبضة  شعار  ليسو   .تخابيةن الا ا  ار  حكر    خاص  عأأو  تنظمي  ا  أأوتبور  ىل 

(Otpor)،  بنع يد    كام   أأو   القوة  أأو  الثورة  ا ىل  ترمز  املرفوعة  القبضة  هذهف   ،ةسعاد  يه 

 ىلع  رهعند نق ل فتته،  عىل  يضعها    رموز  عن  يبحث  شابجيدها لك  قد  و   –  التضامن

مفاتيح لكمة  لوحة  حم،  الشعب"  ،السلطة"  احلاسوب،  طريق    عن   بحثال   كر  عن 

 ودعاة   نوالفاش يو  لفوضويوناو   ناملاركس يودهما  اس تخ  قد و   –  Google  يف  الصور 

 .ةالنسوياملنظامت    وحىت  العامل  أأحناء  مجيع   يف  والنقابيون  السود  والقوميون  السالم

الرمز    أأصلالبعض  حييل  و    امن بي  ،1848  عام   يف  دوميي  أأونوريه  ا ه رمس   لوحة  ا ىلهذا 

 77.امتعيةج الا للثورة  كرمز 1914 يف other Earth Mجمةل ا ىل  مصدرها أ خرونيرجع 

ا،يأأ   ناوه  قضية خدمة ل ،  املعقدة  الانتشار  ساراتاكرياكتوري ومنحرف مل   تصوير  يمت    ض 

 العقلية التآ مرية. 

 مناملس تلهمة    حتجاجيةالا  الأفاكر  لنش  تدفقات  هناك  أأن  ا  أأيض    ىس نن ن  أأ   جيبل  

ري  يف الكث  كبريت بشك  ر  ثأأ و   العربية  يةالثور  اللحظة  هذه  حفزتد  لق".  بعرال  الربيع "

(  Y-en-a-marre)  "بلغ الس يل الزىب"  حركة  وصاخلص  جهو   عىل  امهن  ،تمن احلراك 

املو املكن "  وحركة  الس نغال،يف    فاسو،  بوركينا  يف  (Le balai citoyen)  "ة ياطن سة 

 " الساخطون"و  يا،فريق أأ   وبنج   يف   (Fees must fall)  "الرسوم  تسقط"  وحركة

(Los Indignados)  س بانيا  يف  Occupy Wall)  "يت رت س   وول  احتلوا"  وحركة  ،ا 

eetStr)  ةهمم    السود   حياة" و  خمتلفة  بدلان  يف"  (Black lives matter).78     ن ا 

  العامل   بقية  ا ىل  العرب  ملعا ال  من الثوري    الانتشار  قبتدف    اهمتت  اليت  القليةل  ادلراسات

 ةريواحل  اخلزب"و  ثيل،المت   تغيري  وليس  ريذاجل  تغيريل ا  املثال،  سبيل  عىليص  حت

نشاء  و   قيالأفالعمل  و   ف،اهدالأ   يف"  والعداةل  يف   الساكن  ملساعدة  طوعية  هيآلكا 

 من  والتعبئة  الهوية  القامئة عىل  نقساماتالا  ورفض  حرتامالاو  ،والكرامة  التنظمي  أأشاكل
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  وكذكل   امتعي،ج الا  التواصل  ووسائل  الشخصية  والعالقات  التواصلش باكت    لالخ

 79.النشاط أأشاكللف تخم  ملامرسة العامضاء ية يف الف ة الأحق  س تعادوا احتالل

  والعراق،   لبنان  يف  اجلارية  الاحتجاجية  واحلراكت  2019  لعام  اجلزائري  حلراكا  ن  ا  

 التغيري)  رالأفاك  هذه   ببعض   مش بعة  ،املدنية  ابلقميك  متس  وال   الالعنفتتبن    اليت

  الهوية   أأو  الأيديولوجية  أأو   احلزبية  الانقسامات  ورفض  قية، الأف   المتثيل،  وليس  اجلذري

انتقل   امجلعة  يومل   اجلزائري  النشاط  ، أأن  املثال  سبيل  عىلنجد  ف .  بدورها  هانش ت و (  ال  مث

قاع"شعار  و   مايل،ا ىل   وتكييف  ت    "يتنحالو  قِ اعامتده  من  ن لبنا  يف  ن ريتظاهمل ابل  ه 

يعينكلك" لكك(  "  نكلك  ن  يعين     املطالبي   نيويورك  يف   اهريناملتظ  بل قِ   من و )لكك 

جمال    يفو  80. املايض  الش تاءيف  (  lle them aemovR)  "ايع  مج   مهوليأأز "  ترامب  عزلب

  الاحتجاجات   موجةيت اجتازهتا  ال  املتحدة   الولايت  مدن  بعض  يف  ،والسخرية  الفاكهة

ثرعىل    بدلل ا  تهز    يتال ا ىل رجال بت  املتظاهرون  قام  فلويد،  جورج  وفاة  ا  قدمي حبال 

ربطتطةالش  مؤ   ،  كعكةيف  حتايك    يف  ،خرهتا  اس تخدمهتا   أأنق  س ب  سةممار صورة 

ا  صةخمص    ةئري جزا  فيس بوك  عاتو جم  عن  ،  ملاميتيف  اكنوا    اذلين  حلراكيانقلوها 

شوارع   يف   هناايت   يف  مثبتة  (شرياكال)  قنقانون  حيملومه    العامصة  اجلزائريتظاهرون 

 81.دالصي انقضب

عاملرك    طاباخل  فا ن    ذكل،  ومع   ل  ةالاحتجاجي  الأفاكر  ههذة يف  مزي  امل  ةالعالمىل  ز 

  للمعلومات   تدفق  دجمر    ليس   الاحتجاج  راكأأف  راشت ن ا  لأن    حق ا،  ةراخسيقوم عىل أأسس  

ن    . واملس هتكل  املنتج  بي   مصري   بتحسي  ي مته مل ، ايوالاجامتعي  يالس ياس ي  النشطاء  ا 

ا  اهجد  يبذلون    بالدمه،   ياكت تكت وال   يجياتالاسرتات   عنبحث  وال   التفكري  يف  مس متر 

ما من    لك  و   شعاراتال و   علوماتاملو   ارات،وامله   رساتاموامل   جتجاوالاح   لتنظمي ا  وأأشاكل

  لكتساب املبذول    اجلهد  هذا  اخزتال   ميكن  ل وم.  حراكهت  وكفاءة  مكفاءهت  نس  حي   أأنشآأنه  

قلميية  (الوطن  داخل)  احملليةفضاءات  ال  من ا  انطالق    الس ياس ية،  كةناحل   والعاملية،  وال 

الواقع  ك  شي   نهلأ   ،جديد   جمنته   الكاس هت  دجمر    ا ىل يف    لب تتط    دةمعق    ثقافية  لية ع  
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و    ورمس   احمللية،  والس ياس ية  واملؤسس ية  والقانونية  الثقافية  الس ياقات  متيزيالتدقيق 

عىلال  للمنطق  خرائط ض  وتعديل   تكييف  عىل   والقدرة  ،الاكمنة  املصاحل  قامئ   فاءوا 

 والس ياس،  كريوالف  الثقايف  العمل  هذا   82.يةاملعن   واملامرسات  الأفاكر  عىل  الشعية

  هو مع الأوضاع احمللية،    يفكي الت   التوطي أأو  عمليةب   امتعالاج   علامء  بعض  همييس   اذلي

بداعي عل  (. حقاملل يف التوزيع رمس علية  انظر. )ذاته حد يف  ومبتكر ا 

س بق  يف ما  اذكره،    ضوء  الربط  هشاشة  يقميهتبدو  اذلي    بي   سعادة  بن  لعشوائ 

 ريزائاجل  واحلراك"  العرب  ع الربي"  ـ ب  اخلاصة  وتكل  ةلونامل   ثورات ل ل   اجيةحتجالا  الأفاكر

ا أأكرث  .وضوح 

 الخالصة . 6

 يف حبثت اليت الس ياس ية العلوم من صةاملس تخله  ادلروس بعض من املقال هذا اس تفاد

 الربيع "  أأن   فهيا عييد   اليت  سعادة بن  أأطروحة حفص أأجل من  الثورية، هرالظوا

 .ونةلامل للثورات  تتدادام ا دجمر   اجلزائري واحلراك" العرب

جياز حقيقهتا وتوضيح نةامللو   أأو ابيةالانتخ ابلثورات كريتذ ال  ت    التقارير لتصحيح اب 

 ادلور وجتاههل ادة؛عس بن نصوص يف الواردة الأحداث هذه  عن  واخملزتةل املبتورة

 اولنت  ت   مث .  ائع الوق لتشويه عامل أأخطر يشك  ،الثورات هذه يف النتخاابتل املركزي

 أأخرى، هجة من  اجلزائري واحلراك  " العرب الربيع"و  هجة، من  ت الثورا هذ ه بي رنتهمقا

 طبتسلي مقنا أأخرى، بعبارة .التآ مرية العقلية تفرضها اليت الغامماتابلتخلص من    لكن

 المترين  هذا أأظهرو   .الاختالف أأوجه عىل  ا ض  أأي ولكن بيهنا التشابه  أأوجه عىل الضوء

ذا أأنه نارِ املق  س يةالس يا الس ياقات يف الفواخت هتشاب أأوجه ابلفعل  اكهن اكنت ا 

 اأأيض   فهناك الاحتجاج، أأشاكل يف  وكذكل الأحداث هذه  س بقت يتلا والاقتصادية

ماكنية أأي   تستبعد  اليت ةم  وامله  ذهةل ملا الاختالفات من جموعة  اجملموعتي بي  للامتثل  ا 

 ركحملا) ادلافع  املالع(  1  .وضوحا رثكالأ  ثالثة ل ا الاختالفات هنا نذكر  .الثورات من
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نة، ثوراتل ل  ابلنس بة تخابن الا الاحتجاج  :الرئييس  حراق امللو   نفسه، البوعزيزي وا 

 فقد اجلزائري، احلراك أأما  "،  العرب يعرب ال"  حاةل  يف عيل  بن  حك سقوط تبعه اذلي

ا اكن  افضر  هو اابتتخن ا لتنظمي   س تعد  ي  جو يف انطلق أأنه حيث نةامللو   ثورةل ل  نقيض 

  ( 2؛  امللونة الثورات يف ياالكس يك  احلال هو كام النظام ضد قلهبا اولتهحم من  بدل   لها،

 فريقياأأ  وشامل وسطالأ  الشق  اتانتفاض بيامن املعارضة وقادهتا  أأعدهتا نةامللو   لثوراتا

 (3؛  يةالالمركز  الش باب بش باكت مدفوعة الاحتجاجات نتاكو  أأفقيا، هميلكة اكنت

ا كثيف ا الأبعاد  د متعد   غرب ال مع دلا ناك ا وحازم   عكس   ة،نامللو   لثوراتادة  فائل وصارم 

 همام   لوتوكي تغيري، دون القامئ الاستبدادي الوضع  تعزيز ا ىل الساعي الغرب    موقف

 ليبيا يف هلتدخ   ابس تثناء طقة،نامل  يف وال مارات السعودية العربية ا ىل ةاملضاد الثورة

 .طيةف ن ل ا حلقولها انظر  

 بن اهمقد   اليت الامتداد أأو الاس مترارية فاهميمل ادعاخمل الاس تخدام قالملا هذا حلل مث

 الثورات أأن   أأثبتنا لقد.  نةامللو   ابلثورات اجلزائري واحلراك"  العرب الربيع "  لربط  سعادة

 ةريثو  وموجات متفرقة، وزمنية ماكنية فضاءات ىلا   ينمتيان"  العرب الربيع "و الانتخابية

 يه  ،الزمن عامل حيث من يا،فريق أأ  لوشام الأوسط الشق تاضاانتف ن  أأ و  خمتلفة،

 .1848 أأو 1989 اتثور ا ىل أأقرب

ا،  اتانتفاض أأن   فهيا يزمع اليت سعادة، بن  تآأكيدات  عقم عن النقاب لكشفو   أأخري 

 ت   كنفاس منظمة عن  انش ئة احتجاجية أأفاكر نتاج يه فريقياأأ  وشامل الأوسط الشق

 دة املعق   العمليات وكذكل الثورات موجات ءورا اكمنةلا ياتل لل   موجز ططخم رمس

 الاحتجاج أأشاكل اترخي أأن  الربهنة عىل  كام مت ت    .الاحتجاج وممارسات الأفاكر لنش

ن  تقيمي  .تآأكيداته مع  يتناقض ادةسع  بن  هبا أأس تدل اليت  عامة رةنظ ضوء يف أأطروحاته، ا 

 حقيقهتا، عىل هايظهر  وتعمميها، يةجاج الاحت واملامرسات رفاكالأ  شن ل  دةاملعق   للعمليات

 .الواقع  عن فاحض اكرياكتوري رمس جمرد أأي  
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جمر  الال ليس  سعادة  بن  نصوص  يف  للنظر  العالقاتفت  عن  احلرصي  حبثه  –  د 

نة، بل منطقتنا    هر الامتثل بي ما حيدث يفظ اليت ت   –  واخليالية  حلقيقيةا  والثورات امللو 

ة عىل وجه خاص دون  نو  امللعىل هذه الثورات    كزيهيف تر   حد الهوس،  ىلا    ى ذكليتعد  

للمقارنة.    غريها، للمو مكرجع  يت ميكن  أأن  تكل  رء  ل  ا  سعادة  بن  ينتقي  ل  ملاذا  ساءل 

الأوروأ س يوية التاريية  الطفرة  من  الانتخابية  معيار    ،الثورات  مهنا  مقارنة؟ لل  اليجعل 

عن  مي حممتةل  جابة  ا  اس تخالص  مالحظة  سؤ ال ا  ذهكن  من  ه ال،  يورتو  طرهحا 

(Heurtaux ) ية ي التونس يي ا ىل مقارنة ثورهتم والانتفاضات العرب ياكدمي حول ميل الأ

عام    1989أأو    1848بثورات   يرانية  ال  الثورة  بيامن  أأورواب،  والانتقال 1979يف   ،

أأو الانتفا1991-1988ادلميقراطي اجلزائري ) اللبنا(  السلمية عام  ضة  اليت    ،2005نية 

ابلق عمهنرب  وقعت  قادرة  أأنم،  ا  تلقي  ىل  من  ا  عمزيد  املوضوعلضوء  أأن   83.ىل  ميكن 

معياراي   فعال   املقارنة  اتكون  موضوع  عىل  مضني ا  املرء  حيك  حبيث  فيمت    حتليل   لبحث، 

  "، ويعترب"ليس بناء عىل ما  هو عليه ولكن عىل ملا نريده أأن يكون عليه  حدث جار  

نتاجئها    بسبب املقاِرنة    عايرينفرون من هذه امل ي س ييدمييي التون اكالأ   هؤلء  أأن  يورتو  ه 

 84ورات الناحجة.انت مع الثلون املقاراخمليبة لل مال، ذلكل فهم يفض  

ن    احلراكي ا ىل ابلنس بة لالمشزئاز ريثم  أأمر نمقارِ  مكعيار نةامللو   الثورات ماس تخدا ا 

لهياظرهتم  ب نبسب اجلزائريي،   ة، الأمريكي ال دارة من ةر مدب   وعلية ،ةر اممؤ  ، ابعتبارهاا 

ال السجل   تاجن ا   يف  وفشلها  املنطقة، يف  ادليكتاتورايت دمع يف  طويلصاحبة 

 حبيث ،رصاي  حز علهيا  ويرك    هوايته مهنا يجعلف   ة،سعاد بن امأأ ،  حقيقية دميقراطيات

لصاق خالل من احلراك تشويه يريد بآأنه الكثريين دلى انطباع ا يعطي  الثورات وبعي ا 

 .به امللونة

 أأن نة،امللو   الثورات ذكل  يف مبا ثورات،ل ا من موجة أأو  ثورة أأي   مع  للمقارنة ميكن

 خطر انباحلس   يف اأأخذ   اخزتالية، ندو  متوازنة، بطريقة تمت عندما مفيدة رفةعم رتوف  

 ،لطوي ق طري سعادة بن ، ويبقى أأمامالتحليالت علهيا تنطوي اليت املعيارية تاالتحزي  
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ذا  لهيا مكجرد ينظر ا  اليت    ،"املقارنة معرفته"  حول تشك   اذلي  اعنطبالا يدتبد أأراد ا 

الغرض منه    خطاب  هبا ت   اليت طريقة، والوتفجريه  احلراك عن الشعية عنز تربيري، 

 .هبذا الصدد للشك جمال   ترتك ل احلراك، ضد السلطة محةل يف ،املثري بهتي  ك  اس تغالل
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  43دل.  ، اجملعة واجملمتي، النظر " 2011يف    ريةاملوجة الثو   ت يفآأمالبيك، "ت  ؛ كولي جيه2013نيويورك    ة،العام

د223-197( ص  2014) بو يف؛  فالريي  ابتيل،  وشايد  ولتش ي نس،  ا ل  و رون  "الانتشار  ا  ك،  يف  م  التظاهر، 

  ، مطبعة جامعةلشق الأوسطا  ديدة يفة: الس ياسة اخلالفية اجلرس املف   ةبي )دار نش(، الانتفاضات العر لينش  

ل س يوية ا  اجملةل   ، عرب: عشة اقرتاحات"يع المصري الرب "روبرتس، ؛ أ دم  75-57، ص.  2014ك ريويو ، ن اكولومبي 

 . 289-273( ص. 2018)  12، اجملدل. يةطية وال سالمشق أأوس لدلراسات ال 

امللونة"، ادلمقرطةل ومرص اب  رص والقيود: مقارنة تونس لفشك، "ابي لورا ك. لندولتا وبول كو   4   ، اجملدل ثورات 

،  مقارن"  ور يف منظ  اص "التعبئة امجلاعيةدد اخل ت يف العلعض املقا؛ راجع ب 1006  -  984( ص  2014)   21

Demokratizatsiya،  283 -  111( ص. 2018)  26اجملدل . 

هو مارك    5 والاختالموري  التشابه  "أأوجه  أأ   ف ارد،  يف  وربي  الشقية  الأ وال   1989واب  يف  وسشق  ط 

2011  ،"Washington Monthly  ،1   وخالف: قارن  2011و    1989توفسيك،  زان ؛ مايك  2011نيو  يو  ،

، هل  سرب روينأأولوفسجارد وجي رسون وأأندرس  ريك ماي ؛ ا  24-13( ص.  2011) 174دل.  الشؤون العاملية، اجمل

ل محالت  دروس  ماكن؟  لك  يف  بجت  ننتقال  لبدلدلربة  الش يوعية  بعد  ما  الرب ان  ،  IEMed،  العرب  يعان 
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الث   ،Lucan Way؛  2011برشلونة   العربي ورا"مقارنة  ،  Journal of Democracy"،  1989  ة: دروس ت 

،    2011و    1989نة  قراطية: مقار ئة من أأجل ادلمي ، التعب بورات ديال  ؛ دوانتيال  23-13ص.    (2011)   22اجملدل  

  ن ال منتقثورة والامن الثورة مقارنة بي ال   ا عام    25" ،  ؛ مارلي بوث  2014ورد  سفد ، أأك ور ة أأكسفمطبعة جامع

-99ص. ( 2015)  23، اجملدل ة املعارص رواب الوسطى والشقية ةل أأو ، جم"2014  العربىل العاملا   1989أأورواب  

نيد ريتش103 ال نسا  ،ليتل  -اردسون  ؛  االو   1989رات  ة واترخي: بي ثو ن كخراف"حقوق  رب" ، جمةل  لعربيع 

لتحولت  ، "افسيكبرو ؛ ماريك دا166–151ص.  (  2015)  23ية املعارصة ، اجملدل.  قطى والش أأورواب الوس

وما بعد لعربية  التشا  ا  أأوجه  والابهالش يوعية:  امل تالفاتخ،  وادلروس  أأوكونو   ،شرتكة" ،  اجملدل  مياكأأكتا   ،66  

 . 212  - 181( ص. 2016)

  ganDo  شوراتحة والطريقة املقارنة، من حي غري الص املقارنة، املقارنة    يف:وك ملاذا  ن  سارتوري، "قار جيوفاين    6

 . 14-34، ص. 1994كسفورد  ل، أأو يل بالكووز لأمم، ابنة بي اقار م A. Kazancigiو 

الغازي،  كرمي  7 م"م  ب. ومحمد  بن سع قابةل  أأمحد  ال ع  اللوب  نشطادة:  اجل  صهيوين جد   Algérieزائر"،  يف 

Patriotique ،28  2019و ماي . 

   2019يل أأبر  4عد "ربيع" اجلزائر، ب س نوات  8أأمحد بن سعادة،  8

https://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&

id=475:2019-04-04-22-50-13&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119 

 سه. املرجع نف  9

لح  10  . 2020يناير  2س يون، سرب ، ليك ة"ت غري احلكومية اجلزائرياماملنظ واسي نفاح، "الأمريكيون مو 

 سه. ملرجع نف ا 11

 . 66  ص ق ذكره،ابمرجع س  ؟"،اجلزائري لحراك لدة قا هم صبوا أأنفسن ء اذلين مه هؤل "من د بن سعادة  أأمح 12

 . 10و   8و   7 اتظ حر املالانظ 13

 نفسه. رجع امل 14

  21،  يكسربس يونل   ، هذا احلراك"فة تسري  ائن سعادة "هناك طب  ، مقابةل مع أأمحدحسي نفاح  ع نفسه.املرج  15

 . 2020يونيو 
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ات النجاح  ة:السابق  امجلهورايت السوفيتية  نة يف رات امللو و نش( الث يس )دار  بولبل  تشاين وأأ أأ وبي تشا  دوان  16

ر  فالريي جي2010ندن  ل   وتليدج،والفشل،  بون؛  القادة الاستبداديي  لش يك، " س وشارون ل ووه    يف هزمية 

مطبعة  ، ةلونورات امل، الث يتشلكولن أأ.م ؛ لين 2011ربيدج  ، اكم يدجمرب مطبعة جامعة اك  يوعية"لش  بدلان ما بعد ا

 . 2012ا دلفيانيا، فيال فمعة بنسلجا

 . سهاملرجع نف  17

 .  56-1، ص 2014رب  هايدل، ر، سربينغأأوراس يا" لونة يفالثورات امل"  جريلش ياجول  18

 . 18و  16انظر املالحظات  19

ولست  20 ليفيتسيك  أأ واك يفن  "  ن  اواي  أأنلت الاستبداد  ا نافيس:  بعد  جهينة  الب ظمة  مطب ردةاحلرب  جامعة "    عة 

 . 2010ربيدج ، اكميدجمرب اك

 سه. جع نف املر  21

 . 18و  16انظر املالحظات  22

، مطبعة جامعة  اب الشقية"يف أأورو والانتخاابت    لش بابيكولينكو، "حراكت ان   أأولينا  ؛ 16املالحظة  انظر    23

اكمربيدج ربيدجماك لندري2017  ،  تريس تان  امل"ا،  ؛  املرأ ة لثورات  يف  أأقاخللفية  لونة  مم:  ع رب  تبدو  ،  "ليها 

Canadian Slavonic Papers ،24-1ص   (2011. ) 53 اجملدل . 

س  ،خجريل  24 أأيمرجع  انظر  الأ ابق.  ا  أأ فالض  اليت  الواثئقية  يورك،    نتجها م  More Force  Aستيف 

Powerful  سقاقة تش ييل( و انظر حل1999(  ويل للزناع الالعنفيدلالية(، املركز افع ,  )قوة أأكرث ر،   ط دكتاتو ا 

ICNC،  2002 . 

 . 81و  16ت املالحظاظر ان 25

 ه. ع نفساملرج 26

 املرجع نفسه.  27

 . 29 ،  15،   3، ص بقا جع سمر ، ريلخج 28
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  ( 2009)  .42س ية، اجملدل  يا، دراسات املقارنة الس  قرطة"ة وادلمجات الانتخابي حتجاالا"  تيا اكلندادزي،اك  29

عد  ا ب آلك ممش ،ة"عد الثور، "بGraeme Robertsonو      Grigore Pop-Eleches،  1424-1403ص.  

 . 22-3( ص 2014)  .61 ، اجملدليةع الش يو 

  ، 9891  وسط، ة يف الشق الأ اريي ن "اخرت مقارنتك الت ماري فريد؛ أأو 24و    18  و   16ات  حظر املالانظ  30

؛ فالريي  651-634سابق ص  ، مرجع  Gunitsky؛  2011ر  فرباي  The Atlantic  ،22،  ؟"1848  أأم  1968

  26  ، اجملدلDemokratizatsiya،  "ظور مقارن نعية من مئة امجلاتعب ل ا  "مقدمة:  لش يك،ل و   س وشارون بون

 148 -111( ص 2018)

بفال  31 ج  وولش يك،  ونريي  ل  وشارون  و "الان س  ادلويل  الش يوعي   الثوراتتشار  بعد  ما  ،  ة"الانتخابية 

،  كل وولش ي ارون س وش لريي بون؛ فا304-283( ص 2006)  39دل ما بعد الش يوعية، اجمل و  دراسات ش يوعية

  Physicaعية"،  ما بعد الش يو  عامل  يف  نتخابية، والثورات الانتشاريات الاوديناميك  ،الوطنية   باكت عربالش  "

 . 99-92  ص. A378 2007 اجملدل

 . هرجع نفسامل 32

بالك  33 مدما اين  "هزمية  اخلضاء  رة،  اجلارداينيف  للثورة  يران"،  ا  Güneş Murat ؛  0920يونيو    14،   

Tezcür،   يران"، ااابت  ، والاضطر ةستبداديرونة الا امل  ية،راط دلميقزيز ا"تع   19اجملدل  ،  دلمقرطةالس ياس ية يف ا 

أأس ب ، "دراسارشيف مرتىض  ؛140-120  ( ص.2012) وا  ة  العميقة  يماكنية  اب  ا  الألوان يف مجهورية  ن  راثورة 

 . 111 ا ىل  93( ص  2015)  12اجملدل   ،سات الثورة ال سالميةرا، دال سالمية"

34  áinÓ Beach channase et DoPole Abel   الثورة  و"فري واملضادات الاستبداامللو س  ضد  نة  دية 

،  19، اجملدل    Demokratizatsiyaالش يوعية ،  بعد    املضادة يف فضاء ما   ام ت النظالس ياس وجهامحتجاج  الا

الانتشار "  Karrie J. Koesel et Valerie J. Bunce؛    132-111، ص  (  2011) ردو منع  ا:    لفعل د 

سة" اجملدل  ل الس ياحو ات نظر  اكم الاستبداديي، وهجد احلالشعبية ض  التعبئة  ىل موجاتة عينيس ية والص الرو

ية  ادبعد ال ن! الأنظمة الاستبد  "ل لون Yitzhak M. Brudny  و   Evgeny Finkel؛  768-753ص    11

 Yitzhakو    Evgeny Finkel  ؛14-1( ص  2012)  19  رطة، اجملدلنة يف أأوراس يا"، ادلمقلو والثورات امل

M. Brudny  ، و املا"روس يا  اجملدل  لونةلثورات  ادلمقرطة،   ،"19( فيتايل  36  -  15ص    (2012،  ؛ 

ف العدوى"  ردع"  ،س يليتسيك يف  ومايك  الريي،  )حمرر(  ماكفول  بونس،  فايس  س تونر  ادلميقراطية ،  واكثرين 

م الش يوعيةتبداد يف عامل ما بعد  س والا رة"  يه، "عسكبوش  ل  ؛ نيكو2012دج  مربييدج، اكاكمرب طبعة جامعة  ، 

 . 4-1( ص  2016)  4. اجملدل ،، وهجات نظر س ياس يةنةامللو للثورات  اروس ي 
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بف   35 "أأ ونالريي  وولش يك،  وشارون  الشعب مناط  س  ا التعبئة  ضد  مقارنة ية  الاستبداديي:  ،  9891  حلاكم 

فريقيالأوسط وشامونة، وانتفاضات الشق  لالثورات امل ص    (2018)  26دل  ، اجملDemokratizatsiyaا"،  ل ا 

149-172 . 

 . 2015 دج ، نيويورك ، روتلي بيع العرر(، دليل روتليدج للرب )حمر  رب صديقي عال 36

روزنربغ  37 "تينا   ،n UlutioRevo تعلمت ما  م:  مرص  مبيله  أأطاحوا  اذلين  الطالب  فورين  وفيتش"وسن   ،

 . 2011فرباير  16ييس، ولب

ليفي  38 ت مارك  "الثورة ل  أأبد  ،  العرب  "لعربالعامل ا  ن جديد يف وولدة م اج  حتجيقى والااملوس  ا:  نهتيي  ، يف 

،  رشيوير  ؛ شارلوت365-354ص    ،2015، نيويورك  ليدجوت عرب، ر دج للربيع الل روتلي لي رر(، دصاديق )حم

اجلدران   عىل  الكتابة  العرب"،  وا"فن  سابقصا لربيع  مرجع  ا391-376ص    ديق،  عاطف  "لشاعر؛  الشعر  ، 

 . 407-392ص     جع سابق.، مر اديق، صي"ظور اتري: منلعربالربيع او 

 املرجع نفسه.  39

يل روتليدج  رر(، دل رب صديقي )حم العيونية: حاةل تونس، يففز رة التلجلزيرة والثو وىل، ااملين عبد  عز ادل  40

 . 375-366، ص 2015، نيويورك تليدجروللربيع العرب، 

سالفاتو أأرما  41 الفندو  يف  "ثورة  العار،  و ضاء  مقاب جامتالاالتواصل  سائل  م؟  الأنظمعي  يف  ،  ديةالاستبدا  ةل 

)حمرر  صديقي  دليلالعرب  العربوتليدج  ر   (،  روتل للربيع  نيويورك  جيد،  ص  2015،  ماراي  343-353،  ؛ 

، ق نفسه، مرجع ساب" أأعىل من أأجل المتكيا ىل  رصاع من أأسفل  يف  ، "الش باب والتكنولوجيانس يانكو ابل بال

 . 432-420ص.

اكيدي  ها  42 ودايأأ.  "تآأطريهوكان  مبل  ال   اجلزيرة   ،  الربي   تواصللوسائل  خالل  العربالاجامتعي  ،  "ع 

CyberOrientة أأحداث الربيع العرب:  اجلزير   ، "كيف نقلتيو بوس  ؛ دايان51  -  34( ص  2012)  6دل.  ، اجمل

مقارن"  يلحتل  مأأويل  أ س يايد،  اجملدل.  اي   ،40   (2013  )p333-343 بوس ي دايان  "الصحو؛  الربيع  خالل  افة  ، 

ة  اسعي وس ي تواصل الاجامتسائل ال و   ،رران(بباوي ودايان بوس يو )حمسااب  ، يف  ايت"دت والتحالتفاعال  ب:لعرا

الربي  العالريبوراتج:  ابجلريفرب"ع  لندن  نمامكيال  ،  ع 32  -11، ص  2014،  املوىلادلز  ؛  عبد  اجلزيرة    ،ين 

الفضاء  وادلمقرطة: ص العربعود  ر العام  سام رش 2015  لندن،  وتليدج،  الغض ، مجييب؛  اجلزيعة  والربيع ر ب:   ة 

 . 2017 ، أأكسفورد وردعة أأكسفام مطبعة ج، ب وال سالم الس ياسالعر
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سلمي  43 محمد  "الجامل  والولاي،  املتحدة  الت  الس  ربيع  الهندسة  ديناميات  ادلراسات  س ية"اي عرب:  عربية  ال، 

اجملدلالفصلية لي 272-255ص    ،(2013)  35  ،  ا  أأبرام؛  ازوت  وادلمي لواقع ،  الس يااطيقر ية  اخلار ة:  ية  جسة 

 . 173ص.  2017اكمربدج    ،اكمربجة فة جامع، حصاعد الربيع العربكية بالأمري

ا  44 براونيل،  ادلميقرالوقايجيسون  من  س ي ة  املرص طية:  الأمرييك  التحالف  اك  ،ياسة  جامعة  ،  يدجمرب مطبعة 

 . 170. ، ص 2012نيويورك 

ها وتتلقى  فع عن نفسي تداأأليو مار   ،شآأن تونسرصحيها ب د تبع   موقفها دا عىل " ر PAFرنس ية  ةل الأخبار الفواك  45

 . 2011ر ايين  18، دقيقة 20 مج ، برانونفيا من  دع  

 . 174 -  173، ص ابقرجع س ، م أأبرامز 46

،  9 ، ص2012ك  الن، نيويورمرياك؟  ابجلريف مامكي أأ   وسط: هناية حلظة لأ فواز جرجس، أأوابما والشق ا  47

103-104 ،158 . 

ابكسرتاكي  48 أأكرب  شهر  و يل  ال ام  اخلاس  زاده،  الأ رجية  ياسة  الشق  جالأمريكية يف  معادا ذو وسط:  أأمرياكر  ،  ة 

أأط2008دن  لن ،  تليدجرو م  ا  بيري  "؛  اخلار لس،  للالس ياسة  العجية   والربيع  املتحدة  القمي ربولايت  موازنة   :  

  وليام  ل و و روكجميس أأ ل؛  385-353( ص  2012)   21، اجملدل  سطالشق الأو   ، ملخص دراساتاملصاحل"و 

؛  16-3( ص  2015)  4  دل، اجملPrism،  لطويل"املدى ا  يكية عىل : حامية املصاحل الأمر لعرب"الربيع ا  ،قوداير

الس يا  ليدارب  اخلابرييت،  الأ سة  الشق  يف  الأمريكية  حاةل الاس متو رجية  مامكيالنريةراسط:  ابجلريف  شام  ،   ،

 . 2019 ، أأكسفورددة أأكسفوربعة جامعمط  ، سطالأو  شقية لل دلول عالقات ا لويز فوسيت، ال ؛2017

ومايك   49 برونر  يثان  سالكاما  "القو ن  السعودية  ،  ال ات  ا خامبحتدخل  يف  للمساعدة  الارين  ضطراابت"،  د 

،  Orbisعودية"،  بقيادة الس  لعرب والثورة املضادة ا  ، "الربيعمرافااك  ؛ همران  2011مارس    14ميز،  ويورك اتني 

"قيا غو ش تاينرب جيد؛    104-96ص  (  2012)  56اجملدل   الثورة  د،  ااملضا ة  العربية  اململكة  الربيع  و   لسعوديةدة: 

ورقالعرب" حبثية،  والس يامل  ة  العلوم  رسةؤسسة  برلي7مق  ،  دورس2014جوان  ،  ،  م  جميس  عادة  ؛  "ا   ،

الأوسطشكت  الشق  املت:  يل  العربية  ال ال مارات  تقود  املضادة"حدة  اRSIS Commentary،ثورة  لعدد  ، 

نهتجة  " امل عل شيئ ا"ل تف  سةفشل س ياوية، الربيع العرب، و سالم، "ال  محيد  ؛ شادي2014كتوبر  أأ   14،  200

الش   من يف  أأمرياك  الأ قبل  "2015أأكتوبر    The Atlantic,،  9،  وسط"ق  جونز،  م.  السعودي  ال ؛  تدخل 

اجملدل.    ،التغيريرصاعات و والية  الاجامتع راكت  احل  بحث يف ال ،  فاضة البحرين"اطية يف انت ائفية وماكحفة ادلميقر لطوا

أأ 279-251( ص  2016)  39 أأسعد  خليل؛  ال    "الثورة ،  بو  و  ماي  New Age  ،9،  العربية"و   ماراتيةاملضادة 
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العرب"  الثورة   ؛ "حمور 2019 العامل  ال،  املضادة يف  اجلزيرة  ف 2019يونيو    20،  بيةعر داخل  بورغ؛  ،  اترانسوا 

؛  2019مايو    Middle East Eye   ،31،شل؟"ف طريق ال   غربية يف وال ية  دة العرب املضاورة  : هل الث مة ليبيا"أأز 

 . 25-1( ص  2019)دلولية عة ادلراسات امراج  ،ة دولية: حاةل مرص"هر ادة كظا"الثورة املض،  ينسونأأل جميي 

املال  50 دا42و    38  ظات حانظر  امل ن  ؛  "الولايت  مآأز روبرتس،  بعد دمعق يف تحدة يف  ل مرص    كهنا  مرس 

 . 2013وليو ي The Guardian ،3، "ريناملتظاه تشجع

توربك  51 بول  شاهي،  و جو اببلو    ،رمي  "ترييز  ليفيت،  يداكث  ن   الس  مع مه الرصاع  يف  ن    The  وري"،مه

Guardian  اكجان2015  ديسمرب دبليو  فريدريك  اكجان،  ؛  اكفاريالجي ،  كميربيل  هارلينيفر  جامبري،    ، 

هو ي كر  كوزاك  س بودلس توفر  زمير واكث   ،ينجغو  "مانرين  امل ،  والل تنافسة  الرؤى  التحالف    عراق:سوراي  أأسطورة 

ينايردراسة احلرب  ، معهد"عش ضد دا الكبري الول، "س ياسزنبالتيت رو؛ فيصل عيتاين ون 2016  ،  ايت  ة 

 . 2018رب ، سبمتجزر مو ، ا صداAtlantic Council ،دته س بع س نوات"م  املتحدة يف سوراي: حساب

https://en.wikipedia.org/wiki/American-

led_intervention_in_the_Syrian_Civil_War . 

الولاي"ملاذا  ز  اكروثر   توماس   52 املتحتقرص  ابدلمي   دةت  الزتاهما  بو ة؟قراطي يف  واش نطن  ديسمرب    22،  ست، 

2014 . 

العرب  ا"،  دوج ابندو  53 أأفاكر  :.02لربيع  أأي  مفرب  نو   12يكيون،  احملافظون الأمر   طن"،، واش ن ل حتصل عىل 

2019 . 

" رنشوهو   فيل   54 قال  و كتاتدي  01،  لط عهنم  رين،  أأش ياء  ترامب  ؛  2017مايو  ،  Wrap heTيفة"،  دواندل 

ديكتاكلمورف  ريش ناديك "تسعة  السماتوري ،  سيئون  تسعون  ترامبعة،  دواندل  من  صيحات   The  ،"ة 

Atlantic 2018س ، مار . 

55   " ساطور،  النقاخادل  خبهتييج  احلراك:  حول  اك ش  أأ تشاف صوص"  سات"  بن  ،  ةعاد محد 

blogs.mediapart.fr/khaled-satour/blog . 

 ع سابق. رج، مغازيكرمي ب. وال 56

؛  1990ير  افرب   24؛ ليتوانيا:  1990اير فرب   18:  أأوزبكس تان؛  9019ير ينا  7؛ تركامنيا:  8919يونيو    4بولندا:    57

  4س يا:  روبيال؛  1990ر  فرباي  25  جيكس تان: ؛ طا 1990فرباير    25زيس تان:  ؛ قريغ 1990فرباير    25  ا:مودلوف
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؛ اس تونيا:  1990مارس    18الشقية:    أأملانيا؛  1990رس  ما  4أأوكرانيا:  ؛  1990  مارس  4روس يا:    ؛1990رس  ام

لتفيا:  1990  مارس  18 اجملر:  1990مارس    18؛  اك1990مارس    25؛  ؛  1990  مارس   25اخس تان:  ز ؛ 

كرو1990ل  أأبري  8سلوفينيا:   رو1990أأبريل    22اتيا:  ؛    ؛ 1990مايو    20نيا:  مي أأر   ؛1990مايو    20ا:  ماني ؛ 

بل1990يونيو    8كيا:  سلوفاتش يكو  أأذربيجان:  1990يو  ون ي  22ا:  منغولي   ؛ 1990يونيو    10غاراي:  ؛  مترب  سب   30؛ 

ا:  ؛ رصبي 1990  نومفرب  18نة: الهرسك:  وس  ؛ الب 1990ومفرب  ن  11؛ مقدونيا:  1990أأكتوبر    28رجيا:  ؛ جو 1990

 . 1991 سمار  31: أألبانيا ؛1990 ديسمرب 9سود: الأ  ؛ اجلبل 1990ديسمرب  9

 . 5املالحظة  انظر  58

وي  59 "كريت  مع ان الند،  النظام  تشار  ادلمارضة  الأوروبيةقر يف  ال "1940-1830،  طة  ادلراسات  س ياس ية  ، 

ك 1176-1148ص.  (  2010)  43، اجملدل.  املقارنة ويالندري ؛  الث ت  "انتشار  وأأمري"  1848ورة:  ،  أأورواب  اك  يف 

 . 423-391ص.  ،(2009) 63اجملدل ة، لي و نظمة ادل، امل ينيةالالت 

 املرجع نفسه.  60

سبيانظر    61 سربين   املثال،ل  عىل  "روبرت  العربا ىلغبورغ  الربيع  أأين   The،  ؟"1848أأو    9198؟   

International Spectatorه  اذا هذا التشابع العرب: مل، "الربي ؛ كريت ويالند12-5( ص. 2011) 46 دل، اجمل

؛  934-917ص  (  2012)  10، اجملدل  Perspectives on Politics  "،1848م  لعا  يةجة الثوراملو   ئ معاملفاج

ة  ، املراجع"2011ضات العربية  الانتفاا ىل    1848رات  من ثو نظام: ماذا تعلمناه  ال تغيري    ا  هيل "سلسةل هرني  

  ص   نفسه،  ملرجعق. امرجع ساب،  Gunitsky؛  353-331( ص  2013)  16، اجملدل.  س ياس يةال الس نوية للعلوم  

634-665 . 

 سابق.  تز، مرجعاك 62

اا  63 سا،  Gunitsky؛  5ملالحظة  نظر  جيانلواك 665-634.ص.بقمرجع  سولري ؛  يف    ا،  ثورية"،  "عدوى 

ندن  ، ل مامكيالنة الأوروبية، ابجلريف زي: ما وراء املركيةاط املواطن والهوية املتوسط رر(، نش اك سولريا )حميانلوج

ا ىل الانتفاضات    1848ت  من ثوراه  اذا تعلمن نظام: ماال   يريمسلسل تغ ، "يلا ي ه ؛ هرني  27-1، ص  2017

 . 353-331( ص 2013) 16، اجملدل. س ياس يةال للعلوم جعة الس نوية ، املرا"2011بية العر 

س بويرر هيلج    64 ومارك  والث ت  "الأزما   بريجر  لعام  ورالاقتصادية  الأوروبية  ال "8184ات  جمةل  تارخي  ، 

  ، 1848رات دومينو:  ، "ثو يك ريبورتامامسون و كيفي أأد؛  326-293، ص  (2001)   61  ، اجملدلالاقتصادي

1989 ،2011"، History Workshop (ا اململكة ،)2012يناير  12ملتحدة . 
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ربيع ؛ بول ماسون، "من ال1120، فرباير  Temps Leيف أأورواب:" ربيع الشعوب"،    1848"  جويل كونزت،  65

ت الش باب: من  "نضال،  هونواان  نويلا ما؛ أألس ند2013ير  ، فرباThe Guardianاملية"  ا ىل الثورة الع  العرب

 . 21-8( ص. 2019)  62، اجملدل.  قيةلأفري، مراجعة ادلراسات اا"ما بعدهالسود هممة و  حياة ا ىلالعرب الربيع 

 ر، املرجع سابق. ريأأدامسون وتقا 66

 . 665-634ص ، ، مرجع سابقجونتسيك 67

ووينج  68 تشن  نظ ادلو   سقوط"   ،سوين  هنغ  ال الأ   ريةمينو:  وعحداث  الأزمةدنادرة  اجملوى  الاقتصادية  "،  ةل 

 . 255 -  228( ص 2016)  8.  ، اجملدلجلزئقتصاد ا يكية: الاالأمر 

وتقارير،دمسولأ   69 ال امل  ن  مييل سونرجع  ا  الثو سابق.؛  "هل  معدية؟"را،  ؛  2011فرباير    NBC ،  71،ت 

م سايدمانستيفن   ا  ، ا  العلربي لرصاع: ا"عندما ينتش  ان د الارب وحدو ع    38.  اجملدلادلولية،    عالتلتفاتشار"، 

فابر 722-713( ص  2012) "الانتشردييو جيال يز ؛  العا ،  و   برار  املعايري  والس ياسات"الأفاكللحدود:  يف  ر   ،

، ، منشورات س يجقات ادلولية، دليل العال)حمرران( نز خرون بيث أأ س ميو وأ  ، ، توماس ريسلرت اكرلس نايسوا

 مرجع سابق. ، 2018، وولش يك  ؛ بونسرهسابق ذك رجع، م؛ هيل477-453 ، ص 2013لندن 

عمل  ، "الت ابيو فارسفاليدي وف، فابريزيو جيالر ريتموس توس ابمرجع سابق؛ ي،.  2012t e  2009  وايالند،  70

 . 9ا ىل   1فحات من ( الص2015)  2، اجملدل.  ث والس ياسةحو يع العرب"، الب رب ونش خالف النظام يف ال

اب ديفي  71 و د  جتيل  االانتشار  والتحول    "نقاط  س،بونيه  فالريي  الشعيبعرب  لالحتجاج  ادلملوطين  طة قر "، 

 سابق. ، مرجع 2018، لتش يك؛ بونس و و 13-1( ص 2012) 10. ارنة، اجملدلاملق

  ال عالم الأجنيب ، "وتز كرين؛ هوجلر ل، مرجع سابق  رد ؛ هوامرجع سابق   ،، مرجع سابق؛ ديال بوراتسون  72

الأ حتجاجالا  وانتشار  يف  حاةلالاستبداة  منظات  الشقية"يف    1989ثورة    دية:  ادلأأملانيا  ا،  ياس ية لس  راسات 

أأيدن داواردليب ه؛ ف 1205-1179( ص  2011)  44دل  ملقارنة، اجملا ، ويل  فريلون، مزمل حسي  ، دينيف، 

مزيد  ريما "فومروة  ماذ  تح،  املغلقة:  و الأنظمة  دور  اكن  ال عالم الا ا  الر خال  جامتعيةسائل  الل  "، ب؟عربيع 

العرب    يع، "الرب وجان بورغيس  هايفيدل  ، تمي ونز؛ أأكسل بر 2015أأفريل    17ية،  الاجامتع   م اث العلو ش بكة أأحب

وسا ال وجامهري  الاجامتئل  مس ت تواصل  ال جنلزي عي:  ابللغة  تويرت  وش باك  يةخدمو  السلوك  هتوالعربية  عامل  م"، 

 . 898  - 871( ص 2013) 57 ييك، اجملدل الأمر 
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ة  عل خاص ة  ، ورقة"ن، "الاحتجاجات املعديجنوي   انكوف وهاجس مييون د،   دامادييسو أأ أأل  ،رزيقابح أأ ر  73

 . 2020وز  ، يوليو / مت9321مق ، روعة البنك ادلويلماسات جملببحوث الس ي 

؛  1992كيوز، سرياكيوز جامعة سريا وع ا ىل تولس توي، مطبعةيسلعمل السلمي من ل ، اترخي موجزبيرت بروك 74

م وه كوين  برت  رو )حمررلوس يشايلي  قوةان(يك  ال  ،  امل   العنفالشعب:  الولايت  يف   New،  تحدةالنشط 

Society Publishers فيال ديفي1987فيا  دل،  هرني  ثور ؛  وكتااب د  وادلن  أأخرىو  احلديثةت  املكتبة   ، ،

تولس ت 1950،  نيويورك ليو  اوي؛  العصيان  عن  كتاابت  والال،  لل عنفملدين  بريجامن  نيو ،  ؛  1967  كيورنش، 

،  نديللمهامتا غا   لأساس يةا  لكتاابت؛ ا1972، نيويورك  اربر، هينعامل عدوا  العنف يف، الموستون  م جأأبراها

أأكسفوردبعمط  جامعة  أأك ة  رو 1991  سفورد،  أ دم  وت ؛  )حمرران(برتس  أ ش  جارتون  املدنية  امل،  ميويث  قاومة 

الوس   السلطة: جتربة  الالعنفياسة  غاندي حىت  عمل  احل الي من  أأكسفسفو أأك   عة جامعة ، مطب ارض وقت  ورد  رد، 

كريس تنسن،    يت؛ ك 2007، لندن  Vintage Books  ،ة خطرة، الالعنف: اترخي فكر لنسيكمارك كور   ؛2009

والعداةل:  والسالالالعنف   ف م  برودفيومقدمة  مطبعة   ، أأون لسفية  أأندرو 2009ريو  تا،  روتليدج  يالف  ؛  دليل   ،

والالع لل  روت نفسالم  ل ،   ، دلي لريك جن؛ ما2018ندن  ليدج  ا،  دلي لالل  للعمل  عنف:  -Berrett،  لعميلال 

Koehler Publishers  ،فرا بتل2014سكو  نس سان  قوة  ؛ جوديث  أأخاليق الر"  ارتباط  س"  س يا -العنف: 

Verso ني ديلينجر2020ويورك  ،  ت.  ديفيد  الال؛  الثوريع ،  نيويورك  Anchor Books،  نف     ؛ 1971، 

الرت  ؛ و 1973ن  ط، بوسP. Sargent Publisher، ب.  دلات(جم  3العنفي )س ياسة العمل ال  ،ربجي شا

ش نطن  فن وا؛ جميس ميل2003سوات  ين ، م Fortress Press،  )أأوجه(  لثطريق اث، يسوع والالعنف:  وينك

الأ )حمرر(،   ملار عهد  الأساس ية  الكتاابت  ها  تن مل:   ، كينج  وروربلوثر  فرانسيسكو ر  ر 1986  ، سان  بول  .  ؛ 

بوذانفليشام ال  ،  وليالعن عمل   السملف  ر 2002اش نطن  و   Pariyatti Publishing  ،س  لس بريج ؛   ا  وبرت 

أأسا: Thich Nhat Hanh،  )حمرر( كتاابت  نيويوركOrbis Books،  س ية:  جليبيج؛  2001،  ،   ،  ،

والرو ، سارة جيليات )حمر أأانند-اث يوات ساشا ال سالم  ؛  1993  ، هونولولو يبعة جامعة هاوا، مط عنفال ن(، 

؛  2003يل  ، غيزنفجامعة فلوريدا  مطبعةالتطبيق،  و النظرية  ل سالم:   ا م يفاء السالف وبن العن منر، ال  محمد أأبو

ر هالفرسونجيفري  ع،  .  ال  ن  البحث  يف  الالعنف  ال سالسالم  مكل:  بوتمومس تقبل  واش نطن  وماك،   ،

أأ 2012 صديق.  واوالياهل؛  العنف  أأفريقيالال،  يف  دراسعنف  روتليدج  ،  ادلات  العالقات  وال يف  ة س ياسولية 

 . 2007 ندن، ل امليةالع

شابوت، شو  75 للحدودالعا  "الانتشار   ن  اخرت و   بر  عادة  الأما  من رياع  أأفريقي    كيي  ،  اندي"غ   ملرجعيةأأصل 

يوم دالتعبئة:  فيالم ديو جا ؛ شون شابوت و 216  -  201( ص  2000)  5، اجملدل  وليةيات  "العوملة    ك  فندان 

عادامتعية:  ي احلراكت الاجرب الوطين بوالانتشار ع   نظرية" ال خلروج اوروتي"  الغاندي  ون  ز ر نش اخملة تصو ا 

 . 740-697ص (  2002)  31. اجملدل  ،Theory and Societyواجملمتع، 
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ببليوغرافي  76 امل راجع  املقا  يف  الت تضمنة  عاةل  لعباس  الكتاب  هذا  من  "الالعنفروالية  مؤامرة  اجليف    ة،  زائر: 

مربايل   ". ذاتية؟ ية أأم ظاهرةا 

بري لك أأ   77 ليك ، "انكامنس ندر  ؛ فرانشيساك  155، ص  1914  ، يوليوIX er EarthMoth،  ن"غتوسين فجار 

 The Fist Photos: On the Polysemy ofلقبضة اليدوية"ل  املعاينة: حول تعدد  ر القبضصو ،  افالسري 

the Fist2017نسانية، ال  ايف لر الفوتوغر وي"، متحف التص . 

 سابق. رجع ولريا، م؛ س 21-8بق، ص. ، مرجع سا انهونوا 78

  ، العرب بيض املتوسط"بحر الأ ال ية حول  رية: احلراكت الاجامتع الثو   ، "العدوىااك سولري . جيانلوفسهع ن املرج  79

 . 340-331، ص 2015تليدج، نيويورك رب، رودج للربيع الع روتلي ، دليل صديقي )حمرر(

يات  "حت ،   لينثاجنمارلي؛  1920يسمرب  د  10،  ن، البيانون يعين لكوأأحد يف جسل انتفاضة لك،  وفاء عواد  80

عش اخلي  ال لف  اانة!  مجي حيتشدت  يف  احتجاجات  يف  أأحناءون  دلا  ع  دوان لبالد  عزل  ترام مع  عش ية ب  دل 

عىل    2020ت  جاتجاايل، انظر احمل. ابلنس بة  2019ديسمرب    18،  ييل ميللس النواب، دي جملالتصويت التاري

 .ويكيبيداي

يونيو   9،  نيوز  ، س بوتنيك " املتحدة  الولايتول  ت حال نرتن   ت عىلاميجة من املظ، "اجلزائر: مو طارق حفي  81

2020 . 

ليفيتبيج  82 "اللغة اسايل مري و   ي  الواقع: الاس ت عىل لتعممي  ي،  أأرض  العاملية يف  وق املر ت احمللية حلقخداما  أأة 

والهند والولايتو   بريو  اجملدل Global Networksتحدة"،  مل ا  الصي  ص  2009)   9  ،  أأو 441-461(  لغا  ؛ 

وسابري ماليت "الث زاجنا  س  امل اك،  منظت قافة  احركة:  عرب  امت  الاجامتعية  دورة    رتمجي مك  الوطنيةحلركة  يف 

بومغارتنيف  ،نتشار"الا بريتا  ب  أأ   ريساك ،  وبيرت  )دايف  أأ ولريش  يف  الثقافة  تصور  احلركة  حبحمرران(،  اث 

 . 274-251، ص 2014، لندن ، ابجلريف مامكيالنعيةالاجامت

  ، ملفات. وهجة نظر ش به متشككةعربيةلثورات الاش يوعية و ا بعد ال "م  لتن" التحو"قار   رتو،جريوم هو   83

CERI 2016، يناير . 

 سه. نف املرجع  84
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أأ   ىلا    ج املسلمون حيتا   "ل ال   وغاندي  ليعل  ا ىل  ر امل   مومه الالعنفغربيي    تجذ 
 ، مؤسس دراسات السمل. غونالتغيوهان الربوفيسور  1يف ال سالم"  أأصال  

 

مة 1
 
 . مقد

، واملوجة الثانية  2011ب عام  امل العرة يف العفيعن الالشعبية  الانتفاضات ال   ةالقانط  دبع

ت السودان والعر ليتا  2019يف    "بيع العربالر "من   تفعت  ر ا  ،ئرزااق ولبنان واجل مس 

الأصوات التابع  ،  بعض  ت طيةتسل  لأنظمة  مهنا  ض،  بتعر  د  العرلعا  ند  ا ىل  ب امل  موجة   

 ، ةالأمريكيال دارة    يف اخلفاء  رهاديتُ   ، ، حسب زعهم" اليتةنو  جديدة من "الثورات املل

الأجنب   دعهاوت املراكز  مغالب    –  يةبعض  تُذكر  ا  عىل ثمك   الرصبية"  أأوتبور"ظمة  نم ا  ال 

تنف ويعمل    –  ذكل ادليذها  عىل  ايف  م  ول  ا  خونة  لعربية  طرف   منن  رو جو مآأ ا 

لغري  ج،  ن سذ  ومواطن  أأو،  يكية"ر لية الأمايرب"ال م  امليةة العاخلطط التآ مريعىل    عي مط 

الظ  يف  حُتاك  بو   الم،اليت  التالعب  بسهوةل  عقوهلميكن    اليت ش   ل اقوى    فطر من  م 

 .جممتعاتنا  دولنا وتدمري فكيك ت ف ا ىلهتد

عن   الأمثةل  الأصيل ومن  اجلزائري  الطابع  يف  التشكيك  تريد  اليت  الأصوات  هذه 

أأمحد  ،  زائرتآ مر ضد اجلت ارج  خلا  يف  خفيةبقوى    ه وزمر ، من خالل ربط بعض  للحراك

سع ا،  ةد ابن  ر  مؤخ  نش    لحراك لقادة    أأنفسهم  بوانص    اذلين  هؤلء  مه  نمه "  اذلي 

 ، مبا يف ذكل واكةلالرمسية  جت ل بعض وسائل ال عالمب رو  وهو كتي    2، "؟ريزائاجل

ذاع ل  3والقناة    3،"حتقيق  مبثابةكتاب  "  املنشور عىل أأنه  تمقد  اليت    اجلزائريةالأنباء   ة  ال 

 4.الوطنية

ل  نا     2011يف ربيع    نشفقد  املوضوع.    اذهحول    ادة أأمحد بن سعه ليس الكتاب الأو 

عش ية ونش   5،لايت املتحدة يف ثورات الشارع العرب"مرييك: دور الو"الأرابيسك الأ 

الثورات   :$"أأرابيسك  ر اجلزائيف    راك احلا طالق   املتحدة يف  الولايت    حتقيق يف دور 
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أأبريل    6،"يةالعرب  ويف ديسمرب    7،"‘ربيع اجلزائر’  بعد:من  ت  مثاين س نوا"  2019مث يف 

حباط ف 2019  8." ؟‘الثورات امللونة’ خ  ـ"هل ستمتكن اجلزائر من ا 

بن   أأمحد  أأبريل    ادةسعيرى  مقالته يف  اجلزائر  2019يف  املفيد ،  عن "ربيع"  أأنه من 

 ه ن  لأ ، ادلعوة ا ىل احلذر من "هذه الصور املثالية لالحتجاج"

اذله  ا ىل  عديدة  تتبادر  أأس ئةل  هل يه  عنن  الشعبية.  ؟  ةعفوي  هذه الاحتجاجات 

يف بدل ل    لقوات الأمنا عطاء الزهور    الطبيعي  د؟ هل منبشك جي    اتنظميه  كيف يمت  

ف الش باب الشوارع بعد  س تخدم فيه هذا التقليد حىت داخل العائالت؟ كيف ينظ  يُ 

م الشعارات صم  نفاايت؟ كيف تُالأايم الأخرى ابل   يف   هذه الشوارع  ئ متتلاملسريات بيامن  

شعارات   ا  الاجامتعي  التواصل  وسائل  عرب  ينقل  أأو  امل ومن  رضاابت ل  اظاهرات 

اس تخدام الفاكهة    طالبية يف مجيع أأحناء الرتاب الوطين وحىت يف اخلارج؟ ملاذا يمت  ال

 9؟ بةال مط والسخرية عىل نطاق واسع كسالح لل 

ت الشعبية اليت طالت ؤكد أأن الانتفاضاتج املؤلف اذلي يتن اس    ،يف هناية اس تدللو

ل امتداد للثورات امللو   انالبدل ا بشآأن احلراك اجلزائري:  10ة"نالعربية "ما يه ا   اس تنتاج 

لـ   الالعنفي  للنضال  الأساس ية  للمبادئ  وفق ا  املظاهرات  هذه  عل  طريقة  ا ن 

CANVAS   ُبعد  ت أأنه  و    19ظهر  من رصبيا  ا  "الربيعبع   واتس ن  8عام  بداية  "  د 

ملو  العرب ثورة  بدورها  اجلزائر  تشهد  عىل ،  هذا  العمل  أأسلوب  يشهد  وهكذا  نة. 

م  جموعة  تشلك  وجود  الس يربانيي  النشطاء  من  ن  ادلميقراطية"    خمابرت  "تصدير 

 11الفضاء ال لكرتوين. يف  و عىل الأرض نينشطو

أأ يذهب أأمحد بن سعادة ا ىل حد اهتام احلراك خبدمة مصاحل  م  ه ومس   ، ومن مثه  يةجنب  

النشطاء    ابخليانة ]من  اجملموعة  "هذه  اس تنتاجه:  يف  ويضيف  ، [الس يربانييللأمة. 

، جيب أأن تفهم أأن العمل ملصاحل أأخرى  غري احلكومية اجلزائرية  ض املنظامتوكذكل بع

ميكن   ل  بدلك  مصاحل  يؤدي  غري  ل  أأن  الأمثةلا  من  العديد  وهناك  الفوىض  عىل    ا ىل 

 12".ذكل



 عروة س عبا

 

 
116 

، هناك بديل أ خر أأقرب ا ىل الواقع ري وطبيعته الالعنفيةاجلزائ   احلراك  انطالقةهم  ف ل و 

عام   للجزائر يف  املؤامرة  2020الاجامتعي  أأطروحات  التفسري  من  يس تدعي عنارص   ،

 م ومرتابط. ة من التارخي احلديث للبالد وثقافهتا العميقة واندماهجا يف عامل معوله املس متد  

احلديثن   ا   مئرجزالل   التارخي  وابلتحديد  حدث  ،  القرن  ا  من  الأخري  العقد  يف 

عمل  العشين أأن  ،  اجلزائري  الشعب  اخليار     ليس  العنيف  نظام    العمل  ملواهجة  الأفضل 

فقطف.  تسل طي وقانونيته  من خالل رشعيته  العنيف  الفعل  عىل  احلك  ينبغي  بل  ال   ،

ا   فعاليتهأأيض  خالل  امل من  النتيجة  حتقيق  عىل  قدرته  أأي  بشيةة  جو ر ،  تلكفة   بآأقل 

ن  ومادية.   اذلي    ا  الأول"  يناير    مث هل "العنف  العزيز  1992انقالب  عبد  وصفه  كام   ،

ع  عام    ِي  ـعُ ندما  بوتفليقة  للجمهورية يف  ا  دفع  1999رئيس  أأعقب ذكل  اذلي  والقمع   ،

 ، ، وابلتايل الوقوع يف الفخ اذلي نصبه الانقالبيوناملضادالعنف  ا ىل    يالش باب اجلزائر 

ضسل  امل عمل  ال  ن  لأ  نح  مدج  د  عسكري  ابلسالحظام  متطو    ل،  ج  من  ش بكة  رة 

اجملمتع  مس توايت  مجيع  عىل  وقدر اخملابرات  كبري ،  عىل  ة   حمت ا،  والتالعب  الاخرتاقة 

لمعركة خارسة. العنف هو اجملال امل نظمة العسكرية اليت تبذل لك ما يف وسعها    فض  للأ

الس ياس يي ليه   جلذب خصوهما  املسل  الاستسالم جلاذب   ن  فا    كل. ذلا  املواهجة  حة هو ية 

ن  انتحار س ياس.  العراقيون فم املاضية. موا من جتارهب ليسوا وحدمه اذلين تعل  ياجلزائريا 

النس يج   واعاش واللبنانيون   عىل  تقض  اكدت  الس ياس  العنف  من  مؤملة  جتارب 

  ل حداث التغيري  نفيالع تنخرط الأجيال اجلديدة يف العمل ال  ذلكل.  ينالاجامتعي للبدل

 اس والاجامتعي.الس ي

ذكل عىل  فا ن  عالوة  يعيش    ،  ل  اجلزائري  العامل.الشعب  بقية  عن  عزةل    هو و   يف 

الأخرى  ،يعيش الشعوب  التواصل ش باكت    انتشار، خاصة منذ  ميف عامل معوله ،  مثل 

  نة من حركة الالعنف وشعارات معي    ايس تعري ش بابنا مصطلحات ورموز  و .  الاجامتعي

لون س يطرة ال مربايلية العاملية  روادة" يسه  م "خيول طهنم  ل جيعليد  تآأك ية. هذا ابل عامل ال

شارات وتنتش حول العامل  اليوم    وجر تالأفاكر    ن  ا  .  يمالعامل ال سالعىل موارد   برسعة ا 
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  وزمالؤه   هذا ما أأطلق عليه الباحثون رابح أأرزيقو الأمقار الصناعية والألياف الضوئية.  

ةل بي  دو  200جات الالعنفية والعفوية يف  ة الاحتجابعد دراس  13املعدية"  ات"املظاهر 

حد  ادلراسة  ،  2020و    2000عايم   ادلاليت  ادت  ال عالم ور  لوسائل  لتحفزيي 

 . أأ الاجامتعية 

أأظهروا  فقد  ،  يف أأماكن أأخرى  ث حيدا  ش باب العامل العرب مم  م  اس تله كام  ف،  بناء  عليهو 

لهام ش باب الع  عىلا  أأهنم قادرون أأيض    2011يف عام   "الربيع العرب"    مع   اىهمتامل اذلي  ا 

أأورواب أأوكرانيا  من   يف  ا ىل  ويف  اجلنوب  ال  دول،  حول  خالل  من    14، عاملأأخرى 

من  دتعاأأ احتجاجات   نتاج  "ا  )ميادين/  فضاءاتوذج   مثل  التحرير(  ساحاتاحلرية" 

واليوانن  (Indignados)  "خطيالسا  حركة" س بانيا  ا  "احتل  يف  وحركة  " او ، 

(Occupy  )ا هذا التآأثري املتبادل    ة املتحدة يف اململك والولايت املتحدة. لقد رأأينا أأيض 

عام   محةل  2020يف  السود  خالل  يف    (Black Lives Matter)  مة"هم  "حياة 

املتحدة "أأز الولايت  احلشود  هتفت  حيث  ا"  ولي،  مجيع  ،  (Remove them all)مه 

 .اجلزائري "عاڤاو ح  "يتنشعار  حرفي ا  اس تنسختحيث 

ا الثقايف  ليس  ،أأخري  الالعنف  تبين  عن    غريب ا  العامل  أأسلوب  اجلزائري  الشعب   يف  

ن   و حراكه.   لل   أأن    تبيي هو    املسامهة  ه هذ   ض منالغر ا  الالعنفي  الس ياس  الهنج  تغيري 

هو  ،عيجامتوالا ح  اذلي  اليس  بل  كر  داينة  أأو  أأمة  أأفر امسه يتق  عىل  مجيع  الأرسة   ادا 

 املايض. ون يفاملسلمومارسه سالمية اليد ال  يف التق بشك خاص   ر  شية، متجذ  ب ال 

 
اا    أأ   د مؤرخو ، فقد حد  ربربيع الع، وخاصة اللفية الثالثةت الالعنفية يف العامل يف الأ جال نرتنت مكحفز لالحتجاذا ت تصنيف 

أأ ثالمل ىل سبيل ا، عالثورات دهتا أأورواب عام  اليت شه  جموعة الثورات  أأي  ،  ورات"حفز لـ "ربيع الثورواب مك، انتشار الصحافة يف 

يطواليت أأث    1848 تصالت  لا  لوسائلدوا ادلور احملفز  ام حد  . كاسويرس ورومانيا وبولندا و ر  أأملانيا والمنسا واجملاليا وفرنسا و رت عىل ا 

 تية. ة السوفي لشقية وسقوط ال مرباطوريا يف أأوروابالالعنفية يف الثورات 
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ر . 2
 
  اإلسالمالالعنتجذ

 
 ف ف

ن   موقف أأو سلوك، ل   س يطرة عىل أأي  اكمل ال غربية لالقوى ا ىلا   ينسباذلي  لآأويالت ا 

 ا فاضاهتنتا  يف  تبن ته الشعوب العربية وال سالميةيف التغيري، اذلي    يعنفالالس امي الهنج  

  ة اس يائر الفكرية والس ينشها العديد من ادلو ب تقوم  اليت    الأطروحات  مع، يدةعشوامل 

 . يفن الع وهري جلا طبع ل ااملسلمي ا ىل نسب واليت ت  الغربية

ارتبطت  وقد  .  جوهرها  يف  مساملة أأو عنيفة  قوميةأأو ثقافة أأو عرق أأو    ةنوجد دايت  ل

لكن    م.وذية ابلسالنف والبع ل ابم  طاب العااملس يحية وال سالم يف اخل  ال  ق مثلسابا  يف

ادلالأحد رسيالناك اث  يف  وميامناموية  والتبت  ادليني  ر  الأقليات  خواضطهاد  اصة  ة، 

ول أأكرث    البوذية ليست أأقل    أأن    تكل الأحداث  أأظهرت  ي،يرف البوذط  من  ،لمياملس

  ت، الوق  نفس  ، يفتسمحو   ا ىل السالمعو  تديع الأداين  م جف من ادلايانت الأخرى.    اعنف  

اس  اب عندما تخدام  م  لعنف  ل  ييكون  صارمة.  رهرب  ا  الأداين  وبضوابط  أأتباع  ،  لكن 

هبواجملمتعات   مهااملرتبطة  ب ،  فهياداتت دة  معق  ت  انكيا  ي  أأ   ش،  العنف  ال  خل  ا ىل  زنعة 

 ع ا ىل السالم.تطل  ال و 

أأن   ت  لالا  حصيح  م ل يف  رينظالت   عنف الاسرتاتيجي  املاضية  امخلسة  قِ العقود  بل ن 

من  ،يبيغر  الس يالعامل  طرف  خاصة  الأ   شارباس  ملر  ا  جي  صي  ذلا  مرييك   خص 

ملشار   أأفاكرلكن    15.املوضوع  لهذاات  جمدل     من   تتغذ    بل  ،اغفر ن  م  آأتت  ب 

عىل  تالنضال  جتارباس تكشاف   البشية  عرفهتا  اليت  مر  الالعنفية  يف      مبا  القرون، 

 ال ساليم.  يف العامل العربذكل

امل من  العديد  اامل ن  ريك فحاول  تسليط  عىل  سلمي  ملفه ال سال  التآأصيللضوء  وم  يم 

م   الل  خ  منالعنف، أأو   الا ىلة  ة ادلاعياملبادئ ال سالميا من خالل حتديد  الالعنف، ا 

ل الأن   مواقف وسلوكياتن  ة عمثةل عليأأ عرض   اذج  منهمم و و تحويل خصبياء يف سعهيم 

 اليم.من التارخي ال س لعنفية
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 . الدفع الحسن 1.2

ايس تحض رادية بياجلدل الكرمي  رأ ن  لق  ا  ية    املقاومة  ري  الغحقوق    عىل   التعد  رادة  وا 

ي ويعتربها    لهذا ن  بري عللتع عمل  املصطلح املس تو ري والش.  بي اخلأأبدية    هجةمواالتعد 

را ي ع  دةا  ال  قوقاحل  ىلالتعد  ال  زنعهو  ا ىل    زناعأأو  حقوق    الرغبة يف انزتاعاذلي يشري 

ري  ل للتعب املس تعمح صطلأأما امل هدف غري مشوع.  ذي الفيف خ والاخنراط ال خرين

عىل  مقاومةعن   ي  أأو  ادلهو  ف   وققاحل  التعد  يشريع  فاادلفع  ا ىل  اذلي  العدواند  ص     

 ي مشوع.دفاع  كسلو  وذكل. ريالغ قوقة وحاتياذل قوقاحلوحامية 

ن    َأِطيُعوا﴿الكرمية:  ا لل ية   ال سالم ِطبق  مذموم  يفالزناع  ا  هه   وه له   ولهُ سُ ره وه   اللـ   نهازهُعواته   وه

لُوا ههبه   فهتهف شه تهذ  رِبُ   حُيُك  رِ   وه اص     واوه
 
هه   ن  ا عه   اللـ  ا  مه  تشري  كام   ع محمود  فادلا بيامن    16﴾ نه يرِ بِ الص 

ليه به ﴿ال يتان:    ا  الن اسه   ِ اَّلل  ف ُع  ده ل  لهو  لهفه وه ِببهع ض   هُم   ضه ُض ع  اَلر  ِت  ده ف ُع  ﴿  17،﴾سه ده ل  لهو  وه

ِ ا ضه ال   َّلل  هع  مه   ُهم  ِببهع ض  ن اسه ب ِ ِبيهع  لهُهد  اِمُع وه وه مه ت  صه ات  وه لهوه صه ا، وه كهُر ِفهيهاسه ُ ا   ِجُد يُذ  ِ   امس  َّلل 

ادلفع عىل    لتآأكيدامع    18، ﴾اري  كهثِ  يف  سه ﴿:  ال حسان  َأح  يِهه  اِبل يِت  فهع   ئهةه اد  ي ِ الس    19، ﴾ُن 

ي ِ   لوه ﴿ ل الس  نهُة وه س ه تهِوي ال حه هس   ا يِهه َأح   اِبل يِت فهع  اد    ةُ ئه ت ذه
 
ُن فها ه   سه ب هي نهكه وه ي ب ِ ة  اذل  اوه   ي نهُه عهده

مي   ِ يِلٌّ محه ن ُه وه َ "ادلفع احلسن"، مبا يف ذكل ةل  ا ىل فضي  ةالأخري   ةيال  وتشري هناية    20، ﴾كه

 ه التحويلية للخصم. الشك الالعنفي، وقدرت

بشدةحير   ال سالم  أأشاكل  م  س   اكفة  واالعدو   اميالظمل، ل  وال ان  ويدعو   ،طغيانلبغي 

ب  عراليف الس ياق احلايل للعامل  و.  ابليت يه أأحسن  لظملهذه الأشاكل من ا  ا ىل مقاومة

و جملمتعات  اغالبية    يشتع ،  وال ساليم رشعية  غري  أأنظمة  مقع  وفاسدة،   تسلطيةحتت 

و  أأجنبية.  تأأقامهتا  قوى  العربية    تنتفض ما  عندو دعها  مبوال سالميةالشعوب  ف،  ا هيا 

اجلزا تغيريأأ   من  ،ئريالشعب  ابجل  أأوضاعهم  أأساليب  تخس    ففيعن لدام  ل    ا هنمة، 

 . مع تعالمي ديهنم متاش ي ا ة ادلفع احلسنامرسيقومون سوى مب
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 الغي   لات وتحويلذا . عملية تغيي  2.2

لها   اكن اليتزو من بي الشخصيات ران اجلزائراين ماكل بن نيب ومحمود بوزو املفك  يُعترب 

الوطنية  ري  تآأث احلركة  فقيف  لد  ،  ا  عدة  ساهام  يف  اجلزائريي  يقاظ  عقود  القابعي وتوعية 

الفرنيس.  حتالالاحتت وطآأة    تيف قا لثواسعة ابالو قة  عميل اعرفة  امل ك الكهام يف  رت شوي ل 

 ابلتغيري الاجامتعي. الكهام هممت  اكن والأوروبية، و  الميةسال  

مواليد    كل ما من  نيب  يف  ،  ةيننط س  ق ب   1905ناير  ي   1بن   1973  توبرأأك   31تويف 

ا يكون  نه عندممما يعين أأ س تعامر"،  القابلية لالهو اذلي اقرتح مفهوم "  .ائر العامصةز جلاب

الأوىل يف املس تعمِ لقبول    اجملمتع   يفد  ضورة اس تعدالاب  اكهنف اس تعامر،    مث ة ر، واخلطوة 

هناء الاس تعامر يه دراك    علية ا  ضام  تغيريه. ك  ةلاوحمو   وضع هذا الا    ية ل  ابلتفصيل ل  تعر 

ن  :  رميةلكا  ةلقرأ نيا
 
ُ  الل  ﴿ا ى ـهه له يُغهرِي  ىت  م  حه ا ِبقهو  ا  يُغهرِي ُ  مه ﴾ِبآَنُفِس   وا مه   نيب ن  ب   كلمااكن    21.هِم 

تلق   الكهرابئية  ال   يف  كوين ات   ىاذلي  يهندسة  احملو  دامئ ا  بدور  املسمل  دور  ل قارن 

يُ و   22،امتعيج الا ا ىلىلعلح   اكن  احلاجة  ا  علرت   الواجباكزي  أأكىل  احلت  من  قوق، رث 

بعمل غاندي    اكن معجب اكام  .  تللواجبا  واحلمتية  طقيةالنتيجة املن   يهيف نظره  احلقوق  ف

ب التقى  خالاذلي  زه  املها ل  ابريا  ا  متايرة  بتربطه  ت  اكنو   ،1932عام    سىل   آأب عالقة 

 هذا الأخري   س بق  قدواكن  غاندي،  ، صديق  واملناضل  سملامل   عامل ادلين  23،الالكم أ زاد

ل وزير لو وطين الهندي،  ال  لمؤمترل  يسرئ ك ،  1953م  يف عاواملس تقةل.  لهند  يف ا  بيةلرت أأو 

بن نيب  أأصدر(، 1954نومفرب  فاحتائرية ) اجلز الل من اندلع حرب الاس تق  ام  قبل عأأي  

افتتاحي الهندية:  اتثالث  والتجربة  الالعنف  الالعنف"  ا جالل  "  عن    24، لرسول 

ا كتب    1972  يف عامو  26. نف"لالع ية ا"عامل   25، الهند"رساةلد و لن"رومان رو   تصدير 

 نوان، بع يف العامل العرب  عنفاللا  يمنظر أأحد أأمه   ،  جودت سعيد  تآأليف  ة منملسامه

 . م"ه آأنفس بما  ا و"حىت يغري  

بوزوزو مواليد  محمود  من  يفتويف  ،  جايةبب  1918فرباير    22،   2007سبمترب    27   

مدر    .جنيفبـ  امخل مو ا  س  اكن  أأوائل  ا يف  ورئ نيات جملةلس ي دير  املنار،  ا  يس      ا عام  ا ومرشد 
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التحك  (. ف1954-1947)  ةياجلزائر ال سالمية    افةلكشل  سهاب يف مسآأةل  اب  أأي    ويل،ر 

كسب   يف ب  قلكيفية  اجلزائر  جتاه الافيه  اكن    وقت    اخلصم،  يف  املقاومة    العام   حنو 

اضطُ املسل   بوزوز   هد حة.  قِ   و محمود  ال من  اع ة  شطبل  اليت  قائد  تربتالفرنس ية  ا  حي  روا  ه 

طارا  ضو ق   أأطلقوهاعظم اذلين  مف،  للثورة بوا يف ا  غادر    .اجلزائريةشافة ال سالمية  لك ا  تدر 

بو  عام    زوزومحمود  ا ىل  1955اجلزائر  التسل  "حركة    وانضم  عادة  الأخاليقا  " ح 

(Réarmement moral  )ال   مدينة  يف املعروفة سويرسيةكو  ت  درامبا"  ال ن ابمس  ، 

. نفسه  لأثر يف ابلغ ا  تجربةلهذه ال   اكن، و (Initiatives de changement)  "التغيري

 :ما ييل كتب ،1958 في عامف

هو    قدعالج احل   أأن    مُت هالتنا، ف ح  يف و.  حقد ق بدون  ل احل "ميكننا أأن نناضل من أأج

ا  نصف املشلكة.    حل    يكن يف روحف ،  ل صةل بآأصل احلقد  ذليالنصف ال خر، اأأم 

الهمي ال  تقل  نة  لقاب   يت ل  أأن رأأ و .  جلعال لية  م  يُت بعد  ا  الهمينة  أأن غربي ا متحرر  ن روح 

ا من ي  وأأفريق    منحدهام أأ  النض  أأن   كتشفُت ا دة، الوح   صال ا ىلميكن أأن ي   قداحل ا متحرر 

أأحدهام ضد ال خرا  أأجل نسانية من نضال  أأكرث فائدة لال  حتويل الأعداء    ن  وأأ   ،ل خر 

 27" ل نسانية.ات اخاليق يف العالقل أأ ع أأمسىدقاء هو ا ىل أأص

وليس    اخلصم  ليحتو   م يفمن يقتدي هبالأنبياء و   ةهمم  تكن  ود بوزوزو،  مابلنس بة حمل 

القيف  ،  هزميته ا    .أأ س الاس تعبادوليلوب  كسب  ب تعل  ي   ام  يفأأم  أأجل حترير نضالق   من 

 محمود بوزوزو:  يتساءلف اجلزائر، 

أأ  ميكننا  حر "كيف  حنقق  لل ن  حقيقية  ن    ئر؟جزاية  ا  ا  روح  والاس تلهمي عبيد  غالل  نة 

أأ   ها.اي ا  ها  نحو ل ميكن أأن مي   ءوالاس تعال   لضغائناو اخملاوف  طموحات و عبيد ال  ن  كام 

اي   امنحهل يس تطيعون   ، الطاهرةدي  اي الأ و   ةنقيال ب  و قل ال  وذو   ا،ق  ح   ار. فقط الأحر هاا 

 
 132اجلزائر ملدة  ا  ن احتلو ياذلع حتويل الفرنس يي  اجلزائري مل يس تطشعب  ال   لكونل،  ىل سبيل املثاو، عود بوزوزف محمتآأس    أأ  

 .(2005 ،ةصيخش  ةحمادث. )املغول معهنرين بالد ما بي ال وسلمم  فعلام ك ،س نة
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ىل ال ميكهنم جلب هذه احلرية احلق   قررُت حلرية  ه ا هذ  عامل. من أأجليقية ا ىل بالدمه وا 

 28" . الض ن ال 

ال لكفاح املسلح  ن نيب ومحمود بوزوزو اعنف، دمع ماكل ب م ابلالالزتاهم  رمغ من عىل 

اجلزائرية  حرب  خالل لأ الاس تقالل  أأنهنم  ،  الو لا  هأأدركوا  اليت  ح وس يةل    بقيتيدة 

اجلزائري   الفرنيس  تخل  لل للشعب  الاس تعامر  من  الس يص  النضال  من  عقود  اس بعد 

الواقع تيجةبن   يآأتي مل  اذل بع. يف  ع،  اد  واحتالالفرنس يلقوات  دوان  وأأكرثة  اجلزائر   ل 

أأظ "الهتدئة" ادلمويةمن نصف قرن من محالت   بشع  ه ال وهج  هر الاس تعامر الفرنيس، 

ق خال  خرأ    رن لنصف  ا ىل  ل   همقعل  من  ضافة  ا  اجلزائري  الثقايف الالشعب  ضطهاد 

اجلزائلقد    29وادليين. ابريس  ل  اعتربت  جزء ا  يك  منزأأ  يتجر  ومل  الففرنسا  رنس يون ن 

ملغادرة مس   البدل.    تعدين  ا  هذا  غاندي  ىل ا    ةشار ويف  بن نب ه    يف   ماكل  ا حدى    نيب 

الاس ت  ا ىل  اتهرض حما بي  و الرب   عامرالفرق  يكن    ن  ا  قال  و   ، نيس فر اليطاين  مل  غاندي 

ا    30.نيف لند  ت  اس تقبالل يف ابريس كام  ليُس تقبه   كون ه ل عن أأسفعرب  ف   محمود بوزوزوأأم 

للحركة الوطنية   ،الس ياس والنقاب  ،لميلنضال السا  مع يتجاوب    نيس ملالاس تعامر الفر 

يف  اجلزائ وكتب  فرباير    حتالفارية   :زائريةجلا  التحرير  ثورةع  دلنا  قُبيل  1952من 

اب" والعنف  ابلسالح،  السالح  مقابةل  عند  ل  ا  يذعن  ل  والقوة لع والاس تعامر  نف، 

 31" ة واجلربوت.لقو ة الغ ل يفهم غريابلقوة، و

بآأفاكر ماكل بن نيب ومحمود بوزوز   ذا ت الاعرتاف  ا  أأنه  ا ىل  ال شارة    خبصوص جتدر 

فالالعنف ن  ،  وبُع  ا  الس ياس ية  الس ياس ية  مواقفهام  النخب  ممارسات  عن  النقدي  دهام 

 يف هذا املوضوع. انتقص من قمية مسامههتي ل  وذكل ، البعض يلق رضامل  كأ نذا

 ي   اللو  فقر ل. مفهوم ا3.2

 وتويف يف  1928  )العراق( عام  فرش الأ   ازي يف النجفري الش  محمد  ساليمال     املفكردلو

ير   م  ـق م ري الش  اس تخدمو .  2001يسمرب  د  17  يفان(  )ا  ا ىل    فهومازي  لال شارة  الرفق 
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لأمه   ووفق ا  العربيةوامي الق  الالعنف.  يفال  ،س  العنف  هواللغة    رفق  ه:   نقيض  وضد 

ِف ُق  )لسان  ِف ن  ع ال   د  ضِ   "الر  ِ ،  منظور(  ن بل  العرب"  وهو   فق"الر  ُف  اللُّط  ِضدُّ    هو 

 من  بدل    الرفق  لفظ  خدامس تا  نيل ميكوابلتا  ،(ديرتىض الزبيمل  )اتج العروسالُعن ِف"  

بال(  ةبل االسالالعنف  صيغة   ا  .)املرفقة  منومث ة  الشي  لعديد  حتث   الأحاديث  اليت  فة 

ق ويعطي  الرف  رفيق حيب  ا ن هللا"  32؛لكه"ر  ملأ االرفق يف  ا ن هللا حيب  "عىل الرفق:  

ن  "  34؛ ري"اخل  حرمـحرم الرفق يُ ـ"من يُ   33؛ "يعطي عىل العنف  لعىل الرفق ما   الرفق   ا 

ي ل  شانهون يف يشء   كل  ا  يزُنع من يشء   ل زانه، ول  أأمر  يل  وُ   هم منالل "  35،"ا   من 

ومن  شيئ    أأميت عليه  فاشقق  علهيم  فشق  أأ   يل  وُ ا  أأمر  فرفئ  شي   يتممن  هبما  فق فار   ق 

 36.ه"ب

أأ  اللي   ن  كام  نفس  مفهوم  وميتقريب    الرفق  معن  ل  ا  ا  أأيض  اس تخدامه  ئف  مكاككن 

 ه هارون ابذلهاب ا ىل فرعوناكيف أأمر هللا موىس وأأخ  كرمي لا  القرأ ن  انيرب  نف.الع ل

ى فِ  :بتهوخماط  ىله
 
بها ا هه ن ُه ﴿اذ 

 
نه ا و  عه غهىى ر  ل  فهُقوله لهُ  ،طه ك ُر أَ  عههل ُ ن ا ل  ِي  ل    قهو  هتهذه ﴾ي ى كام  37. و  يه شه

الل أأ   الكرمي   قرأ نفت  حقيقة  ا ىل  النيب  أأحصمج  يف  هح اجن  ن  انتباه  حول  بهاع  اكن    من 

ِه لِ اللي  بسبب مهنجه   نه اللـ  ة  ِم  ه مح  ا ره لهو  ُكن: ﴿فهِبمه نفهضُّ نته لههُم  ۖ وه ا غهِليظه ال قهل ِب له وا ته فهظًّ

 38. ﴾كِله و  ِمن  حه 

ل بنا  مذهب. 4.2  آدم األو 

أأو   هو  سعيد  مفك  جودت  تطوير  ل  حاول  ا سالميمسمل  نظرية  الالع ر  عن  عة  ىل نف 

 جعم، ويه  رئيف ب   1931ودل جودت سعيد عام    وهابيل.  دم قابيل أ    ين ة ابقص  ساسأأ 

الثانوية يف الأزهر )القاه  فعات اجلولن يف سوراي.قرية يف مرت   ج رة( وختر  اتبع دراس ته 

قامته ي قابهل خالل  اذل  كر ماكل بن نيبسعيد بفر جودت  آأث  ة. تغة العربيية الل لك   من ا 

  أ دم   ابينقصة  الكرمي  القرأ ن    ي رويجامتعي.  الا  التغيري  يفيته  بنظر ول س امي    يف مرص، 

ات ُل عه يتعىل النحو ال   هبه : ﴿وه م  ن ِ ابه قُر  آَ اب ينه  لههي  ذ  قهر 
 
ِق  ا مه اِبل حه ِدمِهه  أَ ِمن  له  ِب  قُ تُ ان  فه ابه  أ ده لهم  ا وه حه

َق تُ ِر  تهقهب ل  ِمنه ال  خه يُ  الهن كه ۖ قهاله قهاله له ن مه
 
هته    ا كه    ، ت ِقيه مُ ِمنه ال    ـهُ لل   الُ قهب  ي يله  يهده  

طته ا لهِئ بهسه
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ا   تُلهيِن مه اُف َأانه ِببهاِسط  يهِديه  ِلتهق  يِن  َأخه
 
ه ۖ ا لهي كه ِلَق تُكله

 
هه ا ﴾ ال عه ب  ره    اللـ    ويُروى عن   39.الهِميه

 40. ابين أ دم"ري خك : "كن أأنه قال مليب صىل هللا عليه وسلنا

جيب أأن يكون لأول ل دم  الابن ا   وسلوك  موقف  أأن    يرى  اكن  ذلي، ادسعي  تجود

  ، مثل ساهامتمن امل  العديد  أأطروحته يف  ، قام بتطويرجممتع متحض  أأي   هو املعيار يف  

ابن  " الأو  مذهب  يغري  ىتح"،  (1964)"  لأ دم  اكبن "،  (1972)"  بآأنفسهم ما  ا  و  كن 

 . (1998)" تغيريرايح ال "، (1996) "أ دم

يف عام    أأدان  ثباات  يف املوقف، فقد  "ببيع العرلر "اق  انطالبعد    يدسع   تجودوأأظهر  

الس  2012 الثورة  ابحتجاجاعسكرة  بدأأت  اليت  وُ ورية  أأهنا  دلرجة  سلمية  صفت  ت 

ن "ثورة  ـب ةت  احتج  رية  ود السو شاحل   نلكو"،  شادال   ساحاترع وال  الشواأأشهر يف  لعد 

توقهم  ةعامال لكن    منشدين  ال ثو ل اب  فع دُ للأسف،  للحرية.  من    لعسكرةا  ىلا    سوريةرة 

يف  وشاركوا  أأرشفوا  معتقلي  عن  صيداناي  جسن  من  واملريب  املكثف  ال فراج  خالل 

ظام نل اذلي قام به ا  نيفالع القمع    اءجر    نمو ،  اعات املسلحة يف أأفغانس تان والعراقالزن 

الضار  ،السوري التآأثري  خالل  من  ح  رص  و  .ةالصارخ  ةالأجنبي  تاللتدخ  ل   وكذكل 

ذا  ن  عل   هناحي  سعيدجودت   أأنه "ا  ي حمكوم  الثورة السورية ابلسالح، س نظل  ت  جنحا 

 41. س نة" 1400به منذ حُنك  ح اذليابلسال

 عبد الغفار خان مثال  . 2. 5

ال   الالعنفي  يري التغ   نع الأمثةل  أأحسن  من   احل  خيتاريف    ة مناهضهو  ث  ديال ساليم 

الغفار خان، املسم بقيادة عبد  الهند  الربيطاين يف  هو  ف "غاندي احلدود"،    ىالاس تعامر 

احلم الهنديةن    6يف    هاشتناغار  يف  ُودل،  ابش توين)أأصهل    ندلله   ةالغربي  يةالشامل   دود 

خان   سس  أأ .  (1988  يناير  20  يف   وربيشا  يف  تويفو   1890ير  فربا الغفار    يف   عبد 

ام هللا( الالعنفية املناهضة   ""خوداي خدمتغار  ةشين حرك لع ا  نالقر   عشينيات )خد 

ا  ، أألف  100اوز عدد أأعضاهئا  الربيطاين للهند اليت جت  لالس تعامر يف  رئيس ي ا    ولعبت دور 

 ارغفد ال عب، تبن  يس غاندصديقه همند  حالن عليه  وكام اك.  الهنديةة  القار ش به    حترير
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ل تس تطيع الشطة    سالح     عىلكل  د"سآأ ديه  ي  ؤ قال ملو   نضال، لل   يةلخان الالعنف كوس  

نه سالح مواهجتهاجليش  ل  و ا  به. هذا السالح    وعيعىل    لس مت  ، لكنك)ص(  النيب  . 

