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The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional intellectual hubs.
The ACRPS achieves this objective through consistent
research, developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links with both
Arab and international research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism
in Arab societies, committed to strengthening the Arab
nation. It works towards the advancement of the latter
based on the understanding that development cannot
contradict a people's culture and identity, and that the
development of any society remains impossible if pursued
without an awareness of its historical and cultural
context, reflecting its language(s) and its interactions with
other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research-based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line
with this vision, the Center conducts various academic
activities to achieve fundamental goals. In addition to
producing research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and convenes
conferences, workshops, training sessions, and seminars
oriented to specialists as well as to Arab public opinion.
It publishes peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and English to
reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in autumn 2010
with a publishing office in Beirut, has since opened three
additional branches in Tunis, Washington and Paris, and
founded both the Doha Historical Dictionary of Arabic
and the Doha Institute for Graduate Studies. The ACRPS
employs resident researchers and administrative staff
in addition to hosting visiting researchers, and offering
sabbaticals to pursue full time academic research.
Additionally, it appoints external researchers to conduct
research projects.
Through these endeavours the Center contributes to
directing the regional research agenda towards the main
concerns and challenges facing the Arab nation and
citizen today.

املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني،يف ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
.وتطوير األدوات املعرفية
 ملتزمة بقضايا األمة،يتبنى املركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية
 انطالقًا من فهم أ ّن التطور، والعمل عىل رقيها وتط ّورها،العربية
 بفئاته، بل إ ّن تط ّور مجتمعٍ بعينه،ال يتناقض مع الثقافة والهوية
، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،وبلغته
 يعمل املركز عىل تعزيز البحث العلمي املنهجي والعقالنية،ومن ث ّم
 بتحليل السياسات االجتامعية،يف فهم قضايا املجتمع والدولة
 ويتجاوز ذلك إىل دراسة.واالقتصادية والثقافية يف الوطن العريب
 وبالسياسات،عالقات الوطن العريب ومجتمعاته مبحيطه املبارش
. بجميع أوجهها،العاملية املؤث ّرة فيه
 يعمل املركز عىل تحقيق أهدافه العلمية،ويف ضوء هذه الرؤية
 فهو ينتج أبحاث ًا، عن طريق نشاطاته األكادميية املختلفة،األساسية
 ويبادر،ً ويصدر كتبًا محكّم ًة ودوريات علمية،ودراسات وتقارير
، ويعقد مؤمترات، ويدير عدة برامج مختصة،إىل مشاريع بحثية
 يف مواضيع متعلقة بالعلوم، وندوات أكادميية،وورش عمل وتدريب
 والرأي العام العريب، ومو ّجهة إىل املختصني،االجتامعية واإلنسانية
 يف توجيه األجندة البحثية نحو القضايا، عرب كل ذلك، ويساهم،أيضً ا
 وينرش املركز.والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن واملواطن العريب
.جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية
 وله فرع يعنى بإصداراته،2010 تأسس املركز يف الدوحة يف خريف
ّ
. يف تونس وواشنطن وباريس، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يف بريوت
.املؤسس
ِّ ويرشف عىل املركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
 وما زال يرشف،ّأسس املركز مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية
 كام ّأسس معهد الدوحة للدراسات،عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي
 وهو معهد جامعي ترشف عليه إدارة أكادميية ومجلس أمناء،العليا
.مستقل يرأسه املدير العام للمركز
 ويستضيف. وطاقم إداري،يعمل يف املركز باحثون مقيمون
،باحثني زائرين لإلقامة فيه فرتات محددة من أجل التف ّرغ العلمي
 ضمن أهدافه،ويكلّف باحثني من خارجه للقيام مبشاريع بحثية
.ومجاالت اهتاممه
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 سرديات وسرديات مضادة:الحراك الجزائري
The Algerian Hirak: Narratives and
Counter Narratives
 ولمواصلة. حــول الحراك الشــعبي في الجزائــر، خاصة بالفرنســية،نُشــر العديــد مــن األدبيات
 تكرس له،النقــاش وتجديــده وتعميقــه حــول هــذا الحــدث التاريخــي بمناســبة ذكــراه الثالثــة
. يثيرها/خاصا تبحث فيه في بعض اإلشــكاليات المركزية التي أثارها
عددا
ً سياســات عربية
ً
مســرحا لصــراع ســرديات
يســتند هــذا العــدد إلــى فكــرة أساســية فحواهــا أن هــذا األخيــر كان
ً
تضمنهــا إلــى تحليلها وتفكيكها لتفســير
 والتــي ترمــي المقــاالت التي،وســرديات مضــادة
ّ
،وفهم المعاني والتأويالت البينذاتية التي تقوم عليها والرهانات السياســية الكامنة وراءها
 تبحث. يتضمن هذا العدد الخاص خمس دراسات.من خالل مقاربات مختلفة لكنها متكاملة
األولــى فــي تحــوالت ومعضــات سياســة الجزائر األمنيــة في ســياق إقليمي مضطــرب وحراك
 وتعالــج الثالثة موضوع، وتحلــل الثانيــة توظيــف التاريــخ والهوية فــي خضم الحــراك،داخلــي
 أما الخامسة، وتناقش الرابعة دور العامل الخارجي،االقتصاد السياسي لالنتقال الديمقراطي
.وتحديدا بفرنسا
 فتبحث في الحراك الجزائري في المهجر، وهي دراسة مترجمة،واألخيرة
ً
 االنتقــال، صــراع الســرديات، الهويــة، الربيــع العربــي، الحــراك الجزائــري:كلمــات مفتاحيــة
. العامل الخارجي،الديمقراطي
Several articles have appeared about the popular Hirak in Algeria, mainly in
French. On the occasion of the third anniversary of Hirak, Siyasat Arabiya
dedicates a special issue to it, in which some of the most important themes of
Hirak are discussed. This issue is based on the fundamental idea that Hirak was
the scene of a conflict of narratives and counter-narratives. The contributions
in the special issue aim to analyse and deconstruct these narratives in order to
explain and understand their underlying meanings and political stakes through
different but integrated approaches. This special issue contains five contributions.
The first examines the changes and dilemmas of Algerian security politics in a
turbulent regional context and internal mobility; the second analyses the meaning
of history and identity in the midst of movement; the third addresses the question
of the political economy of democratic transition; the fourth discusses the role
of external factors; and the fifth and final contribution, which is a translation,
examines the Algerian Hirak abroad, particularly in France.
Keywords: Algerian Hirak, Arab Spring, Identity, Contending Narratives,
Democratic Transition, External Factor.
. جامعة باريس الثامنة، وأستاذ محارض، الدوحة، أكادميية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية،أستاذ مشارك
Associate Professor, Joaan Bin Jassim Academy for Defence Studies, Doha, Associate Professor, Université Paris 8.
Email: abenantar@univ-paris8.fr
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تقديم
صدر العديد من األدبيات ،ال سيام بالفرنسية ،التي تتناول الحراك
الشعبي يف الجزائر ،من زوايــا ومنظورات مختلفة ،ومتكاملة يف
بعض األحيان ،حيث تعددت مداخلها (السياسية ،والسوسيولوجية
واالقتصادية والتاريخية والثقافية) بتعدد اهتاممات الكتَّاب البحثية
وخلفياتهم األكادميية ،بيد أن بعض هذه األدبيات استعجل األمر بعض
اليشء ألنه نُرش يف أوج الحراك بل حتى يف بداياته األوىل ،فأول عدد خاص
لدورية فرنسية يُنرش حول الحراك صدر يف حزيران /يونيو  ،(((2019أي
أقل من خمسة أشهر عىل اندالعه يف  22شباط /فرباير  ،2019بينام
صدر بعضها اآلخر أثناءه وبعد توقفه((( .وهذا الترسع األكادميي ،أو
حتى "السبق األكادميي" ،لفهم هذه الظاهرة الفريدة من نوعها يف
رسع ميكن تف ّهمه ،مل يسمح بتقديم تلك األدبيات
تاريخ الجزائر ،وهو ت ّ
األوىل قراءة متكاملة للظاهرة ألنها كانت حينها قيد التشكل ،حتى وإن
كانت دراساتها امليدانية ،وهي قليلة ج ًدا ،تق ّدم صورة مرجعية لتحليل
الحراك ،يف سياق ووقت محد َدين ،حيث تسمح مبقارنتها مبا يحدث
فيام بعد لفهم محددات مساره.
وبهذا الخصوص تقول فاطمة أوصديق إن تحليل حالة أو فعل
اجتامعي قيد الحدوث يكون دامئًا محفوفًا باملخاطر بالنسبة إىل
الباحثني ،ما يتطلب الحذر تجنبًا لالنسياق وراء التفسريات القامئة
عىل تقدير فوري لعالقات القوة كام هي ،أي بالشكل الذي ميكننا
رؤيتها ،يف اللحظة ،أو بالشكل الذي ت ُتاح فيه لنا رؤيتها .ومع ذلك،
تضيف أوصديق ،ميكن اقرتاح قراءة للحدث االجتامعي (الحراك)(((.
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أكرث يف فهم الظاهرة .بالطبع ليست هذه حالة نادرة بل هي القاعدة
يف تعامل األدبيات األكادميية مع األحداث املستجدة ومحاولة فهمها
وتفسريها يف مرحلة ميالدها العسري واملعقد بل واملستعىص عىل
الفهم لطبيعتها ،ال سيام الفجائية ،ولعدم اتضاح معاملها بعد.
حسبنا أن الوقت الذي يفصلنا عن تاريخ بداية الحراك يف الجزائر
(شباط /فرباير  )2019وتاريخ توقفه (آذار /مارس  ،)2020من تلقاء
نفسه بفعل جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد – )19-قبل أن
تقرر السلطة منعه باشرتاط حصول ترخيص رسمي مسبق للتظاهر
من وزارة الداخلية ما يعني عمل ًيا حظره –كفيل بأن يسمح لنا بتقديم
قراءة رصينة لهذا الحدث التاريخي .وهذا ما يطمح إليه هذا العدد
الخاص من سياسات عربية دون أن يزعم تدارك كل النقائص يف األدبيات
أو الزوايا امليتة (تحليل ًيا) يف هذه الحركة االحتجاجية العارمة أو اقرتاح
إجابات حاسمة لإلشكاليات املطروحة بشأنها .تقدم الدراسات التي
يتضمنها قراءة معمقة للحراك الجزائري بعد مرور ذكراه الثالثة بأشهر
معدودة محاول ًة فهم سياقه (املحيل والخارجي) وحيثياته ،وقضاياه
التعبوية ،ومساره وفواعله ودينامياته وعالقته بالسلطة.
نو ّد ،قبل العرض املقتضب ملضامني مقاالت هذا العدد ،الوقوف
عند مسائل تحليلية نراها مهمة يف فهم متوقع الحراك بالعالقة مع
السياق االحتجاجي اإلقليمي وتعامل السلطة معه ورصاع التمثالت
والخطابات والرسديات .ومبا أن الحيز ال يتسع للخوض يف هذه
املسائل بعمق وعىل نحو موسع ،نكتفي بثالثة عنارص كفيلة ،عىل
جزئيتها وانتقائيتها ،باملساعدة يف فهم العالقة بني الحراك والسلطة
ورصاع الرسديات والرسديات املضادة وما تحتويه من معانٍ وتأويالت
بينذاتية؛ رصاع يدور باألساس حول (نزع) الرشعنة.

ليس الغرض من هذا التذكري املفاضلة بني ما ميكن أن نسميه
األدبيات املبكرة (متهيدية ،استهاللية ،استكشافية) واألدبيات املتأخرة
أو املتأنية (تحليلية معمقة) – فاألوىل تفتح النقاش العلمي حول
الحدث بينام تدقق وتتعمق فيه الثانية أكرث – وإمنا التأكيد عىل أن
دراسة الظواهر وفهمها يكونان أعمق ونتائجهام أكرث وجاهة كلَّام
ابتعدنا عن السياق الحديث (نقطة االنطالق) وأخذنا املسافة الزمنية
فمثاًل األدبيات التي نُرشت يف األشهر األخرية من الحراك
الكافيةً .
وبعد توقفه استفادت من املدة الزمنية لبناء مناذج تحليلية تسهم

 .1سياق الحراك دول ًيا ومحل ًيا
يأيت الحراك الجزائري يف سياق احتجاجي يف الجنوب الكبري Global
( Southآسيا والرشق األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية)((( مبا يف ذلك
املنطقة العربية التي عرفت موجتني ،األوىل يف عام  (((2011والثانية

 1كرست أربع دوريات فرنسية أعدادًا خاصة للحراك ،وهي:
L'Année du Maghreb, no. 21 (2019); Maghreb-Machrek, n. 244 et no. 245
;)(2020); Mouvements, no. 102 (2020); Pouvoirs, no. 176 (2021
كام كرست له دورية جزائرية عددين خاصني.Insaniyat, no. 87 et no. 88 (2020) :
 2من بني هذه الدراسات امليدانية الدراسة املرتجمة واملنشورة يف هذا العدد :ديديي
لوساوت" ،القيام بالحراك يف باريس :مشاهد ثورة ضد 'النظام الجزائري'" ،ترجمة
لحسن زغدار.
3 Fatma Oussedik, "Le hirak: Quelques réflexions sur les enjeux d'un
mouvement contestataire en Algérie," Insaniyat, no. 88 (2020), p. 69.

 4حول الحركات االحتجاجية يف دول الجنوب ينظر العدد الخاص من الدورية الفرنسية
(أحلنا أدناه إىل بعض مقاالته).)Alternatives sud, vol. 27, no. 4 (2020 :
 5مثة فيض من األدبيات حول املوضوع ،ينظر عىل سبيل املثال :جلبري األشقر [وآخرون]،
الثورات العربية :عرس التحول الدميقراطي ومآالته (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات)2018 ،؛ محمد عيل الكبيس ،كيمياء الربيع التونيس والعريب (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2014 ،؛
Luis Martinez, L'Afrique du nord après les révoltes arabes (Paris: Presses de Sciences
Po, 2019); Walid Noueihed, "Reading the Arab Revolutions: Authoritarianism and
the Implications of Change," AlMuntaqa, vol. 1, no. 2 (2018), pp. 102-112; Asef

ً
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ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
تقديم :الحراك الجزائري :سرديات وسرديات مضادة

يف عام  ،(((2019وبينهام حراك الريف يف عام  2016يف املغرب(((.
أما محل ًيا فلم يأت من عدم بل هو امتداد لحركات احتجاجية
عىل مدار عقود من الزمن ،وإن كانت متقطعة ومحدودة جغراف ًيا
وتحمل ناد ًرا مطالب شاملة(((  ،وأهمها تلك التي حدثت يف منطقة
Bayat, Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring (Stanford:
Stanford University Press, 2017); Frédéric Volpi, Revolution and Authoritarianism
in North Africa (London: Hurst, 2017); Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions:
Yemen Libya and Tunisia after the Arab Spring (New Haven: Yale University
Press, 2016); Merouan Mekouar, Protest and Mass Mobilization: Authoritarianism
Collapse and Political Change in North Africa (London: Routledge, 2016); Larabi
Sadiki (ed.), Routledge Handbook of Arab Spring: Rethinking Democratization
(London: Routledge, 2014); Mounia Bennani-Chraïbi & Olivier Fillieule, "Pour une
sociologie des situations révolutionnaires: Retour sur les révoltes arabes," Revue
française de science politique, vol. 62, no. 5-6 (2012), pp. 767-796.
 6ينظر عىل سبيل املثال :ماريز يونس" ،فاعلو الحراك املدين اللبناين :قضية مشرتكة،
خلفيات متناقضة" ،سياسات عربية ،العدد  ،)2018( 31ص 92-81؛ نادر الرساج ،الخطاب
االحتجاجي :دراسة تحليلية يف شعارات الحراك املدين (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات)2018 ،؛ زهرية مزارة" ،الحراك الشعبي ما بعد الربيع العريب:
بني مطالب التغيري الجذري للنظام واستكامل عملية البناء الدميقراطي (الجزائر ،السودان
أمنوذ ًجا)" ،مجلة الفكر القانوين والسيايس ،مج  ،4العدد  ،)2020( 2ص 351-334؛
;Pierre Blanc, "Dix ans de révoltes arabes," Esprit, no. 7-8 (2021), pp. 171-180
Alem Hajar et Dot-Pouillard Nicolas, "Liban: La portée et les limites du
hirak," Alternatives sud, vol. 27, no. 4 (2020), pp. 65-80; Magdi El Gizouli,
"Soudan, divisions entre les acteurs du soulèvement de 2019," Alternatives
sud, vol. 27, no. 4 (2020), pp. 121-232; Zahra Ali, "Irak: Le civil et le populaire
au cœur de la révolte," Alternatives sud, vol. 27, no. 4 (2020), pp. 81-89.
 7الحبيب استايت زين الدين ،الحركات االحتجاجية يف املغرب ودينامية التغيري ضمن االستمرارية
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2019 ،؛ عمر إحرشان" ،حراك الريف:
السياق والتفاعل والخصائص" ،سياسات عربية ،مج  ،6العدد  ،)2018( 31ص 80-67؛
Anne Wolf, "Morocco's Hirak Movement and Legacies of Contention in the
Rif," The Journal of North African Studies, vol. 24, no. 1 (2019), pp. 1-6.
 8حول مختلف االحتجاجات التي شهدتها الجزائر قبل الحراك ،ينظر :الطيب مكاش
ورشيد بكاي" ،كرونولوجيا االحتجاجات والحراك الشعبي يف الجزائر – محطات تاريخية"،
مجلة التمكني االجتامعي ،مج  ،3العدد  ،)2022( 1ص 202-192؛ سعود حجال" ،الحركات
االحتجاجية يف جزائر اليوم :الفعل االحتجاجي لدى الشباب البطال – تحليل ألحداث
الجنوب ،ورقلة  ،"2013مجلة مجتمع تربية وعمل ،مج  ،1العدد  ،)2016( 1ص 46-29؛
Naoual Belkhdar, "'L'éveil du Sud' ou quand la contestation vient de la marge:
Une analyse du mouvement des chômeurs algériens," Politique africaine,
no. 137 (2015), pp. 27-48; Ratiab Hadj-Moussa & Sophie Wahnich, "Les
émeutes: Contestation de la marge ou la marge de la contestation," L'Homme
& la Société, no. 187-188 (2013), pp. 9-14 ; René Gallissot, Le Maghreb de
traverse (Saint-Denis: Editions Bouchène, 2000), pp. 169-180; Didier Le Saout
& Marguerite Rollinde (dir.), Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb:
Perspective comparée (Paris: Karthala-Institut Maghreb Europe, 1999).
حول البعد الهويايت (األمازيغي) للحركات االجتامعية وتطور السياق السيايس ،ينظر:
Didier Le Saout, "Les associations amazighes au défi de l'institutionnalisation
"au Maroc et en Algérie: Entre logique consensuelle et logique protestataire,
in: Mohand Tilmatine &Thierry Desures (dir.), Les revendications amazighes
dans la tourmente des "printemps arabes" (Rabat: Centre Jacques Berque,
2017), pp. 161-193.
مطالب بيئية (التظاهر ضد قرار الحكومة استغالل الغاز
مثة أيضً ا احتجاجات حملت
َ
الصخري) كتلك التي عرفتها بعض مناطق جنوب البالد يف  ،2015ينظر :عبد النور بن عنرت،
"دالالت االحتجاجات يف جنوب الجزائر" ،العريب الجديد ،2015/1/31 ،شوهد يف ،2022/3/1
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القبائل يف عام  ،1981ويف قسنطينة وسطيف رشق البالد يف عام
 ،1986ويف الجزائر العاصمة يف عام  ،1988ويف منطقة القبائل يف
فضاًل عن االحتجاجات
عام  ،2001ويف منطقة األوراس يف عام ً ،2004
الطائفية البعد يف غرداية مبنطقة مزاب جنوب البالد يف املدة -2013
 ،2015واالحتجاجات عىل الغاز الصخري يف جنوب البالد أيضً ا يف
عام  ،2015وغري ذلك .بيد أن هذه االحتجاجات مل تتخذ قط بع ًدا
وطنيًا ،وحتى تلك التي رفعت مطالب مشرتكة بقيت محصورة يف
املنطقة الجغرافية التي اندلعت فيها ،دون االمتداد إىل بقية أرجاء
الوطن((( .وتخلل بعضها أعامل عنف وتخريب للممتلكات العمومية
والخاصة وخاصة وقوع ضحايا ،إىل أن جاء الحراك ليحدث نقلة
نوعية يف الفعل االحتجاجي يف الجزائر عىل ثالثة صعد :السلمية؛
والبعد الوطني؛ وشمولية املطالب .وهذا ما مييز الحراك من الحركات
االحتجاجية؛ فهو وطني البعد وشامل املطالب من حيث املضمون
(سياسية واقتصادية واجتامعية) قاده الشعب وليس فئة اجتامعية أو
مهنية أو منطقة جغرافية معينة كام كان الحال يف السابق ،فالحراك
رفع سقف املطالب إىل حد املطالبة برحيل النظام راف ًعا شعار
"لريحلوا جمي ًعا" .وميكن حرص السامت األساسية للحراك يف الجزائر
يف :السلمية( ،((1واملطلب الدميقراطي ،وإشكالية التمثيل /الزعامة(،((1
والطبيعة السوسيولوجية العابرة لألجيال ،ومتلك  ownershipالتاريخ
أي تدخل خارجي
والهوية وإعادة بناء الرسدية الوطنية( ،((1ورفض ّ
يفhttps://bit.ly/3PU2mOZ :؛ لإلشارة أن الجزائر كانت تشهد ،قبل الحراك ،حركات
احتجاجية شبه يومية ،وإن كانت مختلفة ومتنوعة من حيث الحجم واملطالب والصدى.
فوفقًا إلحصائيات رسمية للمديرية العامة لألمن الوطني ،عرفت الجزائر يف 5190 ،2017
حركة احتجاجية 3161 :منها اجتامعية؛  455تخص مطالب مهنية (رواتب ،ظروف العمل)،
 188تحمل مطالب بيداغوجية (قطاع الرتبية) ،ينظر :الرشوق .2018/2/20 ،شوهد يف
 ،2018/2/21يفhttps://www.echoroukonline.com/ara/articles/549526.html :
توحي هذه الدينامية االحتجاجية بوهم االستقرار الذي كانت تقول به الرسدية الرسمية.
حول وهم االستقرار هذا ،ينظر:
Rasmus Alenius Boserup, "Décennies de stabilité avant la rupture
(2000-2020)," Pouvoirs, no. 176 (2021), pp. 5-15; Nedjib Sidi Moussa, "Une
société sous tension: L'illusion de la stabilité algérienne dans une région
troublée," Questions internationales, no. 81 (2016), pp. 22-28.
 9بن عنرت.
 10عن سلمية الحراك ينظر:
Fatma Oussedik, "Penser pour demain, penser la Silmiya (le pacifisme) en
Algérie: Vue des marches," Maghreb-Machrek, no. 245 (2021), pp. 57-74.
11 Louisa Dris Aït-Hamadouche & Cherif Dris, "Le face à face hirak-pouvoir:
La crise de la représentation," L'Année du Maghreb, no. 21 (2019), pp. 57-68.
12 Salim Chena, "'On continuera la bataille d'Alger': Réactivation du
passé et réactivité contestataire dans le mouvement démocratique algérien
de 2019," Confluences Méditerranée, no. 112 (2020), pp. 227-241; Saphia
Arezki, "Notre histoire on l'écrira nous-mêmes: Les réinvestissements de
l'histoire par les protestataires à Alger," in: Amine Allal et al., Cheminements
révolutionnaires: Un an de mobilisations en Algérie (2019-2020) (Paris: CNRS
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أي توظيف سيايس للحراك من
يف شؤون البالد الداخلية( ،((1ورفض ّ
قبل السلطة واملعارضة.

 .2الحراك في مواجهة خطاب أمننة "الربيع
العربي" :المسكوت عنه /الالمفكر فيه
يع ّد الخوف أداة أساسية تلجأ إليها السلطة ،بغض النظر عن السياق
والبلد ،وقد بينت مختلف األدبيات توظيفه ألغراض سياسية(،((1
ال سيام ملا يُربط باإلرهاب( .((1وينطبق األمر عىل السلطة الجزائرية
التي تب ّنت خطاب أمننة(" ((1الربيع العريب" واملبني عىل اسرتاتيجية
التخويف التي تقوم عىل ثالثة هواجس ،لكبح جامح التعبئة الشعبية
بعد الفشل يف إيقافها .يتمثل الهاجس األول يف "العرشية السوداء"
(أزمة العنف الداخيل يف تسعينيات القرن املايض) بالتذكري بها
والتحذير من عودة مآسيها بتحول املظاهرات إىل عنف ،بيد أنه بقي
من دون مفعول يذكر ،بالنظر إىل الطبيعة السلمية للحراك(((1؛ حيث
ح َّيدت سلميته خطاب الخوف وبددت املخاوف من االنزالق األمني.
متثل الهاجس الثاين يف تسلل جامعات إرهابية يف صفوف املتظاهرين
واستغالل املظاهرات الرتكاب عمليات تفجريية .أما الثالث فتمثل يف
"الربيع العريب" يف نسخته املجهضة ،ال سيام يف سورية وليبيا.
Éditions, 2021), pp. 185-218; Oussedik, "Le hirak: Quelques réflexions sur les
enjeux d'un mouvement contestataire en Algérie," pp. 78-80.
 13عبد النور بن عنرت" ،العامل الخارجي واالنسداد السيايس يف الجزائر" ،تقرير ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2019/3/21 ،شوهد يف  ،2022/3/16يفhttps://cutt.ly/fmeeE8z :
14 Corey Robin, Fear: The History of a Political Idea (Oxford: Oxford
University Press, 2004); Patrick Boucheron, Corey Robin & Renaud
Payre, L'exercice de la peur: Usages politiques d'une émotion (Lyon: Presses
Université de Lyon, 2015).
15 A. Trevor Thrall & Jane K. Cramer (eds.), American Foreign Policy and
Politics of Fear: Threat Inflation since 9/11 (London: Routledge, 2009); David
L. Altheide, "Terrorism and the Politics of Fear," Cultural Studies ↔ Critical
Methodologies, vol. 6, no. 4 (2006), pp. 1-25; Tom Pyszczynski, "What Are We
So Afraid of? A Terror Management Theory Perspective on the Politics of
Fear," Social Research, vol. 71, no. 4: Fear: Its Political Uses & Abuses (Winter
2004), pp. 827-848.
 16عن مفهوم األمننة ينظر:
Ole Wæver, "Scuritization and Descuritization," in: R. D. Lipschutz (ed.), On
Secutity (New York: Colombia University Press, 1995), pp. 48-86; Thierry
Balzacq, "Théories de la sécuritisation, 1989-2018," Etudes internationales,
vol. 49, no. 1 (2018), pp. 7-24.
 17عن سلمية الحراك من منظور املتظاهرين ،ينظر:
Oussedik, "Penser pour demain, penser la Silmiya (le pacifisme) en Algérie:
Vue des marches," pp. 57-74.
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هاجيَس
كان أحمد أويحيى( ،((1الوزير األول آنــذاك ،أول من أشهر
َ
"العرشية السوداء" و"الربيع العريب" ،وبالتحديد الوضع يف سورية ،يف وجه
املتظاهرين ،يف  28شباط /فرباير  ،2019أي بعد ستة أيام فقط من بداية
الحراك ،يف كلمة أمام الربملان ما أثار سخط أحزاب املعارضة ،حيث ذكَّر
"بإرضاب ( "1991الذي قادته الجبهة اإلسالمية حينها) وبالحالة السورية،
مشككـًا يف سلمية الحراك ،قائاًلً " :املسريات يف سورية بدأت بالورود
وانتهت بالدماء"(.((1
تسبب هاجس "الربيع العريب"( ((2الذي وظفته السلطة يف معركة
خطابية بينها وبني الحراك ،حيث سعى فيها هذا األخري إىل متييز نفسه
من أحداث "الربيع العريب" مقد ًما رسدية تجعل منه حالة استثنائية
متت بصلة لهذه األحداث .وهذا تناقض يف املفردات واملدركات ألن
ال ّ
االسم الذي اتخذه االحتجاج الشعبي لنفسه ،أي الحراك ،مأخوذ من
بيئته اإلقليمية ،فهو استعاره عن الحراك الجنويب يف اليمن يف عام ،2009
حيث استخدمت هذه املفردة أول مرة ،وأيضً ا من جواره األقرب ،من
حراك الريف يف املغرب يف عام  .((2(2016واملالحظ ،بهذا الخصوص،
أنه من النادر أن تسعى حركات احتجاجية عارمة إىل االنسالخ عن
سياقها اإلقليمي ،والتميز من التجارب يف بيئتها اإلقليمية ،بل حتى
التغايض عنها وحجب الرؤية عنها ،إىل درجة أن "الربيع العريب" صار
من قبيل "املسكوت عنه" بتعبري محمد عابد الجابري( ،((2أو "الالمفكر
عاّم جرى تجاهله
يعرّبان ّ
فيه" بتعبري محمد أركون( ،((2وهام مفهومان ّ
واستبعاده عم ًدا من الرسدية الفكرية والدينية والتاريخية اإلسالمية
عمو ًما ،ألسباب سياسية وأيديولوجية .بيد أن "الالمفكر فيه" فُرض
 18أدخل السجن ومتابع قضائ ًيا يف قضايا فساد ،وحكم عليه يف إحداها ،يف كانون
الثاين /يناير  ،2021بـ  15سنة سج ًنا.
" 19أويحيى يحذّر :مسريات سوريا بدأت بالورد وانتهت بالدم" ،الرشوق أونالين،
 ،2019/2/28شوهد يف  ،2022/3/15يفhttps://bit.ly/3Cw5g6l :
 20للمقارنة بني الحراك يف الجزائر و"الربيع العريب" ،ينظر:
Louisa Dris-Aït Hamadouche, "Le soulèvement populaire algérien à l'aune
du printemps arabe," Pouvoirs, no. 176 (2021), pp. 17-26.
 21بالرغم من هذا التشارك يف التوصيف (الحراك) أنتجت السياقات الوطنية مفرداتها
الخاصة مرثية الحقل املعجمي لالنتفاضات العربية ،حيث ضمنت مفردات عربية قدمية
دالالت جديدة ،تشري إىل املعنى ذاته ،وهي :أزالم النظام (تونس وليبيا)؛ الفلول (مرص)؛
فضاًل عن عبارتني متداولتني يف مختلف الدول املعنية:
الشبيحة (سورية)؛ العصابة (الجزائر)ً ،
بقايا النظام؛ رموز النظام السابق.
 22محمد عابد الجابري ،تكوين العقل العريب ،ط ( 8بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية)2002 ،؛ ص  .70-65يقول الجابري [ص " :]65من فوائد املنهجية الحديثة يف قراءة
النصوص أنها تعلمنا االنتباه ليس فقط إىل ما ينطق به النص والكيفية التي بها ينطق ،بل
توجه اهتاممنا أيضً ا إىل النظر يف 'ما سكت عنه' عنه النص والكيفية التي بها سكت" .ويشكل
هذا ،املفهوم املركزي يف مقاربة الجابري للرتاث وملضامني مجال التداول الفكري العريب-
اإلسالمي ،الخيط الرفيع يف :محمد عابد الجابري ،املثقفون يف الحضارة العربية اإلسالمية:
محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1995 ،
23 Mohammed Arkoun, The Unthought in Contemporary Islamic Thought
(London: Saqi Books, 2002), p. 12.
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عىل الحراك ،وهو داللة عىل موقف دفاعي .فلمواجهة اسرتاتيجية
السلطة القامئة عىل التخويف املزدوج ،من "الربيع العريب" ومن أزمة
التسعينيات (سنوات اإلرهاب الواسع النطاق) من القرن املايض،
أو ما يسمى يف الخطاب الرسمي ويف النصوص القانونية بـ "املأساة
الوطنية"( ،((2تب ّنى املتظاهرون أيضً ا اسرتاتيجية مزدوجة .فمن جهة
اختاروا تعبئة سلمية وأرصوا عليها للطأمنة ضد أي انزالق نحو
أي محاولة لرشعنة القمع .ومن
العنف ليقطعوا بذلك الطريق أمام ّ
جهة ثانية ،عملوا عىل متييز حراكهم من انتفاضات "الربيع العريب"،
مبوجتيه األوىل والثانية ،للتأكيد عىل الطابع الفريد لحراكهم وعىل
أصالته الجزائرية .وهنا ،نالحظ مدى تأثري الثقافة السياسية واملخيال
األمني( :((2املتظاهرون مثلهم مثل النخبتني الحاكمة واملعارضة
يتغذون من الثقافة السياسية الوطنية ذاتها التي صقلتها الثورة
التحريرية .هكذا تب ّنى الحراك خطابًا وطنيًا ،ال تختلف نربته ومفرداته
عن خطاب السلطة ،للرد عىل هذه األخرية حول مسألتني أساسيتني يف
رصاعهام حول الرشعنة /نزع الرشعنة ،وهام رفض التدخل يف الشؤون
الداخلية للدولة من جهة ،والخارج بوصفه تهدي ًدا من جهة أخرى.
يتعني اإلشارة هنا إىل أن الرسدية الرسمية حول الخارج بوصفه تهدي ًدا،
واملبني اجتامعيًا ،لها تبعات ألن من يُتهم بالتواطؤ معه يُتهم باملساس
باألمن الوطني (منطق التخوين) .وهذه الرسدية هي أيضً ا ما يسمح
ببناء خطاب حول تعاضد "عدو الخارج" و"عدو الداخل"(.((2
ومن ثم فاالستبعاد /االبتعاد عن تجارب االنتفاضات الشعبية
العربية لعام  ،2011يهدف باألساس ،إىل تفنيد مقارنة السلطة
الحراك الجزائري بالحاالت السورية والليبية واملرصية؛ وذلك إلثارة
"فزاعة" الحرب األهلية( ((2وانهيار الدولة .برفضهم هذا التشبيه
وهاجس "العرشية السوداء"( ،((2ع َّرَّب املتظاهرون عن عزمهم عدم
 24استخدمت هذه العبارة يف النصوص القانونية الخاصة باملصالحة الوطنية .ينظر" :األمر
رقم  01-06املؤرخ يف  28مح ّرم عام  1427املوافق [ 27شباط] /فرباير  ،2006يتضمن تنفيذ
ميثاق السلم واملصالحة الوطنية" ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،11ص ،3
 ،2006/2/28شوهد يف  ،2022/3/1يفhttps://bit.ly/3xksn1N :
25 Jutta Weldes, Constructing National Interests: The United States and the
Cuban Missiles Crisis (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999).
 26حول العالقة بني عدو الخارج وعدو الداخل وآليات وصمهام ،ينظر:
Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict (London: Routledge, 2001).
"27 Farida Souiah, "Rhétorique de l'ingérence et lutte pour la légitimité,
Mouvement, no. 102 (2020), p. 36.
 28تدل الشعارات التي رفعها املتظاهرون عىل ثقل صدمة أزمة التسعينيات وإرادتهم
تجنب أي عنف" :الجزائر ليست سورية" ،الجيش والشعب إخوة"" ،الرشطة والشعب أخوة"،
"العرشية السوداء انتهت وسنبني عرشية بيضاء" ،وغريها.
Faouzia Zeraoulia, "The Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from
the Past with Reference to the Algerian Hirak," Contemporary Review of The
;Middle East, vol. 7, no. 1 (2020), p. 43
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االستسالم للخوف ،وعن رفضهم تشبيه احتجاجهم بهذه الحاالت(.((2
يف املقابل ،أجروا تشبي ًها مع الحالة املرصية ولكن وفق منطق مغاير
متا ًما ،مفاده أن حراكهم يجب أاّلّ يقود إىل حكم عسكري ،وهذا ما
عربوا عنه برتديد شعار "دولة مدنية وليس دولة عسكرية".
ومن ثم ،فتمييز الحراك من التجارب امل ُج َهضة لـ "الربيع العريب"،
يف مرص وليبيا وسورية ،بالتأكيد عىل سلميته ،كان يف الوقت نفسه
ر ًدا عىل خطاب التخويف السلطوي (نسبة إىل السلطة) واسرتاتيجية
لوضع الحراك يف منأى عن أي انزالق داخيل نحو العنف قد تربر
السلطة قمعه .وهذا ما يفرس الغياب التام ألي إحالة أو إشارة
إىل "الربيع العريب" يف خطاب متظاهري الحراك وشعاراتهم .من
هذا املنظور ،ميكن القول إن السلطة حددت ،عىل نح ٍو ما ،الحقل
املعجمي للحراك" :الربيع العريب" مسكوت عنه /المفكر فيه.
بسعيهم إلظهار تف ّرد تعبئتهم واستثنائيتها يف املنطقة العربية ،أثار
املتظاهرون يف الحراك مشاعر الوطنية سعيًا أيضً ا ملواجهة التخوين
الذي يتعرضون له من قبل السلطة.

 .3جدلية االستالب واالسترداد :الحراك
وإعادة بناء السردية الوطنية والهوية
متيز الحراك الجزائري مبا ميكن أن نسميه بنوع من جدلية االستالب
واالسرتداد .يتمثل األول يف سعي املتظاهرين إىل اسرتداد الرشعية
الثورية باعتبار الثورة التحريرية شعبية بامتياز واستذكار رموز
الثورة املعرتف بهم يف الرسدية التاريخية الرسمية واملهمشني أيضً ا
يف هذه الرسدية ،حيث دخل الحراك يف معركة رسديات ورسديات
مضادة لتملك ما اعتربه مستل ًبا من قبل السلطة منذ االستقالل
محاو ًاًل بناء رسدية وطنية جديدة( ((3للمسائل املركزية وبالتحديد
التاريخ والهوية.
بيد أن السلطة رسعان ما أطلقت عملية استالب أخرى تخص هذه
املرة الحراك نفسه ،من خالل دسرتته ،مبوجب التعديل الدستوري يف
لتحليل أهم شعارات الحراك (مثل "الجزائر حرة دميقراطية" و"الجزائر نوفمربية
باديسية") ،ينظر:
Oussedik, "Le hirak: Quelques réflexions sur les enjeux d'un mouvement
contestataire en Algérie," pp. 76-78.
29 Souiah, pp. 36-37.
 30حــول الحراك وإعــادة بناء الرسدية الوطنية ،ينظر دراســة سليم شنة يف هذا
العدد؛ وكذلك:
Oussedik, "Le hirak: Quelques réflexions sur les enjeux d'un mouvement
contestataire en Algérie," pp. 78-80.
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الفاتح من ترشين الثاين /نوفمرب  .((3(2020هدفت من هذه الدسرتة
إىل تحقيق غرضني سياسيني عىل األقل .أولهام إفراغ الحراك من محتواه
بدعوى أنه حقق مطالبه ،ومن هنا ،فقد املربر السيايس لوجوده
واستمراره .وثانيهام "تأميم" الحراك بحيث يصري ممنو ًعا عىل الذين
قاموا به و /أو يقولون باالنتامء إليه بوصفه يحمل مرشو ًعا سياس ًيا
بدياًل للسلطة القامئة .ومن ثم ،يخرج الحراك من دائرته االحتجاجية
ً
املطلبية األصلية ليدخل الدائرة الدستورية ول ُيستلب من أصحابه،
إن هم واصلوا احتجاجهم أو املناداة به ورفض أجندة السلطة .وهنا
بيت القصيد من استخدام مفردة األصيل يف الخطاب السيايس ويف
الدستور :الحراك األصيل حقق أهدافه وانتهى بإجراء االنتخابات
الرئاسية يف كانون األول /ديسمرب  .2019وبناء عليه ،فمن يدعي
االنتامء إليه أو متثيله بعد هذا التاريخ فهو مغتصب ومبتز وستكون
له الدولة باملرصاد حامية للحراك .وهكذا ،مل يعد فواعل الحراك
أهاًل بـ "الحراك املبارك واألصيل"
الذين يريدون مواصلة التظاهر ً
بحسب القاموس السيايس الرسمي .يعني هذا أن السلطة تختزل
الحراك يف مطلبه األصيل املحدود (رفض العهدة الخامسة لبوتفليقة)
متجاهلة متا ًما املطالب الجوهرية التي رفعها فيام بعد .وبناء عليه،
فمن منظور السلطة يتعني حامية الدولة للحراك عرفانًا له ملا ق ّدمه
لها (أي الدولة) .تعني هذه الرسدية استالبًا للحراك من الذين قاموا
به حامية له منهم :الحراك أنقذ الدولة وآن األوان لها لحاميته.
وهذا ما عرب عنه الرئيس عبد املجيد تبون يف أكرث من مناسبة .ففي
حوار مع قناة الجزيرة ،يف  8حزيران /يونيو  ،2021أكد أن "الحراك
املبارك واألصيل أنقذ الجزائر من كارثة حقيقية" ودولة الجزائر من
"التقهقر" بل "والذوبان" .يشبه هذا التعامل مع الحراك باستالبه من
فواعله الكيفية التي احتكرت بها الرشعية الثورية (ويعاد إنتاجها)،
يف حني أن الثورة كانت شعبية.
لجدلية االستالب واالسرتداد عالقة وثيقة مبسألة الرشعية ،فبالنظر إىل
طبيعته وشعاراته وضع الحرك منط رشعنة السلطة يف الجزائر عىل
املحك مراج ًعا أسسها ،بينام يعمل الحكام عىل الحفاظ عىل الوضع
القائم .حيث عمل املتظاهرون عىل إدخال املايض (الثوري) يف حارض
االحتجاجات .فكام يالحظ سليم شنة ،فإن "التعبئة تعرب التاريخ من
خالل متلك الحركة الوطنية ،من جهة ،وإرادتها (إعادة) بناء األمة
من جهة أخرى"( .((3فالحراك يستدعي التاريخ ويوظفه من األسفل
 31جاء يف ديباجته" :يعرب الشعب عن حرصه لرتجمة طموحاته يف هذا الدستور بإحداث
تحوالت اجتامعية وسياسية عميقة من أجل جزائر جديدة طالب بها سلميًا من خالل الحراك
الشعبي األصيل الذي انطلق يف  22فرباير ."2022
32 Chena, pp. 237-238.
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من خالل الفتاته وشعاراته( .((3فهو ارتبط منذ البداية مبسألة التاريخ
الذي يستدعيه لتملكه( ،((3باسرتداده.
املالحظ أ ّن كل اإلحاالت املرجعية ،منذ بداية الحراك ،األكرث انتظا ًما
ولسجل شهدائها ،وذلك ملنازعة السلطة بل
ّ
كانت للثورة التحريرية
ولرفع وصايتها عىل الذاكرة والتاريخ :انعتاق التاريخ من وضع الحقل
السيادي الذي فرضته عليه السلطة منذ االستقالل( .((3حتى وإن كانت
اإلحالة إىل التاريخ ليست متجانسة( ((3بالنظر إىل طبيعة الحراك
التعددية ،يبقى أن هذه اإلحالة تسائل الرشعية التاريخية /الثورية
ّ
املحك ،ومن ثم فالحراك منخرط
وتضع احتكار السلطة لها عىل
يف دينامية مزدوجة لتملك التاريخ .تتمثل من جهة يف الطعن يف
الرشعية التاريخية /الثورية للحكَّام ،دون وضع هذه الرشعية ذاتها
عىل املحك ،ومن جهة أخرى السعي لتملّكهام /اسرتدادهام (التاريخ
والرشعية) .عىل هذا النحو ،ال يتملك الحراك التاريخ فحسب بل
يعيد ،عىل طريقته ،كتابته ،منخرطًا يف نوع من رصاع الذاكرة
مع السلطة.

ثان ًيا :خمس مقاربات للحراك
ميكن مقاربة الحراك من زوايا عدة ووفقًا لخلفيات أكادميية مختلفة،
وال توجد بطبيعة الحال مقاربة أحسن من األخرى ،فهي مجدية
كلها ومتكاملة .وال نقصد هنا باملقاربة املدخل النظري ،وإمنا كيفية
التعامل مع ظاهرة ما ،أي النظر فيها وتحليلها سع ًيا ملعرفة أوجهها،
وذلك محاول ًة لتقريب املعنى ،أي جعله مفهو ًما ،وال يتعلق األمر
مبعنى الحراك اصطال ًحا وإمنا باملعاين والتأويالت البينذاتية التي
يقول بها الفاعلون ،املنخرطون يف الحراك (املتظاهرون) من جهة،
واملعنيون به (السلطة) عىل حد السواء ،والتي تختلف باختالف
فهوماتهم املتشا َركة وخطاباتهم ورسدياتهم واملوقع الذي يتحدثون
منه؛ ذلك أن الخطاب ال يُقارب كونه خطابًا ،وإمنا وفقًا للمكانة أو
املوقع االجتامعي /هوية صاحبه.
33 Saphia Arezki, "Notre histoire on l'écrira nous-mêmes: Les
réinvestissements de l'histoire par les protestataires à Alger," in: Allal, p. 188.
"34 Giulia Fabbiano, "Le temps long du hirak: Le passé et ses présences,
L'Année du Maghreb, no. 21 (2019), pp. 117-130.
35 Amar Mohand-Amer, "La recherche et l'écriture de l'histoire: Réalité
et enjeux politiques et mémoriels," Maghreb-Machrek, no. 245 (2020), p. 39.
36 Hassan Remaoun, "Référence à l'histoire et enjeux mémoriels lors du
hirak algérien (2019-2020): Autour du slogan Novembriya-Badissiya et de
son envers Dawla madaniya (État civil)," Insaniyat, no. 87 (2020), pp. 47-76.
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ونؤكد هنا عىل أهمية املوقع الذي يتحدث منه الوكيل agent
ألنه عىل أساسه يتحدد مفعول خطابه وصداه .يف هذا الصدد ،ويف
نقده لألمننة باملفهوم الذي اقرتحه أول ويفر ،يقول ديديي بيغو
إن األهم يف عملية األمننة هو املوقع الذي يتحدث منه أصحاب
األقاويل الخطابية وعالقات القوى والتعامالت ،املرتتبة عىل ذلك،
داخل الحقل السيايس /األمني ،خاصة أن رأس املال الرمزي هو
الذي يحدد ثقل كل وكيل يف الحقل(((3؛ فالوكالء ليس لهم املوقع
ذاته ،لذا يسعون للسلطة ولالعرتاف االجتامعي حتى يصري خطابهم
مسمو ًعا ورشع ًيا(.((3
بعد أن حاولنا ،ولو يف عجالة ،مناقشة بعض الجوانب اإلشكالية التي
أثارها /يثريها الحراك والتي سيكون بعضها محل نقاش وتحليل يف
فضاًل عن تحديد مقاربتنا ،سنعرض اآلن وبإيجاز
املقاالت التالية ً
مضامني هذ العدد من سياسات عربية ،فقد تضمن خمس دراسات
حرصنا عىل أن تكون متكاملة ومتفاعلة فيام بينها بإحداث نوع
من التبادل الفكري والنقاش ،من خالل تقاطع األفكار واإلحاالت
منسجاًم عىل تنوعه من حيث املضمون.
املتبادلة ،حتى نقدم عد ًدا
ً
تبحث األوىل يف سياسة الجزائر األمنية يف سياق االضطرابات إقليميًا
والحراك داخل ًيا ،يف حني تبحث الثانية يف توظيف التاريخ والهوية
يف خضم الحراك إلعادة بناء الرسدية الوطنية ،بينام تعالج الثالثة
موضوع االقتصاد السيايس لالنتقال الدميقراطي ،وتحلل الرابعة دور
العامل الخارجي يف زمن الحراك ،وتبحث األخرية يف الحراك الجزائري
يف املهجر وتحدي ًدا يف فرنسا ،حيث توجد أكرب جالية جزائرية يف
العامل ،وهي دراسة ميدانية أُجريت خالل التجمعات األسبوعية يف
العاصمة باريس.
(((3

 .1سياسة الجزائر األمنية :معضالت وتحوالت
محلاًل
يقدم كاتب هذه املقدمة دراسة تتناول سياسة الجزائر األمنية ً
معضالتها وتحوالتها يف بيئة إقليمية مضطربة ويف سياق حراك شعبي
ويحاج فيها بأن سياسة الجزائر األمنية عمو ًما وعقيدتها األمنية
داخل ًيا،
ّ
خصوصا عرفت تعديالت طفيفة تك ّيفًا مع بعض املقتضيات األمنية
ً
 37وهذا ما يستبني للقارئ ،فيام يتعلق بالحالة الجزائرية ،من قراءة دراستنا حول
السياسة األمنية وخاصة دراسة سليم شنة" ،إعادة بعث البناء الوطني واملدين يف الجزائر من
منظور توظيف التاريخ والهوية يف زمن الحراك" ،يف هذا العدد.
38 Didier Bigo, "L'Europe de la sécurité intérieure: Penser autrement la
sécurité," in: Anne-Marie Le Gloannec (dir.), Entre Union et nations: L'Etat
en Europe (Paris: Presses de Sciences Po, 1998), pp. 69-70.
39 Philippe Bourbeau, "Politisation et sécuritisation des migrations
internationales: Une relation à définir," Critique internationale, no. 61 (2013),
p. 134.

اإلقليمية وفقًا ملصالح الساعة ،وبأ ّن تغ ًريا جوهريًا فيها غري مر ّجح يف
ظل غياب تهديد دولتي الطبيعة أو رصاع واسع النطاق يهدد مبارشة
تغرّي للنظام الحاكم أو عىل األقل تح ّول جذري يف
أمنها القومي ،أو ّ
توجهاته .ويعترب أ ّن التوتر بني املستلزم املعياري /األخالقي واملستلزم
األمني من جهة ،ومبدأ عدم التدخل املزدوج (السيايس والعسكري)
من جهة أخرى ميثّالن معضلتني أساسيتني تواجههام سياسة الجزائر
األمنية ،معضلة تزداد حد ًة كلام اقرتبنا من حدود البالد .عىل أساس
هذين العنرصين يبحث الكاتب ،بعدما ق ّدم مقاربة مفهومية
للموضوع ،يف تبلور وطبيعة سياسة الجزائر وعقيدتها األمنيتني،
وتحوالتهام املحدودة .ويتوقف بعد ذلك عند دسرتة مشاركة القوات
الجزائرية يف عمليات حفظ السالم الدولية ،يف أواخر عام ،2020
ومحلاًل دوافع
ً
معت ًربا هذا القرار نقلة محدودة يف عقيدتها األمنية،
هذا القرار ومس ّوغات قيادة الجيش له وكذلك املحاذير املرتتبة عليه.
ويف األخري ،يحلل اسرتاتيجية الجزائر األمنية إقليم ًيا والبدائل التي
تطرحها لتج ّنب التدخل وكيفية أقلمتها لألمن القومي الجزائري .ويف
النهاية يتوصل الكاتب إىل ثالثة استنتاجات أساسية ،وهي :أو ًاًل ،مثة
تكيّف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا ملقتضيات املصلحة
األمنية .ثانيًا ،نهاية الرفض املطلق لنرش القوات خارج الحدود بعد
إسقاط الذريعة القانونية بدسرتة املشاركة يف عمليات السالم ،دون
أن يجعل هذا من الجزائر عرابًا للتدخل ال سيام أنها تراهن عىل
اسرتاتيجيتها األمنية اإلقليمية املتكاملة األبعاد .ثالثًا ،من املرجح أن
يحتدم التوتر بني االعتبارات املعيارية /األخالقية واألمنية يف حال
استمرت االضطرابات يف تخومها الجغرافية.

 .2الحراك وصراع الشرعيات :معارضة
السردية الرسمية بتوظيف التاريخ والهوية
يتصدى سليم شنة إىل موضوع معقد هو اآلخر ويف غاية األهمية ،هو
املواجهة بني التمثالت والخطابات والرسديات املتعلقة بالتاريخ والهوية
والتي يتشابك فيها املجتمع ،مبختلف مكوناته ،والسلطة ،موض ًحا أن
الحراك ،الوطني البعد جغرافيًا ،شكّل حدث ًا تاريخيًا ومفصليًا يف هذه
املواجهة ،يف وقت فقدت فيه خطابات الدولة ،ومختلف أجهزتها
الرسمية والهيئات والجمعيات السائرة يف فلكها ،قدرة التأثري يف متثالت
املواطنني ومدركاتهم بشأن الرسدية الوطنية .باالعتامد عىل مفاهيم
مركزية يف األدبيات املتخصصة ،ال سيام مفهوم السياسة التنازعية،
سعى الكاتب إىل تبيان املكتسبات التي أضافها الحراك إىل عملية بناء
األمة .باالستناد إىل مقاربة تقوم عىل التاريخ والهوية ،يحلل اسرتاتيجية
التحييد املتبادل ،بني الحراك والسلطة ،لخطابات (نزع) الرشعية
وفقًا آلليات ورسديات متنافسة ،تهدف ،بالنسبة إىل الحراك ،إىل
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إعادة تعريف األمة وبنائها ومتلكها .وبالرغم من اسرتاتيجية السلطة
(تأميم الحراك ودسرتته) ،فإن التعبري السيايس الذي وجد يف الحراك
فضا ًء مناسبًا يعكس مدى التحوالت االجتامعية التي تعرفها الجزائر
والتي تحمل مرشوع بناء أمة مدنية .وبالرغم من انقسامات الحراك
(تيار دميقراطي وآخر إسالمي لكل واحد منهام قراءته للتاريخ) ،فإن
الرشخ كان واض ًحا بني الحراك من جهة والسلطة من جهة أخرى.
فــاألول ،الحامل لتمثالت وخطابات متباينة ،جعل املجتمع يسري
تدريج ًيا نحو االستقاللية عن الدولة ومؤسساتها ومنظامتها ،محدث ًا
نقلة نوعية يف العالقة بني الدولة واملجتمع ويف عالقة املجتمع مع
مكوناته .وبهذا يعيد الحراك ،عىل طريقته ،إعادة بناء التاريخ والهوية
يف عالقة متقاطعة عمودية (املجتمع-الدولة) وأفقية (عىل مستوى
املجتمع) .حيث حاول الحراك استكامل عملية البناء الوطني بدمقرطة
النظام مستن ًدا إىل إرثه الثوري ،بتملك التاريخ والهوية ،لبناء املواطنة
ومستقبل دميقراطي .بيد أن الصعاب جمة :مسائل أساسية مل يُحسم
فضاًل عن
فيها (حقوق املــرأة ،العالقة بني الديني والسيايس ً ،)...
استعصاء ترجمة املسريات إىل تنظيم سيايس محكم ،ومشكلة التمثيل
وغياب القيادات .ومع ذلك يوحي مخاض الحراك بوجود إمكانيات
لتغري سوسيولوجي يف البالد عىل املدى املتوسط.

 .3االقتصادي السياسي لالنتقال
الديمقراطي في الحال والمآل
يف مقاربة مغايرة ولكن مكملة للمقاربتني السابقتني يهتم خالد
م ّنه ورضا حمزة بوجانة باالقتصاد السيايس لالنتقال الدميقراطي يف
الجزائر ،وبالتحديد بالعالقة بني عائدات النفط والغاز واإلصالحات
السياسية وكيف سمحت بإطالق مشاريع استثامرية كبرية وبتحويالت
اجتامعية معتربة آلي ًة لرشاء السلم االجتامعي .يالحظ الباحثان أن
محاولة االنتقال الدميقراطي ( ،)1991-1989التي جاءت بعد األزمة
النفطية ،أفضت إىل أزمة أمنية ،أما تجربة الحراك ،التي جاءت
أيضً ا يف أوج أزمة نفطية ،فكانت سلمية وطرحت مجد ًدا مسألة
االنتقال .وبعد عرض ملفهوم االنتقال الدميقراطي ،يعودان إىل مسألة
النفط ملناقشة فكرة الريع بوصفه عقبة أمام االنتقال الدميقراطي
وفقًا ألدبيات متخصصة .يق ّران بأن الريع عرقل االنتقال الدميقراطي
وساهم يف إقامة أنظمة استبدادية ،ومع ذلك يالحظان أن الوفرة
تحل دون وقوع انتفاضات شعبية (ليبيا والجزائر)،
النفطية مل ْ
مذك َرين بأدبيات أخرى تنتقد التحليل القائم عىل الريع بوصفه سببًا
وحي ًدا للفساد وغياب الحوكمة .وعىل هذا األساس يحددان أهمية
دراسة الحالة الجزائرية التي تتوافر فيها عدة عنارص :اقتصاد ريعي؛
أزمة اقتصادية؛ محاولة انتقال دميقراطي سابقة؛ حراك شعبي .وهي
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عنارص توحي بأن للعامل االقتصادي دو ًرا يف مآالتها .وبناء عليه،
عاَّم إذا كانت األزمة االقتصادية ستسهم يف ترسيع االنتقال
يتساءالن َّ
الدميقراطي .يف تحليلهام للعالقة بني االقتصاد واالنتقال يوضحان أ ّن
مختلف املراحل منذ االستقالل أفضت إىل بروز عدة مناذج :أزمة
اقتصادية فسياسية فأمنية (منتصف الثامنينيات-نهاية التسعينيات)؛
أزمة اقتصادية فأزمة سياسية (العهدتان الثالثة والرابعة لبوتفليقة
وترشحه لخامسة) .ويختتامن بالقول إن الريع ال يزال يهيمن عىل
االقتصاد ،ومع ذلك من غري املمكن تحميله كل اختالالت االقتصاد
الجزائري ،وأن اإلصالحات السياسية أصبحت عائقًا أمام اإلصالحات
االقتصادية .فبينام استثمرت الحكومة الريع ،يف السبعينيات ،يف
القطاع الصناعي ،اتجهت يف العقدين األخريين إىل متويل النفقات
االجتامعية ،ليتوصال إىل استنتاج مفاده أن األزمة النفطية لعام 2014
هي ما قاد إىل استقالة بوتفليقة يف عام  ،2019بعد عجز الحكومة
عن ضامن تدفق التحويالت االجتامعية بسخاء.

 .4الحراك والعامل الخارجي
فاحصا
يبحث عريب بومدين يف العامل الخارجي والحراك الجزائري
ً
حدود التدخالت اإلقليمية والدولية يف مساره مقارنة بدول عربية،
وكذلك محددات العالقة بني الجزائر والقوى الكربى .باالنطالق من
فكرة مفادها أن القوى الخارجية توظف األزمات البنيوية يف الدول
العربية ،يناقش محددات عالقة الجزائر مع القوى اإلقليمية والدولية
ساعيًا لتفسري غياب التدخل الخارجي يف الحراك؛ حضور املستلزم
االسرتاتيجي وغياب املستلزم الدميقراطي يف عالقة الجزائر بالقوى
الخارجية .يناقش دور العامل الخارجي يف االنتقال الدميقراطي
رسا غيابه يف حالة الجزائر بثقل هذه األخرية الجيوسيايس
عمو ًما مف ً
فضاًل
والطاقي ،ومن ثم ،ثقل املصالح يف عالقتها مع القوى الغربيةً ،
عن اكتسابها نو ًعا من املناعة يف مقاومة الضغوطات الخارجية .ويف
هذا الصدد ،يوضح الكاتب أن إمكانية تصدير منوذج يف العالقة
مع روسيا والصني غائبة ،بينام تحدد املصالح والرباغامتية عالقة
القوى الغربية مع الجزائر .وبناء عليه ،يالحظ التزام القوى الدولية
واإلقليمية الصمت إزاء الحراك الجزائري .وهو سلوك دويل يكاد يكون
حالة استثنائية مقارنة بدول عربية أخرى .ويعود ذلك إىل ما ييل:
عدم استخدام السلطة العنف يف التعامل مع الحراك؛ والحساسية
املحلية حيال التدخل الخارجي؛ وسعي السلطة الحتواء املواقف
الخارجية دبلوماسيًا؛ واالحتامء بالرشعية الدستورية؛ وثقل املؤسسة
العسكرية؛ ومبادئ السياسة الخارجية التقليدية؛ ومخاطر تداعيات
عدم االستقرار يف الجزائر عىل األمن األورويب؛ ودروس الربيع العريب.
توصل إليها الكاتب.
وهي عوامل تُستشف منها االستنتاجات التي ّ
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تقديم :الحراك الجزائري :سرديات وسرديات مضادة

 .5الحراك في المهجر  -دراسة ميدانية
حتى تكتمل تغطية هذا العدد من سياسات عربية ،للحراك يف ذكراه
الثالثة ،ضُ من العدد دراسة مرتجمة حول الحراك الجزائري بفرنسا
وتفاعاًل معه .وهذا ما يعالجه
ً
امتدا ًدا ملا يحدث يف أرض الوطن
ديديي لوساوت يف دراسة ميدانية ،من خالل املقابالت الشخصية
واملالحظة إبان التجمعات التي نظمها مواطنون جزائريون كل يوم
أحد بباريس يف  ،2019والتي طالبوا فيها ،عىل غرار الحراك املحيل،
عماًل احتجاج ًيا
برحيل النظام .يحلل الكاتب حراك املهجر باعتباره ً
عموم ًيا ،متخذًا من دراسة الحركات االجتامعية يف سياق الهجرة إطا ًرا
نظريًا لدراسته .يفحص العالقة بني حراك الداخل وحراك املهجر
موض ًحا أن متظاهري األخري يبنون أمناطًا من التنظيم تنم عن أشكال
جديدة من النشاط العام ،ألنهم ال يعملون عىل إعادة إنتاج ما يجري
يف الجزائر ،باستنساخ حراك الداخل ،وإمنا يبتكرون أشكااًلً جديدة
من النشاط العام متيز احتجاج املهجر .ويعزو الكاتب هذا إىل طبيعة
السياق (املهجر) ،ذلك أن حراك املهجر امتداد لحراك الداخل ويف
الوقت نفسه مشهد إلنتاج ديناميات وأشكال جديدة من النشاط
والفعل العامني ما يسمح له يف آن باعرتاف اجتامعي  -سيايس داخل
الجامعة األصلية ويف املجتمع الفرنيس .وهنا مكمن خصوصية حراك
املهجر .فهو مبنزلة فضاء اجتامعي "للحضور املتزامن" ،يف فرنسا
رضا هنا وهناك ،حيث
والجزائر ،مشهد يكون فيه املتظاهر حا ً
يعيد االحتجاج وضع كل املتظاهرين يف التجمعات الباريسية يف
قلب السياسة الجزائرية .وعليه فالنشاط العام االحتجاجي يجعل
من "هنا" (فرنسا) و"هناك" (الجزائر) فضاء رمزيًا موح ًدا .بعد أن
يبنّي الكاتب
وضَّ ح طبيعة حراك املهجر وعالقته بحراك الداخلّ ،
كيف ميزج املتظاهرون – الذين يصعب تصنيفهم بالنظر إىل تنوعهم
السوسيولوجي وتعدد توجهاتهم السياسية  -يف عملهم االحتجاجي،
بني االنخراط الرقمي الجامعي والفردي والتجمعات الحضورية
األسبوعية .ويخلص إىل أن أمناط الفعل االحتجاجي يف حراك املهجر
البارييس تلتقي كلها ،عىل تنوعها الكبري ،يف سمتني أساسيتني .فهي
من جهة تشرتك يف الرتدد يف االرتباط بأيديولوجية معينة ،ومن جهة
أخرى تشرتك يف إنتاج هوية "مناوئة للنظام" عىل أساسها تُنظم
املبادرات االحتجاجية.
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 تح ّوالت ومعضالت في سياق القالقل:سياسة الجزائر األمنية
إقليم ًيا والحراك داخل ًيا
Algeria's Security Policy: Transformations and Dilemmas in the
Context of Regional Unrest and Internal Protest
 مح ّللـ ًـة تحوالتهــا،خصوصــا
عمومــا وعقيدتهــا األمنيــة
تتنــاول هــذه الدراســة سياســة الجزائــر األمنيــة
ً
ً
وتحاج بأن ثمة تعديالت طفيفة
.ومعضالتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخل ًيا
ّ
ً
تحاج بأن
 كما. مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن،تكيفا مع مقتضيات أمنية إقليمية
طرأت عليهما
ّ
 ومبــدأ عدم التدخــل المزدوج، المعيــاري والمســتلزم األمني مــن جهة/التوتــر بيــن المســتلزم األخالقــي
(السياســي والعســكري) مــن جهــة أخــرى يمثــان معضل َتيــن أساســي َتين تواجههمــا سياســة الجزائــر
 في، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة.األمنيةوعقيدتها
 ثم تتوقف عند قرار دســترة مشــاركة القوات الجزائرية في عمليات.سياســة الجزائر وعقيدتها وتحوالتها
. والمحاذير المترتبة عليه،ومسوغاته
حفظ السالم الدولية محللة سيا َقيه (المحلي والخارجي) ودوافعه
َّ
 وتوصلت الدراســة إلى ثالثة. والتي تطرحهــا بدي ًلا للتدخــل،وتحلــل اســتراتيجية الجزائــر األمنيــة إقليم ًيــا
ً  ثمــة تكيف محدود مع مســألة التدخل الخارجي، أو ًال.اســتنتاجات أساســية
وفقــا لمقتضيات المصلحة
ً . نهاية الرفض المطلق لنشــر القوات خارج الحدود، ثان ًيا.األمنية
 ترجيح احتدام التوتر بين االعتبارات،ثالثا
. المعيارية واألمنية في حال استمرار االضطرابات في تخومها الجغراف ّية/األخالقية
، مشــاركة الجيش في عمليات الســام، األمن اإلقليمي، الجزائر، السياســة األمنيــة:كلمات مفتاحية
.أمن الحدود
This article looks at Algeria's security policy in general and its security doctrine in particular,
analysing its changes and dilemmas in a turbulent regional environment and in the context
of an internal Hirak. It argues that these doctrines have undergone minor changes to meet
regional security needs, which precludes fundamental change at this stage. It also argues that
the tension between the moral-normative imperative and the security imperative, on the
one hand, and the principle of dual non-interference (political and military), on the other,
constitute two major dilemmas confronting Algerian politics and security doctrine. Starting
from these two elements, the article, after setting out my concept of the subject, examines
the formation and nature of Algerian politics, ideology, and transformations. It then looks
at the constitutional decision on the participation of Algerian armed forces in international
peacekeeping operations, analysing their context (domestic and foreign), their motives and
justifications, and the reservations they face. Finally, it analyses Algeria's regional security
strategy as an alternative to intervention. The article comes to three main conclusions. First,
there is a limited adjustment to the issue of external interference depending on the needs
of the security interest. Second, the end of the absolute refusal to use armed forces outside
the borders. Third, it is likely that the tension between moral-normative and security
considerations will escalate if the unrest continues within its geographical boundaries.
Keywords: Security Policy, Algeria, Regional Security, Military Participation in Peace
Operations, Border Security.
. جامعة باريس الثامنة، وأستاذ محارض، الدوحة، أكادميية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية،أستاذ مشارك
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مقدمة
تسود البيئة اإلقليمية املغاربية-الساحلية((( حالة عدم استقرار
مرتفعة الحدة ،بسبب تر ّهل الدولة وانتشار التهديدات الالدولتية
(إرهاب ،جرمية منظمة ،انتشار األسلحة  )...والرصاعات /الحروب
األهلية والتدخالت الخارجية((( ،ما يضع أمن الجزائر يف خطر،
وعقيدتها األمنية عىل املحك ،وال سيام يف ما يتعلق بالتدخل وسيادة
الدول(((؛ إذ تعرف عقيدتها األمنية توت ًرا مل تعهده قط ،بني املستلزم
األخالقي  /ethicاملعياري  normativeواملستلزم األمني .من هذه
التطورات ،البنيوية والطارئة ،والتوترات التي أربكت مجتمعة سياسة
عاَّم إذا كانت آخر قلعة ملنا َوأة
الجزائر األمنية عمو ًما ،يأيت التساؤل َّ
التدخّل يف املنطقة ستسقط بفعل القالقل اإلقليمية والضغوط
الخارجية ،وتنخرط الجزائر يف عمليات تدخّل يف تخومها الجغرافية،
خاصة بعد تعديل دستورها ،يف سياق الحراك ،بالرتخيص ملشاركة
جيشها يف عمليات حفظ السالم.
تنطلق هذه الدراسة من مسلّمة وجود سياسة وعقيدة أمنيتني
جزائريتني (تح ّددان املبادئ ،األهداف ،الوسائل ،التهديدات ،الشواغل
األمنية ،تصور دور القوات املسلحة ،وغري ذلك) ،عىل الرغم من عدم
وجود وثيقة رسمية مرجعية ،وهذا عىل أساس ما توصلنا إليه يف
دراسات خصصناها للموضوع ،نعتمد عىل بعضها هنا .وتحاول
رصد تح ّوالتهام ،يف سياق إقليمي مضطرب وحراك شعبي داخيل،
مركّزة عىل العقيدة األمنية بالبحث يف أسسها ومبادئها ومعضالتها
ومقتضيات وماهية تح ّوالتها ومآالتها ،وال سيام معضلتَي عدم التدخل
والتوتر بني االعتبارات األخالقية /املعيارية واملصالح األمنية .لتحليل
هذه املسائل ومناقشتها ،سنحاول اإلجابة عن أسئلة عدة مركزية
مرتابطة .ما أسس السياسة /العقيدة األمنية الجزائرية وطبيعتها؟ وما
 1ليست التهديدات عىل الجناح الجنويب لألمن القومي الجزائري وليدة األزمتني الليبية
واملالية ،بل تعود إىل نهاية مثانينيات ومطلع تسعينيات القرن املايض مع األزمات املتتالية يف
خصوصا يف مايل (مترد األزواد ،الالجئون واإلرهاب والهجرة الرسية األفريقية) .عبد
النيجر،
ً
النور بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري :الجزائر ،أوروبا والحلف األطليس (الجزائر:
املكتبة العرصية ،)2005 ،ص .63-55
2 Abdennour Benantar, Les initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel:
Le G5 Sahel mis à l'épreuve (Paris: Fondation pour la recherche stratégique/
L'Harmattan, 2019); Luis Martinez, L'Afrique du Nord après les révoltes
arabes (Paris: Presses de Sciences Po, 2019); Clionadh Raleigh, Héni Nsaibia
& Caitriona Dowd, "The Sahel Crisis Since 2012," African Affairs, vol. 120,
no. 478 (January 2021), pp. 123-143.
 3عن مفهومي "التدخل" و"السيادة" والعالقة بينهام ،ينظر:
Cynthia Weber, Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic
Exchange (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); R. J. Vincent,
Nonintervention and International Order (Princeton: Princeton University
Press, 1974).
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معضالتها؟ وهل من شأن تنامي عدم االستقرار يف املنطقة املغاربية-
فضاًل
الساحلية وتدخالت فواعل خارجية (كربى ومتوسطة وصغرى)ً ،
عن حالة االنسداد السيايس ،يف سياق الحراك الشعبي داخل ًيا ،أن
تدفع مجتمع ًة الجزائر إىل مراجعة عقيدتها األمنية؟ وكيف (سـ)
يتجىّل ذلك؟ وما مدى هذه املراجعة؟
ّ
لإلجابة عن هذه األسئلة ،ننطلق من فرضيتني :تقول األوىل إن مثة
داللة "قدمية" (املوقف من أزمة مايل) وداللة حديثة (دسرتة مشاركة
الجيش يف عمليات السالم) تؤكدان أ ّن تح ّواًلً يطرأ عىل العقيدة األمنية
املؤسسة نو ًعا من التغري ،لكنها
الجزائرية ،حيث تعرف بعض مبادئها َّ
من قبيل التك ّيف ال التغري الجوهري .أما الفرضية الثانية ،ففحواها
أن املراجعة الجذرية لعقيدتها األمنية ،أو عىل األقل لبعض مبادئها
األساسية ،غري مرجحة يف ظل غياب تهديد دولتي أو رصاع واسع
فعاًل أمنها القومي (املساس بسيادتها الرتابية) ،أو تغري للنظام
يه ّدد ً
الحاكم يف البلد ،أو عىل األقل تحول جذري يف تو ّجهاته السياسية.
سنحلل هذه املسائل كلها من خالل أربعة مباحث :يك ّرس األول
خصوصا عقيدتها ،بالعودة إىل
لتحليل سياسة الجزائر األمنية
ً
مرجعيتها التاريخية وفحص أسسها ومبادئها وطبيعتها ،وذلك بعد
مقاربة مفهومية حول السياسة األمنية ومفاهيم ذات صلة .بينام
يخصص املبحث الثاين لتحليل بعض املعضالت ومناقشتها بالتوقف
عند التعارض بني املستلزم األخالقي /املعياري واملستلزم املصلحي،
وعدم التدخل السيايس (التدخل يف الشؤون الداخلية للدول)
والعسكري((( ،فضاًلً عن إشكالية املرشوعية  legalismوالرشعية،
قبل أن يختتم بتحليل التك ّيف الذي عرفته عقيدتها األمنية إبان
األزمة املالية عا َمي  .2013-2012أما املبحث الثالث ،فريكز عىل
مناقشة تداعيات دسرتة مشاركة الجيش الجزائري يف عمليات حفظ
السالم عىل عقيدتها األمنية ،برصد دوافع هذا القرار ومس ِّوغاته
وأهدافه ومحاذيره .بينام يخصص املبحث الرابع واألخري لتحليل
اسرتاتيجية الجزائر األمنية إقليم ًيا ،وكيف تعمل بجملة من التدابري
بدياًل من التدخل وفق رؤية تنطوي عىل أقلمة
واألطر التعاونيةً ،
 regionalizationأمنها القومي.
 4لرفع القلق عن مفردة التدخل ،وتج ّن ًبا للتكرار ،نستخدم أحيانًا يف النص عبارة التدخل
يعرّب عنها يف الفرنسية مبفردة
السيايس ،يف مقابل التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،والتي ّ
( ،ingérenceيقابلها باإلنكليزية  ،interferenceلكن املعنى القوي للمفردة الفرنسية يتميّع
بعض اليشء يف الرتجمة إىل اإلنكليزية) ،ونستخدم كلمة التدخل  interventionبالفرنسية
مقاباًل للتدخل العسكري ،ألن التدخل األجنبي ملتبس؛ قد يشري إىل التدخل
ً
واإلنكليزية
السيايس أو العسكري أو إىل االثنني م ًعا.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
خاد كارحلاو اًيميلقإ لقالقلا قايس يف تالضعمو تالّوحت :ةينمألا رئازجلا ةسايس

ً
أوال :في سياسة الجزائر وعقيدتها
األمنيتين
 .1إطار مفهومي((( :سياسة األمن
القومي واستراتيجية األمن القومي
والعقيدة األمنية

تع ّد سياسة األمن القومي "توصيفًا رسميًا للطريقة التي تسعى بها
تعرّب عن الفهم عىل
دولة لضامن أمنها الخاص وأمن سكانها :فهي ّ
املستوى الوطني للتهديدات واملخاطر املحدقة بسياق األمن ،وعن القيم
واملبادئ التي يجب أن تو ّجه الدولة للمحافظة عىل أمن الدولة واألمن
اإلنساين" .ومن ثم ،فسياسة األمن القومي تهدف إىل "تحديد تصور
وطني شامل ،الذي قد يستند إليه صوغ وثائق أخرى ،مثل اسرتاتيجية
األمن القومي" .تأخذ سياسة األمن القومي يف الحسبان القيم واملصالح
الوطنية وبنى الحوكمة والعمليات القرارية ،وتسمح عمو ًما بالتوصل إىل
تصور عىل املدى الطويل ألمن الدولة .وميكن أن تكون هذه السياسة
يف شكل وثيقة وحيدة ،أو مجموعة وثائق "تشكل سويًّا سياسة متسقة
ومندمجة" .وتحدد سياسة األمن القومي "مبوضوعها وليس باالسم الذي
تحمله" ،فقد تسمى "خطة"" ،اسرتاتيجيا"" ،مفهوم"" ،عقيدة"" .ويكمن
 5نستخدم عبارة "إطار مفهومي" ألنها األصح ،عكس الخطأ الشائع يف األدبيات العربية
التي يرد فيها اإلطار املفاهيمي (بصيغة الجمع) واإلطار النظري (وليس النظريايت) .ال يوجد
أي أساس لغوي لصيغة الجمع لألول .عبارة اإلطار املفهومي /اإلطار النظري هي األصح ،ألنها
تحتمل املفرد والجمع :قد يستند اإلطار إىل مفهوم واحد /نظرية واحدة ،أو إىل نظريات/
مفاهيم عدة .وليس مر ّد هذا الخطأ الشائع ،يف األدبيات العربية ،خطأً يف الرتجمة ،ألن العبارتني
تردان دامئًا بصيغة املفرد يف اللغات األجنبية conceptual framework :وtheoretical
 frameworkباإلنكليزية ،و cadre conceptuelو cadre théoriqueبالفرنسية.
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دور سياسة األمن القومي يف توجيه عمل الحكومة"((( .لكن عمو ًما
السياسة األمنية أشمل من املفهوم أو العقيدة.
تتمثل السياسة األمنية التي هي ذات طبيعة شاملة كونها تشمل
البعدين الداخيل والخارجي ومختلف قطاعات األمن (العسكرية،
السياسية ،املجتمعية ،االقتصادية ،البيئية)((( ،يف تحديد مختلف
املخاطر والتهديدات ،بتحديد طبيعتها وتطورها وكذلك املخاطر املرتتبة
يتعنّي وضعها،
عىل ترابطها أو تفاعلها ،كام تقرر االسرتاتيجيات التي ّ
والوسائل التي يجب تعبئتها .فالغاية العليا للسياسة األمنية مزدوجة:
ضامن بقاء  survivalالسكان والدولة والرفاه باملعنى الواسع((( .وتتمثل
السياسة األمنية يف الدميقراطيات الليربالية الغربية يف وضع اسرتاتيجية
تهدف إىل مواجهة املخاطر أو التهديدات التي قد متس باألمن القومي،
مبعناه الواسع .ومن ثم فهي جملة الوسائل التي تستخدمها الدولة
لتحقيق هذا الهدف ،أي األمن القومي((( .أما يف بعض الدول التسلطية،
فإن أمن النظام غال ًبا ما يكون أَوىل من أمن الدولة ،ذلك أن املصالح
األمنية للدولة تُربط مبصالح النظام ،إىل درجة صعوبة التمييز بينهام،
بل يصري أمن النظام موضو ًعا مرجعيًا  referent objectلألمن عىل
حساب املوضوع املرجعي الحقيقي لألمن (الدولة)( ،((1كام هي الحال
يف العامل العريب.
"مبا أن التهديدات ال ميكن تقييمها إاّلّ بالعالقة مع دولة مع ّينة
باعتبارها مستهدفة ،فإن السياسة األمنية تقتيض" ،يقول باري بوزان:
"ليس فهم التهديدات يف حد ذاتها فحسب ،بل أيضً ا انكشافات الدولة
باعتبارها [أي الدولة] موضو ًعا مرجعيًا لألمن" .ويرى أنه ال ميكن فصل
األمن القومي للدولة عن طبيعة النظام الدويل ،وبناء عليه ،حتى تكون
6 "Les politiques de sécurité nationale: Elaborer des politiques de
"sécurité nationale pour la bonne gouvernance du secteur de la sécurité,
RSS Document d'information-DCAF, p. 1, accessed on 21/3/2020, at:
https://cutt.ly/RDVcd92
 7عن قطاعات األمن ،ينظر:
Barry Buzan, Ole Wæver & Jaap De Wilde, Security: A New Framework for
Analysis (Boulder: Lynne Rienner, 1998), pp. 49-162.
"8 Abdennour Benantar, "The State and the Dilemma of Security Policy,
in: Luis Martinez & Rasmus Alenius Boserup (eds.), Algeria Modern: From
Opacity to Complexity (London: Hurst, 2016), p. 93.
9 David A. Baldwin, "The Concept of Security," Review of International
Studies, vol. 23, no. 1 (January 1997), p. 6.
 10أدى هذا الوضع ،يف حالتني ،إىل فقدان االثنني م ًعا ،أمن النظام وأمن الدول .قَبِل صدام
حسني نزع سالح العراق وفقًا للرشوط الغربية ،عقب خطيئته االسرتاتيجية (غزو الكويت)،
اعتقادًا منه أن التفريط يف أمن الدولة العراقية سيسمح له بالحفاظ عىل أمن نظامه .ارتكب
معمر القذايف الخطأ نفسه مل ّا تفاوض مع أمريكا وبريطانيا حول اتفاق يف كانون األول/
جاعاًل أمن ليبيا منكشفًا يف سبيل
ديسمرب  ،2003وقَبِل مبوجبه نزع سالح أحادي الجانبً ،
بقاء نظامه ،ليض ّحي هو اآلخر بأمن الدولة الليبية وأمن نظامه.
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سياسة األمن القومي "عقالنية" ،عليها أن "تتضمن بُع ًدا دول ًيا قويًا"(.((1
ومييّز بوزان ،يف هذا الخصوص ،بني اسرتاتيجيتني أمنيتني ،واحدة
وطنية واألخرى دولية :يكون السعي لألمن "إما باتخاذ تدابري للح ّد
من االنكشاف ،وإما مبحاولة إزالة ،أو الح ّد ،من التهديدات مبعالجة
أسبابها يف املصدر" .يطلق عىل الخيار األول "اسرتاتيجية األمن القومي،
ألنها تقوم يف جزء كبري عىل داخل الدول امله َّددة" ،بينام يسمي الثاين
"اسرتاتيجية األمن الدويل ،ألنها تتوقف عىل ترتيب العالقات بني
الدول" .يف حال تبني هذه االسرتاتيجية األخرية ،سرتكز سياسة األمن
"عىل املوارد ومصادر التهديدات [قصد] الحد منها [أي التهديدات]
أو إزالتها من خالل عمل سيايس"( .((1لكن يف تحليلنا حالة الجزائر،
سرنى أن األمر يتعلق باسرتاتيجية وطنية وإقليمية ،وليس دولية –
املؤسسة لسياستها وعقيدتها
عىل الرغم من األبعاد الدولية للمبادئ ِّ
األمنيتني – الفتقارها إىل القدرة عىل التأثري يف مجريات األمور دول ًيا.
تختلف سياسة األمن القومي عن اسرتاتيجية األمن القومي ،حتى
وإن كانتا تُستخدمان أحيانًا مرتادفتني .فاألوىل "تصف بشكل عام
األولويات واألهداف يف مجال األمن" ،بينام تصف الثانية "كيف ميكن
تحقيق هذه األهداف" ،فهي عبارة عن وثيقة ،أو مجموعة وثائق،
"تصف األدوات الرضورية لتنفيذ سياسة األمن القومي ،وكيفية
فضاًل عن االستخدام األمثل للموارد املتاحة" .بإيجاز ،تصف
توظيفهاً ،
اسرتاتيجية األمن القومي كيفية تحقيق األهداف التي حددتها سياسة
األمن القومي"( .((1مبعنى آخر ،يقتيض صنع سياسة األمن القومي
خيارات تتعلق بأهدافها واألدوات واملوارد التي توظف واألعامل
الواجب القيام بها لتنفيذ هذه السياسة(.((1
ال تتبنى الدول كلها اسرتاتيجية لألمن القومي ،حيث تنسحب هذه
امليزة يف األساس عىل القوى الكربى ،وأحيانًا عىل القوى املتوسطة.
ويعود ذلك إىل سببني :أو ًاًل ،تبني اسرتاتيجية أمن قومي يعني ،يف
غالب األحيان ،وجود مصالح حيوية ،من ّوعة ،تتجاوز حدود الدولة
املعنية ،وقد تغطي أرجــاء املعمورة كلها ،كام هو شأن القوى
الكربى ،وتحدي ًدا الواليات املتحدة .ثان ًيا ،يتطلّب تبني مثل هذه
الوثيقة تحديد التهديدات والخصوم ،بل األعداء؛ إذ من الصعب
صوغ وثيقة األمن القومي من دون تحديدهم ،وما يرتتب عىل ذلك
من تسطري لألهداف ورصد للموارد لتحقيقها .وبهذا الصدد يقول
صامويل هنتنغتون" :تُقاد اسرتاتيجية األمن القومي التي تتميز من
11 Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problem
in International Relations (Brighton: Wheatsheaf Books, 1983), pp. 89, 150.
12 Ibid., pp. 218-219.
13 "Les politiques de sécurité nationale…," p. 6.
14 Buzan, p. 215.
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خصاًم،
السياسة الخارجية بصورة أعم ،ضد خصم [ ...فهي] تقتيض
ً
رصا ًعا ،منافسةً ،حال ًة يحاول فيها فرد أو مجموعة تحقيق هدف
ضد شخص آخــر"( .((1ونظ ًرا إىل هذه امليزات وإىل طبيعة عقيدة
الجزائر األمنية وسياستها األمنية عمو ًما ،من غري املر ّجح أن تتب ّنى
وثيقة من هذا النوع كونها ستجربها عىل تحديد خصوم ،بل أعداء،
بينام تقول رسديتها الرسمية إنها ال تستهدف أح ًدا ،بل عىل العكس
هي مستهدفة من "أطـراف" ناد ًرا ما تس ّميها ،ونــاد ًرا ما تعطيها
مضامني عسكرية.
مهام اختلفت املس ّميات ،فإن كل يشء يدور حول األمن القومي
الذي يشري "سواء فُهم عىل أنه عملية  processأو هدف ،إىل حامية
املصالح الوطنية األساسية ضد التهديدات الخارجية"( .((1ويتضمن
األمن الرتايب ،االزدهار االقتصادي ،املحافظة عىل القيم واملؤسسات
الوطنية واالستقاللية السياسية .بيد أن طريقة تحديد هذه املضامني
قد تتطور وفقًا لتطور قوة الدولة .أما عقيدة األمن القومي ،التي
ميكن أن تتغري ،فـ "تشري إىل األهداف التوظيفية التي من خاللها
تجري حامية املصالح الوطنية (مثل االحتواء أو التوسيع الدميقراطي)،
وإىل الوسائل (العسكرية ،الدبلوماسية ،االقتصادية ،قضايا التعبئة
الداخلية وغريها  )...املستخدمة لخدمة تلك األهداف التوظيفية"(.((1
(((1

أما العقيدة ،فيع ّرفها حلف الشامل األطليس (الناتو) بأنها "املبادئ
دعاًم
األساسية التي من خاللها تو ّجه القوات العسكرية أعاملها ً
ألهدافها .ولها سلطة ،لكن تطبيقها يقتيض التقدير"( .((1يكاد
نقاًل حرفيًا لتعريف القوات املسلحة األمريكية
يكون هذا التعريف ً
لها" :املبادئ األساسية التي من خاللها تو ّجه القوات العسكرية أو
دعاًم لألهداف الوطنية .لها سلطة لكن تقتيض
عنارص منها أعاملها ً
(((2
التقدير عند التطبيق"  .يقول بريت تشامبان :إن "القوات املسلحة
نقاًل عن:
ً
15
Emily O. Goldman, "New Threats, New Identities and New Ways of War:
The Sources of Change in National Security Doctrine," Journal of Strategic
Studies, vol. 24, no. 2 (2001), p. 45.
 16ملقاربة نظرية ملفهوم األمن القومي ،ينظر الدراسة املع ّمقة:
Thierry Balzacq, "Qu'est-ce que la sécurité nationale," Revue internationale et
stratégique, no. 52 (2003), pp. 33-50.
17 Goldman, p. 43.
18 Ibid.
19 "AAP-06 Edition 2021 – NATO Glossary of Terms and Definitions",
North Atlantic Treaty Organization Nato Standardization Office (Nso), 2021,
p. 44, accessed on 18/3/2022, at: https://cutt.ly/KD9tpoK
20 The Joint Publication (JP) 1-02, Department of Defense Dictionary of
Military and Associated Terms, 8 November 2010 (As Amended Through
15 February 2016), p. 71, accessed on 18/3/2022, at: https://cutt.ly/aD9jN0T
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تحتاج إىل ما هو أكرث من القوت املادي يك تبدأ وتواصل عملياتها.
هذه القوات ال بد لها من قوام فكري أشد أهمية ،يك تستطيع أن
تبدأ عملياتها الهجومية وأن تع ّززها وتنهيها .هذا األساس الفكري
الذي يخاطب العقل ،وليس الوجدان أو الجسد هو ما يسمى بـ
'العقيدة العسكرية'"( .((2ليست مثة طريقة واحدة لتعريف العقيدة
العسكرية ،بل طرائق عدة ،تختلف باختالف العوامل والتهديدات
األمنية الخاصة بكل بلد ،والتطورات التكنولوجية وعنارص السياسات
والتوازنات الخاصة مبختلف مك ّونات قواته املسلحة ،كالتنافس بني
صناع السياسة والقرار من العسكريني واملدنيني حول تحديد أولويات
األمن القومي وميزانية الدفاع التي إن تقلّصت ،ستُجرب القوات
املسلحة عىل مراجعة أهدافها( .((2نزعم أن مفهوم العقيدة األمنية
أنسب إىل موضوعنا من مفهوم العقيدة العسكرية ،وذلك لثالثة
أسباب :أواًلً  ،تركز العقيدة العسكرية عىل الجانب القتايل وتشكيل
القوات والتو ّجهات القتالية للجيش .ثانيًا ،السياسة األمنية أشمل
من السياسة الدفاعية ،لذا فعبارة االسرتاتيجية األمنية أكرث انتشا ًرا
من عبارة االسرتاتيجية الدفاعية ،وأشهرها اسرتاتيجية األمن القومي
األمريكية .أما فرنسا التي تصدر وثيقة تسمى الكتاب األبيض للدفاع،
فقد ع ّدلت عنوانها ليصبح الكتاب األبيض للدفاع واألمن .ثالثًا ،تستند
السياسة األمنية إىل مفهوم األمن( ((2مبعناه الواسع ،فهو يشمل أبعا ًدا
داخلية وخارجية وقرسية وغري قرسية لتض ّمنه بع ًدا تعاون ًيا (األمن من
خالل التعاون) .لذا فالعقيدة األمنية أشمل من العقيدة العسكرية.