 42." لى تصد  ىل وجه الأرض أأن ت ة عقو  ن لأي  ميك . لمةتقاس  هو الصرب والا

ن    يه    أأنرتط  شيُ   ، اذلي"ام هللاقهسم "خد  ا  ا    بيرغخشص    أأي  يؤد    ىليف الانضامم 

واليد موضوعة   مأأو قائد أأو هيئة ويمت  القهس  قهسم أأمام هللا وليس جتاه رمزو  هو كة،  احلر 

ام هللاالزتام عن فكرة واحضة  عطيي، حف الشيفعىل املص  ابلالعنف: ""خد 

 ه؛ خدمت يه  خلقه خفدمة خدمة لأي   حيتاج  ل  هللا ولأن   هللا، خدمي  انأأ  –"

 ؛ هللا يف سبيل ةسانين ال   خبدمة أأتعه د –

 والانتقام؛  العنف بنبذ  دأأتعه  –

 بقسوة؛  لينم ايع أأو يضطهدين ع ن  ابلعفو أأتعه د –

 وة؛ العدا زرع  وعن  واخملاصامت املشاجرات عن  لمتناعاب أأتعه د –

 خ وصديق؛ لتعامل مع لك بش توين كأ اب أأتعه د –

 ؛ متع للمج  املعادية ترساواملام العادات  عن  خيل لتاب أأتعه د –

 الرذيةل؛   عن وأأمتنع  الفضيةل  أأمارس وأأن ةطبس ي  حياة شعيأأ  أأن أأتعه د –

ك أأتعه د –  الكسل؛  عن  دا بتعالاو امحليدة خالقلأ اب ابلمتس 

 جامتعي؛الا ملللع ي ايوم  يساعت عن  ليق ل ما بتخصيص  أأتعه د –

ا حقيقي  امسي بآأمانة وصدق لأ  ضعر أأ  ا ين –  ؛ا هللصبح خادم 

 عيب؛شة أأميت و ريح  من أأجل يتح ورا يايتسآأحضي برثويت وح  –

أأبد    – أأكون  طرف  لن  الغري ا  أأو  الكراهية  أأو  الفصائل  يف  مع  آأ وس  ؛شعيب  ضد  ةا  قف 

 لظامل؛ ظلوم ضد اامل

 يش؛اجل  ط يفأأخنر خرى، ولن ة أأ منافس منظمة ي  أأنظم  لأ لن  –

 وقت؛  يف لك   يتا ادقييع مج الصادرة عن وعة نة مجيع الأوامر املش اسآأطيع بآأم –

 ؛ عنفالالش وفق مبادئ عيآأ س –
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حد    م لك  خدآأ س  – عىل  هديف  س  و   ؛سواء  خملوقات هللا  ي  دلبحرية    حتقيقيكون 

 ديين؛و 

 ؛اخلري عل ا عىل فسآأحرص دامئ   –

ا يف –  خدميت؛  مقابل ماكفآأة ىل أأي  احلصول ع  لن أأرغب أأبد 

 43".غنمية أأو  لسمعة ل ،هللا ملرضاة أأبذل هجد لك   يكونس   –

  ا. 3
 
 عرن   م الللعاالالعنف ف

  ا ال ال . 1.3
 
 رن   مصطلح الع لعنف ف

الصيه   مث ة من  الالعديد  املصطلح  يف  املس تخدمة  "الالرعغ  لتسمية  احلديث   عنف" ب 

اا ديني ا أأو لاهتا بعد  مرك بة من صفة وموصوف حتمل يف طي   ملس تعمةل الألفاظ ا  ديني ا. أأم 

املوصو  املقاخبصوص  فهيي:  و ف  واجلهادملوا  لالنضاومة  ا  حتسوالا  غالبة  وأأم  اب. 

الصفة  صو خب افص  مم ا    ملس تعمةلالألفاظ  ومدين،  وسلمي  لعنفي  ا ىل  يه:  يؤدي 

 : يت اجلدول ال  ردة يفسة عش الواكيبات امخل رت ال
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 ة لعنفي
نضال  
 يلعنف

 مغالبة
 ة لعنفي

هجاد  
 لعنفي

اب  احتس
 ينفع ل

مقاومة   سلمي 
 ة لميس 

نضال  
 سلمي 

 ةلبمغا
 ة سلمي
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 ة مدني
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احتساب   هجاد مدين 
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  المكتبة العربية2.3
 
 . الالعنف ف

  وس يةل للتغيري عنف كابلال العامل العرب  اهامتم مزتايد يف  مث ة ،  القرن املايضت  ذ س تينيانم 

العديد من    تعر ضعنف. و المية لالسال  النظرية    حياءل  صة  جامتعي، خاوالا  اسالس ي

والس ياس   والصحفيي  واملؤلفي  سب لموضوع  ل  ييالباحثي  عىل  املثال:  مهنم  جودت  يل 

ال  ب الص جليب، خادل شريازي، خسعيد، محمد احلسيين  القشطيين،  محمد    شار محيض، 

ادلين،   الصفار، محمد  همدي مشس  منمحم  ظ،حمفو حسن  ابقر،  تقي  ويق،  ملرز اصف  د 

  زينب ليث، كامل حبيب، أأمحد فتحي، أأسعد ال مارة.،  أأبو المنر  ى، محمدبش ال طارق  

وع  ناول موضاليت تت   44العديد من الأعامل عىل  املكتبة العربية    حتتوي ل ضافة ا ىل ذكل،  اب

و ال  أأص عنف  بطريقة  ترمجي الالعنف  عىل  تقترص  ل  الغرب    ةةل،  نتاج  هذال  ا حول 

 ضوع.ملو ا

   ات الالعنفيةاضفنت. اال 3.3
 
 2011عرن   قبل  لالعالم ا ف

دراس  اجليف  الالع   ةغرافيهتم  الاجامتعية  صن  امللعا  عرب  45نفية للحراكت  الباحث ،  ف 

، مثل يةلعنف   كتجاربالعرب   العامل  العديد من الانتفاضات يف  زمالؤةن زونس و ستيف

وامل  1919انتفاضة   اجل  قاومةيف مرص،  الامث  ل  تاحمل   ولنيف  أأوائل  ة  تفاضوان   نينيات،يف 

،  1987فلسطينية الأوىل اليت انطلقت يف ديسمرب  نتفاضة ال دان، والاسو ال يف    1985

 ائر.يف اجلز  1988أأكتوبر اضة انتفو 

ال  أأنه يف  ا ىل  ا  أأيض  ، 1960اهرات ديسمرب  ائري، اكنت مظس ياق اجلز جتدر ال شارة 

ب   مقعهتا قوات الاحتالل  اليت فعالية   حيواي  عىلثال  ، م شدةالفرنس ية  ال العم  العنفي.  ل 

مل  بدأأ فيه العل اتريية يف النضال من أأجل الاس تقالل يف وقت  و  حتنت نقطة  اكد  لق

يظهر املبارش  و حدود  العسكري  القض   حيه  مناقشة  املقرر  من  اجلزائاكن  يف  ية  رية 

 . املتحدةة العامة للأممامجلعي
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دلعاية  خالف   ال ا  و س ياس يال نخب  بعض  العاملعال  ة  يف  العرب  المية  ويف سالال  و   يم 

ن   ادلينية،    يةاملرجع   يالس ياس ذ  عمللاب  بلق ل ت اليت    ،بغر ال ية  ب الس ياس  حزاالأ فا 

اء  بن  يف  ةس ية الس يا املشارك  تُطالب ابحلق  يفحلركة ال سالمية و ا  ا ىلتُعلن انامتءها  اليت  

  ويوحض    ،عملالعنف كوس يةل للفض  ة ر التآأسيس ي  ابياانهتيف    ؤك د ، توةلادل   تشييداجملمتع و 

العدل ام"ج   مثال كل  ذ املغرب  وال حسان"  عة  الو يف  احلركة  علن ا  ،  تطالب  اليت  حيدة 

امعة العدل  ض أأهداف ووسائل "ج الوثيقة اليت تعر   جتعل.  ةشك احلايل للملكيبتغيري ال 

الأهداف    دحأأ ال حسان  من    املغربية  وال حسان" و ال  هتتداعياب أأمه     ، ةياس  س يال عقدية 

عفامجلا لتطمئ خطاان   "ىلعة حترص  احل  يفوخطواتنا    هللاا ىل  ال حسان  قائق  مواهجة 

وبوجود املرع  اجملمتع،  أأبد  بة يف  ندعو  لن  احلل  ه  ا ىل  ال و  46".العنيف  اعيلرص ا  ا  قسم  يف 

ا ىلص للوسائل،  خملص  ا الوثيقة  العن  تشري  ال نتجن  "ف:  رفض  القول والعمل  عنف  ب  يف 

أأن  لع  معوة ل جيمتدلوا  العنف  تقادان  أأن  هجة،    نعان  ان   وليقيننا  العنف ل  عىلبن  ما   

منه خرينجيُ  حمق  ول ميكن    ،  يدوم، وخسارته  بعيد الاحامتل من هجأأن  ة،  قة ورحبه 

 47"ن املسلمي.والعفو ع قن ادلماءحب – وهذا منطلقنا –ن الفتنة مران يف زملأننا أ  و

للتغ ف اكسرت نالالع   بين  ت   س بقوقد   الع"الرب   انطالقة  قبل  يرياتيجية  يف عدة  رب"  يع 

و ولد يف  ،  حراكت  عدة  هذاظهرت  من  الأول  ترص    العقد    ف الالعند  ابعامتح  القرن 

ا ىل بي  تغيال   كسبيل  ومن  الس ياس.  اجمل ري  "تيار  احلراكت:  )لب   متع هذه  نان،  املدين" 

ع (، "جتم  2005)تونس،    أأكتوبر"  18  ةهيئ(، "2004،  )مرص  "حركة كفاية"(،  2001

ع كة رشاد" (، "حر 2006" )العراق،  نفع ل  جامعة(، "2005،  الن دمشق" )سورايا 

 (. 2007)اجلزائر، 

القول   قن  آأن  بجيدر  الناا  بفع  الاسرتاتيجي  ية  عال اس  العرب الالعنف  الس ياق  يف 

الكثري  اليمال س و تس تغرق  الوقت  من  وتتطل    كثاجلهد  البيدا  ري اب  عىل ف.  ةجيغو من 

دت  ،2007ست يف أأبريل  آأس  ، اليت تاجلزائرية  شادملثال، حركة ر بيل اس    هتا يف همم  وحد 

عىلالعم "  ل  حتأأن  اليت  الس ياس ية  السلطة  ذات    ية،مدن رشعية،  ئر  از اجلك  تكون 
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ا  منصفة،  تقومس يادة،  متبرصة،  وال   عىل   جامتعية،  واملسالفعالية  أأمام   اءةلشفافية 

ا  ـل  49،للنضال الس ياس"  فيةالالعن   وسائلاللك     اق أأهدافه قيتح ل "  معمتدة    48،"شعبال  م 

يف رشحعلها  ابرشت   انطالقهتا  و   ائلفض  منذ  النسبية  تبيي  الالعنف   نة مقار مزاايه 

الأخرىل ا  طرقب وال والانق  ةاملسلح  الثورة)  تغيري  الأجنيب(تدخ  الب  ُوصف    ،ل 

احلر  البعض  مؤسسو  من طرف  و ةلسذاجابكة  ي بآأهن،  ونت م  ج ب  ش هب  ل ز غاندي يف  ائر 

زاج مليه كون ايف اجلزائر  نف  الالع ككي يف جناعة  واكنت جحة املش  ند.له ة لها ابعالق

  عت رشوعنفي.  مام العمل الالعقبة حقيقية أأ   لميث  ي  للجزائري  الأمازيغي العرب  "احلار"

توع هجود  يف  هذ  ةيو رشاد  لتفكيك  كتاملسل امت  هطويةل  خالل  من  دة،  عدي  اابت، 

عرب ا  كذو   ،التلفزيونية  ادرش احلركة عىل قناةا  هتاليت بث  50لواثئقية االأفالم  ن  م  وسلسةل

 .يف وسائل ال عالم عضاء احلركةلأ ة نتظمامل الت تدخ  ال 

" ع "الربي . 4.3  العرن  

  جتارب   هو  عرب مسمل   جممتع تغيري يفال أأن حُيدث  نف  الع ل  ميكنكيف  أ خر يوحض    مثال  

 .2019و  2011سخيت يف ن "، "الربيع العرب

البوعز   لقتانط،  2010عام    واخرأأ في  ف قام  يزيرشارة محمد  رضام  اذلي  يف   النار  اب 

ن  نفسه اه ع   لتدش  متزي    اجديد    د  املنطقة،  ابلنتفايف  الس   الم ضات  لس تعادة  حلرية ية 

الانتفاضات،    علوافأأظهر  و والكرامة.   الش باب،  هذه  أأن  اعلي  خاصة  الالعنف    ، 

ينجميك  تيجيالاسرتا أأن  العض  أأي ح  ن  العرباا يف  الأنظمة،  ن  كل.  ال ساليم  مل  وحش ية 

قلميية، وق ل ال، وتدخ  ة املضادةقة" وقوى الثور "ادلول العميوترس   بل  قوى العاملية وال 

حال  ،  لثوراتبعد ا  ت السلطةيت تول  الوطنية النخب الس ياس ية  عدم كفاءة ال   كلذلك  

و  السلمية    صولدون  ال يف  ا  غايهتالانتفاضات  عودة  م  ا    ىوأأد  ،  اتاقس يبعض  ا ىل  ا 

 وليبيا(.)المين وسوراي  فوىضال نم مرص(، أأو ا ىل حاةل ) رشس بصورة أأ  مي لقدم االنظا

ة ر  ر، لتثبت مامي يف اجلزائ، ل س 2019ام  ع  اضات يفءت املوجة الثانية من الانتفجا

الشكوك،  تل زال  ملنأأخرى،   ال سال  ن  أأ   تراوده  العربية  الشعب    ،ميةالشعوب  ومهنا 
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ا  نور دقا  ،ائريز اجل امةوج من  ا ىل الكرامة واخلر   ع ل  عىل التط  أأيض  ة"،  ڤر ـه احل/رةڤـُ "احل  دو 

زات  اس تفزا  رمغ لك   تدمي س  امل العنفي   أأهبر العامل بطابعه الحض  متحراك    ط يفالاخنراو

العسك اجلزائري.  النظام  او ري  م اس متر  التعليق ،  2019  يرفربا  22نذ  حلراك  مع    حىت 

اللمسري وعي  الط   ، لأنه19-كوفيد  حئةجا  بسبب  2020ارس  شهر م  منذ  وعيةس بلأ ات 

ة حيرتم  51:مهنا ساس يةمبادئ أأ  عد 

الوحدة يف  1 ط.  لقد كرس احلراك مجيع احلواجز  ارا  قية لوجية واملناط الأيديو :  التنوع: 

الأج  ا وبي  وبي  وايال  الصحيح  وبي  ادلاخلجلنسي  وبي  ويف  واخل  لعليل  ا خل.  ارج، 

تطل عي  سلطوية والفساد، م ل  ل ع حد  ا عىل وضع  ائريون مز اجلادئ، يعكف  ع هتنو    ا طار

جممتع  و   ا ىل  راشد  جامع  وحك  قانون  ابحلرية ستت  دوةل  املواطن  فهيا  ويمتتع  للجميع    ع 

 .كرامةالو 

قة،  تفليلبو  لولية خامسة"ك هتف املتظاهرون "ل بداية احلرا ملشرتكة: يف. الرؤية ا2

أأس بضعة  بعد  تقابيع لكن  املطا،  يفل   لباربت  واحد  تنصهر  ولوية  أأ :  واحض  مطلب 

عىل فالشعار   الس ياس  الرئ العسكري.  اات  اليوميس ية  نراها  مايش    :يه  ليت  "مدنية 

 كنة(".زيران )ليست ث يش اكماة )ليست( عسكرية"، "مجهوري

ت3 مل  الالعنف:  لتس  .  الانتفاضة  لكن  امتر  ومتس ول  ابملهنج  لزتاهما  الالعنفي. كها 

االنظف يُتقن  ام  العنف  ار ا دذلي  احلراك عىل حيأأ ه  لصاحلاس تخدامه  و ة  فهو خذه  ة   غر 

 ه. ليالس يطرة ع ان ل حُيسن تخب ط يف ميدي 

م وحدمه  هم يؤمنون بآأهنيف شؤوهنم، ف   تدخ ل  أأي  . الاس تقاللية: ل يريد اجلزائريون  4

التغيا حداث  اب  لون  ليخملو  ا  يصبون  اذلي  وري  ا  ه.  واحدة  رساةل  ادلهيم  مات  حلكو ىل 

نك بدع:  يةالأجنب  مون  ول ختدتنهتكون ِقيهمك    وفاسد يف اجلزائر  يداداستبك لنظام  ا 

 مصاحل بدلانك.
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 الصة الخ. 4

تُظهر من خال  الورقةحاولت هذه   من ا  لأأن  والتجارب  ال سالمية والأمثةل    لنصوص 

هذه املنطقة    نع  يبةةل للتغيري ليست غر فكرة الالعنف كوس ي  أأن  لعرب ال ساليمالعامل ا

ن  م ا  العامل.  ل   ن  م الالعنف  وال ساليرب العوب  شعال س تورده  ت ا  نتج  يس  بسذاجة،    ميةة 

لهي ا  تصديره  قِ   اويمت  مص  ربيةالغ  اخملابربل  من  تتآ مر ضد  تقليد  ه احل اليت  نه  ا  يف  راس  ا. 

 رخي ال ساليم. اتال ممارس ته طوال مت ت و  سالميةلمي ال  التعا ليهحتث  ع ا، ثقافهت

ن    أأي    اذلي  التفسريا  ل   مبادرة  ينسب  التغيشعبية  اامتج والا  سيالس  ري  عامل  ل عي يف 

ع  وال ساليمب  العر خاريج،  اما ىل  الس ياس  يُنكرل  املنطقة مل  النضج  هذه  واطين 

ال رادة الراخسة يف ل  يتجاهو   يةسل ط الت   ظمةنالأ ر من  تحر  ال املشوعة يف    ةرغبلم الهبيسو 

 رية وكرامة.طبيعة البشية للعيش حبال 

ن نش فكرة أأن التطل   يقها يه عل "يد حتق   ة يفرغبة العميقوالنا  عات العميقة لشعوب ا 

أأو ب ا طاةل حك الأنظمة    الأأجنبية" هو هنج يسامه بوعي  والفاسدة    التسلطيةوعي يف 

ضدمه حُتاك  حامية دول املنطقة من املؤامرات اليت    ذريعة، ب وال ساليمالعرب  يف العامل

ن   .  يف مقدمهتا واش نطنيف عوامص أأجنبية   ا غار  صاس ت  فقط  ربتع ي   ل  رص فهذا التمثل  ا 

احرتام امجلاعيلشعوبنا  وقةل  ذلاكهئم  هانة  ا  وابلتايل  أأن  ،  ،  حقيقة  يتجاهل  القوى    لكنه 

هاحتت    التسلطيةصلحة يف احلفاظ عىل الأنظمة  امل لها لك    امرية اجلديدةالاس تع ،  حتك 

مصاحل ل  القوى  تخدم  عىل  هذه  املشوعة  حساب  غري  املنطقة  مصاحل  ن  .  شعوب  ا 

أأهنا احملر  عىل  2011عام    هما البعض يفقد    يتال  ،واش نطن ، يناير"  25ض عىل "ثورة   

من  املرصي  ابلش باب  افرتايض  تالعب  مبا يف  واكلت  بل  قِ   من خالل  لأمرياك  موالية 

أأوتبور أأوابما، اكنتذكل  دارة  ا  ا  شريللم   معاد  أأكرب،  ، يف ظل  السييس يف عبد  لفتاح 

  عامي ونصف بعد  تاتورية يف مرص  يك ادل  وعودة   2013يوليو    3انقالبه العسكري يف  

 . دميقراطية اسرتاحةمن 
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ن    يف  وهذا    ،عالم ادلويليف ال    عتميض لت امجليع وتعر    من  جتاههلت   احلراك اجلزائري  ا 

، كام  حكومة أأجنبية  ى دع ا منم احلراك بآأنه تلق  ال ميكن لأحد أأن يهت  فجيد.  أأمر   اقع  و ال

ن   كونغ.    نتفاضة يف هونغ الا  مثلأأخرى  احتجاج  اكن احلال مع حراكت   حكومات القوى ا 

قلميية   وال  و اكالعاملية  العظمى  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  أأخرى لولايت  غربية  دول 

يُ مارات وقطر وتركياوروس يا والصي والسعودية وال   للحراك ، مل  أأدىن دمع  ظهروا قط 

  مصاحل الشعب   بحسا  عىل  " مع النظام اجلزائريالزبنسة"  ازائري. لقد واصلوا مجيع  اجل

 اجلزائري. 

  2010ق يف هناية عام  لعرب"، اذلي أأطلبيع ا"الر   من  عدة دروس  س تخالصميكن ا

  بش ل ا  لك  ع  طل  يت(  1)  اخلصوص:ه  وج  عىلو ومن احلراك اجلزائري،  ،  ل مس مترا  وما زا

  ي  عقدر م، أأي  لالنتفاض  عتبةمجليع الشعوب  (  2)  ا ىل احلرية والكرامة واحلياة الكرمية؛

ا   يدفعهم  الظمل  وأأمازيغ  من لمون  س امل و ؛  ىل الانتفاضمن  ليسوا    وأأكراد وغريمه،  عرب 

  ديكتاتور ل جد  يو   ل(  4)  ؛الس ياق  هادد  حية  الانتفاضثري  ليت ت الشارة ا(  3)  ؛تثناء  اس  

أأقوايء كام يبدو   ةاطغالفر.  قه ي  اتورية هو ا ن مفتاح الانتصار عىل ادليكت(  5)  ؛نليسوا 

ب  للش باميكن  (  7)  ؛رصا للن س بق  ا م يزيم ليس رشط  القائد الاكر (  6)  ؛عو  نالوحدة يف الت 

 ؛ةيم سالال  ادلول العربية    ىت يفاةل حع  فية فلالعن املقاومة املدنية ا(  8)  ؛ا حداث التغيري

تكو(  9) وال الش باكت الا  نقد  الفضائيةجامتعية  ا  قنوات  النضال  عامال  مساعد  لكن   ،

الشاحلقي يف  مف  يات رضوريةضح لت او   والساحات   رعواقي  مهنل  دلى  س  لي(  10)  ؛ار  

 يشء.التخطيط والتنبؤ بك   قاء دامئي ول ميكهناصدأأ  وى العامليةالق
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مة 1
 
 . مقد

لهي  تضامنةل  ب ق اكنت اجلزائر  يف زمن  قريب،   شعوب اجلنوب وغريها من مناطق  ا  تآأوي ا 

لهام ل  ا  اس تقاللها بعد أأكرث من  نزتاع  لالفذ    كفاهحااكن    .لثائرينالعامل املسحوقة، ومركز 

الاس تعامري احلك  من  واملناهضي    اجتذب   الفرنيس الاستيطاين    قرن  املناضلي 

فريقيا وأ س يا وأأمريخمتلف بقع الأرض، من  لالس تعامر من   وحىت  ،  اباك الالتينية وأأوروا 

داخل   الامن  نفسها.س تعامرية  فرنسا  اعترب    السابقة  هؤلء  وقد  الوافدين  اجلزائريون 

لهيم،    ن ومل ينحرص الوافدو   .جلزائرمرحب  هبم يف ا  أأصدقاءناضلي من أأجل احلرية  امل ا 

  ي  وحمام يوحصفي  يأأطباء وممرض، بل مشل أأيضا  س ياس ييال نشطاء  ال يف    اجلزائر  ا ىل



 وغةد دمحم  
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و يومعلم وكتاب  وفنييهمندس  من  ي  اخل  لجئي ال خر    بعضال اكن  و   . رباتخمتلف 

الناش ئة مالذا  للسالعاديي  س ياس يي   جتمعهم قضية مشرتكة مع    م،وجدوا يف ادلوةل 

أأغالل الاس تعامر،  اجلزائر من  أأنفسهم  يو   .لتحرير  أأصبح  ما  بذكل  جبيل عرف  شلكوا 

امحلراء" اجلزائر  ملحمة    اترخياكن    1.ين ساميونثر اكوثقته  مثلام    "الأقدام  جد  اس تقالل 

ااي  ضت قنضالية حفز اخلارجية ال ة اجلزائر  دلرجة أأن س ياس،  شعوب العامل قاطبةل   ملهم

و ال  املضطهدة  تصفية  شلكت  شعوب  علية  يف  تكريسها  الاس تعامرحلقة  عن  فضال   ،

تارخي ب ون  اكدميياهمت الأ   ،مبكر  يف وقت  2. عدم الاحنيازحركة  الاس تقالل الاقتصادي و 

حقبة  شهدت  يف حي    3.الس تينيات ا ىل الامثنينياتمن  ته يف الفرتة املمتدة  رسال لبالد و ا

 لأاكدميي. ا الاجمللأوساط ال عالمية ادلولية و داخل ا، جتدد الاهامتم ابجلزائر التسعينيات

ه  أأكتوبر    شت  ب لكنه  بربيع دميقراطي  1988انتفاضة   ،( يدم طويال    ( 1991-1989مل 

ادلو املاكنتلميع  أأعاد   الشاذيللية  ة  يناير  أأ غري    .لنظام  يف  العسكري  التدخل    1992ن 

احلرب   اليت    الأهليةوعشية  جردادلامية  ورداء الاحرتام   تأأعقبته  الهاةل  من  النظام 

احلرج أأرمغ وضع  هذا ال  س تقالل عىل البالد. التحرير والااترخي    اأأضفاهيت  الوالتبجيل  

ساكت مجيع الانتقادات   لنش روايته  ،لبالدته ادلعائية خارج اي أ ل   عىل تشغيلالنظام   وا 

النظام اجلزائريهر  ظ أأ   البالد.  تمزقاملآأساة اليت  هجة ل بسبب  املو   ،  الأجانب  أأصدقاء 

، حامسة مفرطة يف  الأوروبيةالأاكدميية  ية و ال عالم الأوساط  بشك أأساس من  اجملندين  

طيةل العقدين  و   ةويمادلشية  ل الع ري خالالعسكنظام  خدمة أأجندة ال وضع أأنفسهم يف  

بوتفليقةمن حك   العزيز  ارتفاع    ؛عبد  من  اس تفاد  شهدت النفط    مداخيلاذلي    اليت 

عام  هائال    رتفاعااأأسعارها   العراق  غزو  الأ برهن  قد  و   4. 2003بعد   صدقاء هؤلء 

العسكريلل الوظيفيون   التام  اس تعدادعىل    نظام  منمه  حفنة  مقابل  خدماهتم    لتقدمي 

 ادلولرات. 

السلمية الهائةل للحراك اذلي أأطاح التظاهرات  جراء  اليت أأصابهتم  مة  ع الصد ومن رو

بوتفليقة اجلزائري  وجد    بنظام  للنظام  ادلعاية  أ ةل  عنارص  ملواكبة  بعض  مجة  صعوابت 



 ائرية اجلز  الوطنية حلصاوامل ةالشعبي ةرادال   ضد ربيةالغ ةرعايال

 

 
141 

يف   ادلعائية  هماهمم  أأداء  يف  والاس مترار  ال املسار  بعد  العسكرينظام  خدمة  خاصة   ،

أأن أأهجض    .يزائرياجل  عيأأ   يفة  فقداهنم لك مصداقي علية جتديد حك احلراك  ومبجرد 

أ مال    ،خامسةولية  لبوتفليقة   استبدالقيادة  وبدد  يف  بواهجة    اجليش  لبوتفليقة  رسيع 

،  للجيشالقدمية  أ لية ادلعاية  انطلقت من جديد  ،  2019مدنية أأخرى يف أأبريل ويوليو  

املعتادة،  بقوة  واس تآأنفت   ال يه  توج عن طريق  هماهما  خمتلف  كرة  واملاشسة  جهامهتا  ضد 

اجلزائري.انت  مكو   الهدفو     احلراك  امحلالت،    اكن  هذه  من  مسعة املتوىخ  تشويه 

مؤامرة   أأنه  عىل  وتقدميه  تدبري  احلراك  و من  أأجانب  و   يمثري من  عالء  أأعداء  القالقل 

ال  ،جلزائرا  .من التدخل الأجنيبوطن  يعملون ضد اجليش الوطين اذلي حيمي س يادة 

ه  تبه وذ أأقالم  ادلبعض  ال ةل  حد  ذه  ا ىل  لال مربايلية عائية  كأداة  احلراك  تصوير 

اس تقالل  اليت  الأمريكية   بسبب  اجلزائري  اجليش  ونضالتس هتدف  أأجل    الراس  من 

 اجلنوب وفلسطي. دول قضااي 

كتيب أأمحد بن سعادة اذلي حظي بتغطية  عىل  الضوء    تسليطل  املقاهذا  الغرض من  

عالمية   و   مضخمةا  للنظر،  ثقة ك  كيتف وملفتة  املو  للأسس  تفتقر  اليت  الهشة  جحجه 

يدعيه ما  بدمع  كام  الكفيةل  املقال  هيدف  .  اجلزائري  ا ىل  أأيضا  هذا  احلراك  عن  ادلفاع 

 جزائر بناء    يف  ملاملمتزي بروح املسؤولية وحامل الأ و اليت يعزت هبا،    املتجذر يف وطنيته

ذات   حق ا.مزدهرة  ك انرشاختار  لقد    س يادة  ب  سعادةتيب  من  الك  ،ن  نعمة   ماجد 

الكتيب وخ  تحريرر ل اوريشار لبيفي خر أ  فصل  بن محمد يف  أأوحضه  ومثلام  .  تهمت امقدمة 

ار يعِر اونعمة ولبفييادة  بن سعلك من  هذا الكتاب، فا ن  من   ،  فون بعضهم البعض جيد 

يف  كوهنم،   أأعضاء  ا  والاستشاف املركز  مجيع  اجليوس ياس ية  لدلراسات  ية  ادلويل 

(CIGPA  )  أأحل يف هو اذلي  ادة  بن سعهذه العالقة تويح ابن    يف فرنسا.مقره  الاكئن  

حيث جرت العادة  ،  كتيبه للقراء  بتقدمي      CIGPAس يقبا    مركز  أأصدقائه يفطلبه من  

نتاجه  ملؤلفوالهاةل عىل ا  صداقيةمن املتضفي قدرا  مبثابة تزكية  ت  املقدماكون  تأأن    . وا 

اجلزائريي  دلى    رانعمه ولبفييحيظى هبا    املصداقية اليت  مدى ما  السؤال املطروح،  لكن  

 ؟عىل وجه اخلصوص واحلراكعوما 
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   و غونم ونصيحة المرتزقةن المثقفو . 2
 بيت 

لنا  صو  ي  ،للكتيب  مقدمته  يف   الثورات   يف  ابرز  بريخ ك   سعادة  بنأأمحد    نعمةماجد  ر 

من  و   نةامللو     يري تغ "  منوذجروا  صدن  ياذل  اجلدد   للمحافظي  الأمريكيةسائس  ادلحمذر 

فريقيا  وشامل  الأوسط  الشق  منطقة ا ىل    أأوراس يا  من"  ماالنظ اذلين  و   ،2011  عام  يف  ا 

 بن  عي  أأن  نعمةلنا    يؤكدو   .2012  يف  اجلزائرميدانيا يف  المنوذج  نفس    اختبارحاولوا  

  غري  املنظامت  بعضتُِعده  من املؤامرات،    مماثل  منطقد أأماطت اللثام عن    اليقظةسعادة  

حبس به،حتاول  اليت  ةاجلزائري  احلكومية اذلي  ،  احلراك  تقويض  ،   قرعا ىل    دفعهالأمر 

نتاج  ال    جرس وا  ب  5."اجلبارة  سامهةامل "  هذه نذار،    هذا   من  الأوليانقالن  امل  ي  لقد 

تعرتي    ضعف ال  نقاط  ،بوضوح  الكتاب كتيبه،    ادةسع  بن  منطقاليت   أأواملتضمن يف 

متر يرها عرب    بعد  لأطروحته  العلمية  ةالرصامانعدام  و   نطقامل   ا ىلالتام    هافتقار   ابلأحرى

.  نفسها  نعمةترصحيات    عىلومن مث س يقترص تركزيان يف هذه املقال    .معمق  نقدي  حفص

املنطلق،  و  هذا    ادلس تور   من"  108و  107  املادتي"  لـ  نعمة  اقتباس  أأن  عتربن من 

واللوممطبعي  طآأ خسببه    2016  لعام  اجلزائري تعود مسؤوليته   وليس  النارش،عىل    ، 

 6. شؤونه يف خبري أأنه يدعي وبدل ،عنه  دافع  نظام دلس تور الرابع  ابلتعديل  هجهلعن انجت  

 الشوارع  ا ىل  خرج  عندما  اجلزائري  الشعب  أأراده  ما  أأن   للقراءيف مقدمته    نعمه  يشح

 ظالمية،الناس    أأكرث  مع [  ميثاق"]  عقد  وليسبي يديه    مصريههو اس تعادة    2019  يف

  ال رهاب   مارسوا  اذلينأأولئك    عنف ا،  والأكرث  لدلميقراطية،  عداء    والأكرث  ختلف ا،  الأكرثو 

 لرغبات  اجلزائريي  رفض  أأن  ا ىل  يلصمث    7. "نفسه  اجلزائري  الشعب  ضد  امجلاعي

يف معينة  سواء من هجات    ،اجلديدة  اجلزائر  عىل  جهومما يعتربه    يفرس  املتآ مرين  هؤلء

تتضمن   نالحظ  ة،قدمامل  هذه  تفكيك  عند  .اجلزائر  داخل حىت  أأو    أأورواب ثغرة    أأهنا 

غفال فاقع  صارخ من  لط  اخللتباس و تعمد الا  ا ىل  ابل ضافة  ،حكومة  أأو  نظام   للكمةة، وا 

طرح  ي  ".اجلزائري  النظام"و  "كبدل  اجلزائر"بي  (  الكتابخامتة    يف  يارف ي ولب )  نعمه  قبل

ن التخمة  س تخدموامل   البايل   التفسري  نفس  عمةماجد  حد  الا،  ا ىل  عىل    وانة سط القامئ 
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، املمتثةل  (تبون  اجمليد  عبدجزائر  )  اجلديدة  اجلزائر  عىلاملتعاظم  و زعوم  امل  لهجومل املبتذةل  

  فرنسا   مع  العالقاتو   ،(ليبيا)  الفضاء املغاربواخلطر ال قلميي يف    الأجنيب،  لتدخليف ا

 .الاس تعامري وال رث

مل  مل مسعوا    العاديي  اجلزائريي  عظم يس بق  امسه  ش ب أأن  ا ىلنعمةخص   نشتأأن    ، 

  الوطنية   للواكةل  احلايل  املدير   مع   ةصادم  مقابةل  (ابلعربية  الناطقة)  اليومية  اخلرب  حصيفة

دارة   عن  املسؤوةل  ANEP  والتوزيع نش  لل  عالانتتوزيع حصص    ا  عىل    العام  القطاع  ا 

-Afrique    أ زي-اكافري  جمةل  أأن ANEP واكةل اانب     مدير  كشف   .املكتوبة  الصحافة

Asie   النظام من    ودمع  خسية  مساهامت   من  اس تفادت  نعمه  ماجد ديرها  ي  اليت  

جانب    اجلزائري، خبارية  واكلت ا ىل  افريك  أأورواب  يف  أأخرى  ا  جون   Jeune مثل 

Afrique .8   أ زي-فريك  أأ   جمةلبذلت    عديدة،  س نواتطيةل  و  Asie-Afrique    قصارى

دل   التغيري   أأجل   من  اجلزائري  ين املد  اجملمتع   نضال  ضوتقوي  اجلزائري  النظام  معهجدها 

ينكر ل    تفسري دمع  نعمه   يس تطيع   لو  .وادلميقراطية اذلي  بوتفليقة  لنظام    سادة جملته 

 ا عالنيف شك  ته لكتيب بن سعادة  مقدم   تجاءولهذا السبب      .ال ن  اجلدد  اجلزائر

ة  دمخلاخلضوع    يف  متثةلمل ا  هممتهمع  اتم  تنامغ  يف    نعمة  . اجلديدة  اجلزائر  لأس ياد  ئهول

برصف  اجلزائري  جليشاقيادة   القيادة    اليت  املدنية   الواهجة  عن  لنظرا،  هذه  س تعيهنا 

 هممةتظل    لكن،  تبون  اجمليد  عبدحمهل    حل  و   بوتفليقة  رحل.  دلوةلعىل رأأس ا  ةالعسكري

جالل الوقت حانفقد  ومن مث    .يه  كام اثبتة    العسكري  النظام  خدمة ة  والتحي  لالحنناء اب 

 9. تبونيتبناه اذلي  ةاجلديد زائراجل شعارل اخلاضعة 

به  حرر  اخلطاب اذلي    نفسمس تخدما تقريبا  خامتة كتيب بن سعادة    لبيفيار  كتب

 للجزائر،  العميق  حبه  يعتربه   مبا  ر البيفيفتخر  ي   مرونة.  أأكرث  بطريقة  لكننعمة املقدمة،  

ا  عىل ابلتايل    جيربه  اذلي  الأمر واجب  نداء    وقت   يف   ،البدلهذا  مع    ن لتضامتلبية 

  اجلزائر اكنة  م  لتقويض  الأمريكية  ال مربايلية  الأجندةدسائس  و   مؤامرات  تس هتدفه

يفي    .الثورية ل ر  لبيفياول    قدم   عىل  وضعهاو   1954  عامل  اجلزائرية  لثورةمتجيده 
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  أأو   اجلزائري  النظام  ذكر سوب  حم   بشكيتفادى  ه  لكن  10. الفرنس ية  الثورة  مع   املساواة

  يقفز ، ل ابرمهتالقامتة  تكل احلقبة  أأو ال شارة ا ىل    لبوتفليقة  ريثاكال  احلكاه  مس ابجتجمرد اهل

ا  أأداة جمرد    احلراك  أأن  للقراء  يشح و   2020  عام  ا ىل  بآأجعوبة   الأمريكية  لعوملةتوظفها 

 دبلوماسيهتاو حنياز  الا  عدمجموعة  موقفها الراس مضن    بسبب  الثورية،  اجلزائر  ل ضعاف

  من ر  لبيفيا  ويقتبس  .وفلسطي   اجلنوبدول    يف  العادةل  القضااي   ةخدم  يف  الناشطة

مقولته  ،  المترد  ماكحفة  ل سرتاتيجيةملروج  اب  اجلزائريي  دلى  املعروف  ماكل،  رضارشده  م

  العقد  بداية  يف"  همعسكر   يغري  أأن  اخلوفجيب عىل  "  ذات النربة الاستئصالية   الشنيعة

من    قاللتس  او   اجلزائرية  ثورةل ا  رالبيفي  ميجد   11. التسعينيات  يف   ادلموي   فرنساالبالد 

ا   جدمي  لكنه  الاس تعامرية،   ضد   فريقيال  و  للجزائر  وليةغادلي  والرؤية  الفرنس ية  الثورة  أأيض 

 .ال مربايلية أأمرياك

 عقد  طيةلظل    اذليما هو السبب اذلي جعل بن سعادة،  حيق لنا فعال أأن نتساءل  

لنا مرارا وتكرار،    الزمان  من لك    ضد  اجلزائرية  ةيادالس    حامية  يف  فانيهتو   يقظتهيؤكد 

طرف  سواء  عدائ،    تدخل أأومن  الوطن،    الأجانب  أأبناء  اختيار من  ذا  ا  ل  كيف 

كتيبهل احلامكة،    الفرنس ية  املؤسسة  يف  حمرتف  ضابط خامتة  أأن    .كتابة  املعروف  من 

ذاعة  رئاسة حتريرتوىل    رالبيفي  ةاملروجياز  ابمت املنارة ال عالمية    ،RFI  يةفرنسا ادلول   ا 

 حمرر هممة    عديدة  لس نواتأأيضا  توىل  و   12، (Françafrique)   ال فريقية  فرنسا  لس ياسة

مل   ،(دلفاع)ا  Défenseجملةل    متطوع  الوطين  لدلفاع  العليا  ادلراسات  عهدالتابعة 

(IHEDN) .13    أأن للنظر    شديدة   مبقالت   ابنتظام  يسامه   اذلي   ر،البيفيامللفت 

ماجد  اذلي يديره  Afrique-Asie   أ زي-فريك  أأ   موقع عىل    الأمريكية  لس ياسةل   الانتقاد

فريقيا،   يف  الفرنس ية  الس ياسةاذلي تلحقه  يغض الطرف متاما عن ادلمار  جنده  ،  نعمة   ا 

  غرب   يف   الأرضعىل    جندي  5000  من   أأكرث  يوجد  حيث  الساحل،  منطقة  يف  لس امي

فريق  طار    ياا  ا  مت  14. برخان  عليةيف  املفهوم  غري  كيف  من  سيبحث  اما،    ودار )  عادةبن 

ريك  خشصية ا رشاك  خالل  من  الكتيب  مصداقية  عزيزعن ت(  APIC  النش ،  دينيس يه  ا 

ا  رتبطامل   ملركز ا  مثل  الفرنس ية  اخملابرات   وأأهجزة  العسكرية  ابملؤسسات  وثيق ا  ارتباط 
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  أأنهو  املمكن،    الوحيد  التفسري  15. (CF2R)  لس تخباراتاخلاصة اب  حباثلأ ل  الفرنيس 

ا   اجلزائرية  الشؤون  يف  الفرنيس   دخلالت  يعترب  لسعادة    بن ، اجلزائرية  الس يادة  عىل  خطر 

" خربته"و  يقظتهحيمهيا بفضل  قدسة و امل  تهاليت جيعل احلفاظ علهيا قضي الس يادة  هذه  

 . احلكومية غري للمنظامت الأجنيب المتويلجمال  يف

أأي يشء جديد الواقع ليس هناك    ةلجملل  و   رابفيلب   ول  ةنعم ل ابلنس بة ملاجد  ،  يف 

يبيع  الأول  عن  معروف    . Afrique-Asieأ زي  -  افريك أأكرث،  أأنه  يدفع  ملن  خدماته 

شارة  هو  و   لبدله،   الوطنية  واملصاحلثاين منظومة احلك  ال   يدم  بيامن  ، اجلديد  الس يدرهن ا 

 الغرض  نفس  يدم  أ خر  منشور   ييه ف   Jeune Afrique  جون افريك    جمةل أأما    .فرنسا

املس ت ال فريعىل  و وى  الرمسي  ال   يدمقي،  الفرنيس  من  و نظام  تتشك  اليت  امتداداته 

جمةل   مثلمثلها   Jeune Afrique وجون افريك .ل التابعة الأفريقية السلطوية الأنظمة

  للنظام السخي    املايل   ادلمع  مديدة من   عقودل    اس تفادت  ، Afrique Asie  فريك أ زيأأ 

مقابل  اجلزائري عرب    ال جنلزيية  ابللغة  الناطق  العامل   ويف  أأورواب   يف  صورته  سيحت ، 

 Jeune وقد شنت لك من    )التقرير ال فريقي(     The Africa Reportمنشورها  

 Afrique  و Report Africa The   قبل    16. لتقويض وحدة احلراكرشسة    محةل 

 اذلي  وردلا(   Mongo Beti)  بييت  ونغوم  الاكمريوين  املؤلف  كشف    عقود  أأربعة

به  ت افريكضطلع  الفرنس ية س ياس  يف    Jeune Afriqueجون  فريقيا  ا  ة 

(Françafrique) .17    فريقيا  أأن  ا ىلقد نبه    بييتواكن  اليت   احلقيقية  حصافهتا  ا ىل  حتتاج  ا 

 18. الاس تقالل أأجل من  نضالهاتعزز و  اخلاصة مصاحلها ختدم

أأن   شك  يتذكرونل   Le  حصيفةمسعة  لطخت    اليتاملدوية    الفضيحة  اجلزائريي 

Monde  مدفوعة الأجر من ال عالانت    صفحة  16عندما أأقدمت عىل نش    الفرنس ية

نظام  يتلم ل  صورة  ت   دون  بوتفليقةع  كونه    امللحق  أأن  من  قراهئا  نبهأأن  يعدو    ادة مل 

حصيفة  19. اجلزائرية  احلكومة  ترعاها  تروجيية أأن  اليوم     Le Monde  لوموند  ونعمل 

  لوموند   حصيفةأأن  قائل  قد يقول    20.اخلدمةتكل    مقابل  ويور  مليون  1.5مبلغ  تقاضت  
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ا  أأصدرت من الصعب    .ةمقصود   غري الأمر جمرد هفوة    أأن  وأأوحضتعقب ذكل    اعتذار 

التربير  تصديقجدا   لوملكن    .هذا  فضيحة  اثرة   ادلعائية  الأعامل  أأكرث تظل  د،  ونرمغ    ا 

ل   لدلهشة الرتوجيية  امحلالت  جمال  تكل  بوتفليقة  مظالن  املتداعية  صورة لا  تلميع يف   ،

  خالل (OBG) للأعامل  أأكسفورد  جموعة  نشهتا  اليت  بوتفليقة  معرسايلية  ال وارات  حلا

بوتفليقة  يف    ،حكه  من   الأخرية  الست  الس نوات اكن    عن   غائبش به  مرحةل حرجة 

ا  21.لدلوةل  العامة  الشؤون  ون، وبيأأور  نمسؤولوأأجراها    اليت  العديدة  الزايرات  مثل  متام 

اجلزائري   النظام  أ نذاك عىلمن الصعب جدا  اكن    بدلايت،  رؤساء  ا ىل  اءر زبدء من الو 

قناع ا  اكن  بوتفليقة  بآأن  وادلويل  اجلزائري  العام  الرأأي  ا  أأنه مل  همامه  تويل  عىل   قادر  مبا   ،

يس تطيع  ي لقاءكن  صوته،  ا  و   الظهور  أأو   اخلطب   ا    يف   2012  مايو   8جتمع    منذ سامع 

اكومن    22. سطيفمدينة   هان  ثابةمب ن  مث  جم فاحضة    ةذاتي  ةا  ملصداقية   وعةوتدمريا 

قبولها  (OBG)  لللأعام  أأكسفورد  ت،  أأن  ال طواعية  قبل  من  ظف   اجلزائري   نظامو 

رادهتا  و    اجلزائريي   تطلعات  ضد  بوتفليقة  نظام  يقودها  اليت  ادلعائية  امحلالت  يفتسامه اب 

قامة     احلراك، قة  نطالا  من   فقط  واحد  شهر  قبل.  واحلرايت  القانوندوةل  الطاحمي يف ا 

  ا سرتاتيجيته   حول  بوتفليقة  مع ،  "رسايلية"مقابةل ميكن اعتبارها    OBG  ت جموعةأأجر 

ا  مريض  أأنه اكن امجليع يعمل  يف الوقت اذلي  ،  الاقتصادية  ،همامه  أأداء  عىل  قادر  وغري  جد 

ة  طواعي   OBGوعةت جم شارك  لقد  23. ومفهومة  مسموعة  طريقةب  تحدث حىت جمرد ال   أأو

الأجر  و   املس مترة  ايةعادل  هذه   يف  ا  وعد اليت  املرفاهية  ال  حولمدفوعة    ا هب  يمتتع زعومة 

قوهلمالاقتصادية  بوتفليقة   رؤية  بفضل  اجلزائريون حسب  جموعة  تعتذس    هل  24. ،  ر 

OBG  ا  للجزائريي  OBGجموعة    مبصداقية  حلق  اذلي  الضر  أأن  هو  ؤكدامل  25ما؟   يوم 

 .عيق جدا اصورهتو 

و   ري اجلزائ  النظام  هجود  تقترص  مل   عىل   ،الغربية  الشعية  لس ترياد  امللحةاملتواصةل 

توزيع  بل وسعت نطاق هجودها ب ي،  الغربي والأاكدمييي ال عالموسائل ماداي تقدميه دعام 

  حفل تنظمي    مقابلرشوة خسية  يف شك  ،  واملوس يقى  الرايضة  عامل   شاهريمل مبالغ كبرية  

عرض  أأ هنا    موس يقي عال  ظهور   أأوهناك،  فين  و  ،  وهكذا  .بوتفليقة  نبجا  ا ىليم  ا 
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كيف    وزيدان   27، ومارادوان  26، بيليه  مثل  القدم  كرة  أأساطري  من  موكبتوافد  شهدان 

مدى  ،  دينوف  واكثرين  ديبارديو  جريار  مثل  السيامن  وجنوم من  عىل    حك عقدين 

الرتوجيية  الكعكة   من  نصيهبم  عىل   مجيع اوحصلوا    ؛بوتفليقة خدمهتم  تقدمي    28.مقابل 

ال معالال    وسائلوتكفلت   سواء  قطاع  أأو    للنظام  تابعة،  عىل  املهمينة  قلية  للأ اململوكة 

عادة نش  املال،   ا  ب مل ااكفة املقالت  مبهمة  ، الغربية  ال عالم  وسائل  يفاحلك    نظامش يدة 

تغ  عن  الفضال  مجيع  وقائع  طرف  املمو    زايراتطية  من  اةل  أأجراالنظام  هؤلء ليت  ها 

وقدموها  قةبوتفليل   شاهريامل   واش نطنو   الأوروبية  العوامصدمع    عىل   مفحم   كدليل، 

  .اجلزائر يف العسكري نظام لل  املدنيةواهجة  لل

  مع  انفصامية  عالقة  منيعاين    اجلزائري  ظامالنوكأن  يبدو  ورمغ لك ما سلف ذكره،  

هجة  مف  .الغرب عىل  ن  احلصول  مقابل  ل  ل  ،  وال عاليم  اسس يال   دعهيدفع  ويقدم 

ملقابل،  ابو  .وأأمنية  س ياس يةاتفاقيات    أأو   مرحبة  اقتصادية  د عقو يف شك    ت جمزيةامتيازا

عىل    ورقةيشهر   واحلرص  أأو  الأجنبية  الأايدي  أأو   التدخل  وخطرالس يادة  الغرية   ،

التآ مر  ،  ببساطة  الاحتادأأشار  ،  لكام،  الوطنية  حدةوالو   الأمن  عىلالتحذير من خماطر 

ل   أأخرى   منظمة  أأي  أأو  الأوروب "الغتنمتي  ا ىل  نفس   الاقتصادي  الأداء  فضع رب" 

كذلكلالعسكري  للنظام الصحفيي    ينقل  عندما  .  حد    واجلهات   املعارضة  نتقاداتاأأ 

غرار   اجلزائر،  يف  ال نسان  وحقوق  احلرايتوضع    حول  املدين  اجملمتع   يف  الفاعةل عىل 

كيف    29. مونييه  جيل  أأو  فيسك  روبرتمقالت   نرى    ال عالم   وسائل  جتبهتوبذكل 

شاداتها  ابلغ  وتعرب عن    اجلزائرية  كوميةحلا ا حدى املطبوعات أأو    قدمت   لكامسعادهتا وا 

. (يف أأغلب الأحيانمن املال مقابل مبالغ )للنظام   جدةمم تغطيةع التوزيحمدودة الصحف 

نفسه حراب رضوسا    الكهنو  الوقت    تدين   عندما  اتاملؤامر ا تسميه  مب  للتنديدتشن يف 

هاوس،  يدفر و   حدود  بال  لوناسمر   مثل  ادلولية  املنظامت  ادلولية  العفو  ومنظمةوم 

 30.اجلزائر يف للحرايت  الس ي لوضع اب ،وغريها
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، املمولي من  والاستشاريي الفكر مراكزأأو  املثقفي ، سواء وسط  الفكر مرتزقة قامئة

يف هذه اقترصان  قد  و   . طويةل  جد  غربلا   يف  ادلعاية  أ ةلشغيل  لت   اجلزائري  النظامقبل  

احلالت    طقفالورقة   تضيف    سعادة   بن  كتيبانرش  اعتقد    اليتعىل    مصداقية أأهنا 

اليت    بفحص  مقناذلا    املؤلف.  نصل   معينة املثقفي  العالقات  من  الكوكبة  هذه  تقميها 

التفكري    حبثية   ومؤسسات  ومراكز  اجلزائري  النظاممع  و   نفسه،  سعادة  بنمع  ومراكز 

تكل    أأظهرانلقد    .ةالفرنس ي  س تخباراتوالا  ادلفاع  أأهجزة  مع   ذكل   يف  مبا  أأخرى،  فرنس ية

و  تنتقد    كيفالازدواجية  والشخصيات  اجلهات  هذه   التدخل   س ياسة  بشدةأأن 

تلزتم  لكهن  الأمريكية   يف   لفرنسا  اجلديد   الاس تعامري  التدخل  حيال   املطبق  ابلصمت ا 

ميانويل  حىت  31.املثال  سبيل  عىل  الساحل،  منطقة جيد قدرا من احلرج،  نفسه    ماكرون  ا 

ع  تورط  بشآأن  ال نسان  قوق ح  منظامت  نالصادرة عفحمة  امل  رالتقاري  دم رده عىليف 

عدام  عليات  يف  الفرنس ية  القوات   ، الفولين  جممتعاتوسط أأهايل    القضاء  نطاق  خارج  ا 

مناطق  عرب   ن  32. الساحلخمتلف    املعادية "  املشاعر  وتنايم  برخان  علية  رفض  ا 

عرب    –  الساحل  منطقة  يف  -"  للفرنس يي ذكل  مثلام   يف   وخاصة  ،نفسه  ماكرونعن 

م  مايل، أأظهرهتا  ا،  الاحتجاجية  M5-RfP  يونيو  5  حركة  ظاهراتمثلام   تش به  مؤخر 

شهدته   ما  كبري،  حد  ورمغ   .وأأفغانس تان  العراق  يف  والربيطانية  الأمريكية  القواتا ىل 

أأوجه التشابه    يرون  GICPA  س يقبا  مركز  يف  هءمالادة وزسع  بن  أأن  يبدو  ل،  ذكل

 33.تكل التدخل يتاس س ي بي

السؤال،   يطرح  ا  املرتبطة  الفكرية  املؤسسات  ويل ت  ملاذاهنا  نظام ابل   وثيق ا  ارتباط 

 يتجاوز  مبا  ال عالمية  تغطيهتاسعادة وب   بن  مبنشوراتالرمسي اهامتما كبريا وملفتا    الفرنيس 

فريقيا؟  وشامل  الأوسط  الشق  نطقةص مب ااخل  املبارش  هدفهانطاق   بن    ءزمالهيمت    ملاذا  ا 

حيث يربز امسه   –  CF2R    لس تخباراتاخلاصة اب  حباثلأ ل  الفرنيس   كزملر ا  سعادة يف

ريكاذلي يديره    املركز  موقع كباحث عىل   ،  ؤامرةاملبنظرية    هذاينهل   ابلرتوجي  –  دينيس يه  ا 

 لتفسري ذكل   مكنةامل   النظرايت  ا حدى  34الصحراء؟  جنوب  وأأفريقيا  الساحل  منطقة  يف

من أأصبح    اليت  اجلديدة  الاس تعامرية  نةهمي ال   ا سرتاتيجية  دمخت  أأن روايته للأحداثهو  
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  املشاعر   فيهتتفامق    وقت  يف   السابقة،  مس تعمراهتا  يف  علهيا  حلفاظا   ابريسصعب عىل  ال

  غينيا، حىت  و   سوفا  بوركينا  ا ىل  مايل   من   الش باب،  جيل  بي  خاصة  للفرنس يي،  املعادية

اخلاصة   امخلسةعة  و جم   دول   لقادة   كرونام  لرئيسرصح اي   أأمل   . احلرص  ل  املثال   سبيل  عىل

  ي فرنس ي  جنود ل    يكون  أأن  يريد  ول   يس تطيع   ل"  أأنه  (G5 Sahel)  لساحلمبنطقة ا

  احلراكت حول  الغموض يس متر يف وقت  ،ال طالق عىل  الساحليف منطقة يف أأي دوةل 

  يف  عقدت يتال الناتو مقة ختاميف  ،"س ياس يون  قادة  أأحياان  اليت يدعها  فرنسا،ل ةيعادامل

 2019.35 ديسمرب يف املتحدة اململكة

 قضية  تطارد   حيث  لفرنساع ابلنس بة  مستنقن جديد مبثابة  م  الساحل  منطقة  أأصبحت

  القرني عىل ادلوام خالل  قضت مضجعها  ، مثلام أأ بشك مضطرد  ابريس   الفولين اجملمتع  

واملعسول،  امل  ماكرون  خطابجاء  قد  و   36.والعشين  عش  تاسع ل ا   ةمعجا  يفطول 

 :، قال فيهاملستنقع  هذاحقيقة يعكس ل  2017 نومفرب 28 يف واغادوغو

 

  بي   العالقة  يف  جديدة  صفحة  لفتح  كبري ا  خطااب    س نلقي  ننالأقول لك أأ   أأحض  مل  لأنين 

ىل  أأحض  ملأأجل    .وأأفريقيا   فرنسا فريقيا  جتاه  فرنسا  س ياسة  يه  مالك  قول  لأ   هنا  ا    كام   ا 

نه. البعض  يدعي  37!سافرن ل أأفريقية س ياسة هناك يعد مل لأ

، نظرا  مهويهت عن  الكشف عدم ممن يرغبون ،الأفريقية العالقاتأأحد اخلرباء يف يقول 

 :تهف ي وظ تحفظ اذلي تفرضه عليه ال  واجبل

شهد   تغريات  يفاليوم    الوضعلقد  فريقيا  حيث   ا  ا ىل   اجلديدة  الأجيال   تنظر  كبرية، 

ها  حرص   طومن فر   .فريس ته   عن   التخيل  يرفض  قبل لك يشء،  رشسفرنسا مكفرتس  

يف  ع التحك   الأخاليق،   والنفاق  الس ياس   اخلداع   خالل  من،  ال خرين  مصريىل 

فارقة  أأعي  يف  مصداقية  لك   فقدت من  و   .الأ املنطقة  شهدته  عارمة    مظاهراتما 

 .ذكل عىلدليل خري وأأقوى  2019 صيف يف لفرنسا مناهضة



 وغةد دمحم  

 

 
150 

 :بآأن قد أأعرب هذا اخلبري عىل قناته و 

فريقية،  وبشعال   لتحرير  جديدة  كيةدينامي بروز   عىل    الأ دلى    ال دراكقامئة  العميق 

ا ىل  اب،  اجلديد  اجليل من    ،يةواس تقالل مصريه بيد، مبسؤولية اتمة    أأخذحلاجة املاسة 

ُيِضعه  شآأن ما    .املطاف  هناية  يف  فرنسا  أأن    من   لك   ضدهتا الشسة  يفرس جهاموهو 
فريق عىل شعوب  نسا  ر ففرضهتا    اليت   املتآ لكة  الأنظمة  وجه  يف  يقف   احلراك يشك  ، و ياا 

اثرة للقلق ابلنس بة لهاا حدى   كرث ا   . التجليات الأ

فريقيا  شامل  يف  الانتفاضاتطالقة  نل  اكن ا  صدى   2011  عام  يف  ا   أأفريقيا  يف   ملحوظ 

للأممية ال فريقية    املتبنية  يساريةا حدى دور النش ال   أأن  دلرجة  ، الكربى  الصحراء  جنوب

أأنفس نا  ول   38.فريقيةال    صحوةت ابلتكل الانتفاضا  وصفت أأن نسآأل  ذانا    هذا   يكن  ملأأ   ا 

أأن يشك    ماحتديدا    هو  الأفريقي  احلراك البارود اذلي يرعب ابريس، وختش  برميل 

اجملمتع   وسط  يش تعل  يتجاو   فريقياا    يف  الفولينقد  حدود  مبا    ، امخلس  الساحل  دولز 

 لن. الفو ضدازر اجمل عىل برخان عليةاملنخرطة يف الفرنس ية  قواتال تشف حيث

ظما    الشعوب  أ خرأأحد  "   ،ةلفولنيا  هويةلل   والانبعاثاليقظة    هذه  أأنهو    يالحه

 يف  لأخبارمعظم اعىل اهامتم  املس تحوذ  ]...[    الكوكب،الرحاةل الكربى عىل ظهر هذا  

"  احلريةعشق  ي   [شعب]،  حلالسا  منطقة اليت ، يه  برس  فرانس  واكةل   حبسب  ، ... 

يف    املتغري  هذا  .(Françafrique)   ال فريقية  فرنسا  ةسس يا  قويضتب   هتدد املمتثل 

  17  من  أأكرثبي  موزعي    ،نسمة  مليون  25  عدد ساكنهاذلي يقرب    الفولين،الشعب  

دوري  الساحيل،  الشيط  يف  دوةل اليك  يف  الساسة  مضجع  وزار س  قض  ة  )مقر 

قي تس  ي  حيث ، ملو  عه مُ بح ص أأ  عامل  يف. ومراكز التفكري ادلائرة يف فلكهاخلارجية الفرنس ية( 

ع  الش باب ،  اجلزائر  حراك وجدوا يف  قد  ل،  الاجامتعي  التواصل  ش باكت  ىلمعلوماهتم 

  تغيريمبا أأسفر عن  ،  ابماكو  يف  س تقاللالا  ساحة  يف  عتصاماتتنظمي احمفزا جشعهم عىل  

براهمي  نظام  سقوط  مث  ،2019  ربيع   يف  ةاحلكوم   . 2020  عام  يف (IBK) كيتا  بوبكر  ا 

ال  ابلنس بة أأن  ري الو ، من غل لزييهقرص    وتضامن   مشرتكة  بقيام قضيةابريس  تسمح  ارد 
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املغارب  من  الأفريقي  الش باب  جيل  بي ينجذب   أأو  الساحل،  منطقة  ا ىل  الفضاء  أأن 

  22  حراك، مثلام اعمتدها  الالعنف  يةاتيج ا سرت عىل درب    للسريالأفارقة  هذا اجليل من  

 سلفها  أأو  مايل،  يف  2020  يونيو  5  يف M5-RfP حركة  أأو  اجلزائر،  يف  2019  فرباير

  أأحد التوابع،  كومباوري  بلزي   حبك  أأطاحت  اليت  ،2014  انتفاضةيف    فاسو،  بوركينا  يف

 39. 7198 يف ساناكرا توماس  اغتيال منذ ال فريقيةية لفرنسا القو 

للو   دةاسع  بنمزامع    مضمون  فحصتن   ال ن  دعوان املناهضة  ل  مه  .  حراكزمالئه 

تردي عن  من    اجلزائري  النظام  أأن  لكل  بالد  يتوقفون    الغربية،  املؤامراتمس هتدف 

،  رأأهيم  حسب   ،يظل  اجلزائري  النظام  لأن  ، النظام  يف  تغيري   ل حداث   الأمريكية  وخاصة

 ماذادعوان ننظر    لكن   .الأمريكية   للهمينة  ومقاومة  صامدة  تزال  ل  اليت  الأنظمة  أ خر  أأحد

لنا  ي  انطالقة  حىت  اتالتسعيني  من  اجلزائري  النظام  جسلكشف   عن   احلراك  حلظة 

 ؟اجلنوبقضااي دول و  الفلسطينية القضيةحول و  املتحدة  الولايت مع  هعالقات

 واشنطن العمل بالوكالة لحساب . 3

عن  احملموم    املسعىهذا    أأصبح  اللتعويض  ل  ادلاخ  يف  الس ياس ية  يةلشع غياب 

العسكري عقب    امنظابلنس بة ال   بقاءمن أأجل ال   مصرياي هدفا    غرب  دمع لبحث عن  اب

دارة  انقسمت .  1992يناير    بانقال النظام    مع   التعامل  كيفية  حول  لكينتون  بيل  ا 

يف   احلاك  هجة    اكنحبيث  ،  اجلزائرالعسكري  نصح  من   يالتدرجي  تواصلابل طرف 

 رئيس ية  قطاعات   يف  ال صالحات  وتنفيذ  ال نسان  وقحق  جسل  بتحسي   املشوط

العسكري، نظام  شاريع ال اخنراط يف م   أأيبآأن    رأأواحمللون  ،  أأخرى  انحية  ومن  معينة،

  رساةل   بعث، من شآأنه أأن ي ادلولية  الصحف  عناوين  اجلزائر  يف  اجملازريف وقت تتصدر  

تقدم ل   اجلزائري  امالنظاضطر  يف ظل هذا الوضع،    40.الانقالب  مدبريخاطئة ابجتاه  

ا   معو   41. طنواش ن  عىل  لضغطكوس يةل ل  ،هيوسنت  يف  ،اخلاص  الطاقة  قطاعلمغرية    عقود 

يف حماوةل منه    اجلزائر  ا ىل   جديد  أأمرييك  سفريحل     الثانية،  لكينتون  ولية   يةهنا  اقرتاب

الطرفي،    العالقات  تعزيزل    اجملازر  وجحم  الأمين  الوضع  تدهور  من  الرمغ  عىلبي 
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  الأمرييك   السفري، اكن  لدلوةل  رئيسا  تفليقةالعسكرية بو قيادة  ت ال عين  عندماو   42.هوةلمل ا

  التعاونوترية    ترسيع   يف  القوية   بوتفليقة  رغبةشاهدا عىل    ،اجلزائردلى    هيوم  ناكمريو

ال  جه،  و   .بدلينبي  التو  لهذا  بوتفليقة  تنفيذا    ا ىل   الرئيس ية  احلكومية  احلقائبأأس ند 

ل ،  امالقدئه  أأصدقا   مثل   املتحدة   الولايت  يف  عديدة  أأمىض س نواتأأن  بعضهم  س بق 

رسد   اجلزائر، يف عامي رتمتاس   اليت هممته خالل جنازاتهواس تذاكرا ل   43.خليل شكيب

  اجليش   ضباط  كبار   من  بسلسةل   لقائهما حققه من جناحات كبرية، مثل    هيوم  السفري

عن  اجلزائريي فضال  يزنس تات  مبادرة ،    تطوير يف    ، الفين  ادلمع  تضمنت  اليت)  ا 

وكذكل  (الرئيس ية  القطاعات  بعض  يف  ال صالح  س ياسات اليت    اجلزائر  ا ىل   زايرةال ، 

  ختفيف حدة   يف  ساعد"  اذلي  ريتشاردسون  بيلأ نذاك    الأمرييكطاقة  لا  وزير  أأجراها

نتاج  مبس توى  يتعلق  فامي  اجلزائري  املوقف   الاهامتم  من  جديد  مس توىهر  ظ ، وأأ أأوبك  ا 

 44" .همموي طاق كشيك رابجلزائ

 ليقةبوتف   نش  2002  يف.  الأمريكية  اجلزائرية  العالقاتلتعزز    سبمترب  11وجاءت جهامت  

صفحا  رساةل جريدة  عىل   45. بوش  جورج  ل دارة صداقته    فهيا   أأكد  اتميز  واش نطنت 

نتاج  زايدةعزمه عىل    املتحدة  للولايت  اجلزائري  النظام  أأكدو    تعزيز   أأجل   من  الطاقة  ا 

 : يف جمال الطاقة املتحدة لولايت ا أأمن

ي  اقريب  س ننتج   وهذا ،  نفطوال   الطبيعي  الغاز  من   يومي ا  برميل  ماليي  مخسة   عادلما 

ك   جيعلنا وي  طاق  بآأمن  املتحدة  الولايت  تزويد  عىل  القدرة[  مع ]   أأفريقي  نفط  منتج  ربأأ

ا  املتحدة  الولايت  فيه  تواجه  وقت   يف]...[    مزتايد،   مقارنة   الطبيعي  زالغا  يف  جعز 

 46. ابحتياجاهتا

 العاملية  بوش  حرب  دمة خلطاقات البالد  اجلزائري    النظامخسر    ذكل،  ا ىل  ابل ضافة

 :ال رهاب عىل

  دور  مؤخرا    وصف قد    اخلارجية   بوزارة  ال رهاب  ماكحفة   مديريةقائد    أأن  انيسعد  كام

 47. "الرائع " بـ ال رهاب ضد العاملية امحلةل يف اجلزائر
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 ال رهاب  ماكحفةةل يف جمال  ته للعمل ابلواك اتقدمي خدم  بوتفليقة  اقرتح  ذكل  جانبا ىل  

فريقيا  شامل  يف وابء  ال  هذا  انتشار   من  طاملتوس  الأبيض  للبحر  ةاجلنوبيضفة  ال  محلاية"  ا 

 عىل  الأمريكية  احلربية  الطائرات  حصلت  ،2009  يف  48. "وخارهجا  املنطقة  أأحناء  مجيع   يف

ذن اكنت  اجلزائريةجواء  الأ يف    ابلتحليق  ا  وقت  يف   يف   الأمريكية  القيادة  من  قوات، 

فريقيا  49، ويكيليكس  برقيات  هكشفتمثلام    ،2008  منذ  اجلزائر  يفممتركزة  (  أأفريكوم)  ا 

كشفت    جانبا ىل    50.الأمريكية  احلكومةةل  ئسام   ومكتب هتريب  ذكل،  خارج  علية 

املمتركز    2009س نة    وارين  أأندرو  (FBI)  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب   ضابط الوطن،  

  السكل  هممة  مع   يتعارضمشي    أأخاليق  سلوك   يف  واملتورط   العامصة،  اجلزائر  يف

عهد    يفبي الطرفي  املعلومات لاد تب، وجحم العسكري  ونالتعاعق  مدى  ادلبلوماس، 

يريك دينيس ي  كشف   ذكل،  ا ىل  ابل ضافة  51.بوتفليقة  ظامن   ومدير بن سعادة    زميل  ،ها 

  2013  يناير  يف  منشور  يف  ،(CF2R)  لس تخباراتاخلاصة اب  حباثلأ ل  الفرنيس   ركزملا

 : نأأ 

  400  حوايل  قواهما   كيةري أأم  وحدة  متركزت  احلايل،  القرن  من  الأول  العقد  أأواخر  منذ

تدريبيةخنب   أأفواججتري    حيث   مترناست   نم  ابلقربفرد   عليات   وتتبادل ،  هتا 

 52. اجلزائرييكريي  عسال   مع  القتالية  وال جراءات التكتياكت

ا موحضا  أأن:  أأيض 

  التطبيقية   املدرسة  اجلزائر  يف  الأمرييك  السفري  زار   ،2012  سبمترب  20و  18  بي

ابلض   ندوة  قدتعُ   حيث  اخلاصة،  للقوات طبيتلقي  عىل  وجحم  وء    بي  التعاونعة 

 53. الأمن  جمال يف واجلزائر املتحدة الولايت

املفروض عىل   النظام  ظل  يفبل اس متر    بوتفليقة  تس نوا   عىل  الوضع   هذا  يقترص  مل

حبك   ا  الواقع   الأمرالشعب  برئاسة    اجلديدة  املدنية  وواهجته  صاحل  قايد  جلرنالبقيادة 

 احملروقات   قانون  تعديلمترير    ا ىل  العسكريالنظام    سارع  كيف  زائريونجلا  يتذكر.  تبون

لاجليوس ياس  ادلويل  اخلبري  اعتربهتعديل    ،2019  ديسمرب  يف   مالطي  حسي،  لطاقة 
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لل "  قبل و   54. العسكري  للنظام  ترامب  دواندل  دمع  مقابل"  اجلزائري   نفطبيع بمثن خبس 

لأ خلا  الربملان  العسكرينظام  ال   أأمر  العام،  هناية  لعام  املالية  قانون  يربمتر ،  هوامر اضع 

اوز  يف حدود ل تتج  الأجنيب  ستامثرضع سقفا لالتاكنت    اليت  البنود  أألغى  اذلي  2020

الاقتصادي  لل   ابلنس بة.  مشرتك  مشوع  أأي   أأسهم   من ٪  49   بن   عر  اجلزائريخبري 

لقرار،  من خالل ذكل ا  يآأمل  العسكري  النظاماكن  :  واحضةجد    الرساةلفقد اكنت    درة، 

 يف  الرئاس ية  الانتخاابت  بنتيجة  الأوروب،  الاحتاد  وخاصة   الغرب،  اعرتاف  ضامن

 2019.55 ديسمرب

  اجلزائر ، ضيفا عىل  الأمرييك   ادلفاع  وزير  ا سرب،  مارك  نزل  ،2020  أأكتوبر  أأوائل  يف

رسبه    وحبسب.  العسكرية  القيادة   يف  اجلرنالات  وبعض  تبون  والتقى أأحد  ما 

ا ىل  العامصة  راجلزائ  املقمي يف ،  يغربيال   يبلوماس يادل ملوفد  ازايرة    فا ن  رويرتز،   واكةل، 

ااكنت  الأمرييك   ا ىل حث  يف  اخنر عىل    اجلزائري  جليشهتدف  أأكرب    حفظ   بعثاتاط 

  . الساحل  منطقة  يف  وخاصة   الأفريقي،  الاحتاد   أأو   املتحدة  الأمم  رعاية  حتت  السالم

جراؤه  املقرر  ادلس توري،  التعديلجند أأن    وابلفعل ينص عىل   ،2020  نومفرب  أأوائل  يف  ا 

ا توفري  احلروب    اجلزائر  يف  العسكري  النظاملتوكيل    القانوين  ل طارضامن  خلوض 

عهنم  الأوروبية  يةالأمريك  الرعا  الزايرة  هذهأأليست    56.نيابة  من  نوع  دارةمن    يةأأكرب    ا 

 العامصة؟ اجلزائر يف احلاك للنظام ترامب

هذه    ملاذا   النظام  هذا   مثل   لتغيري  نةملو    ثورةتدبري  ب   رييكمالأ النظام  يغامر  واحلاةل 

 الأدةل   عن  انهيك  تفسري،  أأي  وزمالؤهادة  سع  بن  يقدم  ل  ؟ل رادته  واخلاضع   الضعيف

من    أأسابيع   ثالثةقبل    حىتو   .ما يرددونه من أأسطوانة املؤامرة  دلمع   احلجج   أأويدانية  امل 

اكن  احلراكانطالقة    ابحلوار  هتامقعاليصفون    وواش نطن  اجلزائري  النظام، 

  قادة نسخة أأخرى من    اجلزائري  النظام عترب  ت   واش نطن  أأن  يه   احلقيقة  57. يجيرتات الاس

لها    اليت   العراقية"  ءضااخل  املنطقة"   عىل   حرهباهممة خوض    الغربية  احلكومات أأولكت 

مهنم  ال رهاب وانزتعوا  ا  والتشييد   البناء  لشاكت  مرحبة  اعقود،    يف .  لأمريكيةوالطاقة 
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 اجلزائر  لكينتون  هيالري  تذكر  مل   للخارجية  كوزيرةضهتا  اليت ق   الس نواتول  ح  امذكراهت

ل ذكل    واحدة  مرة  ا  خالل    فهيا  تتفاخريتمية    مجةل  يفواكن  جنحت  أأهنا    اجامتع كيف 

قناع"يف    قصري طاقة    بناء  عقدنح  مب   بوتفليقة"  ا    دولر   مليار  2.5  بقمية  مرحبحمطة 

لكرتيك  جرنال  لشكة تس تغرق    58. ا  سوى    للجزائراطفة  اخل  لكينتون  هيالري   ة ر زايمل 

مضن مذكرة تتجاوز    مجل  بضعترص يف  يُ   اسرتاتيجي  حواراب ل من  أأجل،  .  ساعات  أأربع 

 59. صفحة 650

من    نفس  دجن   ديفيد  السابق،  الربيطاين  الوزراء  رئيسدلى    الاهامتم  عدمالقدر 

 املنشورة  صفحة،  750  عن   تزيد  اليت مذكراته  يفهو ال خر،  مل يصص    اذلي،  اكمريون

ل    ،2019  يف عن  لل  مجل  أأربع   أأو  ثالثا    مرة  2013.60  يف  يغنتورينت   جهومحديث 

  من   قليةل  أأشهر  بعد  .حفسب  بوتفليقة  س نوات  عىل  قترصت   مله املواقف  مثل هذ  ،أأخرى

خطى    عىل  ،اأ خر   مرتزقا  تبون  اختار  لدلوةل،  رئيسا  صالح  قايد  الفريق  قبل  من  تعيينه

 لوابءاكرثية  ال  دارةال  و   املزورة  اابتنتخالافضحته    اذلي  امنظال   صورة  لتلميع   سلفه،

.  أأ   دليفيد  دفع  النظام  أأنلحقا    اتضح  61. عارمةجاته اليف احتجا  شعيبال   رفض الو ،  كوروان

النظام  كي عن  املدافعي  املرتزقة  أأحد    يف   شهراي    دولر  أألف  30اجلزائري،  ، 

تابعة  ال   (FARA)  الأجانب  ءالك الو  تسجيل  قانون  واثئق   كدهتؤ  ملا  وفق ا  62، واش نطن

 63. الأمريكية العدل وزارةل

هناء  جدا    املناسب  من نظام  ال   بياملزعوم    الاسرتاتيجي  احلوار   حول   القسم  هذا ا 

ا  العسكري لقاء  ،املتعاقبة  الأمريكية  وال دارات  جلزائريف    احلك  صورة   عىل  نظرة  اب 

  الت مسلس  ثالث  ا ىلنشري    ويف هذا الباب،  .هوليوودالسيامنئ ل   نتاجال    يف  العسكري

 Designated  ةلسلس  من  الأول  املومس:  اجلزائري  الش باب  معظم  يعرفها  شهرية

Survivor  الأمرييك  العمالق  سلسةل  من  الرابع   واجلزء  64،()النايج املعي  Netflix   ل

اببل   دي   Madame  وسلسةل  65، الوريق(البيت  )    papelLa casa de  اكزا 

Secretary  ( ةالوزير   ةس يدال) .نتا  هذه   يف   66   أأحدهثا   اخرتان  الثالثة،السيامنئية    جاتال 
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( DRSمديرية الاس تعالمات والأمن )و   العسكريالنظام    مهنجي  بشك  رصو  يُ   فقط،

  اجلزائر  شف، عىل حنو ميس مساسا جس امي ب الأوصاف والأدوار، من حيث  ل  التابعة

  وتوظف   هائةل،  مزيانياتر  خست   السيامنئية  الأعامل  هذه  أأنجيدا    املعروف  من  .وكرامهتا

عىل  وت   الأفالم  صانعي  أأفضل   ادلوائر   يفنخرطي  امل   واخلرباء  ارينستشامل   مشورةعمتد 

ننا جند أأن  واش نطن  يف  الس ياس ية دارة    قبل  منت توظيفهم    املمثلي  بعض، بل ا    ابراك ا 

غرار    مرتي،  أأوابما  Designatedيف  (  بي   اكل)  مودي   سوريش   اكلبيعىل 

.Survivor .67    اوزارة ادلفاع  ر  قم  جرنالاتأأمل يسآأل شينة تكل النظرة امل   سبب،  يوم 

لهيم هبا سواء يف اليت يُ   ؟ أأوروابأأو  أأمرياكنظر ا 

بات . 4  الفلسطينية  لقضيةتحت الحزام ل ض 

من  عرض  ب  املقال  هذا  خنتمت ، الفلسطينية  القضية  من  اجلزائري  النظام   مواقفعينة 

 الوزراء  لرئيس  فاجئةامل   قةبوتفلي  صاحفةم  اكن  ،الأول.  يرمزيمبوقفي    هناونكتفي  

هيو   ال رسائييل  ثالثة   بعد  ،1999  يوليو  يف  الثاين  احلسن   املكل  جنازةأأثناء    ابراك  دا 

ي  اجلزائريوأأقل ما ميكن قول هبذا الشآأن، أأن    68.السلطة  ا ىل  بوتفليقة  وصول  من  أأشهر

أأميا صدمة من هذه احملاوةل   ا  دت هم.  وقد  لتطبيع ل الفجة  صدموا   يقطر ال  ملصاحفةهذه 

يي،  ف امشك من جموعة من الصح  وفد قام عندما  ،قطف عام  بعد ةالثانيلخطوة الرمزية ل

 Le Matin و  ،ليبرييت Liberté و Quotidien d'Oran دورون   نلوكوتيدايمن 

،    El Watan  اخلرب، والوطنو    Le Soir d'Algérie لومااتن، ولوسوار داجلريي  

نس ية فر ال  لوموند  حصيفة  ذكرتوقد    .أأبيب  تل رة  اجلامعيي، بزاية من  فضال عن جموع

  أأنصار  أأعرب  عندما  69. 1999  هناية  يف  اجلزائر  زار  املس توى  رفيع   ا رسائيليا    وفدا    أأن

عرتاف  الا  ترامب  دواندل  لقرار  رفضهم  عن  2017  يف  القدم   لكرة  اجلزائرية  الأندية  أأحد

  اململكة  مكل   تصور   كبرية  لفتةبارة الكروية  امل فرفعوا خالل    ل رسائيل،  عامصة  ابلقدس

  رئيس   سارع  واحد،  وجه  يف  نتنياهو  بنيامي   الوزراء  رئيس، و سلامن  سعوديةل ا  العربية

 70.سلامن للمكل اجلزائري النظامرمسيا من  اعتذاربتقدمي  ىيحيو ا أأمحد الوزراء
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أأوفد  احلراكانطالق    من  أأسابيع   ثالثة  بعد  دبلوماسييه   من  اثني  العسكري  النظام، 

 الأوروبية  العوامصعرب    جبوةل   للقيام،  همييبراال    والأخض  لعاممرة   انطرم  ي،اخملضم

ىل  71، الرئيس ية العوامص    دمعشد  حل   موسكو  وا  ناهضة مل ، و احملتض  بوتفليقة  لنظامهذه 

رادة اخلطوات    72.اجلزائري  الشعب   ا  فاجآأت  مضهذه  النظام  دبلوماس ية    ياجلزائرين 

أأن  ل  هو بذاذلين شاهدوا   الزمن    دعقو اس تخدم عىل مر  ي  ذلا  نظامال كيف   دعايةمن 

الواقع  يلجآأ    ،الأجنيب  للتدخل تصديه   أأرض  ا  ا ىلعىل  نقاذ  لأجنيب ا  دلمعاس تجداء    ل 

دفع    .هتاكلامل  الس ياسرصحه   ما    معاد  النظام"يعترب    بآأن  محروش  مولودوهذا 

ل    73. "لوطنل حكاي  صادر  مفحم  من  ابعتباره  أأحضان    رعت ترع  خشصية  ن ع،  يف 

 !بن سعادة ورفاقه منبكثري  أأفضلاايه حقيقته وخب عرفتو  النظام

عىل    سعادة   بن   افرتاءات  عكس احلراك  القامئة  فا ن  املؤامرة،    لجزائرل   أأعادنظرية 

تس تحقها   اليت  ا ىل  و   ادلولية،  الساحة  عىلماكنهتا  مباضيهره  خف  اجلزائريأأعاد   واعزتازه 

  التحرري   اجلزائر  لتارخي  صيللأ ا  الواقع   يف  بعمق  ذرمتجأأنه    احلراكأأثبت  و   74.الثوري

 خاللعالية    الفلسطينية  الرايةرفع  يه  عل   شهدي مثلام    العادةل،  القضااي  مع   تضامنم و 

 .مظاهراته العديدة

 

 حالت ال  

 
 (. La Découverte  ،2009اكثرين س ميون، اجلزائر، س نوات الأقدام امحلراء، )ابريس: 1

ادلولية  2 العالقات  الباردة:  واحلرب  اجلزائر  غطاس،  )لندنو   الاخض  الاس تقاللية،  أأجل  من    الكفاح 

توريس،  و  ب  الفصل  2018نيويورك:  ا3(،  الثورة:  مكة  براين،  جميس  جيفري  الاس تعامر  ؛  وتصفية  جلزائر 

يلي خمتفي، اجلزائر العامصة، عامصة العامل الثالث )لندن:  ( OUP  ،2016والنظام العاملي الثالث )أأكسفورد:   ؛ ا 

 . (2018فريسو، 
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اجلزائر  أأليس تري هورن  3 وحش ية:  (،  NYRB Classics   ،2006)نيويورك:    2196-1954، حرب سالم 

الأصل يف   عنوان:،  1977نُش يف  اجلزائر  كوانت  ويليام؛    حتت  الس ياس ية:  والقيادة  الثورة   ،1954-1968  
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ا  أ ت  مل "   ك بو   ذكل،   ومع  أأساس ية،  ومضات  تعرُبه   ل   مضريي   مسة؛ احلا  ئق ابحلقا  مسلح 

 الأش ياء،  وهذه   الأش ياء،   بعض   تُقال   أأن   جيد    أأمر    أأنه  أأعتقد   ابل،  وراحة  اطمئنان

فرانزت )  ". حيايت  من  طويل  وقت   منذ  خرج  د ق   الرصاخ  ن  لأ   هبا،  أأرصخ   ولن  سآأقولها،

 ( بيضاء ة سوداء، أأقنعة فانون. بش 

 

 ق. م1
 
 مة د

  2019  فرباير  22  حراك  همامجة  ا ىل  دةسعا  بن  دأأمح  اندفاع  ابأأس ب  نفهم  أأن  أأردان

ا   وأأردان   اجلزائر،  يف  العسكري   النظام  عن   دفاعهو  قدام   رس    نفهم  أأن  أأيض    ي الصحافيه   ا 

وخامتة    تصدير  ابةتك   عىل  ،(Richard Labévière)   اريلبيف   وريشار  ةنعم  ماجد

حاطته  ي موقر امل  الكتاب  مصاف  ا ىل  فل ؤ ملاب  لدلفع   مهنام   حماوةل   يف  ،1الأخري   كتيبهل   وا 

 اس تفاد   اليت  الواسعة  الرتوجي  محةل  وراء  السبب  فهم  اأأيض    انوأأرد  .فهيا  مبالغ   مييةأأاكد  هباةل

 اناب   رينيه  ايديره  اليت  ال خبارية  املواقع   عىل   انل  اذلي  الكبري  والسخاء  الكتيب،  مهنا

(René Naba)  .،ا  أأبيك  النش  دار  عتدف  اليت  الأس باب  نفهم  أأن  أأردان  وأأخري 

(APIC)، الأبرت الفكري ملالع هذا  مثل نش عىل اوافقهتمب بسمعهتا رةاطاخمل ا ىل . 