 .2تبلور سياسة الجزائر وعقيدتها األمنيتين
خصوصا،
تبلورت سياسة الجزائر األمنية عمو ًما وعقيدتها لألمن القومي
ً
إبان الثورة التحريرية وخالل األعوام األوىل من االستقالل ،متأثرة
بالتو ّجهات التحررية (دعم حركات التحرر يف العامل)( ،((2وبالخالف
 21بريت تشامبان ،العقيدة العسكرية" :دليل مرجعي" ،ترجمة طلعت الشايب (القاهرة:
املركز القومي للرتجمة ،)2015 ،ص .11
 22املرجع نفسه.
 23حول مفهوم األمن ،ينظر:
Buzan; Baldwin; Thierry Balzacq, Théories de la sécurité: Les approches
critiques (Paris: Presses de Sciences Po, 2016).
 24ال يعترب دعم حركات التحرر تدخ ًّاًل يف الشؤون الداخلية للدول ،ألنها تكون دامئً ا ضد
قوى خارجية محتلة .ويستند دعمها إىل مبدأ حق الشعوب يف تقرير املصري (املرشوعية
الدولية) .وبناء عليه ،ليس من شأنه تقويض مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
الذي تستند إليه سياسة الجزائر .عىل العكس من ذلك يُع ّد دعم حركات مترد ضد حكومة
تدخاًل يف شؤونها الداخلية ،وهذا ما أكده قرار محكمة العدل
ً
دولة قامئة وذات سيادة
الدولية الصادر يف أيلول /سبتمرب  ،1985يف حق الواليات املتحدة ،الذي اعتربت فيه دعمها
املعارضة املسلحة يف نيكاراغوا تدخ ًّاًل يف شؤونها الداخلية وخرقًا للقانون الدويل.
"Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua
v. United States of America)," International Court of Justice, accessed on
21/3/2022, at: https://www.icj-cij.org/en/case/70
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الحدودي مع املغرب .مثّل التوتر املبكر يف العالقة مع املغرب،
مؤس ًسا لعقيدة الجزائر األمنية؛
منافسها اإلقليمي يف ما بعدً ،
عاماًل ِّ
إذ تسببت مطالبه الرتابية عىل حسابها يف غزو مغريب ألراضيها يف
ترشين األول /أكتوبر  ،1963أو ما ُعرف بـ "حرب الرمال" .كانت هذه
الحرب وجيزة ،ومل تغري من الوضع الحدودي القائم ،إاّلّ أنها شكّلت
نقطة تح ّول يف بلورة عقيدة الجزائر األمنية ،ويف مدركاتها للتهديد
(((2
وتحديد شواغلها األمنية( .((2وأصبحت العالقة الجزائرية-املغربية
عاماًل محد ًدا للنظام اإلقليمي املغاريب ،حيث أث ّر االستقطاب اإلقليمي
ً
يف تشكيل التفاعالت البينية يف املنطقة املغاربية ،خاصة بعد اندالع
نزاع الصحراء الغربية( .((2ومثّل اقتسام املغرب وموريتانيا إقليم
الصحراء الغربية تطو ًرا اسرتاتيج ًيا بالنسبة إىل الجزائر لحدوثه يف
نطاق منطقة أمن حيوية ،كان قد ح ّددها هواري بومدين بقوله" :إن
املغرب العريب واملنطقة الفاصلة بني القاهرة وداكار متثل منطقة أمن
بالنسبة للجزائر ،وأنه ال ميكن أن يحصل أي تغيري يف هذه املنطقة
دون اتفاق مع الجزائر"( .((2وبناء عليه ،تع ّرضت منطقة األمن هذه،
ساّمه بومدين "التوازن الطبيعي" يف املغرب العريب" ،لهزة قوية،
وما ّ
يف نوفمرب  ،1975ملا أبرم االتفاق الثاليث بني إسبانيا ،املغرب وموريتانيا
والذي مبوجبه تقاسم املغرب وموريتانيا (ثلثني لألول وثلثًا للثانية)
إقليم الصحراء الغربية مبجرد انسحاب إسبانيا منه .أُبرم هذا االتفاق
دون أي تشاور مع الجزائر ،مام دفعها إىل مساندة البوليزاريو" (التي
أنشأها الصحراويون يف مطلع السبعينيات)( .((2بيد أن هذه النسخة
الجزائرية املهذبة من "مبدأ مونرو" ،إن صح التعبري ،فقدت مفعولها
ألنها فشلت يف إنهاء الوضع القائم يف الصحراء .ويُع ّد رفض أي مساس
بالوحدة الرتابية ملايل وليبيا أهم تطبيقاتها يف العقدين األخريين.
تشري التطورات األخرية ،وال سيام منذ عام ( 2021تجسس املغرب
عىل هواتف نقّالة لشخصيات جزائرية باستخدام تطبيق التجسس
اإلرسائييل ،وقطع الجزائر عالقاتها الدبلوماسية معه وغلق مجالها
 25بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري ،ص .42-41
 26عن العالقة الجزائرية-املغربية ،ينظر :وليد عبد الحي" ،العالقات املغربية الجزائرية:
العقدة الجيوسرتاتيجية" ،سياسات عربية ،العدد ( 6كانون الثاين /يناير  ،)2014ص 40-31؛
وعن مسألة التسلح بالتحديد ،ينظر :عبد النور بن عنرت" ،إشكالية التسلح يف املغرب العريب"،
املجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعالقات الدولية ،العدد  ،)2014( 3ص 62-31؛
Miguel Hernando Larramendi, "Doomed Regionalism in a Redrawn
Maghreb? The Changing Shape of the Rivalry between Algeria and Morocco
in the Post-2011 Era," The Journal of North African Studies, vol. 24, no. 3
(2019), pp. 506-531.
 27بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري ،ص .42
 28ترصيح بومدين منقول عن :عبد الباقي الهرمايس ،املجتمع والدولة يف املغرب العريب
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1987 ،ص .136-135
 29بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري ،ص .43-42
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الجوي أمامه  ...إلخ) إىل أن العالقة املتوترة مع املغرب ما زالت
مؤس ًسا لعقيدة الجزائر األمنية .بيد أن هذه التوترات ليست
ً
عاماًل ِّ
تغرّي طبيعة املشهد االسرتاتيجي املغاريب :فهو ال يعرف
جديدة ،وال ّ
تهديدات اسرتاتيجية ،أي تهديدات وجودية (ال تعترب أي دولة
مغاربية وجودها عىل املحك بسبب سلوك دولة أخرى).
إذًا ،عقيدة الجزائر األمنية هي نتاج املخيال الثوري للنضال ضد
فضاًل عن العقدين األول والثاين من بناء
االستعامر والحرب التحريريةً ،
دولة االستقالل والتوتر املبكر يف العالقة مع املغرب ،ثم التنافس معه
فضاًل عن أزمة
واملوقف الداعم لحركات التحرر وسيادة الدول أيضً ا(ً ،((3
عقد التسعينيات( .((3وميكن القول إن الحرب التحريرية ()1962-1954
حاساًم يف ما
واألزمة الداخلية لتسعينيات القرن املايض ،أ ّدتا دو ًرا
ً
تس ّميه يوتا والدز "املخيال األمني" ،أي "بنية معانٍ وعالقات اجتامعية
راسخة ،انطالقًا منها تنشأ متثّالت عامل العالقات الدولية"( .((3وترى
والدز أيضً ا أن املخيال األمني يجعل التمثالت ممكنة ،تلك التمثّالت
التي تسمح بتوضيح ،سواء للرسميني أم لآلخرين ،من "نحن" وماذا
منثل ،ومن "هم أعداؤنا" وماذا ميثلون والطريقة التي يهددنا بها هؤالء
وكيف ميكننا أن نفعل ما بوسعنا ملعالجة تلك التهديدات(.((3
بقيت عقيدة الجزائر األمنية ،وال سيام يف بُ ِ
عدها العسكري البحت،
إىل وقت قريب ،حبيسة التصورات التقليدية للحروب القامئة عىل
مواجهات بني جيوش نظامية ،ويف إطار رصاعات محدودة ،حدودية
يف األساس ،لألسباب التي ذكرناها سابقًا .فكان أن حال هذا التصور
التقليدي املرتبط بتوترات مع ّينة دون استيعاب القطيعة االسرتاتيجية
عىل مستوى التهديد :تراجع التهديدات الدولتية واستفحال
الالدولتية .مع انتشار القالقل األمنية والحروب والتدخالت األجنبية
يف تخومها املغاربية-الساحلية ،أصبحت تواجه تهديدات هجينة مل
تستوعبها من قبل ،بيد أن االحتكاك امليداين معها أسهم يف إعادة
صوغ تصورات الجزائر األمنية( ،((3وإن كانت خربة مواجهة الجامعات
 30املرجع نفسه ،ص .42-41
 31عن هذه األزمة ،ينظر :سليامن الريايش وآخرون ،األزمة الجزائرية :الخلفيات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والثقافية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1999 ،؛
;)Hugh Roberts, The Battlefield: Algeria 1988-2002 (London: Verso, 2003
Frédéric Volpi, Islam and Democracy: The Failure of Dialogue in Algeria
(London: Pluto Press, 2003); Luis Martinez, La guerre civile en Algérie (Paris:
Karthala, 1998).
32 Jutta Weldes, Constructing National Interests: The United States and the
Cuban Missiles Crisis (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), p. 10.
33 Ibid., p. 15.
 34عبد النور بن عنرت" ،الجزائر يف مواجهة التهديدات الالدولتية" ،السياسة الدولية،
العدد ( 210ترشين األول /أكتوبر  ،)2017ص .101
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اإلسالمية املحلية املسلحة يف تسعينيات القرن املايض قد سمحت
لقواتها األمنية والعسكرية بالتأقلم مع تلك التهديدات.

 .3أسس سياسة الجزائر وعقيدتها األمنيتين
تستند عقيدة الجزائر السياسية واألمنية إىل مبادئ تح ّولت مع مرور
الزمن إىل ثوابت :املرشوعية الدولية (التحرك يف إطار األمم املتحدة)؛
والسيادة؛ وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛ ورفض التدخل
(العسكري) األجنبي؛ وعدم تدخل الجيش الجزائري خارج حدود
البالد (باستثناء املشاركة يف حريب  1967و 1973ضد إرسائيل)؛
ورفض الخيار العسكري؛ والتسوية السلمية للنزاعات؛ وعدم التهديد
باستخدام القوة أو اللجوء إليها؛ ومساندة حركات التحرر؛ واالنضامم
إىل مختلف اآلليات الدولية لضبط التسلح ونزع السالح؛ والحق يف
أمن غري منقوص لكل دولة؛ ونظام أمني خاص بكل دولة؛ واستقالل
(.((3
أمني بعي ًدا عن أي مظلة خارجية أو وجود أجنبي عىل أراضيها
فضاًل عن مكافحة اإلرهاب التي تح ّولت إىل شبه عقيدة أمنية قامئة
ً
يف حد ذاتها ،وإن كانت تبقى منضوية تحت العقيدة األمنية للبالد.
وفقًا لهذه املبادئ ،تب ّنت الجزائر عقيدة عسكرية( ((3اختارت مبوجبها
وض ًعا دفاعيًا وليس هجوميًا لجيشها( .((3وهي بهذا الشأن أقرب إىل
مرص لتشابه العقيدة العسكرية للبلدين( ،((3خاصة إىل جنوب أفريقيا
التي تتب ّنى "الدفاع غري الهجومي" .((3(Non-offensive Defence
وهو "نوع من الدفاع الذي يستبعد خيار هجوم مسلح عىل دول
أخرى"( .((4ومع دسرتة مشاركة جيشها يف عمليات السالم ،تعتمد
الجزائر الركيزة األخرى التي تستند إليها السياسة األمنية لجنوب
أفريقيا وهي حفظ السالم بالرتكيز عىل القارة األفريقية( .((4وبناء
عليه ،يحدد عامالن أساسيان تطوير منظومة الجزائر الدفاعية،
35 Benantar, "The State and the Dilemma of Security Policy," pp. 98-102.
 36عن العقيدة العسكرية الجزائرية ،ينظر :منصور لخضاري ،السياسة األمنية الجزائرية:
املحددات ،امليادين ،التحديات (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2015ص .128-121
37 Benantar, "The State and the Dilemma of Security Policy," pp. 100-102.
 38إرساء أحمد إسامعيل ،العالقات املدنية العسكرية وعملية التحول الدميقراطي:
دراسة مقارنة بني مرص والجزائر (القاهرة :املكتب العريب للمعارف ،)2017 ،ص .111-109
39 Evert Jordaan & Abdel Esterhuyse, "South African Defence since 1994:
The Influence of Non-offensive Defence," African Security Review, vol. 13,
no. 1 (2004), pp. 59-69.
40 BjØrn MØller, "Common Security and Non-Offensive Defence as
Guidelines for Defence Planning and Arms Control," International Journal
of Peace Studies, vol. 1, no. 2 (July 1996), p. 46.
41 Moda Dieng, "Maintien de la paix: Apports et limites de l'action
diplomatique sud-africaine," Revue Etudes internationales, vol. 45, no. 2 (juin
2004), p. 209.
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وهام :تصميم هذه األخرية لدرء العدوان وليس لالعتداء عىل الغري
أو للتدخل خارج الحدود؛ واالستقاللية األمنية بعدم االعتامد عىل
تحالفات خارجية أو اتفاقات دفاعية لضامن األمن القومي للبالد(.((4
مبا أن التدخل خارج الحدود مستبع ٌد متا ًما ،فإن الجيش الجزائري
غري مرتبط بأي التزام من هذا النوع ،وينسحب دوره يف الخارج
عىل املشاركة يف مهامت مراقبة يف إطار عمليات السالم األممية
فحسب( .((4وبناء عليه ،فعقيدة الجزائر األمنية دفاعية يف جوهرها،
ومحددة وفقًا لق َيم ال تجعلها متس باملصالح األمنية للدول األخرى،
وهذا عىل عكس العديد من الدول ،وال سيام الكربى منها التي متنح
نو ًعا من الصالحية لعقيدتها األمنية ،تتجاوز حدودها الجغرافية .ويف
هذا الشأن يتساءل بوزان" :ما الحق الذي لدى الدولة لتحدد قيمها
األمنية بشكل يحتّم عليها أن يكون لها نفوذ ما وراء ترابها ،مع ما
يرتتب عىل ذلك من انتهاك شبه حتمي للمصالح األمنية للغري"(.((4

 .4استقالل أمني باالعتماد على القدرات
الذاتية
مثة ثالثة مناذج لألمن القومي يف العامل العريب .األول يقوم عىل
التحالف االسرتاتيجي مع قوى كربى ،وهو النموذج الذي تتب ّناه دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،حتى وإن كان بعضها يط ّور
قدرات عسكرية ذاتية ،فإن أمنها القومي يعتمد يف األساس عىل
التحالف مع الواليات املتحدة؛ إذ مثة ه ّوة واسعة بني حجم إنفاقها
العسكري من جهة وإسهامه يف صون أمنها القومي الذي تضمنه
املظلة األمريكية ،ما يوحي بأن جز ًءا من إنفاقها تحكمه اعتبارات
سياسية وليس عسكرية .والثاين هو النموذج الهجني الذي يعتمد
عىل بناء قدرات عسكرية وطنية وعىل تحالفات اسرتاتيجية مع
قوى خارجية ،كام هي حال املغرب ومرص (وسورية قبل أن ت ُد َمر
قدراتها) .فهام يبنيان أمنهام القومي عىل تطوير قدرات عسكرية،
ويف الوقت نفسه يعتمدان عىل التحالف مع الواليات املتحدة .يتمتع
املغرب منذ عام  2004بوضع "الحليف األسايس للواليات املتحدة
خارج الناتو" ،الذي منحته إيّاه أمريكا من دون أن يكون مثة مربر
 42بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري ،ص .89 ،41
 43شارك الجيش الجزائري مبراقبني عسكريني يف العديد من املهامت (أنغوال ،هايتي،
كمبوديا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،إرترييا-إثيوبيا ،السودان-دارفور) ،يف عمليات السالم
تحت إمرة األمم املتحدة .ويشارك حال ًيا (إىل غاية  31ترشين الثاين /نوفمرب  )2021خبريان
عسكريان من الجيش الجزائري يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق السالم يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية .ينظر :موقع عمليات األمم املتحدة للسالم:
"Troop and Police Contributors," United Nations Peacekeeping, accessed on
20/3/2022, at: https://bit.ly/3tluYal
44 Buzan, p. 217.
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اسرتاتيجي لذلك عىل الصعيد اإلقليمي .فهو يف واقع األمر مو ّجه إىل
طأمنة املغرب املتو ّجس حينها من التطور امللحوظ يف العالقات بني
الجزائر وأمريكا .وأصبح املغرب أول بلد مغاريب حليفًا ألمريكا خارج
الناتو( ،((4تلته تونس التي ُمنحت الوضع ذاته يف عام  ((4(2015أيضً ا
يف ظل غياب أي مربر اسرتاتيجي؛ فهي استفادت من هذا الوضع
بصفته عرضً ا عسكريًا أمريكيًا يف الوقت الذي احتاجت فيه إىل عرض
سيايس ،وخاصة اقتصادي .أما الثالث فهو منوذج االستقالل األمني
عن أي مظلة أجنبية (تحالف اسرتاتيجي ،اتفاقات دفاعية ،قواعد
عسكرية) .وهو النموذج التي تتب ّناه الجزائر منذ االستقالل ،مط ّورة
منظومة دفاعية وطنية مستقلة ،حيث آثرت الجزائر مقاربة واقعية
تستند إىل االعتامد عىل القدرات الذاتية .وينطبق عليها بذلك تحليل
بوزان :يستلزم مفهوم األمن القومي مقاربة تقوم عىل االعتامد عىل
الذات  ،self-helpحيث "إن التدابري التي تضمن األمن هي بشكل
واسع ،إن مل تكن كلّيًا ،تحت تحكّم الدولة املعنية"( .((4يقوم تص ّور
الجزائر تحدي ًدا عىل رضورة تحكّمها يف التدابري الكفيلة بضامن أمنها،
مستبعدة متا ًما أي تبعية إىل الخارج ،مهام كانت طبيعتها ودرجتها.
نظ ًرا إىل طبيعة حربها التحريرية ،اختارت الجزائر ،مبجرد استقاللها،
عقيدة وطنية مستقلة عن أي تحالف أو وجــود أجنبيني عىل
ترسخت وصارت خيا ًرا
أراضيها ،وبقيت متمسكة بهذه العقيدة التي ّ
اسرتاتيج ًيا ثابتًا( .((4وبناء عليه ،فقد صقلت حرب التحرير الوطنية
البعدين السيايس واملعياري لسلوك الجزائر ،حيث طبعته برفض
استخدام القوة يف العالقات الدولية والنفور من األحالف العسكرية
ومن النظام العاملي القائم عىل موازين القوة( .((4وفقًا لهذا التصور
املناوئ لألحالف ،اقرتحت الجزائر ،يف نيسان /أبريل  ،1972تنظيم
مؤمتر لألمن يف املتوسط خارج الحلفني ،وارسو واألطليس ،تحت شعار
"املتوسط للمتوسطيني" الذي رفعته آنذاك ،ولسان حالها :ليس مثة
ما يربر وجود قوات بحرية أجنبية يف املتوسط .وعىل عكس الدول
 45عن التحالف بني أمريكا واملغرب والعالقة مع الجزائر ،ينظر:
Abdennour Benantar, "Relation d'alliance américano-marocaine et jeu
d'équilibre américain entre le Maroc et l'Algérie," in: Abdennour Benantar
(dir.), Les Etats-Unis et le Maghreb: Regain d'intérêt? (Alger: CREAD, 2007),
pp. 265-291.
 46حتى آذار /مارس  ،2022منحت الواليات املتحدة وضع الحليف األسايس خارج الناتو
إىل سبع دول عربية :مرص ()1989؛ األردن ()1996؛ البحرين ()2002؛ الكويت ()2004؛
املغرب ()2004؛ تونس ()2015؛ قطر ( .)2022تستفيد الدولة الحليفة مبوجب هذا الوضع
من مزايا عدة ،منها أسلحة ،ذخرية ،تعاون عسكري ،تدريب ،بحث وتطوير ...
47 Buzan, p. 218.
 48بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري ،ص .41
49 Louisa Dris-Aït Hamadouche, "Politique extérieure et politique
intérieure algérienne: La résistance révolutionnaire au service de la résilience
autoritaire?," Maghreb-Machrek, no. 221 (2014), pp. 12-13.
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العربية ،مل تربم الجزائر اتفاقات أو معاهدات دفاعية مع قوى أجنبية
لتعارض ذلك مع تو ّجهاتها السياسية االستقاللية .ووفق هذا التصور،
رفضت وترفض منح تسهيالت عسكرية لقوى أجنبية أو قبول وجود
قواعدها العسكرية عىل أراضيها .ووفقه أيضً ا دفعت فرنسا إىل إجالء
قواتها من أراضيها قبل املوعد املتفق عليه ،حيث بدأت عملية إجالء
القوات الفرنسية ،يف أيار /مايو  ،1967من قاعديت رقان (جنوب)
وكوملب-بشار (أقىص الغرب) ،وانتهت بإجالء قاعدة مرىس الكبري
البحرية بوهران (غرب) يف شباط /فرباير  ،1968بينام تح ّولت قاعدة
بوسفر الجوية (غرب) إىل قاعدة لتكوين الطيارين الجزائريني(.((5
ويف ترشين األول /أكتوبر  ،1971رصح الرئيس الجزائري هواري
بومدين" :اآلن أصبحت بالدنا مستقلة متا ًما .لقد تخلّصنا من القواعد
األجنبية من دون ض ّجة ،وال اجتامع ،وال مظاهرة شعبية"( .((5واتضح
يف ما بعد أن هذا الكالم ليس مجرد احتفاء بـ "كيفية" إجالء القوات
األجنبية عن الرتاب الجزائري فحسب ،بل تأسيس لعقيدة أمنية
يف هذا املجال ،بقيت ثابتة حتى إبان الحرب الباردة .فبني عامي
 1967و 1969مارس االتحاد السوفيايت ضغوطًا عىل الجزائر ملنحه
تسهيالتها ألسطوله الخامس يف املتوسطّ ،إاّل أنها رفضت ،عىل الرغم
من اعتامدها عليه لبناء قواتها البحرية الناشئة .وكان لسان حالها وال
يزال :مل نُجل القواعد األجنبية الستقبال أخرى( .((5ج ّددت الجزائر،
عام  ،2013موقفها الرافض متا ًما إقامة قواعد أجنبية عىل أراضيها،
عندما رفضت طلبًا روسيًا ملنحها تسهيالت بحرية .وكانت روسيا سبق
وأن عرضت عليها اتفاقًا يتضمن مزايا عسكرية يف مقابل تسهيالت
بحرية ،قبل أن تج ّدد طلبها الحصول عىل تسهيالت بعد توقف
االتصاالت مع معمر القذايف بسبب الحرب يف ليبيا .بررت الجزائر
موقفها بسببني :السيادة الوطنية وحسن الجوار ،مؤكدة أنها متتنع
عن كل تهديد ضد جريانها يف غرب املتوسط وضد الواليات املتحدة
(التي تنترش قواتها يف إسبانيا وإيطاليا) .وكان الروس يبحثون عن
تسهيالت جديدة بعد اندالع الرصاع يف سورية(.((5
عىل أساس هذه االعتبارات ،ميكن القول إن من املستبعد متا ًما أن
تقبل الجزائر بوضع حليف ألمريكا خارج الناتو ،كام من املستبعد
أيضً ا أن متنحها أمريكا إيّاه .فرفض التحالفات الخارجية والوجود
 50بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري ،ص.66 ،51 ،41
51 Houari Boumediène, Discours: Du sang à la sueur (Alger: Ministère de
l'information et de la Culture, 1975), p. 147.
52 Walter Laqueur, "The Soviet Union and the Maghreb," in: Alvin J. Cottrell
& James D. Theberge (eds.), The Western Mediterranean: Its Political, Economic
and Strategic Importance (New York: Praeger Publishers, 1974), p. 221.
 53الخرب .2013/4/16 ،منحت تطورات األزمة السورية روسيا فرصة لتعزيز نقاط
ارتكازها البحرية والجوية.
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األجنبي خيار اسرتاتيجي يؤسس لعقيدتها األمنية ،ما يجعلها تعتمد
عىل منظومة دفاعية وطنية مستقلة عن أي مظلة خارجية .يتضح
إذًا أن الدولة الجزائرية آثرت اسرتاتيجية وطنية دفاعية معتمدة عىل
إمكاناتها وقدراتها الذاتية لضامن أمن ترابها وحدودها وسالمتهام،
تجعلها يف منأى عن بعض االرتــدادات أو عىل األقل تسمح لها
بالتخفيف من تداعياتها( .((5فهي تعتمد اسرتاتيجية تستبعد متا ًما
أي انخراط عسكري يف الخارج ،مفضّ لة العمل بجملة من البدائل،
كام سرنى.

 .5مبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي
والعسكري) :توافق بين المبادئ
والممارسات والمصالح
يُع ّد رفض التدخل املزدوج ،السيايس والعسكري ،مبدأً ثابتًا ومق ّد ًسا
لسياسة الجزائر الخارجية( ((5واألمنية ،ومن ثم ،لعقيدتها .ورفض
التدخل السيايس هو املبدأ األكرث دسرتة؛ أُدرج يف دستور عام 1976
نصت املادة " :90وفا ًء ملبادئ عدم االنحياز
الذي خصص له مادتنيّ .
وأهدافه ،تناضل الجزائر من أجل السلم ،والتعايش السلمي ،وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول" .بينام تنص املادة " :93يشكل
دعم التعاون الدويل وتنمية العالقات الو ّدية بني الدول ،عىل أساس
املساواة ،واملصلحة املتبادلة ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول مبدأين أساسيني للسياسة الوطنية" .يف دستور عام 1989
اختفى البعد األيديولوجي ،بينام تدعم بعد املرشوعية باإلشارة رصاحة
إىل األمم املتحدة ،مع إعادة صوغ طفيفة للامدة  93لدستور عام
نصت املادة  27من دستور عام " :1989تعمل الجزائر
 ،1976حيث ّ
من أجل دعم التعاون الدويل ،وتنمية العالقات الو ّدية بني الدول،
 54قررت الواليات املتحدة إلغاء مساعدة للجزائر ودول عربية أخرى ،عقب التصويت يف
الجمعية العامة لألمم املتحدة ضد قرار نقل سفارتها إىل القدس .وبلغت مساعداتها للجزائر
 17.8مليون دوالر يف عام  ،2016موزعة كاآليت 12 :مليون مساعدات إنسانية؛  4ماليني
للمجتمع املدين 1.5 ،مليون للتعاون األمني.
"Algeria-Focus," accessed on 12/9/2018, at: https://bit.ly/3OXPvtP
 55حول سياسة الجزائر الخارجية ،ينظر:
Robert A. Mortimer, "Algeria Foreign Policy: From Revolution to National
Interest," The Journal of North African Studies, vol. 20, no. 3 (2015),
pp. 466-482; Jean-François Daguzan, "La politique étrangère de l'Algérie:
Le temps de l'aventure?," Politique étrangère, no. 3 (2015), pp. 31-42; Yahia
H. Zoubir, "The Resurgence of Algeria's Foreign Policy in the Twenty-First
Century," in: Michael Bonner, Meagn Reif & Mark Tessler (eds.), Islam,
;Democracy, and the State in Algeria (London: Routledge, 2005), pp. 169-83
Bahgat Korany, "From Revolution to Domestication: The Foreign Policy of
Algeria," in: Bahgat Korany & Ali E. Hillal Dessouski (eds.), The Foreign
Policies of Arab States: The Challenge of Change (Boulder: Westview Press,
1991); Nicole Grimaud, La politique extérieure de l'Algérie: 1962-78 (Paris:
Karthala, 1984).

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
خاد كارحلاو اًيميلقإ لقالقلا قايس يف تالضعمو تالّوحت :ةينمألا رئازجلا ةسايس

عىل أساس املساواة ،واملصلحة املتبادلة ،وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول ،وتتب ّنى مبادئ ميثاق األمم املتحدة وأهدافه" .منذ
عام  1989ترد هذه املادة كام هي يف مختلف التعديالت الدستورية
(.)2020 ،2016 ،2008 ،1996
أما التدخل العسكري ،فهو أيضً ا مرفوض .فالدستور ينص (املادة )31
عىل امتناع الجزائر عن "اللجوء إىل الحرب من أجل املساس بالسيادة
املرشوعة للشعوب األخرى وح ّريتها" ،وعىل "بذل جهدها لتسوية
النزاعات سلم ًيا" ،وعىل أن مهمة الجيش تنسحب عىل حامية البالد
وحدودها .بيد أنه ال يحظر رصاحة تدخل الجيش يف الخارج ،لكن
ليس مثة مادة تجيز ذلك .إذا كانت عقيدة الجزائر األمنية تختلف
عن عقائد معظم الدول العربية ،فإنها تشبه إىل حد بعيد نظريتيها
الهندية (مبا يف ذلك عقيدة األمن اإلقليمي)( ((5والصينية ،عىل الرغم
من الفارق الضخم من حيث القوة .وهذا ما يفرس أيضً ا التوافق
مثاًل.
االسرتاتيجي بني الجزائر والصني ً
يعترب املبدأ املــزدوج القايض بعدم التدخل السيايس والعسكري
(األجنبي) ،مبا يف ذلك عدم تدخل الجيش خارج الحدود (رفض
تدخل الغري وتدخّلها هي عىل حد سواء) جوهر عقيدة الجزائر
األمنية واملو ّجه األسايس لسلوكها .فباسم هذا املبدأ املزدوج ،رفضت
التدخل يف ليبيا ويف سورية ويف اليمن ويف مايل ،عىل الرغم من
بعض التك ّيف يف الحالة املالية ،كام سرنى .وباسمه أيضً ا مل تقبل
املشاركة يف القوة العربية املشرتكة ،التي يذكّرنا مصريها مبا آلت
إليه اتفاقية الدفاع العريب املشرتك ،رافضة عسكرة العالقات العربية
البينية؛ واالنضامم إىل "التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب" (ائتالف 34
دولة بقيادة السعودية) ،والتورط يف ال َن ْزعات وال ِّنزاعات الطائفية
الس ّني-الشيعي املوظف سياس ًيا يف املرشق
القامئة عىل "الرشخ" ُ
العريب ،متمسك ًة باستقاللها االسرتاتيجي .وانج ّر عن مواقفها هذه،
بعض التوتر يف عالقاتها بفواعل عربية ذات توجهات وسلوك تدخيل،
وعماًل بهذا
ً
إما عىل نحو مبارش وإما عرب أطراف ثالثة ،يف املنطقة.
املبدأ املزدوج ،من املستبعد متا ًما أن تنضم الجزائر إىل مجموعة دول
الساحل الخمس (تشاد ،النيجر ،بوركينافسو ،مايل ،موريتانيا)(.((5
 56تقوم العقيدة األمنية الهندية عىل رفض التدخل يف الشؤون الداخلية لدول جنوب
آسيا ،وال سيام من القوى الكربى التي تتعارض مصالحها مع مصالح الهند ،وبناء عليه ال
ينبغي أن تطلب أي دولة منها املساعدة الخارجية ،بل تطلبها من الهند ،والقيام بخالف ذلك
سيعترب مناوئًا لهذه األخرية.
Devin T. Hagerty, "India's Regional Security Doctrine," Asian Survey, vol. 31,
no. 4 (April 1991), pp. 351-252.
 57عبد النور بن عنرت" ،عقيدة الجزائر األمنية :ضغوطات البيئة ومقتضيات املصالح"،
تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2018/5/2 ،ص  ،3شوهد يف  ،2020/3/16يف:
https://cutt.ly/4D7kTtK
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ميكن القول إن التصور الجزائري ملبدأ عدم التدخل السيايس ،يستند
إىل ثالث مقاربات ،حيث تحكمه اعتبارات ليربالية (قواعد ،مؤسسات
دولية) وبنائية (معايري ،هوية) وواقعية (سيادة ،مركزية الفاعل
الدولتي ،املصلحة) .فبإحجامه عن التدخل السيايس ،يحمي النظام
الجزائري أيضً ا نفسه منه .فهذا املبدأ يقوم عىل املعاملة باملثل .يف
رصح عبد القادر مساهل ،وزير الخارجية الجزائري
متوز /يوليو ّ 2017
قائاًل" :ملا نرفض أن نتدخل يف شؤون اآلخرين ،نرفض أن يتدخل
آنذاك ً
(((5
اآلخرون يف شؤوننا .إنها ثابتة منذ االستقالل إىل يومنا هذا"  .وهو
املنطق ذاته الذي ذكَّر به املتحدث الرسمي باسم الحكومة ،يف ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2019يف أوج الحراك الشعبي" :تتمسك الجزائر مببدأ
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ،كام ال تقبل أن يكون
مثة تدخل يف شؤونها الداخلية"( .((5يجب التذكري بأن التدخل يف الشؤون
هاجسا حقيقيًا للسلطة إبان األزمة الداخلية يف
الداخلية للجزائر كان
ً
(((6
تسعينيات القرن املايض  .وبناء عليه ،رفض التدخل يف شؤون دول
الساحل( ((6يخدم أيضً ا مصلحة الجزائر ،فقد وضعت نفسها يف منأى عن
التدخل يف شؤونها الداخلية يف ظروف حرجة ،مثل املواجهات الطائفية
التي عرفتها مدينة غرداية (جنوب البالد) ،الحركات االجتامعية يف
الجنوب ،أو األحداث األمنية التي يكون فيها أمن رعايا أجانب عىل
املحك ،مثل الهجوم اإلرهايب عىل املجمع الغازي يف تيغنتورين يف
 13كانون الثاين /يناير  ،((6(2013ومؤخ ًرا الحراك الشعبي ،وما أثاره
من نقاش وجدل ،بني السلطة وناشطي الحراك( ((6حول التدخل يف
 58ترصيح (بالفرنسية) أدىل به للقناة اإلذاعية الثالثة (الحكومية) الجزائرية الناطقة
بالفرنسية.2018/7/5 ،
59 "Consensus autour d'un rejet catégorique de l'ingérence dans les
affaires internes de l'Algérie," APS, 26/11/2019, accessed on 15/3/2022, at:
https://cutt.ly/yFz3sBg
 60حول تحليل خطاب التدخل وعدم التدخل دوليًا من خالل دراسة مقارنة بني كوسوفو
والجزائر ،ينظر:
Helle Malmvig, State Sovereignty and Intervention: A Discourse Analysis of
Interventionary and Non-Interventionary Practices in Kosovo and Algeria
(London: Routledge, 2006).
 61لالستزادة بشأن سياسة الجزائر حيال أزمات الساحل ومواجهة التهديدات يف املنطقة،
ينظر :حسام حمزة" ،الجزائر والتهديدات األمنية يف الساحل :التصور وآليات املواجهة"،
سياسات عربية ،العدد ( 21متوز /يوليو  ،)2016ص 89-76؛
Salim Chena, "Portée et limites de l'hégémonie algérienne dans l'aire sahélosaharienne," Hérodote, no. 142 (2011), pp. 108-124; Salim Chena, "Le
Sahara et le Sahel dans la politique algérienne: Territoires menacés, espaces
menaçants," Recherches internationales, no. 97 (Octobre-Décembre 2013),
pp. 129-146; Louisa Dris Aït-Hamadouche, "L'Algérie et la sécurité au Sahel:
Lecture critique d'une approche paradoxale," Confluences Méditerranée,
no. 90 (2014), pp. 105-121.
62 Ibid., p. 108.
 63حول هذا الجدل ،ينظر:
"Farida Souiah, "Rhétorique de l'ingérence et lutte pour la légitimité,
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شؤون البالد الداخلية ،بغض النظر عن حقيقته من عدمه .عىل أي
حال ،برصف النظر عن هذا التوافق بني املبادئ الدستورية واملامرسات
خصوصا
واملصالح ،فإن التطورات األمنية يف اإلقليم املغاريب-الساحيل
ً
تضع عقيدة الجزائر األمنية أمام امتحان عسري وبعض مبادئها املقدسة
عىل املحك .وسنتطرق إىل ذلك يف املبحث التايل.

ثان ًيا :معضالت وتح ّوالت سياسة
الجزائر وعقيدتها األمنيتين
 .1توتر بين المستلزم األخالقي /المعياري
والمستلزم األمني وتكييف للعقيدة األمنية
بسبب األزمات والقالقل وانتشار التهديدات الالدولتية يف التخوم،
بفعل األزمتني الليبية واملالية ،تواجه العقيدة األمنية الجزائرية منذ
عام  ،2011وأول مرة يف تاريخها ،معضلة حقيقية تتمثل يف التوتر بني
املستلزم األخالقي /املعياري واملستلزم املصلحي ،أي التوتر بني املبادئ
واملرشوعية من جهة ،واملصالح األمنية من جهة ثانية .يزداد هذا
التوتر ح ّد ًة بسبب الطابع االستعجايل للمسائل األمنية .للتخلّص منه
أو عىل األقل للتخفيف من ح ّدته ،تنتهج الجزائر مقاربة مرنة ساعية
للتوفيق بني املستلزمني ،وفقًا ملقتضيات الحاالت االستعجالية ،كام
يتضح ذلك من موقفها حيال األزمة املالية عا َمي  ،2013-2012حيث
استمر حينها الخطاب التقليدي للجزائر يف اإلرصار عىل عدم التدخل
السيايس والعسكري (الخارجيني) وعىل تسوية الرصاعات واألزمات
املؤسسة لعقيدتها األمنية .بيد أن
سلميًا ،متوافقًا بذلك مع املبادئ ِّ
سلوكها سار ،ولو نسبيًا ،يف اتجاه مغاير ،حيث سايرت الجزائر التدخل
العسكري الفرنيس قبل أن تقدم إليه الدعم .يتناقض سلوكها إزاء
التدخل الفرنيس يف مايل وعقيدتها األمنية ،وخطابها التقليدي املناوئ
للتدخلني السيايس والعسكري ،ألن هذا التدخل يخدم مصالحها
األمنية ،وال سيام تحييد الحركات اإلرهابية عن حدودها الجنوبية.
وبناء عليه ،تُع ّد األزمة املالية منوذ ًجا للتوتر الناشئ بني املستلزمني
األخالقي /املعياري واملصلحي يف سياستها األمنية ،كام تُع ّد حالة
جديرة بالدراسة لكيفية إدارة الجزائر تناقضات موقفها يف جوارها
األقرب ،وكيف أدى هذا كله إىل تكييف عقيدتها األمنية ،كام سرنى.
مع تطور األحداث عىل الصعيد الدويل ،اتّضح أن هذا التعارض بني
املستلزم األخالقي /املعياري واملستلزم األمني ،ما عاد يخص مسائل
يتبنّي
متس حدود البالد فحسب ،بل تجاوزها إىل قضايا اسرتاتيجية ،كام ّ
Mouvement, no. 102 (2020), pp. 35-42.

من موقف الجزائر من الحرب يف أوكرانيا .فهي امتنعت عن التصويت
عىل قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الذي يدين الغزو الرويس
ألوكرانيا ،عىل الرغم من تقديسها مبدأ سيادة الدول .بينام تعذّرت
بهذا املبدأ وبالوحدة الرتابية للدول عىل حساب "التضامن اإلسالمي"
ووقفت إىل جانب رصبيا إبان الحملة الغربية يف كوسوفو عام .1999
واملثري لالنتباه يف الحالة األوكرانية تأكيد ممثل الجزائر يف األمم املتحدة،
بشأن التصويت عىل قرار الجمعية العامة الذي دان الغزو الرويس،
السيادة والتسوية السلمية للنزاعات ،بينام امتنع عن التصويت(.((6
ومبا أن روسيا هي مز ّودها التقليدي واألسايس باألسلحة( ،((6فال خيار
لها :كان عىل الجزائر حسم التعارض بني املستلز َمني بتغليب مقتضيات
األمن (مستلزم اسرتاتيجي) عىل املبادئ .تعي السلطات الجزائرية جي ًدا
أن القوى الغربية ال ولن تز ّودها باألسلحة املتطورة التي تحتاج إليها إن
هي اختارت القطيعة مع روسيا بسبب األزمة األوكرانية ،فمحاوالتها،
منذ عقدين من الزمن ،تنويع مصادر تسلّحها ،باالعتامد عىل دول
غربية ،مل تُؤت أُكلها ،عىل الرغم من حصولها عىل أسلحة إيطالية
أساسا ،خاصة يف مجال األسلحة املتقدمة
وأملانية ،لكونها ال تزال تعتمد ً
(مقاتالت وصواريخ متطورة) ،عىل روسيا.

 .2عدم التدخل (السياسي و /أو العسكري):
السيادة تنهار بانهيار الدولة
أصبح مبدأ عدم التدخل( ،((6مع مرور الوقت ،ميزة أساسية لسلوك
الجزائر ،ومل يكن محل جدال يف البالد أو خارجها .بيد أن مع انتشار
األزمات يف الجوار املغاريب-الساحيل ،صار محل نقاش ،إاّلّ أن السلطة
الجزائرية بقيت متمسكة به ،مقاوِم ًة الضغوط الخارجية لدفعها
إىل االنخراط يف عمليات تدخّل يف جوارها ،من دون أن مينعها ذلك
من تكييف براغاميت لعقيدتها األمنية وفقًا ملقتضيات الساعة .إاّلّ أن
التمسك مببدأي عدم التدخل السيايس والتدخل العسكري عىل نحو
مطلق ،وعابر للزمان واملكان ،ما عاد منطق ًيا .فال معنى لإلرصار عىل
مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،يف حني انهارت الدولة
 64ينظر مقتطفات من خطاب ممثل الجزائر يف األمم املتحدة:
"Guerre en Ukraine: Pourquoi l'Algérie s'est abstenue à l'ONU," TSA,
2/3/2022, accessed on 3/2/2022, at: https://cutt.ly/uDKuhP0
65 Mohamed Hamchi & Samia Rebiai, "Russian-Algerian Relations in
Multipolarizing World," in: Tatiana Deych et al., Africa's Growing Role in
World Politics (Moscow: Institute of African Studies-Russian Academy of
Sciences, 2014), pp. 257-273.
 66أرشنا إىل هذه النقطة يف مؤلف سابق ،ال يستبعد مبدأ عدم التدخل بالرضورة عمليات
مثاًل ،أو نشاطات استخبارية .لكن بحكم الطبيعة الرسية
محدودة جدًا للقوات الخاصة ً
قاباًل للفحص ،وال سيام أن مقاربتنا
تحلياًل ً
ملثل هذه العمليات ،فمن الصعب أن نبني عليها ً
للموضوع يف هذه الدراسة تقوم عىل دراسة عوامل ومؤرشات قابلة ،يف جلّها ،للمعاينة
كام للمقايسة.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
خاد كارحلاو اًيميلقإ لقالقلا قايس يف تالضعمو تالّوحت :ةينمألا رئازجلا ةسايس

يف ليبيا وكانت قاب قوسني أو أدىن من االنهيار يف مايل ،قبل أن تتدخّل
فرنسا وتج ّنب املنطقة مشه ًدا مري ًعا ،وأصبح ترابهام مصدر تهديد
ألمن الجزائر .وكأنها بسلوكها هذا تضفي الجزائر طاب ًعا دولتيًا عىل
تهديدات الدولتية .تعترب الجزائر تأمني الحدود أولوية أمنية قصوى،
لكن ذلك لن يتس ّنى بسهولة يف ظل غياب دولة ،أو عىل األقل غياب
ممثل رشعي (حالة ليبيا) لها عىل الطرف اآلخر من الحدود .لكن
حتى وجود محاور دولتي أو ممثل رشعي (حالة مايل) ال يكفي ما
دام يفتقر إىل القدرة الكافية لبسط سيطرته عىل أراضيه وحدوده.
رص عىل استبعاد أي تدخّل
وهنا يكمن الخلل يف رؤية الجزائر :فهي ت ّ
يف شؤون جريانها ،حتى ولو كانوا يعانون اضطرابات أمنية كبرية،
غ َّيبت الدولة وح ّولت أراضيهم إىل معقل للجامعات اإلرهابية املحلية
والعابرة للحدود التي تستهدف أيضً ا الرتاب الجزائري (الهجوم يف
كانون الثاين /يناير  2013عىل املنشأة الغازية يف تيغنتورينُ ،خطّط
له يف مايل ،وجاءت املجموعة التي نفذته من ليبيا) .زيادة عىل ذلك،
فإن التمسك بهذا املبدأ املزدوج لعقيدتها األمنية ،يف ظل استمرار
التدفقات الالأمنية عىل أراضيها ،حال دون قراءة متجددة للتهديدات،
كام يجعل جيشها يخوض ما يشبه حرب استنزاف مع فواعل ما دون
الدولة وما فوقها .ونظ ًرا إىل هذه العوامل ،ميكن القول إن املبدأ
املزدوج لرفض التدخل ،يف تص ّوره املطلق ،يف سياق تر ّهل الدولة يف
املنطقة ،وانهيارها وانتشار التهديدات الالدولتية ،صار خط ًرا عىل
أمن الجزائر القومي( .((6مبا أن وظيفة مبدأ عدم التدخل يف العالقات
الدولية تكمن يف حامية مبدأ سيادة الدول( ،((6ميكن القول ،والحال
هذه ،إن من غري املمكن التذ ّرع بالسيادة يف حال انهيار الدولة.
يشوب رؤية الجزائر االسرتاتيجية قصور لتجاهلها حقيقة أمنية ،وهي
أن أمنها القومي يُصان أيضً ا عن بعد ،عىل مسافات من حدودها
الجغرافية ،وما عاد ممك ًنا حرصه يف عقيدة دفاعية تقليدية ،نظ ًرا
إىل طبيعة التهديدات .وبناء عليه ،فالجزائر مل تراجع عقيدتها األمنية
لتستوعب هذا التحول .لكن يبدو أن مثة تطو ًرا ،نظ ًرا إىل ما ورد
يف مجلة الجيش بصدد تربيرها دسرتة مشاركة القوات املسلحة يف
عمليات حفظ السالم" :كام أن األمن القومي لبالدنا الذي يتجاوز
حدودنا الجغرافية الوطنية يقتيض يف ظل الوضع السائد عىل الصعيد
اإلقليمي وما يطبعه من تح ّوالت وتغريات جديدة ،تعزيز وحامية
أمن واستقرار وطننا ،واملشاركة يف عمليات فرض حفظ األمن"(.((6
67 Abdennour Benantar, "Sécurité aux frontières: Portée et limites de la
stratégie algérienne," L'Année du Maghreb, no. 14 (2016), p. 148; Benantar,
;"The State and the Dilemma of Security Policy," pp. 103-104
بن عنرت" ،الجزائر يف مواجهة التهديدات الالدولتية" ،ص .101
68 Vincent, p. 14.
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بغض النظر عن مربرات السلطة الجزائرية ومآرب القوى الخارجية
(السعي إلرشاك دول املنطقة يف مناولة أمنية ملصلحتها) ،فإن الجزائر
ال ميكنها الثبات عىل موقفها القايض بعدم التدخل املزدوج السيايس
والعسكري (األجنبي) يف حال األزمات املرتفعة الحدة يف جوارها
الجغرايف املبارش .تحتم الشواغل األمنية وطبيعة التهديدات واألزمات،
يف بعض األحيان ،تكيّفًا مع الواقع ،تج ّنبًا لألسوأ .لذا ،تختلف عمو ًما
مواقف الدول باختالف األزمات وجغرافيتها .فمن منظور واقعي،
كان التدخل يف مايل ،ملا له من تبعات يصعب توقعها ،أهون من
املخاطرة بقيام إمارة إرهابية .وهذا ما يفرس تطور موقف الجزائر،
عىل الرغم من الرسدية الرسمية التي تقول بالعكس ،من التدخل يف
مايل؛ رفضته قبل أن تسايره ومت ّده بالدعم اللوجستي.
يف املقابل ،مثة معضالت يطرحها الخالف بني الجزائر والفواعل
اإلقليمية والدولية حول مسألة التدخل ،ليس لها عالقة بعقيدتها
األمنية .أو ًاًل ،تطالب هذه الفواعل الجزائر بالتدخل ،يف حني أن
عمليات التدخل مل تثبت فشلها يف إحالل االستقرار فحسب ،بل
مخاًّل مبا بقي منه ،إىل درجة أن بعض هذه الفواعل
عاماًل ًّ
أصبحت ً
ينادي أحيانًا بتدخل جديد لتصحيح مساوئ تدخل سابق واختالالته،
وإن كان مثة اعرتاف بخطأ التدخل يف ليبيا( .((7ثان ًيا ،كيف للجزائر أن
تتدخل يف الوقت الذي تؤكد تطورات األحداث يف مسارح التدخل
يف اإلقليم املغاريب-الساحيل صواب مقاربتها .ومع ذلك ،فإن موقفها
يصعب الثبات عليه يف كل ظرف ،ويف كل مكان؛ يف حال فوىض أمنية
تختفي فيها الدولة ملصلحة فواعل الدولتية ،خاصة أن البدائل التي
تطرحها مل تحقق األهداف املرج ّوة .أما متسكها باملرشوعية ،فيجعلها
تواجه معضلة عدم توافقها مع الرشعية.

 .3إشكالية االتّساق بين المشروعية
والشرعية
ت ُبنى سياسة الجزائر األمنية عىل اسرتاتيجية تعاونية؛ التشاور والتعاون
إقليميًا ودوليًا يف إطار املرشوعية الدولية .ومن ثم ،يجب أن يكون
 70عاب تقرير للربملان الربيطاين عىل حكومتي توين بلري ونيكوال ساركوزي االنطالق من
"مسلّامت خاطئة" و"تحليل جزيئ" من دون "التأكد من "التهديد" ضد املدنيني ،ما تسبب يف
وأخل بأمن املنطقة.
انهيار ليبيا َّ
House of Commons, Foreign Affairs Committee, Libya: Examination of
Intervention and Collapse and the UK's Future Policy Options, Third Report
of Session 2016-17, September 2016, Report, together with formal minutes
;relating to the report, accessed on 21/3/2022, at: https://cutt.ly/TDBKIFp
أما الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،فاعرتف بأن التدخل العسكري يف ليبيا كان "خطأ
فاد ًحا" ،وبأن بالده وبريطانيا وأمريكا تتحمل املسؤولية يف ما يحدث يف املنطقة.
"Macron qualifie l'intervention Militaire contre Kadhafi de 'grave
erreur'," Courrier international, 2/2/2018, accessed on 21/3/2022, at:
https://cutt.ly/NDBHH5D
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كل عمل دويل للوقاية من املخاطر واألزمات وإدارة هذه األخرية أو
تدخل مبارش ،بقرار من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .فاللجوء
إىل القوة يجب أن يكون برتخيص منه ،وذلك بعد استنفاد سبل
التسوية السلمية كلها لألزمات .فسياستها األمنية تقوم عىل املعالجة
السياسية ألسباب األزمات ،وليست عىل املعالجة العسكرية الظرفية
ألعراضها أو نتائجها ،متبنية مقاربة شاملة لألمن ،تأخذ يف الحسبان
مختلف أبعاد األزمات ،السياسية واالجتامعية واالقتصادية .وبناء
فضاًل عن الحرب االستباقية.
عليه ،فهي تعرتض عىل الحرب الوقائيةً ،
يف املقابل تؤكد رضورة التعامل مع التهديدات يف مصادرها ،مح ّبذ ًة
معالجة سياسية وقائية(.((7

رصت يف مواقفها كث ًريا عىل رضورة احرتام املرشوعية
أكدت الجزائر وأ ّ
 legalismالدولية ،لكن املشكلة هي يف عدم االت ّساق ،يف غالب
األحيان ،بني املرشوعية والرشعية  .legitimacyلذا ،كث ًريا ما توجد
يف مأزق سيايس .فهي طالبت باحرتام املرشوعية الدولية عند اندالع
األزمة الليبية ،ومل ّا صدر القرار  ،1973يف  17آذار /مارس  ،2011عن
مجلس األمن الذي يجيز إقامة منطقة حظر طريان يف ليبيا ،وجدت
ُحسد عليه .فالقوى الغربية النافذة والناتو،
نفسها يف وضع ال ت َ
فرّست هذا القرار عىل هواها،
مدعومة من دول عربية موالية لهاّ ،
لتقلب نظام القذايف قبل تصفيته .حينها وجدت الجزائر نفسها يف
ورطة ألن املرشوعية التي متخضت عن قرار مجلس األمن ال تروق
لها سياسيًا ،وليست يف مصلحتها أمنيًا .فحتى وإن ن ّددت بالتدخل ،مل
يكن ممك ًنا لها التنديد بالقرار األممي الذي ُوظّف ذريعة لذلك .فهل
أخطأت الجزائر ،حينها التقدير مرا ِهن ًة عىل استخدام روسيا والصني
حق النقض ضد القرار؟
إشكالية الرشعية واملرشوعية نفسها مطروحة يف جامعة الدول
مثاًل .يُفهم من مادة الدستور
العربية ،كام يتّضح مع الحالة اليمنية ً
املذكورة أن مشاركة الجيش ستكون يف عمليات سالم تحت إمرة
71 Benantar, "The State and the Dilemma of Security Policy," p. 99.
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األمم املتحدة ،أو االتحاد األفريقي أو جامعة الدول العربية ،لكن
نظ ًرا إىل مواقف الجزائر ووجودها دامئًا يف معسكر األقلية املعارضة
يف الجامعة ،فمن غري املر ّجح أن تشارك يف عمليات حفظ سالم تحت
إمرة الجامعة ،هذا إذا افرتضنا أن هذه األخرية قادرة عىل قيادة
مثل هذه العمليات .وحتى لو افرتضنا بعديًا أن التدخل يف اليمن
كان تحت لواء الجامعة ،فمن املستبعد أن تشارك فيه الجزائر.
فضاًل عن األمم
من الواضح أن ليس لهذه األخرية ثقل يف الجامعةً ،
املتحدة .يبقى االتحاد األفريقي وهو املعني يف األساس بالتعديل
الدستوري ،وإن كان مثة ،عمو ًما ،غطاء أممي لعملياته ألسباب
سياسية ،وخاصة مالية.

 .4أزمة مالي :تكييف /تح ّول في العقيدة
األمنية
قد يبدو من أول وهلة أن تعامل الجزائر مع األزمات يف جوارها يتوافق
املؤسسة لسياستها الخارجية واألمنية ،أو ما صار
متا ًما مع املبادئ ِّ
يعرف بـ "الثوابت" ،وتحدي ًدا مبدأ رفض التدخل السيايس والعسكري،
وهذا طب ًعا ما تؤكده الرسدية الرسمية للسلطات الجزائرية مرا ًرا
وتكرا ًرا ،وكأنها تراهن عىل مفعول املامرسات الخطابية مع مرور
تبنّي أن مثة تعديالت طفيف ًة
الزمن ،بيد أن نظرة فاحصة لسلوكها ّ
أو تكييفات ظرفيةً ،وفق مقتضيات املوقف ،طرأت عىل العقيدة
األمنية الجزائرية ،حتى وإن كانت هامشية ،فإنها ذات مغازٍ .وهذا
ما حدث خالل األزمة املالية ،حيث ميكننا رصد ثالثة قرارات تسري
املؤسسة
كلها يف االتجاه املغاير متا ًما لخطابها الرسمي وللمبادئ ِّ
لعقيدتها األمنية .أواًلً  ،شاركت الجزائر يف االجتامعات اإلقليمية لدول
تحرِّض وترش ِعن التدخل
غرب أفريقيا ،بإرشاف فرنسا ،التي كانت ِّ
الفرنيس يف مايل .ثان ًيا ،فتحت مجالها الجوي لسالح الجو الفرنيس
املتدخل يف مايل ،ويُع ّد هذا قطيعة اسرتاتيجية يف عقيدتها األمنية.
ثالثًا ،ز ّودت القوات الفرنسية بالوقود يف أثناء عملياتها العسكرية
يف مــايل( .((7وبقي مجالها مفتو ًحا أمام سالح الجو الفرنيس حتى
ترشين األول /أكتوبر  2021ملا قررت غلقه أمامه ،مستثنية رحالت
النجدة الصحية ،كام سحبت سفريها من باريس ،يف سياق األزمة بني
البلدين عقب ترصيحات للرئيس الفرنيس شكَّك فيها يف وجود أمة
جزائرية قبل االستعامر الفرنيس ،التي اعتربتها الحكومة الجزائرية
فتحس ًنا ،خاصة منذ
مسيئةً .وبعد أن عرفت العالقات الثنائية تهدئةّ ،
مطلع العام الحايل ،سمحت الجزائر يف شباط /فرباير  ،2022مجد ًدا
للطائرات العسكرية الفرنسية باستخدام مجالها الجوي ،وذلك تزام ًنا
مع بدء االنسحاب الفرنيس واألورويب من مايل.
72 Benantar, "Sécurité aux frontières…," p. 160.
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كبريا يف تطور سلوك
يبدو أن هجوم تيغنتورين( ((7أسهم إسها ًما ً
الجزائر ،ويف تطوير عالقاتها بفرنسا .فهذا الهجوم هز دفاعات
الجزائر لحامية الحدود ،وأربك سياسة عدم التدخل التي تقول بها.
وهذا ما قاد إىل "تغري تاريخي" يف موقف الجزائر التي دعمت حامية
حدودها مع مايل وق ّدمت تسهيالت (فتح املجال الجوي ،وقود،
استخبارات) للتدخل الفرنيس فيه .إنه تطور نوعي يف مواقفها ،ويف
عالقاتها بفرنسا(.((7
طرأ هذا التكييف عىل العقيدة األمنية الجزائرية يف وقت واصلت
السلطات رسديتها القائلة برفض التدخل العسكري وبرضورة
التسوية السلمية .بالطبع عدم االتساق يف املواقف ال ينسحب عىل
السياسة الجزائرية دون سواها ،بل هو ميزة لسياسة الدول ،بغض
النظر عن طبيعة النظام الحاكم فيها .لكن يبقى أن هذا التناقض
بني الرسدية السائدة والسلوك داللة عىل تعديل /تكييف ولو ظريف
لعقيدة الجزائر األمنية ،ما يعني أن إحجامها عن التدخل الخارجي
ليس بالرضورة مطلقًا ،وعليه ،فهي تق ّر بإمكان تدخّل محدود إن
توافق مع مصالحها األمنية ،أو عىل األقل تتعامل معه عمليًا بنوع
من اإليجابية ،ثم تُذوته مع اإلبقاء عىل الرسدية األمنية والسياسية
ذاتها .كام أن هذا التناقض دالل ٌة عىل تك ّيف مع الواقع بحسب
ما تقتضيه املصالح األمنية .تشري هذه التحوالت كلها إىل حدوث
تعديالت طفيفة عىل العقيدة األمنية الجزائرية ،من دون مراجعة
يعرّب هذا التكييف الذي يحكمه منطق براغاميت ،أيضً ا
جوهرية لهاّ .
عن توتر بني املبادئ واملصالح .وما ميكن استخالصه من هذا كله
هو أن مبدأ تدخل محدود ،أو عىل األقل مبدأ الدعم اللوجستي
لتدخل خارجي يف الجوار ،مل يكن مستبع ًدا( .((7ونافلة القول إن
مصالحها األمنية فرضت عليها مسايرة التدخل الفرنيس ودعمه
لوجست ًيا ،حاسمة األمر ملصلحة املستلزم األمني عىل حساب املستلزم
األخالقي /املعياري.
يتوافق تحليلنا هذا للحالة الجزائرية مع التحليل النظري إلمييل
غولدمان الذي يرى أنه يجب النظر إىل "التكييفات التدرجية يف
عقائد األمن القومي باعتبارها جز ًءا من املسار الطبيعي لألحداث"،
مالحظًا أن التغري يف العقيدة األمنية يحدث "عمو ًما ببطء نتيج ًة
 73يف  16كانون الثاين /يناير  ،2013نفذت جامعة مسلحة بقيادة مختار بلمختار،
وهو شخص مطلوب يف قضايا ذات صلة باإلرهاب ،أخطر هجوم يستهدف املنشآت
النفطية للجزائر.
"74 Jean-François Daguzan, "La France, le Mali et la question diplomatique,
Annuaire français de relations internationales, vol. 15 (2014), p. 305.
;75 Benantar, Initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel, pp. 139-140
Benantar, "Sécurité aux frontières..., " p. 160.
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ُغرّي فيها الدول عقائدها
لتفاعالت متكررة .نادرة هي الحاالت التي ت ّ
لألمن القومي ،عىل نحو جذري ،وتتب ّنى هوية أمن قومي جديدة ،أو
تعيد تنظيم أهمية الهويات املوجودة" .وبناء عليه ،فإن "التغيريات
الجذرية يف عقيدة األمن القومي غالبًا ما تكون نتيجة انقطاعات
 discontinuitiesكربى مثل تغيري النظام ،هزمية يف حرب ،اختفاء
تهديد كبري أو حدوث طفرات تكنولوجية ثورية ،تغري أسس القوة
الوطنية"( .((7ومبا أن هذه االنقطاعات االسرتاتيجية (باملعنيني السيايس
واألمني) ،غري واردة يف الحالة الجزائرية ،ويف بيئتها االسرتاتيجية ،عىل
األقل يف املستقبل القريب ،ورمبا املتوسط ،فإنه من غري املر ّجح أن
تغرّي جوهري عىل عقيدة الجزائر األمنية وسياستها األمنية
يطرأ ّ
عمو ًما ،من دون أن يعني ذلك غياب تكييف تكتييك وتأقلم مع
املستجدات بحسب السياق واملصالح.

ً
ثالثا :دسترة مشاركة الجيش في
عمليات السالم :تح ّول آخر في
العقيدة األمنية في سياق الحراك
 .1المشاركة في عمليات السالم :تح ّول
محدود في العقيدة األمنية
يجيز الدستور الجزائري املعدل يف الفاتح من ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2020باستفتاء شعبي ،مشاركة الجيش يف عمليات السالم (املادة
 ،31فقرة " :)3ميكن للجزائر يف إطار احرتام مبادئ وأهداف األمم
املتحدة واالتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك يف
حفظ السلم" .تجدر اإلشارة هنا إىل أن هذه الفقرة جاءت بعد
فقرتني غاية يف األهمية ،وكأنهام وردتا للتخفيف من الفقرة الثالثة
(ترخيص املشاركة يف عمليات السالم) ،أو للطأمنة بشأن عدم املساس
باملبادئ الراسخة لسياسة الجزائر ،حيث جاء يف الفقرة األوىل من
هذه املادة" :متتنع الجزائر عن اللجوء إىل الحرب من أجل املساس
بالسيادة املرشوعة للشعوب األخرى وحريتها" ،بينام جاء يف الفقرة
الثانية" :تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخالفات الدولية بالوسائل
فضاًل عن ذلك ،تض ّمن دستور عام ( 2020املادة  )20أيضً ا
السلمية"ً .
املادة ذاتها (مع تعديالت طفيفة مقارنة بدستور عام  )1989الخاصة
مبهامت الجيش الجزائري ووضعه الدفاعي" :تنتظم الطاقة الدفاعية
لألمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي .تتمثل املهمة
الدامئة للجيش الوطني الشعبي يف املحافظة عىل االستقالل الوطني
والدفاع عن السيادة الوطنية .كام يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد
76 Goldman, p. 43.
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يتوىّل
وسالمتها الرتابية وحامية مجالها الربي والجوي والبحريّ .
الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن املصالح الحيوية واالسرتاتيجية
للبالد طبقًا ألحكام الدستور" .فهذه املادة ال متنع رصاحة تدخّل
الجيش خارج الحدود ،لكنها تح ّدد مهامته بالدفاع عن البالد.
حتى وإن كان التعديل الدستوري ميثّل قطيعة يف تصور الجزائر
لعقيدتها األمنية ،فإن هذه القطيعة محدودة كونها ال ترقى إىل
تحول اسرتاتيجي حقيقي يف هذه العقيدة ،فالدستور يجيز املشاركة
يف عمليات حفظ السالم وليس التدخل العسكري مبعناه التقليدي
الذي يبقى مستبع ًدا ج ًدا .ومن ثم ،فإن أغراض هذا التحول سياسية
يف األســاس ،ما يجعل تداعياته العسكرية محدودة ،إن مل نقل
منعدمة .وبناء عليه ،ال يُحدث التعديل الدستوري قطيعة اسرتاتيجية
يف عقيدة الجزائر ،ويف سياستها األمنية عمو ًما ،وال يشري إىل سقوط
آخر قلعة عدم التدخل يف املنطقة .صحيح أنه يجيز نرش قوات خارج
الحدود ،إاّلّ أنه يؤطر ذلك برصامة ،حيث ال يكون تدخّلها ّإاّل يف إطار
عمليات حفظ السالم ،وفقًا ملبادئ األمم املتحدة واالتحاد األفريقي
وجامعة الدول العربية وأهدافها.
يشرتط الدستور ترخيص الربملان لذلك ،ما مينح السلطة هامش مناورة
سياسية .الغرض من املرور عرب الربملان سيايس وليس دميقراطيًا ،ألن
املقصود منه ليس الرقابة املدنية للقوات املسلحة( ،((7إمنا املناورة
السياسية :إذا كانت السلطة ال ترغب يف نرش القوات خارج الحدود،
فإن الربملان سيص ّوت بإيعاز منها ضد التدخل ،وبذلك يسمح لها
بالتذ ّرع لدى رشكائها اإلقليميني والدوليني بأن الكلمة الفصل تعود
إىل الربملان .لكن حتى وإن ص ّوت الربملان ملصلحة نرش قوات يف
إطار عمليات السالم ،فإن ذلك غري ملزم لرئيس الجمهورية الذي
يخ ّوله دستور عام ( 2020مادة  ،92فقرة  ،)2باعتباره القائد األعىل
للقوات املسلحة ،صالحية قرار "إرسال وحدات من الجيش الوطني
الشعبي إىل خارج الوطن بعد مصادقة الربملان بغالبية ثلثي ()3/2
أعضاء كل غرفة من غرفتي الربملان" ،أي املجلس الشعبي الوطني
(الغرفة السفىل) ومجلس األمة (الغرفة العليا) .وال تدع هذه الصياغة
القانونية مجااًلً للتأويل يف أن القرار النهايئ يبقى يف يد رئيس
الجمهورية ،وأنه غري مجرب دستوريًا عىل تنفيذ ما ص ّدق عليه الربملان.
تُدرج هذه الصالحية العليا املخ ّولة له ضمن التقليد الدستوري السائد
يف الجزائر واملتمثل يف تحكّم السلطة التنفيذية يف السلطة الترشيعية.
 77حــول موضوع الرقابة املدنية عىل القوات املسلحة ،ينظر :عبد الفتاح مايض،
الدميقراطية والبندقية :العالقات املدنية-العسكرية وسياسات تحديث القوات املسلحة
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2021 ،
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 .2دسترة مشاركة الجيش في عمليات
حفظ السالم :مس ّوغات القيادة العسكرية
أثار تعديل الدستور الجزائري يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2020
برتخيصه مشاركة الجيش يف عمليات السالم ،جداًلً واس ًعا يف البالد،
وكالعادة ،خالل األعوام األخرية ،جاء الرد من القيادة العسكرية ،عرب
مجلة الجيش (الشهرية) ،وذلك يف مرات عدة .ور ّد القيادة العليا
للجيش مه ّم ج ًدا ،ألنها معنية مبارشة بهذه املسألة ،وألن املس ِّوغات
التي تق ّدمها تربي ًرا لهذا التعديل مهمة أيضً ا بحكم ثقل الجيش يف
فضاًل عن تعبريها عن مدركاته للتهديد وتشخيصه الوضع
السلطةً ،
تعرّبان
األمني إقليم ًيا ودول ًيا .سنقتبس فقرتني من مجلة الجيش ّ
بوضوح عن رؤية الجيش وتستخدمان املفردات نفسها ("جهات"،
"أط ـراف") للرسدية املهيمنة .كتبت مجلة الجيش يف افتتاحيتها
(حزيران /يونيو  )2020بعنوان "تح ّوالت متليها املتغريات" ،إن "مقرتح
مشاركة الجيش الوطني الشعبي يف عمليات حفظ السالم خارج
[الحدود] يتامىش متا ًما مع السياسة الخارجية لبالدنا التي تقوم عىل
مبادئ ثابتة وراسخة متنع اللجوء إىل الحرب وتدعو إىل السالم وتنأى
عن التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،وتحرص عىل فض النزاعات
الدولية بالطرق السلمية ،متاش ًيا مع قرارات الرشعية الدولية [.]...
كام أن األمن القومي لبالدنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية
يقتيض يف ظل الوضع السائد عىل الصعيد اإلقليمي وما يطبعه
من تحوالت وتغريات جديدة ،تعزيز وحامية أمن واستقرار وطننا،
واملشاركة يف عمليات فرض حفظ األمن ،وإن مل يعد جدي ًدا بالنسبة
خصوصا بقا ّرتنا
لبالدنا ،من شأنه أن يسهم يف تفعيل السلم واألمن
ً
السمراء التي تشهد أكرب عدد من النزاعات يف العامل وانتشار أكرث
عدد من مهامت األمم املتحدة واالتحاد األفريقي لحفظ السلم"(.((7
ويف عددها الصادر يف ترشين األول /أكتوبر  ،2020أي قبل شهر من
االستفتاء عىل الدستور ،كتبت الجيش" :وخالفًا ملا تر ّوج له بعض
األطراف ،فالهدف من هذه املشاركة ليس التدخل عسكريًا خارج
حدود الجزائر والدخول يف تحالفات أو نزاعات مسلحة ،فالجزائر
باعتبارها دولة ذات سيادة ترافع منذ استقاللها من أجل احرتام
سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية ،عكس ما ت ّدعيه
بعض الجهات من ذوي النوايا السيئة التي تهدف إىل تغليط الرأي
العام الداخيل والخارجي بتحليالت سطحية وحجج واهية"(.((7
 78الجيش ،العدد ( 683حزيران /يونيو  ،)2020ص .1
 79الجيش ،العدد ( 687ترشين األول /أكتوبر  ،)2020ص  .29ترصفنا يف مكانني يف
االقتباس ألسباب لغوية :عوضنا "ترافع منذ استقاللها عىل" بـ "ترافع منذ استقاللها من أجل"،
و"تحاليل" بـ "تحليالت".
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مثة خمسة استنتاجات ميكن استخالصها من االقتباسني :أواًلً  ،ال يرى
الجيش تناقضً ا بني ترخيص مشاركة القوات املسلحة يف عمليات السالم
الدولية من جهة واملبادئ الراسخة لعقيدة الجزائر األمنية .ثانيًا ،يق ّر
برضورة مشاركة الجزائر يف جهود السلم ،وال سيام يف القا ّرة ،مبا يف
ذلك املشاركة يف حفظ السالم حتى تؤدي الدور املنوط بها وتسرتجع
مكانتها .وهذا ما يتوافق متا ًما مع الرسدية الرسمية املهيمنة بشأن هذا
التعديل الدستوري الذي تحتمه ،وفقها ،التهديدات املتنامية يف املنطقة
ويف أفريقيا .ثالثًا ،يق ّر الجيش برضورة تكييف العقيدة األمنية للبالد
ملواكبة تطور التهديدات .راب ًعا ،يبقى الجيش طرفًا مشاركًا يف النقاش
خامسا ،الواضح
السيايس ،يف الوقت الذي يقول إنه ال ميارس السياسةً .
من طريقة دفاع مجلة الجيش عن دسرتة املشاركة يف عمليات السالم،
أن القرار جاء من القيادة العليا للجيش وليس من السلطة املدنية.

 .3دوافع ومحاذير
السؤال املطروح ،ملاذا أُدرِجــت هذه الفقرة يف الدستور يف هذا
ملح إىل
الوقت تحدي ًدا (ترشين الثاين /نوفمرب )2020؟ وهل األمر ٌّ
هذا الحد ،خاصة أن الجزائر مطالبة منذ مدة من رشكائها األفارقة
والدوليني باالنخراط يف عمليات حفظ السالم ،لكنها مل تستجب لهم؟
مثة أهداف سياسية داخلية وخارجية عدة متداخلة كانت وراء هذا
التعديل .داخليًا ،ميكن ذكر عاملني أساسيني :أواًلً  ،التسويق لتح ّول
دميقراطي ٍ
آت يف البالد .فاشرتاط تصديق الربملان حتى يقرر رئيس
الجمهورية إرسال قوات إىل خارج الحدود يف إطار عمليات حفظ
السالم ،يشري إىل سعي السلطة لإليحاء بأن مثة مسا ًرا لوضع القوات
املسلحة تدري ًجا تحت الرقابة املدنية والترشيعية تحدي ًدا .ثان ًيا،
السعي لكسب املزيد من الرشعية محلّ ًيا بالتأكيد عىل أن طبيعة
التهديدات املحدقة بأمن البالد تقتيض تعديل الدستور ،حتى ولو
تطلّب ذلك تغيري عقيدة الجزائر العسكرية( .((8ومن ثم ،فهذه
الدسرتة توظيف للخارج لخدمة مآرب داخلية تتمثل يف السعي للح ّد
من أزمة رشعية النظام يف سياق الحراك؛ ذلك أن توقيت تعديل
الدستور يف هذا الظرف بالذات ليس مصادفة.
خارج ًيا ،ميكن رصد عوامل عدة .أو ًاًل ،بررت السلطة دامئًا عدم
التدخل بالدستور ،ومن ثم ،كان عليها تعديله ،حتى تتيح إمكان
مشاركة الجيش يف حفظ السالم .ثان ًيا ،االستجابة ملطلب تقليدي
لرشكاء الجزائر األفارقة والدوليني الذين يطالبونها بالتدخل وبرضورة
إسهامها يف عمليات السالم وانخراطها أكرث يف صون األمن اإلقليمي
" 80املوقف الجزائري من األزمة الليبية :بني التغري واالستمرارية" ،تقييم حالة ،املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/7/7 ،ص  ،6شوهد يف  ،2022/3/10يف:
https://cutt.ly/UFs55i6
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والقا ّري .ثالثًا ،هذا التعديل هو أيضً ا سبيل للجزائر للتعريف
بجهودها الكبرية يف صون األمن اإلقليمي التي تبقى غري مرئية ،ألنها
غائبة عن عمليات حفظ السالم التي يوظّفها العديد من الدول
األفريقية ري ًعا سياس ًيا وعسكريًا ومال ًيا ،حيث تقبل هذه الدول بوضع
نفسها يف حالة تبعية للفواعل الخارجية يف مجال إدارة األزمات،
منص ًة للرتويج لنفسها باعتبارها مز ّودة
متّخذة من هذه العمليات ّ
لألمن( .((8راب ًعا ،إخراج الجزائر من معضلة بنيوية :القول برضورة
تكفّل دول املنطقة والقارة باألمن اإلقليمي ،ويف الوقت نفسه رفض
وأي تدخل خارج الحدود
أي مساهمة يف عمليات حفظ السالمّ ،
بدعوى القاعدة الدستورية .فهي تطالب الدول األفريقية باسرتداد
األمن القا ّري وحيازته  ،ownershipبينام متتنع عن املشاركة يف القوة
األفريقية بدعوى عدم نرش جيشها خارج حدودها ،ما يح ّد عمل ًيا من
نفوذها يف أفريقيا .مل ّا ات ّفقت دول أفريقية عىل إنشاء القوة األفريقية
الجاهزة  ،African Standby Forceأعلنت الجزائر ،يف نهاية كانون
األول /ديسمرب  ،2013أنها لن تشارك بوحداتها العسكرية فيها ،لكنها
دعاًم لوجست ًيا ،مشرية ،يف هذه املناسبة ،إىل رضورة
ستق ّدم إليها ً
اضطالع مجلس األمن مبسؤولية حفظ السالم واألمن يف العامل ،مبا يف
يعرّب هذا التناقض عن توتر بنيوي يف املقاربة الجزائرية:
ذلك أفريقياّ .
من جهة املرافعة ألجل االنعتاق االسرتاتيجي للدول األفريقية
بتكفّلها بأمنها وبناء قدرات أفريقية ورفض التدخل الخارجي ،عىل
أساس شعار غري معلن "أفريقيا لألفارقة" (عىل منط شعار "املتوسط
للمتوسطيني" الذي رفعته يف سبعينيات القرن املايض ،كام رأينا)؛
ومن جهة أخرى ،االمتناع عن املشاركة يف البنى العسكرية القا ّرية
بدعوى عدم نرش قواتها يف الخارج .وبهذا فهي تضع عمليًا مهمة
خامسا،
صون األمن اإلقليمي /األفريقي يف يد القوى الخارجية(.((8
ً
رمبا تكون القيادة العليا للجيش قد أدركت أنها يف حاجة إىل هذه
النافذة الدولية ليكون للجيش الجزائري هو اآلخر حضو ٌر يف عمليات
حفظ السالم الدولية ،وهذا من قبيل الدبلوماسية العسكرية/
الدفاعية التي تد ّر عىل الدول األفريقية التي متارسها نفوذًا وعوائد
سادسا ،التنافس مع املغرب الذي عاد بقوة قا ّريًا
اقتصادية(.((8
ً
واملنخرط يف عمليات حفظ السالم دول ًيا وقاريًا واعتامده دبلوماسية
حفظ السالم أدا ًة لسياسة النفوذ.
81 Nicolas Desgrais & Sonia Le Gouriellec, "Stratégies d'extraversion:
"Défis de la construction de l'Architecture africaine de paix et de sécurité,
Note de recherche stratégique (IRSEM), no. 28 (juillet 2016).
82 Benantar, "The State and the Dilemma of Security Policy," p. 104.
 83عن توظيف الدول األفريقية لعمليات حفظ السالم ،ينظر:
Desgrais & Le Gouriellec, pp. 2, 5-6.
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عاَّم ستفيض إليه املامرسة ،ألن الدسرتة ال تعني بالرضورة
ّ
بغض النظر َّ
التطبيق أو العمل بهذا اإلمكان يف كل زمان ومكان ،فإنه ميكن القول إن
دسرتة مشاركة الجيش يف عمليات السالم أداة لخفض الضغط الدويل
عىل الجزائر ،لدفعها إىل االنخراط يف عمليات عسكرية يف تخومها
الجغرافية ،ووسيلة أيضً ا لس ّد الباب أمام أي احتامل للعدول عن مبدأ
عدم التدخل العسكري .ومن ثم ،فالجزائر ترضب عصفورين بحجر
واحد :التخفيف من الضغوط الخارجية من جهة ،وتكريس مبدأ عدم
التدخل العسكري واملرشوعية الدولية من جهة أخرى .عىل أي حال
مهام كانت الدوافع واملربرات واملآرب ،فإنه مل يكن مبقدورها أن تواصل
املناداة برضورة اضطالع الدول األفريقية بأمنها ،ويف الوقت نفسه
ترفض اإلسهام يف حفظ السالم يف القارة ،خاصة أن نفوذها عىل املحك.
مثة محاذير قد ترتتب عىل نرش قوات جزائرية يف إطار عمليات السالم.
فثمة إمكان ج ّر الجزائر وتوريطها يف رصاعات هي يف غنى عنها،
ومكلفة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا ،مثل توريطها يف حروب بالنيابة،
بدعوى حفظ السالم ،ملصلحة قوى خارجية ،لها أجندتها الخاصة يف
املنطقة (املغاربية ،العربية ،األفريقية) .سيستنزف توريطها يف مثل
هذه العمليات قدراتها العسكرية واملالية يف رصاعات قد ال يكون
لها أي تأثري يف أمنها اإلقليمي .وما قد يجعلها أمام معضلة جديدة،
أي التوتر الذي سينشأ بني املستلزم األمني (عدم إقحام نفسها يف
رصاعات هي يف غنى عنها) واملستلزم السيايس (املشاركة يف حفظ
السالم مبا أن الدستور يجيز ذلك ،خاصة أنها تنادي بالتكفّل املحيل
علاًم أن
بأزمات املنطقة ،بعي ًدا عن تدخالت الفواعل الخارجية)ً .
املشاركة يف عمليات السالم تحكمها دامئًا اعتبارات سياسية وأمنية
بالنسبة إىل الدول املجاورة لبؤر التوتر املعنية بهذه العمليات.
مع ذلك ،فإن التعديل الدستوري يرد عىل جانب من معضلة الجزائر
متجاهاًل الجانب اآلخر الذي ال يزال مطرو ًحا بح ّدة.
ً
السياسية واألمنية،
فهو يتدارك الخلل يف سياستها الخارجية واألمنية واملتمثل يف مرافعتها
من أجل اضطالع الدول األفريقية بأمنها اإلقليمي والقا ّري ورفض
التدخل الخارجي من جهة ،وإحجامها عن املساهمة يف جهود حفظ
السالم يف أفريقيا من جهة أخرى .لذا ،يس ّد الدستور هذه الثغرة وينقذ
سياسة النفوذ الجزائرية من مأزق حقيقي أضحى بنيويًا .يف املقابل
أبقى الدستور عىل املشكلة قامئة بشأن التذ ّرع بعدم التدخل يف شؤون
الدول ،يف الوقت الذي انهارت الدولة يف ليبيا وكادت تنهار يف مايل.
ومن ثم ميكن القول إن استجابة التعديل الدستوري تبقى جانبية يف
شقّها .ومن هنا يأيت التناقض اآلخر ،وهو تشديد الرسدية الرسمية عىل
أن هذا التعديل جاء تجاوبًا مع التح ّوالت األمنية وتنامي التهديدات يف
مثاًل من
املنطقة .لكن ،كيف ميكن املشاركة يف عمليات السالم أن تح ّد ً
التهديدات الالأمنية املتدفقة عىل حدودها .ففي ليبيا ال توجد عمليات
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حفظ السالم ،فام جدوى هذا التعديل الدستوري يف مثل هذه الحاالت؟
إذا كان بعض مس ِّوغات السلطة لتربير تعديل الدستور يتوافق مع
الواقع ،فإن البعض اآلخر غري ذلك .زيادة عىل ذلك ،فإن عمليات السالم
ليست ح ًّاًّل سحريًا ،فاملهمة األممية يف مايل ال ثقل لها عىل أرض الواقع.