حض   مس توى  عىل  سعادة،  بن  أأمحد  أأطروحة  هشاشة  الكتاب  هذا  من  الأول  اجلزء  يو 

  يلكف   مل  كندا  يف  املقمي  اجلزائري  يالأاكدمي  أأن    يبدوف .  احلجج   وضعف   ةواملهنجي  الوقائع 

"  الربيع "  هأأسام  ما  بشآأن  نظريته  سكمتا  من   للتآأكد  هلع  يف  مر صاال  التحقق  اءعن  نفسه

  الصارخ   اخلرق  هذا  سبب  فهم  حماوةل  عند  الأذهان،  ا ىل  يتباذر  اذلي  السؤال.  الأمرييك

انت  يه  ما  احلال  عةبيبط   هو  به   دالتقي    الواجب  العلمي  للهنج   املعياري   زيالتح  مكو 

 .تبالاك طرف من التيه لهذا باملسب  

  بعض   عىل  الضوء  طتسل    توضيحية،  خريطة  رمس  نقرتح  س ئةل،لأ ا  هذه  عىل  ابةلال ج

  وفهم   الاقرتاب  أأجل  من  سعادة،  لنب  والس ياس  الأيديولويج  للمحيط  ةاملشلك ِ   الأجزاء
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ه  هذ   ويف.  اكللحر   املناهضة  امل عأأ   عىل  تهبصام  ترك  يكون  قد  اذلي  التآأثري  طبيعة

  ن يالذل  ار،يلبيف   وريشار  مةعن  دماج  ي،فيه االصح  توعالقا  صالته  يف   بسننق    ،الورقة

 .وخامتته  الأخري كتيبه رتصدي كتبا

  بصمته   ترك  قد  سعادة،  لنب  اذلاتية  السرية  يف  همم  تفصيل   عىل  الضوء  طليتس   بعد

  الكندي،   مريتآ  ال   الفضاء  داخل  تهشط أأن   عةطبي  يف  ،ةزي جو   ولو  نظرة  س نلقي  الواحضة،

(  CF2R)  الاس تخبارات  ث احبلأ ل  الفرنيس  ابملركز  ارتباطه  عىل   ذكل  بعد   نركز  مث

 مث  ،(CIGPA)  ستشافيةوالا   اجليوس ياس ية  راساتدلل  ادلويل  املركز  وكذكل

ا،  .ال ماراتية  النفوذ  ودوائر  املركزين  هذين   بي  الروابط  نس تعرض  نس تكشف  وأأخري 

لهيا تنمتي اليت الش بكة  .الكتيب نشت اليت" APIC نشل ا دار" ا 

   تفصيل. 2
 
 حظة مال ال  قتحسي الذاتية تهي  س ف

حض  هو  كام  ابل ماكن   اكن  للمؤلف،  الشخيص   ع املوق  عىل  املنشورة   تية اذلا  السرية  يف   مو 

 اجلزائريي  الش باب  من  العديد  ملسار  مماثةل  صورة  سعادة  بن  أأمحد  حياة  تكون  أأن

  عندما   العاصفة  تنفجر  أأن  الأقدار  تشاء  لكن   2،هادئة  طبيعية  حياة  مسار:  رجييخلا

  ه ذه  وعن   3.اجلزائر  يف  ميةادلا  العشية  خالل  ،بهقل   عىل  يزين عز ال  بهار أأق  من   عدد  يلت غ ا

  واخلطط   املشاريع :  يشء  لك   طريقه  يف  جرف  س يل"  عن  بنفسه  املؤلف  يتحدث  املآأساة

 ".  والأحالم

شارة   لوأأو    صدمة   هنا  جند   املعروف   من .  عندها  وقوفلا  تس تحق  ةممزي    وجيةأأيديول  ا 

  عىل   ويتنط  للغاية  ومعقدة  ةيئبط   ليةع   الأقارب  حدلأ   فعني  موت    د بع  احلداد  أأن  

  جيوز  حال،   أأي  عىل.  متنفس  عن   يبحث  وغضب   املكمتل  غري  لعملاو   ابلظمل  الشعور

  ته وربل  سبب  جيد"  المويةسال  "  عن  سعادة   بن   كتاابت  يصبغ   اذلي  العداء  أأن  اعتبار

 . الغائرة اجلروح هذه يف اجزئي  
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ا  بتسب    ادةعس  بن  عنه   دثيتح  ياذل  العرم  الس يل  أأن  ننسه   ل  لكن   جرف   يف  أأيض 

  وعشات  التعذيب،  حضااي  من  مقارب  وعدد  يي،الس ياس    السجناء  من  فلال    مئات

  أأن   هو  ظالحه يُ   ما   لكن  .اجملازر  وحضااي(  فياخملتطه )  القرسي  الاختفاء  حضااي  من  ال لف

نتاج   بن   سينب  مل  مثلام   ا،أأبد    يذكره   ول  امتام    ذكل  عن   يتعام  سعادة   لنب  الفكري  ال 

رهاب   وعن  ه ائعوفظ  العسكرايت  النظام  طبيعة  عن   ةشف  ببنت  ادةعس   هذه   . ادلوةل  ا 

  النظام   ميقد    مل  اليت  الأس ئةل  من  العديد  تثري  اجلزائري  التارخي  من  املآأساوية  الفرتة

  صامت ا  يظل  ف   اجلزائر،  مبصري   املهمت    قفثامل   سعادة،   بن  أأما  ا،أأبد    لها  أأجوبة  اجلزائري

  عقد   فك  عىل   تساعد  أأن  ميكهنا   يت ال  داةللعوا  احلقيقة  عن  ثبحل ا  علية  رضورة   جاهال  تم 

  من   تيل ال   والعداةل  احلقيقة  الانقالب،  بعد  ابلفعل  حدث  ما  حول  رايتواذلك  الألس نة

 . احلقيقية املصاحلة يف تساهام أأن شآأهنام

  اذلي   يولويجالأيد  التقارب   بوضوح  دجيس    الأيديولويج  حزي  الت  أأو  امليل  هذا  ن  ا  

  ار، يلبيف   ريشار  وخامتته،  كتيبه  رتصدي  ابكت   ناذلي    يص خ شال   مع   سعادة  نب  يتقامسه

  داخل   سعادة  لنب  الفكري  والراعي  الحق    رئيسه  ،حداد املازري  مع   حىت  وأأ   نعمة  وماجد

 (.5 سمالق  انظر )  (CIGPA) اپڤ س ي  مركز

 الكندي  مريتآال  الفضاء. 3

  ا ىل   ده اق"  يالميال س  حلفاهئا "و  الأمريكية  ايليةمربلال    سعادة  بن   هيكن    اذلي  احلقد

  موقع  عىل  كبري  بشك  ينشطفهو  .  يةالكند  لتآ مريةا  النظرية  أأنصار  تش باك  أأحضان

"mondialisation.ca  "2020و  2011  عايم  بي  مقال  مائة  من  أأكرث  نش  حيث .

 أأسسه  اذلي"  globalresearch.ca"  موقع   من  الفرنس ية  ةالنسخ  املوقع   هذا   عتربيُ و 

  ةمئاق  فتصنو .  جدللل  املثري   (Michel Chossudovsky)  شوسودوفسيك  ميش يل

  ابلعقلية  هموس  هأأن  عىل  املوقع   هذا  ريةالشه   (Melissa Zimdars)  س ار دزمي  ميليسا

  كشفت   ى،أأخر   دراسة  طريق  عن  ،املوقع   من  ال جنلزيية  النسخة  فضح  ت    وقد  4. يةالتآ مر 

 وقد  5.التلقيح  ياتعل   ملاكحفة  زائفة  ماتمعلو   الانرتنت  عىل   تنش  تضليل  علية
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)  أأداة  خلصت  (Le Monde)  لوموند  حصيفة  وضعهتا  اليت(  Decodexديكوديكس 

 : قع الكنديعن املو  كتبته ما ةل مج من نقرأأ حيث  مماثل،  كح ا ىل ال نرتنت عىل ةينس  فر لا

ا  ينش  عاملوق  هذا ا  قدر   من   بد  فال  ةل،املضل ِ   املقالت  أأو  /و   اخلاطئة  املعلومات  من  كبري 

 ما  والعودة  موثوقية،  أأكرث  أأخرى  مصادر  مع  ينشه  ما  ومقارنة  واليقظة  احلذر  تويخ  

 6.معلوماتلل الأصيل  صدرامل  ا ىل أأمكن

  بتارخي "  mondialisation.ca"  موقع  ن ع"  newsguardtech.com"  يرتقر   أأما

اث  أأكرثفهو    ،2020  لأأبري ذ  للقلق،  ة ر ا    كن "  :يةت ال    رةالعبا  ا ىل  الأمحر  ابللون  يشري   ا 

ا   مويهت    7. "والشفافية  للمصداقية  الأساس ية  بادئمل ا  خطري  بشك  ينهتك  املوقع   هذا  :يقظ 

 : س يالرو يةاملوال  لدلعاية جيرتوابل املوقع  التقرير

 رةؤامامل  نظرايت  نش  اذلي  العوملة،  حول  الأحباث  ملركز  فرنس يةلا  ابللغة  املوقع

 8. 19-كوفيد  ةجاحئ حول خاطئة معلومات ذكل يف مبا لروس يا، املؤيدة وادلعاية

 : الروس ية ابحلكومة هتصال أأيضا ويذكر

  املقالت   امي س ل   ادلولية،  الأخبار   عن   ت وحتليال  مقالت   أأساس  بشك  املوقع   ينش

 Observateur Continental الفرنيس   املوقع  لمث أأخرى، مواقع  عن  ا لهنق  يمت  اليت

  للحكومة  كاململو   RT.com  الفرنيس   واملوقع  Il Manifesto  ال يطايل  واملوقع

 9. الروس ية

عىلبناء   جيوز   س بق،  ما  ن  قد  سعادة  بن  أأمحد  آأنب  الاس تخالص      يف  نفسه  كو 

  لبيفيار   روريشا  ةنعم  ماجد   مثل  مثهل  التآ مرية،  رايتنظ ال   يف  ةخمتص  "  دةجي    مدرسة"

  ا ىل   مثابرون  مسامهون  ولكهم  سعادة،  لنب  املؤيدين  كبار  من  عتربونيُ   اذلين  ،ابان  ورينيه

 . يالكند املوقع  ينشه فامي ما حد

 دوائر   يف  الأشخاص  هؤلء   مشاركة  تفسري  ميكن  كيف.  اـ  قامئ  ادلافع   الؤ س  يظل  لكن

 .ثبحال  قنعم   دعوان املؤامرة؟نظرية 
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 االستخبارات  حول ألبحاثل الفرنس   المركز . 4

 س تخباراتالاحول    لأحباث ل  الفرنيس  ابملركز  البحث  ق فري  يف  عضو   سعادة  بن  دأأمح

(CF2R) ،10 أأحباثه" وحمتوى طبيعة عن توضيح أأي   ميقد   ل املركز موقع  أأن   ريغ ." 

ف  ]...[  مس تقةل  فكرية  مؤسسة"  بآأنه  ال لكرتوين  موقعه  عىل  نفسه  CF2R  يعر 

  ، ع قملو من ا  هنفس  مقسال   يشري و   11. "ادلويل  من والأ   الاس تخبارات  اسةر د  يف  ةصمتخص  

  لفائدة   اخلربة  تقدمي   يف  مهةاملسا"  مهنا   حتقيقها،  عىل  CF2R  يعمل  فداأأه  ثالثة  ا ىل

 ووسائل  والربملانيون،  وال دارة،  القرار،  صناع)  العامة  ابلس ياسات  املعنية  الأطراف

 12. "(وغريها ال عالم،

ريك  سهرأأ وي  ،2000  عام  يف  CF2R  مركز  تآأسس ( Eric Denécé)  دينيس يه   ا 

  مديرية   يف  وحملل   سابق  ضابط  بصفته  13،اراتوالاس تخب  ادلفاع  أأوساط  من  القادم

ريك   ويشارك   ،(SGDN)  الوطين  دلفاعل  العامة  ابلأمانة  الاسرتاتيجي  والتوثيق  التقيمي  ا 

دارة  يف  دينيس يه   ،(Daniel Martin)  نرتما  دانيال  رفقة  ،CF2R  أأحباث   فريق  ا 

 مديرية  يف  ومات املعل  نظم  قسم  ارت وأأد  أأنشآأت  اليت  ةطنيالو   ةطش لل   الفخري  ضاملفو  

 (.  DST) الوطين ابالرت  مراقبة

  من   العديد  من   ةمشلك    14اسرتاتيجية   جلنة  بيهنا  من  جلان،  عدة  من   CF2R  فآأليت

 15:تاخملابرا جلهاز   السابقي  طرالأ  وكبار الفرنيس  اجليش  يف  سابقيل ا الضباط كبار

 لالس تخبارات   السابقة  الوزاريةبي    دوبةنامل   : (Claude Revel)  ريفيل  لكود —

 . (D2IE)  قتصاديةالا

ي —  (. DST) الوطين  الرتاب  مراقبة ملديرية السابق املدير: ( Yves Bonnet)  نيهو ب فا 

 الأمنية   تاخملابرا  جلهاز  السابق  الرئيس(:  Alain Chouet)  شويت   أ لن  احملافظ —

(SRS )اخلاريج للأمن العامة ةاملديري يف (DGSE) . 
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  السابق   املدير:  ( Jacques de Seynes)  سس ين   دي  جاك(  2S)  ال مري دلأ ا —

 (. EMM/OPS/REN) البحرية الأراكن  هيئة  يف ةوليادل والشؤون باراتتخ س  لال

  التدريب  ملركز  قالساب   ئدالقا(:  Pascal Legai)  ليغاي  ابساكل  اجلو  سالح  يف  العميد —

  ( DRM)  كريةعسال   اتبار س تخ لال  التابع  (CF3I)  للتصوير  شرتكمل ا  والتفسري

  ون، ريو ت)  الصناعية  للأمقار  بوروالأ   الاحتاد  ملركز  بق سا ال   املدير  ،(2004-2006)

س بانيا  (. ASE) الأوروبية  الفضاء واكةل مدير  مستشاري كبري ،(ا 

  ارة التج  ،الأوروبية  الشؤون)   بق سا   وزير(:  Pierre Lellouche)  للوش  بيار —

 . يس ابر  العامصة  عن  تشارس م  ،انالربمل يف سابق عضو ،(اخلارجية 

  ابق الس  املدير(:  Michel Masson)  ماسون  ميش يل(  2S)   واجل  سالح  يف  فريقلا —

 (. DRM)  العسكرية لالس تخبارات

  املدير (:  François Mermet)  مريميه  فرانسوا(  CR)  اجلوية  القوات  يف  الفريق  —

  ة هجز الأ   مقدا  ودادية  ورئيس(  DGSE)  اخلاريج  منللأ   العامة  للمديرية  السابق

 (. AASSDN) وطين لا لدلفاع اصةخلا

 ابلس تخبارات   املعنية  ةاللجن  يف  وعضو  سابق   ينبرملا(:  Jacques Myard)  اريم   جاك —

(DPR) اخلاصة الأمواليق صناد يف  التدقيق  جلنة يف وعضو (CVFS.) 

 ذوي  اخملابرات  الءلعم  الفنية  املشورة   من  CF2R  يس تفيد  ذكل،  ا ىل  ضافةل  اب

 الفخرية   بةشع ال   مفوض  ،(Patrick Leroy)  ارو و ل  تريكاب  جييكالبل   مثل  اخلربة،

 Jacques)  نرياي  جاك  ال رسائييل  والعقيد  ،(SGRS)  من والأ   للمخابرات  امةالع  للمديرية

Neriah)،  العسكرية  اخملابرات  لـ  السابق  احملللي  كبري  (AMAN)،  الروس   والعقيد  

يغور   أأعضاء   قدام  دحأأ   ،(Igor Nicolaevich Prelin)  ي يلبر   نيكوليفيتش   ا 

.  يج .يكلا  هجاز  يف(  1991-1962)  ةنيه مل ا  حياته  لك  قىض   اذلي  السوفيتية  تابرااخمل

 .ب

 واملذكرات   ال خبارية،  املذكرات  مهنا  أأشاكل،  ةعد  يف  التحلييل  نشاطه  CF2R  نتجي 

 وأأجانب،  نس يونر ف  ن،ودولي  خرباء  يُِعدها  ونصوص  ادلولية،  الأحداث  حول  ريةاذنال  
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  هذه   حول  قةمعم    حبثية  وتقارير  ، ويلادل  والأمن   تخباراتس  الا  ل ائمس  حول

 مسارح   أأو  الزناعات  حول  الأهداف،  وحمددة  ةدققامل  التوثيق  ونشات  ،تاعوضو امل

  أأو   ال جرامية،  أأو  ال رهابية  امجلاعات   أأو   الأمن،  أأو   الاس تخبارات  أأهجزة  أأو  العمليات،

املرك.  فوذوالن  الاس تخبارات  اتليع   أأو  التخريبية  ملنظامتا يُنتج    مذكرات   ا ض  أأيز  كام 

 نأأم  س ياسات  وحول  ، ياسالس    ااس تخداهم  وأأ   الاس تخبارات  ممارسات  حول  ةحبثي

 وادلعاية   لدلعاية  العمليايت  التحليل   الجم  يف  النفس ية  العمليات  ختص   ومذكرات  ،ادلول

  وجهيات تو   نصاحئ   وكذكل  والأسلحة،  والتكنولوجيا  الاس تخبارات  ومذكرات  املضادة، 

  يف  يالاجامتع  التواصل  تش باكو   الانرتنيت  اس تخدام  حول  لكرتونيةاراتية  اس تخبا

 . الاس تخبارات جمال

ا  CF2R  وف ري   بدور   كذكل  ويضطلع   ت،الاس تعالما  جمال  يف  يةتدريب   دورات  أأيض 

معات  جالت  أأو  الفرنس ية  ادلوةل   خدمة  يف  الاس تخبارات،  قطاع   يف  املهين   التوجيه  ةاببو 

  والتدريب   وادلراسة  املشورة  تقدمي  كذكل  CF2R  يتوىل.  ةالفرنس ي  واملؤسسات  احمللية

  امية، جر وال    لمنافسة،ل   املضادةو   ،بيةوال رها  اس ية،اجليوس ي)  اخلاصة  اطراخمل  جمال  يف

 (. حتجاجيةالاو والطائفية،

ج ريك  ،CF2R  رمدي  يرو    ويدافع   ةسعاد   بن  ينشها  اليت  ادلعاية  لنفس  دينيس يه،  ا 

  يه   ما  يةالعرب   الثورات"  أأن  2011  يف  حرص    وقد.  ةالعربي  الانتفاضات  خبصوص  عهنا

ل   اكنت   اليت'  الثورات'  ههذ  بعفوية"  يؤمن  ل  رهوابعتبا  16".مقنعة  يةكر عس  انقالابت  ا 

  املعهد   أأو  هاوس  فريدوم"  مثل  ةأأمريكي  منظامت  طريق  عن  ،"س نوات  عدة  منذ  ضه حُته 

سوى    قول   حد  عىل  يه ما    العربية  الثورات  فهذه  ، "اكنفاس  أأو  ادلويل  امجلهوري

 من   مس تفيدة  'عةان'  انقالابت  ن،طواش ن  مبوافقة  نظمت  اليت  ة،احلامك  للطبقات  ديجتد"

  وصفهاقد    0122  يف  واكن   17،"وذاكء  كرمب   وظفوها  اليت  شعبيةل ا  تاجاالاحتج  موجة

 يس تويل  وال سالميي،  واش نطن  بي  صفقة  عن  انجتة  ،"حقيقية  ليمغف  ثورات "بـ

  ، 2015  ويف  18،"الشيعة"  بـ  الثاين  ويظفر  ،"النفط"  عىل  الأول  الطرف  مبقتضاها
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 مضن  رجتند"  كبري  حد  ا ىل  املزيفة  العفوية"ت  اذ"  العبثية  الثورات"  هذه  أأن  رص ح

 اكفة  يف  السلطة  يف  ياملسلم  ال خوان  لتنصيب  ،يس طلالأ   وراء  ما  ةاملعد    جيةالاسرتاتي 

 ىلا    س يةالأطل -سالميةل  ا  اخلرافة  هذه  نش  يواصل  يزال  ول   19، الأوسط  الشق  دول

    20.هذا يومنا

ريك د  فق.  ابملسلمي  الأمر  يتعلق   ا دمعن  استئصايل   لكنه  نسار ف  يف  دميقراطي  دنيس يه  ا 

ا  همع  ها أأجرا  بةلمقا  يف  أأعرب   جنل   يديره  اذلي  ،Algérie Patriotique  موقع   مؤخر 

س بانيا  يف  املقمي   نزار،  خادل   رنالجلا   رضاه   عن   ر،زائاجل  يف  قضائيا  ومالحقته  فراره  بعد   ا 

  من "  يالميال س"  ملنع   العربية  ةمالأنظ  بعض  متارسه  اذلي  قمع وال  الانقالب  اتليع   عن

 : املقابةل يف قالو  احلك،

 ستيالءا ىل الا  ادلوام  عىل  سعوا]...[    رادياكلية  ال سالميي   أأكرث  أأن    جدا  الواحض  من

  اليت   مرص  لو   سوراي  ول  اجلزائر،  تسقط  مل  احلظ،   وحلسن]...[.    السلطة  عىل

  تركيا  يف  حيكون  هنمكل  السلطة،  من  تطردمه  أأن  اعتاس تط  السييس،  ريشامل   بفضل

 21]...[.  اخلليج دول ويف

ا(  التايل   القسم  انظر)  CIGPAو  CF2R  ناملركزا   يعمل   فرنسا،   احلمص  خلدمة  مع 

  قامئة  انظر)  املؤمترات  تنظمي  يف  الشاكة  خالل   من  املثال،  سبيل  عىل   ام تعاوهن  ويرتمج

  مبشاركة   CF2R  كزمر ـب  اخلاصة  الأنشطة  لخال  ن م  أأو   ،(هأأدان   CIGPA  مؤمترات

  هذه  بي  من  دجنو   ،(مةعن   دوماج  فياري لب   ريشار  ،ازريامل  حداد)  CIGPA  أأعضاء

  فيار ي لب   ريشار   حتدث  حيث  201723  نومفرب  5و  201722  ريناي  18  يتندو  نشطة،لأ ا

  من  العامة  الشخصيات  من   العديد   جانب  ا ىل  اجللسات،  بعض  يف  ةنعم  وماجد

  هازجل   السابق  الرئيس(،  Alain Chouet)  شوي  أ لن  مثل  نس يةالفر   ابراتاخمل

 Bernard)  رسيينواسك  رانبر  أأو  DGSE ،24  مديرية  يف  SRS  الأمنية  اخملابرات

arciniSqu،)  ادلاخيلل  السابق  املدير للأمن  العامة    جتدر  25.(DCRI)  لمديرية 

 . تياملؤسس   الك يف قدم   ل  سعادة  بن دأأمح أأن   ا ىل ال شارة
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  يف   ادرصال  89  عدد  ،CF2R  كزملر (  La Tribune Libre)  احلر  املنرب  صص  خُ 

  من   :احلكومية  غري  املنظمة"  عنوان  حتت  سعادة  بن  أأمحد  كتهبا  ملسامهة  ،2020  مايو

  ه أأصدر   منشور  يف  سعادة  بن  أأمحد  وسامه.  "'النظام  تغيري'  ا ىل  اجلديدة  يةال رب ليال 

CF2R  جامعي  كتاب   عن  عبارة  وهو   26،"عربيةلا  للثورات   اخلفي    جهالو "  بعنوان  

  ار، يلبيف   وريشار  نعمة،  وماجد  ،ازريامل  حداد  هنميب   نم   وحمللي،  مؤلفي  ةعد  مبسامهة

يف شوي، وأ لن  (.DST الوطين، الرتاب مراقبة ديريةمل بقالسا ر ديملا) بونيه وا 

  سبمترب   17  فيف  .CF2R  لصاحل   يعمل  اذلي  الوحيد  اجلزائري  ليس   دةسعا  بن

 ديالهتد "  حول  لقاء    أأ ،RMFASF  حركة   رئيسة  حبليس،  بن  سعيدة  نظمت  ،2011

ريك  الاجامتع  نشط  وقد  27. "ليبيا  يف  السائدة  الأوضاع  ظل  يف  رهابل  ا   دينيس يه   ا 

يف   العامصة،   اجلزائر  يف  حبيلس  بن  نظمت  ،2013  يناير  يفو.  ةنعم  داجوم  هنيبو   وا 

ا  ، CIRET-AVTو  MFASFR  ابمس : العربية  الثورات"  موضوع  حول  دراس ي ا  يوم 

 اخلفي   الوجه"  كتاب  صدور  مع   ادلراس  اليوم  ذكل  منتزاو   28."قة؟حقي  أأم  أأسطورة

ريك  من   نو  كمل ا  الفريق،  نفس  انتقل  مث .   أأعاله  املذكور"  العربية  للثورات    دينيس يه،   ا 

يفو    ري زب  شارك  قدو .  عايةدل ا  نفس  لنش  ،ةنعم  ماجدو   ار،يلبيف   ريشارو   بوين،   ا 

 . سادلرايوم  ال يف اأأيض   عروس

  الصادر   Tribune Libre  من  88  العدد  فيف.  ياجلزائري   اونيهتعمب   CF2R  يعتين

ريك  دافع   ب ،" حبيلس  بن  سعيدةل   معد"  بعنوان  ،2020  مايو   يف  CF2R  عن   دينييس  ا 

هجامل  الانتقادات  ضد  ا،هنع لهيا  ةو   مشاركهتا  ولس امي  ،CF2R  من  املش بوه  قرهبا  بسبب  ا 

 
 . رسة القرويةلأ ضامن مع ازائرية للتاحلركة اجل أأ  

  ري. والرئيسة احلالية للهالل الأمحر اجلزائ  مةالأ جملس  يف    سابق  ا، وعضوامن سابق  يرة جزائرية للتضحبيلس وزسعيدة بن    ب  

ادلويل   كت يف تآأسيس املركزار ، ش2009 يف عامو. ييمبوقفها املساند لالنقالبيي والاستئصال  القرن املايض تسعينيات يف اش هترت

رع جولييت شا  11يف  ه الرئييس  ( اذلي يقع مقر  CIRET-AVTرهاب )حضااي ال  سات حول ال رهاب ومساعدة  رابحوث وادللل 

( وادلامع المثي DSTالسابق ملراقبة الرتاب الوطين )ر  رأأسه ا يف بونيه، املدي ، واذلي يciret-avt.orgابريس،    75017،  ريمبل

  اجلزائريي. ييلالنقالب 
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 نظمها  اليت  ،2011  ديسمرب  يف   رايو س  ويف  ،2011  أأبريل  يف  ابيلي   يف  اقبةر امل  ثاتع ب   يف

 ول   دميقراطية  ليست  'ة بيلي ل ا  الثورة'"  أأن    ا ىل  خلصت  البعثات  هذه  واكنت.  ركزامل  هذا

(  لبنان  ا ىل  نس بة)  لبننة"  علية  قع واال  يف   هو  سوراي  يف  حيدث  اكن  ما  وأأن    29، "عفوية

  ، لها  ةعاادل  رسالته  يف و.  سعادة  بن   أأطروحات  مع  ةامغمتن  أأطروحات  ويه   30، "كةمفربه 

 حائزة]...[    املدين  مجمتع ل ل   ممثةل"  بصفهتا  شاركت  دق  حبيلس  بن  أأن    ا ىل  يس دني  أأشار

  ا ىل   تشري  ةاملراقب  بعثات  تقارير  ةديباج  أأن    غري  ،"2001  ملعا   املتحدة   الأمم  زةجائ  ىلع

  وعضو   السابقة،  التضامن  يرةزو "  افهتبص  أأساس  بشك  شاركت  اجلزائرية  املتعاونة  أأن  

 TAV-CIRET ."31 ملركزـ ؤسسملا والعضو ،اسابق   الأمة جملس

  ادة عس  بن  وأأمحد  دينيس يه  ل ريك(  tribunes libres)  احلرة  راملناب  جانب  ا ىل

 قالتوثي  ونشات  البحثية  التقارير  من   العديد  CF2R  زكمر   نش  فقد  أأعاله،  املذكورة

  ات اخملابر   وأأهجزة  اجلزائري  اجليش  عن  ةخاص  ابجلزائر،  قةتعلامل   ال خبارية  واملذكرات

  مل عيف    اجلزائريةالاخصائية  و  ،عيب  منري  اجلزائري  يفصحال  بآأقالم  ال رهاب،  وحول

 عبد  غربامل  والباحث  اتيج،  همدي  التونيس   احثلبوا  عور،  عايدة-لورانس  الاجامتع

  رودييه   نلأ    الفرنس ية،  ارجيةخلا  اخملابرات  يف  السابق  السايم  والضابط  ماكوي،  الرمحن

(Alain Rodier)،  فريق   يف  أأعضاء  ة،ادسع   بن  أأمحد  مثل  مثلهم  الثالثة،  وهؤلء  

 .CF2R ثأأحبا
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https://cf2r.org/equipe/bensaada-ahmed / #  

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

 

اف الجيوسياسية ات راسللد الدول   المركز . 5    تحليل  ال واالستشر

 حترير  هيئة  مضن   لبيفيار  شار ي ور  ةنعم  وماجد   سعادة  بن  دأأمح  من  املشك    الثاليث  جند

 ا ىل  32.(CIGPA)  التحلييل  افوالاستش   اجليوس ياس ية  لدلراسات  ادلويل  املركز
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  مهويقد    ،مونرتايل  يف  CIGPA  مركز  لممث    بصفة  ادةعس  نب   ع يضطل   ذكل،  جانب

 :يتال   النحو عىل املركز رئيس

  امس   ذكل  عىل  وأأطلقنا  عامصة،  عش  مخسة  يف  ممثليه  مع  CIGPA  زمرك   يتفاعل

  ، ايلمونرت  يف  الشهرية،   الشخصية  سعادة،  بن  أأمحد  بيهنم  من  وأأذكر  التصال،  ماكتب 

 33. روما  يف كورفو  أأندراي وكذكل

 يتوىل  اذلي 35،يازر امل ادحد بلقِ  من 2016 أأكتوبر 2 يف CIGPA34 زمرك سستآأ 

  يف  املرموق،   فوش  شارع   يف   لها  امقر    املنظمة  هذه  وتتخذ   36.املدير-الرئيس  منصب 

 عىل  لكرتوين،ل  ا  موقعه  عىل  نفسه،   املركز  ميقد  و .  ابريس  مبدينة   عش  السادسة  ادلائرة

  علمية   اأأهداف  "  تتبن"  اتصصتخل ا  ة ومتعدد  ومقارنة  شامةل  فكرية  مؤسسة"  أأنه

  الرهاانت  وضوح"  اس تكشاف  ا ىل  افةابل ضو".  وس ياس ية  ةجياتي واسرت   وعلياتية

  هدف ا   CIGPA  زمرك  د حد    ،"دلوليةا  للعالقات  أأفضل  فهم"و"  الرئيس ية  اس يةاجليوس ي

  العدو   مهبارابعت   تدعهم   اليت  وادلول   ال سالميي  لال رهابيي"  تصديل ا  يف  يمتثل  لنفسه،

  يه   بل  فقط،  ريةعسك  أأو   يةأأمن   ليست  فةل  ا  هذه  ضد  احلرب"  أأن    امعترب    ،"الرئييس 

ا   ".ميه وقِ  أأفاكر حربأأيض 

  املاحنة   واجلهات  أأعضائه"  من  المتويل  عىل  زاملرك  هذا  يعمتد  ،أأهدافه  يقولتحق 

 علية  يلفان   وادلهشة  الغموض   يظل  ذكل،   حيال  ةالشفافي  لنعدام  ونظرا".  السخية

  من   دالعدي  خدمات  تاكليف  حتمل  يف  صعوبة  جتد  ل  اليت  ةمظنامل   هذه  متويل

املركزئاهي   داخل  زية،متامل   الشخصيات   وجلنة   اس يةالس ي  اللجنةو   ةدار ال    جملس  :ت 

  مركز   أأن    عروفملا  من   المتويل،  علية  يكتنف   اذلي  الغموض  مغ ر  لكن  .الرعاية

CIGPA  العربية   ال مارات   حكومة"  وكيل"  دحالن،  محمد  من   جزئية  ةبرعاي  حيظى  

 فهيا  يشارك  اليت  التحرير،  ئةهي   تبدو  37."أأحباث"  راساتادل  تبمك   خالل  من  ة،دحتامل 

 العيار"  مع   ابملقارنة  ةللغاي  متواضعة  لبيفيار،  اروريش  نعمة  وماجد  سعادة  بن  أأمحد

 . الأخرى اللجان ءضاأأع زـ  ميي اذلي" الثقيل
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ن   جراء  ا    ته شط ن أأ   مجيع   يشمل  امهنجي    حتليال    يتطلب  املركز  هذا  عن  قمعم    يقحتق   ا 

صدا ا  ممكن،  ريغ  قاملدق    العمل  هذا  لثم   أأن    ومبا  راته،وا   واملواعيد  تقو ال  لضيق  نظر 

 وجموعة   وفريقه  CIGPA  مؤسس  عن  موجزة  حملة  بتقدمي   فيكتس ن   للنش،  لنا  دةاحملد  

  الأيديولوجية   الأرضية  لفهم   صةل،  ذات  تبدو  اليت  والأنشطة   املواقف  من  خمتارة

 . دةسعا بن خطاب  وراء الاكمنة والس ياس ية

 CIGPA مركز   مؤسس. 1.5

  ادة ه ش   عىل   حاصل  تونيس   أأصل  من  ازريامل  حداد   CIGPA  ومدير   ورئيس  مؤسس

  ش انق  ،1989  عام  يف.  واملس يحية  ال سالم  وخاصة  تابدلايان  هممت    الفلسفة،  يف

  جامعة  من  والس ياس ية  الأخالقية  الفلسفة  يف  ترياجس  امل  درجة  عىل  للحصول  أأطروحة

 حتليل:  مويةسالوال    ش يوعية ل ا  وجيةديولالأي"  حول(  السوربون)  ةعبراال  ابريس

  اء امحلر  الشمولية بي لتقاءالا نقاط" يعتربه  ما  عىل خاللهامن  ةربهنال سعى ا ىل ،"وأ فاق

 أأطروحة   انقش  ،1997  عام   يفو  38.("يةال سالم   الثيوقراطية)  واخلضاء(  الش يوعية)

 بي  العالقة  ةيل اكشا  "  موضوع  حول   السوربون،  جامعة  يف   دامئا  ادلكتوراه،  لنيل

  املثقف "  أأنه  ارةال ش  وجتدر  ،"يةملس يح او   ال سالم  يف  نيةالزم   والقوة  الروحية  ةالسلط

  جامعات لل  الوطين  اجمللس  ل به قِ   من   2007  يف   تآأهيهل  ت  ياذل  فرنسا   يف  الوحيد  املسمل

 39. "الاكثولييك وتالاله يف احمارض  

  حلزب  يةرمس ال  الصحافة  طامق   ن مض  ،ياتالامثنين   يف  الصحفي  مشواره   ازريامل  حداد   بدأأ 

  أأصبح   ،نيالس    مر    ىلع و   التونيس،  زيون تلفوال   ال ذاعة  ويف  ايكشرت الا  ادلس توري

  الس ياس،  الصعيد  عىلو .  ابلفرنس ية  الناطقة  ال عالم  وسائل  من   ديد الع  يف  عود   اكتب

  قائال    2020  فرباير  29  يف  CIGPA  مركز  هانظم   ندوة  خالل   ازريامل  حداد  حرص  

  قالساب  نيس تو ال   الرئيس  ا ىل  نس بة)  بورقييب  أأان  أأي  رتاجع،لا  أأعرف  ل  يدن ع   يرجع  أأان"

  بن  العابدين  زين  استيالء  من   ة زي وج  فرتة   بعد  وهكذا،  40"عنخاال   حىت  (رقيبةو ب  احلبيب

 نظامه  ينتقد  وأأصبح  اجلديد،  ئيسالر   عن   بنفسه  نآأى  ،1987  يف   السلطة  عىل  عيل
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  عش   بعد   لكن   41.داديستبالا  افحنر والا  الشخصية  عبادة  وتكريس   الأحادي،

  بن  نظام  عبهاس تو   أأن  دعب   ، ازريامل  حداد  انقلب  بفرنسا،  فىاملن  يف  قضاها  س نوات

ا  وأأصبح  التونيس،  ابلرئيس  التقى  حيث  2000  يف   تونس  ا ىل  فعاد   عيل،   ا س  متحم   مدافع 

ا"  نظامه  عن   ادلميقراطي   والتدرج  الليربايل  ال صالح  هنج  ابختياره  ادلمع  هذا  مربر 

 رجعية،  رثكالأ   العنارص  سوى  قول،  حسب  تفيد،  لن  اليت  ريةالثو   لدائللب  ضهورف

 2001  فرباير  6  يف  الفرنس ية  لوموند  ةحصيف  يف   نُش  مقال   ويف  42."صولييلأ ا  ولس امي

 : ابل يت ازريامل حداد رص ح ،"ااكبوس   تعيش ل تونس" بعنوان

ا  التونيس،  الشعب   ولأن نه  ،اام  مت  انجض  سواء،  حد    عىل  وحمكومي  حاكم    جاهز   احق    فا 

  ب التعص  :  القاتل  الفريوس  اذه   ضد  الكفاية  فيه  امب  ان  حمص    ليس  هلكن  قراطية،ميلدل

 ، كلذ  قبل  حىت  ورمبا   ،2004  عام   يف  أأنه  لالعتقاد  ما يدعو  لك   ودلي  . ]...[  ادليين 

ذا.  تونس  يف  ملموسة  حقيقة  احلك،  أأشاكل  من  كشك  ادلميقراطية  س تكون   كنت  وا 

  عىل   نأأكو  أأن  عىل(  يقةتفل وبو )  عيل  بن  جانب   ا ىل  ئ اخمط   أأظل  أأن  أأفضل   ،ائ  خمط 

 43(. مدين   عباس ونظريه) الغنويش مع ابصو 

بآأن     رصادامل  بعض  تفيد  44،"امجلهورية  رئاسة  دلى  أأاكدميية  مبهمة  ملكف   وبصفته"

  من   يتقاىض  اكن  أأنه  ذكل،  يؤكد  وما   عيل،   بن  خساء  من   اس تفاد"  ازريامل  حداد

ا  املبلغ   لقىتي   ناكو   شهر،  لك  يورو  6003  ةالقنصلي  بن   هنعي    ،2009  عام  يفو  45" .نقد 

  منصب   من   46اس تقال   2011  يناير  14  يف  لكنه،  اليونسكو،  دلى  نسلتو   اسفري    عيل

 47".البالد عيل بن  يسرئ ال رة ادمغ  من ساعات بضع قبل" السفري

  عيل،   بن  مانظ  عن   يدافع  ازري امل  حداد   ظل   كسفري،  اس تقالته  عش ية  وحىت  ابلفعل،

 نفسه،  يف  رالنا  زيالبوعزي  محمد  اما رض   بعد   انتفضوا  اذلين  نس ييالتو   ووصف

 بثه   ت  اذلي"  Bourdin Direct"  بوردان  جاك  جان  48برانمج   يف  وقال.  "القطعان"بـ

 : BFM TV قناة عىل 2011 يناير 13 يف
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نه  عمللل   ب ذه س ي  الشعب  ا  ن.  اكلس يل  املنتشة  احلشود  هذه  من  قلق .    هذه  ا 

.  اصةخلوا  ةالعام   تللممتلاك  وختريب   وتدمري  حرق  تليابعم   متقو   املتعصبة  داحلشو 

ذا ذا  النحو،  هذا  عىل  مهجهم  اصلونو ي  امهكنتر   وا    هبذه   ال شادة  يف  ال عالم  اس متر  وا 

  يف   الناس  عىل  تعتدي  اجلحافل  هذه  اقريب    سرنى  تونس،  يف   ةاملنتش   فوضويةلا

 49. هموتذحب  وترسقهم وتغتصهبم بيوهتم،

 يف  لنعأأ   ،2012  مفربو ن  17  فيف.  عيل  بن  للرئيس  دعه  ام  و ي  ازريامل  حداد  يف  مل

 :ال يت ، سعادة بن أأمحد موقع   عىل نشه ت املييل، ال براهميي فلنو  عىل ل  رد   

ا  عش  اثين  قضاء  بعد  ندم،  بآأي    أأشعر  ل   هذا   ا ىل  لنضاميم  املنفى،  من  طويةل  عام 

 ةحدوا  حلظة  ولو   ااندم    ُت س ل .  لها  اومقت    مويةسالال    ريتآأث  من  خوف ا[  عيل  بن]  النظام

 وروح  س يادة  ذات  دوةل  لكهنا  دية،استبدا  دوةل  ل خر  تماد خ  من  قدمته  ما  عىل

  لقد .  القدمي  الشعب   من  اطنو م  لكنين   ،السابقي  ظامنال   أأراكن   أأحد  لست   أأان.  وطنية

ر   يئ ا هن ف   م،هلالتق اس    من  التونس يي  الأنذال  القطريون  وخداهمم  الأمريكيون  حر 

 50. زمنه فريد  ةقيببور  يب واحلب  بعلن ح  ،الالمعي يفالأأس حرسة يه وك ،واطين  مل

 دافعوا   نياذل  القالئل  العرب  قفيثامل   أأحد" أأنه  عىل  نفسه  مازري  مقد    الرد،  نفس  ويف

ن"  يردد  البعض  اكن  عندما   شهيد،  املليون  بدل  عن ن   قتل  مه  حول )  51"اجلزائر  يف  مه

 (.مرتكبهيا ةوهوي التسعينات جمازر وضمغ

 :يس بوكافال عىل هصفحت عىل كتب 2020 ربمتسب  20 يفو

  احلقائق  ضبع  لأذكر  ا يل  ابلنس بة  فرصة  ويه  عيل  بن  رئيسلا  وفاة  عىل  عام  مر    دقل

 تقديري  عيق  ولأكرر   والأرشار،   والربجوازيي  واملرتزقة  احلثاةل"  ةثور"  عن  التاريية

 ىلع  اظفاحل  خالل  من  حرصاي    هبدل  دمةخل  اتهيح   سر  ـك   اذلي  هذا  ادلوةل  لرجل

  اكمل  عقد  طيةل  ت كن  أأين  عىل  أأسف  بآأي    رأأشع  ل.  يهعل   هتغري   شدة  من  س يادته،

  من  قليال    اعدد    كنا  عندما  الس ياس يي،  واملنفيي  خصومه  أأشد  أأحد(  1989-1999)

 فأأس  بآأي    أأشعر  ول  الشخصية،  وعبادة  تونس  يف   الاستبدادي  لالحنراف  املعارضي

  سي حم  املت   املدافعي   أأكرث  د حأأ   كنت (  2011-2000)  ق ا لح  وينكل  ندم  أأدىن  وأأ 
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]...[  اليونسكو  دلى  سفري ا  مث  عيل،  بن  املنظ   املعارضة  أأصبحت   أأن  مبجرد. 

ا  اخفور    كنت   معينة،  أأجنبية  لقوى  وخادمة  دمية  اليسارية-ميةسال ال     يف   ملسامهةاب  جد 

 52. عيل بن يسرئ ال حول  يلتفامل  ييح ال ص ل  وا الوطنيي  فريق ا ىل والانضامم تدمريها

 املعارضة  لتدمري   عيل  بن   مع  بدأأه  اذلي  ع وش مل ا  بفشل   معرتف ا  مبرارة   يفيض   مث

 :يقولف " اليسارية-ال سالمية"

  وهذا .  املطاف  أ خر  يف  املتحدة  لايتلووا  قطر  مرتزقة  انترص  ،2011  يناير  يف

  ىل ع  صيهتم  ذاع   ناذلي  انش بل ا  ناملتعاونو  أأشعهل  اذلي   الأطليس،-ال ساليم  الانقالب

ل  حجني   مل   الويب،  ةش بك :  جمرمان  نجرنالا  وهام  اخلونة،  را كب  نم   اثني   دور  بسبب   ا 

  اذلي   بةبورقي   ا جناز  ُدِم رت،  قرطاج:  ريةالأخ  اللكامت.  الرساييت  وعيل  عامر  رش يد

 وخداعهم  نضجهم،  وعدم  حجودمه،  مثن  وطين   أأبناء  وس يدفع  م،حتط    عيل  بن  هخدل  

 53. سواء حد عىل نييلمي وا والسوريي يبيلي ال " ا خواهنم" و موطهن  اءز ا   موخيانهت 

  ية ال سالمو .  التونس ية  للثورة   اخلفي  الوجه"  ازري ملا  حداد   نش   ،2011  ربمتسب   يف

  التآ مرية،   أأطروحته  فيه  يشح  كتيب  عن  ارةبع   54،"كبري  خطر  حيفه  حتالف  والغرب،

  يف   يه  ،"بالعر  الربيع "لـ  رىخالأ   ضاتالانتفا  مثل  مثلها  التونس ية،  الثورة  أأن  ويزمع

  وقطر   وتركيا  تحدةمل ا  الولايت  اسدهجت   يتلا"  ةلس يالأط -ويةال سالم"  جةنتي  الواقع 

 . املسلمون ال خوان وجامعة

 حصيفة  يف  املنشور  ،"؟ويا سالم  ش تاء  أأم  عرب  ربيع "  بعنوان  مقال   يفو

Quotidien d'Oran   عيرب ال"  بروز   ازري امل  حداد   يربط  ،2011  أأكتوبر  5  بتارخي  

  واذلي  اجلدد،  ظيفااحمل  ب قل  عىل  العزيز    الكبري  الأوسط  قش ال   مشوعـ"ب"  العرب

  55". أأوابما  حسي  ابراك  ياملسلم  ‘صديق’  طرف  من  وتصحيحه  وتنقيحه  تناول  ت

ا"  ماابأأو  ابراك  ويعترب  الربيع   س نونو"بـ  لكينتون  هيالري  ويش ب ه"  حاممة  بآأجنحة  صقر 

شارت  ويف  56."العرب نه   قال  ،0092  يونيو  4  يف  هرةقالا  يف  أأوابما  ابراك  بخطا   ىلا    ها    ا 

 57". ال عالمية نرمضا طارق  مواعظ يبغر  بشك يش به"
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 اليت  تركيا   ن،أأردوغا  طيب  رجب   اورئيسه   رتكيال  الذع    اجهوم    ا أأيض    ازريامل  دحدا  هج  و 

 ة س او قس  ادهع  اليت  الرباغامتية،  ال سالمية   للأممية  اجلديد  المنوذيج  الوجه"  يعتربها

 فرنس ية   يةغرب   س ياسة  يتبن  بذكل   وهو.  وصفه  حد  عىل  58!"تريك  دجمس   يف  أأمريكيون

  ال جنراف "  عنون  حتت  ندوة   ختام  ويف.  رتكيال  ارصحي    عداء  معادية  ،خاص  كشب 

ا  الغرب  احلليف  أأصبح  كيف  اجلديد،  والعامثين   ماويال سال  الأردوغاين "  عاملي ا؟  هتديد 

 : ال  قائ ازريامل رحذ   ،يسار بب ءالكمييا بدار 2020 يرارب ف  29 يف CIGPA كزر م نطمه

ذا  للغاية، خطري أأمر   ثحيد  ما  ا ن  أأشري وهنا  –  ادلبلوماس ية  اللغة اس تخدام رمتاس   وا 

  الس يد   بلقِ   من   املس بوق  غري  اجلديد  العامثين   الهجوم  هذا  مع   –  الغربية   القوى   ا ىل

 الأخرى   البدلان  نم  العديد  تتآأثر  بآأن  فعيل  رطخ   هناك  أأن  جازما  أأعتقد  أأردوغان،

  عن  اي  رصوح  فقط  أأحتدث  ل  وأأان  مآأمن،  يف  أأحد  ل  ة؛حمصن  أأهنا  البعض  يعتقد  يت ال

 فال  ال سالمية،  للأممية  ةدافع  قوة  ابعتباره  النظام  هذا  عن  أأحتدث  أأان  الرتيك،  النظام

ذن  بد    ممكنة،  اس يةيس    ةلغ  توجد  ل.  يفهمها   اليت   اللغة  أأي  أأخرى،  بلغة  خماطبته  من  ا 

  دون   ممكنة  س ياسة  توجد  ل:  CIGPA  مركز  يتبناه  ياذل  الشعار  وأأكرر  بست أأق   هنا

  الصديق   هو  من   حندد  ل  فعندما  عدو،  وهناك  صديق  هناك  .دووالع   الصديق  حتديد

  رحب   يف  حنن   العاطفة،   دائرة  دخلن  بل  الس ياس،  اجملال  يف  نعد  مل  العدو،  هو   ومن

طار   يف  حنن  اق،نفال   الجم   يف  حنن   املشاعر،   عامل  يف   نعد  مل   ،التجاري  املذهب   ا 

 59. الس ياسة

ذ  ئ ا فاج م  ليس   لدلراسات  ديدالوس  ملعهد   راك  مشا  امدير    ، ازريامل  د حدا  جند  أأن  نا 

 جملس  أأسسه  اذلي  ،( Daedalos Institute of Geopolitics)  اجليوس ياس ية

 ل فاقاو   املتوسط  الأبيض  البحر"  حول   دويل  مؤمتر   يف.  2006  مايو   يف  قربص  ءراوز

 ،2008 وبرأأكت 9 يف س يانيقو  يف  عهدهذا امل  هنظم اذلي ،"اجلديدة ةطيس و تامل  الأوروبية

 : أأن   (Markos Kyprianou) كيرباينو ماركوس القربيص ارجيةخلا وزير لنأأع
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 ا ىل  يسعى  ،2006  عام  يف  تآأسس  اذلي  اجليوس ياس ية،  لدلراسات  ديدالوس   معهد 

  قضااي   بشآأن  ةزهينو   مس تقةل  ومشورة  حتليل  توفري   مهنا  املهام،  من  مجةل  حتقيق

ةاله  اخلارجية الس ياسة  60. ام 

 بعميل   ويصفها  ،"قطرائيل"  امس  علهيا  أأطلق  يتال  قطر،  ىلا    اأأيض    يزرا امل  حداد  يشري

 اليت  العلنية  تدخالته  يف "  قطر  يف  البدوية  ال مارة"بـ  يسمهيا  من  بشدة   وينتقد  ،الش

مار   برعاية  CIGPA  مركز  ينظمها  61. رطق  عن  بداوة  س بةنامل اب  تقل  ل  اليت  ظيب،  أأبو  ةا 

 الأمين  يميتق ال :  س نوات  سمخ  بعد   ربالع  الربيع"  ر مؤمت  ختام  يف  لكمته  لالخو 

 مركز  نظمه  اذلي"  العاملي؟  ال رهاب  خطر  نواجه  كيف.  واجليوس ياس  والاقتصادي

CIGPA  أأحباث"  مركز  مع   ابلشاكة  2016  مايو  7  يف  السوربون  جامعة  يف " 

-الرئيس-املؤسس  حرص    ،Afrique-Asie  وجمةل  نالدح   دمحم  يرتأأسه  اذلي  ال مارايت

 :CIGPAملركز يردامل

.  العرب ابملغرب وأأرضت بآأفريقيا أأرضت  لقد. الضر  من  الكثري  رقط دوةل بتب  س   لقد

  اذلاتية   سرييت  أأن  للأسف،  أأعتقد،.  قطر  نع  املزيد   أأقول  لن.  بآأورواب   أأرضت  لقد

ذا  م،اليو   لكن  حق ا،  رائعة  نت اك   بالعر   الربيع  قبل  املايض؛  يف  ممتازة  اكنت   اليت   نقرته   ا 

  بقطر   الوقت   طوال  مرتبطة  ةاذلاتي  يتريس  س تجده  ب،احلاسو   لوحة  عىل  امسي

 62. ال سالميي -ابلفاش يي ابملناس بة أأمسهيم اذلين املسلمي،  وال خوان

ذا ن    ا،جانب    غروره  وضعنا  ا    جمال   يف  املهنية  حياته  ةهناي  هو  ازريامل  عليه  يتحرس    ما  فا 

 قد  ات،الولء  تغيري  يف  رياخلب  هذا  أأن    ويبدو.  يةجمز   أأجرة  لقاء  عيل،  نب  مظانل   تهل امع

  ا مرار    يلتقي  واكن  القطرية  اجلزيرة  قناة  برامج  يف  63فهيا  ل يتدخ    اكن  اليت  الأوقات  يس ن

 هبدف  هموس  أأصبح  اليوم،  لكنه  64. الغنويش  راشد  أأمثال  مياملسل  ال خوان  بقيادات

ليه  يوجه  أ خر،  رئييس    كتب .  ياملسلم  ال خوان  جامعةو  وه  أأل  ه،نقح و   خسطه  جام  ا 

 Huffington)  بوست  هافينغتون  ةيفحص   من  ةفرنس يلا  النسخة  يف  ي زراامل  حداد

Post) 2015 مارس 20 يف : 
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  ش، داع  برابرة  منه  خرج  اذلي  ابندورا  صندوق  فتح  اذلي  هو"  العرب  الربيع"   ا ن

 املغرب  دالب   يف  القاعدة  وتنظمي  م،حرا  وبوكو  الشيعة،  وأأنصار  النرصة،  وجهبة

 مجيعها   تقيس  ت   دةمتعد    ءامأأس  ولكها...  ينادل  صاروأأن  ،(Mujao)  اووجملاو   ،ال ساليم

 65. املسلمي  ال خوان وحاضنة الأصويل ال سالم بعمن   نم

  تونس   تكون  أأن  العبث  من "  أأنه  CIGPA  مؤمتر  خالل  أأعلن  ،2020  فرباير  29  يف

  عن   معراب    يضيف  مث  66. "ميلاملس  ال خوان  أأي  ي،الميسال    الفاش يي  أأيدي  يف  اليوم

حباطه،  ىمد  دامس تخاب  الانتقام  يف  ورغبته  ، "اليامسي  ثورة"  انطالقة  من   عقد  بعد   ا 

 ":ال سالميي-الفاش يي" يسمهيم من  ضد الرعب

  ،2011  عام  منذ  نز احل  مشاعر  من  بعد  أأختلص  مل .  تونس  عىل  دادحِ   حاةل  يف   زلت   ما

 شهدلأ   ييكف  مبا  طويال    سآأعيش  أأنين   دتقأأع .  املقاومة  مواصةل  عىل  يساعدين  ما  وهذا

  " اكررش" ـال  منِظفس تعامل  اب  بآأهنا  ههذ   التطهري  علية  أأصف  لن  –  تطهريل ا   عهد

(Kärcher )  بوسائل  تطهريال   لكن  –  ابملناس بة   حمق    وهو  لمع،   رئيس   اله قا  كام  

 67. "اكررش"ـال  منِظف من فظاعة أأكرث أأخرى

ىل و   فاملتطر    الفرنيس   الميي  ا ىل  أأقرب  جتعهل  الأيديولوجية  يازرامل  حداد  مواقف  ا ن ا 

  نيسفر ال  املوقع   يف  68املسامهي   أأحد  وهو.  انسفر   يف  ملال سال  املعادية  ائرو ادل

lanticoAt  "همعت  أأجر   ،2015  يناير  19  يف   69."الميي  أأقص  عىل  عوما  املصنف  

  ة كم  محمد  غفرانه؟  ت    يشء   لك  أأن  محمد  قال   هل"نشهتا بعنوان    مقابةل   الصحيفة  هذه

  حداد   حض  ،2016  نومفرب  15  يفو  70". ا…د  مؤك   ليس  املنورة،  ةدينامل  محمد  لكن   رمبا،

 وع ملوض  صاخملص    (Marine Le Pen)  ابنول  رينملا  الرابع  الرئاس  رؤمتامل  ازري امل

  حضور  عىل  شكرها   بتقدمي  حديهثا  لوابن  مارين   افتتحت  71.ةالفرنس ي  املدن  ضوايح

  رةالزاي  رتاثأأ   وقد  72.يدها   بتقبيل  لنفسه  يفالض   مسح  احلدث،  هذا  ويف.  ازريامل

 غضبه  جام  اـ  هجمو   اسةبش   علهيا   الرد    املعين  رقر    لذعة،  انتقادات  ،اليت قام هبا  ةاحلركو 

  للمنشورات   شاركيمل وا "  يس بوكاف  حجافل"  من  ريمهغ و "  ال سالميي"  عىل  يم تقاالان 
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  الفرنيس،   فاملتطر    الميي  اا سالموفوبي  حضااي   ا،فرنس  مسلمي  أأن    شك    ل   73. انتقدته  اليت

 :ترصحيه عند ير از امل دحدا ترصحي" قذو "بـ واتعاس مت  دق

  م يو ال   مثل  ساركوزي  نيكول  ا ىل  أأقرب  أأنين   ايوم    عرأأش  مل  الفرنس ية،  للضوايح  ابلنس بة

  تنظيف ال   طريق  عن  مهنا  ابلتخلص"  بـ  وعد  اليت "  احلثاةل"  ذكر  عىل  فيه  أأ جتر    اذلي

  حثاةل  ردةمبطا  وعد   ي اذل  بوتي   فالدميري  عكس  عىل  عده،و ب   يِف   مل  لكنه  ،"ررشابلاك

 74". املرحاض  غاية ا ىل"  ال سالميي  بييال رها

ن    ال   أأضفاه   ياذل  وال طراء  ناقالعِ ا   بن  دأأمح  عىل  الأجر،  مدفوع  لكراهيةل  نارشهذا 

 وكأنه  يبدو ، "العرب الربيع " أأسطورة  يفكك عرب  اكتب لأأو   لقب منحه خالل  سعادة،

 : زرياامل حداد  يقول .اخلائن اسجود قبةل

  يف  سعادة  بن  أأمحد  الس يد  ولكن  أأان  ليس  ر،صاخت اب  املؤلف  أأو  لالأو    ربعال  املؤلف

  " بالعر  الشارع  ثورات  يف  املتحدة  ايتالول  دور  ،يكريأأم   أأرابيسك"  كتابه

 يف  املقمي  رزالبا  اجلزائري  الفزيايئ  هذا.  (2011  بريلأأ   ،Michel Brûlé  منشورات)

  اليت  ةالثوري  الرومانس ية   من  ا د  ر  جم  " العرب  الربيع"  حتليل  يف  الكبري  الفضل  ل  كندا،

ن  حىت و .  به  أأحاطت  نتاج  الكتاب  هذا  يكن  مل  وا   عن ابمل  سس ياجيو   أأو  س ياس  ا 

  يف   عقالين  حتقيق  ءجرااب    عمل،  رجل  بصفته  لف،ؤ امل  اكتفى  فقد  –  عليه  رفاملتعا

 الأمريكية  احلكومية  غري  املنظامت  وبعض  ربالع  ال نرتنت  نشطاء   بي  القامئة  العالقات

ا ايد  مف   يل ابلنس بة اكن دقف –  75. جد 

 CIGPA فريق. 2.5

  كورفو   ايأأندر  ،(املدير-لرئيسا-املؤسس)  يزراامل  حداد  يثالثال  CIGPA  مركز  يدير

(Andrea Corvo)،    (  راملدي  انئب )  الأوروب  الاحتاد  دلى   اليايطل    قالساب  لاملمث

 يتآألف(.  يردامل  انئب)  السابق   فرنسا  سفري  ،(Michel Raimbaud)  رميبو  وميش يل



 دمحم   بن  موىس

 

 
188 

 من   ووزراء،  وزراء  ورؤساء  سابقون  رؤساء:  مرموقة  أأسامء  متض  أأ رعاية   جلنة  نم  زكر امل

 وجلنة  ،(Charles Millon)  ونمي  شارل  السابق  الفرنيس   اع فادل  يرزو   بيهنم

  ادلفاع   وزير  ،رضا قريرة  اخلصوص  هجو   عىل  مهنا  ،وفةمعر   خشصيات  تضم  ب ، س يةس يا

ي (  2011  يناير  27  –  2010  رايين  14)  الأس بق  التونيس   الوطين  قوراسفراوا 

 ة،بيرو و الأ   القربصية  اجلالية  يسرئ   ،(Evagoras Mavrommatis)  مايروماتيس

  ووزير  رميبو،  ميشال   سابق،   فرنيس  وسفري  أأاكدمييي،   تضم  علمية  جلنة  ا ىل  ابل ضافة

دارة  ، (Michális Attalídis)  يسأأاتليد  ميشالس  ق،ساب  قربيص  خارجية  حترير،  وا 

 .ةنعم وماجد  لبيفار وريشار  ةاد سع بن أأمحد صفوفها يف  تضم

 CIGPA أنشطة. 3.5

ذا.  الندوات  تنظمي  عىل  CIGPA  أأنشطة  تقترص   جمال   يف  املركز  ينتجه  ما  تفحصنا  ا 

  من  أأكرث  صفحة،  17)  2016  مايو   11  يف  نشه  اذلي  ديوح ال  التقرير  أأن  جند  البحث،

 اكن  ،(Atlantico  موقع   عىل  ةشورن مل ا  لتاملقا  من  خمتارة  جموعة  عن  عبارة  نصفها

  أأطروحات   نقل  عىل  ويقترص  ،"الأمريكية  تتخاابالان   يف  CIGPA  رأأي"  بعنوان

  من   فيه  لبس  ل  موقف ا  رير تقال   هذا  يتبن  و .  ازريامل  حداد  املدير-  الرئيس-املؤسس

ا  نعمل"  فيه  ءاج  العربية،  الثورات   ى سو   يكن  مل  هريالش   'بالعر  الربيع '  أأن  اليوم  مجيع 

 
عيل  رئيس الس نغال الأس بق؛   (ufDio Abdou) ضيوف بق؛ عبده، رئيس الربتغال السا(rezuaMario S) ريو سواريزما أأ  

يس الوزراء اجلزائري الأس بق؛ رئانيا؛ س يد أأمحد غزايل  تالسابق ملوري الرئيس    (Ely Ould Mohamed Vall)  محمد فالودل  

وزراء رئيس  القروي  الأس    حامد  ميتونس  شارل  وزير  (Charles Millon)  ونبق؛  فران ادل،  فرنسا؛  السابق،  ترييفاع    ه سوا 

(François Terré) ا وأأاكدميي؛  قانون  رجل  بل،  فيتوريلطاهر  تونس؛  السابق،  ادلاخلية  وزير  كراكيسخوجة،   Vittorio)  و 

Craxi)يطاليا.  ةل السابق للشؤون اخلارجية،و، وزير ادل  ا 
Sylvain )  يندوتينجا(؛ س يلفان  2011يناير    27  -  2010ناير  ي   14س بق )الوطين التونيس الأ   زير ادلفاعريرة، و قرضا    ب  

Ndoutingaï)د حداللشؤون اخلارجية؛    يطايل السابقا الوسطى؛ فيتوريو كراكيس، وزير ادلوةل ال  فريقي أأ ة  ، وزير سابق مجلهوري

ما ازريامل كريستيان  فيلسوف وسفري سابق؛  القس، حصفي مس (Christian Malard)  رل،  اخلاريج  ؤول  فم  قناة  ؛  3سارن يف 

مافروماتي يفاقوراس  ا(Evagoras Mavrommatis)  سا  القربصية  اجلالية  رئيس  أ دالأوروبية،  لويل  ،  (Laoualy Ada)  ؛ 

 ن حقار، الأمي العام السابق لرئاسة مجهورية تشاد. رمحاء النيجر؛ عيل عبد الييس لرئيس وزر املستشار الرئ
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 هذا   يف  76. "املازري  حداد  ايس نئ ر   عن  التعبري  هذا  سنقتبو   ،'يس أأطل-ا ساليم  ش تاء'

برام"  دميقراطية  مس يانية"بـ  أأوابما  ابراك  مهت  ـيُ   التقرير،  ال خوان  جامعة  ع م  اتفاقية  واب 

ن  ىتح: "نقرأأ   التقرير  ختام  ويف  املسلمي،  ة اسرئلل  املرحش  فبا ماكن  ه،منتقدو   اعرتض  وا 

  وهذا   . ماأأواب  حسي   ابراك  فشل   حيث  جاحوالن  ،واعدة  أ فاق  حيفت  أأن  ترامب   دواندل 

 77".ادلميقراطي املرحش عىل فوزه  يف CIGPA أأمنية سبب هو

ذا   موقع  عىل   رة املنشو   ساهامت مل ا  مجيع  فا ن  ادلاخيل،  التقرير  هذا  اس تثنينا  ا 

CIGPA  ا ه ولك   ،ييالفرنس    الس ياس يي  من  ولس امي  78أأخرى   أأطراف  عل  من  يه  

  ال سالم   نبشآأ   خاصة  الفرنيس،   والأمين  اسس يال   ابملشهد  طةتبمر   ضيع ملوا  تتطرق

  العمل  خطة"  املثال،  سبيل  عىل   املوقع   هذا   عىل  جند.  فرنسا  يف  وال رهاب  فوالتطر  

 (Manuel Valls)  فالس  مانويل  الوزراء  رئيس  اهمقد    اليت"  ابوال ره  فالتطر    دض

ا  دوجن  6120.79  مايو  9  يف  الفرنس ية  الوطنية  امجلعية  أأمام   املنشورة   جع املرا  مضن  أأيض 

  الربملانية   اللجنة  وتقرير  80، "الشعبية  حياءالأ   يف  ةيو واجلهاد  فالتطر  "  بوتيح  ماكل  تقرير

  أأو  81" ال رهاب  ماكحفة  عن  حتقيق"  (Georges Fenech)  فينيش  جورج  برئاسة

  82. فرنيس  ا سالم بناء حول( aigneInstitut Mont) ينتمو  معهد  تقرير

 Jean)  جالفاين  جان  تقريرهو    CIGPA  كزمر   اهنش   يتال  رالتقاري  دأأح

Glavany)،   رات الثو   حول  الوطنية،  امجلعية  يف  ةاخلارجي  الشؤون  جلنة  يف  العضو  

  نسو ت  يف   للثورات   صورة  ريرتقال   هذا  ويرمس  83. 2013  عام   ا ىل  اتريه  يعود   ،العربية

  تعاملها  يف   نسار ف  عرس  ت   عن  النامجة  وس ر ادل  امس تخلص    براغامتية  يقةبطر   وليبيا،  ومرص

جراءات اختاذ رةرضو وأأورواب فرنسا عىل يقرتح أأن قبل التونس ية، الثورة مع   : ا 

ا  هناك:  أأنفس نا   خندع  أأن  يينبغ  ل  ذكل  معو    واحض،  بشك  معادية  قوية  تيارات  أأيض 

 من  سيل   ذلكل. ]...[.  مشوع  بشك  جناهحا  نمتن   يت ال   يةالعامل   القمي  مع  عارضتت   بل

  بل  العرب،  العامل   يف  اجلارية  التحولت  عىل  ليقالتع   عىل  فناموق   يقترص  أأن  مصلحتنا

 هذه  رافقةمل  فرنسا   تفعهل  أأن  كنمي  اذلي  ما  ابس مترار   أأنفس نا  نسآأل  أأن  جيب 

 84. التطورات
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 . 2016 عام يف هآأتنش ذنم  CIGPA نظمها اليت الندوات ض بع يتال   اجلدول يعرض

 ن العنوا  /الشاكء  /رخيتا ال  املتدخلي  أأبرز

 غزايل أأمحد س يد •

 ة نعم ماجد •

 فيار ي لب   ريشار •

 دحالن  محمد• 

 كبري لمسؤو ،(فرنسا)  غودار برانر •

 يف ومتخصص العامة، الاس تخبارات يف سابق

 CIGPA وعضو ال سالمية الش باكت

 2016 مايو 7• 

 اثحبأأ  - والبحوث تشاراتس لال ايالرث •

 ( ظيب  وبأأ )

 Afrique Asie جمةل •

  قيميالت : س نوات مخس بعد  بالعر  يعرب ال"• 

 كيف.  واجليوس ياس والاقتصادي الأمين 

 " العاملي؟  ال رهاب خطر مع نتعامل

 سابق ملكف ،(فرنسا)  كومبانيول فرانسوا• 

 قانون ورجل فاعدلا بوزارة مشوع يف

 IPSE معهد يف كار مش  وابحث 

 فاع ادل يرزو ( فرنسا ) ونيم  شارل •

 . الأس بق

 كبري مسؤول ،(فرنسا)  دارو غ برانر •

 يف ومتخصص العامة، تخباراتس  الا يف سابق

  CIGPA يف وعضو ال سالمية ش باكتل ا

 فرنسا، سفري ،(فرنسا ) رميبو ميش يل •

 ماس يةبلو ادل  ادلراسات  مركز يف وأأس تاذ

 .CIGPA ضوعو ( CEDS) والاسرتاتيجية

 ( اجللسة منشط)  ةمعن  ماجد•  

 2016 أأكتوبر 15 •

 أأورواب يف والأمن فتشا الاس  معهد •

(IPSE ) 

 تداعيات: العرب  العامل - الغرب  - اكيتر "•  

 اجليوس ياس ية تالتحول عىل رتكيةلا  الس ياسة

  ةاملعارص  الرئيس ية  الاسرتاتيجية والتحدايت

 " الكربى

 غزايل أأمحد س يد• 

  السابق  عاملا  يالأم ،(فرنسا) غيان دلكو  •

 . الأس بق  خليةادلا  ووزير امجلهورية ةلرئاس

  املتحدة الولايت)  يجوغ روزين •

  - ترامب  دواندل" جلنة مؤسسة  ،(الأمريكية

 2017 مارس 25• 

 ( IDC)  لتعاوناو  ادلميقراطية  معهد •

• Arabies.com 

• Insead.edu 

ماكنية" •  أأمرييك روس بتقار  وثحد ا 
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 أأورواب عىل يةس  وس ياواجلي الس ياس ية بهوعواق  . ترامب  دواندل يسالرئ  من ومقربة" افرنس

 " العرب  والعامل

 ،نلو في فرانسوا ممثةل ل،ريسو  ملياك• 

 . هوريونمجل ا

 .ش ميناد  كجا الس يد ممثةل بيري،  كريس تي •

  عن لوابن مارين  ممثل ت،بو لي في  فلوراين •

 . الوطنية اجلهبة

 بينوا   ابمس حدثاملت رشيك ابساكل •

 . هامون

 ابمس املتحدث ،كوزمانوفيتش يجوردج •

 . ميلينشون لوك جان

ميانويل  ابمس دثاملتح مينار  بيري جان •  ا 

 . ماكرون

 2017 أأبريل 14 •

 سافرن  يف املسلمي امجلهوريي  احتاد •

(CMRF ) 

  طرح سؤال فرنسا يف ال سالم بلمس تق " •

 "للرئاسة مرحشا 11 عىل

 ارجيةخلا  وزير( فرنسا) دوماس نرول• 

 . بقس  الأ 

 بقساال  ظاحملاف  ،(فرنسا ) بونيه ا يف •

  طين الو  الرتاب مراقبة  ريةملدي السابق واملدير

(DST .) 