 .4االنخراط الخارجي تدعيم ًا للتسلطية داخلي ًا؟
مثة من يرى أن االنخراط الدويل الجزائري ،أي التح ّرك السيايس
والدبلومايس وااللتزامات دوليًا ،تحكمه اعتبارات سياسية خاصة
بالحفاظ عىل النظام القائم يف البالد ،ومن ثم أصبح هذا االنخراط
الدويل "مور ًدا لتعزيز املطواعية  résilienceالداخلية للنظام"(.((8
وينطبق هذا عىل محاربة اإلرهاب التي تستخدمها الفواعل الدولتية
سياس ًيا ،مستفيدة من طبيعة اإلرهاب املبنية والتوظيفية .واستعارة
ملقولة ألكسندر ونت الذائعة الصيت بشأن الفوضوية( ،((8نقول إن
محاربة اإلرهاب هي ما تصنعه الدول بها .فالقوى الكربى توظف
محاربة اإلرهاب لرشعنة نفوذها وتحديث سيطرتها وجعل اآلخرين
ينفّذون رغباتها .ونظ ًرا إىل الطبيعة األدائية  performativeللخطاب
حول اإلرهاب ،فمجرد ذكر هذا األخري يكفي لخلق حالة من الهلع
لدى كل دولة بسبب تهمة دعم اإلرهاب .أما عىل الصعيد الداخيل،
فيوظف الكثري من الدول محاربة اإلرهاب لرشعنة املقاربة األمنية
وانتهاك الحريات األساسية وتقييد املعارضة السياسية وحظر
املظاهرات ،بل منع التعبري السيايس واالجتامعي يف الفضاء العام .عىل
غرار الدول األخرى ،مبا فيها القوى الكربى ،توظف الجزائر محاربة
اإلرهاب ألغراض سياسية داخلية( ((8وخارجية .فهي تستخدمها مور ًدا
سياسيًا ،لكن مع اختالف ملحوظ يجعلها تتميز من باقي الدول .فلو
كانت توظفها كغريها ،لتدخّلت خارج حدودها عسكريًا ،كام يُطلب
سبياًل قويًا لتعزيز التسلّطية داخل ًيا .لكن برفضها
منها مرا ًرا ،ولكان ذلك ً
التد ّخلَني ،السيايس والعسكري ،يف شؤون اآلخرين وترابهم ،وبرفضها
رشعنة تدخل الدول األخرى ،ال توظف الجزائر التدخل بوصفه رافعة
للنفوذ خارج ًيا ،وال لدعم مطواعية النظام القائم ،داخل ًيا.
يتميز النهج الذي يتب ّناه النظام الجزائري من ذلك الذي يعتمده
الكثري من األنظمة السياسية األفريقية التي تتبنى ما يس ّميه جان-
84 Dris-Aït Hamadouche, "Politique extérieure et politique intérieure
algérienne…," p. 18.
85 Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of It: The Social
Construction of Power Politics," International Organization, vol. 46, no. 2
(Spring 1992), pp. 391-425.
 86يُدرج اعتامدها يف شباط /فرباير  ،2022القامئة الوطنية لألشخاص والكيانات اإلرهابية،
ضمن هذه االسرتاتيجيا .ينظر القرار املتضمن التسجيل يف هذه القامئة يف :الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،العدد [ 27 ،12شباط] /فرباير .2022

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
خاد كارحلاو اًيميلقإ لقالقلا قايس يف تالضعمو تالّوحت :ةينمألا رئازجلا ةسايس

فرانسوا بايار اسرتاتيجية التو ّجه نحو الخارج  extraversionبوضع
نفسها يف خدمة الفواعل الخارجية تحقيقًا ملآربها ،حيث جعلت تلك
األنظمة من انخراطها دوليًا َري ًعا متعدد األبعاد (سياسية ،عسكرية،
اقتصادية) يسمح لها بتعزيز تسلطيتها بالدعم ،الضمني أو الرصيح،
من الفواعل الكربى( .((8لكن ملاذا ال ميارس النظام الجزائري سياسة
التو ّجه نحو الخارج للحصول عىل ريع اسرتاتيجي لخدمة مطواعيته؟
ميكن تفسري ذلك بأربعة عوامل :أواًلً  ،يشكّل تص ّور الخارج عمو ًما
مصد َر تهديد يف املخيال السيايس املوروث عن الحقبة االستعامرية
وعاماًل محد ًدا للمدركات والتمثالت يف ما
ً
والثورة التحريرية(،((8
يتعلق بالعالقة باآلخر (الخارج) .ثان ًيا ،املقاربة االستقاللية والسيادية
التي تبلورت خالل أعوام الحرب التحريرية ،ق ّدست استقالل القرار
االسرتاتيجي للبالد وعدم التدخل يف شؤون اآلخرين وعدم تدخلهم
يف شؤون الجزائر .ثالثًا ،يتمتع النظام الجزائري مبوارد سياسية داخلية
كافية تسمح له بتجديد /تعزيز تسلطيته :رشعية ثورية (عىل الرغم من
تأكّلها) /رشعية أمنية (موروثة عن حقبة التسعينيات)؛ وجود شبكة
وسطاء (أحزاب السلطة ،أحزاب موالية ،منظامت رسمية وغري رسمية
تسري يف فلك السلطة)؛ منظومة زبونية قوية؛ والريع النفطي /الغازي
الذي يسمح له بتحويالت اجتامعية لرشاء الذمم (السلم االجتامعي)
بلغت مستويات عالية يف عهد بوتفليقة( ،((8حتى وإن كان هذا الجزء
املخصص لرشاء السلم االجتامعي مرهونًا بتقلّبات أسعار النفط(.((9
راب ًعا ،النظام قوي مبا يف الكفاية لتحييد الضغوط الخارجية ،رافضً ا أ ّي
انخراط عسكري خارجيًا .لكل هذه األسباب مجتمعة ،ليس النظام
الجزائري يف حاجة إىل رشعية خارجية لس ّد العجز يف الرشعية الداخلية،
عىل الرغم من تأكّلها ،منذ أعوام ،وال سيام مؤخ ًرا يف سياق الحراك.
بيد أن تطورات يف سياق الحراك تشري إىل أن بعض هذه العوامل
املفرسة ما عاد صال ًحا ،وأن تحواًلً ما حدث أو هو قيد الحدوث ،من
دون أن يعني ذلك أن هذا التحليل ما عاد صال ًحا بر ّمته ملقاربة موقف
الجزائر من االنخراط الدويل .يتمثل التطور األول يف لجوء النظام ،يف أوج
 87عن هذه االسرتاتيجيا ،ينظر:
"Jean-François Bayart, "L'Afrique dans le monde: Une histoire d'extraversion,
Critique internationale, no. 5 (1999), pp. 98-99.
88 Dris-Aït Hamadouche, "Politique extérieure et politique intérieure
algérienne…," pp. 12-14.
 89عن حجم الدعم الحكومي وأنواعه وتوزيعه واإلشكاليات التي يثريها ،ينظر :مروان بن قيدة
مروان والجياليل بوزكري" ،إصالح الدعم الحكومي يف الجزائر بني مقتضيات الفعالية االقتصادية
ومتطلبات الوضع االجتامعي" ،مجلة اقتصاديات شامل أفريقيا ،مج  ،17العدد  ،)2021( 26ص .34-17
لإلشارة إىل أن الحكومة قررت يف ترشين الثاين /نوفمرب ( 2021من خالل قانون املالية  )2022مراجعة
نظام الدعم االجتامعي برتكيزه عىل الطبقات الفقرية مبنحها تعويضات مالية مبارشة ،بيد أن أزمات
البالد وارتفاع أسعار النفط مجددًا قد تُبقي عىل حجم التحويالت االجتامعية عىل مستواها.
 90حول هذه النقطة األخرية ،ينظر يف هذا العدد من مجلة سياسات عربية دراسة خالد
منة ورضا حمزة بوجانة.
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الحراك ،إىل الخارج يف إطار اسرتاتيجية ميكن وصفها باالستقواء بالخارج
الستضعاف الداخل .ويُع ّد هذا قطيعة يف سلوك النظام الجزائري الذي
أسس رشعيته عىل قاعدة داخلية .فالسلطة الجزائرية لجأت إىل الخارج،
عىل الرغم من رسديتها التقليدية حول رفض التدخل يف شؤون البالد
الداخلية ،مرتني (آذار /مارس وترشين األول /أكتوبر  ،)2019سعيًا
لكسب دعم دويل لخريطة طريقها املرفوضة من الحراك .أما املؤرش
الثاين ،فيتمثل يف ترخيص الدستور مشاركة الجيش يف عمليات السالم.
وكام قلنا مثة العديد من الدول األفريقية ،وغريها ،يتخذ من املشاركة
مستقباًل
ً
يف عمليات السالم ري ًعا اسرتاتيج ًيا ،فهل ستحذو الجزائر
حذوها؟ نزعم أن ذلك مستبعد لثالثة أسباب عىل األقل :أواًلً  ،قرار
تعديل الدستور بهذا الخصوص ينم عن اسرتاتيجية دفاعية أكرث منها
هجومية ،فهو جاء لوضع حد يف تناقضات املوقف الجزائري (رضورة
تكفل األفارقة بأمنهم من جهة واالمتناع عن املشاركة العسكرية يف
فضاًل عن الرد عىل النفوذ املتنامي
عمليات السالم من جهة ثانية)ً ،
للمغرب بعد عودته إىل املنظمة القارية .ثان ًيا ،ليس النظام الجزائري
بدياًل ،أو عىل
يف حالة هشة إىل درجة املراهنة عىل الرشعية الخارجية ً
داعاًم للرشعية املحلية .ثالثًا ،ليس للقوى الدولية الفاعلة ،عكس
األقل ً
ما تقوله الرسدية الرسمية ،مصلحة يف زعزعة استقرار الجزائر (ليس
أصاًل)،
حبًّا يف الجزائر ،إمنا خوفًا من تفاقم القالقل يف منطقة مضطربة ً
وبناء عليه ،ليس للنظام الجزائري ،بالرضورة ،مصلحة يف االستجابة
لرغبات الخارج أو الرضوخ إلمالءاته.

رابعا :استراتيجية الجزائر األمنية إقليم ًيا
ً
ً
بديال
 .1مقاربة تعاونية متكاملة األبعاد
للتدخل
يرى بوزان أن التمييز بني التهديدات واالنكشافات يسمح بتوضيح
جانبي سياسة األمن القومي ،بتحديد خيار وسلوك الدولة التي "قد
تسعى للح ّد من الأمنها ،إما بالحد من انكشافها ،وإما بالوقاية أو
التخفيف من التهديدات" .وبناء عليه" ،ميكن سياسة األمن القومي
إما أن تركّز عىل الداخل ،بالسعي للح ّد من انكشافات الدولة نفسها،
وإما عىل الخارج ،بالسعي للح ّد من التهديدات الخارجية بالتصدي
ملصادرها"( .((9ومن ثم يجب عىل كل سياسة أمنية جيدة ،أن تتعامل
مع التهديدات عىل نحوين .من جهة التعامل معها كام تأيت ،أي
مواجهتها بالح ّد من االنكشافات وتحضري الدفاعات ملواجهة الغزو
91 Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International
Security in the Post-Cold War Era, 2nd ed (New York: Harvester Wheatsheaf,
1991), p. 112.
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مثاًل
مثاًل .ومن جهة أخرى ،التعامل مع أسباب التهديدات ،بالسعي ً
ً
(((9
لتسوية سلمية للنزاعات  .لو طبّقنا هذا التحليل عىل سياسة الجزائر
األمنية لوجدناها تعمل بالخيارين م ًعا .فعوض مقاربة تقوم عىل
التدخل ،آثرت تدعيم البعد الدفاعي لجيشها والوساطة بني األطراف
املتنازعة ،معتمدة أيضً ا عىل مسارات تعاونية مع دول الجوار.
تستند اسرتاتيجية الجزائر األمنية ملواجهة األزمات وعدم االستقرار
يف الفضاء املغاريب-الساحيل وصون األمن اإلقليمي عمو ًما ،إىل
بدياًل من التدخل الخارجي .وهي
مقاربة األمن من خالل التعاونً ،
اسرتاتيجية متكاملة تقوم عىل خمس ركائز ،تبلور بعضها يف مطلع
تسعينيات القرن املايض .الركيزة األوىل عملياتية ،تتمثل يف التدابري
األمنية والعسكرية التي اتخذتها الجزائر ملراقبة حدودها وحاميتها
منذ اندالع األزمة الليبية مطلع عام  ،2011قبل أن توسعها لتشمل
حدودها املغاربية والساحلية كلها ،مع الرتكيز عىل الحدود مع كل
من ليبيا ومايل وتونس والنيجر .هذه الركيزة وطنية البعد ،ألنها
تخص حامية حدود البالد ،لكنها إقليمية االمتداد /التداعيات:
بحامية حدودها تحمي الجزائر حدود البلدان املجاورة .والركيزة
الثانية ثنائية األطراف ،تتمثل يف مسارات تعاونية سياسية وأمنية
وعسكرية ،متفاوتة املستوى ،مع الدول املجاورة ،خاصة تونس وليبيا
ومايل والنيجر ،حيث تدعمها الجزائر يف مختلف املجاالت؛ السياسية
واملالية (منح وقروض) ،األمنية (حراسة الحدود ،تنظيم دوريات
مشرتكة ،تقاسم املعلومات االستخبارية ،تدريب( ((9قوى األمن
وتأهيلها) ،والعسكرية (مساعدات ،تسليح ،تدريب  .)...والركيزة
الثالثة هي الوساطة لتسوية األزمات ،وهي أقدم ركيزة يف هذه
االسرتاتيجيا ،ألنها تعود إىل مطلع تسعينيات القرن املايض .تؤدي
الجزائر دور الوسيط يف أزمتي مايل وليبيا .ونجحت وساطاتها يف
التوصل إىل اتفاق الجزائر يف عام  2015بني فرقاء األزمة املالية ،لكنه
مل يطبق .كام أسهمت وساطتها يف جمع الفرقاء الليبيني وتقريب
مواقفهم ،مساهمة بذلك يف البيئة املواتية لعقد اتفاق الصخريات
بوساطة مغربية ،ذلك أن مسار الوساطة املغريب مل ينطلق من فراغ
يف "سوق الوساطة" يف األزمة الليبية .والركيزة الرابعة هي نوع من
الوساطة املتعددة األطراف واملتمثلة يف مسارات تعاونية إقليمية
تضم دول املنطقة لحشد جهودها وتنسيقها ،وهي املسار الثاليث،
فضاًل عن
الجزائر وتونس ومرص ،ومسار دول جوار ليبيا (الجغرايف)ً ،
مبادرة دول امليدان (الجزائر والنيجر ومايل وموريتانيا) التي أطلقتها
92 Buzan, People, States and Fear: The National Security, p. 90.
 93أسهمت الجزائر يف تدريب أفراد من القوات املسلحة املالية ،حيث كان مدربون
عسكريون يف مايل لهذا الغرض ،وأجلتهم القوات الجوية الجزائرية يف وقت وجيز قبل التدخل
الفرنيس يف البالد ،يف كانون الثاين /يناير .2013
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الجزائر يف عام  .2010أما الركيزة الخامسة فتخص كيفية التعامل مع
املكونات املحلية يف بؤر األزمات باعتامد اسرتاتيجية مزدوجة :العمل
مببدأ الحوار الشامل لتفادي إقصاء أي طرف من أطراف األزمة (يف
ليبيا ومايل) ،ضامنًا لتسوية سلمية دامئة من جهة ،والتمييز /الفصل
بني العنرص السيايس الذي يتعني إرشاكه يف العملية التفاوضية ،عن
العنرص اإلرهايب الذي يجب إقصاؤه ومحاربته ،من جهة أخرى(.((9
املؤسسة لسياسة
تتطابق هذه الركائز واملبادئ التي تقوم عليها املبادئ ِّ
الجزائر الخارجية واألمنية وعقيدتها ،وتشرتك كلها يف هدف اسرتاتيجي
لسياسة الجزائر األمنية إقليميًا (وقا ّريًا) :اضطالع دول املنطقة باألمن
اإلقليمي باعتباره خري سبيل لتفادي التدخل األجنبي ولالنعتاق
االسرتاتيجي .لكن ،تبقى إنجازاتها نسبية .إذا كانت الركيزتان األوىل
والثانية ،األقل تعقي ًدا ،قد حققتا نجا ًحا وحالتا دون تدهور الوضع األمني
وانتشار أوسع للتهديدات العابرة للحدود ،فإن الركائز الثالث األخرى مل
تؤت أُكلها .فالركيزتان الثالثة والرابعة (الوساطة) مل تحققا أهدافهام.
فبعد ثالثة عقود من الوساطة يف أزمات مايل ،مل توفّق الجزائر بعد يف
إحالل السلم يف البالد .لكن من غري املمكن تحميلها وحدها هذا الفشل.
صحيح أن مثة قصو ًرا يف اسرتاتيجيتها ،بيد أن تعقّد األزمة وطابعها البنيوي
والتعارض يف مواقف الحكومة املالية والحركات األزوادية ،املنقسمة عىل
نفسها ،فضاًلً عن تفاعالت هذا كله مع العوامل اإلقليمية والدولية وسعي
بعض الفواعل لعرقلة جهود الجزائر ،أسهم يف عدم إنجاح وساطتها يف
مايل .أما يف ليبيا ،فمسارا الوساطة ،الجزائرية واملغربية ،أُجهِضا جزئيًا
بسبب التنافس بينهام والتحييد املتبادل ،عىل الرغم من تكاملهام .أما
يف حالة املسار الثاليث الجزائري-التونيس-املرصي ،الخاص باألزمة الليبية،
فأُجهض من الداخل بسبب االنحياز والدعم املرصيَني ملعسكر رشق ليبيا
(قوات خليفة حفرت) عىل حساب معسكرها الغريب (الحكومة املعرتف
بها دول ًيا) .أما الركيزة الخامسة القامئة عىل عدم اإلقصاء من جهة،
والعزل بني السيايس واإلرهايب من جهة أخرى ،فنجحت يف جزئها األول
وأخفقت يف جزئها الثاين .متكنت من تجنب استبعاد مختلف الفصائل
من املفاوضات سواء يف مايل أم يف ليبيا ،بيد أن اسرتاتيجيتها السياسية
الوقائية إىل حد ما ،والقامئة عىل عزل العنرص السيايس األزوادي ،الذي
يحمل مطالب سياسية رشعية يجب االستجابة لها ،عن العنرص اإلرهايب
الذي تتعني محاربته ،فشلت ألن نجاح الجامعات اإلرهابية يف اخرتاق
إقليم األزواد( ((9وتغذية رصاعاته (البينية ومع حكومة بامكو) والتغذي
منها ،حال دون الفصل بني العنرص السيايس والعنرص اإلرهايب ،مبك ِّونيه
املحيّل (األزوادي) والدخيل (اإلرهايب) .ومن ثم أصبح فصل بُ ُّرها عن
ّ
94 Benantar, Initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel, pp. 59-78,
111-121.
95 Ibid.
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زؤانها غاية يف التعقيد ،نظ ًرا إىل التداخل بينهام ،فضاًلً عن التداخل
والتعاضد بني اإلرهابَني املحيل واملستورد(.((9
تطرح الجزائر مساعدة دول املنطقة لتتكفل بنفسها باألمن اإلقليمي،
بدياًل من التدخل األجنبي .إاّلّ أن مسعاها هذا ،عىل صوابه ،مل يُ ِ
ؤت
ً
أُكله بسبب بيئة تط ّبعها األزمات وفشل الدولة؛ ال ميكن لدول فاشلة
محل ًيا أن تنجح إقليم ًيا .كام تواجه اسرتاتيجية الجزائر القاضية باضطالع
دول املنطقة بأمنها اإلقليمي عقبات أخرى ،من بينها تعارض مصالح
فضاًل عن ذلك ،فإن الرتكيز
الدول املعنية وتفضيالتها االسرتاتيجية(ً ((9
عىل العامل الخارجي وتحميل اآلخر (الغريب عن املنطقة) تبعات
كل األمور يضخامن التهديدات الخارجية ودور القوى األجنبية ،بينام
يقزمان األسباب الحقيقية لرت ّهل الدولة يف املنطقة ومشكالتها األمنية
السياسية والداخلية ويحجبان الرؤية عنها .ال يسعنا ،والحال هذه،
إاّلّ أن نعود إىل تحليل محمد أيوب الذي جادل ،بشأن خصوصيات
املسائل األمنية يف دول الجنوب ،منتق ًدا التصورات التقليدية لألمن
يف العالقات الدولية واملتأثرة بخربات الدول الغربية ،بأن التهديدات
الخارجية ،عىل أهميتها ،ال تكفي لتفسري املشهد األمني يف دول
الجنوب .لذا آثر أيوب الرتكيز عىل االنكشاف لتأكيد أهمية املصادر
الداخلية لألمن فيها؛ ذلك أن مشكالت األمن يف هذه األخرية ال تأيت
أساسا من الداخل ،وال سيام من هشاشة بناها
من الخارج ،بل تأيت ً
(((9
الدولتية ،وهي مشكالت ذات طبيعة غري عسكرية يف معظمها .

 .2أمن دول الجوار رها ًنا استراتيج ًيا للجزائر:
أقلمة األمن القومي الجزائري
يرى ويليام زارمتان أن سياسة الدولة الخارجية تهدف يف الوقت
نفسه إىل ضامن "أمن هذه الدولة واستقرارها ،واستقرار الدول
األخرى املهمة للمحافظة عىل استقرارها [أي الدولة] .يقتيض شاغل
األمن واالستقرار السياسيني واالقتصاديني عىل حد سواء ،مصلحة يف
الحد من الرصاعات مع الدول األخرى وفيها [ ]...وبناء عليه ال ميكن
لألمن أن يُختزل يف الدفاع الوطني .يقتيض ،عىل العكس ،تسوية
الرصاعات الخارجية قبل أن تصري عوامل مزعزعة لالستقرار أو مخاطر
عسكرية"( .((9ما يعني أن أمن الدولة ،يتّخذ صبغة إقليمية ،من خالل
األقلمة ،لكن ليست الدول كلها تتب ّنى هذا التصور يف سلوكها.
 96عبد النور بن عنرت" ،فرنسا والتنافس الدويل يف منطقة الساحل" ،مركز الجزيرة
للدراسات ،2021/7/8 ،ص  ،2شوهد يف  ،2022/3/10يفhttps://cutt.ly/rFzpHjv :
97 Benantar, Initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel, pp. 50, 144.
"98 Mohammed Ayoob, "The Security Problematic of the Third World,
World Politics, vol. 43, no. 2 (January 1991), pp. 257-263.
99 William I. Zartman, "La politique étrangère et le règlement des
conflits," in: Frédéric Charillon (dir.), Politique étrangère: Nouveaux regards
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ميكن التمييز بني ثالثة خيارات قد تحافظ بها الدول عىل أمنها القومي
ضد املخاطر والتهديدات الخارجية قبل أن تؤثر يف مصالحها ،أو متس
مبارشة أراضيها .يتمثل األول يف استخدام القوة العسكرية للتحرك
وحتى لتحييد املخاطر والتهديدات بالتصدي ملصادرها .ويتمثل الثاين
يف تفضيل الوقاية من الرصاعات وتسويتها سلم ًيا .بينام يتمثل الثالث
يف استخدام األداتني العسكرية والسياسية ،أي الصلبة والناعمة .لكن
قليلة هي الدول القادرة عىل استخدامهام م ًعا .أما الجزائر ،فتب ّنت
منذ استقاللها الخيار الثاين .صحيح أنها امتلكت خالل األعوام األخرية
قدرات عسكرية معتربة ،تسمح لها بالتدخل ما وراء حدودها ،إاّلّ أنها
املؤسسة ،عىل الرغم من القالقل األمنية الالدولتية
تتمسك مببادئها ِّ
يف بيئتها اإلقليمية والضغوط الدولتية الخارجية .بيد أنها بدأت يف
األعوام األخرية تستوعب حقيقة مفادها أن أمنها القومي يُصان أيضً ا
عىل أميال من حدودها الجغرافية ،وأن ال مجال للفصل بينه وبني
األمن اإلقليمي ،بدعوى حرصية املهمة الدفاعية لجيشها .فبعد أن
بقيت عقيدة الجزائر األمنية حبيسة منطق دولتي املركز state-
 ،centricاستوعبت الدور املتنامي للفواعل ما دون الدولة وما
فوقها ،والتهديدات املرتتبة عىل نشاطها .ومن هذا املنظور ،ميكن
القول إنها بدأت تتجاوز سياسة الدفاع التقليدية ،املركّزة عىل الرتاب
الوطني لتهتم بالتهديدات عىل الصعيد اإلقليمي.
بحكم عقيدتها األمنية وثقلها وإمكاناتها ،تقدم الجزائر نفسها
باعتبارها مز ّو ًدا لألمن  security providerواالستقرار يف فضائها
اإلقليمي ،وتعرتف لها الفواعل اإلقليمية والدولية بهذا الدور ،وهذا
عىل الرغم من هشاشة استقرارها الداخيل وصورة دولة مص ّدرة لالأمن
(وجود عنارص جزائرية يف جامعة إرهابية يف الساحل ،مبا يف ذلك عىل
مستوى قياداتها) .بيد أن هذا مل يه ّز صورتها باعتبارها مز ّو ًدا لألمن
اإلقليمي .بل وظّفت هذه الحجة ملصلحتها :اإلرهاب ظاهرة عابرة
محيّل املنشأ يف الساحل)؛ وأكسبتها محاربتها
لألوطان (مثة إرهاب ّ
اإلرهاب يف تسعينيات القرن املايض تجربة وخربة يف هذا املجال.
مثة انطباع بأن الجزائر ال تتحمل مسؤوليتها اإلقليمية مبا فيه
الكفاية ،وهذا إجحاف يف حقها .فهي أكرب دول املنطقة ذو ًدا عن
األمن اإلقليمي ،تبذل جه ًدا حرب ًيا ،عىل الرغم من عدم تو ّرطها يف
أي حرب ،مك ّرسة له إمكانات معتربة ،ع ّدة وعتا ًدا ،باالعتامد عىل
قدراتها الذاتية( .((10وفقًا ملصادر أمنية جزائرية ،كلّفت األزمة املالية
الجزائر ما يزيد عىل ملياري دوالر ،خصصتها لحامية الحدود يف املدة
فضاًل عن التكلفة غري املبارشة (العمليات اإلرهابية،
ً ،2020-2013
التشديد يف املصدر (Paris: Presses de Sciences Po, 2002), p. 275.
100 Benantar, Initiatives de sécurité au Maghreb et au Sahel, p. 145.
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التبعات االقتصادية لغلق حدودها الجنوبية والرشقية) .ومن ثم،
فهي أكرب املترضرين من هذه األزمة(.((10
يعترب أمن دول املنطقة أولوية قصوى ملصالح الجزائر األمنية ،بغض
النظر عن طبيعة عالقاتها بهذه الدول وباألنظمة القامئة فيها.
مثاًل ،عىل الرغم
فالجزائر ال تتب ّنى خططًا لزعزعة استقرار املغرب ً
من خالفاتهام ونزاع الصحراء الغربية والتوتر األخري الذي تسبب
يف قطع العالقات الدبلوماسية بينهام .وتؤكد سياستها حيال تونس
ومرص ،يف سياق أحداث "الربيع العريب" متوقعها الذي متليه مصالحها
الخاصة :األمن أواًلً  ،برصف النظر عن طبيعة األنظمة القامئة أو
درجة تسلطيتها .األولوية هي تفادي تر ّهل الدول ،خاصة انهيارها.
وفقًا لهذا التصور الجزائري ،يُفهم االستقرار يف ح ّده األدىن ،أي غياب
اضطرابات كبرية من شأنها تقويض أسس الدولة وإفقادها السيطرة
عىل أراضيها وحدودها ،ورمبا انهيارها متا ًما ،وما لذلك من تداعيات
أمنية يف الجوار .من هذا املنظور ،تراهن الجزائر ،بحكم طبيعتها
غري الدميقراطية أيضً ا ،عىل غرار دول أوروبية وأمريكا ،عىل االستقرار
يتعنّي التعامل مع هذا الحد األدىن من االستقرار
التسلّطي .لكن ّ
بحذر ،ألن العتبة التي عىل أساسها يرى فاعل أن االضطرابات يف
بلد مجاور مخلّة مبا فيه الكفاية باالستقرار ،مرهونة بعوامل
عدة :العقيدة األمنية للبلد املعني بتقدير املوقف ووضع جيشه،
انكشافاته ،وضع الدول الجارة املضطربة (وجود محاورين دولتيني أم
ال ،طبيعة التهديدات)؛ تو ّرط فواعل إقليمية ودولية أم ال.
تتقاسم الجزائر والعديد من دول املنطقة رسديــة مفادها أن
االنتفاضات الدميقراطية العربية يف عام ( 2011ويف عام )2019
أضعفت الدولة ،ومن ثم ،تعترب الدول القائلة بهذه الرسدية اإلقليمية
نفسها حص ًنا مني ًعا ضد الفوىض ،ومبا أن أزمة الدولة تشكّل مصدر
قلق للجزائر وبلدان املنطقة( ،((10تركّز الجزائر عىل إعادة سلطة
الدولة يف دول الجوار .وهذا ما يفرس ،ولو جزئ ًيا ،موقفها من االنقالب
يف مرص ودعمها العسكر ،حتى وإن مل تص ّنف اإلخوان حركة إرهابية،
كام سرنى.
دعمت الجزائر تونس عىل الصعد كلها ،سياس ًيا ومال ًيا وأمن ًيا
وعسكريًا .فتسلّطية النظام الجزائري مل متنعه من مساندة تونس
االنتقالية .طب ًعا ،إمنا فعل ذلك ليس حبًّا يف الدميقراطية ،إمنا كُر ًها
لعدم االستقرار .مع توسع رقعة تر ّهل الدول يف املنطقة ،ما يهم،
 101الخرب.2020/12/15 ،
102 International Crisis Group, "Algeria and its Neighbours," Middle East
and North Africa Report, no. 164, 12 October 2015, pp. 13-14, accessed on
15/3/2022, at: https://cutt.ly/FFoiikS
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وفقًا لهذا املنطق ،هو تونس مستقرة ،تسلّطية كانت (عهد بن عيل)
أو انتقالية (ما بعد بن عيل) .نالحظ كيف تتغلّب االعتبارات األمنية
عىل االعتبارات األيديولوجية .يبدو أيضً ا أن موقف النظام الجزائري
هذا ين ّم عن نوع من الثقة بالنفس وعدم التوجس من "عدوى
دميقراطية" مل َّا تكتمل العملية االنتقالية التونسية .رمبا تفرس هذه
الثقة بالنفس بتجاوزه محنة "الربيع العريب" يف عام  ،((10(2011بل
تب ّنيه حينها منوذ ًجا عىل نقيض الثورات الشعبية ،وهو منوذج الرئاسة
مدى الحياة ،إىل أن جاء الحراك يف عام  2019ليه ّز هذه الثقة وهذه
القناعة ،لكنه مل يتمكن من تغيري الوضع القائم( ،((10بينام ّ
تعرّثت
العملية االنتقالية التونسية مبجيء قيس سع ّيد إىل الحكم.
بلغ التوافق االسرتاتيجي بني الجزائر وتونس مستويات غري معهودة،
إىل درجة أن أمن تونس أصبح من الشواغل األمنية للجزائر .عقب
العملية اإلرهابية يف مدينة بن قردان التونسية ،يف آذار /مارس ،2016
رصح وزير الداخلية الجزائرية نور الدين بدوي ،بأن "أمن تونس
ّ
وحدودها من أمن الجزائر ،وأمن الجزائر وحدودها من أمن
تونس"( .((10ليس لهذه الرسدية التي تربط األمن القومي باألمن
اإلقليمي مقابل يف العالقة بدولة ساحلية ،ما يجعل العالقة الجزائرية
 التونسية حالة خاصة حتى يف العالقات العربية البينية .نالحظهنا أيضً ا أن محاربة اإلرهاب تشكّل عامد السياسة األمنية للجزائر،
التي تتطلّب مساعدة دول الجوار يف الحفاظ عىل أمن حدودها
وترابها ،بدعم املؤسسات السياسية واألمنية الستعادة دورها ،عوضً ا
بداًل منها من خالل التدخل.
من القيام بذلك ً
اتبعت الجزائر النهج ذاته حيال األزمة املرصية .فلم ت ُدن االنقالب
العسكري عىل الرئيس املنتخب محمد مريس يف متوز /يوليو .2013
لكن االعتبارات األيديولوجية ال تسمح بتفسري موقفها ،ألنها رفضت
 103عن الجزائر و"الربيع العريب" ( ،)2011ينظر:
Frédéric Volpi, "Algeria Versus the Arab Spring," Journal of Democracy,
vol. 24, no. 3 (July 2013), pp. 104-115.
 104حول الحراك والتعديل الدستوري ،ينظر :مسلم بابا عريب" ،التدبري الدستوري لالنتقال
الدميقراطي السيايس يف الحالة الجزائرية :هل تلبي املسالك القامئة مطالب الحراك؟"،
سياسات عربية ،العدد ( 52أيلول /سبتمرب  ،)2021ص 81-63؛
Amin Allal et al., Cheminements révolutionnaires: Un an de mobilisations en
Algérie 2019-2020 (Paris: CNRS Editions, 2021); Salim Chena, "'On continuera
la bataille d'Alger': Réactivation du passé et réactivité contestataire dans le
mouvement démocratique algérien de 2019," Confluences Méditerranée,
no. 112 (2020), pp. 227-241; Fatma Oussedik, "Penser pour demain, penser
la Silmiya (le pacifisme) en Algérie: Vue des marches," Maghreb-Machrek,
no. 245 (2020), pp. 57-74; Louisa Dris Aït-Hamadouche & Cherif Dris, "Le
face à face hirak-pouvoir: La crise de la représentation," L'Année du Maghreb,
no. 21 (2019), pp. 57-68.
" 105بدوي :أمن تونس وحدودها من أمن الجزائر وحدودها" ،النهار،2016/3/10 ،
شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://cutt.ly/IDB7uUG :

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
خاد كارحلاو اًيميلقإ لقالقلا قايس يف تالضعمو تالّوحت :ةينمألا رئازجلا ةسايس

مثاًل تصنيف اإلخوان املسلمني حركة إرهابية ،عىل الرغم من الضغوط
ً
السعودية واملرصية واإلماراتية يف جامعة الدول العربية .والواضح أن
التخ ّوف من املساس باستقرار الدولة املرصية هو ما يفرس موقفها.
أصاًل،
من منظور السلطات الجزائرية ،ليست املنطقة ،املضطربة ً
يف حاجة إىل بؤرة توتر محلية جديدة قد تأيت عىل أكرب دولة يف
العامل العريب ،وما سيرتتب عليها من عواقب ال تحسب .هكذا أصبح
االستقرار الدولتي أولوية ال تضاهى :كان مستلزم استقرار مرص ،مهام
حاساًم.
كانت طبيعة النظام الحاكم،
ً
مثّلت الحالة املرصية بالنسبة إىل الجزائر معضلة معيارية :التمسك
بالركيزة املعيارية التي ساهمت يف إقامتها عىل مستوى االتحاد
األفريقي ،أم الترصف وفقًا ملقتضيات الواقعية؟ حسمت الجزائر األمر
ملصلحة الثاين عىل حساب األول ،حيث مل تكتف السلطات الجزائرية
بعدم التنديد باالنقالب يف مرص ،بل دعمت النظام التسلّطي املنبثق
منه عىل املستوى القا ّري ،مؤ ّدي ًة دو ًرا أساسيًا يف إنهاء العقوبات
التي أق ّرها االتحاد األفريقي يف حق مرص بسبب االنقالب العسكري.
بترصفها هذا ،أسهمت يف إجهاض مبدأ رفض التغيري غري الدستوري
الذي رافعت من أجل تب ّنيه يف قمة االتحاد األفريقي يف الجزائر يف
عام  .1999املالحظ هنا أن نو ًعا من التكيّف الذي الحظناه يف أزمة
مايل ،بدأ يطبع السياسة الجزائرية ،مس ّب ًبا تأكّل املستلزم املعياري
لحساب املستلزم األمني.
لسياسة الجزائر حيال جريانها املتخبطني يف أزمــات ،ليبيا ومايل
وتونس ،ميزتان أساسيتان :أوالهام ،تعترب خربتها يف التعامل مع
الجامعات اإلسالمية املتطرفة ،وال سيام املسلّحة ويف اإلدماج السيايس
لإلسالميني "منوذ ًجا ميكن ويجب تصديره" .ثانيتهام ،تبدي الجزائر
"مصلحة يف [وجود] دول مركزية قوية عىل حدودها" ،تفاديًا لظهور
يتعنّي عليها فيام
قوى قد تدفع نحو التقسيم وتعدد الفواعل التي ّ
بعد التعامل معها .يأيت هذا الهاجس األمني من خربة الجزائر ما
بعد االستعامر ،ومن وجود أر ٍ
اض عىل حدودها ال تخضع لسلطة
الحكومات ،أو ليست خاضعة مبا فيه الكفاية .فالجزائر عىل غرار
منظاًم وله سلطة وتُبدي
العديد من الدول ،تفضّ ل محاو ًرا محليًا
ً
عدم ارتياح حيال الفواعل الالدولتية( .((10وهنا مكمن البعد الجديد
الذي فرض عىل عقيدة الجزائر األمنية .فهي أضحت تواجه ،يف بيئتها
املغاربية-الساحلية ،تهديدات غري دولتية ذات طبيعة معقدة :غري
متوازية ،هجينة ،متنقلة ،منترشة ،ما يشكل تحديًا للجيوش التي
ُصممت ملواجهة رصاعات بني الدول ،وهذا كله يف سياق أزمة الدولة
106 International Crisis Group, p. 13.
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يف املنطقة ،كون التهديدات املتفاقمة نتاج فشلها( .((10يحكم املوقف
الجزائري إزاء ليبيا ومايل( ((10املصالح األمنية ذاتها :دولة مستقرة
و"قوية" قادرة عىل مراقبة ترابها وحدودها .وبناء عليه ،فإحالل
االستقرار يف شامل مايل ضامن الستقرار أقىص الجنوب الجزائري.
مثة أيضً ا عامل حاسم آخر ،هو يف صلب السياسة األمنية الجزائرية:
الوحدة الرتابية للدول وسيادتها .بالنسبة إىل الجزائر الوحدة الرتابية
لليبيا ومايل خط أحمر .وبناء عليه ،فهذا الثالوث (استقرار ،دولة
"قوية" ووحدة ترابية) الرضوري لتتمكن البلدان املجاورة من بسط
سلطتها عىل أراضيها ومراقبة حدودها ،هو املو ّجه األسايس لسياستها
اإلقليمية .تتجسد هذه الهواجس (األمن ،الدولة املتحكمة يف ترابها،
السيادة) يف مسألة احتكار العنف ،حيث وضع تنامي التهديدات،
بفعل انتشار الفواعل الالدولتية (ما دون الدولة وما فوقها) احتكار
الدول االستخدام املرشوع للعنف ،عىل حد تعبري ماكس فيرب ،عىل
املحك .يرى فيرب أن "العالقة بني الدولة والعنف هي يف الخصوص
عالقة حميمية [ ]...الدولة هي جامعة إنسانية ،طالبت (بنجاح)
احتكار استخدام العنف املرشوع عىل أراض معينة [ ]...تعترب الدولة
املصدر الوحيد لـ 'حق' استخدام العنف"( .((10وحتى إنتاج الهوية
مرهون بها؛ إذ يزعم ألكسندر ونت أ ّن "إلعادة إنتاج هوية دولة،
تحتاج املجموعة إىل الحفاظ عىل احتكار االستخدام املرشوع للعنف
عىل أراضيها"( .((11وتهدف سياسة الجزائر إلعادة احتكار استخدام
العنف إىل الدولة يف املنطقة والحفاظ عليه ،باعتباره خري سبيل
ملعالجة حالة عدم االستقرار وإرساء التعاون األمني .علَّمتها خربتها
يف تسعينيات القرن املايض أن لجوء فواعل الدولتية ،متارس اإلرهاب،
إىل القوة ،وتعميم ذلك يف املنطقة ،يعني مراجعة عنيفة الحتكار
استخدام العنف املرشوع ،بل قطيعة اسرتاتيجية إقليميًا .لذا أصبحت
مسألة إعادة هذه الخاصية إىل الدولة وحرصها فيها دون سواها
هاجسا أمنيًا جزائريًا يف سياق إقليمي ،استلب فيه احتكار االستخدام
ً
املرشوع للعنف من الدولة ،إما عىل نحو كامل (ليبيا) ،وإما جزئيًا
(مايل) ،فالدولة املالية ال متارس هذا الحق عىل أراضيها كلها ،أي
ينافسها يف ذلك مختلف الفواعل الالدولتية (أزوادية وإرهابية) .لذا
 107بن عنرت" ،الجزائر يف مواجهة التهديدات الالدولتية" ،ص .98
 108وفقًا لوزير الخارجية الجزائري ،رمطان لعاممرة ،تتمثل "األوليات الثالث" للحكومة
الجزائرية يف األزمة املالية يف :قضية شامل البالد ،مبختلف جوانبها ،مبا فيها استخدامه قاعدة
خلفية من الجامعات الراديكالية ،واملخدرات واالتجار بالبرش ،واألمن وإدماج الناشطني
(األزواد) يف بنى الدولة واملفاوضات ،والحوكمة واالنتخابات وإعادة هيكلة الدولة املالية .ينظر:
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تبقى جدلية االستالب واالسرتداد بالنسبة إىل الجزائر قامئة ما دام
شغلها األمني الشاغل هو غياب دولة ،يف ليبيا ومايل ،قادرة عىل
التحكم يف أراضيها ويف حدودها .ستسهم إعادة إحالل سلطة الدولة
يف البلدين يف تخفيف العبء الذي تتح ّمله الجزائر منذ عام ،2011
ويف خفض ح ّدة الالأمن عىل حدودها .لهذا السبب يبقى غياب
ُمحاور دولتي عىل الجانب اآلخر من الحدود مشكلة أمنية كربى
بالنسبة إليها.

خاتمة
ومؤسسة لسياسة
تبقى النزعة املناوئة للتدخل السيايس ثابتة
ِّ
الجزائر وعقيدتها األمنيتني ،بل ازدادت ح ّدة مع الحراك الشعبي
الذي عرفته مدة عامني .تجدر اإلشارة هنا إىل أنه إذا كان مثة إجامع
يف الجزائر بني السلطة واملعارضة واملجتمع ،فهو حول رفض التدخل
يف الشؤون الداخلية للبالد ،كون مختلف الفواعل ،الرسمية وغري
الرسمية ،تتغذى من الثقافة السياسية نفسها ،املوروثة من حرب
الثورة التحريرية.
بيد أن االستنتاج األهم ،من كل ما تقدم ،هو أن الجزائر ما عادت
تقف ذلك املوقف املتشدد حيال التدخل العسكري ،كام أثبتته أزمة
مايل .وإذا كان االمتناع عن التدخل العسكري قد تأكّل بعض اليشء،
فإن املعارضة املطلقة لنرش القوات خارج الحدود أصبحت من
املايض بعد إسقاط الذريعة القانونية بدسرتة املشاركة يف عمليات
السالم .لكن هذا ال يعني أن الحكومة ستُ ِ
قدم عىل ذلك بالرضورة.