 يف صمتخص  ،(فرنسا ) دنيس يه ا ريك •

 والاس تخبارات وال رهاب الاس تخبارات

 .CF2R ومدير مؤسس  الاقتصادية،

 اسيس   عامل املييل،  ال براهميي فلو ن •

  العلوم  يف دكتوراه جزائري، نيس ر ف

  يةاس  س يال  العلوم معهد يف مدرس  الس ياس ية،

 . بباريس 

 2017 يونيو 26• 

 راتاخملاب  حباثلأ  الفرنيس   املركز •

(CF2R ) 

 أأبو) اثأأحب - والبحوث اراتلالستش الرثاي •

 ( ظيب 

  بعدة  معادةل فرنسا يف قطر استامثرات" •

 " ليه جما

 

  السابق العام  الأمي  ،(مرص)  موىس عرو• 

  يرص امل ارجيةخلا  ووزير ةالعربي لادلو   جلامعة

 2018 مارس 29  •

 الكربى  سرتاتيجيةالا تدايالتح "   •
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 . الأس بق

  يس رئيل ا املستشار ،(فرنسا )  غينو هرني •

 ي وزركا س نيكول سللرئي  السابق

 اخلارجية  وزير ،(سا فرن )  فيدرين هوبري •

 بق س  الأ 

  ال رهاب،  اخلطر:  املرصي الفرنيس  تحالفل ل 

 ". الاقتصادية  ةاك الش  ميقراطي،دل ا لب املط

  احلزب رئيس ون،بواس فريديريك جان• 

 . املس يحي  طيادلميقرا

  السابق الرئييس  املستشار و،نغي  هرني •

 . ساركوزي  لنيكو للرئيس

 حكومة  يف سابق وزير غواجسن، دلكو  •

 جوبيه 

 2019 يونيو 22•  

 مل؟ الع  ما أأورواب، ا ىل اجلهاديي عودة"  •

 يف فريق  ،(سا فرن ) لاتيبين  برانر جان• 

  لفوج السابق  ئدلقااو ( 2S) الفرنيس،  اجليش

 (. SIRPA) سرياب 42 املشاة

 خمابرات ضابط ،(ا نسفر )  رودييه نأ ل •

  مركز يف  اثحبالأ   ومدير سابق ريبك  فرنيس 

 (. CF2R)  الفرنس ية  الاس تخبارات أأحباث

  قالساب الرئيس ،(فرنسا)  للوش بيري •

  ادلوةل  رزيوو الناتو حللف الربملانية ةعيجم ل ل 

اب  الأوروبية شؤونل ل  سابقل ا   نيكول رئاسة نا 

 . ساركوزي

 2020 فرباير 29•  

 ال سالماوي دوغاينر الأ   ال جنراف"  •

  الغرب احلليف   بحص أأ  كيف: اجلديد  ينوالعامث 

ا  " عاملي ا؟ هتديد 

 

 

  تعكس   اأأهن  نالحظ  ات،ندو ال   هذه  يف  املتناوةل  املوضوعات ا ىل  قرب  عن  ننظر  عندما

ىل  وتعرب    ،املازري  اددح  ،CIGPAمدير-سرئي-مؤسس  مواقف   مدى   عن   كبري  حد  ا 

  هذه   من  عضالب  متظ  نُ وقد  .  وقطر  تركيا  جتاه  وعدائه"  برالع  الربيع "  عىل  حنقه

 Afrique  جمةل   مثل  CIGPA  من  قريبة  ومؤسسات  هيئات  مع   ابلشاكة  اتو ندال 
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Asie،  باراتس تخ الا   اثلأحب  الفرنيس   واملركز  ،ةمنع  ماجد  يديرها  اليت  (CF2R  )

ريك  يديره  ياذل   برئاسة  (CMRF)  فرنسا  يف   لميسامل   امجلهوريي  واحتاد  س يه،ديني   ا 

 محمد  علهيا   يشف  اليت  ،(ثأأحبا)  والبحوث  اتتشار لالس   الرثاي و   ، ريماز   حداد

 .دحالن

  النفوذ   ةش بك  نمض  CIGPA  أأعامل  انطباق  مدى  نالحظ   نأأ   لالهامتم  ت امللف  من

 الفرنس ية،  لوموند  فةحيبص   لمقا  يف.  حدةتامل   عربيةلا  ال مارات  دلوةل  اريجاخل  الس ياس

 أأكتوبر  6  بتارخي   ،"للجدل  املثري  دحالن  محمد  صعود   ، يبظ  أأبو   ا ىل   غزة  من "  وانبعن

  محمد   وصف  اذلي  ،(Benjamin Barthe)  رثاب  امي يبن   الصحفي  يعترب  ،2017

 International  ملوقع   عةرسي  زايرة"  أأن  ،"دويل  نفوذ  وكيل"  نهآأ ب  دحالن

Company Profile،  مركز   أأن  يكشف   ،الئامتن  اطرخم  تقيمي  واكةل  يعترب  ياذل  

 ويضيف.  ..."هنيان  ل ل  بعةتاال   القابضة،  ال ماراتية  كيةللمل   فرع  احلقيقة  يف  هو  "أأحباث"

 :الصحفي

دراكه  بعد ا  رحاها  تدور  الس ياس  مسالال    ضد  املعركة  أأن    ا    ى تو س  م   عىل  أأيض 

.  فكريةلا  اتواملؤسس  للمؤمترات  وبيةالأور  الصناعة  يف  فةثابك   ندحال  استمثر  الأفاكر،

 لالستشارات  الرثاي  الاكمل  هامس  –  يديره  اذلي"  اث حبأأ "  ادلراسة  مكتب   خالل  نوم

  ومتويل   ايةبرع  دحالن  يقوم  ال مارايت،  للنظام  مفربكة  واهجة  يناأأ ر   كام  وهو  –  والبحوث

  يج ل اخل   ومنتدى  بروكسل،  يف  ForMENA  موقع  ابيهن  من  للحوار،  خمتلفة  منصات

  ادلويل   املركزو   روما،  يف  (Mediterranean Gulf Forum)  املتوسطي

  حداد  التونيس   يديره  اذلي  ابريس،  يف  فيةوالاستشا  اجليوس ياس ية  اساتلدلر 

  ء خابس  ب ح  ر ت   هيآلك   ولكها.  عيل  بن  لنظام  ابق  اس  املتحمسي  العمالء  أأحد  ،ازريامل

 ش به  بشك  تنعومت   أ ذاهنا  تصم    اهن لك  لقطر،  د  ومس تع  "  العرب  يعرب ال"  عىل  حانق  ك  ب

مارات انتقاد أأي   عن لكي  85... املتحدة يةب العر  لال 

 س ياس يون   مه  CIGPA  مؤمترات  يف  واحملارضين  املتدخلي  جل    أأن  للنظر  امللفت

  عم   تاملؤمترا  هذه   مواضيع   تناسق  يشك  و .  ةينس  فر ال  ابراتيف اخمل  ومسؤولون  فرنس يون
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 ابالكت  هذا  يف  التايل  املقال  يلتفص ابل   تناولهاي س    نقطة   ز،للمرك  لنةاملع   هدافلأ ا

"CIGPA،  ؤرشاتملا  لك  ".  الفرنس ية  اخلارجية  ةالس ياس  مع   قةمتناس  ةفكري  مؤسسة 

  ازري امل  حداد  يكهنا  اليت  الكراهية  التقاء  نقطة  يه  CIGPA  آأنب  الاعتقاد  عىل  تبعث

القلقة من    لفرنسا  الرمسية  يةج اتي سرت الا  الأهداف  مع   كياوتر   ولقطر  ال سالمية  اتهجتو لل 

  ض يعر    مما  الرتيك،  النفوذ  تنايم  ختش   يتالو   والأفريقية  ربيةلعوا  ةاملغاربي  عوب الش  حصوة

  اوفق    د،وهيد    كبري،  حد    ا ىل  الغرب  حيدده  عاملي  نظام  عىل  القامئ  الراهن  الوضع   للخطر

  CIGPA  و  ازريامل  اددح  توظيف  يندرجو .  املنطقة  يف  هاومصاحل   فرنسا  نفوذ  ،يسار بل 

  ل امش  شعوب  وهنوض  ة الشعبي  جاجاتالاحت  موجة  ل هجاض  ادلعائية  احلرب  مضن

بقاهئم الأوسط، والشق فريقياأأ   . اخلضوع وضع  يف وا 

 اإلماراتيي    والتمويل النفوذ . 6

  ا ىل   ابلنظر  نفسه  رضيف   أأمر    لها  التابعة  فوذالن  وش باكت  ال ماراتية  امجلاعات  يف  تدقيقل ا

  من  سعادة   بن   ن م  املقربي  الزمالء  بعض   بل قِ   من  برصاحة  تبنه وامل   ناملعله   بريالك   بقر ال

 ومركز   CIGPA  بي  مئةقاال  الشاكة(  5.3  القسم)  هأأعال  انقش نا.  طاالأوس  هذه

 ىأأخر   ت منظام  حضور   ا أأيض    القارئ   س يكتشفو   دلحالن،  التابع  ال مارايت "  أأحباث"

ريك  اريفيلب   ريشار  فهيا  شارك  عامة  أأنشطة  نظمت  مش بوهة   ممن  مهوغري  دينيس يه  وا 

 .تكتشفوهنم س نرتكك

ا،   املض    لبق   ،نوحض    أأن  خالقيةالأ   ةالأمان  ومن   بي   مبارشة  صةل   نكتشف  مل   بآأننا  قدم 

  ليس  لفصال  هذا  يف  القصد  أأن    اأأيض    شريون .  هذه  ال ماراتية  النفوذ  وش باكت  سعادة  بن

  هو   هنا  هدفنا.  مش بوهي  أأشخاص  أأو  مبنظامت  بطهروا  عىل  بناء  سعادة  نب  ةاندا  

طاره   يف  ينشط  دة،ضاامل   الثورات  من  أ خر  فضاء  عىل   الضوء  طتسلي  سةامحب  ا 

  ط تسل    ال طالةل  وهذه.  CF2R  و  CIGPA  داخل  سعادة،  بن  من  بونر  قامل  املتعاونون

 .ياسوالس   الأيديولويج حميطه من أ خر جزء   عىل الضوء بدورها
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 دحالن  محمد . 1.6

 بآأنه  ابرث  بنيامي  حفيالص  يصفه  يواذل  ماكن  لك    يف  دهجن  اذلي  الشخص  هذا  وه  من

 ؟"دويل ذنفو  وكيل"

  الصور   ا حدى  تُظِهرهو .  العربية  لثوراتاب  اخلاص  CIGPA  مؤمتر  نالدح  محمد  أأدار

املازري  جانب  ا ىل  التذاكرية    مة وابتسا  ببعضهام  ملتصقي  اسرتخاء،  حاةل  يف  ،حداد 

  زمرك  مع   ابلشاكة  فعاليتي  نظم  قد  CIGPA  مركز  واكن.  وهجهيام  عىل  مرتسمة  ضةعري

  جنيف   مؤمتر  عىل  ا أأيض    نالدح  ظل  يمي  .  دحالن  سهيرتأأ   اذلي  لدلراسات  86أأحباث

  ب جان  ا ىل  ويعترب  ،(GNRD)  والتمنية  للحقوق   يةالعامل   الش بكة  نظمته  اذلي  الفخم

لون اذلين الأعامل رجال أأحد ذكل  87.احلكومية غري ةمظنامل  هذه ميو 

  ا راعي    بصفته  GNRD  و   CIGPA  يسال كو   داخل  خصالش  هذا  ةرؤي  تفاجئنا  مل

 يف  الشعوب  لصحوة  هضةاملنا  املنظومة  مضن  نشط  يلع   هنأأ   اأأيض    عروفملا  ومن  هلام،

 : الأوسط والشق فريقياأأ  شامل

  وبشعل ا  ثورات  ملاكحفة  زايد  ابن  مبعوث..  الانقالابت  بعرا..  املؤامرات  أأخطبوط

  ياتمسم .  .ملقاومة اب  عب اللت ل   ىلطوال"  ا رسائيل"   ويد  الاتاجلرن  صديق..  العربية

  اذلي   ،طينيةالفلس "  فتح"  حركة  من  ولصفملا  يالقياد   دحالن،  دمحم  هبا  ُعرف  وُكن 

ا   زايد  أأبناء  دجي   مل.  العرب  اجملمتع  وجسد  عظم  يف  ينخر  رسطاان    2011  منذ  ابت  خشص 

  آ مروالت  سالتجس    يف  الطويل  وابعه  الرجل  فتارخي  ة،يلمي ال ق   أأجندهتم  لتنفيذ  كدحالن

  قبةل   ا ىل  يهلو ح تل   د املعمت  سفره  جواز   هو  أأمته،  بين   أأو  شعبه  بين  عىل  سواء  يانة،خل وا

  واس تقرار  أأمن  عىل  القفز  يف  الطامعون  الشعوب،  راتمقد  يف    ونابثالع  يقصدها

 ( اقتباس ) 88. اجملمتعات

ذن  هو  من   ود نع  دعوان   اخملزية؟  النعوت  هذ ه  لك  هخشص  يف  جيمع   اذلي  الرجل   هذا  ا 

 . لالأص ا ىل
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  خل اد  صعوده  بدأأ .  ةز غ  جنوب  يف  لالجئي  يونس  خان  خممي    من  دحالن  ينحدر

  اس تخبارات  هجاز  وهو  الوقائ،  الأمن  هجاز  قيادة  توىل  ماعند  1994  عام  فتح  ةكحر 

ن  –  قوي  وأأمن نشاؤه  ت    –  عنرص  20000  من  مكو    لته ومو    أأوسلو  اتفاقيات  مبوجب  ا 

 قواأأطل عالقطا ساكن  أأن   دلرجة  ةز غ  قطاع يف  القوي لالرج وأأصبح 89. املتحدة تايولال

 90". النس تانحد" امس علهيا

  فتح   حركة  رئيس  عباس  محمود  وبي  بينه  نشب  فخال  نتيجة  روعامل  سقوطه  جاء

عادة  بعرقةل  اهتمه  اذلي عامر  ا   يونيو   يف   فتح  حلركة  الثوري  اجمللس  يطرده  أأن  قبل  غزة،  ا 

  متبادةل  وقذف  هريش ت   محالت  ذكل  وتبع   91. سوالاختال  ابلفساد   تامااهت  دعب  2011

  الفلسطيين  يسرئ ال  اغتيال  ةيل ع   يف  متلحمل ا  دحالن  تورط   عن   كشفت   بياجلان   بي

 : الفلسطينية اومةقامل رموز  من  وعدد 92عرفات ايرس الأس بق

 ة،ادحش حالص  بيهنم من الفلسطينيي،  القادة  كبار  من  عدد اغتيال  يف متورط  دحالن

  كوادر  ا ىل  فةضا ابل  ]...[    2020  عام  يف  اغتيل  اذلي  حامس  يف  زةالبار   كوادر  أأحد

  الزبن   وخليل  الصفطاوي  وأأسعد   شعبان  وبأأ   ومحمد  ميك  هشام  بيهنم  من  نريأ خ  فتح

 . شهداء  محمود دلوخا س يف أأبو ونعمي

  جاء   دةحشا  صالح  لغتيال  الأوىل  احملاوةل  يف"  الشهادة   هذه  عباس(  محمود)  يرووي

 م،خض  ار انفج  مسع  دقائق  وبعد  ..دقائق  خالل   س ينهتيي  ةادحش  صالح:  وقال   دحالن

  حلظة   قبل  البيت (  ترك)   نفد   ...الـ  ابن:  دحالوا   ابحلرف  وقال   ارجللخ   دحالن   فذهب 

 ( اقتباس ) 93". واحدة

  امستشار  "  أأصبح  حيث  ذهبي ا  منفى  دلحالن  املتحدة  بيةعر ال  ال مارات   ةلود  رتوف  

عاليم  مايل   دمع  من   به  حظي  ا م  ل وبفض  94.زايد  بن  مدحمل"  اأأخ  "  حىت  أأو"  اـ  محمي   من   وا 

  الرجل يعملو . للثورات  ادضامل وم هجل ا مرحةل ا ىل دحالن لتقان  ية،ارات ال م ادلوةل رئيس

 الصحوات   ا هجاض(  2 و  فلسطينيةل ا  القضية  تصفية(  1:  أأساس يي  حمورين  عىل
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  يف   كيةل م وبرت ل ا  ةالأنظم   عروش   اهنيار  ىل ا    ؤد يت  قد  عدوى  أأي    بلتجن    الشعبية

 . طقةنامل 

  بتطبيع   ةلوادل  قامت  قد ف.  ارس    الفلسطينية  القضية  من  تال مارا  دوةل  موقف  يعد  مل

احملمتةل    شاركةابمل   الفلسطيين،  الشعب  حلقوق  اتم    جتاهل  يف  الصهيوين  يانك ل ا  مع   عالقهتا

 أأعقاب   يف  جاء  التطبيع   هذا  ن  ا ىل أأ   ال شارة  جتدرو   95.التفاقيات  هذه  تنظمي  يف  نحالدل

  املرصي   والنظامي  مبترا  للرئيس"  القرن  قةفص"  أأحدثهتا   اليت  ة ري بالك   جةالض

 . هنائ بشك الفلسطينية ةضيالق  تصفية يف لتمتث   اليت" ةالصفق" ي،عودلساو 

عالن  من  يلطو   وقت  قبل  بدأأت  قد  ال ماراتية  التحراكت  واكنت  بذلت فقد  .  الصفقة  ا 

  طريق   عن  حامس   دييأأ   ن م  غزة  قطاع  عىل  الس يطرة  لس تعادة   حثيثة  اهجود    ظيب  أأبو

  عن   بةمرس    ماتعلو م  أأفادتو .  ةاملنطق  يف  دحالن  ميلكها   اليت  العالقات  توظيف

 حضااي   وأأهايل  الأمنية  الأهجزة   لصاحل  غزة  ا ىل  دحالن  س يجلهبا  ةري كب  مالية  مساعدات

 : ال رسائيلية اءاتعتدالا

 هأأن  Middle East Eye  ملوقع(  Bardawil)  ويلرداب  كشف  الأثناء،  تكل  يف

  هذا   يلت ق أأ   اليت  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  الأمن   توالق  دعه  ا ىل  فةضال  اب

 . الصيف  هذا حرب  نم ريناملتض   بدمع دحالن ده ع ت  س بوع،لأ ا

  أأفرادها،   أأحد  فقدت  ةأأرس   لك   دولر  5000  تقدمي  عرض  دحالن  أأن    بردويل  قال

صابة  لك   دولر  1500و  مزنلها،  فقدت  أأرسة  لك  دولر   أ لف  10و  ة،خطري   ا 

  ئلسالو   دحالن  مع  املتعاوني  أأحد  حورص  .  متوسطة  بتها صا  فرد  لك  دولر  700و

عالم زع  دحالن  عرب  اراتمال    من   س تآأيت  الأموال  ن  بآأ   يةل حم   ا   96.العائالت  عىل  لتو 

 ( ال جنلزيية   عن مرتمج)
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  وكسب  غزة   يف  حامس"  ا سالميي"  نفوذ  هتميش  هو  املناورة  هذه   من   فهدال   اكن

 أأ . املتتالية احلروب وحضااي  عالقطا عىل  ضفروامل راحلصا  حضااي  تعاطف 

  التطلعات   ل هجاض  العربية،  ولادل  يف   وبعالش  حصوة  بةار حم  عىل  اأأيض    ندحال  عل

ىل  العدوى   ه لهذ  حمتي  ول صو   ولتفادي  الشعوب،   لهذه  ادلميقراطية  البرتوملكية   الأنظمة  ا 

  جبعهل   كفيل  ايف،القذ  نظام  بل قِ   من  ةبيلي ل ا  ةالثور   مقع   يف  دوره  اأأم  .  الأوسط  الشق  يف

 مسالال    س يف  مع   ومعاملز   هرطلتو  "  ادلولية  ةائيناجل   احملكة  بلقِ   من  قيقحت   حمل  

 جرامئ   بارتاك  يف  القذايف  لنجل  املساعدة  دحالن  تقدمي   يف  شتبهيُ   حيث  97، "القذايف

 :لـ مطلوب القذايف ال سالم س يف أأن   املعروف ومن. ال نسانية ضد

  ابعتبارها   للمدنيي،  دواضطها  قتل  اتليع   اكبارت   يف  عومةز امل  يةائ نجل ا  همسؤوليت

 98. ليبيا أأحناء مجيع يف 2011 فرباير 15 نم  ابدء   ية،ال نسان  ضد جرامئ

 : بسبب اوأأيض  

ا ىل    طةخل  وتنس يقه  تصمميه   القذايف   نظام  ضد  املدنية  اتتجاج الاح   ومقع  ردعهتدف 

 99. الوسائل بك

 دوره"  حول  الفلسطينية  لطةالس  فر ط  من  حتقيق  من  اأأيض    مس هتدف    دحالن

 100. "قذايفلا ةحكوم ا ىل ليةال رسائي  سلحةلأ ا نقل يف املزعوم

  وحىت   تس هتدفه،  اليت  والتحقيقات  اجلرامئ،  هذه  ابرتاكب  يهل ا    املوهجة  ماتالهتا  ورمغ

 اللييب  للشعب  الشعبية  التطلعات   ضد  العمل  دحالن  يواصل  القذايف،  نظام  طسقو   بعد

 101. كراي  وعس ماداي    رتفح تايش  ميلي  دمع  خالل من

 
دارة ترامب ا  .  املازري  دة وحداسعادبن  أأمحد  وهذا يناقض أأطروحة    أأ   س دول ذات ل سالميي عىل رأأ ىل وضع املاذا هتدف ا 

الكثري من ادلول    شدل الكثري من اجلهد وحت حي أأهنا تبذ   وليبيا وسوراي وتونس أأو حىت اجلزائر، يفة مثل مرصاسرتاتيجية عالي

 كيلومرت مرب ع؟ 365احته "لطرد" ال سالميي من قطاع صغري مس
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 اكفة   بتاات    تغطي  ل  ، دحالن  هبا  قام  يتال   يةالتخريب   للأنشطة  اخلاطفة  النظرة  هذه

  د اعتس  ذكل  مع   لكهنا  والمين،   وسوراي  وفلسطي  والسودان  ومرص   تونس  يف  همناورات

  اليت   اخملتلفة  الأساليب  وتنو ع  والتحريض،  الفنت  تآأجيج  يف  حامس ته  مدى   كشف  عىل

  ةقو الو (  GNRD  ومتويل  Abhath  مركز)  الناعة  القوة  بي  ترتاوح  يتلا  ،همايس تخد

 102(.رصبيا يف الأسلحة صناعة يف ستامثرالاو املسلحة اعاتالزن  يف التدخل) ش نةاخل 

 والتنمية  قوقللح  العالمية  ةالشبك. 2.6

  حة روطأأ   لنش  اجلهود  من  الكثري  نبا  رينيه  بذل  ،ةنعم  وماجد  لبيفيار  ريشار  غرار  عىل

  الكوكبة  هذ ه  ك ار يش  ال حلا  بطبيعة  وهو  ة،ال خباري  مواقعه  عرب  ة د سعا  لنب   املؤامرة

  ه، والتوجي  التآأثري  بآأدوات  وومصها  احلكومية،  غري  ظامتاملن  عىل  الشس  الهتجم  به اخط

  يصعد   نراه  عندما  الاس تغراب  احق    رييث  املوقف  هذا  ومثل .  الأمريكية  للمصاحل  خدمة  

 رمبا  يويح،  مبا  دحالن،  دمحم  من  اجزئي    ةلاملمو    RDGN،103  ش بكة  حلساب  خطابه  يف

 الازدواجية   ههذ.  سيئة  وأأخرى  دةجي    حكومية  ريغ  منظامت  هناك   أأن    ،رهنظ  ةوهج  من

  الاهامتم   ا ىل  ودفعتنا  انتباهنا  تت لف   احلكومية  غري   تاملنظام  مع  العالقات  يف  طرفه  من

 .املنظمة هذه بقضية

 سطيينل ف   مواطن  ديب،  لؤي  اسه أأس    ةينروجي   حكومية  غري  منظمة  GNRD  ش بكة

  أأنشطة   بي  من  ،رئاس ته  ة فرت   لالخ  احلكومية  غري  ةنظممل ا  ه ذه  مت اقو .  الرنوجي  يف  مقمي

 يف  وشاركت  ،(ال رهاب  حول  ل خراو   البحرين  حول  أأحدهام)  مؤمترين  بتنظمي  أأخرى،

  واجلزائر   ،(2013)  والأردن   ،(2011)  السودان  جنوب  يف  الانتخاابت  مراقبة

  تونس   ويف  ،(2014  س ية الرئا  الانتخاابت)  مرص   ويف  ،(2014  الرئاس ية  تخاابتالان )

 (. 2014 يةاهن ،انيةربمللا)

  كرهما،   عن  فآأابنت  رعاهتا،  من  تلقته  اذلي"  امجليل"  ا أأيض    GNRD  ش بكة  تنس  ومل

 : أأن   2013 أأكتوبر 18 يف ال مارايت  ال خباري" The National"   موقع  أأعلن حيث
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  حقوق   ماحرتا  حيث   من  العامل  يف  14  تبةر امل  حتتل   ةدحتامل   بيةالعر   ال مارات  دوةل

  عىل   مةمتقد  ...[  ]  (GNRD)  ةوالتمني  للحقوق  ية مل عال ا  بكةالش    فتصني  يف  ناس ن ال  

 104. تحدةمل ا الولايت ذكل يف امب الغربية، ادلول  من  العديد

ذا  رسايلية  املرتبة  هذه  تبدو   فت صن    ،2013  عام  يف  أأنه  املثال،  سبيل  عىل  علمنا،  ا 

 30  أ خر  بي   من   حدةت  مل ا  بيةالعر   ال مارات   دوةل(  Freedom House)  هاوس  مو يدفر 

 يف   105، دراس هتا  تـ  مت  دوةل  195  بي   من  احلرية  جمال   يف   خطري  نقص  من   تعاين   ةلود

  البشية  احلرية  ملؤرش  وفق ا  املتحدة،  العربية  اتمار ال  (  Cato)  اكتو  معهد  صنف  حي

 2015.106 ماع يف 152 لصأأ  ن م 117 املرتبة يف دلهيم،  املعمتد

  أأموال   تبييض  هتمة  ديب  ىل ا    تهج  و   الرنوجيية  حافةلصوا  اك حملا  أأن  ا ىل    ال شارة   ردوجت

  انبعنو   احتقيق    Aftendbladet  ريدةو ج حصي  ونش.  املتحدة  العربية  اتال مار   مصدرها

 : ديب لؤي فيه يهتمون" الغامضة املنظمة"

  ، ضلأأف  عامل  أأجل  ومن  مسالال   أأجل  من  يناضل  أأن  يبدو  ما  عىل  ديب   محمد  لؤي  أأراد

 فرتة   وبعد  اثلثة،  منظمة  تلهتا  ،رىخأأ   ةمظمن  مث  به،  خاصة  ةحكومي  غري  ةمنظم  فآأنشآأ 

 ش بكة  عن   لوحده  عبارة  صغري،  نروجيي  جممتع  من  املنحدر  الرجل  هذا  أأصبح  ةوجزي 

 ،اليورو من  املاليي   حتويل ت    وقد. املش بوهة  واجلامعات ادلولية املنظامت من   حقيقية

  ب يد  يؤ ل  علهيا  يس يطر  يت لا  تساابحل ا  ا ىل  ال مارات،  يف  مقميي  غامضي  اةعر   نم

مرباطورية   يبدو  ما  عىل  دش ي    اذلي   ا خشص    ذاته  الوقت  يف  وأأصبح  ،يننساللعمل ال    ا 

 ( ال جنلزيية   عن مرتمج) 107ثراي  

 لرج"بـ  مبارش  غري  أأو   مبارش  بشك  مرتبطة  منظامت  عدة  املقال  صاحب  حيص ـويُ 

 : GNRD ش بكة ىلا   ابل ضافة مئة،قاال مضن وجند ،ضمغاال "ةال نساني املشاريع 

 ( سويرسا  - جنيف) SIHR – ال نسان قوقحل يفكندانس الا املعهد .1

 ( رساسوي  - جنيف)  IIPJHR – ال نسان وحقوق داةللع وا للسالم ادلويل املعهد .2

 ( وجي الرن  - ولص) ICAWC – احلرب جمريم  ضد ادلويل  التحالف. 3
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 ( الرنوجي   - ولص)  ECRJ –  داةللع وا قوقللح  روبالأو  املركز. 4

 ( وجيالرن   - لوص)  فيةانكندس الا اجلامعة. 5

 ( غزة)  العاملية ادلراسات  أأاكدميية. 6

 ( وجيالرن   - فيجو) EAPSA – اخلاصة املدارس   دامت لع الأوروبية  الرابطة. 7

 ( مرص  - القاهرة)  ال نسان  وحقوق والتمنية للسالم ماعت . 8

 ( ا يرس سو  - جنيف) نال نسا  وحقوق العادةل   ةامكاحمل دلمع ويلدلا اجمللس. 9

 ( سويرسا  - يفجن ) ADH – انال نس حقوق  ةلاكو . 10

 ( ن السودا  - اخلرطوم)  منيةلت وا للسالم معارج مؤسسة. 11

 : ا الشآأنذهبا كتبو و  أ خر، مقال يف نقديةل ا التدفقات مسار تتبعوا يالصحفي نفس

  يف   ني املولود  [ رراحمل  مالحظة   مقيد،  الوهاب  بدع و   صفوح]   يالشقيق   ءأأسام  تظهر

لت   اليت   الشاكت   ظممع  مئقوا   يف  حدة،املت  عربيةلا  ال مارات  يف  يقميامل و   راي،و س   حو 

  يف   ديب   لؤي  علهيا  يس يطر   فيةمرص   حساابت  ا ىل  يورو   نيومل   15.5  من   أأكرث

 . الرنوجي 

  الاقتصادية  اجلرمية   ملاكحفة  املركزية  ةالوحد( ]Økokrim)’  أأوكوكرمي  اهتمت   دماوعن

  بأأحصا  جرامئ  به تاكابر   ديب   2018  مايو  يف  [رر حملا   ظة حمال   ،وجيالرن   يف  والبيئية

  عىل  ماتهتاال  تركزي  العام  املدعي  رقر    ابلبش،  والاجتار   والزتوير  بيضاء،ل ا  قاتاليا

  الرعاة  ةقضي  يف  التحقيق  وقف  الشطة  رتقر    مث  .الرنوجي  يف  املرتكبة  اجلرامئ

 باتلطل   بهتا تجاواس    ظيب  أأبو  ون تعا  ملعد  ار  نظ  املتحدة،  العربية  ال مارات  يف  الغامضي

 ( ال جنلزيية من مرتمج) 108. أأوكوكرمي هلم  مهتاقد   اليت  للتحقيق دةاملساع

 : الرنوجيية احملاك  بلقِ  من عليه احلك قبلو 

  خطرية   ة ليما  جبرامئ   ديب   لؤي(  Stavanger)   ر س تافنج  مقاطعة   حمكة  أأدانت 

 اتس نو   أأربع  جنابلس  قب ساال   GNRD  رئيس  عىل  وُحك.  ابلبش   والاجتار  والزتوير

ا  ديب عىل    ُحكو . ]…[  فص نو   كرونة،  ماليي  عشة  عن  يال  ل ق   يزيد  ما  دبسدا  أأيض 
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 متويل  لمن أأج  يديرها  اكن  اليت   احلقوقية  ةنظمامل   من  الأموال  هذه   اختلس  قد  واكن

  اذلهبية  القطع  من  عدد  مصادرة  يف  ةلادلو  رشعت   كام]...[  .  ال نرتنت  عرب  القامر  أألعاب

 ( ةمجتر ) 109. صول بدلية يف نالاكئ ب ي د مزنل  يف علهيا ورعثل ا ت  اليت 

 مليةالعا  الش بكة  لوحو   ديب  لؤي  ممارسات  عن  الرنوجيية   ةحافالص  رتقاري  متزيت

  املذكورة   الغ املب  أأن    التقارير  هذه  تنوبي  .  ادلقيق  ابلمتحيص(  GNRD)  والتمنية  للحقوق

  ا ىل   دة حاملت  بيةعر ال  تا ار مل  ا  من   يورو  مليون  15.5  من   أأكرث   حتويل  ت    وقد  هائةل،

  تنشه   مبا   فقط  ق يتعل    املبلغ  اوهذ.  واحد  خشص   علهيا  ريس يط  اليت  املنظامت   حساابت

  جموع   من  اجلليدي  اجلبل  رأأس  سوى  لميث  ل    بذكل  وهو  واحدة،  ودوةل  الصحافة

لـتُ   ليت  والالأم ذا  عام  يتساءل  أأن  وللمرء.  دةعد  املت  ديب  منظامت   ا ىل  حو    تكتل  اكن  ا 

 نفوذ  ش بكة  نم  صغري  جزء   سوى  واقع لا  يف  ليس  ديب  اهيعل  ريطيس    يتلا  نظامتمل ا

ماراتية   أأ . أأورواب داخل سعةاو  ا 

  يف   110ا دولي    مؤمترا  2015  فرباير  17و  16  يف  والتمنية  للحقوق  العاملية  الش بكة  ظمتن

 واكن .  جنيف  يف  نلامي  حبرية  ضفاف  عىل  الواقع   املهيب"  ويلسون  الرئيس"  فندق

 ال رهاب  ماكحفة  يب  ازنالتو   حتقيق  يف  والفرص  تايالتحد    حول  يدور  رمتؤ امل  موضوع

يريك   لبيفيار  وريشار  اناب  رينيه  مشاركة  عن  ال عالن  وت    111.ال نسان  حقوق  وحامية  وا 

 . املؤمتر يف ومتحدثي( VIP" )هممي"  كضيوف ه،يس يدين 

 The)  نايدر غاال  حصيفة  يف  (Brian Whitaker)   تاكري و   براين  الصحفي  يروي

Guardian)،  قضية  يف  قق  ح  اذلي  GNRD    ةيحفض "  بعنوان  ملف ا  وأأعد 

GNRD"،112  عنوان   حتت  ظرللن  ةملفت  مقاةل  يف  املؤمتر،  هذا  سكوالي  يف   حدث  ما 

 : "ال رهاب ملاكحفة يةوالتمن  وقللحق العاملية للش بكة الغريبة اخلطة ...جنيف يف ولمية"

 
الشحي  أأ   التيص جسل  لعام  ابفافية  الأوروب  العمتث   2014ع لالحتاد  الش بكة  والتمنية )يليات  للحقوق  اRDGNاملية  لبدلان  ( يف 

ا   فرنسا،  بلجياك،  المنسا،  بريطاالتالية:  الربازيل،س بانيا،  العظمى،  السودانك   نيا  الرنوجي،  مودلوفا،  لبنان،  الأردن،  ،  ندا، مرص، 

 ا.دة، زامبيربية املتحويرسا، تونس، ال مارات العس
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 تعمت ي و   ،يفن ج   ةحبري   ضفاف  ىلع  جنوم  مخس  فئة  من  ويلسون  الرئيس  فندق  يقع

طالةل ثالثة ، وحيتو (Mont Blanc)  بالن  مون  جبل  عىل"  نائيةتث اس  "  اب  عىل    ي 

 فندق  يف  الغرف  أأسعار  ترتاوحو ".  اىه تض   ل  اليت  الأطباق  أأشهيى"  متقد    مطامع

  جناح يف الواحدة  لليةل ليين ا سرت  جنيه أألف 52 ىلا    ا سرتليين  جنيه  250 بي   ويلسون

 ( ة ال جنلزيي من مرتمج) 113. بنهتاوس روايل

 :GNRD ةش بك تدفعها  اليت تحدثيمل ا تاكليف الصحفي كرذي مث  

ذا  وارد  جويل  الأوروب   ملانالرب   يف  الربيطانية  العضوة  اكنت ...  قاتالنف  مجيع  احتسبنا  ا 

(Julie Ward  )لها  دفعت   لقد.  يرةمس تد  طاوةل  يف  ةك شار للم   املدعوين  من  واحدة  

GNRD  ا ىل   مانشسرت  من  ي ان لي ا سرت   اهي  جن  525  مببلغ  الأعامل  رجال  درجة  تذكرة  مثن  

 . ويلسون فندق يف يليلت ملدة ال قامة لها ووفرت بروكسل عرب جنيف

ذا   كبار   من  ومتحدثي  ضيوف"  كـ  املسجلي  الأربعي   املدعوين  أأن  افرتضنا  ا 

ن    ةل،اثمم  معامةل  تلقوا  قد   "VIP  الشخصيات  املؤمتر   يف  مجيع ا  حضورمه  تلكفة  فا 

  ة عترب امل   التلكفة  اباحتس  دون  بعابلط   وهذا.  ليينا سرت   يهجن   50000  دابلتآأكي   ستتجاوز

  والتنظميية   يةدار ال    ليفوالتاك"  الشهرية"   ويلسون  فندق  قومراف  القاعات  لستئجار

 ( ال جنلزيية  من مرتمج) GNRD .114 بش بكة اخلاصة

  تعاملها   يف  وارد  يلوج   الأوروبية  النائبة  به  أأدلت  ياذل  ابلترصحي  مقال  الصحفي  معيدو 

بالغ دنع  ةفيفاشب   115.مؤسس هتا ا 

  تنظمي   اءرو   زاحملف    يعتربه  ما  اءهر  قُ   ويتاكر  براين  يشارك  ،املقاةل  نفس  من  أ خر  جزء  يفو

 :ن  أأ  دويؤك   116. التحضري من  عامي مدة  للصحفي، وفق ا  ب،تطل   اذلي احلدث  هذا مثل

نشا  يف  لمتث    GNRD  مشوع  بل قِ   من  املطروح  الرئييس   حالاقرتا   دويل   جملس  ءا 

ن  حتديد  يف اوأأساس    ا جامل    همتهم   صتتلخ    ابال ره  ةحفاكمل   اليت  واملنظامت  الأفراد  مه  مه

رهابية"  أأهنا  عىل  تصنيفها  ب جي عتُ   عاملية  سوداء   قامئة  جتميع  عنه  ضيمتخ  و   ، "ا    راجه

ثـوتُ   ( ال جنلزيية عن مجرت م) 117. اهب   حتفظـ ويُ  س نواي   حده
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 : الصحفي يضيف مث

  ةمسود  لكن  ،"برهاال  "  فريتع   بشآأن  ا جامع  دوجو   معد  يف  تكن  الرئيس ية  ةاملشلك

  يبدو.  تعريف  أأي    تقدمي  ب ن  جت   خالل  نم  ال شاكلية  هذه  عىل  لتف  ت   GNRD  اتفاقية

  يعمتد   ل   ية،تمن وال   للحقوق  العاملية  الش بكة  مشوع  حبسب  ،"ا رهاب"   تصنيف  أأن

.  برهاال    حفةملاك   ادلويل  لساجمل   أأعضاء  تصويت   عىل  يقوم  بل  حمددة،  معايري  عىل

 ادلول  بي  مفاوضات  ا ىل  ذكل  يؤدي  أأن  ميكن  كيف  نرى  أأن  لسهل ا  من  يلاتل واب

  ال رهابية،   املنظامت  أأو  صالأشخا]  قامئة  يف  درجيُ   أأن  ب جي  من  عرفةمل  ءعضاالأ 

 FIFAالـ  من  نوع  ا ىل  لساجمل  هذا  ليتحو    أأن  امستبعد    وليس[:  احملرر  مالحظة

 أأ  

 (ةي لزي ال جن  عن مرتمج) 118. ال رهاب اكحفةمل

  حشدو   الضغط  سةممار هو    ليل،تحال   لهذا  وفق ا  املؤمتر،  هذا   عىل  قاملعل    رهانلا  اكن

  أأمام   الأبواب  فتحي و   الطريق  ده س مي اكن    اذلي  GNRD  مشوع  د اعامت   أأجل  من   ادلمع

رهابي  "  عترب يُ   املشوع،  هذا  وفقف.  هابال ر   ماكحفة  جمال  يف  اوزاتتجال   أأنواع  مجيع  " اا 

  ال رهاب،   ةملاكحف  ادلويل  اجمللس  أأصوات  أأغلبية  كلذك   اه نف ص تُ   منظمة  أأو  خشص  ي  أأ 

ظف ت  أأن  ا بوسعه   اجمللس  هذا   تويتص  يف  التآأثري  عىل  القدرة  كل مت  هجة  ي  أأ   وابلتايل،   و 

 . اله  خصم  بآأي   جس مي  رضر  ل حلاق املتحدة الأمم أ ليات

ث    دوق  119،تاخملابرا  ةلأهجز   فكثي  وجود   ا ىل  رؤمتامل   هذا  يف  اركيشامل   قامئة  تشري   ل مه

  عن   فضال    ،"هابر ال    يف   برياخل "  قوقبر   حمند  رؤمتامل  هذا  يف  املشارك  رياجلزائ   الطرف

ريك  من  لك     مشاركة  ملاكحفة "   الفخم  املؤمتر  هذا  يف   اناب  ورينيه  لبيفيار   وريشار   يسدني  ا 

 ."ال رهاب

 
 . لقدمالاحتاد ادلويل لكرة ا أأ  
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 " ساناإلن لحقوق" IIPJHR -SIHR شبكة. 3.6

  رينيه   انتقض  ،GNRD  ش بكة  ضد  الرنوجيية  اك حملا  وهجهتا  اليت  الثقيةل  تاماالهت  بعد

  اع فلدل  مقالت  122ثالث   بل  121مقالتي  أأو  120حدةاو   اةلقم  ليس  نشه  طريق  عن  ،اناب

 وينطوي   هيف   امبالغ   الصحفي  فعل  رد    وبدا.  ديب  لؤي  وعن  احلكومية  غري  املنظمة  عن

  رط و  ت م   صخش  عن  فاعدلاب  اناب  رينيه  يغامر  ملاذا  ؤال،س   طرحيُ   وهنا.  ةمج    خماطر  عىل

 لي؟ الرج  بي صةل  هناك هل  مش بوهة؟ قضااي يف

  ائه عضوأأ   بآأهدافه  للتعريف"  renenaba.com"  قع و م  عىل   "حنن  من"  قسم  ميقد  

 : يتي ت ال   املهمتي ا ىل امشري   اناب،  لرينيه ذاتية سرية وأأنشطته،

  اذلي (  SIHR)  انال نس  حلقوق  يفندانسك الا  للمعهد  اريةالاستش  اجملموعة  يف  عضو

 ، 2014  عام  ومنذ   العربية،-الأوروبية  الصداقة  ةعيمج   وعضو  ل،  امقر    يفن ج   نم  ذيتخ 

(  IIPJHR)  ال نسان   وحقوق  والسالم  للعداةل  ادلويل  املعهد  يف  مستشار  صفة  ىل  يتو

 123. جنيف يف هومقر  

-CH  برمق  جةلسم   يةمجع )   IIPJHR  نأأ   ا ىل  جنيف  ملقاطعة  تجاريل ا  السجل  يشريو 

 ال دارة  جلنة  ءضاأأع  بلقِ   من  2020  يناير  20  يف  اه حل    ت    قد(  660.0.503.010-7

  ديب   ةنور  الرئيسة  من   أ خرين،  أأعضاء  بي  من  لجنة،ل ا  هذه  وتتشك  124.لها  بعةالتا

 مجيع   ا ىل  السجل  نفس  شرييُ و (.  الرنوجي)  ديب  محمد  لؤي  العام  والأمي(  الرنوجي)

  ن م  نيث ا  أأن    ةظمالح  وميكننا  .مةللمنظ  الأساس  النظام  ىل ع  لتدخأ    اليت  يالتالتعد

 (الفالس  زايد  بن  دأأمح  يلع  يوسفو   قريبان  انخلف  ماجد  مشسة)  ييال مارات   املواطني

ا  14  ملدة   التوايل  عىل   رئيس   وانئب  ئيس ر ك  املعهد  جلنة  يف  شاراك  قد   مايو  11  من )  يوم 

 .ةاطفاخل ا طاللهتام ءورا من الأس باب نعرف ول(. 2016 مايو 25 ا ىل 2016

 ،(Forotan Bagha Amir)  أأمري  ابغا  ناتروفو   امس  حيمل  ص  خش  اأأيض    لوجُسِ  

دارة   جلنة  يف   كعضو   يوليو  1  بتارخي)  اسالأس  للنظام  الرابعة  املراجعة  ناءث أأ   املعهد  ا 

 هذا(.  2014  س مار   13  بتارخي)  ةابعالس  املراجعة  يف  القامئة  من  بهشط   قبل(  2013
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ا  هو  الشخص  بصفته   ابان  رينيه  اهيف  يشارك  اليت  ،SIHR  ةظممن  جلنة  يف  عضو  أأيض 

 . الاستشارية ا وعهتجم  يف اعضو  

 ببسب  ت    IIPJHR  معهد  حل    أأن  "  easymonitoring.ch"   موقع   خربانـويُ 

  أأشهر   س تة  اددس  عدم  التقرير  ويكشف   125. "ةمس تحق    بديون  ق تتعل    قضائية  متابعة"

جاملية بتلكفة ر جياال   من  126.رسيسوي  نكر ف 30900 بـ   تقدر ا 

  للعداةل  ويلادل   هداملع   بي  الوثيقة  الصةل  تكل  فتشنك   أأن  اض  يأأ   الغريب  من  واكن

 السويرسية   فةالصحا  أأفادتفقد  .  فاملتطر    الفرنيس   يلمي وا  IIPJHR  سانن ال    وحقوق

  سوراي   حول  رمؤمت  انعقاد  ملنع   يفجن   يف   "امجلعيات  بيت "   يف  اضطراابت  وقوع  عن

 اثني   ي  منظمه   ركةمشا  ة،ناس بابمل   توزيعها  ت    اليت  املنشورات  كرتذو   127. املعهد  ينظمه

 يةع ومج (  الأسد  ربشا   نظام   نم  قريبة  مجعية" )ايرس سو   يف   السوريي  ع جتم  "هام    ني  أ خره 

 128.الفرنيس  فاملتطر   الميي من بةر  قامل" ةواملصاحل املساواة"

  ت حت  جنيف  ملقاطعة  التجاري   السجل   يف  ةلاملسج    SIHR  فهيي  الأخرى  ظمةنامل   أأما

طراء   يه حظِ   اذلي  اع، من    هيمث  ويرأأسها  HC ،129-660.0.503.010-7  درايلالفي  الرمق   اب 

  اع من    هيمث  بي  العالقة  جند  130."ةي  ـ مدن "  موقع   عىل  اب،ان  رينيه  فهيا  به  أأشاد  ةلمقا  يف  ممزي  

  الصحفي   بلقِ   من  أأحسن  بشك  مو حضة  GNRDو  SIHR  ومنظمهتام  ديب  ولؤي

 : ويتاكر براين

  تشمل "  ائيةن ج   تا جراءا  اختذ"  أأنه  جنيف  عةطملقا   امالع   عياملد    حرص    سويرسا،  يف

GNRD أأخرى ومنظمة، SIHR،   ن   لعام،ا دعيامل وحبسب . اعمن  و  ديب  سهاأأس   فا 

 (  ال جنلزيية من مجرتم) 131."ال جراءات هبذه يانعنِ مه "  ومن اع ديب 

 يف   نتشرتاك(  SIHRو  GNRD)  املنظمتي  أأن  الصحفي  يربان  املقاةل،  نفس  ويف

 انظمهت  اليت  الفعاليات  من   عديدلا  يف   شارك  قد  اعمن    وأأن    فجني  يف  العنوان  نفس
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GNRD  كبار   من  كضيف  رؤمتامل   لهذا  اعمن    دعوة  تـ  مت)  يفجن   مؤمتر  ذكل  يف  مبا  

 (. وحمارض VIP اتخصيالش 

 : اناب ورينيه SIHR  بي رىخ أأ  قةعال ويتاكر، براين يالصحف يبي   ر،خأ   مقال يفو

  يصشخ ال   موقعه  عىل  GNRD  نع   هيف   عف ايد  اذلي   انب  مقال  عىل  الاطالع   ميكن

renenaba.com (En Point De Mire)،   ا و  موقع  عىل  أأيض 

libnanews.com   قعمو   وعىل  ،"الشيك"  بـ  انب  يوصف  ث حي  madaniya.info  

 موقع  عىل  درجة مُ   مالحظة  وتشري".  ديرامل"   منصب   انب فيه    يتوىل  اذلي

madaniya.info من" ي ا سس  مؤ  دع ا" ىيتلق أأنه ا ىل RSIH .132 
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مارتية  الفرنس ية  الش بكة   ال 

CF2R :باراتخ ت س  الاحول  لأحباثل نيسالفر  املركز   

CIGPA :التحلييل والاستشايف ياس يةيوس  اجل  لدلراسات ادلويل زاملرك 

CIRET-AVT :ال رهاب  حضااي ومساعدة رهابل  ا لو ح وادلراسات حوثللب ادلويل املركز 

GNRD :  يةوالتمن  وقحقلل ةالعاملي بكةالش 

IIPJHR : ال نسان وحقوق السالمو  عداةللل ادلويل عهدامل 

SIHR :سانال ن  ققو حل الاسكندانيف املعهد 
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 (APIC) ابيك شر الن دار . 7

  قبل   ابكت  أأي    مبراجعة  زتامالال  ،ةالفكري  نةامالأ   ابب   من  نش،   دار  أأي    عاتق  عىل  يقع 

  أأن   أأردان   سعادة،  بن   بكتي   نهتضم    ما   شةشاه ل   اونظر  .  اس تنتاجاته   حفص   وواجب  نشه

" اس تقصائ  كتاب"  لنش  ،(APIC)  كبيأأ   ا صدارات  دفعت  اليت  بابس  الأ   نفهم

 .اس ياس ي    للجدل   ريومث ةلحض  دةلبآأ  مدعوم

عالن  عىل  كبيأأ   دار  فعل  رد    طبيعة  اهدف    اكن  اذلي  ي،د  ع  ريواله   سورالربوفي   ا 

  ضح تت    أأن  د مبجر  "  ابلتشهري  شكوى  تقدمي  نيته  عن  الكتيب،  يف  فقذال  من   للكثري 

  الس يد   عىل   لرتد    كيب أأ   جتد  ملف.  واحضة  دلةل  حتمل  133،"دالبال  يف  يةياس  الس    روفالظ

  لهواري   ضد  دامواس تخ  اذلممية،  اوغةر امل  أأسلوب  يف  ال معان  من  ضلفأأ   طريقة  يعد  

  ، عليه  بناء  و   134، دهينة  مراد  ذ نبو امل   مث    ومن"  برهاال  "بـ  ابلرتباط  بناذل  لطةمغا  يعد  

  املناقشات   من   ب للهتر    ت، لطاغامل ا  جسل    س نف  من  يهنالن  ف ملؤل  وا  ارشالن  ن  أأ   الحظيُ 

 135. املوضوعية الرصينة

  ن للنارشي  ادلويل  تحالفل ا"لـ  التابعة"  س يةرن لفاب  ياطق الن  ش بكة"ا ىل    كبيأأ   تنمتي

 ةلالواك   مهنا  ة،وفرنكوفوني  فرنس ية  نفوذ  مراكز  ةعد  من  بدمع  ظىحي  يذلا  136،"املس تقلي

  طقة من  يف  ال قلميي  اجمللسو   (CNL)  للكتاب  الوطين  املركزو   (AFD)  للتمنية  ةالفرنس ي

يل   مة نظوامل   يس الفرن د واملعه  فرنسا مؤسسةو ة يالفرنس   (Ile-de-France) فرانس دو  ا 

 137. وفونيةللفرنك ادلولية

  مواقع   وحن  حاملتصف    هج  تو   مبارشة  روابط  يةللتمن   نس يةالفر   لواكةلل  الرمسي  وقع امل  عىل  جند

 واملالية،   الاقتصاد  ووزارة  ،وأأورواب  اخلارجية  الشؤون  رةوزا  :فرنس ية  راتوزا  ثالث

 عىل"  تمنية؟ل ل   ةنس يالفر   الواكةل   يه  ن م"  التعريف   قسم  يفو  138. البحر  وراء  ما  ووزارة

"يتال    نقرأأ   املوقع،   س ياسة   تنفذ  اليت  العمومية  ؤسسةملا  يه  للتمنية  س يةرن الف  الواكةل: 

 ةسسمؤ   فهو  ،للكتاب  الوطين  املركز  أأما  139."لييو دلا  ضامنلتوا  التمنية   الجم  يف  فرنسا

دارية   بعضها   املساعدة،  من  أأنواع   عدة  متقد    ،الفرنس ية  الثقافة  لوزارة  بعةات  عامة  ا 
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 قافةلثوا  اللغة  عن  ادلفاع  يف  املشاركة"  يف  املركز  افأأهد  أأحد  ويمتثل  للنارشين،

 140".هاوتروجي  الفرنس ية

  يف  املشهد،  وخسرية بل  ةفارقامل وجه ونر ي كبيأأ  النش دار ول  سعادة  بن ل أأن   يبدو

  حكومية   واكلت  من   متويلها   بسبب   اجلزائرية  احلكومية  غري  امت املنظ  ينتقد  ابتك   نش

 لأهنام   ارمب.  فرنس ية  حكومية  واكةل  من  متويال    سهاف ن   كبيأأ   دار  تتلقى  وقت  يف  أأمريكية،

 طقنم   انيعمتد  أأو  ل،ويالمت  ذكل  يربر  مبا  فرنس ية،  ةمقاطع  زالت  ل  ائراجلز   أأن    يعتقدان

ن    حال،  أأية  عىل  ؟"أأفعهل  ما  لتفع  ول  ،(الأجنيب  لويالمت  بشآأن)  أأقول  ما  افعل" دانة   فا    ا 

 الضوء  يطسل بت   لوحده  كفيل  ية،رنس  الف  انظريهت  عن  الطرف  ضوغ  مريكيةلأ ا  ال مربايلية

 . سعادة بن مسار ىلع قهلثب  لقييُ  ا ضايف، ديولويجيأأ  زي  حت عىل

 خاتمة 

  بن   أأمحد  دفعت  يتلا  الأس باب  فهم  حماوةل  قيق،التح   هذا  يف  القطنالا  نقطة  اكنت

 عن   دفاعه  سبب  فهم  نفسه  الوقت  ويف  عنه،  الشعية  ونزع  احلراك  قادنتل  ادةعس

  ة كريالف  الزتكية  وراء  ريفياولب   نعمة  دوافع   معرفة  اأأيض    وأأردان.  ريزائاجل  يةالعسكر   النظام

 .كبيأأ  دار لقب ن م الكتيب شن  ءورا نطقامل  واكتناه للكتاب،  امنحاه يتلا

ا  لكن .  الأس ئةل  هذه   ىلع  ةهم  مل ا  ال جاابت   بعض  امنقد    أأننا  دنعتق  قد   اليت  للمسافة  نظر 

 الفعيل،  وواقعه  تنرتنالا  ش بكة  ىل ع  ا م  خشص    بصامت   بي  الأحيان،  بعض  يف   تفصل

ليه  طمحنا  اـ  مم  أأكرث  قناحق    أأننا  يعند    ل  اننفا    رمس   يف  أأساس  بشك  مقاربتنا  لتمتث  .  ا 

  افاس تكش  اأأيض  و   سعادة،  لنب  اس يةيلس  وا  يديولوجيةالأ   للبيئة  ضةلعري ا  اخلطوط  ضعب

 . ولبيفاير نعمة وعالقات عالقاته

  عن   الناجت  ادهحبد  قةاملتعل    ة،اتياذل  هتري س  يف   الهامة  التفاصيل   أأحد   ا ىل  ة ال شار   عدب

 ،نديالك   التآ مري  الفضاء  داخل  أأنشطته  عىل  ليقتع ال   دعبو   اجلزائرية"  القذرة  رباحل"

  حول  لأحباثل  الفرنيس   ابملركز   سعادة  بن  بطتر   اذلي  الأوىل  العضوية  الصةل  فحصب  مقنا
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ريك  يديره  اذلي   هذا املركز  "حبث  فريق"  يف   ا عضو    هفتبص   ،راتالاس تخبا   ،يس نيدي   ا 

  دةعل  حبيلس  بن  سعيدة  معها  تعاونت  اليت  تيةخباراالاس ت   ش به  ة الهيئ  نفس  وهو 

  وبن   سعادة  بن   أأمحد  بي   وناتعال   أأوجه  بعضعن    كشفنا  اجملال   هذا  ويف  ت،واس ن

 .CF2R مركز داخل حبيلس

 سسة املؤ   ،CIGPA  مركز"  حترير  هيئة"  يف  أأعضاء  ياربيف ول  ةعمون  سعادة  بن

.  العربية  تللثورا  حماربته  بشاسة  فواملعر   ، حداد املازري  ونيس تل ا  يرأأسها  اليت  الفكرية

  س يةلفرن ا  اخملابرات  يلمسؤو  كبار   مع   الوثيقة  بعالقاته  فعرو امل   ،CIGPA  مركز  ينشو 

يديولوجية  ر،ارص وا    قوة  بك  والأجنبية،   بشك   تتنامغ  اليت  "يس الأطل-سالمل  ا"  ا 

. رياجلزائ  راكحلوا  عربلا  عيرب ال  ضد  سعادة   بن  يتبناها  اليت  املؤامرة  نظرية  مع  مطلق

ج  فرنسا،  يفو   املواطني  حساب  عىل  دةمتشد    ةمييني   أأمنية  لس ياسة  زاملرك  اذه  يرو 

 يتال  راتواملؤمت  الأعامل  من  العديد  وهتدف.  المتيزي  ساتلس يا  أأصال    يضعر  امل  املسلمي

 . الأوسط قالش   يف والرتيك طريالق النفوذ تقويض ا ىل البحيث املركز هذا ينظمها

 فوالأهدا  اد املازري دح  ة بقياد  CIGPA  توهجات  بي   ا تقاطع    د جتس    افالأهد  هذه

  والأفريقية   والعربية  ربيةاملغا   شعوبل ا  ةهنض  ختش   اليت  الرمسية  لفرنسا  يجيةرتات الاس

ض  قد  مما  الرتيك،  النفوذ  يموتنا  عىل  القامئ  الراهن  الوضع   لباريس،  اوفق    للخطر،  يعر 

. املنطقة  يف   ومصاحلها  ا فرنس  نفوذ  ويقو ض  ،ريكب  حد  ا ىل  الغرب  ده حيد  عاملي  نظام

زوي   ايتمار ال    لدلراسات"  ثأأحبا"  مركز  من  قربه  بفضل  طتهنش أأ و   CIGPA  هتوج    تعز 

 ا نظر    "بتبول"بـ  امللقب  ، دحالن  تربع ي .  CIGPA  جزئي ا  يرعى  ياذل  دحالن  حملمد  التابع 

اب  زايد،  بن  دمحم  البرتودولر   لأمري  الظل  لجر   ،مسعته  لسوء   يف   املضادة  توراالث  عر 

 141.ياوترك   رلقط دالدلو  والعدو بعرال العامل

ذ  ة،مبارش   سعادة   بن  يف  ليس  يت،ماراال    ثريتآأ ال   جوانب  بعض  يف  املقال  بقية  حبثت   ا 

  منه،   بي قر  ملا  املتعاوني  بعض  عىل  ولكن  الاجتاه،  هذا  يف   رشمبا  بطار   هناك  يبدو  ل
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  وجية الأيديول  حاضنةلل  ةتكشفس  امل   غري   اجلوانب  عىل  وءالض  تسليط   هبدف   ودامئ ا

 . دةسعا بن فهيا قع و  يمت اليت والس ياس ية

  ويه  احلكومية،  غري  نظامت امل   ا حدى  ال قامل  درس  دحالن،  عن   موجز  ملخص  وبعد

GNRD  ،م  اليت   للثورة   املضادة  لأجندهتم  للرتوجي  ال مارتي  لبقِ   من  ةكواسط  تُس تخده

عداد  وت  .  املنطقة  شعوب  حساب  عىل   املافيوية  س يةالس يا  املامرسات  حول  رريتق  ا 

جراما  تقل    ل  اليت  رئيسها  افاتر احن  كرذو   املنظمة  هذه  بلقِ   من  ةجاملنهته   ذكل،   يانب ت ل و   .ا 

 امؤمتر    تنظميها  كرذلاب  وخنص  احلكومية،  غري  ظمةنامل   هذه  أأنشطة  ا حدى  يف  التدقيق  ت  

  الغرض   واكن.  هييس  ين دو   ونعمة  فياربي ل  فيه  شارك  هاب،ر ال    ملاكحفة  جنيف  يف  ادولي  

  تسخري  كيفية  يف  التفكري  هو  ،احملللي  أأحد  حسب  فخم،لا  املؤمتر  هذا  من  لنعامل  غري

 . رةاملؤث لدلول اخلاصة ملصاحلا مةخلد حدةتامل  الأمم أ ليات

 يت لا  ،(APIC)  كبي أأ   اجلزائرية  النش  دار   أأن    املقال  هذا  من   الأخري  القسم   بي  

  سعادة،   بن  رمبا.  يةفرنس    حكومية  واكلت   نم  ال  ويمت  تتلقى  ة،ادسع  بن  كتيب  نشت

  تعام وي  أأمريكية  ةميحكو  واكلت   لهامتو   اليت اجلزائرية يةكوم احل غري  املنظامت ينتقد ياذل

  تُعد   السخرية" أأن   معنا  يقر   ،نس يةالفر  يةاحلكوم  الواكلت بلقِ  من  كتابه انرش متويل عن

 ".لأقدارا متظهر يف اش يوع   ساليبلأ ا أأنواع أأكرث

حض  الساخرة  ةاملفارق  هذه  حال،   أأي    عىل ا  اتم    كشب   تو   ليتخل    اأ خر    الوجي  أأيديو   حتزي 

 يدافع   ياذل  الرداءة،  عىل  القامئ  عسكريال   مالنظا  رةو ص  تعكس  املفارقة  وهذه.  مقارابته

  ار يهن  ياكد  امنبي  مناس بة،  ولك  وقت   لك  يف  الأجنبية  اليد  يدين   نظام   ة،سعاد   بن  عنه

 .عليه يتكئ ياذل زالعاك   تشك اليت يةجنب الأ  اليد هذه لول
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م. 1
 
 ة مقد

اجليوس ياس ية   لدلراسات  ادلويل  املركز  حترير  هيئة  يف  عضو  سعادة  بن  أأمحد 

وممث  PACIG)  التحلييل  فتشاوالاس  مونرتايل  ل(،  يف  عب  1. ل  املركز  عن  هذا  ارة 

فكريةمؤسس تها  ر  مق  ة  ابريس،  "مس تقةل  قد  يف  أأهنا  عىل  نفسها  بشك  م  "،  اتم   
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ادلو"مس تقةل   عن  والأحزابوعات  جم   وعن ول،    ؤسسات وامل  اس يةالس ي  الضغط 

  ر يومد  أأيضا منصب رئيس  اذلي يتوىل    حداد املازري  CIGPAس مركز  أأس  و .  "ليةاملا

 أأ .ركزامل

 شاكل من الأ   ا بشك فهيد حركة تتحك  ر  حلراك جمرى يف ايعمتد بن سعادة أأطروحة ت

أأجنبي امل أأطراف  الولايت  خاصة  بعد،  عن  صيات  خش   طريق عن    ، الأمريكية  تحدة ة 

مصطفى بوشايش وزبيدة عسول(  طابو و ي وكرمي عد    من بيهنا لهواري)  ليةموا  يةس ياس  

اليت"درشا"و  "راج"مهنا    جزائرية  ومنظامت الأطروحةتشك    ،  من ا  جزء     وفق هذه 

ا الوالكء"  تس تخدهما"ش بكة  املتالولاي  ليت  ا ت  عىل  للس يطرة  ظفها  حدة  وتو  حلراك 

 ر.رار اجلزائلزعزعة اس تق

 راسة أأسس املواقف عي ا ىل دمل امجلاعاملتضمنة يف هذا ال  تهامسالف امل خمت  تسعى

احلقيقي ومدى جدارهتا. أأما    تقيمي حمتواها  يد بن سعادة، من أأجلاليت يدافع عهنا الس  

امليف   قدمته  م  ـس نُتف ،  قالهذا  ما  منالأ   قالتاملم  الضوء  خرى،  تسليط  عىل   خالل 

و  الس ياس ية  امليول  لنب  الأيديولوج بعض  وحنية  حت او سعادة،  طريق  ق ل  عن  ذكل  يق 

فيه  (CIGPA)  باس يڤ مركز  ل  يحتل  ت ، ونلقي نظر اذلي هو عضو  ء عىل  ضو لط اسل  ة 

ذا  للتآأكد  واقفهشطة املركز ومن أأ  بعة ت  امل   مع الأهدافتتوافق   نةالأهداف املعله اكنت    ما ا 

 ل.ابلفع

الولهذ ال   دأأ سنبغرض،  ا  للمركز  وأأهدببتقدمي عرض  وأأنش حيث  وبناء  افه    عليه،   طته، 

ملخ  س نقد   هبم  تعاجل  اليت  والطريقة  املعروضة  ملواقفه  ا  اخملتاص  املوضوعات  ا، ا  وأأخري   رة. 

 .لبياانت هذه اتدقيق يف لكلية ال حصيةل ع س نعرض 

 
ا لس ياس" يف هذ"التشابك الأيديولويج وا  ال السابق بعنوانيف املق  سمل ق   دلى اليونسكو. خصص  س السابقسفري تون   أأ  

 الكتاب. 
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  من تشكيل   القارئ   ن، لمنك  CIGPAمنشورات    يففقط  تعمتد طريقتنا يف البحث  

لل   رةفك ذايت  وتقيمي  احل م بنفسه  لأن حتوى  هذقيقي  بناء  شطة  املركز،  البياانت    ا  عىل 

 يع. بل امجل هنا من قِ رة والقابةل للتحقق مالواقعية املتوف  

 "موضوعيةال  مةتا و مية  عال ال ةلشامة "خي   . األهداف: 2

  يف   القيامية، مع  قات ادلول يف تيسري فهم أأفضل للعال  CIGPAالأهداف املعلنة لـل  ث  تمت 

الر مه "الأ ربس هتداف من يعتابسه  نف   وقتال أأي ال  عداء  رهابيي ال سالميي ئيس يي"، 

تدعهم". وخبصوص هو اليت  ا"ادلول  "الأعداء  حض  يلرئيس يي"،  ؤلء    أأن    CIGPAو 

ضدياذلي    الكفاح ي وضه  ل  عىلمه  عس قترص  قضااي  أأمن   أأو  حرصاي  كرية  لكنه  ،  ية 

ا ا ىل  يستند   امل مي لعـنتي   أأنه  CIGPAعي  د  ي. و ميه ة القِ وممنظيف  ف العميق  الاختالأأيض 

ريف  موقعه للتع   ال نسانية وحقوق ال نسان، ويضيف املركز يفميه بقِ   متشبث  التنوير وأأنه

 مل". م يف العاح والسالوالتساميف خدمة "احلقيقة معرفته يف وضع نه يرغب بنفسه أأ 

فر ع  CIGPAمركز    حرص  ي ودليه العديد   ملعاال  أأحناءيع  يف مج تب  ة ماكىل عد  أأنه يتو 

سعى ا ىل الرتوجي لنفسه صورة املؤسسة تلفة، وهو بذكل ي مشارب خم رباء من  من اخل

داين" "حوار حقيقي بي الأ ا ىل    وأأنه يدعوالعرقية،    ا ابلزنعةكن اهتاهمالفكرية اليت ل مي

ا  ندمع   ن نفسها م واثق  دو املركز  ه أأخاليق. خالصة القول، يبوج  اته بتم يف ممارسالالزتاو

بآأن  رص  ي الكوين "توهج    ح  القيو    مشاربه وتنو ع    ه  والتحليل  لنه  اخلربة  تقدمي  عىل  درة 

الر  والعاملي  التام  عاملوضوعي  عكس اس،  القامئ  ىل  املركز الرؤى  عىل  أأو    الغربية  يةة 

املالثقافي املركزية   أأو  العة  التوهج    ربيةركزية  عكس  ترك  وكذكل  اليت  املصات  عىل  احل  ز 

 نة". ت ضغط معي  عاجامأأو  اصة دلول اخل

ذنق  خالة والأ اخلرب  ا  الاكمةل، هذه  توق    يه   واملوضوعية  ينبغي  اليت  من  الصفات  عها 

ما اذلي    .اتهحيوفق ترص   CIGPAأأنشطة   الأ لكن  الطموحة عىل هداأأنتجته هذه  ف 
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ملالواق أأرض بف  فةعر ع؟  س نقوم  مجليع  ذكل،  موجز  نعر حص  مث  املركز،  ض  أأنشطة 

 ا.يدافع عهن ركز واملواقف اليتاملذا ل هبمة من قِ ده املس تخ الأساليب

ات بحاثالقليل من األ . األنشطة: 3  والكثي  من المحاض 

موقع   أأجنز ل  الأعام   CIGPAيعرض  مضن  اليت  "ق أأ ها  و"امؤمتراتنسام  " الأخبار" 

 ". التقارير"و افة"يف الصح CIGPA"و

مقتطفات    ا ىل املؤمتر جانب نش  ين فيديو عن  اليت  ينقلCIGPAظمها  ات  م  قس  ، 

ت" أأو  مقالت  حصف قالأخبار"  يكتهبارير  "ية  أأعضاء  حمارضون  "  منتظمونا  أأو 

يف   ن  CIGPA"عرضيون"  ا  القارئ  .  نظر  يلفت  أأن    ما  املقال  هو  تقري مجيع  ب ا ت 

لرت خمص   مهنصة  أأردوغان،  والرئيس  س كيا  عىل  امل ا  يف  "ثال  بيل  اجلديد  العامثين  الهتديد 

الأبي املتوسط:البحر  ا  ض  أأر شهية  بتارخي  ديداجلان  دوغلسلطان  ير  فربا  26  للسلطة" 

أأردوغانو"  "Valeurs Actuelles"جمةل    يف  2020 عهد  تركيا يف  تتجه  أأين   " ؟ا ىل 

(Le Figaro  ،30   2016بر  أأكتو،)    أأيض  وخص أأحد املقالت للعالقات  ص  ة  الفرنس يا 

منشور يف    ودع" )ييحل ال سالم وان ل نكون الأغبياء اذلين يدمون مصاعدية "املرص 

Figarovox ،8  2018أأبريل .) 

جه متصف  التقارير" مجيع  ح للموقع حنو أأشغال  " ابس تثناء واحد، يه يف الواقع روابط تو 

هنا  ا أأ واحض  ، لكن يبدو  CIGPAيسوا أأعضاء يف  ل   س يون فرنس يونملانية أأنتجها س يابر 

ا جع ا ير  تقر ا  د من مضهنلنش، جنلهامتم وايث يعتربها جديرة ابحب كية املركز  اب وتز تنال 

مونتي   معهد  عنوان  Institut Montaigne)من  حتت  ممكن""(  فرنيس    ، ا سالم 

 ، "لتطرف وال رهابل ضد اخطة ع"  (Manuel Valls)  بقمل مانويل فالس   وأ خر

بوتيح    واثلث ماكل  الرادياكيل"من  ) الفاينڤن  ا ج  منابع  ور  ،"اجليل   Jean 

Glavany)  "العربية منو   ،"الثورات   (Jacques Attali)  يلاتأأ جاك    أ خر 

املس تر  حم  :ةليكفي ة والفران ني نكوفو الفرا" المنو  يتع. فامي"مي داكت  يُ   لق   أأن  الحه ابلتقارير،   ظ 
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الوحيل  ا الأصيل  لـنتاج  ع  CIGPAد  لـهو  خمصص  نظر  "و ل  حول    CIGPAهجة 

 . ق الح نعود ا ىل ذكلوس   أأ .ة"الأمريكيالانتخاابت 

ن    ذا اس تثنينا هذا التقرير اليتمي  أأننا لنا  طفة تبي  نظرة خاا   CIGPA  نشاط  ، فا ن  ا 

وم به  ا  اخلاص  لكي  ي   جهنتان  ت نحرص  يف  ال ظنا  نذندواتمي  املو .  من مجةل  اليت اضيكر  ع 

ماكن 2016عامل العرب" )ال  -الغرب    -"تركيا    :ندواتال  هذه  ِقشت يفو نُ  لتقارب  ا  ية(، "ا 

وتداعياالروس   الس يالأمرييك  واته  أأورواباس ية  عىل  العرب"  جليوس ياس ية  والعامل   

سا،  ر يف فرن طق(، "استامثرات  2016)  ب" لعرعد الربيع اس نوات ب"مخس    ،(2017)

اةل معاد من  ابلعديد  للتحالف  التحدايت الاسرت "  ،("2017)  ل"ياه جمل  الكربى  اتيجية 

لورحشمل"ا   ،(2018)  "الفرنيس املرصي الأحد عش  الر ن  ة   مواهجئاس ية يفالنتخاابت 

ال سالم اجلهاديي   ،(2017)  "مسآأةل  أأورواب  "عودة  اا ىل  ما    ، (2019)  لعمل؟" ، 

 (.2020) "اجلديد سالماوي والعامثينل   اغاينف الأردو رال جن"ا

ع الباحث  يعرث  تقارير حبثية  لن  أأن CIGPAمركز    ةل واكمةل دلىمفص  ىل  وعليه   ،

من    الهدف  ن  امعي، أأ يف عامل البحث اجل  من املتعارف عليهمترات والندوات.  يكتفي ابملؤ 

لهياوص  املؤمترات هو تقدمي نتاجئ البحث اليت ت ضة عن تعاس  وليس الا  عملفرق ال  لت ا 

  CIGPAمركز    قول أأن  ، ميكننا الوابلتايلحملها.    ت وحل  ملؤمترااجئها اب تن تكل الأعامل و 

نتاجه، ومن    دمي تق  قف أأحصاب املصلحة، دونل يقوم سوى بعرض موا عل حبيث من ا 

ا  مث   يف يبدو  صورة  ملركز  فاكر.    للأ ا  خمترب  منه  أأكرث  حمارضين  ذجموعة  مع  كل  دعوان 

املؤمتنقترص امل  املقالتت و را عىل  املقِ روضة من  ع النادرة  تس تويف  ركز، ونرى  بل  هل 

ة والعاملية ةل شامربة "ري اخل ا معايق  ح  "...املوضوعيةاتم 

 
 .بوفاز فهيا ترام ري لكينتونيالر ابلنتخاابت اليت شهدت مواهجة بي دواندل ترامب وه مق الأ يتعل   أأ  

https://cigpa.org/events/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9/
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بيع  انة للر إدو  أكير منه أكاديم   واقف: فريق سياس  . األساليب والم 4
 رن   الع

رات، مبا ؤمتو مأأو تقارير أأ مقالت  سواء اكنت  ا حصاؤها،    من بي جمل الأعامل اليت ت  

  ، نالحظ CIGPAية عن  جه مصادر خارج ببساطة ما تنتتنقل  ل اليت  ام عالأ   يف ذكل

ويه    اخلصوص وةل عىل وجه  ل رهاب ال ساليم" وعىل د  عىل موضوع "اا هائال  ركزي  ت

حيث أأردوغان،  مؤمتُخِصص    تركيا  املقالت  ار لها  جموع  من  س تة  ا ىل  ابل ضافة  ن، 

ا، يد  ادلوةل حتدهذه    للنظر عىل  هذا الرتكزي الالفت  ضوءيف  ها املركز.   تناول الس بعة اليت

 موضوع "تركيا". CIGPAالطريقة اليت يُعاجل هبا    عىلتفصيل أأكربط الضوء ب نسل  

 عن تركيا ورجب طيب أردوغان. 1.4

قول  أأقل   أأن    ما ميكن  يكن    CIGPA  هو  ود    ل  الرتيك  مثقال ذرة من  مف للرئيس  نذ ، 

الأ  اذلو  املؤمتر  نظ  ل  أأرد  2016  عاميف    CIPGAه  مي  برعايغو اهُتم  طمو ان  ت حاة 

وعامث مرباطورية  جديدة""ا  املؤمتو   2. نية  هذا  حمارضات  لعناوين  عابرة  كفيةل نظرة  ر 

زاءل بل املتدخ  د من قِ مه ـاملعتطبيعة التحليل    يط الضوء عىلبتسل  أأردوغان:  س ياسة    ي ا 

اب يه  املسلمي  ال خوان  عامثن "تركيا  جديدة"لفعل  اخل ،ية  يدة اجلدفة  ال"طموحات 

طيب امجل حتو  يف  ك "  ،"وغانأأرد  لرجب  من  تركيا  العه لت  امجلهورية لامهورية  ا ىل  نية 

فن اللعب عىل لك اجلهبات". ياُلحظ عرب    وسط أأولشق الأ "تركيا يف ا  "،ال سالمية؟

هذه   أأن  احملارض اكفة  مهت    ات،  غامضتركيا  "عالقات  قامة  اب  رصاحة   داعش" مة  مع    ة 

ا بشك ل  ص حل، أأ لمصاعي ل "تقاطع موضو بفضل  مي  تنظة مع هذا ال والاس تفاد بح واحض 

خفاؤه".   ابعتبارها  س ياعن رووعىل النقيض من ذكل، ترمس أأعامل املؤمتر صورة  ميكن ا 

من    اعدة والنرصة وغريمهعش والقبي دا  "القوة الوحيدة اليت تقاتل جبدية ودون متيزي

 سوراي".  يف ‘عتدليامل ’ املمتردين

  ف  اك  الفعاليةان  د عنو ، جمر  2020ير  افرب قد يف  املنع  3،ص لرتكياص  خمل اثاينيف مؤمتره ال 

أأي   ال سالماوي والعامثين  يف هذا الاجتاه: "ال جنر   جمال للشك    ل يرتك  الأردوغاين  اف 
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الي أأرمينيا،  قربص،  ل اجلديد:  سوانن،  البلقان، يبيا،  تونس،  مرص،  العراق،  وراي، 

 ".ا؟ملي  عاا د  ديحلليف الغرب هتكيف أأصبح ا... وروابأأ 

ل  تركيا أأردوغان متث    أأن    CIGPAرب  ذ يعتللنقاش، ا  ول جمال  مر   الأ يف   فصلال  ت  د  لق

عاملي ا ا  ال سالمية"بر   هتديد  "الأممية  بش  لو  وي،  داء  العبح  ال مرباطورية  "عودة"   امثنية.ح 

ه منذ  أأن  زمعي   مث    2016ه يف  تنظمي  ي ت  ملؤمتر اذلما تناول ار  ليكر    الفعاليةوضوع  يعود م

،  CIGPAما حذر منه  زت  جرت قد عز    لأحداث اليتوات  راو  التطي، لك   احلذكل

أأن   تشخيص  وأأثبتت  يف  أأصاب  لاملركز  خش  ه  عندما  الأممية  "ا  صلمعضةل،  لطموحات 

ال والوحدوية  يتقومية"  ال سالمية  مو عي  اليت  احلر"  "العامل  عىل  وهك  ُحِد  اهجهتا.  د  ذا 

املؤمتره حتذير    دف  والالعر   املعنية،ول  ادلبوضوح:  عر غبية  بض ا  ىلبية  ورة  لسواء، 

الاستب ااق  وحتضري  متعد  وضع  "اخملاطر  عىل  ا لردود  الأبعاد"  ومن  سب  تُ   ليتدة  تركيا.  هبا 

أأن    انفةل تدخال    القول  تندرجمواضيع  املؤمتر  نفس   ت  وتند  الاجتا  مضن  بـه  "ادلور  د 

يف   لرتكيا  املاحلامس  لسور التدمري  وربمج  اال   جية"اسرتاتي اي"  ت تخويف"  تركيا  ها  نهتج ليت 

  يف أأورواب؟"( وحىت ابلنس بة ملوضوع   يطرة عىل ال سالم دوغان الس  اع أأر اس تط  يف"ك )

ضاف  تُ   4،ت احلدثابلقوة الناعة العامثنية ". ومضن فعاليا   فيهتونس، بدل متحك  "  حاةل

هتمة   تركيا  أأه "التحريض    ويه  خرىأأ ا ىل  حرب  مرص عىل  يف  دمع    لية  خالل  من 

 سلمي". امل  وانال خ

اليل  املمغرض  س  هذه  مواقف  انتقاقاةل  ن  ل    CIGPAد  لكن  اجلوهر،  من حيث 

ن  أأن  دون  املرور  نربة  هذ  أأن  سجل  ميكننا  يبدو  ما  عىل  يس تخدم  البحيث  املركز  ا 

تن   ب حتزي    عن  ومفردات   "  : اجلديدةخلا ي  تشك  الفة  تركيا  يف   "" عهتديد    ضد  ااملي  ا   "

احلر" دم  العامل  وقد  وهتد  ومرصاي  رت سور "،  أأ ،  ولك د  عناه ورواب.    ت  مت  لغوية لرص  ا 

أأن يدحض ظمي الندوات املذكورة  نت ل   ميكنورصامة البحث الأاكدميي. هل    ةدق  ب  بصةل  

 نتابع.  انطباعنا هذا؟ دعوان
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احلضو  مضن  يف  حنيص  امخلسة    2016  ندوة ر  املتحدثي  مجةل  دون  من  عش، 

املن ا أأربحتساب  للندوات،  واحددثي عرب،  متحعة  شطي  أأما ابيققربيص  الفريق    ، 

م    الحظ أأن  من متحدثي فرنس يي. ويُ  حرصاي   يتشك  ف  و من  أأ   حصفيون  ااملتحدثي مه ا 

وأأحياان   الأاكدميي،  أأوصاف يف  العامل  لالوقت   جيمعون بي عدة  العدنفسه،  يد مهنم  كن 

الس ي  منخرط   عامل  ا يف  غأأيض  عىل  سابق يفرار حسن عصاسة،  وزير  ة  سلطال   فور، 

كومبانيفرانسو   ،يةالفلسطين  ملك  (François Compagnola)  ل وا  مبهم  ،  سابقا    ة ف 

الفر  ادلفاع  وزير  يف  دلى  وعضو  أأورواب" الا  "معهدنيس  يف  والأمن    ستشاف 

(IPSE)،   رميبو فرنسا(Michel Raimbaud)  ميش يل  سفري  من  ،،  صور،  زهرة 

القذايف(ليبيا يف ع املرأأة" )  ابقة يف وزارة شؤونسؤوةل س ياس ية س"م  اأأي  نذكر  .هد   ض 

ال ت  راابؤول كبري سابق يف اخملس، م (Bernard Godard)  غودار  انردرية بقامئمضن 

احلال  العامة، بطبيعة  أأاتل   ابل ضافة  ميشاليس  ،  (Michális Attalídis)  يسيدا ىل 

ية القربيص اخلارج    ووزيرلأوروبالسفري والرئيس السابق للبعثة القربصية دلى اجملمتع ا

 السابق.

متحداث  عشسة  ا مخ أأيض    2020ر  مؤمت  شارك يف أأربعة    العربالعمن  ،  ، وواحد  امل 

وأ خر  قرب أأ وانينييص  املتح،  ابيق  كذكلما  وهنا  فرنس يون.  فهم  بعض   دثي  ينمتي 

 مثانية   يقل عن ما ل    جند أأن    ط الأاكدميية أأو ال عالمية، لكن هذه املرةسااملتحدثي للأو 

املؤمترأأعضاء   فريق  ا  يف  يف  الس ياس،لعممنخرطون  هللا    أأمحدمهنم    ل  عبود،  عبد 

الس ياس  تشاملس ا )ليبيللامرشال ح ر  فالافرت  بو (؛  ) يياريي   Valérie Boyer)انئبة  ، 

ل  امللحوظ جليورجوس  ننىس احلضور  أأن  امجلهوريي، دون   Giórgos)  ياكسيل عن 

Lillíkas  ،)  سابق قربص  مجهورية  خارجية  ووزير  قربيص  اب  ،اس ياس  نوس  أأو 

و س ياس  (،  Panos Kammenos)  مينوساك الوطين يوانين  لدلفاع  سابق  وزير 

 . قةلة املس تواننية اليكة الس ياس ي ورئيس احلر 
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ضاف ا ىل  واحض حفسب بل يُ   تركيا" بتحزي  ع موضوع "التعامل م  ل، مل يمت  خالصة القو 

ف بشك مريب: أأول ، نالحظ يف لك مرة أأن  مؤل    نحىت فريق اخلرباء املدعوي  ذكل أأن  

مثل هذا    اس ومثري للجدل، عندما يصدر بدو حسهو ما ي و   س يوني فرن املتحدث  معظم 

قل عن نصف )أأو حىت  يا، ما ل  ية. اثني  هنجية عامل ة مب زتمعي أأهنا ملد  ة تهج  نتقاء عنالا

املتحد  الأ  من  ينمتون  غلبية(  اثي  )فرنس  ا ىل  نواب  الس ياس:  ومسؤولون يولعامل  ن(، 

سابقون يف الاس تعالما ووز تنفيذيون  العامة،  سات  )فراء  بل جند  رنس يون(بقون   ...

يف   سابقي  أأعضاء  أأطاححىت  الر   أأنظمة  زهر بيهبا  )مثل  العرب  م ع  الليبية(نصو ة  ، ر 

س ي يوانوكذكل  وقبارصةاس يون  والغنيون  س ياس  ...  ول  ل جند  أأننا  ذكل  فوق  ريب 

علم  ذا  وا  واحد،  وقربصحد    ناتريك  واليوانن  تركيا  بي  الناشب  الرصاع  ميكن  ة  فال   ،

هجة ا ىل عية جبدية، من خالل تنظمي مؤمتراتاملوضو  اءعاد   لمنظميل   .حلد   هذا امو 

الأمر   يزيد  حضور    ةابل ضافأأنه    بة،غراما  خار ا ىل  سج وزراء  قبارصة  يف ية  ابقي 

،  حداد املازريه،  سس  الروابط القوية لهذا املركز ومؤ   ، نالحظ أأن  CIGPAؤمترات  م

تركيبة   يف  يفاغو ،  CIGPA  اتهيئتنعكس  ا  جند  مايحيث    اتيس رومراس 

(Evagoras Mavrommatisرئيس ا ،)نة رواب، عضو يف اللج أأو يف    ربيصجملمتع الق

للمر الس   وميشاليياس ية  أأاتليديكز  اخلارجية  (Michális Attalídis)  سس  وزير   ،

العلمية،القرب السابق، عضو يف جلنته  يت  يص  ال خر،  اجلانب  املازري   وىل  ومن    حداد 

س يف مايو تآأس    ة، اذلييوس ياس يات اجل دلراساملشارك ملعهد ديدالوس ل  نصب املديرم 

ن   2006 منيف  جملس  قِ   يقوس يا  البل  و الوزراء  وصف  واذلي  ارجية اخل  زيرقربيص 

   :يتته عىل النحو ال  همم   وس كيرباينربيص ماركو الق

تمعهد ديدالوس لدلراسات اجليوس ياس يةيضطلع   من    ،2006س يف عام  آأس، اذلي 

هم وم بي  حتليل  بتوفري  أأخرى،  ونام  مس تقةل  بششورة  قضاايزهية  الس ياسة  آأن   

 5. ةم  ها ال اخلارجية  
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 ربيع العرن   ترامب والمرص و   4.2

اكيتر   ضوعمو   هل هو  حيا  اذلي  مبثل  لوحيد  من طرف هظى  التفضيلية"  "املعامةل  ذه 

CIGPA  أأن أأردان  ذكل،  من  للتآأكد  امل؟  هذه  الفكرية  ؤ مننح  ضافية   "فرصة"سسة    ا 

"املو لترب  عن  الاكمةلهن  تضوعية  اليت  نفس "  هبا،عرف  يمت    ها  اليت  الطريقة   وندرس 

اعاملتا مع  هبا  ال  ومن  ملوضوعات  هذه  لأخرى.  مت   بةقار املشآأن  منكن  أأن  ا  أأيض  دمع  ا  ن 

 .CIGPAا للموقف الأيديولويج لـنحفص 

مؤمتر   ملوضتطر    اذلي  6ص ملرص اخملص    2018تضمن  ال    وعق  رتاتيجية س"التحدايت 

امل ا الفرنيس  للتحالف  ا  لكربى  عدد  ا  رصي"  الش كبري  املنمن  اخصيات  يف    لعامل خرطة 

 Henri)يهنم هرني غينو  من ب   ذكر، ن!(من بي املتحدثي الثين عش  )مثانية  اسالس ي

Guaino( فيدرين  وهيوبري  ساركوزي،  للرئيس  السابق  املستشار   )Hubert 

Védrine ير وا  شاريفي(،  دو  )ه  وزHervé de Charetteت  فرنس  راي(،  ا  خارجية 

اب عد  ل ضافةسابقي،  السابا ىل  الأعضاء  من  الرئيسحك  قي يفد  اخمل  ومة  لوع املرصي 

 ... ين مباركحس 

ات اليت يتعي توثيقها بي فرنسا ومرص،  العالقري يف  تفكال   ن املؤمتر هودف مه ل ا  ناك

جانب   وضع  جمع  من  الضحية"  "عظات  وانا  البعض  من الاستبداد  "الزنعاتب  ية 

أأم   ال خر".  يتعل    االطرف  ابلن فامي  لعام  تخاابت  ق  تدخ  ف تص ف   أأ ،2018الرئاس ية  الت ها 

 : يتالنحو ال   املؤمتر عىل

ل  "دكتتع ض،  لبعابلنس بة  ظل  يف  مرص  عسكتايش  والاورية  ليست  رية"  نتخاابت 

ن  تخأأما من وهجة نظر البعض ال خر، فا ن هذه الان   سوى "خدعة"، اابت، حىت وا 

انقصة،اك تشك    نت  هنا  حافا  "مسارمسة   خطوة  طار  ا  يمت دميقرا  يف  بوضع ـ  يطي"،  ز 

 رئيس ية.  ثالثة قيودهينة ، كونه ر هش  

 
مفاج  2018املرصية    تنتخاابالا  أأسفرت  أأ   عآأةدون  عا،  ا  انتخان  الرئيسدة  هذه    ب  تآأيت  أأ خاالانتالسييس.  يف  عقاب ابت 

 طاحة بنظام حس ين مبارك.ل  ، اذلي انُتخب بعد اسضد الرئيس مر 2013، اليت تلت انقالب 2014انتخاابت 
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أأن  ملا للنظر  معي    لفت  ممنمقاطع  ينقل جاا  ـ  ة  املؤمتر،  يف  املازري  هاء  يف    احرفي    حداد 

ن دون وعي  ين يدمواذلدعوان ل نكون الأغبياء  "  Figarovoxاملقاةل اليت نشها يف  

ليت  قات اابلتعليذه املرة  زة همعز  ملقاطع  هذه ا  رق واحد، أأن  مع فا  7، "ل سالمييمهنم ا

 للشك يف موقف اكتب املقاةل:جمال   ك أأي  ل ترت 

ال  للبع  ةس بلن اب جامعة  مثل  امل ض،  اليسار  سلمي  خوان  من  معهم  واملتعاطفي 

"دكتاتور  ظل  يف  مرص  تعيش  فرنسا،  يف  احلعسكرية  يةال ساليم  تقمع  رايت " 

  همزةل" اس ية ليست سوى "ت الرئنتخاابرضي. وابلتايل فا ن الاالفردية وتسجن املعا

  فاع املزعوم عن حقوق دلا  "ايت هللاأ  ره "كر  ت. وهذا اخلطاب  ب مقاطعهتا جي   ومن مث  

املقدس،  الأ ال نسان   العرب"  "الربيع  منذ  بريقهم  من  الكثري  فقدوا  اذلين  رثوذكيس، 

مي  أأ ك اذلي  اليو ننا  نرى  يفن  سواء  أ اثره،  تراك  املدم  ا م  العربية  تونرة،  دلول  س  مثل 

أأو يفمينوال ا وسوراي  وليبي الأ ،  ادلول  موجاوروبية،    من  عنه  ما جنم  ا ىل  ت  ابلنظر 

ال سالموير جلها وانتشار  ال جرام ة  يف  ية،  ة  للتو  رضبت  قلمي اليت  لود    ا 

(Département de l’Aude) . 

اذلين أأ  ال خرون،  ابلنتيؤمن"  ما  املرصية،  خاابت  ون"  فون  الرئاس ية  املقاةلفُيوصه   يف 

ابلواقع الاجامتعي   اية واسعةصون عىل در ن ومتخص  اخلصوص مراقبو  عىل وجهبآأهنم "

 ".البدل الهذمين اس والاقتصادي والأ يس  يو اجل والس ياس و 

يش يد   عوده،  بقية  املازرييف  لـبـ  حداد  ماكرون  ميانويل  ا  وُ ضغ""مقاومة"  اظ ع  وط 

ن    ابلنس بة للس يد حداد، ن.  " مثل منظامت حقوق ال نساالأخالق  ملرصية  كومة ااحل  فا 

عا  ا ىل حتقيقتسعى   انتخادل بي  "توازن  أأمام  اليت   2014  ابتالأمن واحلرية". واكن 

انقال السييس أأعقبت  نفس   2018وانتخاابت    8ب  انتخابه،  عادة  ا  عن  أأسفرت  اليت 

الأم "بي  الاختيار  و والسملن  التحدي:  الأهيل  والاجامتالتقد    الاقتصادي  من  م  عي 

 ". أأخرى  من انحيةملسلميب لال خوان اال رها ل ساليمهجة، أأو احلك ا

ح للمؤمتر  ابلنس بة  الأمر  هو  ن    يا، ترك   ولمثلام  اخملص    فا  ج الندوة  ملرص  يه  ر صة  ت 

أأي    ستشف  يُ كذكل بطريقة ل   املازريفي عود  فموضوعية.    مهنا  نُذِك  حداد    ر، اذلي 
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مؤسسابملناس   أأنه  التوج  CIGPA  مدير-رئيس-بة  يبدو  أأر ،  اذلي  مركزه  ث  الأحبا  اد 

لت ا اتم  ح  ا وضو واحض    ؤمترامل  عىلفرضه   ميانويل ماكرون يف س ياس ته  ا  ةل لصا  قيوث ا: دمع 

املارشال   جتبنظام  حقوق    اهلالسييس،  منظامت  من  الواردة  الشاكوى  وازدراء 

ت   ذكل  ولك  أأخرى،  ال نسان،  مرة  ع اب،  تدل  س تخدام  لغوية  الاف   نارص  تقار عىل 

و الأاكدميية  لذلمة  االصارخ  و رصامة  مثلبحث.  أأي  ليس  لال  ة  يف  وجه    انتقاء س تغراب 

ال اخلرباء  جلنة  أأعضاء  فائقة  املؤمتر:  دعياس ت  يتبعناية  حلضور  متت  ل  حدثي مثانية   

أأو احلاليميلكون أأي خربة ترب   سة،  الس يا   ة يفر حضورمه، ابس تثناء مشاركهتم السابقة 

ا من  أأغلبية  جانب  الضيا ىل  بي  ومن  الفرنس يي،  املرص ملتحدثي  نسوف  جل  يي 

 فراء يف عهد حس ين مبارك.  أأو سعضاء سابقي... من أأ بيةأأغل 

ذا أأردان ا جه و شك    أأي    منص  ل  خلتا  ، يكفي أأن نقرأأ CIGPA  كزأأساليب مر حول تو 

مايو   الأمريكيةاخملص    2016تقرير  لالنتخاابت  يُ ح   9،ص  يه "متن    IGPAC  لنعيث 

ر عن  ي دم  ذلابما اياسة أأوواندل ترامب، من أأجل ا حداث قطيعة مع س  بشدة" فوز د

الناطريق   ع"قوته  العربعة"  للربيع  دعه  بسبب  عربية،  يكن يف  ي  "اذل  دة دول  مل 

س الواقع سوى  ...'"يس أأطل -يمال 'ش تاء ا 

  خدمة السياسة الخارجية الفرن5
 
 سية . خاتمة: مركز تفكي  ف

 لنفوذخاضع ل   دون لكل أأو ملل يف اهتامه احلراك بآأنه  بن سعادة املتواصةلمحةل    وءيف ض

أأردانا ه  لأمرييك،  العاس تكامل  حفذا  عىل  يقوم  "مؤسيس"،  بتحليل  امجلاعي   صمل 

، اذلي  CIGPAزان عىل مركز  هذا الغرض، رك  ا ل وحتقيق  طة أأمحد بن سعادة.  نشأأ   ضعب

ليه أأمحد بن سعادة، ب  اينمتي ا   عنه يف مونرتايل.   هيئة التحرير وممثال  يف صفته عضو 

أأ   CIGPAيقدم   عىل  مؤسسنفسه  فنه  يلزت كة  أأخالقية،  املوضوعي رية  ة م 

نا  كن ، مي CIGPAعناها حول  مج   يتل ا  يةس تقاللية، لكن بعد حفص البياانت الواقع والا

 ية:ت الحظات ال  مي املتقد
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للأفاكر  CIGPAمركز  .  1 منتجة  هيئة  عليس  ينظر  البحث:  لأاكدميي بشك ا  امل 

  ت خاصة، يلف  نظاماث م ز الأحبراكز الأحباث من مسافة بعيدة. وكون مراكم  ا ىل  عام

  هثا، ومع ذكل، ميكناأأحب  اجئنتر عىل  ا قد يؤث  ـ  لكثري من الغموض، مم اا أأحياان  ال متويله جم

ل  اصلت يف بذجديرة ابلهامتم والثقة العلمية طاملا و   لبحثيةهيئات اثل هذه ال اعتبار م 

نظمي  بشك أأساس عىل ت   CIGPAيقترص مركز    يف حي  . ود لنش أأحباث جادةه اجل 

  رؤجت  ل  اءعوهو اد    ا ابملوضوعيةملزتم الزتاما اتم    أأنه  لوقت نفسهع زعه يف ا، مؤمتراتامل

 معية.الأحباث اجلعليه أأفضل مراكز ا

ىت أأو ح  ميـه ي: مل يكن الغرض هنا ا صدار حك ق ليس موضوعي  CIGPA  مركز.  2

منا حفص الوقائع حفسبCIGPA يدافع عهنا  قف اليتيف جوهر املواق  التدقي لكن    .، وا 

ااملؤمتر   أأن  ملالحظ  ا ينظمهاات  متعد    CIGPA  ليت  لأن  ليست  الثقافات،  معظم   دة 

ن  "أأاكدمييةالفرنس يي، وليست  من  مه    يدثاملتح حضها أأحياان  بعض  "، لأهنا حىت وا 

ابلفع ومه  جاخلرباء،  أأساتذة  ابل  أأو  لكهنا  ح امعيون  ابثون،  دعوة  تقترص  عىل  لأساس 

عند  ف .  أأو السابقياحلاليي    الس ياس يي دعوة ول عىل  قام الأ مع تركزيها يف امل  الصحفيي

حاةلتنظميها   دلراسة  و يك تر   ملؤمتر  يرأأ   CIGPAه  ج  ا،  املديراذلي  ملعهد    سه  املشارك 

اجليوس ياس ية لدلراسات  القربيص  ال ادل  ديدالوس  ا ىل  اعوة  رنس يي  لفس ياس يي 

اصة لنس بة للندوة اخلاب  هلأأي خشصية تركية. واليشء مث  ومل يدع  اليواننييرصة و والقبا

الب عىل مرس )يف قنالا خب بعداذلي انتُ  رنسا ونظام السييس وابط بي فبدراسة الر 

ذ  بيع العرب(،  بعد الر رصية حرة  نتخاابت مأأول ا ىل  ادلعوة ا    CIGPAيالحظ توجيه  ا 

و   س ياس يي مرصييس يفرنس يي  معظمهم ...  اس يي  نظام    شارك  مبارك  يف  حس ين 

 اخمللوع.

أأخالقية   CIGPA  مركز   مل يع.  3 منظومة  املعلنة عن   :انتقائية   وفق  رمغ ترصحياته 

ن  ن جحم الانهتآاكت هتوين مكري يف الد هذا املركز الف يرتد  مل  ن،سادفاعه عن حقوق ال 

اليت ال نسان  حلقوق  الاستبدارتكبهتا    اجلس مية  مثل  ادالأنظمة  السيية  يف  نظام  يس 



 عكنون بن ةصدوقي

 

 
242 

فيه ب  تسب    يالأطليس" اذل-ال ساليمبة "الش تاء  حبجة رضورة حمار   هيامرص، وأأحياان نف

ميقته    الربيع  اذلي  بي  مقت    CIGPAالعرب،  فعىلمثو   ا. ن  ا  أ نفا،  رأأيناه  هذ لام  أأساس  ه   

دانة استب  بة والانتقائية، يمت  ت املتقل  ياالأخالق  رة  يف صو   يا ن، بل وتقدمي ترك داد أأردوغاا 

أأ  يُ هتديد  حي  يف  ا ساليم،  ج  ممي  غشه عىل  ماكرون  اس ع  عن  الطرف  نظام  ض  تبداد 

 السييس.

القولمي  أأ   كننا  للبي  CIGPAمركز    ن  ابختصار  كرث مهنا أأ   تاانمؤسسة فكرية منتجة 

نتا فا  للأ املنقوةل يف شك  هياكر، انجا  البياانت  العلمية. هذه  الأحباث   ك مؤمترات عن 

ا ىلاذلين ينمت  رباء"وندوات، جتمع "اخل أأغلب الأحيان  لفرنيس:  لعامل الس ياس اا  ون يف 

العامة،  خباراتأأهجزة الاس ت   سابقون يف  ، ومسؤولون، ووزراء سابقون سابقونسفراء  

 ...ونواب

يفح   من جند  ل  التنو ع،  حمارض سو    الواقع   يث  غالبيهتمتبد  ينى  "خلفية"  عىل   و 

 ل ، حبيث جند عىل سبيل املثاومتنوعريق ثري  عي تشكيل فيت تد  املزامع الالنقيض من  

الروابطيف موضوع من  هأأن   تُ م  اقشة  السييس،  نظام  ا ىله  وج  ع  الأاك  ادلعوة  دمييي  بعض 

نس يي، فر ياس يي اللس   ابلأساس من ايتشك  ن  يدعو كرب من امل الأ ل، لكن اجلزء  ابلفع

الس الس ياس يي  الفاعلي  اذلين  ابوكذكل بعض  مناصب سامية يف  قي  نظام  اكنت هلم 

أأي  مبارك،   أأن نعرث عىل  ملناقشة موضوع س مس تقل، و أأو انشط س يا  معارض   دون 

ا ا ىل ا  عوة هنا أأ ه ادلج  و تركيا، تُ  ىلطار سابق يف  يض  ي س يس يا   الاس تخبارات العامة، وا 

وس ياس ي و   يفرنس يي،  لأي  ووابلطبع،    اننيي،يوقبارصة  أأثر  حيمممث    ل  ر ل  ؤية ل 

 م يف تركيا. وضوع تكون قريبة من النظاللم

املطافضح  يت   هناية  ااملوضو   أأن    يف  متعات  اختذت  ـ  ليت  اليت  واملواقف  معاجلهتا  ت 

تت  الفعالياتخالل تكل    وصف  سة اخلارجية لفرنسا، مهناريب مع الس يافق بشك غ، 

بآأهنا تشك   الأمينكزيا، والرت د  دي هتتركيا  البحت    جامع  وية،مال سال  اربةحم  جمال   يف   وا 

فسه حىت ن   CIGPAف  يلك    ومل  ... لسييس ا  نظامو   فرنسا  بي   التحالف   رضورة   عىل
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أأن   نرى  حبيث  ذكل،  خفاء  ا  يتش  عناء  خربائه  لك  ك  فريق  يف  خشصيات      من  مرة، 

 مسي سة للغاية. فرنس ية

ا   اابلنظر  أأمحلرواىل  بي  الوثيقة  سعادبط  بن  نة  د  فا  البحيث،  املركز  لأ وهذا  مر ه 

ىل  م و احلراك بشك عاتقادات اليت يوهجها ا ىل  نرى ذكل الس يل من الان أأن  مدهش،   ا 

يُ رشاد بشك خاة  حرك نهت  ص، ونتساءل هل  أأن  بآأهنعقل  أأو منظمة  ا  م حركة شعبية 

ت الاحتجاجية راكيتطابق "توجس نا" من احل  هالأمريكيي، ويف الوقت نفسيف يد  أأداة  

ادلي  اكتضد  تطابق  لعاتورايت  لكي  ربية  م ا  توج  ا  ذات  فكرية  مؤسسة  أأيديولويج ه  ع 

 ة؟ فرنس يالرجية وس ياس يف خدمة الس ياسة اخلا

 

 حالت ال  

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

https://cigpa.org/mezri-haddad-printemps-arabe-bilan-securitaire-economique-

geopolitique/ 

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 / 

 : فازرة املنظمة سلاجمل اس بةن ذه امل هب( HRWن رايتس ووتش )مو ة هي مظنت منأأدا 8

https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-

mass-killings-protesters-egypt 

9 http://cigpa.org/wp-content/uploads/2017/02/Elections-américaines-CIGPA-

mai-2016.pdf 
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 السياق . 1

  ذلين ا لءؤه  مه  نم" ادة سع بن  أأمحد كتيب اليت حظي هبا يةال عالم  يةتغط ل ل عابرة رة نظ

  مةل حبيف الواقع  ق  الأمر يتعل    هار أأن  ظ اب    كفيةل  1"؟اجلزائري  لحراكلقادة    سهمأأنف   نصبوا

ومُ منس  دعائية   بشد  عه قة  مس بقا  و كبو حم ك  ة  ا طار،  يف  و ال   تدخل  ا ضفاء    ةلاوحمتلميع 

"غطا العسكري   خمابر  عىل  العزيزة  "ارجيةاخل  دالي"  أأطروحة  ىلع  "يدميأأاكء  النظام 
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 ته رغب   شعبال   أأبدى  املك  س تخدم  هذا الش بح اذلي يُ وتضخمي  ،  اخملتلفة  وابعهي وتائر اجلز 

وفق    التغيري  يفوعزميته   ليه  مالفعيل،  ا  أأشار   اجلزائر’  هقالتم  يف  وششا  خلضامل  كا 

حي "رجيةااخل  اليد  ‘يةنظر و  ير،  ال مسث   ليد ا"ش بح    تخدامس  ل  يتاريال تسلسل   

 الاس تقالل، منذ" الأجنبية

مج ائريز اجل  ظامالن  يدرك مثل  مثهل  أأكرث   املواطن   أأن    العسكرية،  ادليكتاتورايتيع  ، 

  الوحوش   عىله  تركزي   من أأكرث    ريجاخلا  العدوش بح    عىل  نظرته  تركزي  ا ىل  ميال  

جر   ليت او   صفوفهاخل  د   دةوجو امل مطمئنةهامئتقرتف  يف  ا  ا  جو  ظلبال  لها    ل  يضمن 

  لتشبث ابحلك هول   هلع فظام  ن عىل ال ما    ا السبب، لك  ولهذ .  العقاب  منالتام    التل فا

الروح    عىل  اللعب  ا  الوطنيةوتر  املواطن  مفرطة   ساس يةحب املسكون  جلزائري  دلى 

زاء   2. أأجنيب  يشء أأي  ا 

،  كاحلر ا  ةايبد  نذم   ية، ئر زااجل  سكريةالع   القيادةح  و  تل  نأأ   يطبيعال   مناكن    هكذا،و 

" للنازاير   آأثناء ف  ،"يةرج ااخل  اليدبش بح  اته    ل أأبري  30  يف  ،خلامسةا  لعسكريةحية 

  وزير   انئب  صالح،  قايد  أأمحد  الفريق   ،السلطة أ نذاكجل القوي يف  أأعرب الر   ،2019

  راك احل  بدء  من  قليةل  بيعأأسا  بعد،  الشعيب  الوطين  اجليش  نأأراك، وقائد  الوطين  ادلفاع

 : ا منحمذر    ،فهأأسعن  2019 ايرفرب  22 يف

  اريية الت   بقهاسوا  نم   ا الق  انط  اخلارجية،  الأطراف  بعض  جانب  من  لتو حما  ظهور

  مكمثلي   فرضهمو   احلايل  املشهد  مقدمة  ا ىل  معيني  اأأفراد    هاودفع   بالدان،ىل  احلاقدة ع

 ةزعزع  ا ىل  فة هادال   خمططاهتم  نفيذت   لأأج  نم  الانتقالية،  املرحةل  دةلقيا  ،للشعب 

ا  عر زو   دبالال   قراراس ت ة مندس    تشعارا  خالل  من  الشعب،  بناءأأ   بي  لفتنةبذور 

 ادلوةل   مؤسسات  وتدمري  دس توري  غفرا  حنو  البالد ع  دف  ا ىل  دفهت،  ةواقعي  وغري

تس بات  مك ، من  نال    حىت   الاس تقالل  منذ  ققما حت   لك تعريض للخطر  [  و]...[ ] 

جنازاتو   3. لالأجيا خفر ل  حم ل  تظ ا 
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جر املية  عائ دلا  ةل امحل  ذهه تنس يقها  تو  اليت  و   ،ة داسع  بن  أأمحد  يبت ك ل ة  و    بشك لت 

عاليم   س ياس  س ياق  يف  تـ  مت  الرمسية،  فيةالصح   تلهيئاوا  عالمال    وسائل  خاص  وا 

يس يطر  اجلزائر  يفمتاما    غلق مُ  حيث  قنوات  من  ،  يشء  لك  عىل  العسكري  النظام، 

  قدو   .نترت نال    واقعم  ن م   يد والعد  صحفوال"  اخلاصة"و  ةلعاما  تذاعاال  و   التلفزيون

امجليع  للأ ا  اجلزائري  ال عالم  اهلجت  مقة  لحظ  يفرااحلات  ملسري   روامخلاضع  ج أأو   ك 

  تغيري   يف   رغبهتم  عن   للتعبري  الشوارعجيوبون    املواطني  من  املاليياكن    ماعندزمخها،  

ليل تض ب   الأحيان    من  مية يف كثري ل عالر اناببل قامت هذا امل ،  الس ياس  لنظامل   حقيقي

  اكذبة   تعليقات ب   مصحوبة  ملسريات ابعض    ن م   رة مصو    بث مقاطع   لخال  ن دين مملشاها

عدم  عروف  امل،  النظامجيد  مت زمع  ت،  ملفقة وعدم عنه  لالنتقادات  املطلق  اس تعداده 

الرأأي والوِ لمن يال  حتم   ل  ي هجة، ول  فه  ا    مع ة  تسقوامل معه    نامغةاملت   لأصواتاب  سمح 

ُممهنج   جحب  مع  ،  عىل أأوسع نطاق  ةيات اذل  ابةالرقده  سو ت خ  نا، يف ظل م يةالرمس   حقيقته

 . اعه عارضة ومق امل لأصواتل

ال يتحكم  لقدا  منذو  بآأسلوب آألوفة،  امل  تهس ياس    خالل  من  عالمال    وسائلنظام يف   

  انحه مي   اليت  ال عالانتصفحات    لبفض  اهءولبذكل    ضمنيو ،  عتيقال "  واجلزرة  العصا"

  بتكلها مرهون  اءبقدرك أأن  حف اليت تُ صالة  خاص  الصف،يف  دخل    من لك    سخاءب 

توف  امل  اليت  واكةلنح  هلم  اثو ية،  احلكوم   ال شهار  رها  هجة  النظاط  سل  ي ،  نيةمن  م  هذا 

نه مثلام يبي  ر من وصايته،  والتحر    س تقالللاب  لك من حتدثه نفسه  القمعية ضد  وسائهل  

 . صالتالل اوزير   رمـيلح ب  رعام  يتعي منذامحلالت هذه يف حوظ التصعيد املل

أأن  يس مس تغراب  ل و  الوزيك   ،ةميال عال  ةالرقاب  بتشديداحضة  و   أأوامر  ى تلق    قدير  ون 

يف    س تخباراتالا  أأهجزةمن    أأي  احلقيقية،  السلطةاذلي ميكل  فعيل  ال  ن مركز النظامم
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  املبارشة   رةلس يطاب  جان  ا ىل.   بعكنون   بن   يف"  عبةل  مركز"   أأو   أأ " بلعروس  مركز"

السمعي اجمليف  لي  والعام   الصحفيي   بئاتك   عىل  زراكامل  هذه   ل بقِ   من  اةلفع  وال ال 

 حقيقي،  4" ا عاليم  سو د نكوما"  ا ىلة،  زائد  ةسامحو   وقتال  رورمب  تلحتو    اليت  البرصي

خامدل هجاض و "  القضائ  ذراعه"  العسكري  النظام  يس تخدم   من ص  خل  لتل   حماوةللك    ا 

 . س يطرته

أأجو  مز من  و امن  يد  ل  و أأنفكمت  لتضييق    غري   لالعد   يرزو ر  مر    ،المعال    لسائاس 

 غري  ملانبر مام  أأ   يه،عل صويت  للت  قانوان    ،2020  أأبريل  22  يف  زغاميت  بلقامس  الشعي

طارا، أأيض   هو رشعي  5، ل للحرايتمقعي مكب   قانون وهو العقوابت، قانون ا صالح يف ا 

  ترصحي فق  و   6" ميقراطيةد   ةل دو  بناء  يف  ورغبته  اجلزائري  لشعبا  تطلعات   مع  يتعارض"

   .ال نسان حقوق عن اعدلفل اجلزائرية ةبطرالا رئيس انئب حلي،صا دسعي

هتال  يةقضائ لا  الرتسانة  هذه   ال عالم   وسائل  عىل  صارمة  ت عقواب  فرض  ا ىلدف  يت 

  وأأمن ]...[    منعام والأ هتديد النظام ال "  شآأهنا  من   معلومات  ينشون  اذلين  والصحفيي

)يالحظ   الأجنيب  ليو متال من    فيدليت تس ت ا  ئللوسااعىل    أأو  ،"الوطنية  ة لوحدوا  وةلادل

ماس تع تسغامضة  صطلحاتامل  لل،    حسب ها  تفسري ب   ضاةوالق   يالعام  يمدعمح 

  ، 1994  يونيو 7  يف  الصادر  7،الأخبار  عاجلةق مباملتعل    الوزاري  ابملرسوم  رانذك  ت،  (مههوا

قانوينل    صال  أأ   ماملصم  و  عز و ي  يواذل  ت،نياسعي الت يف    قمع الالت  مح  عىل   ضفاء غطاء 

 :"لأجنبيةا  ادلول مع  التواطؤ"ائع وق تضخميب ، لصحفييا ا ىل ع سابل اسمه ق 

 ؛ ف اخلارجيةاطر الأ   مع طؤالتوا رازبا    °( 7

 
  فوزي   قيدلعوا  لزبريا  جابحلا  امللقب  زبري ي  طاهر   قيد علا   ةقيادحتت  ،  ائريةاجلز   خملابراتا  ةلأهجز   عالتاب  شوالن   لتصال ا  مركز   أأ 

  يم ال عال   والتضليل  دلعايةوا  عبالتال   سةس ياق  نس  م و   لوطين ا  عالمال  ائل  وس  جموعة  يف  حك  املت  بة،عق  لقبملا  ديبوزي  يدوالعق 

 .العسكري للنظام
امس   ب عنرت"،  بـ"مركز  الأمر  العمل   يتعلق  مركز  تآأوي  اليت  الرئييسالثكنة  وأأعادلأهجزة    يات  اجلزائرية،  يون اجلزائر   اخملابرات 

 املوت يف  رايء، ا ىل حد  عذب فيه الأباملركز مسعة جد سيئة ودموية، لكونه موقع يُ ا بـ"مركز عبةل". لقد اكتسب هذا  ـ  هتك  تسميته  

 الكثري من الأحيان. 



 ية ة اليد اخلارج صناع

 

 
249 

يران منوما ا ىل ذكل،  واللوجس يت  املايل ادلمع •  ... والسودان ا 

 ؛ الأفغان تدريب  •

 ؛ويةياحل  تصاديةق الا  مبصاحلها ارال رض و   رزائاجل  ملقاطعة ةرفوعات املعو ادل •

  تعهدات   أأو  د وعو   مقابل  ،دعهامعها حول    للتفاوض  أأجنبية  ىو ق  مع  تالتصال  •

 ؛اجلزائر   يف ىالقو  هذه صاحلم  مةخلد

 ، وما ا ىل ذكل... رسية مع أأعداء اجلزائرال صفقات  ال  •

ا  انطباع اعطي  ت  ال عالم  وسائل  بعضل   حريريةتجتاهات ال الان  ا    اثال  مم  امي  تعم   بآأن    واحض 

ا حال  لعمجيري  ا و   ا، ليبه  املرة   ل  ليحفه،  أأطراط  فق  لتبدِ ستُ قد  يران  حمل    هذه   ا 

 !لمياملس وال خوان كياوتر  رقطمثل  ، دولوالسودان

نطات  ،  وهكذا   ، تاعتقالمن  )  دةاملمتر    ال عالم  وسائل ضد  الشس    قمع الاق  سع 

غالو   وأأمنية،  قضائية  مضايقاتو    الصحفيي   من   عديدال  خريةالأ   الأشهر  يفطال  ي، ل (قا 

 بعز   عادلو   مجعة،  بن  ىمصطف  مثل  يهتم،ل قالواس ت  ممبهنيهت  رتفعاملو هورين  ش امل 

 احلي   عبديع  السم   بدع و ،  زغيليش  الكرمي   بدع و   ،درارين  خادلو   جري،  بلقامسو   خ،يالش  

خبارية  مواقع  ت ضتعر    وكذكل   ن،يوأ خر    و   "Maghreb Emergent"  مثل  موثوقة  ا 

"Radio M"  "وInterlignes"،  اخلن لضخا  و ق  لعمليات    مواقع  مثل  جبلح اعها 

ان و .  رشاد  حركةموقع    ذكل  يف  امب  ،رىأأخ   يف   انل نسا  قوقح  عن  نواملدافعتقد  قد 

تتعر    يدةجة شدبله   اجلزائر احلر    ض ل هذهما  ال عالمية  مقع املنابر  انتقدته   ،ة من  مثلام 

عالصحافة  وحرية  فييالصحا  عن  لدلفاع  ادلولية  املنظامت غ،   بال  سلونمرا"  رارىل 

 املرتبة  يف  ،0202  عام  يف  ،صحافةلا  حرية  ثيح   من  زائراجلت  فصن    اليت  8،"دحدو 

 9. العاملي تيبرت ال يف 180 أأصل من 146

 لختالق   وكتي به  دةاسع   بن   أأمحد  اجلزائري  النظامف  وظ    كيف   تبياناملقاةل    ذه ه  ولحتا

،  زائراجل  اءعدلأ   اي  متصديقف    اوطني  "  بطال  "منه    ةعانص و   الس ياس ية  العلوم  يف"  خبري"

ابلتف عوس ن اياادلعمحةل    ،لصيرض  حول  ت   ت  ليت  ة    نزي  امل  ،ايتاملؤامر به  كتي نس يقها 

 .للحراك املناهضة ةدلعايج لرو  املو  ،ائفز ال اكدمييالطالء الأ بقات من ط ب 
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 م يقدتال. 2

خاصة من خالل   ،2011  منذ  اجلزائرية  الصحافة  اءقر دلى    معروف  سعادة  بن  أأمحد

 ،2019  ريلبأأ   21  يف  10. "يكالأمري  كيسالأراب "ق  بساال كتيبه  حول    ورةنشامل   رلتقاريا

 الأجنيب،  لدخ  والت  احلراك  حول   امجلهورية  ةحصيف  عىل  معه  11مقابةل   خباري  ياءعل   نظمت

عالهما  ووسائل  ةالرمسي  احلكويم  التصال  قنوات  لتتو    2019  هناية  ويف الرتوجي  ة  همم  ،  ا 

 . نطاق واسع  ل عىل

  يف و  ش،اجلي  ضهار ف  اليت   س يةئالر ا  نتخاابتالا  من  قليةل  مأأاي  لقب  أأنه  للنظر،  تامللف

اكن   هيتزائرايواجل  اجلزائريي  بيةغال وقت  فعون وير   ،راكاحل  مسريات  خاللفون  ت 

رفض   ل أأصواهتم  للشارع  "  اجلزائرية  ال ذاعة"لت  فض    الانتخاابت،  هذها  ظهرها  تدير  أأن 

نه بآأ   ا زم  جارصح  ي  ذلا  ، ادةسع  ن ب  أأمحدصوت  ،  2019  ديسمرب  1بدل ذكل يف  نقل  وت 

 12. أأجنبية اتمبؤامر  مس هتدفة ئرجلزااكون أأل ت ن مك امل من غري

  مقابةل   2019  ديسمرب  2  يف "Le Courrier d'Algérie" فةحصي  ت نش ا  هجهت  نم

 مشآلك  يطرح"  احلراك  أأن    فيهيعلن    دةسعا  بن  محدلأ   ا، ترصحي  اللعش  يتان  أأنيا  مع 

تلتحق  13" لدلميقراطية  ةخطري   5يوم    ، لوق  دلرتد    " ومالي  زائراجل"  فةحصي  ركبابل  مث 

  أأجندات  خلدمة لغالتس  ا يمت   احلراك أأن   ىل ع تدل   اتمؤرش   هناك آأن  ب ،2019 مربيسد

  بوطرار  محمد  للصحفي  دة سعا  بن  أأمحدح  رص  يُ   2019  ديسمرب  5ا يف  ـ  مئداو   14.خارجية

 وق ق حل  وميةحك  غري  منظمة  ماداي    دعت   املتحدة   الولايت"  بآأن  "  الوسط"جريدة    من

 15." ائرز اجل يف راكاحلل فتيل عا شل   اوقود   هتاوجعل ال نسان

  أأعدة  عىل  ،سعادة  بن   أأمحد  مع   16ةلمطو    بةلامق  نفاح  حسي  نش  ،0202  ريناي  2  يف

"L'Expression"    ىل ا  ، اجلزائرية  احلكومية   غري  للمنظامت  الأمرييك  المتويللال شارة 

ب و  الصحفي  معا  شكذكر  اللقاء  هذا    ا نصبو   ذلينا  ءهؤل  مه  من"  كتابوى  تحم   يف 

من  ة فريدة  ابقس  حبق    اكنتف،  نشه  قبل  أأشهر  مخسة  "؟اجلزائري  كلحرال  قادة   فسهمأأن 

 "!بق الصحفي "الس  يف جمال نوعها 
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 يف   17،الفرنس ية  ابللغة  اجلزائرية،  الأنباء  واكةلمت  قد    كتيبه،  ا طالققبل    ةلقلي  أأايم

 وزارة   تهقدم ،  2020  مايو   28  يفو  ي،دميكأاك   سعادة،  بن  أأمحد،  2020  مايو  27

أأجل  فع  ار يُ "  ،ياسس    لمكحل    18،العربية  غةلل اب  ،ةائرياجلز   صال تال   القانوينآأطري  التمن 

 ."اجلزائر يف يةاحلكوم  غري للمنظامت جنيبالأ  للمتويل

 عنوان ب   "L'Expression"  أأعدة عىل    مقال    نف اح  حسي  نش  ،2020  يونيو  3  يفو

خبااي    :ميةاحلكو   غري  امتنظامل   تس تغلاليت  ر  ابي اخملعر  ي  ادة عس  نب  دأأمح  الربوفيسور"

 !لصحفي"الس بق ا"يف عامل ة نيسابقة اث هذه و  19. "مهبمةمش بوهة جموعات 

وي    ج ملة الدعم ح. 3  والي 

ليه    أأشار  امك ن    الوطن،  جريدة  يف  عيشون  الغين  عبدا   لهجامتا  أأصبح هدف    احلراك  فا 

  م ايأأ   قبلت  جر ،  لتيخ امد  مع زتامن  ي[  ةدعاس  نبل]كتيب  ال   هذا  نش"  ن  أأ و   مزتامنة

عىل ـ  دامئ  قليةل، صفا  الاجتاهيف  هام  الكيسري  ،  العامة  عالمال    وسائلحات     20. نفس 

 :يصحفال وأأضاف

مثلتعد    أأن  الواحض  نم ا ىل  التدخالت  هذه  د  تشري  اليت  وهو   –  ارجيةاخل  اليد، 

  داي  حتالنظام  هواجي  ةر م لك   يف  ونشهنفخ فيه ال  يمت  ، القامئة السلطة  عىل  عزيز خطاب

اكب ا ىل   اك،حلر هرين يف اواملتظا  عليالفا  وخاصة  امجليع،  دفعيا  ، مبةوجزي   فرتة  يف  –  ري 

 21.تتساؤل طرح

مب  قتعل  ي    وقت  يفجرت    يتال   ال،قعم   ضخل  ومحمد  بومحيدي  محمد  داخالتالأمر 

  دة القاع  ع وس يتو   هعدل  ،دة اسع  بن   أأمحد  كتيب  نش  من  قليةل   أأايم  قبل  تقريب ا  مزتامن

 . اتهلأطروحة ندسامل ا" يةلأاكدمي ا"

  أأايم   قبل  سعادة  بن  أأطروحةميع  تل   يف  سامه  جامتعالا عمليف    أأس تاذ  عقالم  ضخل  محمد

حداث  ،هذا الأخري  كتاب  صدور  من  قليةل ا    مايو  25يوم  "  حصفية  س بقة "  همن خالل 
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  ع اجامت   عدب  راكحلاطلق  ان"  :هياال فق  "ائراجلز   قناة"  طينالو   التليفزيون  قناة  عىل  2020

 22".يةرب اغامل قناة برعاية[ لقاء]يف  ]...[. ابريس يفانعقد 

  ، يف ذكل  عد ب  اواحد    ا يوم    لتدخ    فقد  فة،لفلس، الأس تاذ يف مادة اديمحيبو   محمد  أأما

  يعد   مل  صيلالأ   احلراك"  آأن  ح برص  لي  ،2020  مايو  26  يف  اجلزائرية  الأنباء  واكةل  مع  مقابةل

ام التحو  هذ، وحييل  حمهل    حل    قد  امزيف    اجديد    اك  أر ح  ن  وأأ   23، "وجود  ا ىلا    29  خياتر  ل 

ذاك    كتب نه  أأ   ليقو و   ،2019  أأبريل   حاتأأطرو  نفسحيمل    24مدونته  عىل  مقال  يوم 

  25" يةاجلزائر ال ذاعة  "  نشت  ،2020  مايو  26يف    ذاته،  ليوما  ويف .  سعادة  بن  أأمحد

 حلراكا  ل"و  حت"  عن  دييومح ب  دمحم  فيه  ثحد  يت  مقال    واحد   وقت  يف  26" اجملاهد"  ويومية

حاةل    احلراك  توجيه  اولحت  يةادلول   يةكوم احل  ري غ  نظامتامل "  أأن    يؤكدو  ن  م ل حداث 

 ". اجلزائر يف فوىضلا

 28ج أأن رو    ل  س بق  27، نزار  خادل  جلرنالاملفتوني اب  من  أأنه  يبدو  اذلي  دي،ومحيب  محمد

  لولايت ا  رو د:  رييكمالأ   رابيسكالأ "  اننو بع سعادة    بن  لأمحد  أ خر  لكتيب  2018  يف

  مة مقد  اكن مبثابة  ذلي  ر اشو ن امل   ،2011يف  ادر  الص"  العرب  عار الش  ثورات  يف  حدةتامل 

  دعه   عن  ،مدونتهيف    29بومحيدي   محمدرب  عأأ د  وق.  للجزائر  صاخملص    الأخري  بهلكتي 

كشف  ت من معلومات    سعد  بن   عيلنشه    ما  مواهجة  يف   بلحمير،  عامر  التصال  لوزير

ااذل  دتعاقامل   ورد  30، ةيفرنس  ال  يةر العسك  تراخملابااز  هجدلى    ميربلح   عامر  هب  ع ضطلي 

ُ  مقال  يف للوزير،ا ـ  دع  سعادة بن أأمحد امسةفعهل حب كام اام  مت  31. مدونته عىل امؤخر    شن

ال شا ل   ،2020  مايو  26  يف  أأنها ىل  رة  جتدر  موقع   وعب    لينداس بق    أأن نشت عىل 

"Maghreb Emergent"   حق  يتعل ترص ا  "جهامت    ا ىل   ارتوأأش  ي  دثه املتححيات  ول 

  32. "املؤامرةهام بنظرية مع تلوحي  احلراكضد  يةوم معال مالال ع  ئلساو يف  يريجزائ ذةأأسات

أأن   أأكرث من ترديد  لي  انالأاكدميي  انهذ  نشهح به و ما رص    من الواحض    طروحة لأ س 

  ث املتحد    ،2020  مارس  16  يف  قليةل،   أأسابيع  قبل  عهنا   عرب    اليت   العسكري  النظام

ا  ر فهيحيذ    اجلزائرية  ءنباالأ   ةلواك  مع راها  أأج  مقابةل  ، يفحميربل   عامر  صاللتا  يروز  ،مسهاب
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  يةل، قل   أأسابيع  بعد   33."‘ دداجل  ك احلرا’بل منشطي  طن من قِ للو   يةاملعاد  الأهداف"من  

 لوطيناالصندوق  "  الأمريكية  املؤسسة  بلحمير  عامر  صف و   ،2020  أأبريل   23  يف

  ب غر وامل  امللعا  يف  نةلو  امل  راتللثو   ابمتياز  دةاطرو  صانح "  آأهناب(  NED" )ةدلميقراطيل

اخل  العرب  والعامل  ربلعا الأمايميف  تنامغ  34، "ط  ميف  ، سعادة  بن  أأمحد  أأطروحةع   

تقاريرها جس    اليت  احلكومية،  غري  "حدود  بال  مراسلون"  منظمةا  أأيض  صف  وو  لت يف 

 الناعة  قوةالعن    بريالتع ماكينة    من  زءج "آأهنا  ب  راجلزائ  يف  ةالصحاف  حرية  تدهور

 35".املالع عرب ةالفرنس ي

ويجية اقة انطال . 4  لحملة الي 

  حافل   أأس بوع  مدار  عىل  ،2020  يونيو  أأوائل   يف  تيبلك اعائية حول  ادل  امحلةل  انطلقت

موقع    لبقِ   من  ؤلف،امل  يعيش  حيث  ،اكند  يفابلزتامن    امحلةل  ا طالق  ت  ، وملنشوراتاب

.ca" iontisaialdMon "36  (4  ونيوي  )و"uébecQ 7 duLes "37  ( بو، بي   تروبر 

طريق    ائرز اجل  يفو  ،(يونيو  5   ، ( يونيو  4  املسعودي،  همدي)  38" 54  اجلزائر"عن 

"AlhayatAlarabiya "39  (يونيو  5  الزواوي،  أأمحد  نرسين)،   "Algeriakhbar"40 

 eérigLe Courrier d'Al  "42 "  ،(يونيو  5)  Maghreb Facts"41"  ،(يونيو  5)

 . (نيوو ي 7) sreffaid’Ae Chiffr Le "43" ،(يونيو  6)

يويماك  للكتيب  تروجي  أأمه  لكن طريق    نيو،يو   7و  6،  ن   الوطنية  اءالأنب  واكةلعن 

اجل"ا  جد    الرمسية الأنباء  ابةريزائواكةل    نظر   يف  صبحتأأ   اليت  45، يةوالفرنس    44لعربية " 

الا و نفسه،  ت  قالو   يف  ، ةرديئوال  اخبة الص  ادلعاية  أأداة  ئرييجلزاا ال عاليم   مسي ر ذلراع 

أأهنا  ا ىل    يازابمت   املضادة  ثورةلل  اذل"واكيت  مس  حد   اجل ةل  ش باكت ابب  عىل  زائرية" 

الاجامتعي. ال  هجاهتا  وسامه   أأ تواصل  من   ةابللغ  ةاجلزائرياعة  ذال  ل  ثةلثال ا  القناةت 

 
تحدة  امل   الأمميف ساحة    2020غسطس  أأ   23  دلأحوم ام يفهت ووقني اجلزائريي واط رية املوص مسعاليم خبصالتضليل ال  عقب     أأ 

اليت دعوا  ج   يف ا ىل نيف  ا طفهيا  الس  املعتقل  احق رس ال  الفاحت من سبمترب  ياس يي يف  ي  ففي  الأنباء واك  نشت  2020اجلزائر.  ةل 

ا بصورة  ال  عن هذه الفعالية، موسمقاجلزائرية   وان حدة حتت عناملت  لأمممز ا بر اب  مصحو   الأمم جبنيفبقرصامتعات  عة اجكبرية لقاوم 
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للكتيب    ،(48ربيةوالع  47الفرنس ية   ابللغتي  تقرير)  46ة س يالفرن  الرتوجي    لالخ  من يف 

  من   زاندي  ساميةرفقة  ؤلف  امل  اس تقبل  اذلي  باعر أأ   حسنالصحفي  من تقدمي    برانمج

 .توايت ر.  .د الاكتبا ىل جانب  ت كتاب بن سعادة،ش ن اليت  ،كبيأأ  ر نشاد

:  لصيفا  فرتة  الو ط  سعادة  بن  أأمحد  كتيبل   جيرتولل  مال عال  وسائل  تعبئة  تتواصل

"on’ExpressiL"49  (يويون   9  ح،نفا  حسي)،  "بل،   همدية)   50"54  جلزائرا 

  ، (يونيو  11  يت،توا  رس مت   جواد)  51" الاشرتاكية   أأجل  من  نومفرب  جموعة"  ،(يونيو  11

  لجرنال ل  ueiotiqie PatrgérlA "53"  ،(يويون   12  جية،عل   بن  ارقط) 52" 54  اجلزائر"

 16  نف اح،  حسي)  nL'Expressio "54"  ،(يونيو  15  ،تاتبزن  وسفي)  نزار  دلخا

 ، (يو يون   20  ي،نعمي  دورق)  tiquetrioPa Algérie"55"  ،(يونيو

"sionL'Expres"56  (يونيو  21  ،نفاح  حسي)،  "سعادة  بن  أأمحد)  57" 54  زائرجلا،  

 ، (يونيو  30  سعادة،  بن  أأمحد)  58" 54  اجلزائر"  ،(يونيو  25

"caMondialisation. "59  (يويول   1  مرداس،  العايل  عبد)  ،"Algérie 

Patriotique"60  (يوليو  8  س ناوي،  بوعالم)،  "جية،عل   بن  طارق)   61" 45  اجلزائر  

 eérir d'Alge SoiL "63"،  (ويولي  10  ،جراد  رعام)  érie 1Alg"62"  ،(ليوو ي 9

ذكل.  (سأأغسط  15  م،لعال  حكمي) ا ىل  شهد ابل ضافة   2020أأغسطس    شهر  ، 

عالنية جديدة حول نش النسخة العربية من الكتي    64ب.ا طالق محةل ا 

اجلزائ يف  هذه  النش  ش بكة  ا ىل  وكنداابل ضافة  ار  من  ،  سعادة  بن  أأمحد  س تفاد 

ال عالمية  ا فر لتغطية  ولبنانيف  ا  القراء  غطيت  نسا  العرب  يف  والعامل  العرب  ملغرب 

 
ذاعة    مع  ، حييل ا ىل لقاء ومهياجلزائرية"سلطات  عة ضد ال فو املر   ىلشكو يرفض ا  للأمم املتحدة بععات التاناز ب امل "مكت لو  مونيت اكر ا 

يف  عصومهي،  لسكرتري  دلولية  ا الأمحدي،  للأمم اتللمنازعات  ومهي  مكتب  ام  جبن املت  بع  يف  حدة 

(https://bit.ly/2SMKQQx) 2020  ربسبمت  4يوم  كذيب ا  تلأمم املتحدة  ل  التابعة  سانال ن   ية حلقوقوضية الساماملف  تصدر . وأأ  

د فيتن بـ "املعد  مفوض    مكتب"ئرية )شهتا واكةل الأنباء اجلزان   ية ا ىل الهناية" واليت لبداكهتا من الومات املغلوطة" اليت "مت ت فرب ه 

ق و حلق  الساميةحصفي للمفوضية  ن  . بيا "ئرزاة ابجلبة اخلاصومات الاكذ ملعلا  عىلضوء  ط السلسان ي يم حلقوق ال ن سال تحدة امم امل الأ 

 (. https://bit.ly/3jSW7uB .2020مترب سب  4، ان. جنيفنسال  
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 Asie" Afrique "66،  (0192مفرب  نو )  frique du FutureA"65"  :وأأفريقيا

"(يونيو  5  جراد،  امرع)  Libna News "67"  ،(يونيو  5)  ،fricall AA"68  (7 

  Factsb ghreMa"70"  ،(يونيو  9  جراد،   رعام)  urtauxues TocqJa"69"،  (يونيو

  وت، فر  وكريس توف  حامد ايمسينة) reb 2France Magh adioR "71" ،(نيو يو  12)

  ، Orient"-& Moyen "Proche72  (hard LabévièreRic،  (يونيو  15

  Le Maghreb DZ"74"(،  وونيي  71  اد، جر   عامر)  ibna NewsL "73"،  (يونيو  15

 ، ابن   هنيري )  Libna"76"و  daniyaMa"75"  ،(يونيو  25  فريخ،  هابالو   عبد)

،  (يوليو 3  كنوش،  لينا)  78نس ية فر ابل  اأأيض    رمتوف  77ية اللبنان "  الأخبار"  ،(يوليو 1

"Afrique Asie"79 ( يوليو 7ب، ا سالم)" ،ues TourtauxcqJa "80 (عيلال دعب 

،  (أأغسطس  17  لعالم،  حكمي)  Afrique Asie "81"  ،(ليويو   12  مرداس،

"foAfrican In "82 (20  غسطسأأ.) 

عب  دب لأ انتاج  ال    هذا  لك ترداهو  عن  من  زيد  مب،  الكتاب  أأطروحة صدى  ل يد  رة 

امل  و منالتعليقات  الأطروترس يخ حفوى  قة  اهذه  تد  حة  بليت  الواقع   هو  احلراك  آأن  عي  يف 

 فيلك    أأن  دون  السلطة،  يف  ل سالمييا  تنصيبل   املتحدة  الولايتحبكهتا    نةملو    ثورة

د  ءا عن  نفسهأأحدمه   وأ خر    قدن  راجا  ل عاكهنهنا  الان لأ ا  عىل   طاء،  بتقدمي ط قل   باع 

ها  ل س بق  ،  انتواملدو  ال عالم  ائلوس  بعض  أأن  ا ىل  ع ال شارة  م  ،ابمراجعة همنية للكت

نشت  أأ  غرار  2019  عام  هناية  يف  سعادة،   بن   أأمحد  وحاتلأطر   اتقادانتن  عىل   ،

  د بع  ةخاصو   ،(2019  ديسمرب   4  بوحبيب،  محيد)  El Watan DZ "83"حصيفة  

يف القادات  نتالاغرار  عىل  ،  الكتيب  وره ظ    ne SolidaritéPalesti "84"  واردة 

nter I"  ، (يونيو  7  بعال،  محدي)  eolamCa "85" و  ،(يونيو  7  عدي،  يوار ه ل )

Lignes"86  (يونيو   8  ،عيل  انيت  اميليس  )،  و"Watan El"87  (عيشون،   الغين  عبد  

ghrebMa "و  ،(ونيوي  01  مغين،  ايسي)  Algiers Herald "88"و  ،(يونيو   9

 Spirit "89  ( يونيو  13  جعفر،   ديسع)  و"DZVID "90  (يونيو  15  جرمون،  رص)ان ، 

 خادل )  Mediapart"92"و  ،(يونيو   22  ري،معم  سلمى)  CulturesAlgérie "91"و
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  France Irak"و  يونيو(    27  ،دهينة  مراد)  93"رشاد"و  ،(يونيو  25  ور،طاس

Actualité"94 (les MunierGil، 22 ويولي)، و"meoalaC"95 (ري لبرت)لزها. 

ا احما  اقف  مو   ال عالمية  التقارير  من   اثلثة  ةفئ  تتبن    ،أأخري    ضها ر ع   يف  ا م  حد    ا ىل  يد 

مهنا  بللكتي    ،"Voicesb ghreMa"96  (3  يونيو)،   "n Quotidie Le

d'Oran"97    (يونيو  21  ،هللا  جاب  أأحسي  بلقامس  ،)"Reporters.dz "98  (لمي س 

 ier rCourLe" ،( يونيو 32  ب، موعالب) sDZesrp'ExL"99" (،نيويو  22 قودل،

 éried’Alg".100    حتفتوقد  "zrters.dRepo"  زبيدة من    ك  ل  اأأيض  ال  اجمل  

 .نفس هيام عن لدلفاع سعادة، بن دأأمح كتاب يف ياملهتمه  102، يعد   ولهواري 101عسول

 التمجيد . 5

ح   متقو .  يةادلعاجمال    يف  مةس تخده امل تقنيات  ال   من  العديد  توجد   عىل   ياته التقن دى هذا 

دلمع  ها  يف وتوظ   مةحمرته   فكرية  وأأ   علمية"  لطةس"ناد ا ىل  الاست   ي أأ   ،"اخلربة"  راس تحضا

ا يراد  اليت  و لرتوالأطروحة  لها،  مع  فهتده س امل   امجلهورجعل  جي  يتنامغ    السلطة   هذه، 

ذا اكنو .  أ رائهو أ راهئا  ا بي  رى تطابق  ذات اخلربة وي   ادة سع  نب  دأأمح  تالكنفي ام    ميكنل   ا 

ل أأن    امد،اجلو   ايءزيف  وهو   صخصمت  جد    وعضمو   يف  ةرب خ   عن   البعد  لك    بعيد    ملؤلفا  ا 

بل  س يةس ياال   لعلوما ا ىل  ،  السبب،  لهذو   .كتاابته  هتكشفمثلام    هتا،أأساس ياويفتقر  ا 

ج ادلعايةالثغرات، تسعى محةل ا لهذه وسد   من   هور مجل م اا ىل عرضه أأما لأطروحته ةاملرو 

  عن ما يكون  أأبعد  هو    فكرية  ةلطصطنع ل ست   ليتا  اقةالرب    صفاتال   نم  ةوعجم خالل  

 . راتالثو  موضوع يف امتالكها

املسعى    ايق  ق حت و  و   غ يه لصِ رايض  اس تعتوافد    شهدانلهذا  عىل   جيدمت ل االتبجيل  تهنمر 

 103، "اندر  ابحث"  بآأنه  احنف    حسي"  L’Expression"، حيث يصفه حصفي  املؤلف

يقد    يف   ك ُمفِك  "  نهأأ   عىل"  Afrique Asie"   جمةل  من   وايتت  مترس   جواد مه  حي 

  خبري "ويعتربه    به  يديش  ف   ،جيةعل   بن   طارق ا  م  أأ   104. "اجلديد  عامرالاس ت  لأساطري
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 أ خر   مقال  يف  ذكل  من   دبعأأ ا ىل    يذهببل    105."ةكبري   مسامهة "  بهكتي    أأن  و "  ياسرتاتيج

 : يقول فيه

ال ال   هبةهو    سعده  بن  أأمحد  كتور ادل هل  " انتظره يت سامء    ن ويائر ز اجليال  طو   ا 

  ة رسيال   عياتامجل " تشلكها    اليت   ابراخمل  هذه  وريةتتاديك   من  مهلتحرير  جعان،الش

  ا خشصي    أأان  ؟وىس وم مقد  الهيودي  لشعب اظر  ا مثلام انت، متام  اخلفية  اوهتوق"  مريكيةالأ 

 نأأ   عتوق  يُ   اليت   الأمريكيةبر  ا اخمل  ضد  املعركة  من  الأوىل  جولته  حربِ   أأنه  حق ا  أأعتقد

. "متر  تس  
106 

ه حب  "بدافع  "  خماطر  ن ع  غ ُمبل  "  بآأنه"  Mediapart"  يفه  فيصف   ،تاتزنب  يوسفما  أأ 

عن   اخملربين  وكأن    107،" لوطنيةا  س يادةل ق الأمر ابعل  ا يتساهل البتة عندميت   ل"و"  هبدلل 

دانةأأصبحت هممهتم    اخملالفات واخملاطر تنتفض ضد  ا  ضطهدة مل ا  شعوب ال   ا   الأنظمةليت 

دانة  التبليغ    ليسو ،  ةيمع لق ا اوا  امل الأنظمة    ي اذل  اتتبزن  يوسف  سنف.  ةفاسدلنحرفة 

 خطة "  آأنهب  اك،احلر   طالقنا  من  ابيعأأس  ثةثال  دبع  أأي  ،2019  مارس  13  يف  بكت

تنف  اجلزائر  لتدمري انطالق  ،  خيال  "  خطة"  ويه  ،108" املغرب  من  اذ  نس يج  دجبها  من 

قادر،    لو  ح تي   أأن  قبلمذهةل،    تفاصيلب ،  حمبكرومنيس    بآأسلوب   ا ىل بقدرة 

 Algérie"  منصة  عىل  التنديد  لخال  من،  أأصهل  ا ىلديد  جمن    عودي  مث  109، "ايكحر "

Patriotique"،  حركة  )ن   احلراك  "أأوتربة"ية  مل بع   ،2020  يونيو   25  يف ا ىل  س بة 

 110.)الرصبية  Otporأأوتبور

غراق    القياس  الرمق  محط  اذلي    لكن ا  حيث  من  دةسعا  بن  دأأمحمن  س يل    يف 

سامه   أأن  ل  س بق  ياذل  مرداس  عيلال  دعب  قهصديزع  منا  بالهو  ف ةل،  املبج  ات  فواصامل

 أأنه  عىل مهد  ويق  111، كةمشرت   مقاةليف ن سعادة بمع 

  ة داسع  بن  الفزيايئية،  العلوم  يف  ابرز  سمدر    ،(داكن )   مونرتايل  جامعة  خرجي  ،زيايئف

ل  هو ومقاتانقد  دفاع  ل  ذع  عن  رشس  يثأ رائها  ، العامل  ةري مبس  بطةاملرت   الأفاكر   ري، 

مل ر  ونظ  أأن   ميكنين   قايف،الث   اجملال  يف  صةخا  ية،ائر اجلز   ه ك معار   نم   دالعدييت  كشار ا 
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ن    .تهؤلاتس  ةودق    الفكريةته  اس تقام   عىل   دأأشه املمر  باحث ال الشخص،  هذا    ا  ر  ، 

ا يفرض لو يفرض الاحرتام والتقدير،  بشك متواضع  ، لأفاكرل  112. دةحمد أأجوبة  أأبد 

من    ادةسع  بن  عل"  ه ملا أأاثر   ار  نظ  فهأأس  عن  مرداس  يل عال  عبد  يبديكن مع ذكل  ل

نه  بل   ،البعضدلى    لقق ا  نم  ديالعد  يف  للرقابة  يضع   ا  ال عالم   113."خلاصةوسائل 

نفسه    حىتو  طار    يف"  هبكتي  رج  ديُ   اذلياملؤلف  ال ا  اش تىك    114" ةبحثيالأعامل    من قد 

كثري    115، دجي    بشك  كتابه  تغطي   ل   ال عالم  لوسائ  كون ر  لزن امن  حىت  ا  وتضايق 

لكت هج  وُ   اليت  116داتالانتقا  نم  لقليلا أأنبه  ي  ت  نظومة امل رقابة    من  تأأفلت  بعد 

املغلقةعالميال   جمول  .ة  هبا ال  فةاملكث    ال عالمية   طيةالتغ   بيارنة  مقللهنا  ال    يت حظي 

امل و   ،التآ مري  بالكتي    هذا ش به    يف  اكاحلر "  امجلاعي  للعمل  اجلزائر  يفنعدمة  التغطية 

ا  117، "ةض تفان ا  عاخرتا:  اجلزائر جناز  ه  نكو   رمغ  مللعن هذا املطلق عوالتعتمي   من  ثراي  ا  ا 

و  التوثيق  الانتقاء  ،يلتحل ل احيث  يفال  وهذا  ال عالمية  فاحض    انطباع ا   ييعط  التغطية 

بآأ واحض   قليال    دةاسع  بن  أأمحد  وأأن    س ياس ية  دوافع   لها  امحلةل  هذه  ن  ا،  حبر    يف  يس بح 

 .العظمة جنون

 ألثرا. 6

  صدوره ق  فرا  اذلي  ال عاليمب  صخال   لك  و   سعادة  بن  دأأمح  بتي  ك   أأن    يهف   مما ل شك  

بح لش   ةالقدمي الوصفة عىل "دمييةأأاك  نكهة" ل ضفاء مناورة ى سو  ليس املايض يونيو نذم 

من    اجملمتع   لتحرير  ةلحماو  أأي    لتجرمي   البالد،  اس تقالل  منذمة  املس تخده ارجية"،  اخل  اليد"

وهمينت النظام  املطبقةقبضة  أأن  و.  ه  شك    ديي بالأ   ليف  غاملع  قنِ س يُ   بتي  ك ال   هذا  ل 

، مىالعظالبية  الغأأي  ي،  اطنو امل  لبقية  ابلنس بةا  م  ، أأ يالعسكر نظام  ل فكل اائرين يف  ادل

. املثق فياترخي خيانة  ج يف صفحات  أأدرِ أأصبح من املايض و رسعان ما    الكتيب هذا    فا ن  

ل و  اكن  ذا  النجاح  امرساامل  من  النوع  هذاا  فرص  عيثب ت ل   يضاملا  يفت  املواطنط  ي  زامئ 

  ين اذل  ياحلراك  ، لأن  لفشلاب  ليهع   وم  حمك  اليومهو  ، ف ل التغيريجن أأ ئة معب م عن الت هيوثن

 من  الأخرية  عش  الامثنية  الأشهر  خالل  اب  اثق   س ياس ي اا  وعي    بوااكتس  قد    ابملالييون  عد  يُ 
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  اعيامجل  اسالس ي  مهءذاكه  تسف    تآ مرية  بآأطروحات خمادعهتم    املمكن   من   يعد  ومل  ،بئةالتع 

  الأجندة سوى    ل ختدم   حاتوالأطر   هذه  مثلواقع،  ل ايف.  لعمال  قالليةاس ت  من   وحترهمم

م ،  وفاسد  دادياستب  املنظ  ةالس ياس ي  املواطني  حمل    نتعف  نظام  ومقهتم  احتقار   

ا  حمهل    حل  تل   اسلمي    تفكيكه  ويريدون،  الشديد س يادة،  لقانوندوةل  ذات  دوةل   ،

 .راشدحلك الادها يسو  ،ةدميقراطي
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 . 2020يو  يون  7، ائريةباء اجلز الأن 

http://www.aps.dz/ar/culture/87998-2020-06-07-18-53-16 

أأ   هؤلء"من    45   APS  ،7  ة،، امحد بن سعاداب اس تقصائ؟"، كت راك اجلزائريللح  نفسهم قادة اذلين نصبوا 

 . 2020نيو يو 

http://www.aps.dz/culture/105902-qui-sont-ces-tenors-autoproclames-du-hirak-

algerien-un-livre-enquete-signe-a-bensaada 

46 https://www.youtube.com/watch?v=1xm-oKsAcp4&feature=share 

ة اجلزائرية، عاذلثة لال  ثاة ال ية". قنا ارجخة  أأجند ه  يف اجتاه تريد  يقود احلراكقط من  ف  أأهامجادة "سع  نأأمحد ب  47

 . 2020يونيو   6

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200606/194492.html 
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أأن اذلمن هؤلء  "  48 نصبوا  قادين  للحر فسهم  ك ئري؟زا اجل  اكة  م "..  اس تقصائ  أأمحتاب  توقيع  ب ن  ن سعادة.  د 

 . 2020يونيو   7جلزائرية، ذاعة اال  

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200607/194539.html 

هؤ  49 أأن "من  نصبوا  اذلين  قادلء  للحفسهم  اجلة  كت راك  اس ت زائري؟"..  توققصااب  من  سعا  يعئ  بن  ،  دةأأمحد 

 . 2020يونيو  L'Expression، 9 ةل، حسي نفاح،جمهو وعاتجمزي اليف ده رحةل

https://www.lexpressiondz.com/nationale/un-voyage-dans-les-dedales-d-une-

nebuleuse-331178 

 . 2020يونيو  e 54gériAl ، 11  بل،دية  هم  احلديث؟ حل ما زال مسمو سعادة، ه ب بن ت كتاقرأأ  50

https://algerie54.com/2020/06/11/hirak-medias-2 / 

أأمقياخالالأ   يفس  در   51 ا   ... ت  جواد  جليف  تر دل؟  نومفرب  س مت  و  يوني   11أأجل الاشرتاكية،    منوايت، جموعة 

2020 . 

https://collectifnovembrepourlesocialisme.family.blog/2020/06/11/lecon-dethique-

ou-deristique-djawad-rostom-touati / 

 . 2020يونيو   ériegAl، 12، بن سعادة، طارق بن علجيةامحد  ور ، دكت أأحسنت 52

https://algerie54.com/2020/06/12/ong-hirak / 

سعاد   53 بن  املزاحلة  "املتآ مر"  يعرف  الأمر      يتعلق  بزناتتالوطنية.  ادة  ابلس ي عندما  lgérie A.  يوسف 

Patriotique ، 15  2020نيو يو . 

https://www.algeriepatriotique.com/2020/06/15/le-complotiste-ahmed-bensaada-

ne-badine-pas-avec-la-souverainete-nationale / 

  اةل بية يف حجن لأ كي ااك ء ادلالافرتاء والقدح: عالةل من  تقصائ، جبمس  الاردمه عىل كتاب بن سعادة    ءجا  54

 . 2020يونيو   L'Expression  ،16اح،ف نر، حسي ذع
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https://www.lexpressiondz.com/nationale/les-valets-des-officines-etrangeres-aux-

abois-331456 

 . 2020ونيو ي triotique PaAlgérie   ،20عميي،طية؟"  قدور ن أأجل ادلميقرا نن مه م"م 55

https://www.algeriepatriotique.com/2020/06/20/qui-est-pour-la-democratie / 

بن  دلك ا  56 أأمحد  "لـ  سعداء  تور  "هناExpressionL'يف  تك  "  احلر هذ ود  قطبقة  نفاح، ح   اك". ا    سي 

L'Expression، 21  2020و يوني . 

https://www.lexpressiondz.com/nationale/il-y-a-une-caste-qui-dirige-ce-hirak-

331644 

 . 2020 يونيو Algérie 54 ،25د بن سعادة. أأمح  ،ال خرونو  NEDو  لهواري عدي 57

https://algerie54.com/2020/06/25/hirak-medias-

7/?fbclid=IwAR0DJdHeyl4Qrg5nmEtwOs-aH-agWK2Xy09-

POArl5OwUhTzlSX_WG6N0-I 

 . 2020يونيو  érie 54gAl ،30ة. سعادن د بئرية. أأمحزاجلومية اكت غري احلامواملنظ NEDاك و  احلر  58

https://algerie54.com/2020/06/30/hirak-ong-

7/?fbclid=IwAR23iTN086Kz9wO2RSrUiRMN6rdTyYIAw5E6JD5kpQ8dfpfHOf1g

Xkn-Eow 

نصبوا    59 اذلين  للحنف أأ "من هؤلء  قادة  اجل سهم  الكتاب الاس تقصاراك  ا  ئ زائري؟".  بن قة، لأمحقيحلحول    د 

 . 2020يوليو  Mondialisation.ca ،1مرداس،   لعايلاعادة. عبدس

https://www.mondialisation.ca/qui-sont-ces-tenors-autoproclames-du-hirak-

lenquete-verite-dahmed-bensaada/5647084 

أأنفسهم  "هؤلء اذلين    60 ا   ، منزائرياجل  حراكللقادة  نصبوا  بوعالم دلميقراط اتورية ايكتدلخمرتعي  ي.  او ن س    ية. 

Algérie Patriotique ،8  2020و لي يو 
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https://www.algeriepatriotique.com/2020/07/08/qui-sont-ces-tenors-

autoproclames-du-hirak-inventeurs-de-la-dictature-democratique / 

 0022و يولي  54Algérie  ،9علجية.  بن  رق ريكية؟ طاكي الأمادلاك  مرة ن سعادة مؤاأأمحد ب بط أأحهل  61

https://algerie54.com/2020/07/09/hirak-medias-11 / 

 . 0202  يوليو rie 1éAlg ،10 جراد،عامر   شكوى"م ب دتقل حبق ا هااحتفاظالس يد زبيدة عسول و"  62

https://www.algerie1.com/face-b/mme-zoubida-assoul-et-sa-reserve-de-droit-de-

porter-plainte 

نعمنعم  63 لذل!  ميكن  ت!  أأن  الب فرت ئاب  بعضها  حكميعضس  طس أأغس  iergéSoir d'Al Le  ،15 لعالم   ! 

2020 . 

https://www.lesoirdalgerie.com/pousse-avec-eux/si-si-les-loups-peuvent-se-devorer-

entre-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. 

،  sieAfrique Aدة،  ن سعا ؟"، امحد ب اك اجلزائرير بوا أأنفسهم قادة للح اذلين نص   لء"من هؤا  ؤخر  م صدر  66

 2020يونيو   5

https://www.afrique-asie.fr/vient-de-paraitre-qui-sont-ces-tenors-autoproclames-

du-hirak-algerien-dahmed-bensaada/ 

"!  رات امللونةو محد بن سعادة، و"الث سول ضد أأ ع طنة،  موا  ة،شويشل ، كامننساال  قوق  حلبطة اجلزائرية  الرا  67

 . 2020يونيو   Libna News ،5  ،ادعامر جر 

https://libnanews.com/la-laddh-et-k-chouicha-mouwatana-et-assoul-versus-a-

bensaada-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. 

الاس تقصا  69 مالكتاب  املوقع  سعائ  بن  أأمخد  دهينة  .  دةن  عىل  بعيل،يقض  "ا  وح.  والربيع خلالفأأنصار    ة 

 . 2020يونيو   Jacques Tourtaux  ،9 د. اعامر جر  العرب"

https://www.jacques-tourtaux.com/blog/algerie/amar-djerrad-m-dhina-et-h-baali-

des-agents-khilafistes-et-printanistes-aneantis-par-le-livre-enquete-de-a-

bensaada.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. 

ن  من سعادة،  ب  أأمحد ول كتاب  ح  FGLانمج  برقادة للحراك اجلزائري؟"..  سهم  نف ذلين نصبوا أأ ء ا"من هؤل  71

 2020يونيو  Radio France Maghreb 2، 15 ت،د وكريس توف فروامحفيي، ايمسينة حتنش يط الص

https://www.youtube.com/watch?v=9KI5RCehn8E&feature=youtu.be 

 . 2020ونيو ي nt Orie-Proche & Moyen e.d LabévièrRichar ،15اجلزائر!  أأيديك عن اارفعو  72

https://prochetmoyen-orient.ch/ne-touchez-pas-a-lalgerie / 

73  Nos « bobos-arrivistes » de la république ! Amar Djerrad. Libna News, 17 juin 

2020. 

 . 2020 يونيو 25. حتديث: ghreb DZLe Maاد. سع بن اس أأمحد لل الس ي احمل 74

http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99950 

د بن  لأمح   تقصائ اس  أ خر كتاب    ائري؟".. اك اجلز ة للحر ا أأنفسهم قادو صب ين ن احلراك "من هؤلء اذل  -زائراجل  75

 2020يوليو  René Naba. Madaniya, ،1 ،ادةسع

https://www.madaniya.info/2020/07/01/qui-sont-les-tenors-autoproclames-du-

hirak-algerien/ 
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 . 0202يوليو  Libna News a.ReneNab ،1, للحراك اجلزائري؟" قادة فسهمأأن  بوانص اذلين ن هؤلء "م 76

https://libnanews.com/qui-sont-les-tenors-autoproclames-du-hirak-algerien/ 

 . 0202يوليو  3 عةكنوش امجل بةل لينا يدة الأخبار، املقار ج ث اجلزائري. الاكتب والباح د بن سعادة: محأأ  77

https://al-akhbar.com/Morocco/290946 

 . 2002وليو  ي 4الأخبار )لبنان(، كنوش. جريدة  سعادة. لينا نب  ةل مع أأمحدمقاب  78

https://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&

id=524:journal-al-akhbar-entretien-complet-avec-ahmed-

bensaada&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119 

 2002وليو ي Asie. 7 Afrique، ا سالم ب، . اديلأحاو الفكر ة أأ قضية بن سعاد  79

https://www.afrique-asie.fr/laffaire-bensaada-ou-la-pensee-unique-du-hirak / 

 . 2020يوليو   12، ورتوجاك ت ة، عبدالعيل مرداس. قائق مظلموح يةليد اخلارجحلراك واا 80

https://www.jacques-tourtaux.com/blog/algerie/abdellali-merdaci-le-hirak-la-main-

de-l-etranger-et-ses-verites-des-tenebres.html 

،  ed'Algéri e SoirLلعالم  حكمي أأن تفرتس بعضها البعض! ! ميكن لذلئاب! نعمعمئري: نقادة احلراك اجلزا 81

 . 2020أأغسطس  15

https://www.afrique-asie.fr/tenors-du-hirak-algerien-si-si-les-loups-peuvent-se-

devorer-entre-

eux/?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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بمح   83 ـ  يد  للطعن  موحبيب  أ خر  احلراثقف  أأمحد  يف  سعادة.  بك:  اجلزائري،  الو بوحبيب.    يد مح   ن    4طن 

 .  2019يسمرب د

http://www.elwatandz.com/algerie/26740.html 

 . 2020يونيو   ité Solidar einPalest ،7، واري عديهاحلراك. لعىل  غارة  ب يفابذلا 84

https://www.palestine-solidarite.org/analyses.lahouari_addi.070620.htm 

 . 2020ونيو  ي lameoCa، 7، بعال  محدي؟ ابرات الفرنس يةاخمل  ل من طرفو  ممة د بن سعاد هل أأمح 85

https://fr.calameo.com/read/000366846d508e48d1efb 

الصن ال :  جهامهتميكثفون    86 "الأهجظام،  ومثقفو  يتحدون  حافة  احلراك.  زة"  عيل ضد  انيت  r teIn.  ميليسا 

Lignes   ،8  2020يونيو . 

https://www.inter-lignes.com/ils-multiplient-leurs-attaques-le-pouvoir-la-presse-et-

les-intellectuels-des-services-se-liguent-contre-le-hirak/ 

 . 0202يونيو  n 9El Wataون. منة. عبد الغين عيشمزتا  امتجهباحلراك مس هتدف  87

https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-hirak-cible-dattaques-simultanees-

09-06-2020 

 . 2020و وني ي ald erAlgiers H ،01راك. ايسي مغين. ة احل احلامك الطغمة هتامج   اعندم  88

https://www.algiersherald.com/quand-la-junte-sen-prend-au-hirak/ 

اليسار عا  ار اليس  عىل   89 و  ي ون ي  it rhreb SpiMag  ،13عفر.  ك خاص. سعيد ج شب   " دخيلامل"  مُة وعىل 

2020 . 

https://maghreb-spirit.blogspot.com/2020/06/sur-la-gauche-en-general-et-sur-

la.html?m=1 

 . 2020 ونيوي ZVID D ،15عاد. انرص جرمون.  محد بن س أأ ى دلالفكر اجلامعي   سلوب، بؤسخطآأ يف الأ  90
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https://www.dzvid.com/2020/06/15/erreur-de-methode-misere-de-la-pensee-

universitaire-chez-ahmed-bensaada/ 

بن    91 يسعادة  أأمحد  )لهوارى ل   ” عنه  يتحدث  عام  ،ع  عرف  سلمى  اجامت  مل اع   دي  érie gAlمعمري.  ع(. 

Cultures  ،22   2020يونيو . 

https://algeriecultures.com/actualite-culturelle/ahmed-bensaada-ne-sait-pas-de-

quoi-il-parle-lahouari-addi-sociologue / 

  tarpiaMed  ،25,  ر."  أأمحد بن سعادة . خادل سطو افات" اكتشك:  بشآأن  احلرا  النقاش حول  هسرتة  92

 . 2020يونيو 

https://blogs.mediapart.fr/khaled-satour/blog/250620/l-hysterisation-du-debat-sur-

le-hirak-propos-des-revelations-dahmed-bensaada 

 2020 يوليو 27دهينة، رشاد،   اد ر سعادة، م بن دأأمح  عىلرد  93

https://rachad.org/fr/?p=1712 

 . 2020و ي ول ي Actualité  ance IrakFr ،22مونييه.   جيل  ك؟ار ر احل ظهطعنة يف  94

http://www.france-irak-actualite.com/2020/07/un-coup-de-poignard-dans-le-dos-

du-hirak.html 

، مستند    Calameoرت،  ى لب الزهر   ستبدادية. ة" الاللأنظمة "العربي   يع،ملن ، حصن  قفث مل ، اسعادن  بأأمحد    95

 خ. غري مؤر

https://fr.calameo.com/read/000366846aa6c93b6d332 

 . 0220يونيو   3، . أأصوات مغاربيةيف اجلزائر  راك الشعيب"قادة" احل   يُسائلد كتاب جدي 96

https://bit.ly/31RDfW0 

 2010يونيو  an n d'OrQuotidie Le، 21. قامس أأحسن جاب هللابل  "احلراك".ة  تري ... يف و مل عا 97
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http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5290907&archive_date=2020-

06-21 

أأ "من هؤلء اذل  98 قادة  ين نصبوا    مي ، سللأفقدل يف اعادة، وقائع اجلسمحد بن  ؟" لأ للحراك اجلزائرينفسهم 

 . 2020يونيو  Reporters.dz   ،22قديل. 

https://www.reporters.dz/qui-sont-ces-tenors-autoproclames-du-hirak-algerien-de-

ahmed-bensaada-chronique-dune-polemique-annoncee / 

اثرة د بن سعادة يوائري؟" أأمحجلزام قادة للحراك انصبوا أأنفسهاذلين    ؤلء ه"من    99 وعالم ب.  بجلدل،  ا  صل ا 

L'ExpressDZ ،23 2020ونيو ي . 

https://www.express-dz.com/2020/06/23/qui-sont-ces-tenors-autoproclames-du-

hirak-algerien-ahmed-bensaada-continue-a-faire-des-vagues / 

هؤلمن   100 "من  نص شور  اذلين  قادة ء  أأنفسهم  اجلز للح   بوا  بن  اراك  أأمحد  r ee CourriLسعادة،  ئري؟" 

d’Algérie، ري مرؤخ غ 

https://lecourrier-dalgerie.com/publication-qui-sont-ces-tenors-autoproclames-du-

hirak-algerien-dahmed-bensaada/ 

الس  101 حيق   :ولزبيدة  وطني   "ل  يقيس  أأن  اجلزائرييلأحد  قدة  سلمي  يوليو    z Reporters.d  ،8يل.  ". 

2020 . 

https://www.reporters.dz/zoubida-assoul-nul-na-le-droit-de-mesurer-le-

patriotisme-des-algeriens / 

ب عدي لهواري    102 "سآأتقدم  النش" لف  ؤ ملاد  وى ضشك:  قدودار  سلمي  يونيو    Reporters.dz   ،22ل.  ي . 