ددعلالا  55ددعلالالجملا  55 -ددعلادعلا
Issue 55 - Volume 10 - March 2022

إذا كانت أزمة مايل قد ب ّينت قصور رؤيتها االسرتاتيجية ،عىل الرغم
من معرفتها مبشكالته منذ عقود ،فإن األزمة الليبية وتط ّوراتها
أثبتت صواب تص ّورها وهواجسها ،وبناء عليه ال ميكن الحكومة
الجزائرية ،والحال هذه ،أن تصبح ،بغض النظر عن املبادئ ،ع ّرابًا
للتدخل ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،موازا ًة مع التحول (التكيّف
ال التغري) يف عقيدتها األمنية ،تواصل الجزائر العمل باسرتاتيجيتها
األمنية اإلقليمية املتكاملة األبعاد ،ما يعني أنها تراهن عليها لتج ّنب
التدخل الخارجي .ومن ثم ،مل تراجع اسرتاتيجيتها غري القرسية يف
عالقاتها بالدول األخرى ،بغض النظر عن وضعها الداخيل .أما التوتر
بني االعتبارات األخالقية /املعيارية واألمنية ،فمن املر ّجح أن يزداد
ح ّدة يف حال استمرت االضطرابات يف تخومها الجغرافية ،خاصة أن
دسرتة مشاركة جيشها يف عمليات السالم ،التي تضفي طاب ًعا رسم ًيا
تحل ّإاّل
ومؤسسات ًيا عىل دورها بوصفها مز ّو ًدا لألمن واالستقرار ،ال ّ
جز ًءا من املشكلة .ومن ثم تبقى الجزائر ،إىل ٍ
حد ما ،بني سندان
ضغوط البيئة اإلقليمية والدولية ومطرقة مصالحها وعقيدتها األمنية.
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إعادة بعث البناء الوطني والمدني في الجزائر من منظور
توظيف التاريخ والهوية في زمن الحراك
The Revival of National and Civil Reconstruction in Algeria from
the Perspective of the Use of History and Identity in the Time of
the Hirak
تتنــاول هــذه الدراســة الكيفيــة التي يقوم بهــا الحراك فــي تجديد بنــاء الدولة والممارســات
 وتلقي نظرة على استعمال التاريخ والهوية في أثناء التعبئة.المدنية في الجزائر المعاصرة
 أنتــج الحــراك عملية تمييز اجتماعي وسياســي مشــترك من.2020 و2019 الشــعبية لعامــي
 اســتعمل.خــال تبــادل الخطابات والتمثيــات حول تاريخ الجزائر في لحظة خالفية سياســية
ً
وأحداثــا تاريخيــة القتــراح وجهــة نظر بديلــة لتاريخ
الحــراك صــورًا لشــخصيات سياســية ســابقة
 فإن االســتعمال الواســع لعلم، فيما يتعلق بالهوية. التــي اســتولى عليها الشــعب،الجزائــر
 يدل، بعد حظرها غير الرسمي،األمازيغ وممارسات التضامن في جميع أنحاء التراب الوطني
 خلصــت الورقــة إلــى أن الجزائرييــن فــي.علــى ظهــور مفهــوم تعــددي للمجتمــع الجزائــري
 وأن أمة المواطنين،طريقهم لتأســيس نظام حكم يتخطى البدائية وعالقات البطرياركية
.الحديثة على وشك الظهور
. الدولة األ ّمة، الهوية الوطنية، الحراك، الجزائر:كلمات مفتاحية
This article examines how the Hirak illustrates a renewal of nation-building and
civic practices in contemporary Algeria. To do so, it takes a look at the use of history
and identity during the mobilization of 2019 and 2020. The Hirak has produced a
joint social and political distinction process through the exchanges of discourses
and representations about Algeria's history in a moment of contentious politics;
doing so, the Hirak has used portraits of former political figures and historical
events to propose an alternate view of Algeria's history, now appropriated by the
people. Concerning identity, the widespread use of the Berber flag and solidarity
practices throughout the national territory, following its informal ban, shows the
emergence of a pluralist conception of the Algerian society. The paper concludes
that Algerians are on the way to establish a polity beyond primordialism and
patron-client's relationships, and that a modern citizens' nationhood is on the
brink of emergence.
Keywords: Algeria, Hirak, National Identity, Nation State.
. باريس، ومركز أبحاث التنمية، املركز الوطني للبحث العلمي، معهد الدراسات السياسية يف بوردو، مخرب أفريقيا يف العامل،* باحث مشارك
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ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
كارحلا نمز يف ةيوهلاو خيراتلا فيظوت روظنم نم رئازجلا يف يندملاو ينطولا ءانبلا ثعب ةداعإ

مقدمة
كان الحراك ،وتتس َّمى به الحرك ُة الدميقراطي ُة واملدني ُة التي انطلقت يف
شباط /فرباير  ،2019حرك ًة تعبوي ًة نافحت عن رؤي ٍة تعددية للجزائر(((،
عىل الرغم من وطأة الظروف املصاحبة ،الطارئ ِة منها (كاالنقطاعات
التي حدثت بسبب انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-
عرب العامل برمته) ،والبنيوية (عودة القبضة التسلّطية يف حقبة ما بعد
شعبي التأم
بوتفليقة) .فقد كشف الحراك ،يف هذا الصدد ،عن إجام ٍع
ٍّ
فيه املجتمع السيايس الجزائري حول مفهوم األ ّمة وعالقتها بالتاريخ،
وذلك من رشق البالد إىل غربها ،ومن شاملها إىل جنوبها ،بل حتى يف
أوساط الجالية الجزائرية يف املهجر((( .ولهذا أمكننا أن نلحظ الشعارات
املشرتكة التي ُرفعت يف أنحاء الرتاب الوطني جمي ِعها ،واالسرتداد
الجامعي لصور الشخصيات الوطنية التي استعاد املتظاهرون متلُّكَها،
ِّ
بل أ ْن يُرفع العلم األمازيغي حتى خارج املناطق الناطقة باألمازيغية
ذاتها .ورمبا أثبتت هذه التعبئة غري املسبوقة يف الجزائر ،بطبيعتها
ونطاقها ومجالها الزمني ،التأث َري الذي قد ميارسه العمل العام يف بناء
الجامعة السياسية وقيادتها؛ وهو التأثري الذي يَع ُّده البعض رضوريًا،
لكن األهم منه هو أنها دفعت إىل الواجهة مسألة استقاللية املجتمع
إزاء القواعد السياسية الرسمية املقررة.
هنا ال بد من طرح سؤال أعمق يتعلق بالتوتر الكامن يف املواجهة
بني التمثُّالت والخطابات حول التاريخ والهوية ،واالستقاللية املتبادلة
التي تُبديها هذه التمثّالت والخطابات .وهذا يعني أ ّن الخطابات
الرسمية التي توظّفها األجهزة املؤسسية والهيئات الوسيطة (األحزاب
والنقابات وغريها) ،فقدت فاعليتها وتأثريها يف متثّالت املواطنني
ومدركاتهم؛ حيث يشهد ذلك عىل االستنزاف الذي يعانيه املرشوع
السوسيوسيايس الجامعي لدى الدولة والنخب السياسية واملثقفة،
وكذلك املنظامت (األحزاب والنقابات وغريها) .وقد نتساءل يف هذه
بأي حا ٍل ،فقدا َن االلتزام بالوطنية بوصفها
الحالة :أكان ذلك يعنيِّ ،
شعو ًرا باالنتامء إىل جامعة سياسية مشرتكة؟ وتهدف مثل هذه
األسئلة إىل تسليط الضوء عىل املكتسبات التي أضافها الحراك إىل
عملية بناء األ ّمة يف الجزائر .فهذه املكتسبات ،مثَلها كمثَل عقارب
الساعة التي ال ميكنها العودة إىل الوراء  ،Effet de cliquetهي
 1وهو ما حاولنا إثباته من خالل املالحظات امليدانية التي س ّجلناها عن الحراك يف مدينة
بجاية؛ ينظر:
Salim Chena, "'Ats ruhem': Le mouvement démocratique en Petite-Kabylie
entre appropriation locale et affirmation nationale," Maghreb-Machrek,
no. 145 (2020), pp. 75-91.
2 Didier Le Saout, "Faire hirak à Paris: Les mises en scène d'une révolution
contre le 'système algérien'," L'Année du Maghreb, vol. 21 (2019), pp. 131-146.
ينظر أيضً ا الرتجمة العربية لهذه املقالة يف هذا العدد من سياسات عربية.
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دليل عىل وجود جامعة وطنية
قفزة نوعية عميقة((( ،أو بصورة أدق ٌ
تؤسس عىل روابط مدنية ،يف طريقها إىل تجاوز األسس األوىل التي
قام عليها عقدها االجتامعي والسيايس التأسييس.
تهتم املقاربة املستندة إىل التاريخ والهوية بإلقاء الضوء عىل
اسرتاتيجيات التحييد املتبادل لخطابات الرشعنة /نزع الرشعنة التي
اعتمدتها الفواعل (من سلطات ومواطنني) ،ولآلليات املتنافسة التي
تروم إعادة متلُّك األ ّمة وتعري ِفها وبنائِها وتوصي ِفها .وهنا يربز التمييز
بني رغبة الدولة يف تأميم الحراك ودسرتته من جهة ،وما يعكسه املجتمع
من تنشئ ٍة اجتامعية وإدارة مشرتكة هادئة وسلمية لقضايا التاريخ
والهوية من جهة أخرى .وبذلك تتعاقب مرحلة أمننة securitization
هذه الرهانات((( ،ومرحلة نقلها مجد ًدا ،بحسب أول ويفر ،إىل املجال
السيايس  desecuritizationبإعادتها إىل ٍ
نقاش عا ٍّم مفتوح وتعددي
عن التاريخ والهوية ،وذلك يف مقابل ميدان األمن الذي يهيمن فيه
مهنيُّو األمن واملصلحة العليا للدولة وغياب النقاش .إذًا ،تتعلق
الفرضية التي تدافع عنها هذه الدراسة ،يف شقها األول ،بالتحييد الذي
شمل الرصاعات السوسيوسياسية ،عىل النحو الذي أنتجها ووظّفها أهل
السلطة حتى اليوم ،بفعل املامرسات التي استخدمها املتظاهرون (من
شعارات وأغانٍ والفتات وغريها)(((؛ وهو ما ميثل ،تب ًعا للشق الثاين من
الفرضية ،التعب َري السيايس عن التحوالت االجتامعية العميقة الحاصلة
يف الجزائر ،والكاشفة عن خطو ٍة نحو بناء أ ّمة مدنية.
يكشف الحراك عن اتجاه نحو مأسس ٍة تخضع لها "السياسة التنازعية"
 (((Contentious Politicsيف الجزائر ،وذلك يف غياب انتقا ٍل
3 Omar Carlier, "Hirak: Un mouvement socio-politique inédit et inventif:
Temps suspendu et/ ou en devenir," Insaniyat, no. 87 (2020), pp. 13-45.
4 Ole Weaver, "Securitization and Desecuritization," in: Ronnie
D. Lipschutz (ed.), On Security (New York: Columbia University Press,
1995), pp. 46-87.
 5يف مسألة العالقة بني الحراك والتاريخ؛ ينظر:
"Giulia Fabbiano, "Le temps long du Hirak: Le passé et ses présences,
L'Année du Maghreb, vol. 21 (2019), pp. 117-130; Amar Mohand-Ameur,
"La recherche et l'écriture de l'histoire en Algérie: réalité et enjeux politiques
et mémoriels," Maghreb-Machrek, no. 245 (2020), pp. 33-42; Saphia
Arezki, "Notre histoire on l'écrira nous-mêmes: Les réinvestissements de
l'histoire par les protestataires à Alger," in: Amin Allal et al., Cheminements
révolutionnaires: Un an de mobilisations en Algérie (2019-2020) (Paris: CNRS
Editions, 2021), pp. 185-218.
6 Charles Tilly & Sydney Tarrow, Contentious politics (Oxford: Oxford
University Press, 2015).
تقول هذه النظرية إ ّن العمل الجامعي والدولة يتفاعالن حول قضية أو أكرث ،اعتامدًا عىل
مستوى الحقوق السياسية والحريات املدنية ،وكذلك بنا ًء عىل قدرات السلطات القامئة عىل
فرض إرادتها.
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دميقراطي حقيقي "خالص ومكتمل" مل يزل يف جملته نظريًا(((؛
حل محل فضاء عا ّم هيمن فيه منطق اإلبعاد
وهو تح ّو ٌل عميقّ ،
واالستبعاد املتبادلَني بني أطراف الخطاب والعمل السياس َيني ،باسم
مرجعيات كث ًريا ما ُع َّدت مرجعيات مطلقة (من أ ّمة ودولة ودين
وحزب وغريها)؛ إذ يُع ّد الحراك خطوة نحو أشكال ب ّناءة من التعبري
واالستخدام للتاريخ والهوية ،انطالقًا "من أسفل" ،تعيد تحديد
وتأطري إنتاج التحكيم وآلياته خارج األطر التسلّطية التي ُج ّربت
حتى ذلك الوقت .ولقد صار تكفل املواطنني بهذه القضايا ممك ًنا
نتيجة الضعف الذي طاول البنى واملنظامت التي اضطلعت ،تقليديًا،
بأدوار التنشئة السياسية.
بهذا املعنى ،يشري الحراك وعالقتُه بالتاريخ وتعب ُريه عن الهوية
الجزائرية((( إىل عملية تعلُّمٍ  ،واعية وإرادية إىل ٍ
حد ما ،تقف يف
ٍ
وتجديد جييل "عفوي"
املنتصف ما بني تأملي ٍة سياسية جامعية،
لتجارب سابقة ،سواء يف الجزائر (االنقالبات التي جرت يف أعوام
 1965و 1967و1992؛ وأزمة صيف 1962؛ والحركات االجتامعية
يف أعوام  1980و 1988و2001؛ و"التجربة الدميقراطية"((( املج َهضة
بني عامي  1988و ،)1992أو التي تشهدها املنطقة منذ عام 2011
(ديناميات الثورة املضادة وتصلُّب الحروب األهلية وتشظّي الجامعة
السياسية وانحالل والدولة).
 7يف هذا الصدد ،ينظر :االنتقادات التي يوجهها علم االجتامع السيايس الفرنيس إىل "علم
االنتقال" ،وال سيام:
Michel Dobry (dir.), "Les transitions démocratiques: regards sur l'état de la
;)transitologie," Revue française de science politique, vol. 50, no. 4-5 (2000
Guy Hermet, "Les démocratisations au vingtième-siècle: Une comparaison
Amérique latine/ Europe de l'Est," Revue international de politique comparée,
vol. 8, no. 2 (2001), pp. 285-304; Caroline Dufy & Céline Thiriot, "Les apories
de la transitologie: Quelques pistes de recherche à la lumière d'exemples
africains et post-soviétiques," Revue internationale de politique comparée,
vol. 20, no. 3 (2013), pp. 19-40.
 8الحراك هو حركة انترشت عىل مستوى الوطن ،حيث امتدت مسرياتها إىل واليات
الجنوب والهضاب العليا ذات الكثافة السكانية املنخفضة .وهكذا ،بدأ قبل كل يشء من
املناطق النائية :يف خنشلة يف  19شباط /فرباير ،بعد رفض رئيس البلدية السامح ملرشح
معارض يحظى بشعبية بني الشباب (رشيد نكاز) بعقد اجتامع عا ٍّم والسامح ملؤيديه بإيداع
توقيعاتهم .حينها تظاهر أنصاره ،وأزاحوا صورة عمالقة لعبد العزيز بوتفليقة وداسوا عليها
باألرجل .وهي البادرة التي ستتكرر يف مدن أخرى .ويف  23شباط /فرباير يف عنابة ،رفضت
مجموعة من ِفرق الكشافة حمل صورة رئيس الدولة يف عرضها ،ويف اليوم السابق لذلك
أسقط املتظاهرون صورة أخرى لبوتفليقة ،وأحرقوها .لالطالع عىل دراسة نقدية عن املوقع
الذي احتلته املساحات الطرفية يف الحراك؛ ينظر:
Ali Bensaâd, "L'entrée en dissidence dans les espaces de loyauté du régime:
Une maturation et un prélude à l'avènement du Hirak," Maghreb-Machrek,
no. 244 (2020), pp. 25-49.
9 Myriam Aït-Aoudia, L'expérience démocratique en Algérie (1988-1992):
Apprentissages politiques et changement de régime (Paris: Presses de Sciences
Po, 2015).
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ً
أوال :التبادالت في خطابات التاريخ
والهوية وتمثُّالتهما :عمليتان مترابطتان
للتمييز االجتماعي والسياسي
تستند عمليات البناء الوطني ،منذ ظهر إىل الوجود منوذج الدولة
القومية وانترش يف القرن التاسع عرش ،إىل مبدأ إعــادة تنظيم
الرتاتبيات االجتامعية والسياسية والقيم واملعايري وقواعد اللعبة التي
تحكم املنافسة عىل وظائف صنع القرار ومامرسة السلطة .وقد ألقى
مؤرخو السياسة الضوء عىل أهمية أفعال االنتقاء وإعادة التفسري
والتشديد املتع َّمد عىل املايض (كالشخصيات والوقائع التاريخية)،
ساّمها إريك هوبسباوم "ابتكار التقاليد"( ((1يف بناء األمم
أو التي ّ
(((1
الحديثة الذي يتم عرب غرس النزعة القومية  .وتسمح عملية
التمييز هذه ،بدورها ،بتشكيل دولة قومية ذات سيادة من الناحية
متأصلة فيها.
السياسية ،ومستقلة "ثقاف ًيا" ،تحظى برشعية ِّ

الحال أ ّن الحراك الجزائري ينطوي عىل اختالف ملحوظ مع هذه
البناءات القومية ،األوروبية والقدمية؛ إذ تشكلت الدول واألمم
يف القارة العجوز م ًعا بالتزامن ،تصاحبهام عملية الدمقرطة .أما يف
األنظمة السياسية الناتجة من السيطرة الكولونيالية ،فقد عاىن اإلنتاج
الجامعي واملؤسيس لألمة والدولة والدميقراطية بر ّمته اضطرابًا؛ إذ
جرت تعبئة التاريخ والهوية من النخب بغرض الرشعنة بالعمل ،لكن
بسبب غياب الدمقرطة ،باملعنى السيايس والسوسيو  -اقتصادي الذي
10 Eric Hobsbawm & Terence Roger, The Invention of Tradition
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
 11يف الحالتَني األوروبية والفرنسية عىل سبيل املثال ،ينظر:
Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales: Europe XVIIIe-XXe
siècle (Paris: Seuil, 1999); Suzanne Citron, Le mythe national (Paris: Editions
ouvrières, 1987).

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
كارحلا نمز يف ةيوهلاو خيراتلا فيظوت روظنم نم رئازجلا يف يندملاو ينطولا ءانبلا ثعب ةداعإ

أورده ألكسيس دي توكفيلُ ،ولد البناء الوطني ضعيفًا .لهذا السبب
متا ًما ،احتكم املتظاهرون يف حركة االحتجاج الشعبي التي عرفتها
الجزائر يف عام  ،2019إىل هذين املوضو َعني ،أي التاريخ والهوية،
ليطعنوا يف التوظيف الرسمي لهام يف رشعنة املؤسسات .ثم أطلق
فاعاًل سياسيًّا جامعيَّا ،أو التعب َري النشط عن الجامعة
"الشعب" ،بوصفه ً
السياسية ،عملي ًة جديدة للبناء الوطني يف صورة منوذ ٍج متميز وبديل
من النموذج الذي اقرتحته السلطات "من أعىل" منذ االستقالل.
يف سياق االحتجاج الشعبي لعام  ،2019حشد املحتجون مرجعياتهم
التاريخية الخاصة ،فتواجهت بذلك ،داخل الفضاء الرمزي ،متثّالتٌ
مختلفة للتاريخ ،تحيل يف الوقت نفسه عىل تصور ٍ
ات مختلفة عن
األ ّمة .ما يؤكد مسلَّمة باتريك كراويل يف كتابه عن العالقة بني الثقافة
واأل ّمة يف الجزائر؛ إذ يقول" :عرب نسيج تاريخها ،حيكت عن 'الجزائر'،
بوصفها صورة وفكرة عن األ ّمة ،نس ٌخ مختلفة؛ بد ًءا من فرتة الحكم
الكولونيايل الفرنيس ( ،)1962-1830ومرحلة بناء األ ّمة يف عهد هواري
بومدين ( ،)1978-1965ثم ر ًدا عىل عنف التسعينيات ،وعرب خمسة
عرش عا ًما من السلم غري املستقر .فأنتجت الدولة نسختها الخاصة عن
'الجزائر' ،وقدمت مجموعة غري اعتيادية من الفواعل الثقافية ،يف لغاتها
شكاًل وتعب ًريا
األربع وعرب أداءاتهم املنوعة ،أفكا ًرا عن الجزائر ،ومنحوها ً
غالبًا ما ترافق  Contrapuntalمع ذلك الخاص بالدولة"( .((1وها هنا
يبدو الدفع برؤي ٍة بديلة للتاريخ "وسيل ًة للتشارك والتجمع ،لكن أيضً ا،
وضمنيًا ،وسيل ًة للطعن ونزع الرشعية عن النظام وتاريخه الرسمي"(.((1
من املهم التشديد يف هذا الصدد عىل أ ّن تفكيك الرسدية التاريخية
الرسمية هو ما سمح بهذه العودة لتملُّك الخطابات والتمثالت الخاصة
تجىَّل ذلك خاصة يف رد االعتبار للشخصيات التي
بالتاريخ الوطني؛ وقد َّ
كث ًريا ما تع َّرضت للتهميش يف الرسدية املهيمنة حتى ذلك الحني.
خالل تظاهرات الجمعة الرابعة يف آذار /مارس  ،2019عىل سبيل
املثال ،ظهر تيار يسمي نفسه "الباديسية النوفمربية" ،حيث سعى بهذا
اللقب للتاميز من التيارات التعبوية األخرى التي ا َّدعت لنفسها إرثَ
مؤمتر الصومام الذي ُعقد يف آب /أغسطس  .((1(1956وقد تراكب هذا
12 Patrick Crowley, "Algeria: Nation, Culture and Transnationalism:
1988-2015," in: Patrick Crowley (ed.), Algeria: Nation, Culture, Transnationalism:
1988-2015 (Liverpool: Liverpool University Press, 2015), p. 1.
13 Arezki, p. 188.
رسا يف مناطق جبلية عدة يف وادي الصومام ،يف منطقة القبائل ،وسعى
ُ 14عقد املؤمتر ًّ
ملنح جبهة التحرير الوطني قيادة سياسية من خالل برملان متثييل أويل (املجلس الوطني
للثورة الجزائرية) وهيئة تنفيذية (لجنة التنسيق والتنفيذ) .وتب َّنى املؤمتر ميثاقًا يؤكد مبدأَي
"أولوية الداخل عىل الخارج" و"أسبقية املدين عىل العسكري" .وقد فقد هذان املبدآن
التأسيسيان للثورة الجزائرية ،تدري ًجا ،وحتى تاريخ األزمة التي هزت صفوف الثورة يف صيف
كل قو ٍة لهام عىل النفاذ .ولهذا السبب انتهى جزء كبري من الحراك إىل اإلرث ذاته
َّ ،1962
الذي تركه عبَّان رمضان ممث ًَّاًل يف شعار "دولة مدنية ال عسكرية".

47

االنقسام ،يف اللحظة نفسها ،مع مسألة القَبول أو عدم القَبول باالنتخابات
الرئاسية التي كان قد تق َّرر إجراؤها يف متوز /يوليو من العام نفسه.
واستُخدم مصطلح "الباديسية" لإلحالة عىل جمعية العلامء املسلمني
الجزائريني التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس ( )1940-1889يف
عام 1931؛ ترافقها النوفمربية التي تُحيل عىل اندالع الثورة يف الفاتح
من ترشين الثاين /نوفمرب  1954عىل يد مؤسيس جبهة التحرير الوطني؛
ليُحيل املصطلح ضم ًنا عىل االتحاد األصيل بني التيار اإلسالمي اإلصالحي
الذي ميثله العلامء ،والتيار الوطني الثوري من املنتمني السابقني إىل
حزب الشعب الجزائري الرسي( ((1ومنظمته الخاصة(.((1
لكن ،حتى عام  ،1956كان التيار الجزائري ،املستوحى من النهضة
اإلصالحية ،يؤيد االندماج والتعاون مع السلطات الكولونيالية ،وذلك
حتى يدعم تأثريه يف الحياة االجتامعية للجزائريني عرب اإلرشاف عىل
مجاالت األحوال الشخصية ،ومعارضته مامرسات اإلسالم التقليدي
املرتبطة باألولياء والزوايا( .((1ومل يتحقق التحاقه بجبهة التحرير
الوطني فعل ًيا ّإاّل بعد مؤمتر الصومام؛ يف صيف  ،1956عقب القرار
الذي ات ّخذه مؤمت ٌر لجمعية العلامء املسلمني ُعقد يف كانون الثاين /يناير
من العام نفسه .وهكذا ظهر تيار الباديسية النوفمربية ،و ُع ّد ممث ًِّاًل
التعبري عن الجزء
لتوجهات( ((1الحراك املوالية للنظام ،بوصفه
َ
 15أُنشئ حزب الشعب الجزائري عىل يد مصايل الحاج قبل أن تحظره السلطات الفرنسية
يف عام .1946
 16املجموعة شبه العسكرية التابعة لحزب الشعب الجزائري ،التي أوكلت إليها مهمة
التحضري للكفاح املسلح ،وإليها تنتمي أغلبية مؤسيس جبهة التحرير الوطني.
 17ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل:
James McDougall, A History of Algeria (Cambridge: Cambridge University
Press, 2017).
ومن منظور يتعلق بالذاكرة ،ينظر:
Emmanuel Alcaraz, Histoire de l'Algérie et de ses mémoires. Des origines au
hirak (Paris: Karthala, 2021).
ينظر أيضً ا :أطروحة شارلوت كوراي التي متيز فيها بني "االلتزامات الفردية" و"االحرتاز
الجامعي" داخل جمعية العلامء املسلمني الجزائريني ،يف:
Charlotte Courreye, "L'Association des Oulémas Musulmans Algériens
et la construction de l'État algérien indépendant: Fondation, héritages,
appropriations et antagonismes (1931-1991)," Thèse pour obtenir le grade
de Docteur de l'INALCO. Discipline Littératures et Civilisations, Paris,
INALCO. 2016.
 18لالطالع عىل ملحة مبسطة عن االتجاهات املختلفة داخل الحراك يف هذه اللحظة
متا ًما ،ينظر:
Abdelhafid Oussoukine, 2019 en Algérie: Chronique d'une révolution
inachevée (Oran: Editions Enadar, 2020), pp. 161-180.
إذ يحدد املؤلف هنا أنصار الوضع القائم  ،statu quoوأنصار الحوار السلمي مع السلطة
القامئة وقتها ،و"أنصار القطيعة" مع النظام السيايس املهيمن ومختلف منظامت املجتمع
املدين التي تدفع بالتغيري السلمي واحرتام الحقوق األساسية .وعىل الرغم من محاوالت
التنسيق بني أحزاب املعارضة واملجتمع املدين ،وصل الحراك يف صيف  2019إىل مأزق؛ ما بني
رفض السلطة فكرة الجمعية التأسيسية ،ورفض أغلبية الحراك حل االنتخابات الرئاسية (أو
ما ُعرف وقتها باسم "الحل الدستوري").
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املحافظ من األ ّمة ،املتذمر من العجز يف نظام بوتفليقة الذي سبق
ومنحه ضامنات كثرية ،وبوصفه رغب ًة يف االستحواذ عىل التعبئة
ٍ
تأسيس ،إسالمي ٍة  -وطني ٍة ،للميثاق
الشعبية وتوجيهها نحو إعادة
االجتامعي والسيايس(.((1
يف مقابل ذلك ،جاهر معظم املشاركني يف املسريات بوالئهم للشخصيات
امله َّمشة واملنشقَّة يف تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ،عىل رأسها ع َّبان
رمضان ( ،)1957-1920املسؤول عن تنظيم مؤمتر الصومام الذي
استكمل توحيد التوجهات املختلفة يف الحركة االستقاللية املسلحة
تحت راية جبهة التحرير الوطني؛ قبل أن يستحوذ عليها "العقداء" يف
جيش التحرير الوطني ،وال سيام بد ًءا من اغتيال ع َّبان يف العام املوايل
من ذلك التاريخ .وهكذا ،من خالل انخراطهم يف السياسة التنازعية
الجديدة التي أطلقها الحراك" ،غذَّى الحكام إذًا وشجعوا ظهور
االختالفات األيديولوجية والسياسية داخل الحركة الشعبية"(((2؛ ما أدى
إىل مواجه ٍة غري عنيفة بني الصور االجتامعية والسياسية للتاريخ واأل ّمة
وهويتها .والحال أ ّن هذا االنقسام يشري إىل مشكلة تأريخي ٍة نتج منها
آثار سياسية مركبة( .((2غري أ ّن حراك عا َمي  2019و ،2020ويف دينامية
أفقية غري مسبوقة حتى ذلك الوقت ،أماط اللثام عن مستوى مزدوج
من النقاش أنشأه املتظاهرون وأضفوا عليه الطابع املؤسيس :النقاش
بني الدولة واملجتمع الذي ما عاد أحاد َّي الجانب ،والنقاش داخل
تعرّب فيه عن نفسها تيارات وتقاليد فكرية مختلفة.
املجتمع الذي ّ
بالفعل ،بنت جبهة التحرير الوطني هيمنتها السياسية بعد االستقالل
بفضل هيمنتها الثقافية عىل الرسدية التاريخية للتحرير؛ ما أسفر عن
ذاكرة أحادية جرى متريرها عرب الخطابات والكتب املدرسية .فقد
أعادت السلطات الجزائرية "رواي َة قصة التأسيس وتقيي َم العنارص
املك ّونة لها ،وأعادت صياغ َة تعريف الوحدة الوطنية [ ]...وتشري
املؤسسة أو إعادة صياغة
األمثلة العديدة إلعادة تشكيل األساطري ِّ
مفاهيم الهوية والرسالة الوطنية [ ]...وبقوة ،إىل أ ّن القادة [ ]...قد
آمنوا بأهمية الرسدية واستخدموها يف محاوالتهم ترسيخ السلطة
(((2
ىَّل الحراك أيضً ا يف صورة
أو الحفاظ عليها"  .ولهذا السبب تج َّ
 19ينظر يف هذا الصدد.Oussoukine, pp. 114-116; Fabbiano, pp. 117-130 :
20 Louisa Dris-Aït Hamadouche & Chérif Dris, "Le face à face hirak-pouvoir:
La crise de la représentation," L'Année du Maghreb, vol. 21 (2019), pp. 57-68.
 21لالطالع عىل خالصة عن املواجهة الخطابية والسياسية بني هذين التيا َرين ،ينظر:
Hassan Remaoun, "Référence à l'histoire et enjeux mémoriels lors du hirak
algérien (2019-2020). Autour du slogan Novembriya-Badissiya et de son
;envers Dawla madaniya (État civil)," Insaniyat. no. 87 (2020), pp. 47-76
Amar Mohand-Amer, "Deux éclairages sur le moment présent. Elections et
protestations; Etat civil vs. Etat militaire," in: Allal et al., pp. 243-252.
22 Laurie A. Brand, Official Stories: Politics and National Narratives in
Egypt and Algeria (Stanford: Stanford University Press, 2014), p. 187.
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رسدي ٍة منا ِفسة بديلة من الرسدية الرسمية؛ ومن وحدة الشعب،
ومن الحركة الوطنية ،ومن جبهة التحرير الوطني بوصفها طليعة
الثورة؛ إذ رفع املتظاهرون منذ بدء الحركة صور القادة التاريخيني
يف الكفاح املسلح ممن ماتوا يف ساحة املعركة ،أو اغتيلوا أو ُه ِّمشوا،
وتحس ًبا منهم لالسرتاتيجيات الرسمية التي
متسكَهم بالوطن؛ ُّ
ليؤكدوا ُّ
ت ُوظَّف لنزع الرشعية عنهم باتهامهم مبناهضة الوطنية واالرتباط
بالنفوذ األجنبي.
يحجب التأريخ الرسمي شخصيات معيّنة نعم ،لكنه يلقي ُح ُج ًبا
أيضً ا عىل تعددي ٍة وسمت مك ّونات الحركة الوطنية التي ُولدت منذ
بداية القرن العرشين بوصفها تيا ًرا سياس ًيا قوم ًيا باملعنى الحديث
للمصطلح ،مثلام يرِد يف العلوم االجتامعية .وقد أعاد الحراك ،جزئ ًيا،
االعتبار إىل هذه التعددية يف الوطنية الجزائرية باستعادته ،عرب أغانيه
وشعاراته وراياته وأعالمه ،صور العديد من التو ّجهات املحجوبة يف
الحركة الوطنية وأسامئهم وقيمهم :أمثال حركة الشباب الجزائري
بقيادة األمري خالد ( ،)1936-1875وتأثري الشيوعيني والنقابيني
الفرنسيني يف العامل املهاجرين؛ عىل رأسهم عبد القادر حاج عيل
( )1957-1883ومصايل الحاج ( ،)1974-1898والتيار الثقايف ممث ًَّاًل
يف العلامء الذين سيمنحون األ ّمة الجزائرية ال ِقوا َم الهويايت قبل أن
يتلقفه مصايل الحاج يف الثالثينيات من القرن املايض بتأثري من شكيب
أرسالن ( ،)1946-1869يُضاف إىل هؤالء الليرباليون من أنصار فرحات
عباس ( ،)1985-1899بل حتى االتجاهات االشرتاكية والشيوعية
داخل القومية الحبىل بفروقها الدقيقة؛ بد ًءا من محمد بوضياف
( ،)1992-1919مرو ًرا بصادق هجرس (مواليد  ،)1928ووصواًلً إىل
أحمد بن بلة يف شبابه ( .)2012-1916لقد أسهمت كل هذه التيارات
يف تشكيل الوطنية الجزائرية وألَّفت أمتَها .ثم وإ ْن كانوا قد تأرجحوا
باتجاه املواقف التصالحية مع القوة الكولونيالية وبدرجات متفاوتة،
ضمن التيار املصا ِّيل وحتى داخل جبهة التحرير الوطني نفسها ،فإنهم
جمي ًعا قد انتهوا الحقًا إىل االلتزام مببدأ النضال الكامل بالوسائل
الرضورية كلها حتى الوصول إىل االستقالل – وهذه الراديكالية كانت،
عىل وجه التحديد ،اإلسهام الذي ارتبط بجبهة التحرير الوطني.
تتألَّف الوطنية الجزائرية ،يف نهاية املطاف ،من نزعة الزعامة ،
ومن النزعة الثقافوية والنزعة الجمهورية والليربالية ،أكرث مام تتألَّف
من االشرتاكية .وبقدر ما شكلت هذه املكونات ثرو َة الحركة الوطنية،
أسفرت عن صعوبات عدة؛ ليس أقلّها تلك املتعلقة باالنقسامات
والتحالفات ،املستقرة إىل ٍ
حد ما ،بني كل هذه التوجهات .بيد أنه
(((2

 23اإلمياءة هنا هي إىل شكل من أشكال النزعة القيرصية التي تتسم بشخصنة السلطة،
والعالقة املبارشة بني القائد والجامهري ،والرشعية التي تعتمد عىل االستفتاء بداًلً من التمثيل.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
كارحلا نمز يف ةيوهلاو خيراتلا فيظوت روظنم نم رئازجلا يف يندملاو ينطولا ءانبلا ثعب ةداعإ

ال بد من اإلشارة إىل أثر هذا التنوع يف األصول يف عملية بناء الهوية
الوطنية؛ حيث تظهر محاولة التوحيد الكيل التي انتهجتْها جبهة
التحرير الوطني ،عىل الطريقة اليعقوبية( ((2عىل نحو ما .ويف حني
تتنوع األ ّمة الجزائرية يف تياراتها السياسية ،تتنوع أيضً ا يف أبعادها
الثقافية واملذهبية :فعىل الرغم من األغلبية الساحقة من املسلمني
السنة ،مثة أقلية إباضية يف منطقة غرداية ،وتوجد باملثل تجمعات
ُّ
مسيحية ويهودية وإ ْن كانت محدود ًة ج ًدا .وفوق ذلك كله ،ومن
وجهة ثقافية ولغوية ،فرض التمييز بني "العرب" و"األمازيغ" نفسه
بالتدرج يف املخيال السيايس واالجتامعي.
بيد أنها نتيجة تتعلق ب ـراث جانبي أنتجتْه األنرثوبولوجيا
والسوسيولوجيا واللسانيات الكولونيالية التي استخدمت اللغة يف
مناطق
إضفاء الطابع الجوهراين عىل األعراق والربط بينها وبني
َ
بعينها ،وال سيام عرب فصل شامل أفريقيا عن صحرائها ،وعن أفريقيا
جنوب الصحراء ،والدفع باللغة العربية بوصفها لغة غريبة عن
أفريقيا .ويوضح عبد املجيد حنوم هنا كيف "استُخدمت دراسة
اللغات األفريقية بحد ذاتها أدا ًة يف إنشاء كيانات جغرافية وهويات
عرقية و َوحدات لغوية ،وأسهمت هذه العمليات يف خلق القارة
األفريقية مثلام تبدو عليه اليوم ،مع متييز وفصل الجزء الشاميل منها
عن البقية [ ]...ثم بُنيت اللغة العربية تب ًعا أليديولوجيا كولونيالية عن
العرق ،تجاهلت الخصوصية الثقافية والتعددية الثقافية يف آنٍ واحد.
باختصار ،كانت اللغة العربية تعني لغة العرب ،ومن ثم فهي غريبة
عن أفريقيا [ ]...ثم خضعت األمازيغية ،عىل النقيض من ذلك ،للبناء
والتطبيع واملأسسة عىل يد القوى الكولونيالية []...؛ لقد جرى بناؤها
يف مواجهة العربية ،ويف عالقة تبعي ٍة ٍّ
لكل من العربية والفرنسية"(.((2
لقد تَردد صدى هذا الرتاث الكولونيايل داخل الحركة الوطنية،
تجىّل ذلك أواًلً  ،يف ما ُسمي األزمة
ثم يف جزائر ما بعد االستعامرّ .
"الرببرية"( ((2داخل الحركة املصالية يف عام  .1949فمن الناحية
 24ت ُشري اليعقوبية  Jacobinismeهنا إىل العقيدة السياسية الراديكالية اليعقوبية (نسبة
إىل نادي اليعاقبة الفرنسيني) املرتبطة بالثورة الفرنسية ،التي كانت تقول بسيادة الشعب
ووحدة الجمهورية (واحدة ال تتجزأ) ومركزية قوية للدولة.
25 Abdelmajid Hannoum, The Invention of the Maghreb: Between Africa
and the Middle East (Cambridge: Cambridge University Press, 2021),
pp. 131, 133.
 26أزمة عام  1949هي "أزمة متعددة األبعاد" داخل الحركة املصالية .توا َجه فيها الجناح
فضاًل عن التعارض بني اتجاه محافظ وهويايت داخل الحركة
العسكري مع قيادة الحزبً ،
الوطنية ،وآخر ات ّسم مفهومه عن األ ّمة بجرعة أكرب من املاركسية والتعددية .عالوة عىل ذلك،
اتسم الحزب بشخصنة متزايدة للسلطة ،وقد ردت قيادته بطريقة استبدادية وعنيفة عىل
النقد الداخيل الذي واجهته .ومن ث َّم ،ميكن تفسري األزمة أيضً ا بوصفها رصا َع مواقع داخل
حزب الشعب الجزائري  -حركة االنتصار للحريات الدميقراطية بعد مؤمتر عام  ،1947حني
ثار االحتجاج ضد مصايل الحاج وبعض قيادات الحزب.
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السياسية ،انعكس االنقسام بني السكان الجزائريني بشأن التص ّدع
العريب /األمازيغي الذي ميتد بأصوله إىل تلك العلوم الكولونيالية
ٍ
تنافس عىل الهيمنة داخل الحركة الوطنية ،وال
الزائفة ،يف صورة
سيام بني التيا َرين "التطوريَني" ( Evoluésباملصطلحات الكولونيالية
وقتها) :فالعلامء و"الرببر املتأثرون بالثقافة الكولونيالية" ،إذا ما
استع ْرنا تصنيفات عيل قنون ،اشرتكا يف املواقف السياسية (من
الكفاح املسلح إىل العالقة مع الحزب) ،واملواقف التنظيمية (منها
الدميقراطية الداخلية والتقارب بني الفصائل) ،لكن قيادة الحزب
جعلت أحدهام يف مواجهة اآلخر عىل أسس هوياتية( .((2ومل ْ
يزل
هذا االنقسام القديم املصطنع محمو ًاًل عىل كاهل بعض الفواعل
السياسيني إىل اليوم ،سواء يف جانب االئتالف اإلسالمي  -الوطني
أو األمازيغ الليرباليني( .((2وبعد االستقالل الذي ع َّرف األ ّمة بطريقة
رصا ،وحينها
تعسفية وتسلطية بوصفها عربية ومسلمة واشرتاكية ح ً
انتهى الشعور بالتهميش الذي استشعره سكان منطقة القبائل إىل
ظهور حركات اجتامعية كربى (الربيع األمازيغي  ،1980والربيع
األسود  ،)2002-2001وظهرت املطالب الثقافية التي بلغت مرحلة
الراديكالية مع بزوغ توجه انفصايل ثم استقاليل بعدها( ،((2وإن كان
أقلية ج ًدا .ويفرس محمد حريب هذه املطالب املتعلقة بالخصوصية
وفشل يف
ٌ
فشل يف الوصول إىل بنا ٍء مدين مشرتك،
الثقافية عىل أنها ٌ
(((3
الربط ما بني األ ّمة واملواطنة .
لكن ،عند هذه النقطة ،ميثّل الحراك بداية القطيعة مع التصور
الكالسييك إلشكالية الهوية الوطنية ومك ّوناتها دون الوطنية .تضع
األبحاث الحديثة ،املستوحاة من مناهج العلوم االجتامعية املعارصة
ونظرياتها ،مثل هذه "التوترات" يف إطار ُعرس بناء املجتمع الوطني،
يف السياقات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية ،حني يقوم حول
27 Ali Guennoun, La question kabyle dans le nationalisme algérien
1949-1962 (Paris: Editions du Croquant, 2021).
 28ينظر عىل سبيل املثال:
Hend Sadi, "Les Oulamas que l'on propose en guides de février sont-ils des
;précurseurs de Novembre?," El Watan, 26-27/6/2019
ينظر أيضً ا حجاجه مع الهواري عدي بشأن شخصية األمري عبد القادر ،يف صحيفة ليربيت
 Libertéاليومية يف متوز /يوليو  .2021يف املقابل ،يُشار إىل استخدام مصطلح "الزواف"
لتشويه سمعة ناشطي الحراك يف منطقة القبائل عىل الشبكات االجتامعية ،أو يف ترصيحات
نعيمة صالحي أو عبد القادر بن قرينة ،وكذا ترصيحات قادة األحزاب الوطنية املحافظة.
29 Mohand Tilmatine, "Des revendications linguistiques aux projets
d'autodétermination: Le cas de la Kabylie (Algérie)," in: Mohand Tilmatine
& Thierry Desrues (dir.), Les revendications amazighes dans la tourmente
des "Printemps arabes". Trajectoires historiques et évolutions récentes des
mouvements identitaires en Afrique du Nord (Rabat: Centre Jacques Berque,
2017), pp. 125-159.
30 Mohammed Harbi, "La crise de 1949 ou l'entrée en scène du
particularisme berbère," Naqd, no. 4 (1993), pp. 28-31.
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تفسريات انتقائية ومتح ِّيزة للتاريخ واألرشيف التاريخي( .((3ث ّم إن
مطالب ،غري انفصاليةُ ،رفعت يف منطقة القبائل خالل
كان مثة من
َ
التظاهرات الجارية وقتها ،باحرتام اللغة والثقافة الخاصة باملنطقة،
فهي إمنا تُدرج ضمن املطالب الدميقراطية والتعددية؛ ففي النهاية،
ظهرت يف مناطق أخرى من البالد شعارات تضامنية يف أعقاب الحظر
غري الرسمي عىل رفع العلم األمازيغي يف تظاهرات الحراك األسبوعية
(((3
يف حزيران /يونيو 2019؛ مثل شعار "باب الواد ،القصبة ،أمازيغ"
يف الجزائر العاصمة ،واستمر املتظاهرون يف رفع العلم األمازيغي
خارج منطقة القبائل (عىل الرغم من القمع) .ويف ذلك تأكي ٌد عىل
أ ّن األمازيغية مك ّون من مك ّونات الهوية الوطنية الجزائرية( ،((3وأن
محاوالت تحيني العداء الذي أنشأته السلطات يف السابق ما عاد لها
تأثري يُذكر يف أغلبية السكان .يبدو إذًا أ ّن املعضلة السوسيوسياسية
التي تح ّدث عنها محمد حريب رمبا تتجه لتصري نس ًجا من املايض.
بالفعل؛ إذ عىل الرغم من أ ّن الحراك واألمازيغية كانا قد أُدرجا يف
ديباجة القانون األول يف البالد يف أثناء التعديل الدستوري يف عام
2020؛ وهو ما ُع ّد أداة لتحييد املطالب الشعبية واالستحواذ عليها،
فإ ّن ذلك مل يُحدث تأث ًريا يُذكر ،ال يف كثافة التعبئة التي تأث َّرت يف
غضون ذلك بجائحة كورونا و ُعسف السلطة ،وال يف تع ّدديتها.
لقد ع َّرفت الدولة الجزائرية الوليدة مبدأَ الدفاع عن األ ّمة وع ّززته
باالعتامد عىل األيديولوجيا القومية ،وهي يف ذلك عملت عىل صياغته
بطريقة أُريد لها أن تتعارض مع النموذج الكولونيايل الفرنيس؛
االستيعايب واملركزي ،لكنها كانت تحاكيه( ((3يف الوقت نفسه .لذلك
حني ينتهي سياق العمل الجامعي الشعبي الهائل هذا إىل مساءلة
املفاهيم املهيمنة عن األ ّمة والتاريخ؛ أي الرسدية الوطنية نفسها،
وترتاجع معه فاعلية املفردات التعبوية يف اللغة القومية املعتادة(،((3
تربز مقولة العدو الخارجي وأذنابه املف َرتضني يف الداخل ،لخلق "أثر
 31نُشري يف هذا الصدد أيضً ا إىل أعامل ياسني متاليل؛ يف:
Yassine Temlali, La genèse de la Kabylie. Aux origines de l'affirmation berbère
en Algérie (1830-1962) (Paris: La Découverte, 2016); Karima Dirèche, "La
vulgate historique berbère en Algérie: savoirs, usages et projections," in:
Tilmatine & Desrues, pp. 67-89.
 32باب الواد والقصبة هام اسام حيني كبريين يقعان يف الجزائر العاصمة ،والقصبة هي
الحي التاريخي فيها.
 33جرت دسرتة اللغة األمازيغية بوصفها لغة وطنية يف عام  ،2002ثم بوصفها لغة رسمية
يف عام  .2016وت ُع ُّد تلك وسيلة لتحييدها ،ورفض االدعاءات بشأنها وإفراغها من معناها.
34 Alain Dieckhoff & Christophe Jaffrelot, Repenser le nationalisme:
Théories et pratiques (Paris: Presses de Sciences Po, 2006), p. 100.
 35إذ ُوصم االحتجاج بأنه مناهض للوطنية ،ويخدم نفوذًا أجنبيًا ومرشو ًعا انفصاليًا.
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االلتفاف حول العلم الوطني"(Rally-round-the-flag-effect ((3
بهدف تقوية اإلجامع حول سلطة الدولة.
ومثلام متكَّن التأكي ُد عىل وجود بديلٍ من التاريخ الرسمي ،الناتج من
النقل الرسدي يف صفوف املهمشني والعائالت ،من تحييد الخطاب
الرسمي الهادف إىل نزع الرشعية عن الحراك ،فإن إعادة تعريف
الهوية الجامعية والوحدة الوطنية عرب االعرتاف بالتنوع ليست
محض احتجاج فحسب ،بل ت ُع ُّد أيضً ا مس ِّك ًنا ملواطن الضعف يف
َ
(((3
األجهزة األيديولوجية املختلفة للدولة  .لقد لحظ تشارلز تييل
وسيدين تارو أ ّن االستقطاب بني األطراف يف السياسة التنازعية داخل
النظم الهجينة ،الذي يسعى له طرفان يف أقىص الطيف السيايس ،إمنا
ينتهي إىل إدامة الرصاع األويل(((3؛ أما يف جزائر ما بعد الحراك ،فيبدو
أ ّن بعض الخطابات الراديكالية التي شهدت ثبات ًا واستمرا ًرا ،سواء
أكانت هوياتية أم دينية متشددة أم قومية متطرفة ،قد ارت َّد إىل
الهامش ،وهي اليوم محظورة مبوجب القانون ومه ّمشة من املجتمع.
واالستقطاب الذي جرت إدامته يف املجال السيايس الرسمي بصورة أو
بأخرى ،كام هي الحال قبل عام  1988أو يف عامي  1992أو ،2001
ما عاد له تأثري يف الجامهري كسابق عهده.