2020 . 

https://www.reporters.dz/entretien-lahouari-addi-je-deposerais-plainte-contre-

lauteur-et-la-maison-dedition / 

 . ، نفس املصدر انحفحسي  103
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نيو  و ي  ie Afrique As  ،20  يت.اتو   متد رس وا الاس تعامرية اجلديدة. جاطريالأس مفكك    ،سعادةبن  أأمحد    104

2016 . 

http://www.afrique-asie.fr/ahmed-bensaada-un-deconstructeurs-de-mythes-neo-

coloniaux/ 

 . رصد، نفس امل0202ونيو ي 12ية، طارق بن علج  105

 . املصدر ، نفس0202يوليو   9جية، عل  طارق بن  106

، t,rpaMediaسف بزناتت.  و لوطنية. يابلس يادة ا  مرلأ ا  ق علا يت دم " بن سعادة ل يعرف الهزل عن تآ مرامل "  107

 . 2020ونيو ي 15

https://blogs.mediapart.fr/y-benzatat/blog/150620/le-complotiste-bensaada-ne-

badine-pas-avec-la-souverainete-nationale 

،  e Patriotiqu rieélgA.  ااتتزن ذ انطالقا من املغرب. يوسف بتنفيحزي ال ائر دخلت  اجلز   لتدمريخطة    108

 . 2019س  ر ما 13

https://www.algeriepatriotique.com/2019/03/13/un-plan-de-destruction-de-

lalgerie-est-entre-en-action-a-partir-du-maroc / 

نك تعر الجرن ارحل    109 أأغسطس / أ ب    ique riotie PatAlgér  ،3ت.  بزناات  لبدل للخطر! يوسفض ا، ا 

2019 . 

https://www.algeriepatriotique.com/2019/08/03/partez-mon-general-vous-mettez-

le-pays-en-danger / 

 .  2019بر و أأكت  Algérie Patriotique   ،29. تبزنااتف  يوس مليون ممترد. 40العريف و

https://www.algeriepatriotique.com/2019/10/29/une-contribution-de-youcef-

benzatat-le-caporal-et-les-40-millions-de-mutins / 
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e uatriotiqie PAlgérف بزناتت.  . يوسالوحيدنوع النقاش  يد: اللعن والش مت،  اجلد  امرعس ت والااحلراك   110

 . 2020يونيو  25، 

https://www.algeriepatriotique.com/2020/06/25/hirak-et-neocolonialisme-

lanatheme-et-linvective-comme-unique-debat / 

يل مرداس  را. عبد العرد عىل بنيامي س تو ائري: الز جل«  واجلدل ا lantûCamus br مو حيرتف" »اك  "  111
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 ف قذال  ريمةج .1

  خالل   من،  صشخاالأ   اعتبار  أأو  شفب اس  سامل   مقع ىل  ع  ياجلزائر   ملشعانص    لقد

جاء يف نص    1. العقوابت  قانون  من  296  ادةامل  يف  علهيا  املنصوص  ذفلقا  ميةجر   معاقبة

 املادة: 

قذف  عه يُ  من    اد  بواقعة  ادعاء  املساس بشف  لك  اعتباوا شآأهنا  الهيئة  شخلأ ر  أأو  اص 

س نا  أأو،  لهيا بهع  دعىامل ىلأأو    لهيما    دهاا    عاءقب عىل نش هذا الادعايو   الهيئة.كل  ت  ا 

ذكل   أأومبارش   ال س نادأأو  عادة يق  طر ب  ة  حىت  النش  ا  ت  و ،  وجه   لو  عىل  ذكل 

أأو   ذاالتشكيك  أأو هيئة دون  ا  به خشص  املذكر الامس  قصد  مكن  ، ولكن اكن من 

عبا من  ار حتديدها  الهتأأ   ث ي حلدات  أأو  الصياح  امل أأ   بةالكتا   أأو  ديدو  أأو نشوراو  ت 

 .ضوع اجلرميةمو  تال عالان أأو الالفتات
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  تنص  اليت  2رنيس الف  الصحافة  حرية  نونقا  ن م  29  للامدة حريف    نقل    واقع ال  يفهو  و 

 :عىل

قذف   و   ايعد  املساس بشف  شآأهنا  من  بواقعة  ادعاء  أأ لك  الأشخاص  الهيئة  اعتبار  و 

س    و، أأ ا بهلهي املدعى ع لهيم  نادهاا    عاءهذا الادنش    ب عىليعاق و   ة.كل الهيئت  ىلا  أأو    ا 

ذكل بطريق    نادس  ال    أأو  أأو  عمبارشة  النشاا  و دة  حىت  ت  ،  وجه   ىلع  ذكل  لو 

أأو   ذاالتشكيك  أأو هيئة    ا  به خشص  املمكن  دون ذكر الامسقصد  ، ولكن اكن من 

ال  أأو  احلديث  عبارات  من  أأوحتديدها  الهتديد  أأو  اأأ بة  لكتا ا  صياح  أأو و  ملنشورات 

 .رميةوع اجل موض تانالال عأأو ت فتاالال

 :يتعىل ال   3اجلنائ القانون من 298 ادةامل تنص   د،كن يفو

  ا شآأهن، من  مشوع  عذر   أأو  رمرب    دون  منشورة  مواد  أأي    يري شه ت ال   ذفقال   عد  ي(  1)

 السخرية  أأو  الازدراء  أأو  للكراهية  تعريضه  خالل  من  ما  خشص  بسمعة  الضر  تلحق  أأن

ها دفهب وأأ   . هضد املادة  نش ت   اذلي الشخص نةا 

  أأو  لميحالت   طريق   عن  أأو   مبارش   شكب   شهرييالت   فقذال  عن   ري التعب  ميكن(  2)

)السخرية ما  (أأ :    طريق   عن  أأو (  ب)  مادة؛   أأي    عىل  حبوضو منشورة    ة ممزي    ت امبلك  ا 

 . اس تعامل اللكامت بغري التشهريي القذف عىل يدل  أ خر  يشء

 : ييل ما عىل الكندي  نائاجل  ونالقان من 300  ةادامل صتن ذكل، ا ىل ةابل ضاف

)رتاكباب  ا مذنب    يكون  اكذب  أأنه  فيعر   شهرياي  ت ا  ف  ذق  ينش  خشص  أأي     جرمية(  أأ : 

بعد    علهيا  يعاقب   جرمية(  ب)  س نوات؛  مخس  عن   تزيد  ل   ملدة   ابلسجن   الهيع  اقبيع

عالن  جراءدانةال  ا   .موجز ، خالل ا 

ال ن م  ر  جت  ل  القواني  نصوص  أأن    ضحيت    وابلتايل، ال حيترص ش    ، حفسب  يةشهري ت ات 

ع"ا  ض  أأيم  جتر    نلكو   أأو(  رنيس الفو   اجلزائري  القانوانن)  يتشهري ال   عاءدالا  "شن   ادةا 

 (.الكندي قانونال) اكذب أأنهصاحبه  فعر يي اذل شهرييت ال ترصحي ال  نش
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يةالدة اع س بن أحمد   ترصيحات. 2    تشهي 

حتت    كندا،  يف   ميقامل  نديالك -اجلزائرياملواطن    ، دةاسع   بن  محدأأ كتاب  ب   ق يتعل    فامي

  شكأأدىن  مثة    ليس  4،"؟اجلزائري  كحراقادة لل   نفسهموا أأ بن نص يذلا  من هؤلء"  انو عن

  اذلين   احلراك  يلث  مم   مسعة  تشويه  هو  ،بتي  لك ا  هذا  وراء نش  الأساس  لغرضا  ن  أأ يف  

 . تلطيخ مسعهتمحوهلم و زرع الشكوك الاكتب  حياول

مفاجئ   أأن  وليس  ما  ج ال  الأهداف  بي   ن جند  معركته،  تباكال  علها يت   كةحر   حمور 

ل  ، بطراف ومبختلف توهجاهتاا لش ىت الأ راجئ  ا و مباح    اهدف    أأصبحتاليت  ،  اد  ديحت  رشاد

مهن املتناقضة  مع وحىت   ال سالمية  اجلهبة  بقااي"  اهتنشآأ أأ   حركة  أأهنا  عىلميها  قد ت  ا، 

نقاذ تويه  ،"لال  عبارة،  اعتق  مضاعف،  شكب   يحو   سعادةاد  حسب    صفة  ا ىل  ، بن 

خمادعة   لاو حتته،  رؤي وفق    ركة،احل  ذه ه  آأن  يضيف ب، و يي اجلزائر   وعي  يفة  اخسر نة  شائ 

ل،  س ياس يةت ابحبسا ،سلميةأأصبحت  هنان بآأ قدو ، لتجعلهم يعتزائريياجل   ط ريبلليس ا 

ذكل   ذكرمه،  "الرمزية  اخشصياهت"بعض  بعد    رتكبهتا ا  اليت  شعةالب   ابجلرامئابلمس،    مع 

 .تنياي تسع ال  يف ميةال سال يليش ياتامل 

ذن     غطاء   در  جم  درشا  حركة  أأن    يه وة،  واحض  جد    ايصالها    ولحيا  اليت  الرساةلا 

نقاذ  ةميال سال  للجهبة  جديد  اسس ي ا أأهنو ،  أأجنبية  حكومة  ن م  يلبمتو   اخلارج،  يف  لال 

عن  يبع  البعد  سلمية،    أأي  دة لك  أأن  صفة   يف  البشعة  ابجلرامئ  ونمرتبط  هاءأأعضا  مبا 

 .ياتالتسعين 

نظمة من م   أأكرث  بت ر الاكمنظو   يفليست  فهيي    نسان،ال    ققو حل  مةالكرا  منظمةأأما  

  ن  أأ   ا ىل  اشري  صفة هتكية، م ها بيصف ، و ال نسان  حقوقاع عن  ابدلفتتاجر    يةحكوم   غري

بآأي  و ل تق  رشاد  حبركةبطها   ير يتال  هذه املنظمة  ، وليست سوىملموسفعيل  عل    م 

 اكاحلر   قيلمبعتهنا ل هتمت  ا أأ ، مبفقط  طابو   كرمي  عن   عدلفاا  اوحتديد    ما   قضية  ةخلدم  أأداة

 .ينخر ل  ا
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فاحلا  بطبعةو  أأهنا    اليت  رشاد  مثل  مثلها  امةالكر ل،   ا،وثيق    اارتباط    هبا  طرتب تيدعي 

مبا    قطري  ،أأجنيب  مال  رأأسب  ةلو  مم اخلصوص،  وجه  اجلهات  ه  أأجندة  يدمعىل  ذه 

 . ائراجلز  مصاحل ضداملاحنة 

  مؤيدة   ياتص خش   عدةه ضد  مجهو   ةاسع  نب  دأأمح  هوج    املنظمتي،  اتيه  ا ىل  ابل ضافة

  هواري ل   عجامتالا  وعامل  عسول،   وزبيدة  بوشايش  طفىمص   حملاميانا  هنمبي  من   راك،لحل

اي  ا  ـ  ممهت    طابو،   كرمي  سيالس  ا  اشطوالن  ي،عد   للأ ابمه  ا    لوهنمميو    اذلين  مريكييلعامةل 

 ا ىل  اهن  ةشار ال    جتدرو .  للوطن  خونة   مبآأهن  اي  مضن نعهتم    ومن مث  ه،  زع  ىل حد  ع  بسخاء

ا من  كبري    اانل نصيب  ي  اذل  طابو،   كرمي  ناك  ،2020  ونييو   مطلع   ب تي  الك   دورص  عند  نهأأ 

  يف   اعُتقل)   رأأشه   عدة  منذ  العسكري  امنظال   ونجس  يف  يقبع ،  بن سعادةاب  كتالهتم يف  

 (. 2019 سبمترب 11

أأ    حتتوي  كتابه  يف  ة سعاد  بن   أأمحد   ذكرها  اليت  الادعاءات  ن  أأ   يف   شك  ىند ليس مثة 

جلكو  امل  انونيةالق  رصعنال ا  ع مجي  عىل  قانون  نم  296  ملادةا  هتاحدد  كامذف  قلا  رميةنة 

  شفساس ب امل أأي  ،  س يةرن لفا  افةالصح  حرية  قانون  من  29  ة واملاد  اجلزائري  قوابتالع

س ناد  ،الأشخاص  واعتبار لهيم  وا  هئا عىل  احتوا  وكذكلهبم    التشهري  ونية  قيقة،دوقائع    ا 

العامطال أأي  ديلكنا  اجلنائ  انونلقا  نم  298  دة املاوفق  و   ،ابع  من    حياتترص   نش، 

 .زدراءوالا للكراهية تعريضه خالل من  ما خشص ةسمعب  تض   أأنآأهنا ش

 لعقابا  من فالتاإل ضمان. 3

  جرأأة   ميكل  لته،  ل أأمهي   ر  وهو أأم،  الغرب  يف يعيش    اذلي  سعادة   بن   أأمحد  ياُلحظ أأن  

و احليه  خ  تو   خالل  من،  رشاد  حركة  امجتههمعند    لس امي  ،هأأفاكرِ  لف  خالتسرت  ذر، 

 اتابر اخمل  أأهجزة  لتهومو    آأتهأأنش  ياذل  "Maghreb Intelligence"  موقع  نم  اقتباساته

يف    يشك    تشهريية  ترصحيات  قتباسا  أأو  اس تنساخ  ن  أأ   رحجلأ ا  عىل ل  جيه هو  و   املغربية،

اتشه  ذاته حد   ا ري   .للمتابعة القضائيةض صاحبه يعر   جديد 
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يعمل  لأنه    انبجلا  أأنه مطمئك  ش، ل  ىل ما يبدوع  عةالشجلغ ااباملؤلف،  هذا    لكن

ن  اجلزائري،  النظام  بلقِ   من  محمي  أأنه   يعازه وتشجيعيعميكن    مل  ا  هل  ع  أأن    املاط،  هل اب 

 أأنهيعمل  و ة مواطنهيم،  ثقصداقية و مبحيظون  اذلين    املعارضي  مسعة   تشويه  حول يمتحور  

  لطة الساخلاضعة لأوامر    ريةئاز اجل  العداةلس تضمن    وى ضده، يف حاةل تقدمي شكحىت

فالت و  تهحامي   . بالعقا من ها 

  ته حبمل   فياملس هتده   من  الأقل    عىل  اثنانح  رص    الكتيب  شن فور  صوص،  اخل  وهبذا

عالم  وسائل   لعدة  عسول  ةوزبيد  يعد    واريلتشهريية، له ا   أأمحد   مقاضاة  زتمانيع  هنامبآأ   ا 

 . دةسعا بن

لهواريرص  وقد    اماهت"  ن  آأ ب  املثال  بيلس   ىلع   "Reporters.dz"ملوقع   يعد    ح 

 اترخيا ىل  ظر  خاصة ابلن  خطري،  أأمر    ةاملركزي  راتاباخمل  اكةلو   احللص  ملابلع  ا،م  مواطن

 نيته  من   الرمغ   عىل  لكن  5"،الأمريكية  ال مربايليةل  كأداة  ودورها  ركزيةملا  ابراتاخمل  واكةل

  هذا  مثل  ن  أأ  كلع ذ م  يعد   واريه ل درك يُ  ،ذفقال بهتمة وانرشه   عادة س بن  أأمحد  مقاضاة

هبا    ر  اليت مت  ليةاحلا  الظروف  يف  ملموس  يشء  ي  عن أأ   يسفر  أأن  غري املرحجمن    ال جراء

 أأمحد  لكتيبج  رو  ليت ت، االتنفيذية  لسلطةا  يهف   تس يطر  س ياس  نظام، يف ظل  ائراجلز 

اعىل    6، ادةسع  بن عل ي  اذلي  لقضاءهجاز    عداةل "امس    ناجلزائريو  املواطنونيه  طلق 

  بالدان،   يف  يةلس ياس  ا  روف لظا  تتضح   املا ح"  يد  يقول الس يد ع  بلسبا  ذا له   . "الهاتف

 7". النش دار وضد   املؤلف ضد   شكوى مقد  سآأ 

  رد    ئر،اجلزا  يف   السائد  العقاب   من   ال فالتيضمن    ناخم   يفتامة  ال لثقة  ابا منه  شعور  

 ر ساخ   ببيان    يعد    واريه ل   ترصحي  عىل  اليوم  نفس  يف  ،يكأأب   سعادة، دار  بن  أأمحد  رشان

من    بتي  ك ال   مؤلف ذكره  ما    رى عىلأأخة  طبق  ا مضيف    ك،فيس بو   عىل   صفحته  ىلع  ك  مهت

 دمرابـو   رشاد  ةركطه حب، من خالل ربيعد    واريه ل   "جترمي "لـمنه    حماوةليف  ،  ريتشه ال 

 : بيانال  جاء يفو . رهابال   دةشهاي منحه اذل دهينة
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  اختاروها   اليت   رةلصو ا  أأن    Reporters  موقع  حترير  هيئة  يرب  أأن  ما  شخصل   ميكن

قب صدور  ع "  شالن   رودا  فؤلملا  ضد"  كوىش  تقدميب ي  عد  لهواري  يد  دهت  نشل 

لق  مأأنفسه  نصبوا  اذلين  لءهؤ  مه  من"  بكتا قد  ؟اجلزائري  كلحراادة    التقاطها  ت  " 

موضو ي  عد    حتدث  حيث   ادرش  حركة  تهم نظ   لقاء  خالل   تشكيليعاد    كيف "ع  يف 

  8!!!دهينة رادم برهاال   مضيفه ةاملنص  هرك ان يش " واكاجلزائر؟  يف اجليش دور

 يرق   ، اتشهري    عتربيُ   ما  ضد  هنفس  ن ع  ادلفاعنيته  خشص    أأي    نعالا    أأن    النارشرب  عتاو 

 ":ريالفك ال رهاب" مس توى ا ىل

 أأن    ،نت نرت ش بكة الاو   مللقا  مرتزقةورق و ال  ابئعي  مجيع غ  يبل    أأن  خشص  لأي    ميكن  اري  أأخ

...  يومة اليت نعيشها ال منيز ال   قبةون يف احل ؤ يط  وأأهنم  ابد  أأ   تنايسك   مل  الفكري  ال رهاب

 9. ملنآأ ما ذكل  قل  لأ ا عىل

  حت رص    قدففها بغري وجه حق،  رش   مسها يف  بآأنه ت  مهنا    اشعور  ف   سول، ع   ة زبيد  ماأأ 

 ":Reporters.dz" قع و مل

لنفيس    احتفظ  السبب   ولهذا  اجلزائريي،  وطنية  سقيا  خشص  لأي  حيق  ل  أأنه  دعتقأأ 

 10.الكتابعت  اليت طب  النش ارود فؤلامل د ض  قانونية ا جراءات اذاخت يف ابحلق

من  رشناال   ليس  املرة   هذه   وجواد   11لاب  همديةوخاصة    سعادة،   بن  أأمحد  صدقاءأأ ا  وا 

 .عسول زبيدة عىل الرد   هممة الو و  مه اذلين ت 13، دراج  وعامر 12توايت  رس مت

لـير  دة سعا  بن   أأمحد  بكتي    انتقاد  أأن    ابل  همديةعتربت  ا أأم  "جامعية  ريايهس ت"ق  ا  ، 

عىل  من  ك  ف ،  توايت  رس مت  وادجل  ةلنس باب   ر وائد"  ا ىل  يينمت  بلكتي  ا  قادنتا  جترأأ 

اجلير س تعمه امل  ووصف  "ددن  القذفاضاقامل"،  بهتمة    ي عد    لهوارى  اعهنأأعلن  يت  ال"  ة 

  ادلرب   رفاق"بآأهنا    لامنيةالعه   الشخصيات   هذه واهتم    "هراء"بـآأهنا جمرد    عسول   ةوزبيد

 انتس"  ع توقيب يات  شخص هذه ال ا  ، ومؤاخذ  ةميا سالا  مة من طرفه بآأهناملهت  "  رشادحلركة  
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  مبن   خمتلفة،شارب  م   نم   أ خرين  س ياس يي  اعلي ف  مع  احلراك  يةبدا  يف  "جديد  جيديوا  

 . طق الارتباعن طري تجرمي ال علية  ديدنشهد من ج وهنا. ييم ا سال مفهي

 قناة  دعوة  قبلت  ابآأهن  عسول  زبيدة  ذكريت  عن  جراد  عامر  يتوان  مل  هجته،  من

يعتربها    "يةرب اغامل" ج  ."‘ادرش’ ا سالمييمس  اب  ناطقةال "اليت    رميالتجشهد  ن ديد  من 

  ول عس  زبيدة   أأن    وبدي   جراد   لعامر   ابلنس بة".  يما سال "  لقبيلصق هبا    ةيئهب   ابلرتباط

  ردود "عن    ا تكشفبآأهن    امضيف    "!يف رددوهاتخبطة  م و   لكتابابسبب    للغاية  رتبكةم"

و التبرص    فقدتُ ة  متش نج  أأفعال   ن يكو  ما   االب  غ  الغضب "  أأن جتهل  و   ،"قنطامل   دجم ِ ـتُ  

م، و وفللخ  اعاكس  ان يرتد    مث    "!اةلاحل  هذه  يف  ررب  هو غري  أأن    مبا   اصحه ن د يف  ل  جيب 

 : تفعهل

الود  من اب  ا،لن   بدوي  الناس  ، وتتنحى جانب  هتدأأ   أأن  لها  الأفضل  من  أأنه،  ب  لتجعل  ا 

اأأيا  ينسوهن  ذكل  !  ض  ن    قاليُ !  النيةوعق  حكة  أأكرثيكون  ابة  مبث   غضب ب  فالترص "  ا 

 14. "ركب العواصف

أأجل ثينم   بن   محدأأ   يرد  ،  التشهري  مةبهت  قاضاته ملحماوةل  أأي  م عن  وردعه   اايهحض  ن 

  اذلي   العسكري  النظام  اركةمببو الصحفيي  "  رفاقه"و  كتابه  انرش   مبساعدة  ،ادةسع

جد  سرتات اب  ،  احلراك  لسحق   يس تخدمه شل    ا ىلخصومه    جترمي :  بس يطة  يجية    درجة 

 ىتح  أأو  ميةسالل  ابي  وصوفت ملا  "ربيةاملغا"  وقناة  رشاد  حبركة   همط رب   خاللحركهتم، من  

الل اهتاهمم  خ  منهتم،  صداقيالتشهري، ورضب ماي  ة حضامسع  تشويه  ومن مث  ،  رهابيةل  اب

اجلدداملس تعمه "و"  يرييهس تال "بـ و"رين  بنوبة  ي املصاب"و"  بكياملرت و"  اخملادعي""،   

البرصفاقد"و"  غضب الأنظار  يتو   أأن  هلم  أأوىل  اذلين  ،"ي  عن  س  النا  اعلو وجياروا 

 .صاعقةالصيهبم آأن ت ب اطرة اخمليريدوا  ذا مل، ا  "منسوهني "
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ف المضد وى  شك رفعسأ
ّ
 نشر لار ا ود ؤل

 

يار هو ل ا  ي عد 

 2020يو ن يو  22ارخي  " بتorters.dzRep"قع عىل مو  كوديلسلمي اها ر أأج  1مقابةل 

 

س تاذ يف عمل  الأ   ، يرد  هتمالضه لبعض  ر  تعو   ادةسع  بن  أأمحد  تابك يف    ليهال شارة ا  بعد  

 .الكتاب يف  الواردة" ترصحياتال " ىلع ابلتفصيل ،يعد   ريلهوا ،جامتعالا

 

Reporters  :  الذين    َمن"  بعنوان  ادةسع  بن  أحمد   ليف أت  من  كتاب ب هؤالء    وا نصَّ
مؤخرً صد  "الجزائري؟  لحراك لقادة    أنفسهم الر  دار  عن   ي،  APICنشر  ا، 

 
فيه  شك ك 

ضم  ، المؤلف مجموعة  من      ور،األم  منن 
  أتقر   هل.  حراكال  من  مواقفك   بعض  قن

 ؟الكتاب

منه    كبريةاطع  مق  أأُت قر   لكين  اخلارج،  يف  رف  تو م   غري  لأنه  الكتاب  أأقرأأ   مل:  عدي  واري ه ل 

يل  هِج وُ حيث   ا  جانب  هتم    ت    بوا نص  "  عبارةاس تخدام    من  اندهشت  لقد.  ينخر أ  ا ىل 

ال   لف ؤ ملا  ".لحراكلقادة    أأنفسهم هذه    علوم ال  ياتأأساس  ل  جيه   لأنه  عبارة يس تخدم 

 ياذل  خطاهبم  ساسأأ   عىل  ادةقعادة  ربز  ي  شعبية،  جاجيةاحت  حركة  أأي    يف  .الس ياس ية

ذاو .  اسس ي  عرضكون مبثابة  ي مطالب ة و س ياس ي ات ال التوهج    مع   العرض  هذاتوافق    ا 

.  اسنال م حوهل تف  يل  شعبية صياتض خش أأحصاب هذه العرو يصبح ، فئات من الشعب

م واسعة  ب   لطبع،اب  هم لك   سلي  زائريي،اجلن  فئات  تطابق  تطمح  رأأت  ما  ليه وبي  ي  ا 

  سن وحم عسول    زبيدةو   بوشايش  ىمصطفو   ابو ط  كرمي رحه  اذلي يط  الس ياس  العرض

أأنفسهم،  نص  ي   مل  .نووأ خر   بوماةل  ليوفض   شويشة  وقدور  بلعباس    أأي    مينعوا  ومل بوا 

املواط   ث التحد    من   خشص  ل نتقاالاا ىل    عطل  تال   ع م   ويتوافق  مامتسك  م اهبخط.  نيا ىل 
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  هذا  يف  هم مع   املرء  قيتف  ل   قد.  ييك رااحل  من  ديدالع  دمع   مهب أأكس ، وهو ما  قراطيادلمي

ناكر  ميكن  ل  لكن  أأو ذاك،  وقفامل و  ، وهالوطين  دالصعي  عىل  بشعبية  ظىحي  طابو  أأن    ا 

ن  .  السجن  يفال ن    وجودهسبب    امجةهمه  نامع   ابو…وطعسول  و   بوشايش  ةهمامج  ا 

ظهر بوضوح أأنه  ادة يُ سع  بن   أأمحد  .ادلميقراطي  لابلتحو    لبة طااملز عىل  ي يرك  اذل  خطاهبم

  حتلياليت  ا يصين، فا ن  م يف . عرفأأ  ل  ؟ذكل يفعل  اذامل. النظام يدمع  وأأنه اكحر لل معاد  

جيابي    صدى  تلقى  الفيس بوك  عىل  صفحيت  وعىل  ية الوطن   الصحافة  يفش  ن تُ   اليت   من   اا 

أأناك  أأي    عىل  أأفرضها   ل   انأأ و ،  ييك رااحل  بعض ول  ".  احلراك  ار  منظ  "  نفيس   ب ص  ن، 

ا  يغري   عم  أأشارك   مثل   ،اجيةالاحتج  احلركة  حول   نقاشال   يف   دميييالأاكء  ماللز من 

دريس  ولويزة جاب انرص  .وغريمه  يتوينق  وحس ين محدوش  أ يت ا 

  
وبالتحديد كتاباتك  المؤلف  ينتقد   ، يبتالك  هذا   قن نشر    العمود   ،    ع موق  عل الذي 
"lematindalgerie.com"،    

انطالق    من  أسابيع  ثالثة  عد بأي    ،2019  س مار   14  قن
 اقب    لقد .  راكالح

َ
  بو   ومصطفن   عسول   زبيدة   سماء،أ  ثالثة  حت

  طابو،   وكريم   شاشر
للدو ال  الشؤون"  سيب  ت  تتوىل"  جماعية  رئاسة"  لتشكيل   والتحضب  "  لةيومية 

يعيةوا   الرئاسية  لالنتخابات    "  لتشر
   ؤلف، للم  بالنسبة".  هرش أ  10  إىل  6  غضون   قن

 
  فإن

اح عاب  جرد صدفة أو ليس م"بعينهم    شخاصاأل   ء هؤال ل   ك ر اختيا   ا إذا ل م، ويتساء"راقب 
اح  ال الحراكل داخ نكام  تحالف" جد يو     هو   ما ". بعينها  قائمةقب 

 
 ؟ ل ذلكك عرد

ليه  تشري  اذلي  النص   اس تقاةل   بعد  2019  س مار   يف TSA موقع   عىلنُِش يف الواقع    ا 

  بدمع   ،ابلنيابة  الرئيس  وميق  أأن  نذاكأ    اقرتحت  قد  كنُت و .  الشارع   ضغط  تحت  ةيقبوتفل 

اليت اكن يطالب هبا   يةتقال ن الا  رحةلامل  لقيادة  جامعية  يئةه   بتعيي  ،اجليشؤسسة  م  من

فاقرتحُت احلراك يرحج  بي  من  أأسامء  ،  اليت  طرف    الشخصيات  من    غالبية قبوهلم 

  ا مواطن   يتبصف ذكل فعلت .طابو ميروك بوشايش ىومصطف عسول  زبيدة ، أأياملواطني

  مل و.  ادلوةل  يف  يةرمس   وظيفة  أأي    أأشغل   ل  نينلأ   بذكل  قيامال   يفالتام    احلق   ي  ودل  عاداي  

 نوأ خر   أأشخاصمن املمكن أأن يطرح    ، واكن خشصي اا  اقرتح    ملأقد    ادلوةل  طةسلر  اخس  

جامعتوافق و   ا ىل  لللتوص    أأخرى  أأسامء ،  الأسامء  يف  عاملوضو   ل يكن جوهر.  رأأييف ال  ا 

منا يف  .الشعب بقبول غاليةون أأشخاص حيضه  قودهاي  اليت ليةقاالانت رتةالف وا 
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    كر ذ عدم  د  تتعم    ك أن  إىل دة  اسع  بن   أحمد ح  م  لي
تك  "قن نك  تعاو   "يةالمؤسس   الذاتية  سب 

 دوقالصن)  NED  لـ  التابع"  الديمقراطية  اتالدراس  أبحاث  لمجمع   الدوىل    المنتدى"  مع
  
 منظم  وه    ،(ةراطيللديمق  الوطنن

َ
  المخابرات   الةلوك  يةلمدنا   الواجهةا   أنهم علة، تقد

 ؟ تجيب ماذا ب  . CIA كزيةالمر 

نه.  عنه  ثيتحد    اذلي  ما  يعرف  ولا  أأبد    اذلاتية  سرييت  سعادة  بن  أأمحد  يقرأأ   مل   ل   ا 

ل .  الغرب  يف  اكدمييةوالأ   البحثية  املؤسسات  تعمل  كيف  يعرف   وليس   اأأاكدميي    يسوهو 

ا   يكتب   نأأ   هحق    من.  داكن  يفايت  لثانوا  لطالب  الفزيايء  سر  يد،  معي اجا  أأس تاذ 

  معلومات   يهدل  اكنت  ذاا    .علهيم  رتاءالافو  الناس  مسعة  ويهتش  ل  حيق    ل   كنل  كتيبات،ال 

  حىت  فهيا  يقمي  ليتا  ادلوةل  سفارة   ا ىل  تسلميها   عليه  يتعي    مهم، يهت    من   ط تور    عن  ملموسة

ق تحقيال من  (  لغرضا  هذال   بياملدر    وظفياملو   الوسائل  دلهيا   اليت)  منيةالأ   الأهجزة  تمتكن

املعلومات  يف ه ن  .  الأجنيب  لالتدخ    من   البالد  ةمحلايذه    لصاحل   ةلابلعام  مواطن  مااهت  ا 

عن  خطري  مر  أأ   املركزية  اخملابرات  ةلواك نعرفه  ما  ال  اترخي، يف ضوء    ودورها   واكةلهذه 

  ىشكو   سآأقدم  ان،بدل  يف  الس ياس ية  فوظر ال  ضحتت    احامل و .  الأمريكية  لال مربايلية  كأداة

 . النش دار  وضد ملؤلفا ضد

    اسمك ود ر و  عن ماذا  لكن
 ى؟المنتد وثيقة قن

 أأنشآأ قد  و   فاكرقشة الأ لقاء ملنا  يريد تنظمي NED قراطي ةلدلمي  الوطين  ندوقالص اكن  

ا   املنتدى  هذا   لهتا مقامطالعة    ميكن ،  Journal of Democracy  أأاكدميية   جمةل   أأيض 

 ال نرتنت،   عىل  للبحث  قابةل  يهو  ةلاجمل  ههذ  يف  قالتم  الثث  نشُت ، و نرتنتل  ا  ربع

ا  NED مأأقا.  لأمرييكا  الميي  ةبآأيديولوجي  لها  عالقة  ول   من   دميييالأاك  مجع   منتدى  أأيض 

والاجتاهات  خمتلف ا ىل عيل  اب  ب  التصال  ت  ،  رفقة  الأاكدمييلنظر    مرموقة   أأسامء، 

  ، (العرب  العامل  عىلها  عامل آأ ب  معروفة  ،ومبياكول  جامعة  يف  اذةتأأس  )   أأندرسون  لزيا  مثل

 ،عميالن  أأمحد  هللا  عبدو   لندن،  يف  خان  أأغا  مؤسسة  مدير  ي،صار أأن-ياليلف عبدو  و 

ميوري،  ةجبامع  يلادلو  القانون  أأس تاذ   ادلين  وسعد  طه،  محمود  املسمل  املصلح  وتلميذ  ا 

براهمي   هذا   يف  املشاركة  تعين  لو  .مهوغري  رة،ابلقاه  خدلون  ابن  أأحباث  مركز  مدير  ا 

  . اراتاحلض  رصاع  أأو  لتارخي ا  ايةهن  يةنظر   مع   فقونيت    ي املشارك  لأعضاءا  أأن    دىاملنت
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املوضوع هذا  يتبشآأن  ا ىل    عي  ،  حضوري  ر  جمو .  أأنفسهم  لفياملؤ   منشورات العودة  د 

ام   من .  يولوجيةالأيد  توهجاهتم  ركأأشا  أأنين  يعين   ل   فوكوايما   أأو  تنغتونهن شارك فيه    ؤمتر 

  برينس تون،   جامعة)  كأس تاذ  معاتاجلا   لبقِ   نم  مرات  ة عد    دعويت  تـ  مت  أأخرى،  انحية

...(.  اتون  جورج  امعةج  ،UCLA  أأجنلوس  لوس  يف  رنياو اكليف  جامعة  يوات،  جامعة

  جامعة   يفوجودي  ن  واك.  الكتبلتآأليف    يلابلنس بة    فرصةل  متث    ادلعوات  ههذ

 ياذل"  ةوادلميقراطي  زائراجل "  كتابتآأليف  يل  هو اذلي أأاتح    1992  عام  يف  برينس تون

أأيض  واك  .1994  امع  سابري  يف  Découverte   Laرداه  نشت   هد مع حضوري يف  ا  ن 

  الأنرثوبولوجيا  علامء"اثنان من  كتابة  ، فرصة ل برينس تون  يف   قاملرمو   مةاملتقد    راساتادل

رنست  غريتز  لكيفورد  :العرب  املغرب  يف   هذا   يةالعرب   ابللغةنش  يُ س    اذلي  "جيلرن  وا 

" اسالس ي  مل سالوا  لية الرادياك  بيةالعر   ةقوميال"  ابكتت  أألفو   .ادلوحة  مركز  يف  رشه ال 

  جامعة   مطبعة  نشته  وقد .  2013  عام  يف  ضيف ا  كنُت   يثح   جتاونجور   جامعة  يف

قِ   زائراجل  يفنش  يُ حرصت ليك  و   ال جنلزيية  ابللغة  اتون  ورجج  يك  ل  برزخدار  بل  من 

 .اجلزائر يف اتاملكتب يف رمتوف   ووه، قراءته من نوزائريالب اجلالطن يمتك  

  
 ضوع تحديا المو  هذقن

ً
   رأيك  هو  ما ا، د

   ندوقالص قن
ة  الوطنن  ؟(NED) للديمقراطي 

للأ )  فكرية  سسةمؤ   يه  NED  منظمة  ا ن   احلزب   لهاومو    أأنشآأها(  حباثاندي 

نت  اك  يي،للأمريك   ابلنس بة.  برلي  جدار  سقوط  ابأأعق  يف  واش نطن  يف  امجلهوري

ون  ظر واكنوا ين  ،صوهممخ   عىل  ارمهتصن ا لكريس  ت  ييتالسوفي   لالحتاد  ةيوج ولالأيدي  الهزمية

  يفو  .الأمرييك  مالسال  ظل   يف  املالع  أأحناء  مجيع   يف  اطيةادلميقر   دعاة  أأهنم  عىلهم  ا ىل أأنفس 

تد    فوكوايما  لفرانسيستارخي  ال   هناية  نظرية  ظهرت  الس ياق  هذا   البشية   أأنعي  اليت 

ا ىل  .  ريكيةمالأ   هتاخنسيف    اليةيوليرب الن   السوق  نتصار اب  رطو  الت  من  الهنائية  مرحلهتا  بلغت 

ادعى  ذكل  جانب  بحلروا  أأن    هنتنغتون،  مصويل  ،الأمرييك  لمييا  من  أ خر  رمنظ   

.  ارات احلض  بي  ارصاع  ا  البشية ستشهد من ال ن فصاعد    وأأن    انهتت  قد  ولوجيةالأيدي

ن  وقال  الميةال س  احلضارة  اجهو ت  أأن  غربية،ال  احلضارة  ابمس  ،املتحدة  الولايت  عىل  ها 

 لال مربايلية  الرئييس  ليفاحل   أأن    بساطةب   نيِسه كنه  ل   . قراطيةلدلمي  اعدو    تشك    اليت
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، أأي تعمتد  دلوةلل  ةيديولوجيد الوهابية كأ عمتت   اليت  السعودية  بيةالعر   اململكة  هو  الأمريكية

ب ول  يقر ن  ل م  NED  قادة  أأيديولوجية  أأشارك  ل  أأان.  لال سالم  تعصب ا  لأكرثاالصيغة  

  العامل   دول   يف  الشائن   ها دور عن  فضال    ، تحدةامل   تايلول ا  فا ن    يل،  ةلنس باب  . من بعيد

بآأن  يتال   الأخالقية  الشعيةمتكل    ل  الثالث، لها  امنو   تكون  تسمح  ن  .  لدلميقراطية  ذج    ا 

الرأأي  .  اجلديد  ابلأمر  ليس  الشطة  بلقِ   من   سود ال   للأمريكيي   املمهنج  القتل دراك  وا 

هبذال ب   ت    البشعة  ضااي قاله  عام  افقط  ش يوع  طريق  عة  الفاج  ثحدالأ عد  تصوير عن 

  تعاين   املؤسس ية  حيةاالن  من ،  ا ىل جانب ذكل.  احملموةل  الهواتف   عىل   هذه   لالقت  رامئج 

 الأمريكية  ذاعة العموميةال  ل  اوفق  و   .ادلميقراطية  يف   كبري  جعز   مننفسها    املتحدة   تالولاي

NPR،    ي اذل  ش يوخال   جملس  يف غلبيةلأ اب  الساكن  من  ٪18  ةنس ب  ثلمت   ولية  26  ع تمتت  

 الساكن   من ٪  18  ممثلو.  النواب  جملس  عن  ر صاد  قانون   يأأ   منع   صالحية  ميكل

املواطني  ٪82  عىل  هنمي وان ق  يفرضون الأمريكيي من  ذا.  رياكأأم  هذه!      لميي ا  اكن  ا 

 المتثيل  نظام  حصالاب    بدأأ ن ي  أأ ل  ، عليه أأو  عاملال  يف  ادلميقراطية  زيعز ت   فعال  يريد    الأمرييك

 . العام قرتاعال ل ساسلأ ا دأأ املب نهتكي  ذليا

  بشكل "  متساه   قد   تكن  لم  ذا إ  ، ما مؤلفال  يتساءل  ،NED  عو بموض   لقيتع  فيما ما  دائ
  "  باشر م  غب    أو   مباشر 

نت   نشطاء  تدريب   قن "  الحكومية  ب  غ  المنظمات"  ومموىل    اإلنب 
    مقراط  ي لدا  والمعهد   (IRI)  الدوىل    يالجمهور   للمعهد   التابعة

ن  الدائري  ، (NDI)الوطنن
  ف 
 ... مةالمنظ هذه  لكقن

جمان ا  ذهه   ومل ،   Instagramول  Twitter حساب  أأصال    دلي    ليس.  ةيهتامات 

ل  فيس بوك  صفحة  أأفتح   من   ضغط  حتت  ،TSAموقع    رفض  عندما  2019  أأبريل  يف  ا 

الك املتحم    من  لست  أأان.  الأس بوعية  مقاليت  نش  طات،السل ل سي    ت اكش ببار 

من    .يةاه الكر   من  ثريالك   للأسف  لتنق  ا ائدهتف  من  رمغال  عىل  اليت  ةالاجامتعيلتواصل  ا

ا  عضو    كنت  سا فرن   يفو.  أأمريكية  حكومية  غري  منظمة  أأي  ا ىل   أأنمتي  أأكنانحية أأخرى، مل  

  يف  ال نسان  حقوق  أأوضاع  ملراقبة  وميةحك  غري  منظمة  ويه  Algeria-Watchيف  

  الطاهر فقة  ر   هأأسس تُ   طيمتوس-أأوروب  تضامن   تدىن م   هوو    Forsemيفو  اجلزائر،

 . ليون يف (Gilbert Meynier )ييمين ريبوجيل  خلفون
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ك  لنقطةا  أن  يؤكد عادة  س  بن  أحمد  ن وب  بينك  ةالمشب      ومصطفن   عسول  بيدةز   ي 
  بوشاشر

 ... الديمقراطية" تصدير"  لـ  ومنظماتهما " المتحدة الوالياتب م عالقاتك" ه  

  هلام ل نضا بفض، انلملزتمانن  الاضمن  بوشايش  ومصطفى  سولع   بيدةز .  تشهري  اهذ

  تان حمرتم   ناتصي خش ومواقفهم، وهام    م روحاهت مع أأطسجامان ،  ييك رااحل  ش بابال   لفأ    مع د

 لأول  هبام  التقيت  خشصي ا،  أأعرفهام  أأكن  مل.  بدلال   أأجل  مننه  اممبا يقد    بجعالال    اتنومثري

 .ربيةااملغ قناة مبقر   ابريس يف 2020 فرباير يف مرة

ا  ك االحر  من الغربية لقوىا ف وقمع ذلك  يبدو م
ً
 ت  يفك  . غامض

 
 ؟ كذل لحل

ذا  ما ري هممتة  غ  غربيةال  ادلول يكون    لأأ   هو   اه هيم    ما ،  ل  أأم  طيةدميقرا  اجلزائر  اكنت  ا 

  نظام يف اجلزائر    اكن  سواء.  رهابلال    ا مصدر    أأو   أأورواب  ا ىل  اعيةامجل  ةهجر ل ا ل مصدر  البدل  

 واعدق  امرت واح  الاس تقرار  و ه  بغر ال  ريده ي  ما   فا ن    ستبدادي، ا  نظام  أأو   دميقراطي

  من جربة  التتكرار    يريد  ول  وسوراي  ليبيا  من  رسادل  الغرب  تعمل    لقد.  مليةالعا  قالسو 

ن  .  زائراجل  مع  جديد   اجلزائر  تصبح  ا هو أأن لها اكبوس  ويشك    يةالرمس   فرنسارعب  ما يُ   ا 

  ضد  ا  منيع    ا حصن  شك    اذلي   سيح   صدامون عىل غياب  تحرس  ي   الغربيون  .اليبي  مثل

ويفتييسالم ال    قمع ين  اكو   رانيا   اقد،  حاجز    اذلي  يفقذال ون  يفاكن    الهجرة وجه    ا 

دو   الأفريقية هذا يف    الأطراف  نشك    حنن   ة، تحدامل   للولايت   ابلنس بة.  أأورواب ل  حنو 

  ومصاحل أأشغال  لتتعط   ل  ار والهدوء ليكها الاس تقر يعم  أأن  العامل، وهذه الأطراف ل بد  

ش  ين ل   اكحلر اء  جا  يف حي،  سهمالأ   أأسواقضطرب  ت  لو  ةاجلنس ي  دةمتعد    الشاكت

يف   ختش،  اخلليج  ولود  مرص الهلع  ادلول  ذا  أأتفاجآأ   ولن،  عدوىال  تآأثري  وهذه  ما    ا 

 .ل خامده ما بطريقة لوادخ  ت

 
 
قادة  ه   من"  كتاب  فمؤل أنفسهم  نصبوا  الذين  إىل    الجزائري؟  راكلحلؤالء  يعود 

    الحميمة  قةادلصا "  ويذكر   ". رشاد"  حركة  مع  عالقتك موضوع  
" إخفاؤها  يصعب  الن 

ن   نكي ب ب ال  زيتوت،  رنر  الع  الحركة،  قادة  حد أ  وبي    ما   . إلسالميةا  بالحركة  ته صال معروف 
 
 
 ؟ ذلك عل كرد

ا  ولويجأأيدي  تيار   يه  رشاد  حركة . أأخرى  تيارات  جانب  ا ىل  اجلزائري  جملمتع داخل 

 بجي  اليت  ضةر اعملا  أأحزاب  ما يه  املواطني  يل عىلمي  أأن  النظامصالحية    من  ليسو 
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والن خنراط  الا ا طار يفط  اشفهيا  يل  أأعام  من   ينبع و   واحض  مويةال سال  من   موقفي.  ها 

دماجهابلعنفئصال  است   ميكن  ل  التيار  هذا.  ةالأاكدميي طار   يف  املؤسسات  يف  ، جيب ا    ا 

ذا  .التعبري  حرية  احرتام  مع   امجلهورية  قواني  عيل  أأو  دهينة  مرادم به  ما تهت  دلوةلل  اكنت  ا 

  الشطة  تقوم.  الناس  متهت    أأن  طةش ال   اصصختاو   من همام    ليسو   اكاحمل  فهناك،  جالحب

ل أأماهما  ميث   احلك عىل مناليت تتوىل     يه، والعداةلالعداةل  من  ربآأم  هبم  شتبهامل   ابعتقال

فيه قرارها   ميلزت   حقيقية  وطنية  مصاحلة  هناك  تكون  أأن  جيب  عام،  بشك  .  وتصدر 

ا  لتعايش،ا  قواني  مارت حاب  ميونال سال  مبوجهبا   القانونية   ساواة وامل   ضمريلا  حرية  من   بدء 

يفن   أأن  كننامي   لو.  رأأةوامل  الرجل  بي دوةل  و  سالم  عيش  ا طار  ذا  نونالقايف   يمت  مل  ا 

 .القانون مبوجب وحاميهتام  املبدأأين هذين احرتام

ن   من ة عادة،  س   بن   أحمد "  نتقاداتا "  بي      رأيك  تغيب  حول    انتقاد   ثم 
  الصح  قن

  لكاتباو   فن
 ق  لقد   . داود   كمال

 
    متهد

    ،"ننامن بي   فضلاأل"  أنه  عل  ، 2014  ماع  قن
ن   قن      حي 

أصبح قن
    يناير 

ن يستعرضه    االستعمار   بعد   ا م  ةمغني"  بمثابة  لك  النسبةب  الماضن ". األورونر    اليمي 
 ؟رأيك ما 

نه     ده قه فه لقد  .  ةـ  جح  أأي  ىل  ه بن سعادة ل يقوم ع نقد اذلي يوهج  ال ذا  ، فه غريب  مر  لأ ا 

عن    مقال   يف  كااحلر   تقدن ا  ندماع   أأنصاره   من  عديدلا  د و دا  لامك   أأس بوعية صادر 

 يه ظِ حه   الفايس بوك  عىل  صفحيت   عىل  انص    نشُت   لقد.  الفرنس ية  (Le Point)  "نلوبوا"

ل  ةاملشلكأأين يه    أأرى  لو.  ئخمطفيه أأنه    قلُت قياس، و   ابهامتم واسع يف وقت ، اللهم ا 

ذا اكن ل بد     داود امل  ك  ن  أأ   رأأذك.  موقفه  يغري    ادمنع   حىت   لفاملؤ ا مع  ون متفق  كأأ من أأن    ا 

لعديد من أأصدقائه  ب اا اده للحراك أأاثر اس تغر انتق  .هساحمت   وعدم  النظام  ينتقد  امئ اد  ناك

 .ماءالقد
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 حالت ال  

 
1 https://www.reporters.dz/entretien-lahouari-addi-je-deposerais-plainte-contre-

lauteur-et-la-maison-dedition/ 
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  قياسحد  حق

 
 ائريي   نية الجز طو  ف

 

 ل عسو بيدة ز 

 2002يوليو  8تارخي  ب " zdrs.eortRep"قع عىل مو  يلكود سلميأأجراها  1مقابةل 

 

عنتد  ةيحمام فهتا  بص   التغيري   أأجل  من   ادالاحت"  حزب   سةورئي   احلراك  معتقيل  افع 

  فهيا  ، وترد  الأخرية  احملكة  راراتق  عن   املقابةل   هذه  يف  ول عس  ة بيدث ز تحد  ، ت "مد  والتق

شارات عىل ما تضم   كتيب بن سعادة الأخري ش ن  منذ مرة وللأ   .هاختص  نه من ا 

 

Reporters  : هو   ما   
 
العد  عن  أيام ة  بضع  ل قب  إلفراج ا  بعد   فعلك    رد من  ن د    معتقلي 

ن لا  بالحراك؟ مباشر  غب   أو  مباشر  بشكل مرتبطي 

  هؤلء  أأن   ل ثباتيف املرافعة  احملامي من جموعة مك يةل طو ا أأشهر   يناأأمض  :عسول زبيدة

  ةحر    نوتك  نأأ   ريدت  دوةل  يف  ،السجن  يف  يكونوا  أأن  يس تحقونل  من املعتقلي    وغريمه

 . شديدة  معاانةاىن هؤلء  عقد  ف  ،وعائالهتم  لهمأأج   من  داءعس  نحنف   مث  ومن    .طيةودميقرا

العديد    ،للأسف  لكن يزال  من  هجات    عدة  يف  حمتجزين  ال خرين  صشخاالأ   منل 

 . فراج عهنمال  ل العمل وس نواصل ذلكل نآأسف حننو  البالد

   ينتعتقد  هل
 
    السياش    ضعو لا  ن إىلينظر ت  وكيف  ؟هدئةت  بادرة  هذه  أن

 بشكل  ةالدول  قن
 عام؟ 

ذ  للحك عىل ذكل.   اكفيةكل معلومات  من  ول   لأوانه  لسابق ا  من   هأأن  دقأأعت   نريد   اكن    اا 

  ت أأد  و   طويةل  لفرتة  البالد  تهز    اليت  ياس يةالس    الأزمة  انجع حلل    طريق  يف   السري  حق ا

جراءا  هناك  ،2019  ربايرف  22  منذ   نعيشها   اليت  السلمية  الثورة   ا ىل  عة متنو    ئةدهت  تا 
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 ا ىل  يقودان  شامل  حوارانهتاج    رة و الث  هذه  بداية  منذا  اقرتحنقد  ل  اختاذها.   ميكن  ثريةك و 

من ا حداث    بدلانن  من شآأنه أأن ميك  وهذا  .  تآأسيس ية  علية حنو    قيةتواف   طريق  خارطة

 قانونلا  ةلدو  حنو  اتدرجيي    موالتقد    فيه  احلك  وطريقة  احلايل  لنظامامع    هنائ  بشكقطيعة  

بآأسف  لكن نالحظ    ،مواطنوان  هجا حيتا  اليت  ةمياملس تد  تمنية ال   ق يتحق ل   ا يض  أأ و   واحلرايت،

 .اجلانب أأحادية ريقةطالسري ب يفظام مس متر الن أأن  

  
   اسمك  ورد   لقد  المستجدات،إطار  لنبف  قن

  هؤالء   من" األخب  ادة سع بن أحمد  كتاب  قن
 .. . "؟يئر زالجا راكلحلقادة   فسهمأن نصبوا  الذين

  19-كوفيدة  حئوجا  س ياس يةال   الأزمة  ا ىل  ل ضافةاب  يون،ر ائز اجل  امهن  يعاين   اليت  املشآلك

كتاب    حول  جدالات  يف   ادلخول  من  اأأخالقي    نعينمت ،  والاقتصادية  جامتعيةالا  والأزمة

يعاز،   أأ صدر ابل  نعمل   القناةاج  أأمو   عىل  2019  ديسمرب  1  يف  عنه  ل عالنا  ت  نه  وحنن 

امل   افدهالأ   ام  متا لنا    يكشفبذاته  هذا  و   ،ةع ذالال    لثةالثا هذا  غري  نش  وراء  علنة 

ا لكن ،كتيب الأخريال   .ورالأم توضيح عيل   لصحيفتك احرتام 

  الكتاب؟قرأت   هل

  أأكرث   أأهنام   نارشال   ذكلوك  مؤلفه  يعتقد.  الفكري  الفضول  بدافع  قراءته  عناء  لتحتم    لقد

ة ز أأهج   أأي  ،الشآأن  ذاه  يف  ةتص  اخمل   ةز هجلأ ا  من  زائراجل  مبصاحل  ام  واهامت  كفاءة

كنُت   س بق  يل  ابلنس بة.  سالتجس  ماكحفة  و   اراتس تخبالا ا    حمل    أأن  يف  طار  حبث 

اليت    العليا  املناصب  ا ىل  ابل ضافة   يق،التحق   ةقاضي  منصب  ا لتويل  ظر  ن  دحتقيقات الاعامت

  أأجل   من   اد حتالا  ىلع  فقة والنا امل  منحتُ ن  أأ   قبل  التحقيق  وأأخريا    ،ادلوةلأأهجزة  يهتا يف  تول  

ذن.  2013/ 19/3  يف  هيعل   املصادقة  منذأأسه  أأتر   اذلي  احلزب  ،مد  تقوال   التغيري  مل   ا 

 . نفيس لتعريف ب ل  2019 ايررب ف 22 حراك رأأنتظ

للنساء العربيات" من  القانونية  المؤلف يذكر تمويل المنظمة غب  الحكومية "الشبكة 
"فريدق   ذلك    

قن بما  األمريكية  المنظمات  هاوس"بل  للتنمو   ، وم  األمريكية  ية  الوكالة 
    دوق الصنو  ،(USAID)  الدولية

بصفتك    . بشكل غب  مباشر   ( NED)  ةراطيللديمق  الوطنن
  هو  ما   الحكومية، غب   المنظمة هلهذ ةسابق ةورئيس  س مؤس   عضو 

 
 فعلك؟   رد
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للنساابق  ل  يتع  ما  يف القانونية  العربياتلش بكة  دولية ء  حكومية  غري  منظمة  ويه   ،

نشات للقانون، مقنسامدر  بية مع قاضيات وحماميات و وةل عر د  18مجعت    ريبتدل   اهئا اب 

  لهذه   الرئييس  املقر    يقع .  بدلاننا  يف  العداةل  لواس تقال  ون نالقاوةل  د  ميه قِ   ىلع  مواطنينا

  احملكة يف    قاضيات  أأن  ، مبا  اجلزائرية  العدل   زارة و ا  فهي  شاركت   وقد  الأردن  يف  الش بكة

 دريبيةالت ادلورات ذهه  منتفادت قد اس   القضائية والهيئات واحملاك ادلوةل  وجملس  العليا

 اجلزائر  يف   معمتد  مكتب  لها اليت    "يكييالأمر   اميواحمل  لقضاة ا  مجعية"  نا،يك رش   مع 

ا  تدريبي ا  برانجم اا  يه أأيض    ظمتن، و العامصة  ل  ذكل،  عىل  عالوة.  العدل  وزارة  لصاحل  كبري 

 . ترأأس هتا ليتا ةيم و كاحل غري املنظمة عن ث د  حتت الكتاب هذا يفول وثيقة واحدة  دتوج

  بوشا  مصطفن   المحام  إليك  وإىل    هة الموج    ةخذا مؤ ال  إىل  اإلضافةب
  علم    شر

واألستاذ قن
   لهواري  ماعاالجت

 
سعادة    لبق  من    ي،عد  بن 

 
با"ه  أن  علمه  ويقد جهات  تصاالت 

ا   يشب    ،"أمريكية
ً
  وسيلة  ، الربيةاغالم  قناة   عل   لعديدة ا  مداخالتك  إىل  أيض

  اإلعالمية الن 
ن ا  شبكة  من  ريبةق"ـل باها  يصف ن ف المتطر    إلسالميي    . (لمنحلةا)  لإلنقاذ   اإلسالمية  ةللجبه  ي 
 ذلك؟  جوابك عل ما 

يف    الوطنية  ال عالم  ائلوس  مجيع   قلا لغنظر  و   ربية،اغامل  قناة  عىل  لظهوري  س بةابلن   أأما

  اليت   ال عالم  وسائل  نم   ادلعوات  من  للعديد  س تجابةالا   واجيب  مفن  املعارضة،وجه  

مبتعم جنلزيية و   فرنس ية  ونيةيتلفز   ت وانق و   Berbère TV  ثلم   الأجنيبانون  لقا  جو ل    ا 

 . وغريها كنديةو  ريكيةأأمو  ربيةوع

  
 الحراك؟  قادة من نفسك  ينتبر تع هلنهاية المطاف،   قن

للريمث  الكتاب  عنوان هد  يتح  لأنه  ريبة  عن    لأأبطا  أأنفسهم  بوانص    اذلين  لءؤث 

من    هناكبيامن  ،  احلراك تشه   ةلسج  مل ا  وديالفي  طةأأرش العديد    الكذبة   ههذ   عىلد  اليت 

  عن  قفأأتو    ملو  2012  منذميدانية    ةانشط  أأان.  قط   راكاحل  بطةل  نفيس   أأعلن  مل  .ريةبك ال 

  ا ىل   اخلروج  يف   بدأأُت .  ا ىل الهاوية  البالد  يقود   أأنه، بعد أأن أأدركُت  احلك  منظا  معارضة

  حركة   ابمس  ةدثتحم   فيت، بص مسةااخل  بوتفليقة  عارضة عهدةمل  أ خرين  اءنشطرفقة    رعاشال 

س عىل  القمع املامره أأوقفوا  لو    أأنه  ،2018  سبمترب  28  يف  لنت،ع أأ   كنُت بل  ،  "مواطنة"

ا    الناس ه  هذ  لرفض  سلمية  بطريقة  والأربعي  ةيالامثن   الولايت  يف   الشوارع   ىلخلرجوا 
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قدم  و ،  احلك  نظامض  لرف  وكذكل  ةاخلامسالعهدة   حنو  للمض    القانون   دوةل  بناءا 

 . احلرايتو 

  ابحلق  حتفظسآأ   السبب  ولهذا  ،زائريياجل  وطنية  اسقي  خشص  ي  لأ   حيق    ل  أأنه  قدتع أأ 

 .اقضائي   النش ودار املؤلفتابعة م  يف

 

 حالت ال  

 
1 https://www.reporters.dz/zoubida-assoul-nul-na-le-droit-de-mesurer-le-

patriotisme-des-algeriens/ 
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ذا"   ".مهيد ضطهِم   اذلين  ب حتو   يندطههض مل ا  تكره  الصحف  س تجعكل  ذراحل  تتوخ    مل  ا 

 هارمل،  يف  أأودوبون  اعةق  يف  1964  ديسمرب  13  يف  قاهأأل  خطاب  ا كس،  لكوملما

 . نيويورك

 

1 . 
 
 مة مقد

ك  نص  "  نوا بعنتابه  يف  اذلين  أأنفسهم  من مه هؤلء  ال  ادةقبوا  صف ي  ؟"جلزائريلحراك 

سعادة   بن  "من  عىل   الكرامةأأمحد  حكومي  ظمةأأهنا    droit-de-l’hommiste  ةغري 

ن     .2"سويرسايف    ستس  تآأ  ، اذلي  ommiste’hl-de-droit"3"  حصطلمل دامه  اس تخا 

بـميكن ترمج بتلب  ت "ة معناه  ن حقو ادلفاع عن  رداء  س  ا  الصدفة "،  سانق   ليس من ابب 

 .حتقريية ةدلةل سلبيب مشحوان   ونهك

العداء   ا ىل  –وعي    غريأأو ب   مه  بوعي   –  ث عىل ما يبدوس تحده امل صطلح  هذا امل  ين  

اب خطري  خطن  مضرج  دني كن  يلو مل    ءا عد  وظمة، وهلمنل ؤلف  ه املاذلي يكن    الواحض

ال نسان لفتمل،  عىل حقوق  ن   .  ال  صأأ   كرامةال  انتباه  ا  دلفاع ارداء  س  تتلب  لح "مصطا 

ذ .  واحض  ا ىل وجود حتزي    أأول  يشري  "  ال نسانوق  عن حق و أأ   ك   عىل أأنه حالتحزي  ف عر  يُ ا 
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جتا  رأأي   جم مس بق  ال ه  من  أأو  وعة  اجامتعيةناس  الأش ياء، طبيعومن  ،  نةمعي    فئة  ة 

ي د  ر  جمبف  اتشك  أأن  فا  زي  لتح  ينتش،  أأ خارج    نه  حىت  و بل    ،ةعرفة موضوعيم  ي  نطاق 

 جند أأن    سعىل هذا الأساو   4. فده س هتامل الطرف   و التحزي  صاحب  بي    ،تصالا  ي  أأ   دون

مبالغتستند    اتالتحزي   و ا ىل  خاطئة  تعري ،  ةجش ن  ت م ة  خل  بساطة    بك    افه ميكن    صها كام 

املنظرين   بشك"بارها  ابعت   وعاملوضلهذا  أأحد  سليبالتفكري  سبب ،  غريلا  يف    دون 

 5وجيه".

ان املؤلف  وقد  املقاربةهذهتج  عندما  تي  ك يف  ا  ديد  حت  ه  القادة "بـ  مس هتدفيهصف  و به 

أأنف  نصبوا  جاهد  " واذلسهماذلين  يسعى  ا ىل مش ين  النا  اليتلهم يف  يبنهياظرايت   ويزمع   

أأن   الأشخ  فهيا  لبدلمهيضمرون رش  اص  هؤلء  دو ا  أأي  قد  ي  أأنن  ،  به  يعز  يل  دل   م  ما  ز 

ا ىل  أأمحد بن سعيب  كت   ستندي   .يهع يد   أأي    ومق يول  تاحزي  التمجةل من  ادة  ث  حب  عىل 

أأمسى    وهو  –قدر ال ماكن للواقع  ة  وفيأأن يعطي القارئ صورة    آأنهمن ش  شامل ودقيق

بن سف  لك  ي  مل.  نزيهحث  اب  أأي  اه  توخ  ي   هدف أأبد  أأمحد  امة ل ابلكر التصانفسه    اعادة 

 ه عىل أأنعهل  ف  تعر  الكتاب  مة  مقد     أأن  رمغ  ،وعموضللول  يف تنا  يادمنه عىل احل   ارص  ح

يعدويامنب ،  "حتقيق" اهتام حقيق كونه     ل  غيابية و عن    ةصادر   يةلحئة  ضد جائرة  حمامكة 

  ساءلت ، حبيث جتعل املرء ي همنفس أأ دلفاع عن  الفرصة لح هلم  من، مل تُ تأأشخاص ومنظام

"احملعن   سعاأأ قق"  دوافع  بن  اشفر   فك  وحياول    دةمحد  كتيبه  قصودملة  انفةل  م.  من  ن 

أأن  القو  احلملط  مناهض  اقييندرج يف س    موقفه  ل  وأأولوية س تقعداةل م من    راكالب  ةل 

 . داء  ابت لرباءةافرتاض ا ، اليت من أأمه مبادهئاس يادة القانون

املناهب مؤلف  مينح س بة  ذه  لالفب  الكتي  نا  عىل  رصة  خالم  مغالطاتهلرد  تفكيك  ل  ن 

براز  خط وا  اخلطاب    هل ميث  ي  اذلاخلطر  ابه  هذا  ال نسانحقو   عىلمثل  لنا  و ،  ق  يسمح 

 جيب تنفيذه هو  ل حق مدينأأو    بآأن    لتذكريل   ابهالشعب اجلزائري وش با ىل  ه ج  ابلتو   اض  يأأ 

ا من حترير  ب من عد ما يقر ب ا ه أأخري  تقرير مصري  شعبنا يف حق    رضه.أأ س تي عام 
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جابتنا عم  د  نقس  حتقيقا لهذا الغرض  و  ل جابة عىل  ل ابأأو    لأمرا  قعل  يتحل:  ىل أأربع مراا 

سعسؤال   بن  اذلدا أأمحد  مل  ة  جوااب    دجيي  ايه  "من  بعُد    ل  "  امةلكر منظمة  ؟ 

توضيو   ؛(2 )الفصل مه بعد  يه  ح  أأ الكرامة  ليست يهما  سنشح    الكرامةن  ا  م  ي  ، 

ها  وهج  امات اليت  الهتة عىل  مبارش   نرد  وبعد ذكل    ؛(3)الفصل    ا وافرتاء  ـ  ما ظللصق هبيُ 

 (. 4ل  فصلالأخرى )ا  ول ها واحدة تِ شآأة هذه الهتامات وتفكيك ح ن رش   اللف من خاملؤل  

يبدو  ابل   ذكل،  ا ىل  الضوري ه  أأن  لنا ضافة  بن  حميط  جتاوز    من  أأمحد  ادة  سعكتاب 

الأ ي   ،وقدمي راس    ،أأمشل  خطاب    لتفكيك والأ يديس تخدمه  الشعبويون  نظمة  ولوجيون 

يقوم  وهو،  ةالشمولي ال  عىل  خطاب  ابملداالتشهري  ععلين  حفعي  ال  قو ن  نسان ق 

أأهدافها    جتعل  نسانل  اع عن حقوق  امنظمة لدلف  بصفتناو   (.5)الفصل   الأساس ية  من 

ساس ية، سنشح سبب خطورة  حرايهتم الأ قوقهم و احرتام ح  خبصوصواطني  ة املوعيت

وكيفية6)الفصل  شحونة  امل   اخلطاابت   ه هذ مثل   حاميةمواهجهت  (  أأجل  من  ا  قوقنح  ا 

ية، ب ك، كحركة شع أأن يفهم احلرا  اأأيض    ضورين المو (.  7لفصل  الأساس ية )ا وحرايتنا  

ومط  لنضا  أأن   ليست رشعية حفسبالسلمي  حتشك  بل    البه  ادلس تو   اقوق    ر  حيمهيا 

 .اليت صادقت علهيا اجلزائرلتفاقيات وا

 لكرامة؟ ا ظمة تكون من ن . لكن م2

"منظم برداء  ت ت ة  الكرامة  عن  لبس  املصطلح "؟  ال نسان  حقوقادلفاع  -droit)  هذا 

de-l’hommiste )    ل  اذلي املعيف  حتو  مصطااخلطاب  ا ىل  ث  مس تحده ح  لرص 

ب   6رييحتق أ لن  الق(Alain Pellet)  هيليابتكره  أأس تاذ    اننتريجامعة  ادلويل يف  انون  ، 

(Nanterre  )يكونفرنساب أأن  الأصل    تهني  يف    ، دون  عطاا  مطلق  يف   اسلبي    ه معن  ءا 

صف لو قط  تخدم فس  يُ   منظوره   يفاملصطلح    هذا  اكن.  حقوق ال نسان  شآأنل من  يقل  

اذلهنية مل " ال نسحناضيل  احلاةل  قو  ن  كِ أأ اذلين    انقوق  تقديرلهلم، حسب    مع  كبري  ، 

ن يفتحذير  ال  والوقت  اخللفسه    الأ من  بي  هجة  بي   :نواعط  من  وأأيديولوجية    القانون 

  7. "هجة أأخرىان من ل نسقوق اح
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 ريغأأو ة س ؤس  امل اءسو   –تقادات لك الان  هِ حدِ و ل ع جيمهذا املصطلح  أأصبح  وماليلكن 

 أأمحد ن  فا    اةل هذه احلق ال نسان. ويف  حقو اكت  وحر ت  اب خطا  ة ا ىلهج  املو   –  سةاملؤس  

س يبدو    رييش  عادةبن  ما  أأن  عىل  تس  الكر   ا ىل  ال نسان  امة  حقوق  خطاب  تخدم 

أأخرى، ويه أأو  يكن    مل   ةهتم  لأغراض  الكتاب  اا  ل من وهجه مؤلف  لكرامة وليس  ا ىل 

ظالأخري،   ادلويلامل   ل  يف  يف  ناخ  امل ااحرت جمال    املرتدي  لكرامة  م  الأساس ية  بادئ 

يطرحه املؤلف دون أأن   يذللسؤال ااابة عن  ال ج  من الضوريا  لن  يبدوا  ذل،  ننساال  

  الأمر ل  ن  نا أأ ب من جان ، ونؤكد  الكرامة؟"تكون منظمة  نفسه "ولكن من  ب عنه  ب  جيي

املنظمةق فقط ابدلفاع ع يتعل   منا  و   ن  الاكعن    لك يشءقبل  ادلفاع  ا   راء منة و الفلسفة 

نسان دون مت كراام  احرت عن    فاعادلع عن حقوق ال نسان، أأي  دلفاا  أأي  من    يزيمة لك ا 

 .ناك نوع

يقة "متويل ال رهاب" يه يف احلق بشآأن  الاكتب    اهتامات  ن   أأ من هجة أأخرى، س نبي  

جِ العادة    جرتلقد  .  ه الانتقام ضد املنظمةأأوج  ن م  وجه   تبدادية و/  الاس ادلول  ه  أأن تو 

اليت تكل  ا ىل لك   نسانال    وق حق  تنهتك  أأو  ال رهاب  منهتمة  ابيند      بغية  هتاآاكنهتد   ،

عليات  وتسهيل رساهتا ملام قد مشوع ن أأي  مصداقية يف كيك  تش لل  ا هبتشنيع وال  التشهري

 أ  . امقعه 

 الجميع  كرامة  عن للدفاع اإلنسان حقوق: الكرامة  سفةفل. 1.2

 املنتشة   ل نسانا  وقحق  تانهتآاك  توثيق  بآأن    راخسة  اعة قنرِحم    من  الكرامة  دلتوُ 

أ    عرب ال  العامل  يف  ةواملنتظم  ا ىل  حالهتا    ن م   املتحدة  للأمم   التابعة  انال نس  وقحق  ياتل وا 

ن  .  ن هبامريال  و   هيامرتكب  فضحعن طريق    من انتشار رقعهتا  د  حي  نأأ   شآأنه    ا ىل   اللجوء  ا 

 
ا  امرار    املتحدة  للأمم  تابعونال   وناملس تقل    اخلرباء  بجش  ،ذا الشآأنهب   أأ    نع  افعياملد  اهتام  يف  ةلث  مت امل   دلولاهذه    ممارسات  وتكرار 

شادة  ل  اب  أأو  هابابل ر وومصهم    ي لسلميا  طاءالنش  من  وغريمه  ياس يي الس    عارضياملو   ييوالصحف  واحملامي  اننسل  ا  وقحق

 . ل رهاباب
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  ون لقانا  ادةس ي  ياب غ   عن  ، ام  حد    ا ىل  ض،عو  يقد    املتحدة  للأمم  القضائية  هش ب  ال ليات

 .املنطقةدول  يف

هو   ال نسان   حلقوق  يلوادل  لقانونا  وضع عىل    املنظمة   فلسفة وم  تق  القناعة،ذه  فق 

و بقضااي   فيالتعر   ميكن  حىت  الانهتآاكت  حضااي  خدمة  يف  هوأ ليات علهيم   لطوقا  فك  مه 

املفروض  و  الصمت  أأن ننىس .  علهيمكرس جدار  بد  ه  أأن   مث ل جيب   آأن  التذكري بمن    ل 

ن:  أأجنبي ا  قانوان    ليس  ويلادل  ونالقان   تفاوضت و   عمتدتها  دوةل  لك    ونقان  من   اكمل   زءج   ها 

 النقطة  هذه  ا ىل  س نعود.  ابحرتاهماالزتمت    اليت   داتاملعاهىل  توقيعها ع  عرب  بشآأنه  ل  و  مط

 نماك أأي   يفأأو  اجلزائر يفواء س ،هج  تو  ما غالب ا اليت الهتامات عىل للرد   الثاين جلزءا يف

  .الظمل ضد   مواطنهيم عن  اعدلفل هوأ ليات ويلادل القانون ا ىل ونؤ يلج يناذل ىل، ا  أ خر

لهيم  الاس امتعا  جد    الضوري  من  ل نسانا  حقوق  انهتآاكت  لضحااي  ةابلنس ب أأخذ يف و   ا 

  خرباء   نع  درصت  مل ا  أأكرب  تآأثريمه هلام  والعناية بقضااي  الاعتبار  وهذا.  ايمهعتبار قضاالا

ما  و  كضحااي بوضعهم اولي  د  رتاف ااع تقدير أأقل  عىل  يعين هذا و   .ةحد ملتا لأمما من   يس تقل  م 

وجرب   لتعويضاهم يف  حق    م كضحااي،هب  الاعرتاف:  ةبيعيحقوق ط   نعن ذكل م  ضيمتخ  

عادة  يف هم  يس   ل  الاعرتاف  هذا.  هتمبمعاق و   اة لجنل   اجلنائية  واحملامكةالضر،   الاعتبار    ا 

  نذ م و .  اجلناة  مسؤولية  من   انش ئ ا  شالك    ا أأيض    ك  يش  بل   حفسب  كرامتهويف    حيةلض ل 

نشاء الأداين  خمتمن  و   والأطفال  لنساءوا  الرجال   من  ايالضحا   أ لفجلآأ    مةكراال  ا  لف 

الس   الة،  ياس ي والتوهجات    خربتنا س تفادة من  والا  رامةالك  قانونية منيطلبون املساعدة 

  ملثال ا  يلسب   ىلع  رامةالكاكنت  .  اخارهج  وحىت  بيةالعر   ادلول   جامعة  دول   يع مج   يف

يف قضااي   كيةري الأم حدةاملت ت الولاي ضد املتحدة  ممالأ ا ىل  وىشاك متالوحيدة اليت قد  

 2003.8 عام غزو بعد  عراقييطني وامل قرسيال  الاختفاء

جانب لنا    لفرديةا  وىالشاك  ا ىل    الأمم   معاهدات   اتهيئ  مراجعات فرصة  تسمح 

  عىل   وءضالتسليط    ال نسان  قوقح  لس جمل  ةادلوري  الشامةل  اتاملراجع  ذكلوك  املتحدة

  أأنظمة   متد تع   دميقراطية  رشعية  أأي    ب غيا  يف  .اه ق ث  نو    اليت  لالنهتآاكتهيلكية  ال   بابس  الأ 
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  س لي  ، ومن مث  اوأأمهنا  اس تقراره  لضامن  اهبو به شعترعب    اذلي  اخلوف  عىل  العرب  العامل

ا  ـ  مهتج    حر  د  تقِ من   بريتع   أأي    اعترب مبوجهبت   قواني  ولادل  ه هذ  صدر تُ   أأن  ب املس تغره   من

وأأ   راس تقراعىل     القواني   هذهذ  ف  نتُ و   .ال رهاب  لأأشاك  من  شالك    حىت  أأو  ،هنامادلوةل 

يضمن    ظل  يف    فوالتعس    العنف  ا ىل  يلجآأ   مقعي  هجاز  بلقِ   من  ئرةاجلا به  احصلأ مناخ 

التام   موافقة  ؤك  ي  ا ـ  مم  العقاب،   منال فالت    ذه ه  عىل  دلوةلا  يفايت  س توامل   أأعىلد 

 القواني  ه هذ  عىل  الضوء  طيتسل   ميكننا  املراجعات  ذههور  حض ضل  بفو .  تالانهتآاك

ل التصد  و   تاملامرساو  من  املس  ادلولهذه    وممثل  يواجهل   اه ي  يرتكبونه  ما  عىل  ؤولية 

م املتحدة  الأمم  خرباء  مماأأ   الأقل    عىل،  انهتآاكت اذلي  الأمر    القانونيون   اخلرباءن  ك  ، 

 ل ضافةاب  ،عربية  دوةل  لك    ختص    كراتاملذو   ريرالتقا  من  مئات   عدة من ا صدار    ةمنظملل 

 . دةحاملت تلولايا كل ذ يف مبا أأخرى لدو  ا ىل

ا،   واملراجعات  ديةالفر   الشاكوى   من  لك  ختص  بياانت    نصدر   عل املنظمةلتعممي  أأخري 

ال جراهذ   مثل   بفائدة   يةاحملل   املدنية   اجملمتعات  لتوعية  ريةو ادل   تدريب ب   مقنا  قدو   .ءاته 

  زي المتي  عدم  مبدأأ   عىل  قامئلا  علناصةل  نوا من مواليك يمتك    نسانال    ققو ح  ن ع  فعياملدا

امل   يف العاهذه  من  الاليت  امل  نطقة  من    وادلينية  واللغوية  العرقية  ماتنقساتعاين 

يف    املسامهة  هذهو .  دنيةامل  اجملمتعات داخل    حىت  اس تقطاب  ا ىل  أأدت  اليت  والس ياس ية

ا  هتا تدخل يفذا  د  ح   الضوري   من  .الوعيمس توى    رفع ا ىل  مية  راال  لعمليةا طار هذه 

ذن هذه    يكتفك   ا   ض تعر    اليتسعادة    بن  أأمحد   بطخة  لكشآعىل    طاابتاخلمثل 

م املشوعة أأو  ه قوق ح  يس تخدمون  اذلين  همامجةعن طريق    للخطر  لأساس يةا  احلرايت

 .عهنا يدافعون

 اإلنسان حقوق  أجل  من  لعملا. 2.2

ن     هبا  ف  عرت م  املتحدة الأمم وأ ليات  ال نسان قوقحل يل وادل لقانوناجمال  يف ةالكرام خربة ا 

ض ل ما تتعر    مواهجة  يف  الكرامة  دمعد يف  ترتد    مل  اليت  نفسها  املتحدة  لأمما  بلقِ   من  اليوم

نشاهئا منذ امت من جه  .ا 



 رامة لكة اية ملنظمادلائرة القانون 

 

 
306 

كن    بك خفر  ل  نسج ا  نياملبادر ا  أأننا    حول   ينلوحيده ا  ياملس تقله   يادلوليه   يتحقيقه ل يف 

  لص خو   10. ومرص  9ن لبناحول    بالتعذي  مناهضة  جلنة  رهتامأأج   نيالذله   عربيةال  البدلان

 يفتح  ا ـ  مم  البدلين   نهذي  يف  مهنجي   بشك   ياُمرس   ذيبالتع  أأن    ا ىل  يانل ادلو   انالتحقيق

ماكني أأمام اجملال ج  اذاخت ةا    أأساس  عىل ذكل  يف  امب املسؤولي، ضد فردية جنائية راءاتا 

 أأ . مليالعا لقضائااص ختصالا

  أأبشع   ترتكب  ةنطقامل   يف  لدو   عدة  ضد    يةرس    شاكوى  اتحقيقلت ا  ههذ  ا ىل  ضافتُ 

  املس متر    لقمعهام  السعودية  ةالعربي  واململكة  املتحدة  لعربيةا  ال مارات  كلذ  يف   امب  ئع الفظا

ادلين و   س ييلس ياا  للمعارضي عامل  لأ   ضونيتعر    يناذل  واحملامي   والصحفيي  رجال 

بعضهم  يعةفظ عنف   نسانية  امةل املعو   ذيبالتع  تحت  أأحياان    ميوت   مة االكر   اكنتو   .الالا 

ر  دم  امل  البدل   المين،   يف  الأمريكية  الهجامت   أ اثر   يف   قاتلتحقيا  من   لعديد ا  وراء  اأأيض  

نسانية   أأزمة عيشه من  ي ما   بسبب  أأصال    هذه  اتالتحقيق  تقاريرمسحت  .  ةمس بوق   غري  ا 

 الأبرايء  وفيات   من  يدلعدا يف  بياملتس ب    نةدااب    س تقليامل   املتحدة  الأمم  خرباء  ا ىل  مةاملقد  

 النفس ية  احلاةل عىل ةر املدم   رها اثأ  كذكل و  11ز()درون طيار ونبد راتئالطاقصف اء جر  

ت  ضاب لا  من  دامئ  خوف  ظل    يف  يعيشون  اذلين  لوالأطفا   النساء  لس امي  للساكن

 12. ويةاجل

ذن أأو    هذا هن    ."الكرامة؟ة  منظمتكون    من"  الاكتب  سؤالول  ح  توضيحل  ا   منظمة ا  ا 

 مبادئنا  اركتش  عةمتطو    وش باكت  فرق  فضل ب  لكن  دودةحم  ووسائل  انيةزي مب  تش تغل

  أ اثر   تبدُ   مل   لو  ىتح،  تقريربعد    اتقرير    بشكوى،   شكوى  ،حباةل  حاةل  ظمل،ال  ضد  اكحفتو 

  رفضها   ةل يفاملمتث    عداةلال  بداية  تشك    فا هنا  واحض،  وبشك  فورال  عىل  جراءاتال    ههذ

 .بلعقاا من  ل فالتا امتيازء متنح الأقوايأأن 

 
 ا هبارتاك  نماك  عن  النظر  غض  ب  مرتكبهيا  ومقاضاة  اجلرامئ  يف  التحقيق  عىل   القدرة  القايض  امليالع  القضائ  ختصاصالا  نح مي  أأ  

ائ  ضالق  ختصاصالا .  الثالث  لفصل"ا  Vandermeersch Damienظر  ان   .الضحية  ةيس  وجن   ايناجل  جنس ية  عن  النظر  وبغض  

-586ص    ,« Hors collection »  فرنسا  جامعة  مطبعة،  يسر اب.  دلوليةا  واجلرامئ  الوطنية  احملاك،  اكسييس  أأنطونيو:  يف  ،"امليلعا

611. 
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 حقوقهم   مجيع   مابحرتا  لبةطاامل  للجميع ه  يف كنف  كنمي  عرب  ملعا  يةرؤ  ؟رؤيتناما يه  

ن.  اجلسدية  مسالمهت  أأو   محريهت  أأو  م حياهت  عىلاخلش ية    دون علية ف   حاميةيضمن    ملعا  ها 

  وحيث   انونالق  مبوجب  ادلوةل  سلطة  حتت  نيعيشو  اذلين  الأشخاص  مجيع   قوقحل

 وقحلق  ليةادلو   اقياتلتفوا   احمللية   نيواالق  حيرتمون  عوهبمش  امأأم  يمسؤول  القادة  يكون

 .لجزائرل وخاصة املنطقة يف  بدل  لكاه ا نمتن  ا مهذ. ال نسان

 العمل  اتأخالقي حول  قةلمسبا األحكامكيك تف. 3
 
 الكرامة بعة من المت

  من   ن سواهدو   13طابو   كرمي  عن   رامةالك  دفاع   سبب  نب ع كتي  ال   صاحب   يسآأل  عندما

نه    اي ضحالا   يه   الضحية  أأن    وهام   ينوالقان  فاع ادل  دئ مبا  من  س ييأأسا   ندأأيمب  هلجي فا 

 .أأخرى هجة من  القضااي مع  لالتعام يف يةوالرس   ،العكس وليس حملايمصل ابت  ت  ليتا

 .رشاد ركةحلمجعوية  واهجةكرث من نظمة ليس أأ امل  أأن  اكتب العي مث يد  

ن    لي بشك  يبي  و   احض  و الكرامة    جسل  ا   فع دات  اذلين  اايلضحا  أأن    شك  ه أأدىنل يرق ا 

مث  املشارب ومن لك    الفئات  مجيع ا ىل  ون  ينمت  املنظمةم  عهن ن    ؛    الضحااي   عن  ادلفاع  ا 

  أأوعمل،  لا"  اتيأأخالق "  مضن   ندرجت   نةمعي    مبادئ  احرتام  يشء  لك   وقبل   ول  أأ   يفرتض

 . القانونية "خالقالأ "

اكنت    ،أأخرى  حيةان  من ذا    اهيآلكه يف    كةمشرته   خشصيات  رشادو   مةللكراا 

و زين  ليلحت   أأي    اعةاس تطفب ا   فتانخمتل   تانمنظم   أأهنام  ظهريُ   أأن  للوضع ي  عموضو ه   متام 

 .تلفةخم  أأطر   ومضن ةتلف تحقيق أأهداف خم ل  تعمالن

 يةاالستقالل نضما: القانونية ساعدة الم  عمل أخالقيات. 1.3

  ادلويل ىل املس توى  ع  نهتآاكتالااي  قضا ادلفاع عن  توىل  ي   اماةحم  مككتب  الكرامة  تعمل

اوهب.  جماان    مد  قتُ   ة القانوني  ةاملساعد  ن  أأ   فارقع  م  لأخالقيات  موهاحما  يضع لصفة،  ذه 

ن  .  القانوين  العمل  حقوق  عن  املدافع   ايماحمل  ميارس  أأن تقتض    نونيةالقا  الأخالقيات   ا 
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 منصوص    بادئامل   ههذ.  وعداةل  ونزاهة  متيزي  وعدم  واس تقاللية  بكرامة  وليته  نسانال  

ماك  اكنو   لها، ع   منظ  ي   ياذل  ةظمملنا  يثاقم   يف  علهيا   صولللح   ليهطالع ع اكتب الاال  ناب 

 الأمريكية   الصحفقهيا من  اليت يس تلومات  ملعول يكتفي اب  الكرامة  عن  معلومات  عىل

ال شاخملتص    ال جنلزيية  لصحفامن    أأو  14اجلدد   افظيللمح نش  يف   حىت   أأواعات  ة 

 15. دةاملتح بيةر عال ل مارات اا مهنو  نطقتنايف م  بداديةالاست  ولدلل بعةتاال  الصحافة

  أأي    ،الكرامة  يشء  لك  وقبل   أأول  .  علنا  جهتو    يتال  ياتلأخالق اب  رذِك  نُ   أأن  املهم    من 

ا ىل    نسانا    لك  يس تحقه  اذلي  حرتامالا نسانيتهابلنظر  ت  ،ا  اليت   اليت  الطريقة  جهو  يه 

 واعدق  امرت اح  خالل  نوم  ،ساعدتنام   يطلبون  يناذل  الانهتآاكت  حضااي  مع   هبا  نتعامل

مالضحة  وافق وم  ةيالرس  جراء  نظمةمل ا  تتخذه ا  ااي يف لك  ا  بعد  من  .  علهيااطالعهم  ات 

  فهومامل   هذامصمي    منو .  نظمتنامل   اامس    "الكرامة"  اخرتان  أأننا  املصادفة  قبيل  من   ليسو 

 يناعل   وضةاملعر   آاكتالانهت  حضااي  يع مجل   املتساويةتنا  ومعامل   انمتيزي  عدم مبدأأ    ينبع   للكرامة

 .أ خر ارباعت  أأي دون  وليتنا مضن ع تق  اكتهتآنالا هذه أأن اطامل

ي   ا ن مهنج  تباع  املساعدة    سمحا  بنايت    خشص  لأي  بتقدمي  شرتط ي   متيزي  دون  صل 

هبا  تمتس    يتال  الاس تقالليةر  توف    ةضور ابل علهيا.    الكرامةك  ن  وحترص  ية  الاس تقالل   ا 

كرا  دون  ةحبري  فالترص    عىل   القدرة  عينت  وأأ   ةس يس ياهيئة    أأي    من  مر  أأ   أأو  ها 

  ية الس ياس    للضغوط  الكرامة  عل  اتيجيةا سرت ل ختضع    ملية الع   حيةالنا  منو .  ةيولوجييدأأ 

 .نتة اكهج من أأي   املالية أأو يةالأيديولوج  أأو

ت   لناع   وحماور  أأولوايت  حيث  من  سرتاتيجية ال    الاختياراتخذ  ت  ـ تُ    ال فع  شاور  بعد 

  وقائع لل  موضوعية  سةراد   أأساس  عىل  يمت  و   ريةستشاالا  والهيئة  ل العم  طامق  عم  ل ص  ومف

ابعل  املتليات  شاكال  و  البدلان    ال نسان  حقوق  اكتنهتآقة    يعين   وهذا .  هيانغط    اليتيف 

ا، ا   نم  يتض  متويل  لأي    القاطع   فضالر   يشء،  لكقبل  و   أأيض   تتعارض  أأن  شآأهنا  من  رشوط 

عن    موال أأ   أأي  و   ، الضحااي  مصاحل  أأو   ناقمي   مع   ب ترتكهيئات    أأو   كوماتحصادرة 
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  الزناعات   يف  مبارش   غري  أأو   ارشمب  شك  ة ب تورطم   أأو   ل نسانا  حلقوق  ةميجس    آاكتانهت

 . املنطقة يف

ا،   مجيع  مع   فاعلللت  تيالالزم   ملصداقيةوا  ةال ماكني   يةالاس تقالل   ههذ  نحنامت   أأخري 

ييد تآأ من ظى به  ا حتمب رامة الك تفتخر ذكلبو ، العرب العامل مهنا لفيتآأ  اليت اجملمتع طراف أأ 

 العامل  تقسم  اليت  فةاخملتل  ئفيةوالطا  لس ياس يةا  الأطياف  عرب  عاتمتاجمل   هذه  لكوسط  

 . عمقيف ال العرب

  وطوائف جد    من مشارب  حضااي  مساعدة   ن م  نا ك  مت   س تقاللية والثقة الاهذا  بفضل  و 

 ش يوخو   والبحرين،  السعودية  ةعربيال  اململكة  يف  الش يعة  ينادل  رجالعىل غرار    متنوعة

  ترك   عىل  وا رِب جأ  بعد أأن    المين   يف   وديةهي  ياتوأأقل    سعودية،ل ا  ةبيالعر   ململكةا  يف  ةلس ن  ا

 نشطاءو   عودية،الس  يف  يوليربالي  املرأأة  حقوق  عن   مدافعي عن  و   أأجدادمه،  أأرايض

  لك   من  يسوري، و يولجئاحملتةل    الأرايض  يف  فلسطينية  عائالتو   امن،عُ   يف  يبيئي

 زائراجل يف  اأأم  ... مرص يف ميلملسا خوانال   عةجام ءضاوأأع ييار يس نشطاءو  ،الأطياف

ن   بنا  يت    اذلين  شخاصالأ   فا  القصلون  نرامه يتظاهرون اذل  أأولئكمه    انونية للمساعدة  ين 

  يقل    ل  ماملفات    نافريق   توىل    احلراك  بداية  منذو ،  اتعسفي  عتقلون  يُ و   مجعة  يوم  لك    المي  س 

 .عاجةلقضية  ينعش  عن

   البعض ا معن بعضه  تانقلتسم تانمختلف  ان تنظمم : مةوالكرا رشاد . 2.3

،  السويرسي القانون مبوجب ويرساس يف ستتآأس   منظمة  ةلكراما بآأن   من التذكري بد  ل 

يشل  اجلزائريون  اأأعضاؤهو  سوى  لك    الطامق،  اجزء  ون  غيه  و  من  ة  مرتبط  ريمنظمة 

أأعضاء    أأن    ا ىل  ال شارة  جتدر لكن    د.رشا  حبركة  عضواي   (  ةعرو  سعبا)  جملسهاأأحد 

،  رشاد  يف  أأعضاءا  ض  يأأ   مه(  يلصم  دورش ي  دهينة  مراد)  يذيتنف ل ا  اجلهاز  من  وينعضو 

وجه اخلصوص   عىلفرض  ي  اذلي  16نظمة امل   ميثاقبنود    فقو   العالقة  هذهتآأطري    وقد ت  

  ، "املالية  أأو  لأيديولوجيةا  أأو  الس ياس ية  للضغوط  ختضع   ل  لكرامةا  ا سرتاتيجية"  أأن  

الو   رذِك  ويُ  نفسه  يف  ليهيُ   نال نسا  قوقحب  امالالزت "   أأن  قت  ا    نة معي    زاوية  من  اأأيض    نظر 
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ن   لتايلواب، "ياسس   لزتام عتباره ااب ماكني نع  مي  ل  الكرامة ميثاق فا    ها ؤ أأعضا يكون أأن ةا 

لكنه يشرتط  حكومية  غري  منظمة  أأي    مع   احلال   هو  كام  اس ياس ي    طيانش ن حيرتم بآأ ، 

ا حد  الالزتام  هذا   ديةوحيا  ةليالاس تق  ىلع  اظ فحلاب  قةتعل  امل   تكل  اميلس   واحضة،  ود 

الأ عىل    فالترص  من    نلتمتك    نظمةامل  ملالنحو  احرتم    الضحااي  صلحةمثل    أأعضاء وقد 

 . املبادئ هذه  امادلو عىل  رشاد ا ىل وناملنمت الكرامة

ذن    الواحض  من  عالأأف  مسؤولية  الكرامة  حتميل  الأحوال  من  حال  بآأي    ميكن  ل  أأنها 

  والناشطي   ال عالم  لوسائ  عض بمن    امةالكر   عىل  م هتج  ال  كنل.  حصيح  والعكس   رشاد

حما مهنم  واكن  كيل  و "  أأهنا  عىل  الكرامة  أأحياان    تقدمي   خالل  من   شادر   عةمس  تشويهل ةل 

رهاب"  كيانحىت    أأو"  قطري ا ىل  ".  ا    عكس   يف  يآأملون  نفسهاديعة  اخل  هذهوبلجوهئم 

 اأأهن  عىل  ميهاقدت  لخال  من  امةللكر   هب  فاملعرته   انوينالق   العمل  مسعة  وتشويه  ارالأدو 

حتدهتد  املسامهة  ذه هو .  لرشاد"  س ياس ية ال   أأهداف"للـ  يدقب  ابيد  ف  التذكري   حلقائقا 

  الهتامات   عىل  ترد    وابلتايل  وعلها   امةالكر   حول جسل  مهنا   قحق  الت  ميكن  اليت  والبياانت

 .هاضد   ةهج  املو سة ؤس  املغري 

كتي    قبلحىت   بن  نش  طوي  ةسعادب    ةاملتحد  ربيةلعا  تمارال  ا  حاولت  ةلبفرتة 

م    تناع مس   تشويه  السعودية  ةالعربي  ململكةوا الأقالم   مرتزقة  خالل  من   أأو  ارشمب  بشك  اا 

  ، "الصادمة ين عناو ال " عنلصحفيي الباحثي وا مال سال كراهيةرشي  ان و اجلدد  احملافظي

رهابية  ةمنظم  مث ة  تزمع أأن    خرقاء  عوىدنش  ب   سويرسا،  يف  خاصة  يف  مدرجة  ةطري خ  ا 

ننا    نايص    ا فاميأأم  .  جبنيف  املتحدة   الأمم ات  وج مقر  ول  ق ح  ولها   سساتؤ امل  جسل     ترب نع فا 

 اعرتاف  ثابةمب   احلقوقيي  من  لقلي  عدد  من  نةمكو    صغرية  منظمة  عىل   الهجامت  هذه

  ى خر أأ   نكامأأ   يفو  اجلزائر  يف  الفظائع   أأبشع  يرتكبون  اذلين  أأولئك  ىلع  علنا  بتآأثريمضين  

 . العرب ملعاال يف
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 اإلنسان حقوق عن فعي   مدالا ضد  ذفالق امتخداس. 4 

ج  متز   يتال  تنوعةلس يل من الهتم امل ضها  وتعر    الكرامةت عىل  جاممل تتوقف اله   نشآأهتا  منذ

 ة الأنظم  قادة  قلقو   انزعاجمدى    واقع ال  يف عكس  ت اهتامات  لكها  . و ضحاةلبي السخافة وال

ا،  شعوهب  حبق    مئار اجلاع  أأنو   شع أأب   ارتاكبال  يل يف جملثق ها ا بسجل  وفة  عر امل  القمعية  العربية

اليعود  و  اليتسبب  ا ىل ما  الكرامةاها  تتلق    هتم  به فريق قي  ابلأساس  ويه    علها من  وم 

زاء حقيقي   اجسانجتة عن ههتامات اأأيضا    عندما  حىتوهذا  سالم،ابل  ل صةل لك ما  ا 

هباكومتس  وي   ريةواحل  ةلكراما  يف  اعاملي  هبا  املعرتف    حقوقهمد  جر  مب  ناملسلمو  يطالب  . ن 

يف  ايض  أأ نقرأأ  ن  أأ   بد    ول الهتم   مريكية الأ   والس ياسة  رب سبمت  11  دبع  ما  س ياق  هذه 

  من   العديد  عوب شىل  ط ع املسل    الأعى  ع لقميف ضوء او   العربية،  الأنظمة  من   املدعومة

 يبغر   وأأب  يف  العراقيي  صورةها  دل  خت  الأبرز  صورهتا  تزال  ل  اليت  يةال سالم   ادلول

م م هتعريبعد ت  من رقاهبم  علقيامل ها  يفعاان  ا   .نهتما 

سعادة يذكرها    اليت  هتاماتال  هذه   نشآأة  حض  ون  نأأ   نال   ابلنس بة  م امله   من بن    أأمحد 

يلك  دون  ابس تخفاف   نف أأن  ال ف  يكتفي  هياف  تدقيقسه عناء    رمغ ال  عىل"ابلقول    عندما 

  ذا ه  أأن    ا مضيف  "  كوميةاحل   غري  املنظمة  هذه ا ىل    ةوهج  امل  ال رهاب   متويلب   هتامات ال   من

  مات الهتال  قلان  ساطةبب نفسه    عل من جي  كل بذ  فهو".  هنا  فيهق  التعمي  يمت    نل  عاملوضو "

 هذه  نفسه أأن   ةر قرا يفلشعوره  ذكل د ، وقد يعو بلورة املوضوع دون" ال رهاب متويل"بـ

س نادها بآأدةل   يصعب   الهتامات    ال م  سرأأ بةل  ممو  املنظمة    أأن    يضيف   ذكل   عىل   عالوة  ؟ا 

لي  يشري  اذليال  امل  رأأس  مصدرو  ها  لنا م    يقولا ليض  ، وهنا أأ طريق يشري    اأأخري  و .  ها 

  نرى من جممتعة،  ولهذه الأس باب  .  طويةل  لفرتة  التنفيذي  مديرهاتباره  ابع   دهينة  مراد  ا ىل

 .اباع  ت  ةالثالث النقاط هذهتوضيح وري الض 
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 ؟قطري تمويل أي  . 2.4

مب تمتس   الكرامة  أأساسك  رضوراي  ت   بدأأ  ع يف   راه  تس يري  وهول     اق  مطل  قبول  م دع  ها 

يف  دوةل  أأي    نم  واللأما   مبوجب  مؤسسة  بصفهتاو   .اس تقاللها  عىل  ظفاللح  ةنطقامل  

  من  تتحقق اليت الفيدرالية السلطة بلقِ  من صارمة رقابةل ختضع  فهيي السويرسي القانون

نفاقها  وكيفية  متويلها  مصادر  لزتميامل  ادالأفر   بلقِ   نمي  حرص   بشك    امةالكر   متويل  مت  يو .  ا 

  من   لو  مت  الكرامة  لزمع بآأن  اف  ن مث  مِ و   ملظلومي ا  حقوق  عن و   اننسال    ةكرامعن    اعفدلاب

 تبدو  اذلي  لشكاىل  ع يف ذهن املرء   صورة  تتشك  ول .  حبت  افرتاء  هو ببساطة    قطر

  ة ا ىل بزاير   أأن يقومفي  يك   نطقة،امل   يف  ادلول   ا حدى   لهامتو    حكومية  ريغ  منظمة  أأي    عليه

خد   يع و ملوضا   اصياخل  ائقيلساو   لفاخرةا  ملاكتبا  ةلرؤي  جنيف ه ميف   ؤلء ة 

الاس امتع  و ،  "ال نسان  حقوق   عن   يملدافعا" قا  خطاابهتم  ا ىليكفيه    الأمم عات  يف 

طراء  متجيد    حدةاملت ن  .  ملهيملمو    ا وا    بعض   بلقِ   من  احلكومية  غري  املنظامت  متويلية  عل   ا 

  ربكة فم"  قةل  مس ت"قية  حقو   اتاهجو   نشاءا    ا ىل  لالأو    املقام  يف  دفهت  جنيف  يف  البدلان

ناك يف  رص دورهاينح   هذه  أأخرى، بعبارة. عاهتارُ  يرتكهبا  اليت نسانال   حقوق انهتآاكت  را 

ا امجلعوي    عراذلا  سوى  ليست  تاملنظام   محلايهتا   املتحدة  الأمم  أأروقة  داخل   دلول لهذه 

 .ةابرزة مرتب ةراملكاوأأ بتت لأعداء" هؤلء "ا  يب  نمو  عداهئا،أأ  هامجةمل  نفسهالوقت ويف 

  املنظامت"لتعبري عن  ل   ترص،مصطلح  خم )  GOS""GON منظامتمن  ري  كثجند ال 

هذه املنظامت  ن يه  مه   ة فر عومل  نيف،ج   يف  (ولادل  لهامتو    اليت  احلكومية  "احلكومية  غري

  موقع  عىل   قاريرهات  ىلطالع ع، يكفي الاو هممهتااحلكومية غري احلكومة وطبيعة علها أأ 

أأ كننمي و   ،ال نسان   قوقحل  يمالسا  ضاملفو   حتادالا"ير  تقر املثال    سبيل   عىلنذكر  ن  ا 

 العربية  تال مارا   دوةل  ملف    مراجعة  أأثناء   (ArabFHR)"ال نسان  حلقوق  العرب

ارير تقال   من  النوع  ذاه  ة قارن ممث  ،  2017  معا  يف  ال نسان  حقوق  جملس   بلقِ   من  ةتحدامل 

تقارير     "ArabFHR"يرر تق  يف   جتدلن    17. حق ا  س تقةلامل   احلكومية  غري  املنظامت مع 

ا  ها انصع  اليت يبدو جسل    املتحدة،   يةالعرب   ال مارات  دلوةليل  ج ب املدح والت   وصافأأ   سوى
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 تهمعارض   أأو  يةالقانون   همنته  مزاوةل  بسببمعتقل  واحد    خشص  ليس فيههذا البدل    وكأن  

  GONGO جموعةمن    مةنظامل ذه  بلغ الأمر هب.  ةيالاستبداد  ادلوةل  هذا  أأمراءا  سلمي  

  السييس"  املشري"  مانظ  ظل    يف  مرص  يف  قرسي  ءاختفات  حال  جودو ر  ناكا    حد  ا ىل  

 مث    القرسي،  ختفاءابل  املعين   العامل  املتحدة  الأمم  فريق  دلى   ةل املسج    احلالت   فأ ل  رمغ

املنظم  مديريرصح   بهذه   حالت"  أأن  ب  باش  ال   حاايالض  رسه أ    وجه  يف  جخل  الة 

 لموناملس  ال خوان  هاقودي  اتعامج ء  افرتا  من   أأاكذيب    د ر  جم  مرص  يف  رسيق ال   الاختفاء

  18."اس ي  س يا ال نسان حقوق أ ليات مدتس تخ اليت

)والتمنية  وقللحق  يةالعامل   الش بكة"  أ خر،  ار  ـمعب    امنوذجي    مثال  ر  كذن  "GNRD) ،  

  "ال نسان  قوقحل  فهرس"  ت نش   واليت  املتحدة  يةالعرب   ال مارات أأجندة    دمةخلفة  وظ  امل

حقد  تت  القامئة،  رأأس   ىلع  ءقا صدالأ و   اعيةالر   ها دول   لجخ  دونفيه    فتصن   عىل م    ىت 

  ادرة الص  اجلس مية  ابلنهتآاكتثقةل  امل   التقاريررض صارخ مع  يف تعا   الغربية،  قراطياتميادل

 19.املتحدة والأمم املس تقةل   احلكومية غري املنظامت نع

  موقع   عىل  ثالأحبا  ببعض  يامالق   أأو   كرامةال  موقع ولوج    النية  حسن  ثابح  ي لأي  يكف

ن   حلقوق  السامية   تحدةامل   ممالأ   يةمفوض    يدةالوح املنظمة    يه  الكرامة  أأن  يجد ل   نساال 

  تقاريران   اكنتو .  قطربدوةل  صة  ااخل  ال نسان  حقوق  قضااي   عىل  ابنتظام  تعمل  اليت

سجيل  مع ت اخلليجية  ةلادلو  لهذه  اانتقاد   لأكرثا يه  تقلياملس   واخلرباء اللجاناملوهجة ا ىل 

 جزيناحملت  قوقح  آاكتوانهت  الأساس ية  رايتحلا  ةيحام  ابغي  رمتراابس  هتا  مالحظا

  قطر؟  ن م  وةلمم  منظمة  من   املرء  يتوقعه  ما  حقا  هذا  هل   20. ريناملهاج   العامل   وحقوق

  -  قطر  ذكل  يف  مبا  -  طقةاملنمن دول    دوةل  لك  ضد  فردية   وشاكوى  تقارير  قدمنا  لقد

اأأب  نش يد  ومل   يف الواقع .  ال نسان  حقوق  لاجم  يفة  تومه امل   عهتابرا  عىل  جيةخلي   دوةل  بآأي  د 

الأطراف و أألب ع هو اذلي    واحليادي  يالنقد  لهنجا  اهذ لنا عداء  لينا هذه   لكسبب 

مكرا    أأكرث  ومجه  هناك  هل.  الكرامة  عىل  املس مترة  الهجامتأأيضا  رس  ف ي و   ةاملنطق  دول

 ؟"رهابال  " ةهتم من يومال  عربيةة ظممنا ىل أأي جه يو   جناعةو 
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 ؟بإلرهال  تمويل أي . 2.4

دامئ  لكرامةاقف  وام جـ  اكنت   اقها ميث  يف  اأأساس ي    مبدأ    العنفال  يشك  :  ةاحضو   د  ا 

ل  املنظمةأأعربت  و  دانهتا  ا  عن  ادلوام  لأأي    ب،اال رهعىل  الرعب  رفضها  س تخدام 

نالح  كنل  .ياس يةس    أأهداف  لتحقيق   والعنف ومصة   ن  أأ هو    ب العر  العامل   يفظه  ما 

 ي  أأ   لقمع   الاستبدادية  ة نظم لأ ا  رفط  م مناملس تخده   لفض  امل  السالح  تصبحال رهاب أأ 

يعدمل  ذلا  .لس ياس يةا  للمشاركة  سلمي  طلب   أأوا  له   هيوج    قادتان  يريد  يرتد      من  د لك 

 . بال رها دمعب  الكرامة اهتام يف 2004 عام منذ  به نقوم اذلي لعملا عىل مالهتج  

  ت ولايلابل  من قِ "  ة القامئ"غة  صيا  مع   ابل رهاباليت تربطنا    الهتامات  هذه  تزامنت

 عبد   ،الكرامة  يس مؤس    أأحددراج  ل    ليجييخل ا  هئاحلفامن    طلب    عىل  بناء    حدةتمل ا

 ناشط ال و   قطر  جامعة  يف   عارصوامل  ديثاحل  التارخيسابق يف  ال   س تاذالأ   النعميي  الرمحن

ن   حقوق  يف هبذا اخلصوص و   21. ادلولية  لعفوا  منظمةدلى    سابقال   رأأيال  وجسي  سانال 

 يقالفر   قرار  قراءةا ىل    ضعهوو جل  ر ال  رخي ات   همف   ا ىل  ق بصد  يسعى   خشص  لك    ندعو

 . بشآأنه 2018 الصادر يف املتحدة ممللأ  التابع  التعسفي حتجاز ابل املعين  امللعا

  يف   اخلزانة  زارةو   أأدرجت  2013  ديسمرب  يف   أأنه  ا ىل  وناملس تقل    ءاخلربا  رأأشا  لقد

  لون و  مي  ناذلي  اصلأشخا   مئة اقن "مض  يالنعمي  الرمحن  عبد  امس  يةالأمريك   املتحدة  الولايت

ليهم املوهج  وتفنيد الهت  فاع عن نفسهابدل  ل   سامحال   وند"  بال رها  أأعامل   ون يسهلو  . ة ا 

  د بع  املتحدة  الولايت  أأنشآأته  اذلي  اجلانب  اديأأح"  وامئالق  مضن  ال دراج"  نظام  شك  

  بل قِ   من   عراقلل  عاملشو  غري  الغزو  بعد يزه  تعز   ت  و  رهابيةال    2001سبمترب  11  تجهام

حييل    يف حي   22ن قوامئها.مض  هبو مش    صخش  أأي  ليشمل    قيةحقي   ةلأ    يةريك مالأ   واتالق

  أأو املنطقة يف مرييكالأ   لالتدخ   ضةمعار ا ىل ا علي  " مش بوه  خشص"لصفة  يقيقاملعن احل 

 عبديدين    دليل  أأي    كيةالأمري   اخلزانة  زارةو   متقد    ومل.  ربية الع  ليةالشمو   نظمةالأ معارضة  

ينفي  اذل  لنعمييا  محنالر  ليه  وهجةملا  مالهت  ع مجيي    ريكيةالأم  لسلطاتا  ي امس ر   أأبلغ قد  و   ا 
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ممل  الأمن   جمللس  التابعة  ت العقواب  جلنة  وكذكل مثول أأمام  لل   عداداس ت  عىل   أأنه  حدة املت  لأ

 .جدوى بدون لكن حملامكته ةالأمريكي احملاك 

علي  ا وجُسنقضائي    مالحقته  ت مت    فقد  ذكل  ومع   ، )قطر(  هبالد  يف  كةحمه  وحكت 

ه  هذ  تجرِب أ    الهتامات  هذه  لتآأييدليل  د  أأي    دةاملتح  الولايت مي  تقد  دملع  انظر  ن  لك

ليه ةاملوهج   الهتم مجيع  نم تربئتهب  2016 وماي 30 يف حك ا صدار عىلاحملكة   . ا 

زاء  قلقهم   عن  س تقلونامل   املتحدة  الأمم  خرباء  أأعرب  2018  عام  صادرال  قرارمه  يفو  ا 

جراءار  امسيف    وضوحلا  معد م ا  ،  ال رهاب  حفةاكمل  العام  الس ياق  يف   اي  ائ قض  تابعتهت 

 هذه  وراء  قيقياحل   سببال   بشآأن  يةجد    خماوف  يثري  الأمر  هذا"  أأن    ا ىل  اخلرباء  صلُ وخه 

  بعد   تبنهيا  ت    ليتا  عروفةامل  يةعامل ال  رساتامملاب  مرالأ   قيتعل    عندما  خاصة  القضية،

ن    23". 2001  سبمترب 11   الل خ  من  ليهلوحت   قهتوثي  ت    فملل ذا ايف ه  خلرباءا  ره أأاث  ما   ا 

ث كرتاعدم الا  ص يفويتلخ    املدين  ع اجملمتبل  من قِ و   ادلويل  ونللقان  دمييةالأاك  راساتادل

جر   من  رينللمتض    الأساس ية  حلقوقاب  املطلق  اختذهتا  اليت  ال رهاب  ةماكحف  اءاتا 

  ه دتؤك    كامو   .2001  سبمترب  11  تجهام  أأعقاب  يف العامل    يف  وحلفاؤها   املتحدة   لولايتا

  الأساس ية   ايتواحلر  ال نسان  حقوق  حاميةو   بتعزيز  يةاملعن   تحدةامل   لأممل  تقةلاملس    ةبري اخل 

أأي  بش  املدين   اجملمتع حوار مع    أأي    نالأم  جملسر  جي  مل"  اب،ال ره  ماكحفة  أأثناء من    آأن 

 ةامتعيوالاج   اس يةيوالس    القانونية  ال اثر  دلتحدي  ،]...[  ال رهاب  ماكحفة  قةاملتعل  قراراته

الأ اخلبري   سبوحب   ذكل،   ا ىل  ةافل ضاب  24". افيةلثقوا   تعريف   وجود  دمع  فا ن    ،مميةة 

اذلي مبوجبه ،  (2001)   1373  رمق  املتحدة   للأمم  التابع   الأمن   جملس   قرار  يف  لال رهاب

 لمساكر،  امل  أأو  التعسفي  التسجيل  أأمام  الباب  تحف "  قد  الشهرية  العقوابت  قوامئت  ئأأنش 

 25". جمللسا رشعية يةعابر ذا وه، يندامل جملمتع امن  ذكل يف مبا وعة،جم  أأو خشص أأي  

 من  رساةلتبعهتا    اس تقاةل  26،الكرامة  من  النعميي  نالرمح  عبد  اس تقال  2014  معا  يف

  حال   بآأي    تكن  مل  الكرامة  أأن    الربيئة  غرياللباقة  من    يشءب  حضتو    الأمريكية  اخلزانة  ارةوز
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  ذ اختاعلهيا مع ذكل    نولك   يعميىل الن ة ا  املوهج    ةريكيلأما  نةخلزاا  هتممعنية ب  الأحوال  من

 .املس تقبل يف تياطاتالاح  من زيدامل

  حللفاهئم   طبق من ذهبوا بذكل عصا عىل  مقد    مريكيونوالأ   وقع قد  اكن    الضر  لكن

 سواء   ةالصحاف  يف  يلتضل   محالتتنظمي  و   اهتمسع  تشويهو   الكرامة  ضبل  املنطقة  يف

  نش"و  "رهابال    دمع"بـ  اعلن    ةكراملامت  اهت  يتال  " للبنانيةا  ريلسفا"  فةحصي  تاكن

  لحكومةل  ال خبارية  املواقع   من   أأو   هللا   بحلز   تابعةال   نانيةاللب   "املنار"  قناة أأو    ،"ىضالفو

 .لسعوديةا "اليوم أأخبار" أأو "ثورةال "و "RTV.gov" السورية

  كلذ  يف  مبا  ن،لبنا  يف  ذيبالتع  ممارسة  يف  ويلادل  تحقيقل وراء ا  الكرامةلفعل اكنت  اب

  حالت   توثيق  مصادر  أأمه    منامة  الكر   اكنتو   هللا،  حزبمن    رصعنا  يدأأي  عىل

 .السوري النظام ارتكهبا ليتا القضاء نطاق خارج ال عدام تلياوع  القرسي ختفاءالا

  دد اجل  للمحافظيالتابعة    الأمريكية  (Commentary)  "يكومنرت "  جمةلم  تبعهت  مث  

شار   يف  ،"القاعدة  لممو  "  فطر   ة منري  مس  بآأهنا  مةلكراا  تاهتم  ليتا  ل رسائيل  واملوالية   ة ا 

  Le Tempsحصيفة  ةاملر    هذه  اكنت  1420  أأكتوبر  يفو  27.النعميي  الرمحن  عبد  ا ىل

  مة مهت    كوميةح  غري  منظمة  تلمو    جنيف  دينةم"  بعنوان  مقال    نشت  اليت  السويرسية

 .الأخرى رسيةالسوي  عالمال   لئوسا ذكل  دبع اقلهتانت ةل مقا 28، "القاعدة مع  بصالت

  القانوين   املدير  نش   واحد  شهر  وبعد   ،عىل صاحب املقاةل  رد  ال  امة لكر ا  ت رر  ق  ذلكل

فيه  يتحد    مقال    يلصم  رش يد   للمنظمة ن   حقوق  عن  ادلفاع  صعوبة  عنث    يف   سانال 

 زيدمب  املطالبة  أأو  ةيالاستبداد  الأنظمة  ادنتقا  عىل  جيرؤلك من    أأن    اموحض     العرب  العامل

 29.واطنييك حقوق اململنهت انتقاد أأي   خلنق رهابابل  ة مهتب مهت  يُ  يةر احل من

 منظمة  85  تضم    قامئة  حدةاملت  العربية  ال مارات  أأنباء  ةلواك  ت نش   2014نومفرب  يفو

  جلرامئا  ماكحفة  بشآأن  2014  لعام  7  رمق  اديحتالا  القانون  مبوجب  ابيةابل ره  نفةمص "

  هبذه   اجملمتع   وعيةت"  دفهب  يانهن   أ ل  زايد  بن  خليفة  يخالش    هاأأعد    ،"رهابيةال  

  القاعدة   مثل  دولي ا،روفة  املع  بيةرها ل  ا  املنظامت  تشمل  اليت   مئةالقا  هذه و   30".امتاملنظ
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ا   تضم    ،داعش  أأو   ري غ  ملنظامت او   روابأأو   يف  ال سالمية  اتامجلعي  من   العديد   أأيض 

ال سالم   تالقالعا  سلجم  لثم   هبا  فعرته امل  ادلولية  ميةاحلكو   (CAIR)ية  الأمريكية 

ال سالميال غاو    رمغ و .  القامئةهذه  يف    جةاملدره   امجلعياتمضن    اأأيض    الكرامة. واكنت  ةثة 

ابمل لا  حماولتنا نمت   سريف ت   عىل   صول للح  جنيف  يف  ةال ماراتية  يل مث  تصال  من  ك  مل  ن 

  مواصةل   ن م ذكل  ك  متنعنا  ومل   ا أأبد    امئةلقا  ه هذ  نائ تفاج   يقة مل يف احلق .  رد    أأي   عىل ل  صو احل

 .املتحدة للأمم التابعة ال نسان قوقح  اتيأ ل  مع   الضحااي لصاحل لناع 

سعادة  أأمحد  ابس تطاعة     هذه   رر تك  أأن    للحكومة  املوالية  اجلزائرية  والصحف بن 

اتمة    حاميةيف ظل    قابع  أأي  ن من  مآأم  يف ذكل  يف  تس متر  و   ةهناي  لا  م  ا ىل  الهتامات

حيكها  ادل  يف  خمتلف  رالأم  لكن.  اجلزائري  لنظامامن  ع  شجيبت و   لب اليت    ن القانوول 

رك  عندما  كلذلو.  مس تقةل  العداةل  تكون  امثحيو   السويرسية Le Temps حصيفة  تـر 

ن مض  جر تند  كرامةال  أأن    ا ىل  رييش  31ل  قام  2018  يناير  يف  تنش و   2018  عام  يففعلها  

حتقيق  اأأهن  و   ، طرلقبعة  ات  ةا سالمي  جموعة"" قد  السويرسية  ةلأهجز ا  بلقِ   من  حمل  منا ، 

  أأرق   حدلأ  مواهجهتا  أأهتا من الهتمة يفأأنصفت الكرامة وبر    سويرسية  ةك حم  أأمام  القضية

  فعود  كرامةلا  د  ر   نشب   ةالصحيفالسويرسية  احملكة    رتأأمو   .البالد  يف  الصحف  عناوين

ش    32. اليةم  تعويضات أأن  املؤ  هبومن   عوىد  ي  لأ ابلنس بة  ها  نفس   ونتك  لنتيجةا  كد 

  ال جراءات  هذهلو مل تكن    شهرينامل   ضدا  ا سرنفعه كن    لكرامةا  يف حق    أأخرى  تشهري

 .الضحااي دمع يف املمتثةل الأساس ية هممتنا عن رصفناتس تآأخذ من وقتنا و 

 لكرامة؟ا ألعضاء هة جالمو  التهم ه   ما . 3.4

الفالو   مةالاس تقامن    ليس دهينة   مراد   لتقااع   دبع   نهأأ   ا ىل  ارةال ش  دمعية  كر زناهة 

السلطة   ا ىل  املطاف  هناية  يف  سمل  يُ   مل  ئرجلزاا  نظام  من  طلب  عىل  بناء    فرنسا  يف  نهوجس 

 ياجلزائر  التسلمي  ملف   اس تالم عند  نفسه الفرنيس العام عياملد  وقد وصف . اجلزائريف 

حىت   بساطةب أأ  تقر   ملا  رمب  ليتا  ئريةجلزاا  سلطاتال ت  اكنو   ،(ubuesque)  "يفخس "  نهبآأ 

الأغرب من    بل  اطلهب  ر يرب  مادي    لليد  أأي  م  تقد    مل  املرسل  ف  مللرفقة ابامل  اتتنداملس 
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 اليت   لأخرىا  التسلمي  طلبات   مجيع   ُرفضت  كام  33!براءته  تثبت  يقةوث   تمقد  أأهنا    ذكل

 .هاوعدم تناسق  تواهاحم  ةفاسخل  انظر   وسويرسا نسافر  ا ىل ئريةااجلز  سلطاتال  مهتاقد  

نأأ   همه  تو ي   ما  كسعو  ن    رة،ملؤاما  رايتظنصار    ي ملعارضا  من  وغريه  دهينة  دمرا  فا 

  القانون   س يادة  حامية  ابس تثناء  بدل  ي  أأ   من  حامية  بآأي    عون يمتت    ل  أأورواب  يف  اجلزائريي

  د احلدو   عىل  قلاعتُ   ذليا  يلصم  درش ي  ىلع  طبقين مثهل    الأمرو   .تقةل  املس    والعداةل

  عن  رة صاد  ةدولي  توقيف  رة مذك  ىل ع  اء  بن  2015  سطسأأغ   يف  طاليةال ي-ةويرسيالس

يطايل  قاض    رفض  ،2015  ديسمرب  16  ويف.  2002  م عا  يف  اجلزائرية  اتالسلط   طلب   ا 

  ت واعترب .  ادلولية  وقيفالت  مذكرة  يفنة  املتضم    التناقضات  مجيع ته  مالحظ   بعد   التسلمي

ليه  ة وهج  امل  هتمال   ن  أأ   احملكة   يف   طهنشا"   ن  أأ   دتوأأك  "  سس يا  اداضطه "  يجةنت   نتاك  ا 

ا".  ابل رهاب  ل  القةع  ل  ال نسان  حقوق  لجما  جلنة  رتقر    2016  ايوم  13  يف  أأخري 

لغاء طويةل قانونية معركة  بعد ال نرتبول ملفات مراقبة  34. هذه ادلولية التوقيف رةمذك   ا 

 المنظمة  فاعلية عل  دليل : مةالكرا  إل ةالموجه التهم. 5

عرب  أأ   2014  نومفرب  02  تارخيب   35يةلسويرس ا  Le Temps  يفةحص   شتهن   قالم  يف

 العرب،  العامل  يف  ال نسان  حقوق  عن  ادلفاع  ةصعوب  مدىعن    ةكراملل  وينالقان  ملديرا

ا الأو  أ خر  مقال   ىل ع  رد  ليس  نوعه،،  من  حول    يةالسويرس   الصحافة  يف  نُش  36ل 

ابلتعامل   مات االهت   لعربيةا  ال مارات  دوةلاخلصوص    وجهىل  ع  هتاوهج    اليتل رهاب  قة 

مقال  يلصم  يدرش  د  أأك  و   .الكرامة  ا ىل  حدةتامل  أأي  ا  مر  أأ   يف    لعمط    خشص  ل يفى عىل 

  ينتقد   من  لك    ‘ال رهاب’ـب  هتم يُ   لعرب ا  العامل  يف"  هأأن  وهو  ال نسان  حقوق   أأوضاع  عىل

 تااطيقر ادلميد  ترد    عندما  لكن ،  رايتاحل  نم  زيدمب  لبيطا  أأو  ستبداديةالا  الأنظمة

ا  النغمة  فسن  الغربية حق  امثري  ر  لأم يصبح   تحظي  اهضد    قةامللف  لهتم  ا  رمغو .  "اللقلق 

ادلو   الكرامة  واجملمتع   املس تقةل  ةاحلكومي  غري  واملنظامت  املتحدة  الأمم  خرباء  بدمعام  عىل 

ة املضايقل هذه  مث  ابأأس ب   اأأيض    نموفه يت   بل  حفسب  ظمة املن  يدعون  ل  اذلين  املدين

 . اصةلو ملتاة اخلانق
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 ب؟ رها اإلب ة الكرام تتهم لماذا . 1.5

ل    للوضع،   حقيقي  ليلحت   ا ىل أأي    ادة سع  بن  دمحت أأ اهتاماستند  ل ت   ملاذا  فهم من أأجل  

يزور    خشص   لك  بوسع  و .  ومصدرها  الهتامات  هذه   بأأس با   يف  ينظر  أأن  املرء  ىلع  بد  

وهذا    العامل   هذا  ايءقوأأ   فعال    زع تُ   سهوةل أأهنايرى ب أأن    املها ع عىل أأعل  يطو   الكرامةموقع  

 .ش ىت اح  نو  من

ن    ا قدا  ا  عىل  ام  االأمممقرات    يف  يةن عل ال دانة  ال  لكرامة   مهنجةامل  نهتآاكتالل  دة ملتح 

 ل   ال نسانية  ضد  اجلرامئ  مرتبة  ا ىل  ترق  ما  غالب ا  اليتو   بل هذه الأطرافقِ املرتكبة من  

أأ ر  الأم  واقع   يف  ميكن  ل  يثري  ا  غري  واقف  ملا  عىل   اعتادت  اليت  الأنظمة  ه هذ  اءستيان 

 . موهتبسك تواطؤمه ىتوحبل  الأقوايء ربييالغ افاهئحلطرف من كرتثة ملا

خصوهما(   ة ضد  ة عادة من الأنظمة املستبد  )الهتمة املوهج    ريب"ابلفعل ليس هناك "خت

وأأخطر للخوالتصد    التشكيكمن    أأكرب   مند  مه ـاملعتوج(  )املزد  أأ "يلالأوروي"  طابي 

ابقِ    مث    هباشعو   ضد  مهتس تخد  اذلي  لس ياسا  العنف  انةدوا    وليةالشم  العربية  دلولل 

أأ ت عىل  يشقدمه  انه  السمل    فرضل  –  فعالية  والأكرث  –  دةلوحيا  لطريقةك 

 . احلفاهئ لصاحل املنطقة هذهيف " سرتاتيجيالا"

اليوم يشء ذا اكن هناك  أأن    ا    عافادل  ميكن   ل"ا  منبوذ    ص خش  أأي    عل جيابس تطاعته 

ب حس،  ابرهابل    مةالكرا  اهتاماكن    السببهذا  ول   ،ال رهابهتمة    هوف   ،"هعن

بل  خذة من قِ املت    جراءاتال    من   ال لفداقية  مصو   اعله   يف  قيةملصدااعتقادمه، حتطمي ا

  ا ارتكبهت  ليت ا  التجاوزاتبشع  أأ   عن قة  املوث    التقارير  من   ئاتامل و   الضحااياملنظمة لصاحل  

 
  قاعدة، لعىل انه ا  ناءتث الاس  و  ،ةللعداايف رداء    ظملم التقد  يت  ال  يةشمول ال   لدلول  ويةاللغ  التقنيات  اهن"  يةورويل أأ "  بلكمة   نعين   أأ  

أ فاق ملس تقل  و   تواحلراي  احلقوق  من  زيدمب  يطالبون  من  اطةببس  أأو  ال نسان  حقوق  عن  لسلمييا  افعياملدتقدمي    بنا  قعليت  فاميو 

:  املشهور  ريهتعبب   املزدوجة  كرةالف  هذه  يلرو أأو   جورج  يوحض".  عهممق"  جيب   نوخطر   نويا سالم  نوابيا ره أأهنم  عىل  الفرص  ؤ وتاكف

  ليست   تناقضاتال   ذهه.  اعةجملاب  الوفرةوزارة  و ،  لتعذيباب  حلبا  وزارةو   ،لأاكذيباب  احلقيقةة  زار وو   ب،حلر اب  تعتين  السالم  رةوزا"

هن  عادي،  نفاق   نتيجة  تيسول   عرضية . Nineteen Eighty-Four  أأورويل،   جورج  .وجاملزد  تفكريال   يف  دةعم  مت  متارين  اا 

Secker & Warburg ،  1949 ندنل. 
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سات  ملامر هذه ا.  لرعبامن  جو    نش  عن طريق  اشعوهب  عىل  ةر يطللس    عربيةال  الأنظمة

من    الكرامةالتواصل مع    عن  ملثنهي  ارهبموأأق  الضحااي ترهيب    ا ىل  هنفس   قتالو   يفيم  تر

رهابييئة  هب   التصال  حىت  أأو"  بالدمه  خيانة"بـ  اهتاهممخالل   هذه  ا  لك  رمغ  لكن  ة، 

 .الكرامة ثقهتا يف  ملاكضع  يف و  ضحااي ال عائالت لتواص ةلطمن الس املامرسات

ن    من  و   تحدةامل   الأمم  ا ىل  الوصول  من   ا نعه م   وةلحماا  ض  عناه أأيم   ابابل ره  رامةالك  هتاماا 

الخأأ  عليات    برصاحة  ثللتحد  لكمة  ذ    بعض   يف  ال نسان  حقوق  أأوضاع  حفصأأثناء 

ثر  و .  نالبدلا ا    قتصادي الا  لساجمل  دلى  ةريستشاالا  الصفة  عىل  للحصول  طلبناعىل 

)امل   ممللأ   يجامتعوالا  جلنة  رتر  ق  ،2015  ايو م  يفم  قد  امل  ،أأ (ECOSOCتحدة 

توص تقدمي   ابل جامع  وميةاحلك  غري  نظامتامل    . ةاصخ  ةاستشاري  صفة  ةكراملا  مبنحيهتا   

  نتيجة   والاجامتعي  الاقتصادي  لساجملدلى    ةاستشاري  صفة  الكرامة  منح  قرار  جاءو 

حماو  احلكومية  غري  تظاماملن  جلنة  بلقِ   من   اجعةاملر اء  أأثن  طويةل  علية   دلول اةل  بعد 

 يوليو   26  ويف  37.القرارصدار  ا    تآأخريبك الوسائل    يةرب الع  نظمةللأ   فةاحللي  أأو  الصديقة

  من   ناملكو    والاجامتعي  الاقتصادي   للمجلس   وال دارة  التنس يق  امتعاج   خالل  ،2017

  دوةل   متقد    مية،كو احل  غري   امتاملنظ  جلنة  اراتر ق  مجيع   عىل  يوافق  أأن  واملفرتض   ولادل

ا  تحدةامل   العربية  ال مارات  لها  الكرامة  أأن    دعوىب  دعامتالا  رارق  بحس  يطلب  قرار 

  املتحدة  العربية  ال مارات  دوةل  متهقد    اذلي  القرار  هذا  38."هابر ل  اب  واحضة  تصال"

ذكلو .  املتحدة  والولايت  ئراجلزا  ه…تأأيد يومناا    ،ذكل   مينعنامل    رمغ    من ا،  هذ  ىل 

  يعمج ضور  حو ة  الأممي  اللجان  بلقِ   من   ولملفات ادلاصة مبراجعة  اخل  جامتعاتالا  حضور 

 
يح ت ت و   احلكومية  ريغ  لمنظامتل   منح تُ صفة    يه   املتحدة   للأمم  والاجامتعي  الاقتصادي  لساجمل  جملس  دلى   ة الاستشاريةالصف   أأ  

  ةابع الت  ةحلكوميا  غري  املنظامت  ةنجل   دعامتالا   ليةع ير  لكمة فهيا. تدال  أأخذو   ةملتحدا  الأمم  هاتنظم  اليت   ةادلولي  متراتؤ امل  يف  املشاركةلها  

  غري  املنظامت  نعمت   أأن  هناميك  اليت   ادلول  أأيديبي    مليةلع ا  هذه  ىقوتب.  نيويوركيف    هامقر    نئالاك  الاجامتعيو  قتصاديالا  للمجلس

 الأمم  خلدا  همعل  عرقةلو   مقبهت معا  أأجل  من  يعوالاجامت  صاديالاقت  لساجمل  دلى  الصفة الاستشارية  عىل  احلصول  من  احلكومية

 / UN Doc. A  امجلعيات،  ينتكو   وحرية  السلمي  التجمع  يف  حلقاب  عين امل  اخلاص  راملقر    قرير ت  املثال  لسبي  عىل  انظر  .دةاملتح

 . يلهيا وما 72 ةالفقر  ، 2014 ربسبمت 1 ، 69/365
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ل ج  تو   اليت  الأخرى  عاتجامتالا ا   املس تقلي   رباءاخل  بلقِ   من   مبارشةادلعوة  ا  شآأهنب ينا  ه 

   .ةستشاريالا صفةال ا ىل احلاجة دون

ن    امل  ابل رهاب  لكرامةا  اهتاما  هناية  يف  غالق  ا ىلالسعي    طافيعين  أأب  ا   واب مجيع 

 .نضالنا و  متناهم  عن ا بد  أأ  تخىللن ن ف  ومع ذكل،، يومال  اأأماهم ويللمتا

  رة املقر    أأجرهتا  راسةد   كشفت  قدف  رسةاملام  لهذه   الوحيدة  ةلضحيا  رامةالك  يستل 

  ماكحفة   ثناءأأ   ساس يةالأ   واحلرايت  ال نسان  حقوق  وحامية   بتعزيز  املعنية  صةاخلا

عىل  رك    39،ال رهاب   وىالشاك  هذه   من ٪  66  أأن  ،  وليهتا  تلقهتا  اليت  اكوىالشزت 

 كشك  املدين  متع اجمل   اءعضلأ هجة  مو  م  هُته ،  دول  بلقِ   من  هابر ل  اب  اهتام  حبالت  قتتعل  

أأحص  الانتقام  و أأ   عقاب ال  لأأشاك  نم للقلق  امل   الوضع   هذاينطوي  و   40. اهبامن  عىل  ثري 

 ههذ  من  لهدفا  ىيبق.  بدللل   س يةالأسا  رايتواحل  املدين  اجملمتع   حاةل  عىل  وخمية  عواقب

نفسه  ل جراءاتا نظ  لسلميا  نتقادالا  نعم :  هو    ن م  املدين   اجملمتع   ميوتك  لقمعية،ا  مةللأ

قد تكفي    عامل  يف  هتمة ال رهاببو اجلهات  ذه ادلول أأ ه ل د  تقمن   الهتديد بومص أأي    خالل

 . ةقانوني ةحاميأأي و تعبري ماكنية لل ا   أأي   من  هحلرمانه الهتمة لوحدها هذ

عال  وسائل من    بذوةلامل   داجلهو   لك و   املامرسات  هذه حشد  و الغرض    لهذا  بآأةمع   ما 

اذلي يمتكل  رعب لواالقلق  مع ذكل مدى ظهرتُ  آ تل ماكفمقاب الضمري عدميي  يفيلصح ا

 .بقاهئا ضامنهذه الأنظمة يف حماولهتا 

   أعل مستو عل من مسؤولي   الدفاع عن الكرامة . 2.5
 
   تحدةاألمم المى ف

ن   حقوق  خرباء  من  ادلمعقي  ل لفضل يف ت وااحلظ    امةلكر ل  اكن   يالتابع  تقلياملس    سانال 

  العام   مي الأ   مساعد  رأأشا  2018  أأكتوبر  في ف.  هتايوجد    ا له ع   رفونيعاذلين    ة املتحد  لأممل

الالفت  م   41الكرامة   ضد  الانتقامية  الأعامل  ا ىل  املتحدة  للأمم ا ىلا   هتم   اس تخدام  نتباه 

 ي اذل  املساعد  لعام ا  لأمياد  أأك  و .  املتحدة  الأمم  اتر  مقدخول    منظمة  املن  نع مل   ال رهاب

زاء  قلقه  عن  ربأأع اختاذ  ع   يف  فيةالشفا  انعدام  ا    صفة النح  مب   قةل  املتع  راتالقرالية 
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الكرامة    حصول  طلب"  ن  أأ   عالنية  احلكومية  غري   للمنظامت  ةالاستشاري    ىل عمنظمة 

  ا عله بسبب    اهنم  انتقام  ا  جامتعيوالا  ديالاقتصا  لساجمل   فضهر   قد  ةالاستشاري   صفةال

 42".دةملتحا  ممالأ  دلى  ال نسان وقحق احللص

  بتعزيز   املعين  اخلاص  ر ملقر  اهام  و   حدةاملت  الأمم  من  ان بري خ   توىل    2018  يناير  يفو

  حقوق   عن  املدافعي  اةلحب  املعين  اخلاص  رواملقر    والتعبري  الرأأي  حرية  يف  قاحل  وحامية

زاء  قلقهام  نع  وأأعراب  43،ةرام كالعن    اعفادلا  أأيض    نال نسا  صفةال   امنحه   جمللسا  رفض  ا 

  ا ىل   ديستن  أأنه  يبدو  ل   ار قر   و وه"  ،جامتعيوالا  قتصادي الا  اجمللس   ىدل  ستشاريةالا

جراء    يشك    أأنه  يبدو  بل  للحقائق  عيموضو   تقيمي مع ومشاركهت  اعله عىل    انتقامي ا  ا    ا 

 44". ال نسان وقحق جمال يف املتحدة الأمم أ ليات

ذاك نصافخطآأ  تصويب  د  ر  جمكل  ن  الوقت   الكثري  تمثرت اس   نظمةم جتاه    وا  من 

 .نسانال   ققو ح تنهتآاكا حضااي عن ادلفاع يفد هو جل وا

ام عل ةخطي  واقب ع لها قة أحكام مسب . 6  اإلنسان  حقوق احي 

ر  نكخلط اذلي ي ا ىل ا  ، "لظملاظل    يف  الاس تقرار"عادة، أأحد أأنصار  س  بن  أأمحدينمتي  

من   عهنا  عرب  امل   ريللتغية  املشوع  عات لتطل  ل و   فللترص    بةل القا  ريغ  ال نسان  قوقحمبدأأ  

عنه  ني و   اقارص    ائريز اجل  الشعب  يعترب  فهو.  العرب  عاملال  مواطينطرف    ةقدر   ي  أأ في 

ذاو .  مس تقةل  بطريقة  فللترص    قابةلال  غري  حقوقه  ابحرتام  لبةاملطا  عىل   هذا   مثل  اكن  ا 

او ا  راخس    اباخلط   س تعمر للم   املمنوحة  املاكنةمن    ءجز و   س تعامريالا  التارخي  يف  متجذر 

حبالمت صوص  خب ل  الأساس ية،  هقوقتع  اخلطاب   أأن    ا  تطو    هذا    شاكل  أأ   ختذاو   ومالي  رقد 

  حضااي  ضد  القضائية  قاتواملضاي  وادلعايةل عاليم  ا  التضليل  عىلة  قامئ  رة مدسوسةماك

 .معهن دافع ي من ضد و  أأنفسهم الانهتآاكت
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 اإلنسان  لحقوق  ديدةجال ستعماريةاال  الرؤية طر مخا. 1.6

نشاهئا  منذ  الكرامة  هال   ضتتعر    اليت  لتشهريا ومحالت    هجامتال   ا ىل  اننظر  لو  تالوامحل  ا 

لنا    ونشطهتا  حركهتا   اليت  ات واجله   فيذهاتن   ت    اليتةل  املضل  مية  الال ع عدة  تتكشف 

 اية،للغمطاطية    ةلطوي عىل دلاذلي ين  ،"يو ا سالم"  مصطلح   اس تخداممهنا    ثوابت

ي   ضفاضف  حمصطل أأن   الأحزابو   حلراكتا  من  عةواس  وعةجم س توعب  ميكننه 

حيث   هو و   م،قاهتياوس    اليهبموأأس  أأهدافهم   عن   النظر  ض  بغ  تالشخصياو  من    حييل 

ذا مل  هذا  "س يال   سملا ىل "امل   خدام الشائع الاس ت رهاب"ببساطة ا ىل    يِش   ا  . "حممتل  ا 

نه   من  اس وترهيهبنفو ال   يف  ق القل  تثري  صورة  ب، يفغريلا،  ال خر""صطنع  ي   مصطلح  ا 

 .مراقبتهورة  رض عىل  يقأأخال كواجب احلث  و  تهعي رش من   ي"و ل سالم"ا رمانح أأجل

ن   هو   ،"ية و ال سالم"  الفزاعة داء  تغليفها بر و   هنجيم  بشك  الكرامةيط  من ت من  ف  لهدا  ا 

قصا ا تتخذه من  م  لك  و  بدي ، ل رامةالك  ومبادئ  ال نسان  حقوق  عن   ادلفاع   ام  من هما  هؤ ا 

جراءا ل  كون ي  أأن  كن مي   ل   يكوتكت   ةلوس ي  دجمر    ال نسان  قوق حال   جمت يفا    أأجل   من   ا 

 .فضحها ا ىل ادةعس بن  أأمحد مثل  امرةؤ امل تظرايتباع نأأ هتد ، جييةمتخف  يرةرش   اايتغ

عىل    هذا يساعد   حلقوق  البحتة  والاس تعامرية  العنرصية  الرؤية  رس يختال قصاء 

". اريهضحت"ب  اليت يتوج    احمللية  لشعوب اا  هأأن تتول  فق رؤيهتمو   ميكن   ل  اليت  اننسال  

  ديهنم   سميت    ذلينوا  –  المويةل سلكهم اب  ملشتبه فهيماو   –  للمسلمي  ميكن  ل  مع  أأ   وبشك

  الأبيض   الرجل"  اخرتعها  اليت  واحلرية  والكرامة  ساواةالبوا ابمل يط  ، أأن"عنفابل "  هعبطب

يف    رتبر    اليت  ة حلضار وا   نال نسا  قحقو   ملبادئ  اذاهت  الرؤية  ذهه.  هوحد"  املس تنري

اليت  يةنسان ال    ضد  اجلرامئعنت  رش ووب  الشع  امراس تع  املايض اليتُ   يه   ومس تعمل 

 .اخطري  ا أأمر   احلرية جل أأ  من ملسلمين اع  رةصاد ةدعو   أأي  صف لت

ي أأن    بن"  حتليلوفق "،  هذه ادلعواتش هبة  زيد من  وما    يف مت  ي  اجتس يده  سعادة، 

من    التفكري  أأمناط انتشار    س متر  ي و .   ذكلق لكفو   مس تقةلو   ومنظمة  يةسلم   راتمظاه
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  والنخب   ربيةغ ال  تعامتاجمل اق  اخرت و   امري،الاس تع  ارخيالت  يف   بعمق  املتجذرة   ،وعالن  هذا

 .سواء عىل حد   الأوسط شقال  أأو  العرب املغربدول  يف جممتعها  عة عننقطامل 

  ن  ا  :  ذكل  من  د عبأأ بل تذهب    ند هذا احلد  ف ع  تتوق  ل  سعادة   بن  أأمحد  وايةر   لكن

  ل   –  ات املصطلح  هبذه  طلق ا م  فسهم أأن   ا ىل  اوري يش  مل   اذلين  –  احلراك"  دةقا"

ناأأبد    يس تطيعون يف  و مطال  عن  بريلتع اظره،  ،  بآأنفسهم،  مث  هبم  يدمون فُه  من    م 

امل  لعا  ةج  ـحيت  ، وهنا تآأ الغربية  القوىبل  ها من قِ دع و   اصياغهت  ت مت    ندةابلضورة أأج 

ميلكون  ل  ذلا  ائرياجلز   شعبال   ونميثل    ل"  قادةال"  هؤلءاخلاريج:    ةرشعي  أأي   

جراء اختاذ يف ةق  حم ادلوةل ن  رب أأ يعت ذكل، ل أأكرث من ب  ،ديثحلل  أأعداء قمع ل رمةصا اتا 

  ة داسع  بن   أأمحداليت ينسجها    الصورة  يف.  هبم  التالعب  ت حماول  من  ماميهتوح  الشعب

مرحةل  د  جم  ا  ارص  ق  اجلزائري  لشعبايبدو   يف  ع  خاضو   به  تالعبلل   قابل  الطفوةلا 

 .غريهلرغبات 

 ةساسياأل  والحريات نساناإل   قوقح عل  اتلتداعيا. 2.6

ذ  رباملس تغ  من  ليسو   ،هائقصل    ةمقد  م" هو  أأجنبيةصفة "بطرف    نعت يشرتك    أأن  ن ا 

  الالتص  وزير   هبا  أأدىل  اليت  الضمنية  التلميحات  سنف   يف  سعادة   بن  أأمحد  خطاب

 ، "يفصاال"   راكاحل  ثونلو  ي  اذلين  نم  صالتخل    رةرضو  بشآأن  45، بلحمير  عامر  ايل،احل

ل.  ملؤسساهتا  انتقاد  أأي    نوم   ادلوةل،  أأمن  عىل  اءتداع   ي  أأ   منص  التخل   ذن  ن  م  بد  ا 

 نفسه حذو  ل ل من تسو    لك    لردع  جديدة  مقعية  انيقو   سن  و "  الطفيليات"  هذه ف  وق

 . املس تقبل يفحذومه 

ن  ف  حلراك،ا  عن مكدافع  ظهور  ىل ال ا    سعادة  بن  دمحأأ سعى  حىت لو  و   اعلي  ه  ما يقوم ب  ا 

ا ضفاء من    أأكرثليس    –  تهوخامت تاب  لك اتصدير    اذلين قاموا بكتابة  اكؤه رش   كذكلو   –

 اس تخدامل  ، من خالراكاحل  اهذنشطاء    حرايت  ىلع   ضةروفامل  القيودلشعية عىل  ا

يف وال  التشهري  تقنيات مبا  امل اجملال  سح  قذف،  من  مزيد  تلفيق  و   لنشطاءل   اتضايقأأمام 
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  حد    ضع وو  دينامل  اجملمتع   ا ساكت  الطريقة  هبذه  آأملي، وهو  ئيةنااجل   الحقةاملو   هتاماتال

 .بشدة عنهفاع  ادل زمعي اذلي للحراك

 بشك سلمي  لأساس ية ا   وحرايهتم   قوقهم ح  يس تخدمون  اذلين   اصشخ لأ ا   عىل هتجم  لا (  أأ 

ن   حلقوق   السايم  ضملفو  ا  مكتب  مام أأ   2018  لعام   بهخطا  يف   مساعد   أأعرب  ن،ساال 

  يتال"  ابال ره"  اماتاهت  زاءا    قلقه  عن   جيلمور،   أأندرو  ة، تحدامل   لأمم ل  العام   ميالأ 

  ال نسان   حقوق  عن   عيافملدوا  ميةاحلكو   غري  تاملنظام  ضد  ومات احلك  بعض  هتاوهج  

 أأنا  ، مضيف  هناأأم  أأو  وةلادل  سمعةساس ب امل   أأو  أأجنبية  هجات  مع   ون التعا  حبجة  نشطاءوال 

 املدافعي  مسعة  هتشويا ىل    يشء  لك  قبلى  يسع  اعاملي  اذلي انتش    طرياخله  توج  ال   هذا

 46عىل مصداقيهتم. ء لقضااو  ال نسان قحقو  عن

في فقط  ن يكتدون أأ   طابو   كرمي  العتقاة  يقض يطرح    ادة سع  بن  دأأمح  د أأن  جن  حي  يف

ا ك  يشك  بل    عنه  املدافعي  نزاهةشكيك يف  ابلت   عية رش يف    وابلتايل  ،مه دوافع   يف  أأيض 

ادل سعادة عيد  و   أأ . فاعهيئة  بن    عنه،   ابل فراج  للمطالبة  ارتفعت  قد  ةكثري   أأصواات    أأن    ي 

ل اذلقصد بذكل  ي  ملكنه  ل    حنن وسعنا  بو ،  ممسعهت  هويشلت   نهم   حماوةل  يفه أأمرمه،  م  ين هي ا 

 و؟ طاب  عن رينال خ ابملدافعي هيمت مل ملاذا السؤاليه أأن نطرح عل  اأأيض  

نع قليال  و دعوان  ا ىلد  اجلزااحل  رد      عنه  تكشوما    ئريةكومة  ابلغمن خطورف    يف   ةة 

الهتا  هتااغصي طابوكرضد    اتملحئة   لأمما  عىل  هارد    يف  جلزائريةا  ةلادلو  تؤكد.  مي 

 العلنية  مداخلته  ا حدىخالل  قيامه    يف  لتمتث    و طاب  لكرمي  ةاملوهج    الهتم  أأن    ةحدتمل ا

لقاء  "   اخلصوص   وجه  وعىل  ادلوةل  ساتؤس م  ضد  املدين  العصيان  ىلع  ضحتر    طب خاب 

 
،  63ص  ،APIC،  2020  ة،امصالع  اجلزائر  ئري؟" اجلزا  لحراكل  ادةق  سهمأأنف   انصبو   اذلين  هؤلء  مه  من"  سعادة  بن  دأأمح   أأ  

  رهن   وضعي  مل   طابو  كرمي  أأن    توضيح  نبغي".  ؟اعتقال  من  يوم   بعد  هتاما  لحئة  جيهتو "  بوطا   مي كرام  اهت  راءاتل جازدراء  ة  ا نرب ي  متبن

  النداء  عىل   ةائريبية اجلز ي الشع رية ادلميقراطهو امجل  حكومة  رد:  انظر. )التحقيق  ذمة  عىل  بارشةم  أأوقف  وأأنه  الشطة  ىدل  الاعتقال

  هذا  عىل  نرتنتال    عىل  متاح:  2020  يونيو  2  ،ابوط  ميكر  ةقضي  نبشآأ   2020  بريل أأ   14  تارخيب   AL DZA 3/2020  العاجل

 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=35327 :العنوان 
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أأ ،  الوطين  جليشاد  ض عىلمما  جرامية  صفة  طب اخل  هذه   ضفى    وحبسب .  "ةمثبت  ا 

 اأأراكهنقائد    ابهتام  علن ا  كريةعسال   ملؤسسةاعىل    طابو  الس يدم  هتج  "قد  ف  السلطات

  هذه   خلدا  الشكوك  اثرة اب    وابلتايل  د،فسا  قضااي  يف  طابلتور    يشاجل   وضباط

نه لأ   ا ام  متناقضة متو  ة لعتقال طابررب  امل   ملزامعاهذه    مجيع   حظ هو أأن  يال. وما  "ؤسسةامل

الفرتة  يف اجل يف  كبار  ضباطاكن    تاابذل  تكل    يف   ةريكالعس  ة احملك  أأمامميثلون  يش   

 47". دالفسا" بهتمة لبليدةا

ناكر  حماولهتا  يف   ذكل،  ا ىل  ابل ضافة من حقه    طابو   رمي رمان كة حبالانهتآاكت اخلاص  ا 

 اذلي  امتعيالاج   عقدال  كه النهت"  فقط  اعتقال  ت    أأنه  سلطاتال عت  اد    ريالتعب  ةحري  يف

 امك  ،اسس يل ا  هشاطن مزاوةل  اء  أأثن  هوريةامجل   ساتؤس  مو   القواني  مااحرت   منه  بيتطل  

منظور    دويب   أأخرى،  بعبارة  ".قراطيةادلمي  متعات اجمل   مجيع   يف  مطلوب  هو ظام  نال من 

  ومضن  شوطهب   مت  ت  أأن  جيب   اجلزائري  سالس يا  لااجمل  يف   مشاركة  أأي    أأن    رياجلزائ

 ملؤسسات   سلميال   التغيري  ا ىل  عوةدلا  أأن    يعين  هذا، و ظام نفسهالن  ضعهاي   اليت  وداحلد

اذلي    ملفهوما هو    هذا  هل.  نيللمواط   الس ياس ية  الباملط ن  مض  كوني  أأل    جيبوةل  ادل

أأ ادة  سع  بن  أأمحد  اهيمتن   من   جلزائر؟ايف    طيةميقراوادل   الاجامتعي  للعقد  جهل ويعمل 

من وهجة  بولاملق   حلراكفا ذننطر   يكون  ا   هاتؤسسمل  حقيقي  بتغيري  يطالب  ل  حرأاك    ه 

يري  مية؟سل   ةبطريق  ولو  وحاكمه رادة    أأي    وند  نم  سليب  شعب  حراكد  هل    يف ا 

 التغيري؟

در (  ب   بالد ال   قانون   يفامت  هجال   هذه   اج ا 

هنا اليتامل  نفس  ا   دون   ،06-20  رمق  نالقانو  اعامتد  ا ىل  املايض  أأبريل  يف ت  أأد    قاربة 

التقييد للحق   دةشدي  أأحاكم  عدة  العقوابت  نقانو  يف  تدخلأ  و   عامة،  وأأ   برملانية  شةمناق 

  ، يمتزي  صال  أأ   للقلق مثري    س ياق  يف  عيات، امجل   ن ويكوت  نيةامرسة ادلي املو   التعبري  ريةح  يف

 . شطيللنا املهنجي لضطهاداب
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  املوظفي   دانتقا  مر  جي  ياذل  ت العقواب  قانون  من   144  املادةل  يعد    نونالقا  هذا

 لتشمل   طاقهان  وس يع ت(  2)و  املطبقة  السجن  أأحاكمد  تشدي (  1)  خالل  من  يعموميال

  ادلوةل ى  ون دلموظف  الأمئة  لأن  كرب  أأ   يةل شاكا  ىل  ع  راحلظ  هذاوي  ينطو .  أأ مئةالأ   ازدراء

يف  تتحك    تعلاميت   ونتلق  ي و  م   طهبمخ  املساجدعىل  قبيل  ،  نابر    بعدم   صلي امل  رأأممن 

  سلطة ل اتعارض    ةسلمي  ظاهرةت  أأي    ظرحل  يةين ادل  احلججام  اس تخدمع    رالتظاه

 مر  جي  تقوابلعا  قانون  يف  اجديد    صال  ف  ونالقان  أأدخل  ذكل،  ىلا    ضافةابل    48. موميةالع

 ". مالعا لأمنا و  ابلنظام ال رضار شآأهنا من  أأخبار وأأ  مات علو الرتوجي مل  أأو شن "

ا، اقيو   تفرض  اليت  ،العقوابت  ننوقا  يف  ر مكر    95  دةاملا  لتدخِ أ    أأخري   عىل   طريةخ  د 

نزال    عىل  وتنص    تامجلعيا  نويتك  حرية  بيامن،  اجسن    س نوات  س بع   ا ىل  تصل   عقوابتا 

ال متزي  ي  احلرايت،  تقييد  ب   ال  أأص يل  احلا  وينقانال  ظامن    جترمي  رةامل  هذهل    ليضافهذه 

 49(.خاص أأو عام) مصدرها  اكن همام واردامل ىلصول عاحل

ىل  ة املس بق   حاكم الأ   من (  ج  ىل ...  عاليم ال    التضليل  ا  غالق   ا   املدين   ع اجملمت   فضاء   ا 

  ةلادلو  ت اماالزت   أأو   ادلس تور  نظر  هجةو   من  سواء    ،قانونيةال  غري  ال جراءات  هذه  مجيع 

  بلحمير   امرع  الوزير   ارهرب  ي  ةوالس ياس ي  يةاملدن   لحقوقل   ويلادل   العهد   مبوجب  ريةزائاجل

تثري  اليت  اخملاطر  سنف  وجود ة  ج  حب  صفتهو   ما  فا ن  ابلتايل،  و .  ةعاد س  بن   أأمحدقلق   

للحرايت"  بآأنه  ةالصحاف ا ىل  لي  ع   مجتهتر   ت  "  تقييد   مت م  ـُص   جديدة  ئيةجزا  أأحاكما 

عالش   ضفاءل    احلكومية  غري  امتواملنظ  فييالصح   تس هتدف،  القمع   ارسة ممىل  عية 

لنظيُ   ارجابخلمهتمي ابلرتباط  هنم  وكو لأوىل،  ا  ابدلرجة ابمتياز    نوج املرو  أأهنم    هيم عىل ر ا 

 .احلالية حلكومةوا ادةسع بن أأمحد تطارديبدو أأهنا  يتال" نةامللو  الثورة" لهذه

 
 ن بشآأ   قلقها  عن  للجزائر  عرابال  ريادلو   ريرلتققة اباملتعل  ة  امياخلت  حظاهتامال  د يفجدي  أأعربت من  اللجنة  أأن  ا ىل  ال شارة  جتدر   أأ  

  ية حر   مبامرسة  قةاملتعل  ة  الأنشط  ىلع  ماتلغرااب  عاقبةامل  أأو  ميجتر  تواصل"  يت ال  العقوابت  قانون  من  ر،ر  مك  144  ،144  املواد

 رلتقريا  عىل  يةاخلتام  الحظاتامل  ن،نساال    حقوق  جلنة:  رانظ  ".  ادلوةل  ؤسساتم  أأو  وظفيامل  ازدراء  أأو  التشهري  مثل  ،بريالتع 

 . 43 ةفقر  ، 2018 أأغسطس CCPR / C / DZA / CO / 4 ، 17 للجزائر، بعالرا دلوريا
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  لوطين ا  الصندوق"  يف   جديد  ومن  "ودحد  بال  سلونمرا"  يف  بلحمير  رعام  ىير 

  دة قا  أأنفسهم  نصبوا  اذلين"  لءهؤ  ونيسري    اذلين  مادل   يكحمر    نفس  "ةلدلميقراطي  

  احلجج   نفس  التصال  ير وز  نب  يت   كلبذو .  نفسه  احلراك  يف  نوك  يتح  وابلتايل  ،"حراكلل

  اطي ة ميقر دلل  الوطين  صندوقال   نكوي  قد  هلام  نس بةابل :  سعادة  بن  أأمحد  اخدهميس ت  اليت

  والعامل   بالعر  ملغربوا  ، ملالعا  يف  نةامللو    للثورات   ابمتياز  ادةطرو  نحصا"  الأمرييك

  هياتلق    يف  لالشتباه  الصحف  من  اعدد    السلطة  جبتـ ح   50. "اهجةاملو   خط  عىل  العرب

  ، يةطن الو   صحافةلل   الأجنيب  المتويل"  أأن    ن م  ر ذ  ح  قد  بلحمير   عامر  واكن  أأجنبية،  والأأم

 ". ومصدره بيعتهط   اكنت همام ابات   ا منع   ممنوع   ل عالم،ا ئلساو  ع يمج  كلذ ويشمل

  حد    عىل  –  جلزائريةا   السلطات   هجود   مبارش  بشك  يدمدة  ا سع  بن   محدأأ   خطاب

  املدين   اجملمتع  تل ساك  –  (Fionnuala Ní Aoláin)   أأولي  ين   فيونوالا  برية اخل   تعبري

  عة مسو   تهمسع   لطيخت و   هعن   يةلشع ا  نزع  ا ىل  هتدف  ليتا  شهريالت   محالت  خالل  من

 والتلميح  "رهابيونا  "  بآأهنم ،  لدون دليمهنم،  البعض    وصف   طريق   عن   فيه،  الفاعلي

  51."للأمة  ءأأعدا"  أأو"  لقويم ا  لأمنل  اهتديد  "شلكون  ي   أأو  نةخو    بآأهنم  لل خرينة  بس  ابلن 

 لهجامت  ااف  أأهد  بوضوح  اله جيع   املدين  جملمتع ا  يف  الفاعةل  للجهات   السليب  تصنيفال "  هذا

امهن  "جديدة  ييديةتق   تدابري  اعامتد   ريرب    مثه    ومن   وعةمش    ديدةج  جنائية  مأأحاك  عامتد ا 

عليات  و  الوحيد ذ  لأشخاص  يةالقضائ   الحقاتاملمضاعفة  ميارسون  أأ   نهبم    حقوقهم هنم 

 . يةاس  الأس رايهتموح

  م يهت    ياذل  الرمسي   اخلطاب  هينةر   نسانال    حقوق  أأصبحت   املطاف،  هناية  يف

  رهاب ال  و   مار ج ل  اب  س ييالس يا  النشطاء  من  مهوغري  ننساال    وقحق  عن  افعيدامل

ن  .  أأجنبية  تلصاحل هجا  ةلعامالو    يف   حامس ا  مال  عاات يعترب  صفهبذه ال  دين امل  عاجملمت  ومص  ا 

غ حماوةل  . سعادة نب  أأمحد افهي يشارك، احملاوةل اليت ميقراطيادل الفضاء القا 
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 لجميع ا حقوق عن ع فا والد عايةالد محاربة. 7

الأحاكم اهذة  مواهج  ميكن  كيف  اةله احلهذيف   لِ ملس بقة و ه  من  ب عهنا  ت  ام يرت التصدي 

ا اجلوا  اتنا؟ عجممت  وعىل  انال نس  حقوق  عىلوخمية    عواقب تقد  ب    عىل   ةلكراممه اذلي 

السؤال  حتقيقو   احلقيقةكشف  ب   ف تعس  ال   مقاومة:  علنا  فلسفةمصمي    يف يكن    هذا 

نون  ن متيق حن  يتال  رالأفاك  أأجل  من   ل انضال   يفو  ءوايالأق  ةمواهج  يف   ارر س متوالا  دلالع

ين ذلا  الأفراد  ضبع  عبتالل   نتيجة  أأنه  عىل  احلراك  تصوير  اللخ  من.  حصيحة  أأهنا

حل    لك عن  ادة  سع  بن  أأمحدينفي  ،  نةملو    ثورةك وصفه  بو   ،أأجنبية  قوىب  سايعملون 

اة،  يئر جزا  ولك  جزائري ال نسان  ا ىللتوافطرة  .  خلهمبدا  يمنتالاك  والكرامة  يةر احل  قة 

  رضورة  تشك   املغرضة  يةوادلعا ةل املضل   واملعلومات س بقة حاكم امل الأ  حفةماك فا ن وذلكل

 .ميه القِ  ذهه عىل لحفاظل طلقةم

 اإلعالم   ليلتض ال ضد  ساسيةاأل  ياتالحر   عل لحفاظا. 1.7

  اص اخل يل ادلو د العه  من 1 ة ادامل :نسانال   يغفل عهنا  ما  الب اغ قيقةحب  ابلتذكري نبدأأ  دعوان

  وجود   وسبب  تهرم  ب  العهد  اعلهي  يقوم  اليت  املادة  ويه  ةس ياس ي وال   املدنية  ابحلقوق

 منأأكرث  ة  زائر بآأمهيينه، حيظى اليوم يف اجلبع   حبق   قتتعل    ،يهف   علهيا  صوصاملن  احلقوق

نه : مىض   وقت أأي   ذ . مصريها  رريتق يف  الشعوب حق ا    عىل  1 ة ملادا من 1 رةالفق تنصا 

 :ال يت

  ر قريهذا احلق حرة يف ت  تىضمبق   ويهها.  بنفس   مصريها  تقرير  حق    عوبالش  يع مجل .  1

 52.والثقايف عيجامتتصادي والاالاق  مناهئا قيقلتح  يف السعي وحرة الس ياس امركزه
 

حتُ   مس تحيل  تنفيذه    لأن    خاصة  ةمهيأأ   قاحل  هذاتيس  ك ي  مل  ذا    احلقوق   يع مج رتم  ا 

نه.  والس ياس ية  املدنية  قحلقو اب  اصاخل  يلادلو  العهد  يف  لهياع  وصملنصا  الأخرى  أأساس  ا 

نفسهيف    ةس ياس يوال   املدنية  احلقوق  ونتاج  ةالاقتصادي  ققو احل  عن  فضال    ،الوقت 

 . لثقافيةوا امتعيةوالاج 
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  نلضام  أأساس  رشط  "  ال نسان  حلقوق  املتحدة  ممالأ   نةجل   تعبريوفق    وفه   مثه    ومن

ن   حقوق  واحرتام  53."وتقويهتا  قوقاحل  ههذ  يزلتعز   وكذكل  الفع    بشك  دية الفر   سانال 

  ويل دلا  العهد  يف  سواء  املصري،   يرتقر   يف  بالشعو   حقمن    دلولا   جعلت  لسببا  هذاول 

 الاقتصادية  ابحلقوق  اصاخل  ادلويل  العهد  يف  أأو  والس ياس ية  يةدن امل  ابحلقوق  اخلاص

ا  زائراجل  هعلي  قتصد    اذلي  –  54والثقافية   والاجامتعية   نونالقان  مض   حكام"  ،–  أأيض 

و نفصال  م   ، ىلأأو  كامدةأأدرجوه  و   لوضعي،ا   ملنصوص ا  الأخرى  احلقوق  مجيع   رأأس  عىل 

 55". عهودال  هذه يف هياعل

  لزايرة  مواطن  لك   ندعو لكننا ، ذكل لك   عنيهي  ما  ةمادبعد مادة   ليلتحل ابهنا  نقوم لن

نسانا  حقوق  جلنة  فحةص  عىل  حدةاملت  لأممل  اميةالس  املفوضية  موقع   تقاعليالت   ءةوقرا   ل 

  حرية لك  و   ق  ح  لك  جتاه  ادلوةل  لزتاماتا  ابلتفصيل  توحض    واليت  دةما  بك  اخلاصة

 56. هدالع  يف لهياع منصوص

  اخلاص   ادلويل  العهديندرج  :  يتال  الأخرى  املرة تلو    نكرر  أأنا  أأبد    املبالغة  من  يسل 

  عليه  صادقةمل وا  عليه  ع التوقي  ت    دوق  جلزائري،ا  ونالقانمضن    يةلس ياس  وا  نيةاملد  ابحلقوق

  د بع  لقصريا  يميقراطادل  فتاح الان   س ياق  يفأأن ذكل ت    ح حصي  .زائرية اجلبل ادلوةلمن قِ 

  الرجوعف  ومن مثه    .الوطين  القانون  من  أأ يتجز    ل  اجزء    ذكل  مع   يبقى  نهك ل   1988  أأكتوبر

هبا  نصوصه  ا ىل   ادلس تور  عىل  اعتداء  ول    ليةداخ   قضيةل   "ال  تدوي"  يعتربل    والتذكري 

  دة مبا  الاحتجاج  اجلزائري  يضللمتقا  حيق    ذكل  من   العكس  عىلبل    زائريةجلا  ةالأمو 

  بعي   اهخذآأ ب  وهو ملزم    وطين  اض  ق  أأمام  رزائاجل  علهيا  قتد  ص  اتفاقية  ي  أأ   يفنة  تضم  م 

 .تبارالاع 

اب  ن  فسو    ق  حيذ  نف ت   يف"  ساس يةأأ "  الأكرث  اتربهنع   اليت  قحلقو ا  توىحم   ازجيعرض 

 . ريهتقرير مص يف اجلزائري عبلشا

أأن  .  سلمية  احتجاجية  شعبية  حركة  شك  احلراك  اختذ ا  السلالت  علم   ،ميظاهر 

العامم  رظو احمل مبو ارس ته يف  ،  العهد   حيمهيام  وحرية  حق  ذكل  مع   هو   رسوم،مجب  مصة 
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فراد  اجلحتجاب  اسالأس  احلق  هذا  يسمحو    هم ضع و   وحتديد  همأأنفس   عن   بريلتع اب  للأ

 . جامعي بشك اسلس يا

  مع  لتضامناب  الفردية  ماس تقالليهت  ممارسة  عىلخاص  شالأ   قدرة  احلق   هذا  حيميو 

ن    ،يلاوابلت،  ل خرينا ماك  فا    تشاريكنظام حك    أأي    أأساس  شك  ت   السلمي  التظاهر  نيةا 

ب   امم  ة،والتعددي  نقانوال  ةادوس ي  ال نسان  وحقوق  ةادلميقراطي  عىليقوم     زيز تعيسمح 

 ةالسلمي تعبئته الشعبية    لخال  من  راكحلاو   .العام  اجملال  يف  لطموحةا  دافالأهو   الأفاكر

حق من    هوو   ملشرتك،ا  مصريمه  ريربتق  رييزائلجل  السامحا ىل    أأقل    ول  أأكرثل    هيدف

 57. ةالأساس ي  هموق حق

ن    وابلتايل احرتام  و   حبرية  معه م  جت   ماكن  تحديد ب   هرينظاللمت  ابلسامح  لزمةم   ادلوةل  فا 

  عات التجم    منع   ادلوةل  عىل  رظحيُ   .التعبريي  حمتواهعهم و م  جت   من  الهدف  يدهم يف حتدحق 

ا  له   حيق    ول  ،قاهر  ررب  م  دون  عطيلهات   و أأ   فريقهات  أأوا  أأو حمارصهت  تقييدها  وأأ   السلمية

  ، ذكل  من  العكس  عىل.  مشوع  سبب  دونها  ل   ميملنظ  ا  أأو  فهيا  املشاركي  معاقبة

  فتح   خالل  من  سلميال   ها طابع   عىل   واحلفاظ  التظاهرة  يلبتسه   ملزمة  السلطاتف

  لأعالما  اس تخدام  باراعت   جيب  ،عامة  كقاعدةو   .عنفأأعامل    وقوع  ومنع   مالعا  الطريق

أأشاكل    مشوع ا  شالك    ،الالفتاتو شارات  وال  رمسية  ال  ايءزالأ و   غي ينب  لو  لتعبريامن 

أأن  تقييده كام    فعل   جيعل  ل   لضورة،ا  ندع   قادم،  جامتع اب  اتلطالس  ا خطار  دمع  ، 

ذاته  ه  م اس تخدا  ينبغي  ول  قانوين  غري  عال    جامتعالا  يف   شاركةامل  حد   كأساسيف 

 .معلهي  ئيةجنا  عقوابت  ض فر ل  أأول    ملنظميوا  فيه  املشاركي  واعتقال  عالاجامت  يقلتفر 

او  فراد  الوقائ  ازالاحتج  يشك    قد  أأخري    يف   ركةملشاا  من  مملنعه   فياملس هتده   للأ

 58، لميالس  ع التجم    يف  احلق  مع  يتعارض  ام  ووه  ية،ر احل  من  ي اتعسف   رماان  ح  تعاالتجم  

قد    بل  حفسب،  رة مرب  غري    احلراك  ىلع  السلطات  افرضهت  اليت  القيود  تكن  مل  ايلوابلت

ات خل  أأ   . السلمية املظاهرات هذه بتسهيلالقايض  همالزتااب أأيض 
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 امهنلأ ،  طيودميقرا  حر    متع جم   أأي    لتمنية  ساس يانأأ   انط رش   التعبري  وحرية  الرأأي  حرية

ثراهئاو   ال راء  دل بابت   يسمحان مب   تعبريال   حريةسمح  ت   أأن  جيبو .  ا  فراد  اكم احلساءةل  للأ

حتميل    وابلتايل  د،البال  يف  اشدر ال  احلكو   العامة  ؤونالشتس يري    يةشفاف   ضامن  أأجل  نم

امل  عىل  سؤواحلاكم  واحملاس بة  ن يكو  الطريقة  وهبذه  .ةلوادلن  شؤودبريمه  تطريقة  لية 

،  لعهدا  يف  طرف  ةلدو  أأي    عىل ا  مفروض    التعبري  يةحر و   يالرأأ   ةحري  امابحرت   لزتامالا

  طة لس  ي  أأ   عن  فضال    ، (ئيةقضاوال   يعيةوالتش   يذيةالتنف )  لطاتالس  مجيع ويشمل ذكل  

  أأن  مؤسسة  لأي    ميكن   ل   أأخرى،  عبارةب   .اكن  مس توى  أأي    عىل  حكومية  أأوومية  ع

 59. ةريعسكال  سسةاملؤ  حىت لو ملواطنيرف امن ط السلمي النقد عن ىنآأ مب  تكون

  اقلس يا  هذا  يف و.  املعلومات   ا ىل  الوصول  ةحري  هو  عبريالت   ةحري  ن ال خر م  اجلانب

للرقار  تتع   لاليت  عالم احلرةال    وسائل  كونت العراقيلض  أأو   ي  ابلنس بة لأ   ةرضوري  بة 

  مبا   ادلويل   لعهدا  يف  علهيا  املنصوص  خرىلأ ا  وققاحل  وممارسة  الرأأي  حرية  لضامن   ،متع جم 

 اجلزائرية   ادلوةل  حظر عىلـ يُ   مثه    ، ومنهتقرير مصري يف    زائرياجل  ب لشعا  حق   ذكل  يف

 . صطلحامل هذا  معن هاتعريف من دون  حىت "بةالاكذ بارالأخ "يه بـما تسم  جترمي 

  اليت ة  رضغامل  وادلعاية  ال عاليم  التضليلبتفادي  ا  أأيض  ح أأن تسم  حرة  حصافةمن شآأن  

  هذه   ىلعاةل  ادل  الصارخة  الأمثةل  أأحدو .  هنافنو ا و تقنياهت  يةالرمس   زائريةاجل  الصحافةتقن  تُ 

 سلميي ل ا  زائريياجل  النشطاء  عةجمو حادثة    ثالبيل امل س   ىلعلنا  نه  بي  ، ت املطلقة  ورةالض 

  الأمم   قرص  امأأم  موهلصدلى و و.  جنيف  ا ىل  فرنسا  يف  مبرييشامن  موا مسرية  نظ    ناذلي

  مقد    اجلزائر  يف  التعسفية  تلتقاالاع   دض  للتظاهر  2020  أأغسطس  23  حدالأ   يوم

ا ىل    ومي  يف   ثلومهمم  رساةل    ،نسانال    حلقوق  سايمال   ة املتحد  لأمما  ضمفو  تب  مك الغد 

فراج اجلزائرية  ت السلطا دلى هلبتدخللمطالبة   . احلراك معتقيل عن لال 

يدعلية  و   لمظاهرةل  ديويف   ع مقاط  بث  من  قليةل   أأايم  بعد  لكن  اءطالنش  ثيلمم   اعا 

  ضد   سعةوال وتشهري  تضلي  محةل  اجلزائرية  السلطات   تن  ش   ،ويلسون  قرص   يف  مهترسالل

 60اجلزائرية   ءالأنبا  واكةل  عن  ادرص  يحصف  بيانب   محلةلا  ه هذ  بدأأت  .السلميي  النشطاء
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نشة    وتقرير   للغات اب  احمت  ،2020  سبمترب  1يوم    يةالرمس   ENTV61قناة    أأخباريف 

  يف   رفضها  ت    الشكوى  ن  أأ   مسيالر   انالبيهذا  عى  وقد اد    .غيةمازي والأ   62والفرنس ية   يةرب الع

ل  كتب  هذا امل   أأن    ا لحق  ي  تبن  لك ،  املتحدة  للأمم  مكتب  لبقِ   من  ساعة  24  ونغض

أأصال  لوجود   البيان  ه واستش ،    يعمل  رت فيُ   أأممي  سؤولم   تترصحياب د  أأنه  مم  لأ ابض 

ات أأنضاملتحدة،  هوح  وجو أأيض    ه  ل  ل ا  راس  .أأ د  ذكل  ثر  ا    وضية ملفا  لكرامةالت  عىل 

  بل قِ   من  اكوانهت  تضليل  محةل  يشك    ذكل  ن  أأ   ا ىل  املتحدة  الأمم  سسةمؤ ه  ب  لتن   ةساميال 

 عىل   جيب"  مبوجبه  اذلي  بدأأ مل اب  مذك رة  يل،ادلو  القانون  مبوجب  هتالزتامال  زائرجلا

 علهيم  تعي  ي   أأو  نفويعر   اليت  لبياانتاش  تآأييد أأو تشجيع أأو ن أأو    عدم ا صدار  طاتالسل

  ل جتاه   عن   تكشف   أأهنا  أأو (  مضلةل  اتلوممع)  ئةخاط   أأهنا  ،لمعقو   بشك،  ةعرفم

  هذه   عىل  جيب  63". (دلعايةا)  هنام  ققالتح  ميكن  اليت  لوماتللمع  صارخ

  م وواجباهت  دلوليةوا  الوطنية  نونيةالقا  للزتاماهتم  وفق ا"احلرص    اأأيض    ماحلاك/سلطاتل ا

 ". ةابلثق جديرةو  موثوقة اشوهنن ي  اليت  املعلومات  أأن  من  التآأكد، عامةال

  ةل املضل    تعلوماوامل  ‘لاكذبةا  خبارالأ ’و  لتعبريا  ريةح  حول  املشرتك  ال عالن"لـ  قاوف

""دلعايةاو  التصال    بيئة  بتعزيز  ابجيال    ملزتاالا  ادلول  قعات  عىل  يقع ،  احلر  تتيح 

  ة س ي أأسا  وس يةل  ا يشك  م  وهو  ،ال عالموسائل  ع  تنو   ذكل  يف  مبا  ع،نو  ت امل و   س تقلوامل 