بد ًءا من شباط /فرباير  ،2019ميكن أن نتحدث عن انطالق عملي ٍة
حصل فيها متييز مزدوج :فمن جهة ،تباينت التمثالت والخطابات
التي يحملها املواطنون عىل نح ٍو متزايد عن تلك الخاصة بالسلطة؛
مستقاًل عن مؤسسات
ً
ومن جهة أخرى ،صار املجتمع ،بالتدرج،
السلطة ومنظامتها .ويبدو لنا أ ّن التغيري الذي أحدثه الحراك هو
"36 John Mueller, "Presidential Popularity from Truman to Johnson,
American Political Science Review, vol. 64, no. 1 (1970), pp. 8-34.
37 Louis Althusser, Positions (1964-1975) (Paris: Editions sociales, 1976).
38 Tilly & Tarrow, p. 93.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
كارحلا نمز يف ةيوهلاو خيراتلا فيظوت روظنم نم رئازجلا يف يندملاو ينطولا ءانبلا ثعب ةداعإ
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كونه عالمة فارقة نحو تكوين مجتمع سيايس وطني قائم عىل
الروابط املدنية ،ال عىل االنتامءات األولية (الدينية واإلثنية) التي
ارتبطت مبسارات الثورة واالستقالل يف الجزائر؛ بعبارة أخرى ،يبدو
أ ّن حراك عام  2019قد خطا خطوة يف اتجاه أحد أشكال املصالحة
التي خاضها املجتمع مع نفسه عرب االعرتاف بتن ّوعه ،سواء يف أبعاده
الهوياتية أو التاريخية.

ثان ًيا :من التحييد إلى االستقاللية
الذاتية؛ نحو ميثاق اجتماعي
وسياسي جديد
يتسم سجل األداء  Le Répertoire d'actionالذي استخدمه
متظاهرو( ((3الــح ـراك ،بالسعي الحثيث لتحييد االنتقادات
واالعتداءات املعتادة التي تخوضها السلطات يف مواجهة الحركات
االحتجاجية؛ إذ اتجه أطراف التنازع  Contentionبشعاراتهم نحو
بقية السكان أيضً ا؛ وهكذا شهدنا ظهور شعارات تدعو إىل تج ّنب
ما س ّمي "محاوالت رصف االنتباه" .ثم إ ّن العديد من األداءات
املرتبطة باألحداث الجارية يف حينه ،التي تشهد عىل رسعة استجاب ٍة
أبداها املتظاهرون ،كانت قد استحرضت األحداثَ الرياضية الكربى
(مثل مباريات البطولة الوطنية ومسرية املنتخب الوطني يف كأس
األمم األفريقية لعام  )2019والسياحة والسفر (حيث ُدعي الناس
بداًل من الذهاب إىل الشاطئ)
إىل مواصلة املشاركة يف التظاهراتً ،
والقلق من جائحة (كوفيد( )19-يف بداية الوباء حني مل تتوافر
املعلومات الكافية عن الفريوس قبل أن يتّخذ املتظاهرون ،باستقاللية،
قرار تعليق املسريات الحقًا) ومنع التلويح بالعلم األمازيغي (حيث
ات ُّهمت السلطة بالسعي لتقسيم الحراك) ،بوصفها مخاط َر كانت
ت ُه ّدد بزوال التعبئة وانتشار الفُرقة.
وهكذا ،فإن أشكال االحتجاج التي أتقنها املتظاهرون وشهدت عىل
حصلوه من أشكال التعبئة السابقة يف الجزائر
التعلّم السيايس الذي َّ
واملنطقة ،سعت دامئًا لتج ّنب العنف والتوترات والنأي باملشاركني
عن األساليب القمعية .ويبدو أ ّن الهدف املنشود مل يكن ضامن
السالمة العامة وسالمة الجمهور فحسب ،بل ضامن استمرار الحركة
أيضً ا ،وذلك عرب النداءات الرسمية إىل ٍ
حد ما ،التي كانت تدعو إىل
االحتجاج بوسائل أخرى ،أو إىل استئناف التعبئة الحقًا.
 39جمعنا معظم مالحظاتنا يف مدينتَي بجاية وخ َّراطة خالل مسح ميداين أجريناه فرتت َني:
صيف  ،2019وبني كانون الثاين /يناير وآذار /مارس .2020

بهذا املعنى ،ال يقف الحراك بوصفه قوة معارِضة فحسب ("معا َرض ٌة
من أجل املعارضة" باملفردات القدمية للنظام االشرتايك) ،بل أيضً ا
وبدياًل من النظام السيايس القائم .ومثلام يحدث
ً
بوصفه قو َة اقرتاح
يف حاالت أخرى ،كالتضامن املغاريب ،أو كام يف التعامل مع الهجرة غري
النظامية ،يُثبت املجتمع كل مرة أنه يتقدم خطوات عن الحكومات
تجىَّل هذا اإلعداد ملرحلة االنتقال أيضً ا يف العدد
والنخب املهي ِمنةَّ .
الهائل من مقرتحات االنتقال التي قُ ّدمت خالل بدء الحركة (حتى
بداية ربيع  ،)2019سواء يف الصحافة أو عرب الشبكات االجتامعية
أو خالل النقاشات العامة التي نظمتها الفواعل أو مك ّونات املجتمع
املدين ،عىل الرغم من أهميتها العملية والسياسية الضئيلة( .((4ولذلك
كله صار خيار وصم الحراك بأنه غري وطني أكرث صعوبة بفضل
االسرتاتيجيات الخطابية والعملية التي ات ّبعها املتظاهرون.
تكمن ها هنا فرضية تفسريية محتملة ،ويف إطار اإلشكالية التي
اعتمدناها ،يف املفارقة املتعلقة بذيوع القومية يف الجزائر .فمن جهة،
وبحسب نظرية إرنست غيلرن( ،((4أسهمت السياسات العامة التي
انتهجتْها الدولة منذ االستقالل ،عىل الرغم من جوانبها التقديسية،
بالفعل يف تذويت الشعور باالنتامء إىل جامعة سياسية وطنية (من
خالل النصب التذكارية( ((4واالحتفاالت الرسمية والتعليم العام(.)((4
40 Hassane Zerrouky, "Hirak: La difficile relève politique," Pouvoirs,
no. 176 (2021), pp. 81-92.
41 Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Hoboken; New Jersey:
Blackwell Publishers, 1983).
42 Emmanuel Alcaraz, Les lieux de mémoires de la guerre d'indépendance
algérienne (Paris: Karthala, 2017).
43 Benjamin Stora, "Guerre d'Algérie et manuels scolaires algériens de
langue arabe," Outre-Terre, no. 12 (2005), pp. 175-181
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ومن جهة أخــرى ،يقول مايكل بيليغ( ((4إ ّن "القومية املعتادة"
 ،Nationalisme Banalالتي تديم هذا الشعور باالنتامء عرب مامرسات
يومية ال ترتبط عىل الدوام باملامرسات السياسية التقليدية ،توضح
رشب العميق بالظاهرة القومية الذي يجري تناقله عىل مستوى
الت ُّ
األُ َرَس ،والذي يتيحه التاريخ املشرتك .وغالبًا ما يتعرض هذا الجانب
األخري لإلغفال يف الخطابات واألعامل املنجزة عن التاريخ والسياسة
يف الجزائر؛ مع أنه يسمح ،يف رأينا ،بفهم االرتباط بالقيم الوطنية
املدنية ،والتاريخ املشرتك الذي يُكتب ألجل املستقبل ،عرب االعرتاف
باملايض وبعث الحياة يف شخصيات وطنية أسطورية أعادت الذاكر ُة
الشعبية وامله َّمشة صياغتَها يف خضم التظاهرات .وقد يفرس هذا أيضً ا
ما يبدو أنه قَبول الغالبية من الحراكيني بأ ْن يجري التعب ُري عن الهويات
املناطقية داخل الحركة .وهكذا لحظنا يف الجزائر العاصمة ،أو يف
بجاية ،أو يف أي مكان آخر ،تلك الرايات الطويلة املك ّونة من أعالم
كل منها اسم والية من
جزائرية ِخيط بعضها عىل بعض ،حيث يحمل ٌّ
واليات الوطن .هذه املامرسة كانت أيضً ا ر َّدة فعلٍ عىل اسرتاتيجيات
التفرقة املناطقية التي رمبا استُخدمت إلضعاف التعبئة.
تكشَّ ف االلتزام مبوضوعات الهوية والذاكرة من خالل عدة دالالت
عملية ،شكَّلت العديد من اإلشارات التي أرسلها أطراف الحراك.
فمنذ عام  ،2019تزامنت أيام عديدة من التعبئة مع أحداث مهمة
يف التاريخ السيايس الجزائري( .((4ففي شباط /فرباير  ،2020رصدنا
دعاًم ألحد القضاة( ((4يف الجزائر العاصمة،
وقف ًة أُقيمت يف بجاية ً
تع َّرض للنقل من منصبه بسبب مذكرات إفراج أصدرها لفائدة
املتظاهرين الذين اعتُقلوا يف كانون الثاين /يناير واعتربتْها السلطات
متساهل ًة ج ًدا؛ دان مشهد هذه الوقفة ما يسميه الجزائريون
44 Michael Billig, Banal Nationalism (London: Sage Publications, 1995).
 45يف عام  ،2019صادف الفاتح من ترشين الثاين /نوفمرب والخامس من متوز /يوليو 2019
يوم جمعة؛ ويف الجمعة العرشين من الحراك ،ظهر الشعار الشهري عن "االستقالل الثاين" يف
صيغة "الشعب يريد االستقالل" ،وظل مستم ًرا بعدها؛ وهو شعار يعكس التعبري عن تاريخ
مضاد ،بقدر ما يُع ُّد إسقاطًا يروم املستقبل .ثم أتاحت أيام الجمعة  3و 17كانون الثاين /يناير
و 7شباط /فرباير  2020للمتظاهرين فرصة االحتفاء بالشخصيات التاريخية ،أمثال محمد
خيرض (اغتيل يف مدريد يف  4كانون الثاين /يناير  )1967وديدوش مراد (تويف يف حرب التحرير
يف  18كانون الثاين /يناير  )1955وبن يوسف بن خدة (تويف يف  4شباط /فرباير  .)2003ويف
منطقة القبائل عىل وجه خاص ،كانت مسريات الجمعة  14و 21حزيران /يونيو  2019مناسبة
لالحتفال باملسرية التي انطلقت من القبائل باتجاه الجزائر العاصمة يف عام  2001قبل أن
تُجهض ،وكذا أحداث الربيع األمازيغي يف عام  ،1980ثم يف عام  .2001ويف  24حزيران /يونيو
في باملغني القبائيل امللتزم معطوب الوناس؛ إحيا ًء لذكرى اغتياله يف عام ،1997
 ،2020احتُ َ
ثم ذكرى والدته ( 25كانون الثاين /يناير  .)1956وبصورة عامة ،يحيل اإلرصار عىل رفع صور
كريم بلقاسم وحسني آيت أحمد وزيغود يوسف وع َّبان رمضان ،أو حتى محمد شعباين،
طوياًل :والحال أنه مل تج ِر تسمية املطارات أو
إىل إعادة متل ٍُّك لتاريخ تع َّرض للحجب زم ًنا ً
الجامعات بأسامء الشخصيات التاريخية تكرميًا لها حتى مثانينيات القرن املايض؛ إذ تع َّرض
هؤالء للتهميش ب ِفعل الهيمنة الثقافية للدولة وحزبها؛ جبهة التحرير الوطني.
 46ظهر هذا املصطلح تال ًيا ملصطلح "العدالة الليلية" الذي يحيل بدوره عىل اإلجراءات
نفسها التي تجري خارج املواعيد الرسمية لألعامل القضائية.
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"عدالة الهاتف" التي تحيل عىل معنى مامرسة الضغط السيايس عىل
القضاة .ويف  20نيسان /أبريل  ،2021احتفل املتظاهرون بذكرى
الربيع األمازيغي يف عام  1980يف مسري ٍة طالبي ٍة وشعبية؛ ثم أحيوا يف
الجمعة التالية يف  25حزيران /يونيو ذكرى اغتيال املطرب األمازيغي
معطوب الوناس؛ الشخصية املعارِضة املعروفة .أما املثال األخري ،فهو
االستحواذ عىل موضوع الح َّراقة واملوقف من قضيتهم يف الشعارات
واألغاين والالفتات(( ((4وهم املهاجرون الجزائريون غري النظاميني
الذين يتنقلون مبارشة إىل أوروبا بطريق البحر).
إ ّن ما يبدو ،أول وهلة ،عىل أنه محض معا َرض ٍة للرسديات والخطابات
املهيمنة والرسمية ،ميكن مع ذلك تفسريه بأنه تأكي ٌد لبديل حقيقي،
بل استقاللي ٍة للمجتمع تجاه تصورات األ ّمة والهوية ،أو األجهزة
املرتبطة بالسلطات ،كام ميكن تفسريه أيضً ا بأنه دليل عىل اإلدارة
الذاتية للمجتمع خارج األطر التقليدية للعمل العام .فإذا كان
صحي ًحا أ ّن بُع ًدا احتفال ًيا ظهر يف األشهر األوىل من التظاهرات ،قد
كشف عن سبغ النظام السيايس القائم بالكرنفالية( ،((4فإن التعبئة
التي ارتبطت بالحراك بوصفه تعب ًريا عن تح ُّو ٍل اجتامعي أعاد بناء
الروابط االجتامعية والسياسية بني أفراد املجتمع ،تواصلت الحقًا يف
صورة استجاب ٍة لألزمات التي شهدها يف عامي  2020و.2021
بالفعل ،حني ظهر وباء كوفيد 19-يف ربيع  ،2020ومثلام حدث
خالل الحرائق املميتة يف صيف  ،2021أسهم العديد من مجموعات
الناشطني أو املشاركني أو لجان األحياء يف الرفع من الوعي
بـ(  كوفيد )19-وتوزيع الكاممات أو تقديم العون لسكان األوراس
وجرجرة ومساعدتهم عىل مكافحة حرائق الغابات التي كانت تهدد
املنازل والغابات والحقول .ويبدو ههنا أ ّن الحراك فضَّ ل التعبري العا َّم
والجامعي عن مجتمع مدين مواز ،لكنه مك ِّمل ،للجزائر اإلدارية
والرسمية .ومن األمثلة األخرى عىل هذه اإلدارة الذاتية للمجتمع
التي ليست منا ِفسةً؛ ال بل ملطِّفة للـ "ال" يف العمل العمومي
 ،(in) action publiqueهي "الهدنات الصحية" التي أق َّرها
املتظاهرون باستقاللية (يف آذار /مارس ثم يف متوز /يوليو  ،)2020أو
تنظيف املتطوعني للساحات العامة بعد انتهاء كل مسرية.
يف سياق السياسة التنازعية يف الجزائر ،تُع ّد إشكالية إحياء ذكرى
الحراك أيضً ا تيمة واضحة ِ
تسم مأسستَه غري املكتملة يف سياق النظام
47 Farida Souiah, "Imaginaires politiques et paroles contestataires:
"Brûleurs de frontières dans les slogans et les chants du hirak en Algérie,
Maghreb-Machrek, no. 245 (2020), pp. 43-56.
48 François Ploux, Michel Offerlé & Laurent Le Gall (dir.), La politique
sans en avoir l'air. Aspects de la politique informelle XIXe-XXIe siècle (Rennes:
Presses Universitaires de Rennes, 2012).
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الهجني .ففي ديباجة القانون األول للبالد ،اعرتفت السلطات عرب
التعديل الدستوري يف عام  ،2020بأهمية "الحراك الشعبي األصيل يف
 22شباط /فرباير ( "2019املوصوف أيضً ا يف الخطاب الرسمي بـالحراك
"املبارك" و"األصيل") ،بصورة توازي أهمية الفاتح من ترشين الثاين/
نوفمرب  .1954وتعمل هذه الوطنية الرسمية عىل تعريف ،ومن ث َّم
تحديد ،ماهية االنتامء املرشوع للمجتمع السيايس :فهي تعمل عىل
"رفض غري األصيل"( ((4وفقًا ملا تراه سلطة الدولة .أما روح الحراك؛
في به بصورة مختلفة :ففي خ َّراطة
أي حراك املتظاهرين ،فقد احتُ َ
التي تقع يف منطقة القبائل ،حيث انطلقت أول مسرية شعبية
حاشدة ضد ترشّ ح عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئاسية خامسة يف 16
شباط /فرباير  ،2019وإحدى املناطق التي شهدت مجازر االستعامر
يف  8أيار /مايو  ،1945جمع السكان تربعات وأقاموا نص ًبا تذكاريًا
يف ساحة وسط املدينة ،وأعادوا تسميتها "ساح َة التحرير  16فرباير
 ."2019وبهذه الطريقة ،استبق السكان الدول َة وبنوا ذاكرة الحراك
الخاصة بهم ،وأكدوها بأربع لغات (حيث كتبوا عىل جوانب النصب
التذكاري تذك ًريا بأحداث أعوام  1945و 1980و 2001و 2019باللغات
العربية ،واألمازيغية [بأحرف تيفيناغ] ،والفرنسية واإلنكليزية)؛
مقرتحني /مؤكدين عىل جزائر أخرى.
كانت خنشلة بدورها من بني املدن الس ّباقة يف الحراك؛ مدين ٌة أوراسية
وأمازيغية أيضً ا ،تابعة للوالية األوىل التاريخية يف أثناء ثورة التحرير،
وأرض ملحقة بالفضاء املسمى "أوراس
تحت قيادة مصطفى بن بولعيد؛ ٌ
منامشة" ،وهو اسم كونفدرالية قبلية أمازيغية .وهكذا ،تندفع عىل النطاق
الوطني ،عود ُة املتظاهرين إىل التاريخ التي هي أيضً ا عود ٌة للتاريخ إىل
سطح الفضاء العام والسيايس ،بطريقة تكاد تكون متطابقة؛ إذ تحيل
الديناميات املحلية كلها عىل إشكاليات متشاركة ،وزمكان مشرتك ،يتألف
من ذاكرة متشا َركة تتاميز من الرسدية الوطنية ،ومن خربات معارصة
متزامنة يف الوقت عينه ،تؤسس كلها لرابطة اجتامعية متجددة.
ميكن النظر يف إعادة التصور التي تخضع لها الجامعة السياسية الوطنية
باستخدام نظرية بنديكت أندرسون عن األ ّمة ،الذي عىل الرغم من
إرصاره ،مثَله مثل غيلرن ،عىل دور الدولة وظروف الحداثة (كتعميم
التعليم وانتشار الصحافة ومركزية السلطة وغريها) ،فإنه يضيف
هنا فكر ًة مفادها أ ّن تشا ُرك الشعور باالنتامء يقتيض وجود مخيال
جمعي راسخ ،وتزام ًنا للعواطف السياسية بني أفراد الجامعة بطريقة
بينذاتية( .((5وهو ما تؤكده املسريات التي أحيت ذكرى الحراك؛ حيث
49 Jean Leca, "Idéologie et politique en Algérie," Etudes, vol. 332, no. 5
(1970), p. 678.
50 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism (London: Verso, 2006).
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ٍ
وجامعات من جميع أنحاء البالد يف اتجاه
تنقَّل املتظاهرون أفرا ًدا
خ َّراطة يف  16شباط /فرباير  ،2020ثم يف العام املوايل  .2021وتجدر
اإلشارة يف النهاية إىل أ ّن األمر هنا ال يتعلق بقطيعة فعلية مع املايض.
عىل العكس من ذلك ،يبدو لنا أ ّن الحراك هو جزء من استمراري ٍة تلتئم
فيها النضاالت االجتامعية والسياسية السابقة التي أثبتت االستقاللية
السياسية لـ "الشعب" وتذويت الجزائريني للمواطنة يف املايض .أو ًاًل،
أثبت الجزائريون ذلك خالل تظاهرات كانون األول /ديسمرب 1960
التي وإ ْن أفادت منها جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني
رصفوا بطريقة
يف ذلك الوقت ،إاّلّ أنها كانت من ِفعل مواطنني ت َّ
منسقة ومستقلة( .((5ثم إ ّن أسلوب النقاش العام يف جمعيات عا ّمة
َّ
ومستقلة ،وخارج أي تأطري من منظامت قامئة أو مؤقتة ،كان سائ ًدا
زم َن الربيع األمازيغي يف عام  ،((5(1980أو حتى يف أثناء حركات
العروش يف عام  ،2002سواء يف منطقة القبائل أو يف األوراس.
أخ ًريا ،أظهرت أحداث آب /أغسطس  1955أيضً ا القدر َة عىل الفعل
السيايس لدى املواطنني الذين قرروا االلتحاق بساحات املعارك يف
الجبال بعدد غفري؛ عقب موجات القمع األعمى والعنيف الذي
سلّطتْه عليهم السلطة الكولونيالية ،ما أدى إىل "والدة جيش التحرير
الوطني بوصفه جيش الشعب" ،مثلام يقول املؤرخ دحو جربال(.((5
أخ ًريا ،مييل الحراك يف الجزائر إىل تأكيد فرضية أ ّن األ ّمة والهوية
واملواطنة ،منذ األيام األوىل للحركة الوطنية ،هي نتيجة مل ّا يُحسم النقاش
بشأنها بعد؛ أفرزتْها عملية بنا ٍء مشرتك شاركت فيه مؤسسات (مبا يف
ذلك املؤسسات الكولونيالية) ومنظامت (مبا يف ذلك األحزاب السياسية
"األوروبية" يف الفرتة الكولونيالية؛ كالحزب الشيوعي الجزائري)،
واملجتمع (بجميع مك ّوناته) .أما الحراك؛ ف ُولد يف ظروف اجتامعية
وسياسية محددة (نسبة الشباب املعتربة وسط السكان ،واالنفتاح عىل
العامل بفضل تقنيات االتصال الجديدة ،واستنزاف "الرشعية التاريخية"
أو "الثورية"( ،((5واملأزق يف سياسات التنمية  ...إلخ) ،لكنه حاول
ٍ
تطلعات نحو "استقالل ثان"
معرِّبا عن
استكامل عملية البناء الوطنيً ِّ ،
يُفهم عىل أنه استقاللية حقل السياسة واملواطنة يف سبيل دمقرطة
51 Daho Djerbal (dir.), 11 décembre 1960, Le Diên Biên Phủ de la Guerre
d'Algérie (Alger: Naqd, 2010); Mathieu Rigouste, Un Seul Héros le Peuple, La
contre-insurrection mise en échec par les soulèvements algériens de décembre
1960 (Paris: Éditions Premiers Matins de Novembre, 2020).
 52مقابلة مع ناشطني يف الحراك ،وكذلك أحد املشاركني السابقني يف الربيع األمازيغي
ممن شاركوا يف مسريات الحراك ،بجاية ،يف صيف .2019
53 Mustapha Benfodil, "Conversation avec Daho Djerbal," blog personnel,
accessed on 31/12/2021, at: https://bit.ly/3n7tHRl
 54ومن املفارقات أ ّن هذا التشكيك يف رشعية "األرسة الثورية" كان قد بدأه الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة نفسه ،حني سعى لالنعتاق من وصاية السلطات العسكرية التي كان يف نزاع
معها يف ذلك الوقت.
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النظام .وبهذا املعنى ،فإن التصنيفات التقليدية التي تستخدمها
السلطات يف الرشعنة؛ كمقولة "األرسة الثورية" التي تدافع عنها
منظامت قدماء املجاهدين أيضً ا ،تعاين محكًّا تفرضه العود ُة إىل متلُّك
التاريخ والهوية التي دفع بها الحراك إىل الواجهة :ذلك أ ّن التعبئة بني
عامي  2019و2020؛ ويف سعيها الستكامل دورة التاريخ والسياسة ،إمنا
عرّبت عن عودة الرتاث الجزائري واإلرث الثوري إىل أيدي "الشعب".
ّ

خاتمة
حاولنا يف هذه الدراسة تحليل التحوالت االجتامعية والسياسية التي
تعرفها املواطنة يف الجزائر ،يف إطار الحركة الدميقراطية التي انطلقت
يف شباط /فرباير  ،2019وذلك من منظور االستخدامات التي أجرتها
أطراف السياسة التنازعية يف الجزائر ،سلط ًة ومتظاهرين ،للتاريخ
والهوية؛ إذ يبدو أ ّن البناء الوطني الجزائري مييل نحو تأسيس أ ّمة
مدنية تتجاوز مرحلة األصول األوىل التي هي يف السياق الجزائري؛
ثقل املناطقية والق َبلية والط ُرقية التي أسهمت كلها يف تأسيس حقل
ُ
السياسة  Le Politiqueبوصفه محض عالقة را ٍع  -زبون.
يجدر يف غضون ذلك توخِّي الحذر يف مثل هذه املساهمة يف
النقاش؛ حتى ال تكون معياري ًة أو غائية .وبالفعل ،فإن العديد من
ُحل بع ُد ومل ْ
تزل راهنة؛ بد ًءا من مسألة
عنارص "الحوار" العام مل ت ّ
حقوق املرأة ،مرو ًرا مبكانة الديني وعالقته بالسيايس ،وصو ًاًل إىل
العالقة بالتكامل املغاريب .ويف الوقت نفسه ،يبدو هيكل الفرص
السياسية( ((5اليوم مغلقًا بعد التغري التد ّرجي الذي دفع به جزء من
ائح أخرى كانت تروم الدفع يف اتجاه
الحراك ،ورمبا بالضد من رش َ
تغيري عميق ورسيع .لذلك ينبغي عدم التغايض عن الصعوبات التي
واجهت الحراك؛ سواء ما تعلق منها مبشكلة ترجمة املسريات إىل
منظامت أو تنسيقيات عىل درجة من املرونة؛ أم العمل ضمن إطار
الدولة  -األ ّمة ،وتج ّنب القضايا املتعلقة بالطبقية(((5؛ أم غياب قيادة
تويِّل التمثيل؛
من خارج الشخصيات الرمزية التي رفضت هي نفسها ِّ
أم الرؤى املتباينة عن املوقع الذي مينحه الحراك للحركات الهوياتية
العاملة انطالقًا من الخارج  ...إلخ .وهو ما يعني أ ّن القيود الداخلية
الخاصة بالحركة ،وتلك الخارجية الخاصة بالسلطة ،مل َّا ْ
تزل مستمرة.

55 Tilly & Tarrow, pp. 59-61, 240.
 56يف هذا الصدد ،ينظر النقد املوقفي  Situationnisteالذي قدمه نجيب سيدي موىس
عىل طريقة "مدرسة فرانكفورت" يف:
Nedjib Sidi Moussa, "Retour sur une intervention hors-cadre: Le hirak ou le
'futur déjà terminé' de la révolution anticoloniale," in: Allal et al., pp. 219-242.
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لكننا قد نستعري الصيغة املاركسية الشهرية فنقول" :إن اإلنسانية
ال تسأل نفسها ّإاّل أسئل ًة تقدر عىل حلّها" .ويف هذا الصدد ،ميثل
الحراك نقل ًة نوعية ال يُستهان بها يف البناء الوطني واملدين للجزائر؛ إذ
يبدو أ ّن النظام السيايس فقد قدراته عىل تحقيق االندماج السيايس(،((5
سواء من خالل إعادة التوزيع الجزيئ للريع (بسبب الصدمة املضادة
للنفط والغاز يف عام  ،2014والدخل املنخفض من استغالل املحروقات
منذ ارتفاع أسعار النفط ،والضغط يف اتجاه إلغاء الدعم الحكومي
للسلع األساسية)( ،((5أو من خالل االستاملة ( Cooptationاستنزاف
أحزاب التحالف الرئايس السابق إمكاناتها ،وغياب القدرة عىل
تدوير النخب السياسية واإلدارية( ،((5والعجز عن تجديد املهارات
الوطنية بسبب هجرة األدمغة) .لقد لحظ تشارلز تييل وسيدين تارو،
يف نظريتهام عن الحركات االجتامعية ،أ ّن ما يسميه كالهام التنازع
القابل لالحتواء( ،Contained Contention ((6أي السياسة التنازعية
يف سياق النظم الهجينة؛ كحال الحراك الجزائري حتى شتاء ،2020
ليس له نتائج قابلة للتوقع(((6؛ ويف الحالة الجزائرية التي تتسم بأزمة
يف الرشعنة التاريخية والهوياتية ،وهي مادية وسياسية أيضً ا ،يرتك
التغرُّي
ُ
التحليل النوعي للحراك العدي َد من األبواب مفتوح ًة عىل ُّ
السوسيوسيايس املمكن عىل املدى املتوسط.

57 Ibid., 89.
 58حول هذه املسائل االقتصادية  -االجتامعية ،ينظر :دراسة خالد منة ورضا حمزة
بوجانة يف هذا العدد.
 59ميكننا القول هنا ،وعىل خطى غايتانو موسكا  ،Gaetano Moscaإ ّن تدوير النخب يف
الجزائر ،وبسبب مامرسات املحسوبية وعالقات الراعي  -الزبون والتمكني للسلطة ،انتقل من
الوضع "املفتوح" إىل الوضع "املغلق"؛ حيث انتهى ذلك إىل إضعاف اإلدارات املركزية واملحلية
وكذلك الفضاءات السياسية والنقابية الرسمية.
60 Tilly & Tarrow, pp. 62, 236.
61 Ibid., p. 76.
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:االقتصاد السياسي لالنتقال الديمقراطي في الجزائر
حسابات الحقل ومآالت البيدر

The Political Economy and Democratic Transition in Algeria:
Calculations of the Site and the Results of the Harvest
تحاول هذه الدراسة فهم أسباب اندالع الحراك الشعبي من منطلقات اقتصادية ومـآالت االنتقال
النمــو االقتصــادي الم ّتبع الذي
 وتعالج تأثيــر نظام.الديمقراطــي مــن زاويــة االقتصاد السياســي
ّ
 وخاصة الشــباب منهم الذين تولدت، في اآلفاق السياســية للمواطنين،يُعــرف بالدولــة الريعية
 بل ستؤدي إلى، إلى بر األمان، أخي ًرا،أن مثل هذه المنظومة لن تؤدي بهم
ّ لديهم قناعة راسخة
أشــد
 واتضح أن األمر أصبح. بفعل األداء الســ ّيئ لهــذا النظام،إقصائهــم مــن الناحية االقتصادية
َّ
أن تكلفة اإلصــاح عالية على
إلحاحــا لتبنــي نمــوذج
ً
َّ  اتضــح، ومــع مرور الزمــن.نمــو أشــمل وأَد َوم
ٍّ
ً
رافــدا ومعي ًنا لمواصلــة اإلصالحات
السياســية
اإلصالحات
تكون
أن
عــن
ا
وعوض
.ــا
جميع
الصعــد
ً
ً
. وحــازت أهمية أكبــر حتى من اإلصــاح االقتصادي فــي حد ذاته، أضحــت هــي العائق،االقتصاديــة
ــد مثــا ًلا للنمــوذج المســتعصي علــى االنتقــال
ُّ أن الحالــة الجزائريــة تُ َع
ّ وتخلــص الدراســة إلــى
أساسا
 تتمثل، إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دســتورية محدودة،الديمقراطي بكل أشــكاله
ً
 ســواء تعلق األمر بهشاشــة، وقــد عــزز ذلــك وضعيــة الدولــة الريعيــة بــكل تجلياتهــا.باالنتخابــات
.النظام السياسي أو األزمات المتالحقة التي مر بها منذ االستقالل إلى غاية اليوم
 النمو، اإلصالحــات االقتصادية، الدولة الريعية، الجزائــر، االنتقال الديمقراطي:كلمات مفتاحية
.االقتصادي
From an economic standpoint, this study aims to comprehend the reasons for the popular
uprising outbreak, as well as the chances for democratic transition from a political
economy angle. It examines the influence of the rentier state economic growth regime
on the political prospects of citizens, particularly young people, who are convinced
that such a regime will not lead to their ultimate safety, but rather to their economic
marginalization due to the system's poor performance. It turns out that adopting a more
comprehensive and long-term growth approach has become even more critical. As time
goes by, it became evident that reform comes at a hefty cost on all fronts. Rather than
being a tributary and assistance to the continuance of economic reforms, political reforms
became an impediment and took on even greater importance than economic reform itself.
The Algerian situation, according to the study, is an example of the intractable model of
democratic transition in all its manifestations, since the incumbent system was pleased
with restricted constitutional arrangements, notably elections. This has strengthened the
rentier state in all its forms, including the political system's fragility and the succession of
crises it has faced since independence till today.
Keywords: Democratic Transition, Algeria, Rentier State, Economic reforms, Economic
growth.
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مقدمة
أشعل الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق يف  22شباط /فرباير ،2019
للوقوف يف وجه ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة
من طرف الجامعة املحيطة به التي باتت تعرف "بالعصابة"((( ،جذوة
األمل يف رؤية الجزائر تستدرك أخ ًريا فشل النموذج التنموي املعتمد
منذ السبعينيات ،وتتجاوز آثار األزمة السياسية واألمنية الخانقة
( ،)2000-1991وتتدارك الفرصة النادرة لإلقالع االقتصادي عىل م ّر
أربع عهدات كاملة للرئيس املستقيل ( )2019-1999لالنطالق يف
بناء منوذج دميقراطي واعد ،قائم عىل فسح املجال أمام الحريات،
والتداول السلمي عىل السلطة ،ومتكني الشباب من فرص العمل
وتقلد املسؤولية.
مل يكن الحراك الشعبي أ ّول املظاهرات التي تعرفها الجزائر ،بل
سبقتها أحداث أخرى أبرزها ما أصبح يعرف بـأحداث  5ترشين
األول /أكتوبر  ،1988حني خرج شباب يف مظاهرات عارمة ،يف الجزائر
أساسا ،لتنتقل إىل املدن األخرى ،ضد الفقر والتهميش
العاصمة ً
(((
وندرة املواد الغذائية  .كانت االستجابة األوىل لها القمع بتدخل
الجيش وسقوط عدة ضحايا ،قبل اإلعالن عن حزمة من اإلصالحات
السياسية واالقتصادية ،وفتح املجال ،أول مرة ،للتعددية السياسية
وحرية التعبري والتظاهر ،كرسها دستور  .1989غري أ ّن املظاهرات
التي شملت أرجاء البالد سنة  2019بدت سياسية ،ومل تحركها
مطالب اجتامعية يف أول األمر ،عىل الرغم من أ ّن األزمة االقتصادية
كانت واضحة للعيان منذ الصدمة النفطية يف عام 2014؛ بل كان
الهدف منها اسرتجاع كرامة شعب من نظام بلغ به األمر أن قدم
شخصا أنهكه املرض ،حتى مل يعد يقوى عىل الكالم والحركة ،لشغل
ً
منصب رئيس البالد عهدة خامسة.
مل تتعرض الجزائر ملوجة الربيع العريب األوىل التي انطلقت رشارتها
ومست يف جوارها تونس وليبيا؛ وكان لهذا االستعصاء
يف عام ّ ،2011
 1وصف أطلقه رئيس أركان الجيش الجزائري ،أحمد قايد صالح ( ،)2019-1940عىل
الدائرة الضيقة التي كانت تحيط بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة (أشقاؤه وعىل رأسهم
أصغرهم سعيد بوتفليقة ،وبعض اإلطارات السامية يف الدولة ،وكذلك قيادات عليا يف
الجيش).
 2عن هذه األحداث وتداعياتها ،ينظر:
M'hamed Boukhabza, Octobre 88, Evolution ou rupture (Alger: Editions
Bouchene, 1991); Said Chikhi, "Algérie du soulèvement populaire d'octobre
1988 aux contestations sociales des travailleurs," Naqd, hors série 1 (2001),
pp. 69-103; Myriam Aït-Aoudia, "Des émeutes à une crise politique: Les
ressorts de la politisation des mobilisations en Algérie en 1988," Politix,
no. 112 (2015), pp. 59-82.
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مربراته((( .فبعد عرش سنوات من االضطرابات السياسية واألمنية
الطاحنة (أزمة تسعينيات القرن املايض) التي أودت بحياة نحو 200
ألف جزائري ،وخلّفت خسائر كبرية يف البنية التحتية ،ق ّدرت بنحو 20
مليار دوالر ،وتركت آثا ًرا اجتامعية ونفسية عميقة ،كان من الصعب
أن يستجيب الجزائريون لدعوات تغيري النظام ،حتى إن كانت
مس ّوغات هذا التغيري قامئة .كام أ ّن النظام مل يشهد منافسة جدية
من طرف مناذج أكرث إنتاجية وتنو ًعا ،تتطلب ،يف العادة ،إصالحات
عميقة عىل كل املستويات ،مل تكن الطبقة السياسية ،يف ذلك الوقت،
مستعدة لتحمل تبعاتها السياسية واالجتامعية يف الوقت نفسه(((.
ويورد نارص جايب ثالثة رشوط موضوعية تساعد عىل ترسيع االنتقال
السيايس وإمتامه يف ظروف مواتية ومعقولة )1 :الوضع املايل للبالد.
 )2التجربة السياسية القريبة للجزائريني وما استخلصوه منها من
ِعرب )3 .البعد العريب والدويل الضاغط((( .وسمحت اإليرادات الهائلة
املتأتية من تصدير املحروقات بإطالق برامج استثامرية عمومية
ضخمة((( ،ساهمت يف زيادة دخل الجزائريني وتحسني معيشتهم
عىل نحو محسوس ،عىل الرغم مام شاب هذه السياسة من فساد
وتباين يف توزيع الرثوة ،وفشل جهود الحكومة يف إقامة قاعدة
صناعية ف ّعالة ،تسمح باالنعتاق من هيمنة ال ّريع .لكن االنعتاق من
(((
هيمنة ال ّريع مل يكن العامل الوحيد املسؤول عن كل اإلخفاقات
التي شابت املسرية التنموية التي حاولت الجزائر عربها ،عبثًا ،إقامة
 3سبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن َو َعد ،بعد انطالق رشارة الربيع العريب ،يف خطاب
شهري يف ربيع  2011بإصالحات واسعة ،تبدأ مبشاورات مع مختلف القوى السياسية ،وتنتهي
بصياغة دستور توافقي ،غري أنه رسعان ما تخىل عن تلك الوعود.
4 Frédéric Volpi, "Stabilité et changement politique au Maghreb:
"Positionner l'Algérie dans le contexte régional de l'après-printemps arabe,
Maghreb-Macherek, no. 221 (2014/3), p. 46.
 5نارص جايب ،ملاذا تأخر الربيع الجزائري؟ (الجزائر :منشورات الشهاب ،)2012 ،ص .31
 6هدف الربنامج األول تنشيط الن ّمو مدة ثالث سنوات ( ،)2004-2001ورصد له مبلغ
 7مليارات دوالر .خصص الربنامج يف األساس إلعادة تأهيل البنية التحتية األساسية ،وخاصة
يف املناطق التي مستها أعامل اإلرهاب ،وتلك التي ترضرت من الجفاف .وكان هذا الربنامج
إيذانًا بإطالق برامج استثامر عمومية أخرى كانت أهم؛ من حيث املبالغ املرصودة واملناطق
املعنية .وساعد يف متويل هذه األخرية الفوائض امليزانية الكبرية الناتجة من االرتفاع غري
املسبوق يف أسعار النفط .وغطى الربنامج الثاين (الربنامج التكمييل لدعم النمو والربنامج
الخاص بالجنوب والهضاب العليا) املدة ( ،)2009-2005واستهدف ،بقيمة  200مليار دوالر،
تعزيز البنية التحتية (الطريق السيّار ،ومد خطوط السكة الحديدية) ،إىل جانب الهياكل ذات
الصبغة االجتامعية والتعليمية (املستشفيات ،والجامعات ،واملدارس) .ويف عام  ،2010اعتُ ِمد
برنامج ثالث بقيمة  286مليار دوالر الستكامل الربامج التي ُرُشِع فيها يف الربنامج السابق ،مبا
يف ذلك قطاعات النقل بالسكك الحديدية ،والطرقات ،واملياه ،مببلغ قدّر بـ  130مليار دوالر.
وخصص املبلغ املتبقي ( 156مليار دوالر) إلطالق مشاريع جديدة .ينظر :خالد م ّنة" ،تحليل
السياسة امليزانية يف مرحلة اإلصالحات :دراسة حالة الجزائر منذ سنة  ،"1990دفاتر مركز
البحث يف االقتصاد التطبيقي للتنمية ،مج  ،30العدد  ،)2014( 109ص .37-5
7 El Mouhoub Mouhoud, "L'économie politique du soulèvement Algérien:
Quelles perspectives pour la transition économique?" Mouvements, vol. 10,
no. 2 (2020), p. 161.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