  ه ذه  الرمسية  للتضليا  محةل   تعكس  64".املغرضة  ايةوادلع   ال عاليم  يلالتضل   اكحفةمل

  ات املعلوم  أأن    من"  شرتكامل   نال عال  مؤلفو   عهنا  بر أأع   يتال  وفاخملا  مبارش  بشك

 يضوتقو ناس  ال   تضليل  ا ىل  يتؤد  بطريقة  هاوتنفيذ  تصمميها  يمت  ام  غالب ا  وادلعاية  املضلةل

 
لأمم  ايض ابر عن عصام احملمدي ابمس "مكتب التقاد بيان ص":  غة الفرنس يةيم ابللزيون احلكولفالتبار  أأخنشة  يف  ما ورد    وهذا أأ  

  24  عدفضت باجلزائرية قد رُ   ضد السلطاتجزائريون    يونس ياس    نشطاء  اهملشكوى اليت قد  أأن ا   ا ىل   أأنه أأشاري يُزمع  اذل  املتحدة"

مع تقارير منظمة    اهقتطابم  دع  بيهنامن    س بابالأ   ا مجلةل منضهرف  ى ت  الشكو   أأن  املسؤول،    ، يضيف هذااهساعة من تقدميها وحفص

ة عش زائر ملدميي يف اجلمق   كونواي مل يعومجيع املوق  يما جرا  جسل  دلهيمضة  ىل العريي عر، وبعض املمضيجلزائحقوق ال نسان اب

فض الشكوى يعكس  ر   ن  احملمدي ا    ال قو   ،ريةحىت اجلنس ية اجلزائهم ل حيمل ضوبع  جنس ية مزدوجة م هليضة  عر مو الد  ومق،  س نوات

 . "نسانحقوق ال  ية ية التعبري وحاما حر س فهيئر بي ادلول العربية اليت تكر  زاتيب اجلتر 
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املعهم  ق قو ح و ال   يف  فرادالأ   حق    كذكل  قويضتو   رفةيف    املعلومات   نقلو   يلق  تبحث 

محمية   حقوقويه    ،ولدل ا  بي  دوداحل  نع  النظر  بغض    الأنواع،  يع مج   من  والأفاكر

 65. "أأيلر ا وحرية التعبري حرية يف  حقلل  ادلولية الضامانت تىض ق مب 

نبن   ال نسان  حلقوق  ةيالسام   يةوض املف  مكتب فور ذكل، سارع   نق   فيش  لته واكةل  ملا 

 66. ةاء اجلزائريلأنبا

  ويظل  ساسأأ   حق  و ه  وقةاملوث  املعلومات  ا ىل  الوصول  ن  أأ   ظهرت ادثة  احل  هذه

؛ رض  ا  ملفارقاتا   منو   وراي    ا صادر    غالب اكون  ي"  الزائفة  الأخبار"  نش   أأن  ظ  نالحأأن    أأيض 

 . انفسه  احلكومية الأنباء واكلت عن

 المواطني    يعجمتفيد منه يس، ليضلتالو  اإلعالم بي    للتميي   بسيط  تمرين . 2.7

أأن  مب عالمي    ملدنيةا  عات اجملمتنوير  ت   يه  الكرامة  همام  ا حدى   ا    ةل القاب  غري   قهاو حبقا  ا 

  حلقوق، ا  هذه  أأحد  يشك    موثوقة  معلومات   عىل  احلصول  يف  احلق  لأن    اونظر    ف،ترص  لل 

اخلتام  حقرت ن والتضليل  بي   المتيزي   حيتي  دمفيو   بس يط مترين    يف  هذال عالم  ا.  رين  لمتا 

ااملوج   ا ىل  أأيدهيم  ي  يزائرياجل  بوالطال  لش بابه  ة سلمي  لقراءة  بس يطة  حي فات مضع بي 

، والتضليل  ادلعاية  مواهجة  يف  النقدي  تفكريمه  ممارسة  يهنم من ك مت   خالل  ن م  للأحداث

 .لحقامل يف ا المترين وقد أأدرجنا هذ

 الخالصة . 8

 يف  لشعبيةا  اكتاحلر   دماجالتضليل ل  حماوةل    ن  بآأ ار  من تكر أأو منل     ن نك  ل  تام،اخل   يف

ناك  هو  "نةامللو    توراالث"مضن    نطقتنام    والس ياس ية   ةوالأخالقي   الفكرية  ر الاس تقالليةا 

فراد اهو  و   تحلراكا  هذه  يف  يشاركون  اذلين  عوبوالش  للأ شآأن  م  انتقاص  أأيض  ن 

  لصور ل  يصد  التاهجة علية التشويه و مو   ناب واج   ومن .  ها ء ل درااز  يرفعوهنا و اليت  لبملطاا

صورة    ربالع  العاملرمس  ت  يتل ا  ةاجلديد  س تعامريةالا  ةالمنطي   الأمن   لنعدام  صدرميف 

ر  ولكها صو   ومراقبهتم فهيم  تحك  ال   عي  يت  أأفراد  يسكنهعامل  وابعتباره    ار،الس تقر ليد  هتدو 
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حتسه   ةطيمن  ترس يخ  صداليت    كتاتورايتدلي ا  ك  لت  عىل  الشعجمثت  ميملووب  ر  كن   

زاحهتا   . ل نا حىتا 

ابد  ل  أأ   هذه   أأن  و   ا ىل الأبد  يدوم  يشء  ل  بآأن    راخسة  بقناعةحي  سل  م   ملالعمن    أأيض 

زاحهتا ميكن اخلوفنش نف و لع اام ابس تخدفرض نفسها ت اليت ةالس ياس ي مةالأنظ  . ا 

 بن  أأمحد  فترص  ي   راكاحل  مسعة  ويهلتش  غذيهتاوت  ةاملؤامر   ظرايتنورة  بل  اللخ  من

، زائرياجل  املواطن   س تعبادل  يةالاس تعامر   فرنسا  هبا  تمل اتع  اليت  ريقةالط  بنفس  سعادة

من  جر    عندما القاس تقال  لك دته  يف  للتهتا  لوحماو رار،  لية  قابل  ن  واك.  هب  العبجعهل 

املس تعمر  وراي  رض  منظور  رافرد  ال"  يةرب ت"  من  " رير  حم"  خف  يف  قع ي  ل  حىت   ملس تعمه

  غري   عةمجلا  ميو   الشوارعوبون  جي  يناذل  يزائرياجل  املواطني  أأن    مبا  اليومو .  نيةالوط   ةاحلرك

امت  قادرين نظ  ،ام  املؤامرة،  وفق  نصبوا ا"  أأن    رؤية  عىلرية  قادة    ذلين  لحراك" لأأنفسهم 

أأجنبية    ءعال  وىس  او ليس بد  ف   م،رهتثو "  تلوين"  حياولونلقوى  ذن  ال    ه تشويمن  ا 

مصداقيهترض و  مسعهتم و ب    قوقهمح  اماحرت   ا ىل  يدعو  خطاب  أأي  يف  ك  شكيالت م 

 . هتموحراي

أ  ل أأن  جبال حماةل و ل   ظهرس يُ   للوضع   ضوعيمو   حتليل   أأي    جريه و    بعيد    احلراك  واقع   ء 

  ض ر ويتعا  ج لهاسعادة ويرو    بن   دأأمحا  اهن  ازة اليت يتب املنح  قةالضي    الرؤية  عن  البعد  لك  

دخال    ن مث  ي  بآأ   حتاول  اليت  تهج  ـ ح   عم ول    ايناس هبل    قالبل  اخ دة  عنو   يةاجلزائر   ركةاحلا 

 . بصةل  ات له مي

 يف  نال نسا  حقوق  عن   ادلفاع   جمال  يف  النشاط  من  س نة  15  مك نتنا  انبنا،ج  من

  احلمتي   لهيلكيا  ريغيالت حلقات    من  حلقةهو  اك  احلر   هذا أأن    مالحظة  من"  بالعر  املالع"

مة خده س تامل   ائلالوس  اكنت  همام  السابق  لوضع ا  ىلا    جملمتع اب  عودةال  اام  مت  لاملس تحي  نم  وأأنه

 . عربال لدليكتاتوريي  مقد  امل معادل  ناك  اموهم التغيريمسار  لوقف
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تو  أأات  قيةحقي   نوعية  نقةل  شهدان  م،نرص امل   العقد  خالل ماكنية  ا  لنا   التغيري قع  حت 

تبن    اذلي  داجلدي  لجلياة وسط  متسارعبوترية  ي  علية وعبعد  ء  جا  اذلي  قادمال  اجملمتعي

اأأ  رصار يض   .ل نسانا حقوققضية  اب 

ا ن خالم  زائر،اجل  يف  راكاحل  يف  مبارشة  حيدثا  م  اهذ  اليت  لبطاامل  عن  لتعبريل 

الس ياسبُ   يتآأكد يوم  ام  يو   عدها  مط  بعد  س نة   غضون  يف  رت تطو    واليت  ردبشك 

لغاءمطلب    من   واحدة قام  املطالبة  ىل ا  "  ةاخلامسدة  عه ال "  ا  من    بدل    ةمدني  ةل دو  ةاب 

 عيةجامتوالا  والاقتصادية  والس ياس ية  ةنيملدا  قوقاحل  رتمحت  ةلدو  عسكرية،ال   وةلادل

 .قانونها السود ي و  للجميع  يةثقاف وال 

ادل  تناهمم    تمتزي   بآأن    حلرصابوام  عىل  ن   حقوق  والتآأكيد  ال املنبعيدة  ليست    سانال 

لهيا    بل  طرف،  ي  قة من أأ أأو صدة  ت من  أأهنا ليسو   احلصول صعبة  ليست  و  عىل  ننظر ا 

  هذاو .   واةاملسا  قدم  عىليع  امجل   هبا  ع ت  يمت   اليت  الكرامة،  ال نسان   كرامة  يفنة  اكم   ةقمي  أأهنا

ليه  تصبو    ما اجل  راكاحل  ذكل  يف  مبا  الشعبية  اتالانتفاض  لكا    علومات املا  أأم    .زائريف 

ت حتيت  لا  ةلاملضل    اليت  –  ادلوةل  آأمنب  مساس   اأأهن  عىل  شوعةامل طالب  املصوير  اول 

نفسها  تتحم   يه  اليوم  ميك  الف  –ا  واطنهيمل  البشي  الأمن  انعدامن  ع   ليةاملسؤول  ن 

 . زيفهاشف وك  اانتقادهدون   متر  وتركها  اغايض عهنالت

 نسانيةال    ةللكرام  الأساس ية  املبادئ  جع برتا  سمتت    اتريية  فرتة ب  العامل يه  ف   مير    يف وقت

 ينواط وامل  المالس  ونشطاء  نسانال    حقوق  عن  دافعيملا  من   العديد  واصلي  ية،العامل 

يمرمغ  ،  الظمل  ضد  عركة  امل  هذه  مفسه أأن  م ا    ت قباالع   من  مزيدو   دائدشن  عرتضهم 

ة او د  ي حمسل  ،  املس متر    أأي    دونمن    ندعها   اليت  يه   احلراكت   هذهو .  دةد  متجبعبقرية    م 

عء  ابس تثنا  أأخرى  جندةأأ  القامئ    وق احلق  جبميع   ع متت  ال   يف  امجليع   حق    يةامحىل  واجبنا 

 . واحلرايت
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 حق لالم

س نة     يف  (North Park College)  ابرك  رثنو   لكية  باتمكت   تأأنشآأ   1994يف 

 العلمي  البحث  بي  زيابلمتي   هلم  مسح  للطالب  جم ابران  املتحدة  ايتولابل  ش ياكغومدينة  

 .ادلعايةبي و  احلقيقي دمييالأاك

م ءجا الورشثل هذت  تبدو  كتبال   ارتشان   ةواهج مل  يةالتكوين   اته  يف   دمييةأأاك  اليت 

  أأهنا ا  لحق  ح  ضت  لي   ما،  ةلا حل  وعيوموض  علمي  حتليل  تقدمي ي  عد  ت  لالأق  عىل  أأوهرها،  مظ 

  الطالب   متكي  هو  دريبالت  هذا  من  هدفال   اكن  67.عايةد  حىت  بل   ضلةل م   ت معلوما

  تثري هنا أأن  ماكاب    اليت  ادلعاية  "لفضح" مؤلفات  قدينال   التفكري م يف  هماراهت  اس تخدام  من

جعاهب  (.املثال سبيل عىل املؤلف، علميت س توىا مل نظر  ) الأوىل لوهةل ل ما 

  م تقد   – أأخرى وس يةل أأي   أأو  – الكتب خف  يفع من الوقو  الطالبب ين جت  ميكن  فكي

أأهنا    ها فس ن   م د  وتق  املس بقة  والأحاكم  يةالمنط   الصور   عىل قوم  ت  ،"ةجاهز   ااكر  أأف" عىل 

  مؤلف لل  املوضوعي  التحليل  ي ب  زيالمتي  تعلميهم   كنمي   فكي   ؟ مااةل  حل  موضوعية  اتدراس

صاحهبا ريد  ي  ةدلعاي  املنحاز  ليللتحا  وبي  هغري   مع   نظر  وهجة  مشاركة  يف  رغبي  ذليا

لليس    اخلاص  حتليهل  فرض ذن يف    احلل  اكن  ؟ا   عل،  لأي    النقدية  ةلقراءا  مفاتيحمنح  ا 

التدريب  نم و .  بللطالابلنس بة    تعوابصال ا من  لأمر خالي  ا  يكن  مل  لكن ، خالل هذا 

  بعض   حتديد  يف  (Eileen Gam-Brill)  بريل  غام  يليا    امتع الاج   عاملة  عدهتم أأعامل سا

 .المتيزي رصناع 

  هجة  من ،  ةالعلمي  غري  امل الأع  من   نانوع  يشء  وقبل لك    ل  أأو    ناكه   أأن    الباحثة  حض  تو  

يد  دون  املس بقة  الأحاكمامهلم عىل  أأع  سونؤس  ي   اذلين  ين املتحزي    املؤلفي أأعامل    ركواأأن 

كذكل،اب أأهنا  قناعاولون  وحي  لضورة  احلاةل  جود  مو   زي  التحف،  القراء  ا  هذه  غري يف    من 

نتاج  هبدف  طئ اخلا  التفكري  دمونس تخي فهم  .  مهنم  وعي   أأو   نقديحفص  من دون    لو قب  ا 

  القارئ  ذهن  يف  اوهنيزرع  جامعية  خماوف  ا ىل  ال شارة  خالل  من  طفيعا  بولق ابدلفع حنو  

 وهناك (.  "ويةسالمال  "و "  اخلاريج  لخ  دلتا"  ن م  اخلوف  عادة دمون  يس تخ  حالتنا  يف)
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ا متا  نيدركو   اذلين  ن لدلعاايت جوور  امل   ن ع  قصد   عن ا  هفو فيخ  ومصاحلهم عامهلم  ة أأ طبيع  م 

 .نقد دونمقبوةل   علهاجل لتوية م  بطريقة مصاغة رسائلهمن وتكو. اهئمقر 

يلول  جاك  فرنيس ال  قخالالأ   عامل  أأجرى  العواقب  يف  اث  احبأأ   (Jacques Ellul)  ا 

اا  ةالقي الأخ عن   وقائع ال"  حيب"  املنعا  أأن    واعترب  ، ارصاملع  العامل  يف  دلعايةلنامجة 

هنا  حيث  من  لقةاملط  يقةحلق ا  عتربهاوي   حدث )  ةلموسدةل املالأ   صس تخال اب  الن  تسمح  ا 

خالل  ر  حتُ   الكهن"  ئقاحلقا"  ادلعايةتس تخدم  و (.  ا خل   وكذا،  كذا  يوم  يف  هذا من  فها 

عطاهئ عها  تطو  و   حلقائقا  هبذه  العبتت ة  ادلعايف.  احلقيقة  ع م  ضتعار ت   خاطئة  تفسريات  اا 

"قيقةاحل "  من  تلفةخم   اأأنواع    ئ نشتُ   جحهتادمع    أأجل  من و    قيقة احل "  ،"ةقيقاحل   نصف": 

ال .  "س ياقال   خارج  قيقةاحل "  ،"ودةداحمل ننا  ف  سببلهذا  ا ا  حد    عرضة  مجيع  ري كب  ا ىل 

الأ    يقع  حي  يف  حلقيقة،ا  أأهنا   نعتقد  وابلتايل  قاحلقائ  ا ىل  تستند  ييفه   ايةدلعفاعيل 

  يف   ، معي    س ياق  يف وضعها يف  ،تفسريها  يفن  يكلأنه    احلقائق  زي  أأبعد من ح   بلكذا

  فة زائ  أأش ياء  ا ىل  للتلميح  ى،واقعة وأأخر   بي   يشء  من ل   اعالتلتفاو   الروابطختالق  ا

 68...يححص  أأساس ا ىل احلاجة دون

 ميي اكدالأ   العمل  أأن    نا ذهان أأ   نع  بيغي  أأل  ينبغي  ةيالعلم عامل  والأ   ايةادلع  بي  للمتيزي

  احلجج   تقدمي   بلق   ام  ضوعمو   حول  عةومتنو    خمتلفة  رنظ اتوهج  شةمناق طرح و   ا ىل  مييل

  هتدف لأهنا    جه عكس ذكل تت  ف   ادلعايةا  أأم    .اترجيح    الأكرثنظر  ال ة  هجو يعتربه    مادلمع  

.  وعوضامل نفس حول الصاحلة ةالوحيد النظر وهجة تبارهاابع  واحدة  نظر وهجة تقدمي ا ىل 

السبب  و  به    فعل  أأو   أأير   عن  لتعبريا"  أأهنا  عىل  ادلعاية  يفتعر   ت  لهذا   أأو  ادأأفر يقوم 

قص  تامعاج    لغرض  أأخرى  اتعجمو   أأو   أأفراد  عالأأف  أأو   ءأ را  عىل  ريالتآأث  هبدف  د عن 

 ". النفيس  العبالت خالل من   ذكلو  أأكرث أأو واحدد حمد  

أ  اليت  الاجامتعية  اسةادلر   تأأسفر  منيه جِر   عدد  مع    من   جموعة  عن  بالط لا  ت 

 ميه قِ ط يف  يشرت و .  ايةعوادل  ةالعلميعامل  الأ   بي  زيالمتي  بسهوةل  طالبللتسمح    اتؤرشامل

العزمية  و   ريالفك  التواضع ر  توف    ةقيقاحل   نع  ثلبحواعمل  ال اس تخالص    عىل  والقدرةقوة 
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 . ةيقول عامل و و الاعتدال  يل حن وامل   والاتساق  ل لعداو   فوال نصا   اذلايت  والوعي  ادلروس 

 :يتل  ا  اجلدول عن ةراسادل أأسفرتو 

 

 69ة لمي الع   عامل الأ و   ادلعاية   بي للمتيزي   ترشا مؤ . 1  اجلدول

 لمية الع   لعامالأ و  عايةادل بي  لفرقا

 دلعاية ا لعلمية الأعامل ا

  عندما تعرتف بنقائصها  و   قيقةاحل   عن  حث تب

ما وا  من  ةآأكدمت  غري  نكوت  تضيف.  قعة 

 . "تحذيرال " عنرص 

  احلقيقة   من  دةمتعد    اترجد   لتس تعم

 ، "دةاحملدو   احلقيقة"   ،"احلقيقة  صفن )"

 .ذيبوالأاك"( ياقالس    خارج احلقيقة"

حىت    تضم   دوق  خرىأأ   ر نظ  وهجات  مقد  ت

 .ا عرضه يف فةخمال نظر هجاتو 

  النظر   وهجة   أأهنا  عىل  انظره   وهجة  مقد  ت

 .ةلوحيدا  الصحيحة

ت بتعرتف  و   عادةل  كونت  أأن  اولحت تبين  آأهنا 

خفاء الأ نظر  ةو وهجأأ موقف   .مردون ا 

  ا رهنظ  ة وهجدمي  قبت   القارئ  تضليل  تعمدت 

 .يدةوح ال يقةاحلق  أأهنا عىل

ت  اكن  ء واس  يةبعنا  ئققاواحل  ياانتالب حتلل  

 .هاأأو ختالف  افرضيهت  تدمع

اب   واخملططات   جلداولتتالعب 

 دلمع   قائقواحل  داتواملستن  وال حصائيات

 .هتافرضي

 شلكةامل   حلل    النقدي  التفكري  ا ىل  دعوت

 .للتفكريدة متعد   س بال   روف  تو 

جااب  مقد  ت  اليت  للمشآلك   زةاهج  لوحلو   تا 

 .ضهتامناق تقبل ل

ذا أأن   نهشآأ مفن    ي،العلم  يلالتحل   جنح  ا 

  حول   أأحباهثم  ملواصةل  ينال خر   الباحثي  حيث  

لهامق  املطرو  املوضوع   ةل مواصعىل    راءالق  وا 

باع مقاربة  ت  اب  مس بقة  راتتصو    دون  فكريمهت

 .ةنقدي

جناح  ح  يف هن   ادلعاية،اةل   ا ىل  تؤدي  افا 

  ي اذل   ادلافعيف    أأو/و   ارئالق  قفمو   يف  تغيري

 بيلس   عىل)  يةادلعا صاحب    فيه   ب يرغ

 متع اجمل   من الناس من طرف  ئةف   رفض  املثال،

 وما ا ىل ذكل(.  نةمعي   معتقدات  واعامتد
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 ادلعاية  يامنب   نة،ي  ع م   نظر  وهجة  متثيلل   صادقة   حماوةلابة  مبث  العلمي  عملال  أأخرى،  رةبعبا

تس تطيع ال  ةيعاادل  يه  ةالناحج  دلعايةا  70.ةملبالغا  أأو  لتضليلل   ةمتعمد    ةلحماو  تشك   يت 

 .دلعايةه صاحب ايريد وفق ما  العمل يف ع فادلوا /و قفواامل غيريت 

غري   والصحافة  ثوقةمو   غري  علومات امل  افهي  تكون  يتال  اجملمتعات   يف  هأأن  ظ، هو ما يالحه 

الناو   فوىضال  عىل  ابلس يطرة  ااس  ا حس  عايةادل  رتوف    ة،حر   تقد  تومه  بآأهنا    حلول  م  س 

  س  احل  رتدم    ةدلعايل  وجونر  امل  طرهحا ي  اليت  ائفةالز   ل احللو وهذه  .  لمشآلكل عة  ج ان

يف    مرحيكسبيل    نفسه  "اهزاجل  التفكري"  ابلتايل يطرحو  ا،اهيتبن  دلى لك من    ديالنق

 .ضطربةامل لأوقاتا

ا، ذ  أأخري  فالأمر    ،مدروسة  نظر  هجةو   م يقد    اذلي  الشخص  شةناق م ملرء  ا  ا اكن بوسع ا 

ذا،  م  هت   يتال  فقط  يهه  ة نظر وهجي يعترب  اذل  دلعايةا  جمرو  ر مع  ذ  يتع  ججحب  عارضته  وا 

  اهتامكد يف  ن يرتد  لو ،  اخلاطئة  التفسريات  عىل  القامئة  احلجج   نفسب   اهجكيو س    منطقية

بآأنك    الس ياس ية  اتلأزما   قاتأأو   يف  سيهتمك  ذكل  من  خطر والأ ،  "يقةلحق ل   عدو"  كبآأن

لأ يعو   للأمة،   أأو  71" للشعب  دو  ع" ذا  طهادض الت الامح  سوأأ رضك  عىل    ا رتبع  م  ن اك  ا 

 .السلطة

 

 

 حالت ال  

 
1 https://www.alkarama.org/fr/articles/alkarama-pour-la-dignite-des-peuples 

 ؟" اجلزائري لحراك لهم قادة "من مه هؤلء اذلين نصبوا أأنفسأأمحد بن سعادة   2

3  "   (I'hommisme-de-sitDroوالقانون ادلو" )  أ لن  ال  0200يوليو    18أألقاها يف  يل، حمارضة ربوفيسور 

 . ن ادلويلنولقانة ا، عضو جل اننتري Xابريس  ةجامع يف يل أأس تاذ القانون ادلو ليه،بي 

ديث ساليس ويل  4  . 6200، 365ص  UNOD ،الاجامتعيالقوالب المنطية يف عمل النفس ميي، التصنيف و ا 
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 . 6، ص. sic Books Ba، 1979دبليو أألبورت، طبيعة التحزي، ن دو جور  5

https://www.franceculture.fr/histoire/droit-de-lhommisme-histoire-dun-

neologisme-pejoratif 

6 inceloé LeprCh  ،'hommismel-de-""Droit  قصة حتقريية"  "  خبلفية  مس تحدث  مصطلح 

 بط: راالعىل  تاح ، مSavoirs، 2018ديسمرب   10

 https://www.franceculture.fr/histoire/droit-de-lhommisme-histoire-dun-

neologisme-pejoratif 

لقانون ادلويل،  (" وا  I'hommisme-ed-Droits)   ال نسان   عن حقوق  ، "رداء ادلفاع هبيلي   نلأ    الأس تاذ   7

 ت: ن ال نرت ىل ، متاحة ع  2000يوليو  18ة، حمارضة جيلربتو أأمادو التذاكري

http://pellet.actu.com/wp-content/uploads/2016/02/PELLET-2000-Droit-de-

lhommisme-et-DI.pdf 

ليت  اانت، القضااي اأأو غري الطوعي، بي   ء القرسيفاتت الاخعين حبالريق العامل املفن، السان ل  جملس حقوق ا  8

قام هبا  ت حفصها، املالحظات والأن  العفريالشطة الأخرى اليت  أأو غري   املعين حبالت الاختفاء القرسيل  ام ق 

  A / HRC WGEID / 108/1  ،15 املتحدة،  الأمم(، وثيقة  2016ير  فربا  12-8)   108وعي، اجللسة  الط

أأ خبصو   21، ص2016أأبريل   ش بان  رب ص  اعة  اعتقلهتم  ا عراقيي  املسلحة  عايم  لقوات  بي  بغداد  يف  لأمريكية 

ا: الكرامة، "العه  نا يومحىت  وما زالوا مفقودين  2011و 2005   ثالثة مواطني عراقيي   راق: اختفاءذا. انظر أأيض 

 ال نرتنت:  ، عىل2014  يونيو 27"، 2005س نة ييك قلهم اجليش الأمر اعت 

https://www.alkarama.org/ar/articles/alraq-akhtfa-thlatht-mwatnyn-raqyyn-

atqlhm-aljysh-alamryky-snt-2005 

"العر  توقيفا    اءاختف  اق: الكرامة  بعد  الشطة  رجال  من  قبل  ثني  من  والأمرييك هام  العرايق  سبمترب    3"  اجليش 

 : عىل الرابط وفر ، مت2015

https://www.alkarama.org/ar/articles/alraq-akhtfa-athnyn-mn-rjal-alshrtt-bd-

twqyfhma-mn-qbl-aljysh-alraqy-walamryky 
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 / UN.Doc. A (،2013مفرب  نو   22 -أأكتوبر    28ة وامخلسون )ديا رة احل دلو رير جلنة مناهضة التعذيب، اتق  9

69/44 . 

 A) 44 لحق رمق امللس بعون، ثانية واامة، ادلورة ال عية المع ج لل ب، الواثئق الرمسية تعذير جلنة مناهضة ال تقري 10

 . 71-58لفقرات (، ا72/44 /

ابلمين    نهتك طائرات ادلرونز الأمريكيةت  ذا، ملاقتلتحدة الأمريكية: ترخيص ابلالكرامة: المين / الولايت امل   11

 رابط:  الة والاجنلزيية عىلعربي انون ادلويل، متوفر ابل الق

https://www.alkarama.org/ar/articles/alymn-alwlayat-almthdt-alamrykyt-trkhys-

balqtl-lmadha-tnthk-hrb-tayrat-aldrwnz-alamrykyt 

را نفس ية خطرية عىل  ن ختلف أأاثئرات ادلرونز الأمريكية يف الميطاب   القصفسة  تقرير جديد: س يا  الكرامة:  12

 لزيية: ية والاجن رب للغة العنرتنت ابمتوفر عىل الا  ،2015 يول يو  26للمجمتع ادلويل، ة ري  وتشك سابقة خطدنييامل

https://www.alkarama.org/ar/articles/tqryr-jdyd-syast-alqsf-btayrat-aldrwnz-

alamrykyt-fy-alymn-tkhlf-athara-nfsyt-khtyrt-ly 

 . ن سعادة، املصدر نفسهأأمحد ب 13

اح عىل  مت ،    2014  فرباير  Commentary  eTh  ،7ةل  جم  ،  ز صلهتا ابلقاعدة" عز مة ت يك روبي "الكراما   14

 ل نرتنت: ا

https://www.commentarymagazine.com/michael-rubin/alkarama-doubles-down-

on-al-qaeda /   

جم ا  در جت يه  كومنتاري  جمةل  أأن  تن ل شارة  شهرية  احملافظي ةل  من  للميي  اجل متي  الل   أأنشآأهتا  هيودية  الجنة  دد، 

 ين ل رسائيل. واملؤيد دد فظي اجل ر احملالدلفاع عن أأفاك 1945م  عا  يفالأمريكية 

 نت: رت نىل الاة ع، متوفر 2014نومفرب   ewsGulf N ،15ة ابملنظامت ال رهابية، مارات تنش قامئال   15

https://gulfnews.com/uae/government/uae-publishes-list-of-terrorist-

organisations-1.1412895 

 : عىل الانرتنت  انظمتن م  ق ثاانظر مي  16
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https://www.alkarama.org/fr/a-propos/comment-nous-travaillons 

قع الأمم  ملساهامت عىل هذه الصفحة من مو ا  يعىل مج ل ا  هامت واملقارنة، ميكن الوصو للمطالعة عىل مجيع املسا  17

 تحدة:امل 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRUnitedArabEmiratesStake

holdersInfoS29.aspx 

رسي« يف مرص:  . وكشفنا أأكذوبة الاختفاء »الق لسامية »س ياس«. «: بيان املفوضية ات للسالماع رئيس »م  18

Shourouq News ،20  متوفر عىل الانرتنت 2018ر وبأأكت ، : 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20102018&id=a99257ef-

5d0a-4e8d-8b40-af51d3e2a9da 

19  MonitorEast -leMidd،  "امل الرسي ملنظامتداخل العONGOSG 2014سبمترب    22ج،" " ابخللي  ،

 رابط: متاح عىل ال

https://www.middleeastmonitor.com/20140922-inside-the-secret-world-of-gulf-

gongos / 

عىل  ا  20 ادل  املثال،  سبيل نظر  لالس تعراض    ورة قطر:  الشورادلالثالثة  الضوء  اي  تسلط  السجمل  ل  عىل 

 : ر ابلجنلزيية، متوف2019مايو   31للبالد،   احلقويق

https://www.alkarama.org/en/articles/qatar-third-upr-cycle-sheds-light-countrys-

human-rights-record 

 ة: والعربي 

https://www.alkarama.org/ar/articles/qtr-aldwrt-althaltht-llastrad-aldwry-alshaml-

tslt-aldw-ly-alsjl-alhqwqy-llblad 

عين  املل  العاميق  ، ال راء اليت اعمتدها الفر عامل املعين ابلحتجاز التعسفينسان، الفريق الجملس حقوق ال    21

دور يف  التعسفي  احلا ابلحتجاز  )دية  ته  رمق  (2018  أأبريل   26-17والامثني  الرأأي  عبد  2018/ 29،  بشآأن   ،

 )قطر(. د جرب النعميي  شري راع بنالرمحن 
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ه   22 "ليس دسأأندرو  ماك  ون،  نظام  عظمي:  ال ذخر  ال رهاب  للأمم حفة  التابع  الأمن  جمللس  انهتاك    تابع  املتحدة: 

ن   . 227-203ص. ، 25 جملدل.، ا2007ريلكي للقانون ادلويل، ب  ةل، جم"سانحقوق ال 

ا  23 ابلحتجلعامالفريق  املعين  ال  رمق  از  رأأي  بن    بشآأن   ، 29/8120لتعسفي،  الرمحن  راشعبد  جرب  عري  د 

 . ق(، مرجع ساب ميي )قطرنع ال 

تدا  24 عىلتآأثري  العنيف  والتطرف  ال رهاب  ماكحفة  ح  بري  وعىل  املدين  االفضاء  الفاجلهاقوق  اجملمتع  ت  يف  عةل 

حلرايت اسان و ن ل  ا  وحامية حقوق ال نسان زيز ررة اخلاصة عن تع املقن حقوق ال نسان، تقرير   ع املدين واملدافعي

 . 17، الفقرة.  2019مارس   UN.Doc. A / HRC / 40/52  ،1ل رهاب، ا ر ماكحفةة يف ا طا الأساس ي 

 . 20فقرة صدر نفسه، ا لامل 25

 نت:  ىل الانرت ر عية، جسل التجاري، الكرامة، متوفالسويرس لية فديراانظر الكون 26

 https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=1641359 

،  2014يناير    tary 3Commenر"، جمةل  تش أأن تلغي التقاريرايتس وون  عىل هيومبن "جيب  مايك رو  27

 :  الانرتنت  متوفر عىل 

https://www.commentarymagazine.com/michael-rubin/human-rights-watch-

should-rescind-reports / 

مل   28 سابق  جنيف    نظمة"املدير  يف  حكومة  القاعدة"، ابعالق م  مهتغري  مع  ،  vede Genè Tribune  ت 

 الانرتنت:   ، متوفر عىل2014  برأأكتو  1

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ancien-president-dune-ong-genevoise-

accuse-liens-alqaida/story/11153159 

توفر  ، م2014نومفرب    smpeT Le  ،20 العامل العرب"  ان يفاع عن حقوق ال نسادلف "صعوبة  يلص رش يد م  29

 ت: الانرتن عىل

https://www.letemps.ch/opinions/difficulte-defendre-droits-lhomme-monde-arabe 
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ا  30 اجملموعات  مك ملصنف"قامئة  النظامت  ة  ال مارات  دوةل  قبل  من  رهابية  ـ  The National UAEية،  ب عر ا 

 ىل ال نرتنت: فر ع ، متو 2014ومفرب،  ن 16

https://www.thenational.ae/uae/government/list-of-groups-designated-terrorist-

organisations-by-the-uae-1.270037 

ناير  ي   Le Temps  ،5سالميي اتبعي لقطر،  هتدف ا  ة تس ويرسيأأهجزة الاس تخبارات السس يلفان بسون،    31

 نت: نرت ، متوفر عىل الا2018

https://www.letemps.ch/suisse/services-secrets-suisses-ciblent-islamistes-proqatar 

،  2018ديسمرب   24ة،  سبب مقاةل تشهريية ضد الكرام Le Temps جنيف تدين يوميةالكرامة، حمكة يف    32

 ت: نرتنىل الاوفر عمت

https://www.alkarama.org/fr/articles/le-quotidien-le-temps-condamne-par-la-

justice-genevoise-pour-un-article-diffamatoire 

 . 2012يوليو  AFP ،4، مع واكةل deLe Mon، حصيفة  جلزائري مراد دهينة ملعارض اا لن تسمل رنساف 33

ال يطتسمح    ينو،بطور  رامة، حمكة الاس تئنافالك  34 الرتاب  مبغادرة  ،  2015سبمترب    16،  ايللرش يد مسيل 

  الانرتنت:  ر عىل متوف

https://www.alkarama.org/fr/articles/la-cour-dappel-de-turin-autorise-rachid-

mesli-quitter-litalie 

 . عامل العرب" نفس املرج"صعوبة ادلفاع عن حقوق ال نسان يف الع  يلصرش يد م  35

لت منظمة غري حك  فيي ف،أأولي   36 ،  ، جنيفLe Temps  "اعدة ة مهتمة بعالقات مع القومي"مدينة جنيف مو 

 وفر عل ى الانرتنت: مت

https://www.letemps.ch/suisse/ville-geneve-finance-une-ong-accusee-liens-alqaida 

تحدة، التخويف، التقييد  مم امل ت الأ أ ليا  ركة اجملمتع املدين يف"عراقيل يف الوصول ومشا  ISHRنظر أأيضا:  ا  37

 فر عىل الانرتنت: متو  دراسات حاةل" تقرير  10 ام:والانتق
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https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/mappingreport_fr_web.pdf 

اجمللس الا  38 ملنظمةقتصادي والاجامت انظر:  املركز الاستشاري  منح  يرفض  عالق  عي  لها  حكومية،  ات  غري 

 هاب، متوفر عىل الانرتنت: ابل ر  عومةمز 

https://www.un.org/press/en/2017/ecosoc6867.doc.htm 

 دة هنا: مم املتحلأ لتابعة لل نسان السامية حلقوق ااوضية فملا نظر صفحهتا عىل موقعا 39

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx 

هات الفاعةل  اجل  لفضاء املدين وعىل حقوق  ااكحفة ال رهاب والتطرف العنيف عىل ابري م تد"تآأثريانظر تقرير    40

ا واملدافعيجملمتيف  املدين  تقرير  احقوق  ن  ع  ع  ال نسان،  املاملقرر  ال نس   بتعزيز  عينخلاص  حقوق  ان  وحامية 

 . UN Doc. A/HRC/40/52, 1er mars 2019, par. 4ساس ية يف ماكحفة ال رهاب" واحلرايت الأ 

حلقتع   41 العام  الأمي  مساعد  من  جيلمور، وق  ليقات  أأندرو  لليف    ال نسان،  اجلانيب  السامية  مفوض احلدث  ية 

ال   والانتقام  خ"الت   انس ن حلقوق  اذلينويف  ان  يتعاملو  من  حقوق   لأمم مع  بشآأن  دراسة  املتحدة    ال نسان: 

 ت: نرتن، متوفر عىل الا2018وبرأأكت  24، ، نيويوركالاجتاهات والأمناط"

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25511

&LangID=E 

 . جع نفسهاملر  42

اةل املدافعي  اخلاص املعين حب والتعبري واملقرر    أأيية الر حر احلق يف  وحامية    املعين بتعزيز   صاخلا  ررقملولايت ا  43

 عىل الانرتنت ابلجنلزيية:  متوفر  ،2018اير ين  OL OTH 29/2017 4: ، املرجععن حقوق ال نسان

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-OTH-29-

2017.pdf 

 . 3رجع نفسه، ص امل 44

، ئرية، واكةل الأنباء اجلزا2020مارس  16ثني  س ية معينة"، القهتا تيارات س ياخرت حركة "ا  ك،ر: احلرابلحمي  45

 : نتمتاح عىل ال نرت 
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http://www.aps.dz/algerie/103092-belhimer-le-hirak-un-mouvement-parasite-par-

certains-courants-politiques 

م   اتقلي تع   46 العسمن  الأمي  حلقوقاعد  جي،  ال نسان  ام  اجل لمأأندرو  احلدث  يف  اور،  للمفوضية  لسامية  انيب 

والانتق "التخويف  ال نسان  يتعاملون  حلقوق  اذلين  من  الأ ام  دراسة  املتحدمم  مع  ال نسان:  حقوق  بشآأن  ة 

 :  الانرتنت ر عىل ، متوف2018أأكتوبر 24 ،، نيويوركات والأمناط"اهالاجت

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25511

&LangID=E 

بيري   47 اجلرنالات  جان  بي  احلساابت  "تصفية  ،  9201طس  أأغس  eLe Mond  ،25اجلزائريي"،    فيليو، 

 متاح عىل ال نرتنت: 

https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2019/08/25/reglements-de-compte-entre-les-

generaux-algeriens / 

  Le Point  ،22وتفليقة"،  س بوق ضد ترش يح بة يف يوم حشد غري م ظرة معمقن  اجلزائر: ن مدي، "عدل  48

 تاح عىل ال نرتنت: ، م2019فرباير 

https://www.lepoint.fr/afrique/algerie-retour-sur-une-journee-de-mobilisation-

inedite-contre-la-candidature-de-bouteflika-22-02-2019-2295605_3826.php 

،   CCPR / C / DZA / CO / 4شآأن اجلزائر،  حقوق ال نسان ب   ظات اخلتامية للجنةا املالحض  نظر أأي  49

 . 2018أأغسطس  17

،   friqueAJeune  ،0202أأبريل    27ن العقوابت؟  انوائر: ملاذا يمت انتقاد تعديالت ق ، اجلز يالتيد عل فر   50

 عىل ال نرتنت:  متاح

https://www.jeuneafrique.com/935520/societe/algerie-pourquoi-les-amendements-

du-code-penal-sont-ils-critiques/ 

تدابري   51 والتط  تآأثري  ال رهاب  ال ماكحفة  ا  عنيفرف  اعىل  اجلهات  حقوق  وعىل  املدين  اجملمتع  لفالفضاء  يف  عةل 

اواملاملدين   حقوق  عن  املقررل نس دافعي  تقرير  وحامية    ملعين ا  ص ااخل  ان،  ال  بتعزيز  واحلحقوق  ايت  رنسان 

 . 54سه، فقرة رهاب "، مرجع نف اس ية يف ماكحفة ال  الأس
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 اح عىل ال نرتنت: ، مت1 ادة ة، املقوق املدنية والس ياس ي العهد ادلويل اخلاص ابحل 52

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

 نت: ري، متاح عىل ال نرت رير املصتق احلق يف ، 1ادة : امل12عام رمق  لليق اتع ل ا جلنة حقوق ال نسان،  53

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?sym

bolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6626&Lang=en 

 نت: ال نرت  ىلع عية والثقافية، متاحجامت الاقتصادية والا قوق العهد ادلويل اخلاص ابحل 54

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cescr.aspx 

 . جع سابق، مر رياملص، احلق يف تقرير 1: املادة 12حقوق ال نسان، املالحظة العامة رمق  جلنة 55

 ايل: الت  وق ال نسان، عىل الرابطحق يرىج زايرة صفحة جلنة 56

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx 

 .املعن لك حق حيميه العهدعىل  ر ابلتفصيلعامة" من أأجل العثو حظات الالقسم "امل مث راجع

( ،  21)مادة  مي  ( بشآأن احلق يف التجمع السل2020)  37مق  مة ر نة حقوق ال نسان، مالحظة عاانظر: جل   57

 . 2020سبمترب  Doc CCPR / C / GC / 37   ،17حدة الأمم املت 

 . نفسه عاملرج 58

 UN.Doc CCPR / Cوالتعبري،   : حرية الرأأي19 ، املادة34امة رمق حظة العالنسان، املحقوق ال  جلنة  59

/ GC / 34  ،12  2011سبمترب . 

، متاح عىل  2020  متربسب   1لسلطات اجلزائرية،  د اابع للأمم املتحدة يرفض الشكوى ضيض الت لتقامكتب ا  60

ن  رتنت: ال 

http://www.aps.dz/algerie/109221-le-bureau-des-contentieux-de-l-onu-rejette-la-

plainte-introduite-contre-les-autorites-algeriennes    

 :HgpQzdt.ly/2bi//httpsانظر عىل ال نرتنت:  61
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 :اثنية  23و ائق دق  5العنوان، يف  هذا تاحة عىل ال نرتنت عىل ة مالأخبار ابللغة الفرنس ي  62

https://www.youtube.com/watch?v=IOffvI5nheo 

ع  63 ن مشرتك صادر عن  بة"، واملعلومات املضلةل وادلعاية، بياو"الأخبار الاكذبشآأن حرية التعبري  ن مشرتك  الا 

اخل لاملقرر  ااص  والتع لأمم  الرأأي  املعين حبرية  للأمن وابريملتحدة  منظمة  وممثل  بشآأ لتعا،  أأورواب  ية  ن حر ون يف 

واملقررال عالم ملن اخل ا  ،  الأمر ظص  ادلول  ) مة  حو OEAيكية  ح (  التعبريريل  لل ة  اخلاص  واملقرر  الأفريقية   جنة 

ليه يف 2017مارس    3ارخي  . بت عبري والوصول ا ىل املعلوماتقوق ال نسان والشعوب املعين حبرية الت حل ، يشار ا 

 https://www.osce.org/fom/302796  اح عىل ال نرتنت:، مت)ج( 2املشرتك"، املبدأأ ن "ال عال

 )أأ(.   3ملبدأأ ا املشرتك،ال عالن املرجع نفسه،  64

 . ك، ادليباجة، ال عالن املشرت املرجع نفسه 65

الأمم املتحدة    أأن   محةل التضليل الرمسية اليت تزمع  ية بعد لسام: الكرامة تراسل املفوضية االأمم املتحدة-اجلزائر   66

ن 2020رب سبمت 4د اجلزائر، وى ض رفضت شك  ت: ن رت ، متاح عىل ال 

https://www.alkarama.org/fr/articles/algerie-onu-alkarama-saisi-le-haut-

commissariat-suite-la-campagne-officielle-de   

عىل    لضوءط اسل  ت  حلقوق ال نسان  السايمالأمم املتحدة    يةال نسان: مفوض   حلقوق  اميةاملفوضية الس  انظر تفنيد

 . ح عىل ال نرتنتا، مت 2020  سبمترب 4، ول اجلزائرمضلةل حمعلومات 

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26208

&LangID=F 

معرفة الفرق؟ ي يف  لأخصائيي مساعدة الطالب اجلامعي كن  ف مي كي   دي، "دراسة علمية أأم دعاية: سونيا بو   67

"The Journal of Academic Librarianship ،1  25-21، ص. 1رمق    ،21 دل جم، 1995يناير . 

لول جاك 68  . 361 ص  ،Economica  ،9901ريس،، ابعاايتدل، اا 

 . مرجع سابق   ،ونيا بودي، "دراسة علمية أأم دعاية"س 69
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 ة دممق. 1

لك   2019ير  فربا  22  ائري يف شعب اجلز بدأأها ال   يتحلراك( الالسلمية )ا  ةحتق ق الثورمل  

لكهنأأ  بعُد،  العاهدافها  فاجآأت  أأمجع  ا  كها  نهتاهجاابمل  ومتس  الالعنف  هب  طريق  ذا  املطلق 

وف بسعالهنج،  ا  أأيض  امجليع  ومد    ةاجآأت  ع نطاقها  وتنو  و ووح  هاهتا  صفوفها   وضوحدة 

حركة  لقد   ة.الس ياس ي   االهبمط الشر شاركت  مثل  م اد،  من  اجملمتنظعديد  املدين امت    ع 

يف احلراك و حزب،  أأ   أأو مجعيةىل أأي  تنظمي   غري املنضوين ا  اديي طني الع املوايومالي

ذا اكن  منذ بدايته.     صارهأأنمن وزرائه و  والعديد  ةلا جرب فعال  عىل الاس تقبوتفليقة قد أ  وا 

الي فا ن   همقضااي فساد  م يف  طهبسبب تور  لسجن اوم يفيقبعون  النوةل،  م مل  ظاطبيعة 

م  الأساس   احلراك   ومطلبتتغري   ليست عسكرية" ملدنية"دوةل  بعُد.،  يتحقق  ولك      

 س تغال  عىل وجه اخلصوصبضعة أأشهر، م   حياول منذي  أأن  النظام القامئ  رشات تبؤامل

تنفيذ هذا  ا ىل    نهوسعي ا م   راك،احلكرس  ،  19-كوفيد  أأزمةه  س اذلي فرضتلوضع احلساا

القممح  م اكلعادةطط، يس تخدخملا ليت ت االاعتقالسلسةل    فل تكثيع، من خالالت 

صدار أأحاكم   تطال النشطاء   –ا طالق    وأأحياان    – عن تشجيع  مه، فضال  ضدقضائية    وا 

ادلعاية ا    محالت  هتدف  اليت  احلراك.تشويه مسع  ىلوالتشهري  خيقو  ة  النظام  وم  طاب 

أأوهلشعىل  ا  أأساس   تعم امقي:  اخلالفات  والثاينلأيديولوجيا  يق  اب  ة،  لهتديد  التلوحي 

ذراك ابلعامةل دلت احل ام خشصياعرب اهت  اخلاريج ، رئيس أأوحيىي  دا اكن أأمحول أأجنبية. ا 

و  الي ا، قد هد  املسجون حالوزراء الأس بق   ئر زا)حتويل اجل  نة" البالدره د اجلزائريي بـ "سه

أأخا   قو  تتح  حيثرى(  ىل سورية  "أأز ولل حسب  احلراك"  امليف  هار  هناية  ا ىل    طاف 

ن  ال دلماء"،  هنار من ا"أأ  الوظيفي، عن   فس أأسلوب التخويفدم نايل يس تخظام احلنفا 

الل جدي  عبطريق  ذاكء الانقساممن  ا  بورقة  والتوت د  تس ب  ات  اليت  مآأساة رات  بت يف 

ا  .تالتسعينيا فهم حيثي، ميالس ياق حتديد  ويف هذا  اأأبع ات و كن  اليتسةل الش محلاد   ة 

الأخا  انطلقت يف ن    كةرية ضد حر لأشهر  ا  الهدف  رشاد.  ال جابلورقة هامن هذه    ة  و 

 محلةل.تعلقة هبذه ا بعض الأس ئةل امل عىل
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 اد حركة رش .2

)ل  أأ يست حزاب  رشاد حركة س ياس ية  ست يف  تآأس  ا ىل ا2007بريل  (  سامهة مل ، تسعى 

ت  يف يف  جذري  ل حداثاجلز   غيري  اعة  قطي  ائر،  م س ياس ي ال امرسات  ملمع  السائدة    ذ نة 

ا  الاس تقالل اجلزائلشوحترير  ا   وصاية.  ري من لكعب  ر حلركة عىلوتعمل  ا  ساء دوةل   

ن  احلقراطية واحلك الرش يميبادئ ادلمل حتكها ا، دوةل مدنية  القانون يع ركة مفتوحة مجل د. ا 

ائااجلزائريي واجلز  ء صاف وال قر  التطل  أأشاك  وحتظر مجيع   هتم،فاحرتام اختالرايت، مع 

د   2؛التغيريث عنف ل حدامهنج الال متيزي وتتبن  وال   3. دهئاها ومباركة قمي حلميثاق اوحيد 

ادل قضااي  ن   و ا  املدنية  وأأهجقراط ميادلالرقابة  وةل  املسلحة،  للقوات  اخملاية  برات عىل زة 

مت وس ب ا. منذ نشآأهترشاد، وذكل ةكاخلصوص، من أأولوايت حر وجه  كة احلر ق أأن قد 

 4.متع ةل واجمل دنية لدلوململؤسسات اعسكر عىل ال احد  لهمينة لوضع ة ات ملموسحمقرت 

رين املواطنات، امل عىل املواطني و   عي  د أأنه يتترب رشاع ت  النظام القامئ،    ن وصايةم  تحر 

الأ اس تخدا حقهم  حريةم  يف  أأنفسه   ساس  لتنظمي  من    مالتجمع،  التغيري والعمل    أأجل 

ليقه  ل ميكن حتق ذلي  ا الوطين   وقوي  حبسه  يك ومس تقل  دين هم م  رف جممتع ط من    ا 

 صيل.  لأ ا

 الالعنف . 3

ري  فك  يف عل  مون بتآأسيسها،ويل، رشع من س يقو قت طحلركة بو تشكيل ا  قبل حىت

ئر. ومنذ  از حُتدث التغيري يف اجل  ليت ميكهنا أأنلأساليب اق حول الاسرتاتيجيات وامعم  

الأوىلا ع  وقع   ،لوهةل  االاختيار  وتبجيسرتاتيالاعنف  لالىل  دراسة،  ذكل  فصةل  م  ع 

ال   مجليع  اليت  تغ جتارب  ايري  دت   قريب ا.تلبشية  عرفهتا  اليتوتنو  تعد  املراجع  مت ت    عت 

ا  دراس هتا فشملشآأ ل هبذا  الالن،  دعاة  ومواقف  رؤى  وأأيضات  سوا  عنف  ء   منتقديه، 

ابلالع  الأمر  الالعنف  العقائدي    ف نتعل ق  ادرام ت  وتـ   5. اتيجيسرت ال  أأو  نصوص ل سة 

)  س يكيةالالك تزو  ولSun Zhuلسون   ،)( وثورو    (،La Boétieبويس يه 
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(Thoreau)،    وتولس( والنصوص  Tolstoiتوي  ا خل،  )القر (،  اادلينية   ، لكرمي أ ن 

ا ىل  ال جني ابل ضافة  ا خل(،  احلدالكتاابت  ل،  )والتجارب  غاندي  ثر  و ل(،  Gandhiيثة: 

( )ماند،  (Luther Kingكينغ  )ا  كوم  مال(،  Mandelaيال   (،Malcolm Xكس 

( )Holmesهوملز  شارب   ،)Sharpغ )ال (،  ج Galtungتونغ  سعي(،  أ ش  دودت   ،

(Ash دول اكمارا  Dolci)تيش  (،   ،)(Camaraانج  ،)( ديلي Naglerلر  نجر (، 

(Dellingerأأرندت  ،)  (Arendt).ا خل الالعنفوأأكدت   ،  خيار  عىل  نذ  م   رشاد 

  أأعضاهئا يف   اخالتمدلف من  ل  يف اأأو  قها  اء  يف ميثا، سو 2007حلركة يف  تآأسيس ا

اكال عالسائل  و  ويف  وبياانا صداراهت  فةم  الص ا  ابح هتا  ا  فية.  ذل ضافة  أأنتجت  ىل  كل، 

الأ   احلركة الوسلسةل من  الالعنئقية تش اثفالم  الأسلوب  ا جحج   وتقدم  6فيح فهيا  أأيض 

و  أأ نيب  لأج ل اب أأو التدخ  نقالالام العنف أأو  مثل اس تخدا  ىركة ضد البدائل الأخر احل

التوغل يفمن خال  التغيري ال "م   ل  القاؤسسات  ا    ال شارة  وجتدر ة".مئنظام  أأن  ا  أأيض  ىل 

ا طوابواي  ليس   البدايف  اعُتربت  اعمتدهتا رشادالالعنفية اليت    يجيةال سرتات  ل أأي   ية هنج 

يف  فر  للنجاح  املعتادصة  العرب  الانقالع  العامل  والمتر  ىل  امل داابت  ل  ت  ا  أأن  سل حة.     

نطقة  هذه امل ممكن ا يف   يسالالعنف ل بتت أأن   أأث   2010اخر عام  يف أأو ة  ت العربيالثورا

ب  العامل  نم ل   ل هو حفسب،  ا.  أأيض  افع ال   ا  كن ل بد من  الأ   ىلل شارة  العربية  أأن   نظمة 

فو التسل طي اليت  البداية  يف  الجئت  الشعبية  ابلثورات  واهجالة  من عنفية،  الوضع    ت 

نف جية والع ار خلالتدخ الت امرص و   نقالب يفة )الاضادات محبك وشن ثورالل  خ

كث  زاة مع  اوابملو  وليبيا(.يف سوراي  ح  املسل   أأ ذكل،  الأنظمةفت  من محالت    بواق هذه 

الالعنفا ىل تش  اشهري سعي  الت  الهنج  أأنه "مني، وتقدميويه مسعة  صنع وتوظيف    ه عىل 

الغ الساعيب ر القوى  زعزعةية"  ا ىل  الس تقر ا  ة  ادلول  لهذهن فبال ة.  عربيار  ق،  لأبواا  س بة 

بقوة   تدحض ن  رشاد تحدة! ا  ايت امل احل الولخلضوع ملصا  دليل" عىلعنفية "لالا املقاومة

الأطرو املنتشة  هذه  الأنظمدم يف هنختاليت ل  حات  املطاف سوى  اليت لاية  تعري    ة 

ة. جنبي  فكل قوى أأ ك، يفش   ر، دون أأدىنأأنظمة تدو   يه امتم ملصاحل شعوهبا، وأأدىن اه

مق   وتظل   أأكتنرشاد  و عة  أأي   من  بآأن   م  تقرث  الالىض  جم ع الهنج  ليس  د رضونفي  رة  ر 
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رة النامجة  فة اا للتلكية، نظر  اتري  ا الأكرث نطقة، ل مل اس يف اعن العنف الس يملدم  كنه أأيض 

للتغيريمالءم وحيظ   ة  شعيباجلذري،  بدمع  الهنج  هذا  اجلز ق  ى  يف  ممـ ا  وي  من يضائر، 

 ته.س يادحدة البدل و و 

 وية سالماإل إلسالم و ا. 4

ن اذلي تنمتي  ادلي ئر، فهو   اجلزاخي ويف اترجلزائري  اجملمتع ا  مركزية يف  سالم ماكنةل  حيتل  ا

لي ليه، وابلتابلنتسا   واجلزائرايت، ويعزتونزائريياجلعظمى من  ه الغالبية الا  ايل مفن  ب ا 

تعترب    يعالطبيعي والش  ال سالأأن  أأساس ي ا  عنرص  م  رشاد  اا  ل اارص  لعنمن  ية  هو ملكونة 

اجلزااجمل  هنار ئمتع  لكن  بيي.  فرق  الطرح  ه  ك  يُرو  ذا  م وما  ل  مزعوم    اخنراط  نج 

"ا ساللحركل أأجندة  يف  الو  موية". ة  غال يف  يمت  ب  اقع،  ما  املصطلا  هبذا  التلوحي  املرتبط     ح 

س ي شاكليات  يفاب  خمتلفة،  وأأمنية  لتش  اس ية  هجحماوةل  مسعة  خمتلفة  فاع  اتويه  ةل 

قصاو  ال امن    هئاا  ا  فوفق هذ  الرايضية.   قافية وحىت فكرية والثلاوامجلعوية و اس ية  س يحلياة 

ناك  يةلثيوقراط وية" مكرادف ل ل مصطلح "ال سالمس تعما ما يُ ر، غالب  و املنظ ر حقوق أأو ا 

 رهاب.طية أأو حىت ال  ادلميقرا ال نسان أأو رفض

ا   ظ أأيض   ا عن ري  اان  تعبي" أأح ويةسالمن هتمة "ال  تكو  ة،دلول الغربيه يف بعض انأأ ياُلحه

حقي  لال سالم،ي ق كراهية  م  ة  ان  ونوع ا  و التالعب  عىلاعليات  دلينء،  غرار  خللط   

 وين". ور التكط رهاب يفل وابلتايل ا  مل هو ا ساليم حممتاملس"

ادليكتاتورون ف  أأما  عىلالعرب،  اعتادوا  "ا قد  ابلهتديد  التلوحي  وا  ل    لصاقه سالموي" 

عو  عية،لش ري اد أأنظمهتم غهيد  ن  بك م ل  انب، من خالجأأس يادمه الأ   خلدمةن  ويتطو 

لق، ترفض  ". ومن هذا املنطموية"ال سال  نيع ضدمل احلصن اىل أأهنم  لأنفسهم عق  التسوي

دأأ ول تسمح  ض من حيث املبهنا تعرت ا "ا سالموية"، أأول  لأ وصف بآأهنت رشاد أأن حركة

ا مثهبا امس ا  ر بآأن يلصق خأ  لأي  طرف  مث لأن   بية، سل من حشنة   مهلا حيا ملللجدل نظر   ري 

نا احلنيف  دين   امتىش معاليت ت   ةفالتسميسالمية،  افتنا ال  ثق أأصل يف  مس ليس لالا  هذا
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"مس "ا ساليه  وليس  و مل"  لأ أأخموي"،  ا  ال ري  هذه  ليه  ا  حتيل  ما  امل ن   شحونة تسمية 

 مع رؤية رشاد. يتعارض 

الوا تؤكدع قيف  ذ   ا  م  ،  ااكرشاد عىل  ا نة  فا هنااجلز ع  جملمتل سالم يف  الوقت  ، يف  ائري، 

الثيوقت  ،نفسه وتعرفض  ا  ملراطية  أأجل  حقمن  ن حرتام  ال  وحامسوق  وحتان  ظر  يهتا 

أأ   وتعترب من هجةس تخدام ال رهاب،  ا أأن تُدار من ِقبل سادلوةل  ن  أأخرى،  لطة جيب 

ي  مدنية أأن يصو  جي  ة، وأأن  قواني ادلوةلمنتخبة حبر  ثيل الشعب بل مم قِ ت علهيا من  ب 

أأ تخباملن  ا ابليي  اقرت ض  ونذك  اع  الس    رلعام.  اجلزاأأنه يف  أأثناءي، وحتديد  ئر ياق  احلرب    ا 

التسع لأهلية  ا قصينيايف  النظام  بذل  لتعم ت،  هجده  الانق ارى  بي سايق    مات 

ق تسد.   :ال  ابلأسلوب املعروف"الوطنيي"، عالميي" و"ادلميقراطيي" و"ال س  فر 

رشاد غأأ   وتعترب  اجلزان   و ئرييالبية  مس ااجلز   وولمئرايت  ودميون  يف  ار قطنيون  طيون 

الوقت،  نف عىلوابس  الفاعللتايل  الس ي  مب اي  مشاس يي  ا ىل رهبمختلف  الارتقاء   ،

التو م  هذه  وعس توى  وال قص  الوقوع  دم صيفات  لأنه  يف خف الانقسام  لأي   اء،  ميكن  ل 

ل لن أأ  خشص أأو هيئة أأو تنظمي،  ه املكوانت.د هذأأحفسه احتاكر ن يو 

ن   عالداد مل متشاد هو ار وع  مش   ا  قامة دفه ، وهد1954ول نومفرب  أأ   نشوع ا  وةل  ا ا 

العديسود فهيا  ميث    الراشد،  واحلك  لها  ال سالم  أأساس ي  ل  ان   مكمكو  من  اجمل وانا  متع  ت 

البد ومن  ااجلزائري.  أأن   وادلوةلهييي  احل جملمتع  لهيا  ا  تطمح  اليت  حقكر   حترتم  مجيع  ة  وق 

ن مل ا   يف ذكل غريمبا    ،ول متيزي  ثناءاس ت بال  واملقميي    طنيواامل ا  وةل دلنا نرفض اسلمي. 

يي ئر ك اجلزاويه حقيقة متس  اليت تصبو ا ىل تشدات  ا املزايفض أأيض  ر لكننا نقراطية،  الثيو 

 صويل". اخلطر الأ تخارمه ابل سالم حبجة "واف 

 نقاذ إل د والجبهة اإلسالمية ل. رشا5

رشاد    تعترب ماأأن  حركة  انقالبه  1992ر  يناي  11حدث يف      ر ع  و  ا  الشىل  عب  ادة 

فازت  لقد  قادمة.    ة لعقودحا مفتو تظل جراهح ة مروعة س  لييف حرب أأه ل اجلزائر  خدأأ 
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نقاذاجلهبة ال س ا س ياس مب  ، ويه حز المية لال  ، فوز  ا يف   عرتف به قانوان   مجيع  عريض 

فهيا، الانتخ شاركت  اليت  انتخاو   اابت  أأهجض1991ربديسم  26ابت  خاصة  اليت  هتا ، 

حزاب  بصفهتو   .العسكرية  يادةالق  س يا  ال   ي ا،س  ا  الامن  حىتعرت طبيعي  أأو  مناهضة اض     

أأنأأفاكرها وتوهج  لك من ل يشاركهاحق    ها، ومنا وبراجم خياراهت س ياس ي ا. ارهبا  حي  اهتا 

ِقبل سلطة   نتخابية منماهنا من انتصاراهتا الا تعسفي أأو حر حظرها بشكلكن ل يُقبل 

توضيح رشاد عىل    ةكص حر طة، حتر النق  ذهتبيي ه  د. بعريةعسك  عية أأو طغمة رش غري

تربطهاا  أأهن صةل  ل  لال  ال سالميجلهبة  ابعضوية    أأي   عي  ة  تد  ول  يف  نقاذ  الاخنراط 

نقاذ أأو عن  عن اجلهبة ال  أأن تنوب    كيد، فا ن  رشاد ل تنويبك  تآأ و   رانجمها.ب سالمية لال 

فس  التنا ركة يفشاي ا ابمل ن ا مع س ي  س يا  ليست حزاب    ساطةبب لأن  رشاد     حزب أ خر،ي  أأ 

ا، تع نتخاب. وأأ الا أأن  تربخري  نم ال سال   اجلهبة رشاد    هيا قادة معروفون ل دلقاذ مازا ية لال 

يف واحض  اجملمتوحضور  تيار وابلتا  ع،  كأي   حقها،  مفن  أ خر  يل  تنشط فكري  أأن   ،

البعض  س يا جيادل  قد  بآأن  ي و س ي ا.  ج  الأعضا  تحج  لرشاد  املؤ ء  أأحد  يف  اكن  سسي 

ال  يف اجل  ق مسؤول  بالسا نقاذ،يم سالهبة  لال  بآأن ر يد  ومن مث     ة  سوى   شاد ليستعي 

ا سالهب"ج  نة  لال  جت  –قاذ  مية  وهنا  ا  مكررة".  ال شارة  ادر  أأن   املعلعىل  مراد  ضو  ين، 

ابلفع دهينة، اذلي ا اجلهبة  نضم  ا ىل  بعدل  نقاذ  لال  من حظرها،  رتة طويةل  ف  ال سالمية 

  ه، اليت تلت  وق ال نسانقة حلت اجلس ميهتآاكنوعىل الا  1992  ايرب ينا عىل انقالجاج  حتا

ا يفبل ذكل ع مل يكن ق    ب يف أأي  يف قوامئ احلز نقاذ ومل يرتحش  ة لال  ال سالمياجلهبة    ضو 

ال سنتخاابتا لال  ، كام غادر اجلهبة  أأي قبل حىت ت 2004يف  نقاذ هنائي ا  المية  يل  ك ش ، 

 . 2007اد عام حركة رش

وية الوطا .6
ُ
 نية اَعلم وال نية له

بر   تؤمن ا  أأمغرية اكن  ة بشية، صعو آأن  لك جم شاد  اكبرية،  تطوير و س تخدام  حلق يف 

ن  لغهتقافهتا و ث ا  لهجهتا.  أأو  القانون  ا  ال دوةل  ت شعحترتم  سة عىلب بك  لأهنا مؤس  عه   نو 

ونآأمالشعية   اذلي  الشعبية.  اليوم  نشهد  أأن  دول دتل  فيه  اخلمع  مجيع  ت ياوص صتنا 
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نتت  اليتالثقافية   الأ   كو  وتشك  اجلز   مة مهنا  تس   ائرية  الهويثراءها.  اليت اجلزائريةة  تند   ،

ل  ، يفن التارخيقرون م  زجت عربمُ  بة، وقد والعرو  يةالأمازيغ ا ىل ال سالم و  املقام الأو 

، مفد أأخرى،  اس تفادت من روا   ت أأخرى. من ار ن دايانت وثقافات وحضابدرجة أأقل 

املنطل ا ىل  دع ت  ق،هذا  رشاد  مايوترق ام  احرت و  مقو  الوطنية،  هويتنت  ة  مكل ه ف ا  يي 

عاتيقمتع اذلي  للمج  اساته احلته ومؤس ه ومنظامق مجعياتع عىل  اظ لأخرى، هممة احلفرة 

وتمن  خدمعلهيا  بآأ للصاحل  ة  يهتا  ينبغي  ل  لكن  منالعام.  حال  تُ   ي   أأن  داس  الأحوال 

ةل  خموةل غري  فادل  ة،لقامئالس ياس ية ا  طةسلال ها من ِقبل  مت  احتاكر ي  مقومات الهوية أأو و 

ل ا  ابلعنارص  هنج يتعلق   وأأ بفرض قراءة   نة  نقا ىل توضييقودان    وهذا ما هويتنا.  ملكو  طة ح 

 .يةن ابلعهلام ل ساخن تتعل قأأخرى، حمل  جد

أأنه نقاش رضوري ومف ل   دارته بعقيد، لكن جيشك   ن  مف   النية واعتدال وبصرية.ب ا 

قِ امل  نؤوأأن تُدار ش  الضوري    يتعارض يف هذا ل و   ة منتخبةيمدن   لطةبل سدينة من 

متس  يش مع  ابل سء  لالكنا  لأنه  يفم،  يوجد  ال سال  نظام    دينم  حك  يزع  رجال  ون 

ن  الشعب "اب امجليع،  امع يشمل  س ياس جفضاء    ا ىل بناء   وتدعودمع رشاد تمس هللا". ا 

مي انول  مكو  خمتلف  بي  عىل  ت زي   أأيدياجملمتع  أأساس  عقائدي،  ويج  ول  م  وحيرت أأو 

ويضل الأق  السلمي  التع  منيات،  اجليباون  مجيع  م   بناء  ن  زائريي  وتشييد  اجملمتع  أأجل 

انطدلوةل،  ا لكالق  لكٌّ  مرجعيته.  من  ها  نالحظه  ما  الن  أأن   اعدو  من  يتبن ون يد  ذلين 

لامنيال اجلز عه يف  ا  ة  يُسيئون  أأكائر  الأمر  واقع  يف  يدمو   رثلهيا  نمما  وجند  م وع  هنا.  ن  ا 

لامنيد  م" الوحيعلت "منوذهجج   من التبعية  درجة  ىلالبعض، ا    دلى  ايفالثقالاغرتاب   ة للعه

المن ال هو  أأي   .رنساي ا يف فائد حال سوذج  أأن   ح عىل فتنقدي ومن فكر عقالين و   يف حي 

يف معظم   ىتف ورؤية شاذة، مدانة حالواقع احنرا  وذج هو يفذا المنلعامل س يجد أأن ها

الغربيا العه   حيث  ة،دلول  هية  لامن تقترص  البدلاذيف  ح ن  ه  ادلين  عىل  ف    ن مامية  تعس 

اع  وةل وضامنادل تدخل  اخت دلوةل،  ا شؤون  لكنيسة يفدم  فر ذت  بيامن  لامنية يف  نسا  العه

ال شالك  من   املتطأأشاكل  ف  لدلين، وبشر  أأكرثعادي  ال  عدائية جت  ك  ادلين  ساليم اه 

 .عىل وجه اخلصوص
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حلر اب ال لنس بة  رشاد،  انظكة  اذليام  ا  نصب  لس ياس  حيجيليه  و  أأل  امل ر ب  أأو  م  تدي ن 

ه يشك الت  مفثل هذاس ياس،  ل لنقاش اركة يف امن املشا  تهه أأو ثقاف افع عن لغتدامل وج 

هجة أأخرى اس، ومن  قاش الس ي ملشاركة يف النحرية ا  دهجة يقي    مي ا، لأنه من خطآأ جس  

الأذىينطو  ا حلاق  اجمل جب  ي عىل خطر  مم ازء  من  يدق  متع،  عاجال  د  ىل  ا  ،  أ جال  أأم    فعه، 

ا  دالمتر   قصائه  رد  ا  ام  عىل  ا  ن اجملال  ل  ن  لس ياس.  تعبري نات ابل ط واملوا  لمواطنيالسامح 

وحىت  أأنف   عن حبرية،  مقرتحات  سهم  تبطرح  مع  امتس ياس ية  ادلي ىش  أأو  معتقداهتم  نية 

ين عارص ملالفالسفة ا  العديد من  هنوري، وهذا ما يدافع ع أأمر  مشوع ورضلثقافية،  ا

 7. (Habermasrgen Juابرماس ) هرغن  يو  مثل البارزين

  وا . التوافق 7
 يمقراطية مارسة الدلم الوطت 

ااد دائـم  حركة رش  اعتربت با  الس يلنقاش والتقارب  القوى  ورة زائر رض اجلاس ية يف  ي 

قبل  ُمل   وحىت  احلحة.  نشاء  بعضا  شارك  يناير    ركة،  منذ  جانب   1992أأعضاهئا  ا ىل 

س ياس ي ومدافعيأ خر   ينشطاء  ال  حقو عن    ين  منق   أأيديولوجية  لفيات خ   نسان، 

ب ولالنهتآاكت نقالرافض لالأأهيم الر بري عن  بات للتع ت واملناس  ءاش ىت اللقاتلفة، يف  خم 

نت قد الوطين لساالع  –وا  أأو دع  –ارضين  واكنوا ح   تلته.ليتل نسان اس مية حلقوق ااجل 

جيديو ) ا يفكر (، وشا1995ا   8جلزائر ايف    واءة، سعات املعارضجامتا   العديد من وا أأيض 

ا  أأو ن    9. خلارجيف  ابر   ا  تؤمن  وقشاد  دامئ  د  لنقاش  ا  علت  عىل  امل ا  بادرات طالق 

ين  عةل يف اجملمتع املدلفاجلهات اا  مع اكفةدلعوات اليت جتشك ا جياب لك ابة ب والاس تجا

ق ا  أأسا   وهذا يف حد  ذاته يشك    صاء لأي  طرف،دون  ال  يف  تـمث  م   س ي ا لرشاد،مبدأ  

 . ع املدينمتممثيل اجمل لس ياس يي و ا فة الفاعليمع اكن والتعاو  رتشاو ال  شجيع ت 

 دولية بيئة الل يادة واالس .8

حبقها  تفظ  حت  رشاد  مع  حركة  احلديث  الفيف  الس  اعمجيع  احلكوميي  ي لي  غري  اس يي 

احلكومية  املنظامت  و  اغري  العامل  لكرب والغربعلواملفكرين يف  ا.  أأيض  احلركة   حترصن   
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ركة، مبادئ احلو   ام أأهدافافة مع احرت فشلت بطريقة  لتصاا  جتري هذه   أأنعىل  ـ ادامئ

أأجنيب يف    لأي  ورفضها    الليهتا ق امي اس تلس  س ياس. ال اجلزائر  حارض ومس تقبل  تدخ ل 

شارك  و  فقد  عليه،  من  بناء   مؤمتر أأعضاء  س  رشاد يف  نشطاء  مع  ولقاءات  س يي ايات 

ا املدومن  منينجملمتع  أأيد  ،  )قوميلخمت  جيةيولو خلفيات  ا سالي فة  علام،  ي، ين ميي، 

  و الأشخاص ل يعين ت أأ ه الكياانش مع هذاأأو النقجامتع  هييي أأن  الابد(. ومن ال وغريمه

أأفعاهل  افقة عىل و حوال، املحبال من الأ  أأو  أ راهئم  ن  م. ويف همجيع  ا  الهجامت    ذا الصدد، 

املو  رشاد،هجالأخرية  ضد  تهتمه   ة  لـ"  اترةا  اليت  تأأجندابلعمل  قهطه   ركيةة  أأ ر و/أأو  و ية" 

"ا    ابلنامتء تي ار  اىل  تستند  سلمي"، لمل ال خوان  أأي    م  ا ىل  شآأهنا  حقيقة  ت ن  ضفي  أأن 

رفض  نت، ويه تعالقة مع أأي  دوةل اك  دقمي رشات  قية. فالامع أأدىن مصداعىل هذه املز 

أأي  دامئـ ا و  أأجنيبت  بشك واحض وُمعلهن  البدل.    دخ ل  نذوليف  ا عند  نيع رس    أأن    قولما 

ي   عامن بآأ دي ول تاجلزائر   مع النظامت  ل العالقاقامين أأفضتُ   ية والرتكيةالقطر   احلكومتي

 .دخول بدلهيام  نرشاد م اءبعض أأعض  ال  عن منعهامشاكل احلراك، فضن الأ شك م

لها ممثلهيحفركة "ال خواعىل ذكل،  عالوة   ليس و   يف اجلزائر،الرمسيي    ان املسلمي" 

ص أأي   ه لرشاد  هبيلك ةل  التنظية  لكنميذا  أأب  .  نقبل  تس تخدد  لن  أأن  دكتاتورا  ت  ايم 

ىل  نذ الانقالب عملسلمي"، خاصة م ان اد "ال خو حراب  ض  يت تشن  ومرص، الاخلليج  

مرس  الرئي أأبواقها  محمد  هللا،  رمحه  اجلزائس  لك   يف  لتجرمي  بـ"ال خوان  ر  اتصال 

نملاملس ذلا  ونقول: ي"،  ر  لل   كر  عاليس  أأي   ب عضو قة  رشاد  ي"، ملسلما  "ال خوانـية 

قر تلكهنا   ا  رفض  السفض  ا  لأي  اكاماطع  يفر ح  أأن  علهيان  مينع   ض  أأو  جامت ها من الاأأو  ع 

 .كلت ياس ية أأوهذه اجلهة الس  النقاش مع 

نفس  ةمث تتداول  أ خر    مع د هوجاء ضد رشاد، هو  اليت تشن  حراب  ادلوائر    موضوع 

ليب الن  انزعوم لـ"عدو رشاد امل أأن  ر أأول    رةدر ال شانا جتوه   يا".اتو عىل  ا ىل  د دأأبت  اش 

ال   عىل دانة  ال مربتد ا  العا  الأطليس   لف شاملاييل حلخ ل  ايف  امل مل  ا  وأأيض  شاركة  لعرب، 

ن  ثورة  ور اجليش الصه ناتو، حبضيف مناورات ومتارين ال   يجلزائر ا  قة للجيشاملوث   يوين. ا 
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د.  ا رشاهبق أأشادت  لملنطا ان هذتاتورية، ومد دك ض  ورة مواطنيةليبيا يه ث  يف  2011

يف ونشطاء    ليبيي  ءن أأصدقابدعوة م  2011عام    يفاد ليبيا  ض أأعضاء رشعبوقد زار  

بليبيا وسواء تعل ق الأمر    10.ع سام واحرت جيدة وا  ، حيظون بسمعةال حقوق ال نسانجم

مع    ج الالعنف،يف هنم س يخ نضالهتهيا عىل تر رو جش عت رشاد دامئ ا حمابسوراي، فقد  أأو

الو هناكر است  يف  الأ   نفسه  قتا  اكج التدخ ل  اذلي  السبب  نيب  لحنالن  راف رئييس 

 .ة مروعةين يف حروب أأهليلبدلوادلفع ابعنفية الورات الالث

 د مويل رشا. ت9

لر  ح  شاد  أأي   من  المتويل  أأ تقبل  أأو  جزائكومة  غري  يف شخاص  احلركة  وتعمتد    ريي. 

أأنشط ترب  متويل  و عهتا عىل  أأعضات  ع وت   اهئامساهامت  ا  هشج  أأيض  دفع عىلم  أأمواهل      م زاكة 

ال   للمحتاجي الس ياسج )خاصة  وعاناء  أأ   وبيامن  .ئالهتم(س يي  ر  مبالغ   قطابيبذ  النظام 

يوروهات يف  ماليي ال ةل، ويرصف بعض أأتباعهم  ة ادلونزي الشعب وخئةل من أأموال  طا

يتجرؤن  ذلات وتلبية الشهوات،امل  حركةام  ابهتم دون حياء  نفسه لأ ون ويسمحون  رامه 

رشاد قِ آأهنا  ب  مثل  من  ل  أأجنب بمتو  دول  تل  دون  دل قدية،  أأي   يُثبتمي    م مزاعه   يل 

ا  وافرتا ا ءاهتم.  فه احلبطبيعة    الشائعات واحضلهدف من مثل هذه  ن   ا ىل ال،  م يسعون 

ا بذور  نفزرع  يف  املواطني  لشك  ل وس  مبادرة  لك  عن  صفوفهمنت وثنهيم  حبرية    ظمي 

بمتوين  وضام أأعامهلم  قتاتوريك نس بة لدلل فبا  هم.آأنفس ل  ة: لك  دة جد بس يطعاايت، هناك 

ل ل من  احل أأجنبية!ئن وعيل يدم مصو خافيه، فه  تتحك   ،ومن مث  السلطة،  متو 

 صة . الخال 10

عاد اكن ال  اول  حت  اقف حركة رشاد، يف وقتوالتذكري مبو   ة التآأكيدهدف من هذا املقال ا 

ا الس ياس  فيه  الفعلياحل   يةلقوى  لل ليفة  تق ة احل سلطة  ثه  احلس ميالية،   حرصنا  م  ـ راك. ومن 

الرد عىلعىل ل   اليت ل  الباطةل  الهتامات    نف شفاف ها، بك  أأساس  الوقت  سه،  ية، ويف 

اخت موقف  رفضنا  متتب ع تذاري.  اع اذ  أأي   عىل  يفى  احل  ل  تن ملسار  أأهنا  شط  ركة، 
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نظمة  لأ ا يزع امكرث   أأ د أأن  فة. ونؤك  ومش    يةوعة وقانون أأهدافها مش و   بشفافية، وأأساليهبا

اجمل يه  الاستبدادية قوى  املدين  تتحر    متع  وصاليت  من  و ر  صفت ايهتا  م  من  نظ  أأجل  وفها 

 تاكلب  طة ابذلات يه اليت تفرس  ذه النقه  ىن شك أأنل يساوران أأد ا حداث التغيري. و

م حراب  رشسة ضد  لنظام وتوابعها أأن     شاد. ويبدور   وش هن  أأ   نظامال جلي ا  ن ابت يش 

منظمة  لكهيآ  تحقتل  أأ وح  ة  لتنضم   ر  اىلا  خرى  مسار  أأجلن  من  وهو  التغيري،  ل  ضال 

ليهدبط ما تابلض  ا  أأ   عو    فسهم يف أأن  تنظمي  واملواطنات عىلتشجيع املواطني  ي  رشاد، 

أأحزاب، ، وغريهانقاابت،    هيآلك )مجعيات،  ة وتدمع  ر  تكون حمن التشكيالت(    نواد 

ا أأن ي  ذكل  آأنراك، ومن شاحل مأأيض  ة اكنت  هجوةل من أأي    حماي   وصد  لأ د  ضل ر أأف  قد 

ة  ل هذه الهيآلك، ا مثناعة بآأن  ن عىل ق ساره. حنحتريف م   احلراك أأو  ستيالء عىللال حلر 

س تكواملواط  امل   وننية،  مناس  يف  أأرضية  ل رساء  لتنظميس توى  و   بة  بيهنا  ل  نقاش  التوص 

 ي.اجلزائر   ب الشعده  ينش  لتغيري اذلييق اق من شآأهنا حت   خارطة طريق   فق ورمسا ىل توا

ا بطب من  م عيلضوري،  احلال،  اجلة  الأيديواناقشة  و نب  عية، الاجامت  ع املشاريولوجية 

ة لضامنالقوى  يع توحيد مج لية تمتثل يف ل  الأولوية احلان تظلك  :احلر 

مواطنهيادان وحق  س يادة بال – كنفها حب  مجيع  العيش يف  والمتتع  ي ر يف  حبقوقهم ة 

 س ية؛ ساالأ 

الاق – ل  وس يةلالعتباره  ابعام  ال  رتاعتكريس  القادةت خ الوحيدة    والربامج   يار 

 ساس ية؛ ق الأ ة واحلقو الفردي تاحلراي ع احرتاملس ياس ية ما

الس ياساحلق يف   – املواطني دون  وامجلعو   والنقاب  العمل  ا ىل اي مجليع   حلاجة 

 قامئة؛لاأأي  موافقة من السلطة احلصول عىل 

قايار خت ق يف حرية ااحل –  ت؛ التوازانو ابط لضو مة ااحلاكم وا 

ادلميقر الرق – الفعليةط اابة  ِقبل    ية  الشعبمم من  الق   ثيل  امل عىل  ل حة  سوات 

 ية؛لأمن لأهجزة اوا



 اكر احل رشاد مضن
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 اء؛ اس تقالل القض –

 الم؛حرية ال ع –

 .دل لرثوات البالديع العاوزالت –

 

 حالت ال  

 
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 

  اتيجي الاسرت   الالعنف  يامنب (  خاليقأأ   أأو   ديين)  املبدأأ   حيث   من   الالعنف  نهتاج ا  ا ىل   يدعو   العقائدي   عنف الال  5

 . الأخاليق هنب جا ا ىل ة ور ابلض  ةل حاال   ندو  وهذا التغيري هدف  لتحقيق طريق أأمضن شكي  لأنه عنفاللا يتبن  

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 

  مع   0820  يف و.  ن ير وأ خ  حرب  ومحمد   راهميي ب  يد امحل   د وعب  نورال   عبد   ىي حي  وعيل   حنون  يزة لو   عم 2000  عام   يف   9

  ات اجامتع .  وأ خرين   معالوي  دورش ي   دمحم   بن   وأأمحد   عدي  لهواريو   يدمه س    ادلين   وصالح  همري  امحليد   بدع 

 . ا خل ، RCD و  HMS و  FIS  وFFS  أأحزاب مع 2019-2018 يف ةخمتلف

  سلمي بو   جسن   مذحبة   ضيةق   يف   حوظمل  بشك  ل ع  ذليا   انال نس   حقوق  عن   عافاملد  تربل،  فتحي  بيهنم  ن م  10

 . 1996 يف جسي  1000  من  أأكرث م أأعدِ  ثحي



 

 

 

 



 