وقوي مبا فيه الكفاية ملواجهة
اقتصاد متنوع قادر عىل التصدير،
ّ
الصدمات الخارجية .ويف الواقع ،إ ّن التاريخ االقتصادي للعامل العريب
(((
يف املدة  2014-2000هو تاريخ لنموذج "الن ّمو املش ّوه" املع ّمم
الذي مل ينتبه إليه سوى قلة ،وهو الذي يفرس إىل حد بعيد البعد
االقتصادي /االجتامعي امله ّم للثورات العربية(((.
وجاءت أزمة انهيار أسعار النفط التي شهدتها األســواق العاملية
( )2021-2014لتزيد من تفاقم املصاعب االقتصادية واالجتامعية
للمواطنني الجزائريني ومن عجز الحكومة( ((1التي مل يكن أمامها
خيارات كثرية ،ما أجربها عىل اعتامد خطة تقشفية صارمة (تقليص
النفقات الجارية ،وتجميد إطالق املشاريع العمومية ،والحفاظ عىل
سبياًل) .أعادت
املــوارد املالية من العملة الصعبة ما أمكن لذلك ً
هذه األزمة إىل األذهان هواجس األزمة االقتصادية لسنة  ،1986ملا
انخفضت أسـعـار الـنـفـط يف األسواق العاملية( ((1من  27.56دوال ًرا
للربميل يف  1985إىل  14.4دوال ًرا يف عام  .1986مل يتوقف القلق عند
اآلثار االقتصادية واالجتامعية ،فقط ،لهذه األزمة ،بل امتد ليشمل
الجوانب السياسية أيضً ا .فمعلوم يف تلك الفرتة أ ّن طرح موضوع
االنتقال الدميقراطي يف الجزائر سبق انهيار جدار برلني يف ترشين الثاين/
نوفمرب  1989وقبل موجة االنتقال الدميقراطي ملطلع تسعينيات القرن
املايض التي عرفتها دول أوروبا الرشقية التابعة للمعسكر السوفيايت
سابقًا ،وأيضً ا ،قبل عقدين عىل أحداث "الربيع العريب" يف .((1(2011
نتيجة انخفاض اإليــرادات النفطية ،مل يعد يف إمكان الحكومة
استعاملها لرشاء السلم االجتامعي وتوزيع ال ّريع عىل مختلف
املجموعات الداعمة لها .وما زاد الطني بلة محاولة ترشيح الرئيس
املنتهية واليته لعهدة خامسة عىل الرغم من عدم استطاعته صح ًيا
القيام بواجباته الدستورية .إ ّن إرصار املجموعة املحيطة بالرئيس
السابق عىل مترير مرشوع العهدة الخامسة أدى إىل اندالع مظاهرات
 8يف ظل هذا النموذج ،ازدهر الفساد ونشأت العالقات غري الصحية املتعددة األوجه بني
املؤسسة السياسية ومؤسسة األعامل.
 9جورج قرم" ،االقتصاد السيايس لالنتقال الدميقراطي يف الحالة العربية" ،املستقبل
العريب ،العدد  ،)2014( 462ص .21
 10مل تكن الصدمة النفطية الحالية الصدمة الوحيدة التي شهدتها أسواق النفط ،والتي
عرفت فيها أسعار هذه املادة انخفاضً ا بنحو  70يف املئة من قيمتها منذ حزيران /يونيو
 ،2014بل عرفت قبلها خمس صدمات ،قارب فيها انخفاض األسعار  30يف املئة أو أكرث ،وهذا
ما ألحق رض ًرا كب ًريا باالقتصادات املعتمدة عىل تصدير النفط ،مبا يف ذلك اقتصادات روسيا
وفنزويال والجزائر ،بعد أن بقيت األسعار سنوات فوق  100دوالر للربميل.
 11يُعرف النفط الجزائري باسم "صحاري بالند" ،وهو من النوع الخفيف املفضَّ ل لدى
الدول املستوردة ،بالنظر إىل ميزاته عند تكريره يف مصايف النفط .وعادة ما يكون متوسط
سعر النفط الجزائري مرتف ًعا؛ نحو دوالرين إىل ثالثة عن متوسط سعر سلة منظمة الدول
املصدرة للنفط (أوبك).
 12محمود بلحيمر" ،االنتقال الدميقراطي يف الجزائر ( ،")1988-2016رسالة دكتوراه،
جامعة الجزائر  ،2017 ،3ص .8
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الحراك ،يف  22شباط /فرباير  ،2019املطالبة بوقف "مهزلة"
العهدة الخامسة .وعىل خالف مرحلة "االنتقال الدميقراطي" األوىل
( )1991‑1989التي أفضت إىل أزمة أمنية عميقة ،وصفها البعض
بأنها حرب أهلية( ،((1فإ ّن الحراك الشعبي مت ّيز بسلميته املثالية.
ويف خضم املحاوالت الرامية إىل الخروج من األزمة السياسية التي
طرحتها شخصيات سياسية ،ومنظامت املجتمع املدين ،وأحزاب
سياسية ،طفت عىل السطح مفاهيم االنتقال الدميقراطي واملرحلة
االنتقالية بوصفها أحد الحلول املقبولة واملمكن تطبيقها عرب آليات
مل تحظ باتفاق األطراف جمي ًعا(.((1
وبنا ًء عليه ،فمفهوم االنتقال الدميقراطي يف أوسع معانيه ،يعني
العمليات والتفاعالت املرتبطة باالنتقال أو التحول من صيغة نظام
حكم غري دميقراطي إىل صيغة نظام حكم دميقراطي( .((1ويعرف
غيلريمو أودونال االنتقال  Transitionبأنه "املرحلة الفاصلة بني
نظام سيايس وآخر" .ويضيف يف الصدد ذاته "إن االنتقال محدد ،من
جانب ،بالرشوع يف عملية تفكيك نظام تسلطي ،ومن الجانب اآلخر،
بإرساء شكل من أشكال الدميقراطية والعودة إىل أحد أشكال الحكم
التسلطي أو انبثاق خيار ثوري .وميزة االنتقال (الدميقراطي أو املرحلة
االنتقالية) أن تكون قواعد اللعبة السياسية خالله غري محددة"(.((1
ومن ث َ َّم ،فإ ّن االنتقال الدميقراطي ليس عملية خطية ،وغري مضمونة
النتائج وال ميكن التق ّيد مبدة زمنية إلمتامها .كام أ ّن النكوص عن
املكتسبات املسجلة والعودة إىل النظام السابق تبقى واردة( .((1ويف
هذا الصدد ح ّدد خوان لينز وألفرد ستيبان خمسة رشوط لـرتسيخ
13 Luis Martinez, La guerre civile en Algérie (Paris: CERI/ Kartala, 1998).
 14اعرتضت قيادة الجيش عىل اقرتاح تبنى خيار املرحلة االنتقالية ،فقد اعترب رئيس
أركان الجيش الجزائري السابق ،الفريق أحمد قايد صالح ،أن الفرتة االنتقالية ما هي إال
"تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكري يف بناء دولة مبقاييس أخرى وبأفكار أخرى
ومبشاريع أيديولوجية أخرى ،تخصص لها نقاشات ال أول لها وال آخر ،هل هذا هو املقصود؟
ودب ،وليست لقمة سائغة لهواة املغامرات".
هب ّ
فالجزائر ليست لعبة حظ بني أيدي من ّ
ينظر :عاطف قدادرة" ،ملاذا يرفض الجيش مرحلة انتقالية يف الجزائر؟" ،إندبندت عربية،
 ،2019/6/19شوهد يف  ،2022/3/5يفhttps://bit.ly/3wrww3x :
 15حسنني توفيق إبراهيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ،ملفات بحثية ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2013/1/24 ،شوهد يف  ،2021/1/22يفhttps://bit.ly/2Y5kSKF :
16 Guillermo O'Donnell & Philippe C. Schmitter, Transition from
Authoritarian Rule, Tentative Conclusions about Uncertain Democracies
(Baltimore/ Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1986), p. 6.
 17يؤكده صامويل هنتنغتون يف دراسته لتجارب الدمقرطة الحاصلة يف التاريخ الحديث
باملوجتنْي األوىل والثانية من الدمقرطة اللتني حصلتا يف املدة 1926–1828
(أي ما يسميه
ْ
بالنسبة إىل األوىل ،واملدة  1962-1943بالنسبة إىل الثانية) ،إذ يشري إىل أن بعض الدول التي
حصل فيها انتقال نحو الدميقراطية يف السابق ،رسعان ما عادت إىل نظام حكم غري دميقراطي
(أو تسلطي) .ينظر يف هذا الصدد:
Samuel P. Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late
Twentieth Century (Norma: University of Oklahoma Press, 1993), pp. 15, 16.
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الدميقراطية ،وتتمثل بتطوير حكم القانون ،وبريوقراطية قادرة عىل
تنفيذ سياسة السلطة الجديدة ،ومجتمع اقتصادي قائم عىل رشكات
ومؤسسات مستقلة عن الدولة ،ومجتمع مدين يؤسس جمعيات
ويدافع عن مصالحه تجاه الدولة ،ومجتمع سيايس (األح ـزاب
السياسية والقواعد االنتخابية) يسمح بإضفاء الطابع املؤسيس
عىل املعايري الدميقراطية( .((1وتبقى هذه الرشوط صعبة التحقيق
مجتمعة ،وخاصة يف الحالة العربية .غري أ ّن "منوذج التحول" الذي
انتقلت فيه الدول من الحكم االستبدادي إىل الدميقراطية من خالل
سلسلة من املراحل ،قد تم رفضه إىل حد بعيد .فقد نظر كثريون
إىل العديد من الدول عىل أنها تقبع يف "منطقة رمادية "تتألف
من مختلف أشكال الحكومات؛ إذ تجمع بني جنباتها الخصائص
الدميقراطية واالستبدادية( .((1ومتيزت التجربة الجزائرية باعتامد
مخطط سيايس إلدارة املرحلة االنتقالية ،مستندة إىل تدابري دستورية
مستمدة من النصوص السارية .لكنها مل تكن مقنعة لقطاع واسع
من مكونات الحراك الشعبي الذي اعترب أن تلك الرتتيبات تقيد مسار
التغيري ،وتر ّجح كفة إعادة إنتاج النظام القائم عىل حساب إمكانية
إنجاز التغيري السيايس السلمي(.((2
وتبقى مسألة االنتقال الدميقراطي والدمقرطة مطروحة ،ولكن من
وجهات نظر تختلف بحسب اختالف مشارب الباحثني ومرجعياتهم
األكادميية( .((2وننطلق من بحثنا هذا لفهم أسباب اندالع الحراك
الشعبي من منطلقات اقتصادية تحاول دراسة تأثري نظام النم ّو
االقتصادي املتبع ،والذي يُعرف بالدولة الريعية ،يف اآلفاق السياسية
للمواطنني ،وخاصة الشباب منهم الذين تولدت لديهم قناعة راسخة
أن مثل هذه املنظومة لن تؤدي بهم ،أخ ًريا ،إىل ب ّر األمان ،بل ستؤدي
إىل إقصائهم من الناحية االقتصادية ،بفعل األداء السيئ لهذا النظام،
ليصل اإلقصاء مداه إىل النواحي السياسية.
18 Linz Juan & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and
Consolidation. Southern Europe, South America and Post-communist Europe
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996).
 19لوريل إي ميلر وجيفري مارتيني ،التحول الدميقراطي يف العامل العريب ،توقعات
ودروس مستفادة من العامل العريب (واشنطن :مؤسسة راند ،)2013 ،ص .7
 20مسلم بابا عريب" ،التدبري الدستوري لالنتقال السيايس يف الحالة الجزائرية :هل تلبي
املسالك الدستورية القامئة مطالب الحراك الشعبي؟" ،سياسات عربية ،املجلد  ،9العدد 52
(أيلول /سبتمرب  ،)2021ص .1
 21إن متفحص قاعدة بيانات املجالت الجزائرية املفهرسة ()https://www.asjp.cerist.dz
حتى تاريخ شباط /فرباير ،2021والباحث عن مدلول الكلمة املفتاحية "االنتقال الدميقراطي"
مقااًل تعالج مسألة االنتقال الدميقراطي بصيغة أو بأخرى .غري أ ّن املالحظ هو
يجد ً 930
طغيان املقاالت التي تعالج اإلشكالية من منظور العلوم السياسية أو العلوم القانونية
واإلدارية ،يف حني مل يحظ هذا املوضوع باهتامم بالغ من طرف االقتصاديني.
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قبل عرشين سنة ،ظهرت يف األوســاط األكادميية املهتمة بدراسة
االستبداد( ((2يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،أدبيات غزيرة
يف حقل العلوم السياسية( ((2هيمنت عليها نظرية "الدولة الريعية".
وساهم يف هذا االهتامم نتائج دراسات تطبيقية دعمت الرأي القائل
وفضاًل عن إعاقته
بأن الريع النفطي يعيق التحول إىل الدميقراطية(ً .((2
الدميقراطية ،تؤدي وفرة املوارد الطبيعية إىل إقامة أنظمة استبدادية،
وتتسبب يف خراب اقتصادي ،وحتى يف اندالع حروب أهلية .وهذا
ما حدا ببعض الباحثني إىل اعتبار االستبداد يف البلدان الوفرية املوارد
الطبيعية "اللعنة السياسية للموارد الطبيعية"( .((2وعىل الرغم من
وفرة املوارد املالية ،فإن هذا مل مينع من اندالع رشارة االنتفاضات يف
بلدان غنية باملوارد الطبيعية عىل غرار ليبيا ( )2011والجزائر (.)2019
غري أنه يف منتصف العقد املايض بدأت تظهر أدبيات تنتقد هيمنة
التحليالت املرتبطة بال ّريع عىل أنه السبب الوحيد للفساد وغياب
الحكم الرشيد ،يف حني أن هذه التحليالت ،املستندة إىل مناذج رياضية
معقدة ،تخلط بني عالقة االرتباط بني متغريات النموذج املفرس
لظاهرة غياب هذا الحكم يف البلدان الريعية والعالقات السببية
بني هذه املتغريات أي العالقات السببية بني املتغريات املستقلة
مثاًل:
 22ينظر ً
Juan J. Linz, "An Authoritarian Regime Spain," in: Erik Allardt & Yrjö
Littuney (eds.), The Case of, Cleavages, Ideologies, and Party Systems.
Contributions to Comparative Political Sociology (Helsinki: Transactions of
the Westermarck Society, Academic Bookstore, 1964), pp. 291-341.
 23ينظر يف هذا الصدد:
"Michel Camau, "Globalisation démocratique et exception autoritaire arabe,
Critique internationale, vol. 30, no. 1 (2006), pp. 59-81; Steven Heydemann,
"La question de la démocratie dans les travaux sur le monde arabe," Critique
;internationale, vol. 17, no. 4 (2004), pp. 54-62
ميكن االطالع أيضً ا عىل الكتاب الصادر سنة  1995حول سياسات االنفتاح يف العامل العريب:
دميقراطية من دون دميقراطيني :سياسات االنفتاح يف العامل العريب /اإلسالمي ،بحوث الندوة
الفكرية التي نظمها املعهد اإليطايل "فونداسيوين ايني انريكو ماتيي /جون ووتربوري"،
غسان سالمة (محرر) (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1995 ،
 24يراجع يف هذا الصدد:
Michael Ross, "Does Oil Hinder Democracy?" World Politics, vol. 53 (April
2001), pp. 325-361; Nathan Jensen & Leonard Wantchekon, "Resource
Wealth and Political Regimes in Africa," Comparative Political Studies,
vol. 37, no. 7 (September 2004), pp. 816-841; Jay Ulfelder, "Natural-Resource
Wealth and the Survival of Autocracy," Comparative Political Studies, vol. 40
(2007), pp. 995-1018; Leonard Wantchekon, "Why do Resource Dependent
Countries Have Authoritarian Governments?" Leitner Working Paper,
no. 11, The Georg Walter Leitner Program in International and Comparative
Political Economy, Yale University (December 1999), accessed on 23/3/2022,
at: https://bit.ly/3ybtEK6
25 Michael Ross, "The Political Economy of The Resource Curse," World
Politics, vol. 51 (January 1999), pp. 297-322.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

أو متغريات التفسري وبني املتغريات التابعة أو متغريات النتيجة(.((2
نواحي عديدة
وتكمن أهمية دراسة الحالة الجزائرية يف أنها تشمل
َ
يف آن واحد .فهي دولة يتسم اقتصادها بهيمنة الريع يف كل مناحي
أساسا عن انخفاض املداخيل
االقتصاد ،وتشهد أزمة اقتصادية ناجمة ً
املتأتية منه من جهة ،وم ّرت مبرحلة "انتقال دميقراطي" قبل أكرث من
ٍ
مخاض سيايس عسري عقب
ثالثني سنة ( )1991-1989ودخلت يف
الحراك الشعبي الذي اندلع يف عام  ،2019من املفروض أن يكون
للعامل االقتصادي دو ٌر مهم يف مـآالتها من جهة أخرى.
ووفق ذلك ،يفسح لنا املجال لنسأل ،هل تساهم األزمة االقتصادية
الحالية ،وما يتبعها من رضورة إصالح اقتصادي ،يف ترسيع وترية
"االنتقال الدميقراطي"( ،((2أم أ ّن "االنتقال الدميقراطي" سيعجل
باإلصالحات االقتصادية؟ لقد راعينا يف هذا التحليل استخدام مفهوم
االقتصاد السيايس ،الذي هو تحليل املجتمع الحديث من خالل إطار
يجمع بني العوامل السياسية واالقتصادية ،نظ ًرا إىل وجود ارتباط معقد
بني السياسة واالقتصاد ال ميكن معه فصل أحدهام عن اآلخر(.((2
مل تكن املرحلة االنتقالية من ضمن الحلول التي اقرتحها الجيش
للخروج من األزمة السياسية عقب استقالة الرئيس الراحل عبد
رص عىل التمسك بالحل الدستوري املتمثل
العزيز بوتفليقة .بل أ ّ
باالنتخابات الرئاسية بصفته مخر ًجا وحي ًدا .وكان ر ّد الرئيس الجزائري
عبد املجيد تبون ،بحسب برنامجه االنتخايب ،عىل املطالب التي رفعها
الحراك سياسيًا بامتياز ،متثل باألساس بتعديل الدستور( ((2واقرتاح
قانون جديد لالنتخابات ،حاولت فيه الحكومة تقديم ضامنات للح ّد
من تغلغل املال السيايس يف الحياة السياسية ،وإفساح املجال واس ًعا
للشباب للرتشح لالنتخابات .وضمن خطة الطريق املقرتحة ،نُظّمت
انتخابات ترشيعية يف  12حزيران /يونيو  2021أسفرت عن فوز حزب
26
Hachemaoui Mohammed, "La rente entrave-t-elle vraiment la
démocratie? Réexamen critique des théories de l'État rentier et de la
malédiction des ressources," Revue française de science politique, vol. 62, no. 2
(2012), p. 214.
أرصت السلطة عىل تنفيذ أجندة سياسية للخروج من األزمة ،قوامها تعديل الدستور
27
ّ
واالنتخابات ،أو ما ميكن وصفه باالنتقال الدستوري يف حني تطالب املعارضة ،مبا فيها األصوات
التي تعرب عن الحراك ،برضورة املرور عرب مسار انتقال حقيقي ،يبدأ بانتخاب مجلس دستوري
(تأسييس) وكتابة دستور جديد ،ومن ثم تنظيم االنتخابات .ينظر :شريين شمس الدين،
"النظام الجزائري بني الغضب الشعبي وأزمة التجديد" ،مجلة السياسة واالقتصاد ،مج ،14
العدد ( 13كانون الثاين /يناير  ،)2022ص 37-1؛ نوري دريس" ،الجزائر :انتخابات رئاسية أم
إجهاض تحول دميقراطي؟" ،مبادرة اإلصالح العريب ،2019/11/27 ،شوهد يف  ،2022/3/5يف:
https://bit.ly/3KNgt52
 28فريدن جيفري" ،االقتصاد السيايس للسياسة االقتصادية" ،مجلة التمويل والتنمية،
العدد ( 6حزيران /يونيو  ،)2020ص .9
 29الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،دستور الجمهورية الجزائرية الدميقراطية
الشعبية الصادر يف الجريدة" ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،رقم .2020/12/30 ،82
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جبهة التحرير (محافظ) الوطني باملرتبة األوىل لالنتخابات الترشيعية
بـ  95مقع ًدا ،متبو ًعا بكتلة األحرار بـ  84مقع ًدا ،وحركة مجتمع
السلم بـ  64مقع ًدا ،والتجمع الوطني الدميقراطي بـ  57مقع ًدا.
وعالوة عىل األوضاع السياسية املضطربة التي شهدتها الجزائر مؤخ ًرا،
أث ّر مزيج الصدمة النفطية وجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-
يف االقتصاد والسكان بشدة .وساهمت اإلجـراءات االستعجالية التي
اتخذتها الحكومة يف التخفيف من حدة هذه اآلثار ،وخاصة عىل الصعيد
االجتامعي( .((3ومع بدء انحسار األزمة الصحية وتعايف االقتصاد ،وإن عىل
نحو يسري ،أصبح األمر أشد إلحا ًحا لتبني منوذج لل ّنمو أشمل وأدوم(.((3
لقد قلصت هذه األزمة االقتصادية حجم املناورة أمام الحكومة( ((3التي
كانت تعتمد يف السابق عىل اإليرادات الهائلة من تصدير املحروقات،
أضف إىل ذلك الجائحة التي رضبت العامل بأرسه ،والتي أربكت حسابات
الحكومة كلها( .((3وهو ما يفسح لنا املجال للحديث عن رضورة التفكري
يف كيفية االنتقال من النظام الحايل للن ّمو االقتصادي املرتكز عىل تصدير
سلعة واحدة (املحروقات) وإخفاق كل عمليات التنويع االقتصادي مع
ما يتبعه من آثار يف عملية "االنتقال الدميقراطي".
سنحاول يف هذا العمل تتبع املسار الذي شهدته محاوالت اإلصالح
السيايس منذ إرهاصاته األوىل ومحاوالت "االنتقال الدميقراطي"
( )1991-1989والعراقيل التي شهدها ،والتطورات املتالحقة حتى
عام  ،2020وهذا عىل وقع جهود إصالح اقتصادي رضوري أملته
األزمة االقتصادية الخانقة التي تشهدها الجزائر حال ًيا.

ً
أوال :محاوالت "االنتقال" السياسي
المتعثر على وقع األزمات االقتصادية
األزمة الحالية التي مت ّر بها الجزائر هي حلقة يف سلسلة طويلة من
حلقات عدم االستقرار التي م ّرت بها وأث ّرت يف االستقرار السيايس من
جهة والوضع االقتصادي من جهة أخرى .فمنذ استقاللها ،مل مي ّر عقد
أساسا من
من دون أن تشهد البالد أزمة سياسية أو اقتصادية نتجت ً
تغيريات يف هرم السلطة .ففي سنة  ،1962شهدت الجزائر أوىل أزماتها
30 FMI, "Algérie, Consultation de 2021 au titre de l'article IV," no. 21/253
(Washington D.C: 2021).
31 Ibid.
 32استنفدت الحكومة احتياطي صندوق ضبط اإليرادات (صندوق سيادي) سنة 2017
الذي أنشئ سنة  ،2000وهي السنة التي سجلت فيها الجزائر فوائض مالية معتربة ،ناتجة
من االرتفاع القيايس ألسعار النفط يف األسواق العاملية.
 33خالد م ّنة" ،التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة فريوس كورونا املستجد
(كوفيد )19-يف الجزائر" ،تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات،
.2020/7/22
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الشكل ()1
مخطط زمني لتعاقب األزمات ومحاوالت اإلصالح االقتصادي والسيايس عىل وقع تذبذبات أسعار النفط ()2020-1962
وﻓﺎة اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ

1962

اﻧﻘﻼب
ﻋﺴﻜﺮي

و ﺗﻮﱄ اﻟﺸﺎذﱄ
ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﻼد

1965

1978
دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ

ﺗﻮﱄ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﻼد
1999

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ

ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ
1986

دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ

ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﻣﻮﺟﺒﺔ
2001

اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻋﻨﻴﻔﺔ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺎﳼ

1988

إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ

1991

اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﺳﻠﻤﻴﺔ

ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ
2014

1989
إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻧﻀﻮب اﻟﺮﻳﻊ

2019

1994
أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

2021

1998

إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ

1999

إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺎﳼ )ﻣﺤﲇ(

2020

املصدر :من إعداد الباحثَني.

باستيالء جيش الحدود عىل السلطة التي كانت متثلها الحكومة
املؤقتة .ومل متض ثالث سنوات حتى أزاح العقيد هواري بومدين
الرئيس أحمد بن بلة ( )1965-1963يف انقالب ُعرف بالتصحيح
الثوري يف حزيران /يونيو  .1965وشهدت بعدها الجزائر استقرا ًرا
سياس ًيا نسب ًيا ،سمح بإطالق برامج اقتصادية واجتامعية واسعة.
وشهدت فرتة حكم الرئيس الشاذيل بن جديد ( )1992-1979أخطر
أزمة سياسية ما زالت تعاين الجزائر آثارها إىل اليوم .فعقب انهيار
أسعار النفط سنة  ،1986دخلت الجزائر يف أزمة اقتصادية حادة.

فعىل سبيل املثال ،ارتفعت نسبة الدين الخارجي إىل الناتج الداخيل
الخام من  16إىل  51يف املئة يف املدة ( ،)1988-1986كام ارتفعت
نسبة خدمة الدين إىل الصادرات من  51إىل  99يف املئة يف املدة
نفسها ،وهذا بسبب حلول موعد استيفاء ال َّدين( .((3واندلعت عىل
إثرها مظاهرات شعبية كبرية يف ترشين األول /أكتوبر  ،1988وأفضت
إىل انفتاح دميقراطي واقتصادي غري مسبوقَني .غري أ ّن هذه املسرية
توقفت فجأة يف عام  1992باستقالة الرئيس الشاذيل بن جديد،
لتدخل الجزائر يف دوامة عنف دموي مرير .ويف عام  ،1999انتخب
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يف خضم أزمة سياسية خانقة
ووضع أمني مرت ٍد وحالة اقتصادية مرتهلة ،بعد استقالة اليمني زروال
( )1999-1995الذي انتخب هو أيضً ا يف ظروف أمنية واقتصادية
صعبة للغاية .ومضت عرشون عا ًما شهدت فيها الجزائر مداخيل
غري مسبوقة من املحروقات ،سمحت بإطالق مشاريع بنيوية تحتية
هائل للفساد عىل كل املستويات ،وانحطاط
كربى ،صاحبها استرشا ٌء ٌ
مخيف يف مستوى املامرسة السياسية.
ميثّل الشكل ( )1تعاقب األزمــات السياسية ومحاوالت اإلصالح
االقتصادي منذ االستقالل ،إىل غاية اندالع الحراك الشعبي يف سنة
 .2019ويتضح منه بصورة جلية كيف انتقلت الجزائر من دولة أخذت
"34 FMI, "Algérie: Stabilisation et transition à l'économie de marché,
(Washington D.C: 1998), p. 17.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

عىل عاتقها تنمية االقتصاد الوطني بانتهاج سياسة تنموية شاملة
إىل دولة ريعية زبائنية .وخالفًا للمنهجية القامئة يف الثامنينيات عىل
املسرّي /اقتصاد السوق ،بات من املفيد
املقارنة بني الثنائية؛ االقتصاد ّ
أكرث دراسة االقتصاد الجزائري من زاوية االقتصاد الريعي /االقتصاد
اإلنتاجي التي ميكن أن تكون أوضح تفس ًريا للتجربة الجزائرية يف
التنمية .ويبدو واض ًحا أ ّن اإلصالحات االقتصادية تأيت دامئًا يف إطار
حزمة من الحلول لألزمات السياسية التي ،للمفارقة ،تظهر عقب كل
تغيري يف أعىل هرم للسلطة (الرئاسة) .وهنا ميكننا متييز ثالث مراحل
أساسية .املرحلة األوىل ( ،)1978-1962وهي املرحلة التي تلت
االستقالل وشهدت فيها الجزائر محاولة جادة لبناء قاعدة صناعية
يف عهد الرئيس هواري بومدين ،قوامها االقتصاد املوجه واالشرتاكية
وحكم الحزب الواحد .أما املرحلة الثانية ( )1998-1979فهي مرحلة
مضطربة تداخل فيها السيايس واالقتصادي ،عىل نحو ع ّجل بتطبيق
برنامج اقتصادي مفروض من الخارج (برنامج التعديل الهيكيل تحت
وصاية صندوق النقد الدويل) .وتزامن تطبيق هذا الربنامج مع مرحلة
انفتاح سيايس تح ّول فيام بعد إىل أزمة سياسية خانقة غابت معه
كل مبادرات "االنتقال الدميقراطي" السلمي .وتتسم املرحلة الثالثة
( )2020‑1999بظهور منطق االقتصاد الريعي وتأثرياته السياسية(،((3
واالقتصادية ،واالجتامعية الذي كان سب ًبا ،بعد عرشين سنة من
تطبيقه ،يف اندالع الحراك الشعبي يف شباط /فرباير .2019

 .1الشرعية الثورية ومحدودية النموذج
التنموي ()1986-1962
عشية االستقالل ،مل تكن مثة حاجة إىل نقاش كبري للحسم ملصلحة
تعزيز سلطة الدولة وهيمنتها يف امليادين السياسية واالقتصادية
واالجتامعية جمي ًعا .فعىل الصعيد السيايس ،اعتُمد مبدأ الحزب
الواحد لتسيري دواليب الحكم ،والتخطيط املركزي وتدخل الدولة
الكثيف يف الحياة االقتصادية( .((3وتحددت معامل السياسة االقتصادية
الجديدة بالرتكيز عىل االستقالل االقتصادي عن طريق تأميم الرثوات
الوطنية ،وجزء من تجارة الجملة التي كان األجانب يسيطرون عليها،
 35ينظر :نوري دريس" ،الجزائر :تجربة تحول دميقراطي يف سياق فشل اقتصادي"،
سياسات عربية ،مج  ،9العدد ( 51متوز /يوليو  ،)2021ص .80-60
 36يراجع يف هذا الصدد ،ميثاق طرابلس سنة  ،1962وهو وثيقة محررة باللغة الفرنسية،
يتضمن مرشوع برنامج لتحقيق الثورة الدميقراطية الشعبية ،صدّق عليه باإلجامع املجلس
الوطني للثورة الجزائرية يف طرابلس يف حزيران /يونيو  .1962ومن أه ّم بنوده االختيار
أساسا لبناء الجزائر الحديثة ،وتحويل جبهة التحرير الوطني إىل حزب ،وتغيري
االشرتايك بصفته ً
اسم جيش التحرير إىل الجيش الشعبي الوطني .يف:
Republique Algerienne Democratique Et Populaire, Déclaration du
Congrès de Tripoli Juin 1962, Juin 1962, accessed on 26/3/2022, at:
https://bit.ly/3vS9ROH
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وكذا كل املؤسسات املالية يف البالد ،وعن طريق ٍ
نبذ كاملٍ للتنمية
عىل النمط الرأساميل( ،((3وقد أشار ميثاق الجزائر سنة  1964إىل أن
االشرتاكية هي األسلوب والنظام الوحيد لتحقيق التنمية ،وأن النظام
الرأساميل مرفــوض.
ويف هذه املرحلة ،كام يقول عبد الباقي الهرمايس( ،((3أدى مرشوع
فضاًل عن بناء املجتمع من جديد
الدولة للتصنيع والتحديث الرسيعً ،
بحسب سياسة معينة( ،((3إىل بروز تكنوقراطية جديدة يف البالد .ويعزو
الكاتب نفسه صعوبة تحليل الوضع يف الجزائر ،ودراسة طبيعة الدولة
إىل الوزن الرمزي لحرب التحرير الطويلة ،والرصاع بني النخب وكرثة
استعامل الشعارات األيديولوجية املثرية ،يضاف إىل ذلك الطابع الرسي
للمداوالت السياسية الذي حجب ما أنجز حتى اآلن(.((4
ودبّــت بني رفقاء السالح القدامى خالفات عرفت بأزمة صيف
 ،((4(1962فقد استوىل جيش الحدود (كان متمرك ًزا يف الجهة الغربية
للبالد) عىل السلطة وأزاح الحكومة املؤقتة بقيادة بن يوسف بن
رئيسا.
خدة ( ،((4()2003‑1920ثم جرى انتخاب أحمد بن بلة ً
بعد هــدوء نسبي يف املــدة ( ،)1965-1962شهدت البالد عىل
الصعيد االقتصادي تأميم أرايض املعمرين واألمالك الشاغرة جمي ًعا،
وتطبيق نظام التسيري الذايت طبقًا لتنظيامت مراسيم آذار /مارس
وترشين األول /أكتوبر  ،1963وكانون األول /ديسمرب  .1968كام
جرى تأميم املناجم جمي ًعا يف أيار /مايو  ،1966وشبكة توزيع
مشتقات البرتول األجنبية سنة  .1968وجرى اعتامد نظام تخطيط
االقتصاد املركزي تأكي ًدا ملا جاء يف برنامج طرابلس سنة 1962؛ إذ جاء
يف ميثاق الجزائر سنة  1964أن "تنمية البالد االقتصادية متوقفة عىل
التخطيط ،وهذا األخري مدعو إىل القضاء عىل التخلف املرتاكم"(.((4
وهذا ما أفىض إىل االقتناع بأ ّن أسلوب العمل املناسب والف ّعال هو
 37حميد متار ،اسرتاتيجية التنمية املستقلة :دراسة حالة الجزائر (الجزائر :ديوان
املطبوعات الجامعية ،)1983 ،ص .24
 38عبد الباقي الهرمايس ،املجتمع والدولة يف املغرب العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1999 ،ص .78
 39اعتمدت هذه السياسة عىل االشرتاكية منه ًجا ،والحزب الواحد سياسة ،والتصنيع
الكثيف اقتصادًا ،والتعريب عنوانًا للمقاومة الثقافية.
 40الهرمايس ،ص .98
 41تحدّث بن يوسف بن خدة ثاين رئيس للحكومة املؤقتة إبان الثورة بالتفصيل عن
هذه القضية يف كتابه:
Ben youcef Benkhedda, L'Algérie à l'indépendance: La crise de 1962 (Alger:
Edtions Dahlab, 1962).
 42عـ ّـن بن يوسف بن خدة ثاين رئيس للحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية
(.)1962-1961
 43جبهة التحرير الوطني ،اللجنة املركزية للتوجيه ،ميثاق الجزائر  ،1964مجموع
النصوص املصادق عليها من طرف املؤمتر األول لحزب جبهة التحرير الوطني 1964/4/21‑16
(الجزائر :املطبعة الوطنية الجزائرية.)1964 ،

64
األسلوب االشرتايك ،وهو اقتناع يجسد بكل أمانة امليول النفسية
للشعب الجزائري وطموحاته يف الحرية واالستقالل(.((4
نشبت ثاين أزمة سياسية ،يف سلسلة أزمات مل تنته إىل اليوم ،مع
انقالب العقيد هواري بومدين يف  19حزيران /يونيو  1965عىل
الرئيس أحمد بن بلةُ .سمي هذا االنقالب بالتصحيح الثوري(.((4
وأُل ِغي مبوجبه العمل بدستور  ،1963و ُح َّل الربملان ،وجرى تأسيس
مجلس الثورة .وعىل الرغم من أ ّن الجيش هو الذي استوىل عىل
السلطة سنة  ،1965فإ ّن تأثريه يف دواليبها ،أو عىل األقل يف جزء
رشا إال يف عقد التسعينيات( .((4ويف تلك الفرتة ،كان
منه ،مل يكن مبا ً
الحديث عن الدميقراطية والتعددية رضبًا من الخيال ،وبنا ًء عليه،
ال ميكن اعتبار هذه املرحلة إال من جانبها االقتصادي بالنظر إىل
خصوصية التجربة .غري أ ّن الجانب االقتصادي يغري بدراسته بالنظر
إىل ثراء التجربة وتطبيق الجزائر منوذج اقتصادي ارتكز عىل التصنيع
الكثيف ،أ ّدى فيام بعد إىل أزمة املدفوعات ،ومن ثم إطالق عملية
"االنتقال الدميقراطي" األوىل (.)1991-1989

 .2النموذج التنموي وحلم التنمية على
أسس اشتراكية
أتاحت فرتة االستقرار النسبي الذي شهدته الجزائر()1978-1965( ((4
إطالق برامج تخطيط واسعة لتحسني مستوى معيشة العامل،
وتحقيق االستقالل االقتصادي عن طريق تدعيم االستقالل املايل،
وبناء اقتصاد حديث ُمُيكن أن يواكب اقتصاديات البلدان املصنعة.
لقد متكّن "الجناح التقدمي" يف السلطة من تجسيد رؤية مناهضة
لإلمربيالية واإلقطاعية ،ووضع الجزائر عىل طريق "غري رأساميل
للتنمية" .وتجلت هذه السياسة يف بناء مصانع ضخمة ،ومركبات
صناعية ،وفتح مناطق صناعية .لقد جرى "توجيه كل األموال
املحصلة من الريع النفطي لتمويل هذا القطاع بصفة خاصة،
َّ
 44محمد بلقاسم حسن بهلول ،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها ،ج 2
(الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية ،)1999 ،ص .88
 45يف شباط /فرباير  ،2005قرر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،الذي كان أحد أبرز
أعضاء املجموعة االنقالبية ،إلغاء االحتفال الرسمي مبا يُعرف ب "التصحيح الثوري" ،وإلغاء
التسميات التي أُطلقت عىل عدد من املالعب واملرافق واملؤسسات الرياضية والخدمية
والصحية .وصدر بيان رسمي بذلك ،جاء فيه أن "إلغاء االحتفاالت بالذكرى بداية من عام
 ،2005يستهدف األخذ بعني االعتبار التطور التاريخي والسيايس لبالدنا ومسعى املصالحة
الوطنية التي انضم إليها شعبنا تحت قيادة رئيس الجمهورية" .ينظر :عثامن لحياين" ،جدل
انقالب  1965الجزائري :بيليه ودبابات السينام وبوتفليقة" ،العريب الجديد،2018/6/25 ،
شوهد يف  ،2022/3/5يفhttps://bit.ly/38V9fi9 :
46 Bourrat Flavien, "L'armée algérienne: Un État dans l'État," Les Champs
de Mars, vol. 23, no. 1 (Winter 2011), p. 22.
 47قاد العقيد الطاهر الزبريي ،أول رئيس أركان للجيش الجزائري بعد االستقالل ،محاولة
انقالب يف كانون األول /ديسمرب  1967عىل العقيد هواري بومدين لكنها فشلت.
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والقطاع الصناعي بصفة عامة ،وذلك عىل حساب بقية القطاعات
االقتصادية األخرى ،هذا مع اإلهامل شبه الكيل للقطاع الخاص الذي
انخفضت مساهمته يف االستثامر من  %45سنة  1967إىل  %5.04سنة
 .((4("1978وعرفت الجزائر خالل هذه املدة ثالثة مخططات تنموية
كربى ،تتمثل باملخطط الثاليث ( ،)1979-1967واملخطط الرباعي
األول ( ،)1973-1970واملخطط الرباعي الثاين ( ،)1977-1974تلت
ذلك مرحلة تكميلية ( )1979-1978جرى خاللها إمتام ما تبقى من
املخطط الرباعي الثاين.
وصل منوذج الرتاكم املرتكز عىل الزراعة إىل نهايته حتى قبل
االستقالل ،لكن تفسري الخلل الناجم عن انهيار هذا النموذج كان
مجان ًبا الصواب؛ فلمواجهة النقص يف اإلنتاج الزراعي الالزم لتشغيل
األعداد الهائلة من السكان الوافدين عىل سوق العمل ،كان ال بد
من انتهاج سياسة اقتصادية أساسها االعتامد عىل الصناعة التي يف
إمكانها مواجهة تح ّديَني ،هام االستهالك والتشغيل .والغريب أن
السلطة أخذت بهذه الرؤية الكولونيالية يف املخططات التنموية ما
(((4
بعد االستقالل ،وخاصة تلك املوجودة يف مخطط مدينة قسنطينة
لسنة  .((5(1958وقد ّبنّي عبد الله ز ّواش أن هذا الخيار كان متناقضً ا
مع اإلرث االقتصادي الكولونيايل املطبوع بغياب شبه كامل لرأس
املال البرشي( ،((5وكذا االفتقار إىل نخبة اقتصادية "مسلمة" أو
وطنية( ،((5وعدم وجود نظام مرصيف قادر عىل متويل االسرتاتيجية
الصناعية املتبناة الحقًا ،التي ُعرفت "بالصناعات املصنعة"(.((5
يشري عبد اللطيف بن أشنهو ،يف هذا الصدد ،إىل الحاجة إىل
إصالح زراعي يقوم عىل تغيري ملكية األرايض للوصول إىل أهداف
 48أحمد بن بيتور ،الجزائر يف األلفية الثالثة تحديات وإمكانيات (الجزائر :دار مارينون،
 ،)2000ص .50
 49مخطط تنموي أطلقته السلطات االستعامرية الفرنسية ملواجهة الثورة التحريرية
التي اندلعت سنة  .1954ومن ضمن أهداف هذا املخطط إقامة مصفا ٍة للنفط يف الجزائر
ومركب للحديد والصلب يف عنابة .ملزيد من
ومركب برتوكياموي يف أرزيو،
العاصمة،
ٍ
ٍ
التفاصيل حول هذا الربنامج ،ميكن الرجوع إىل املقال التايل:
A. Cotta, "Les perspectives décennales du développement de l'Algérie et le
plan de Constantine," Revue économique, vol. 10, no. 6 (Novembre 1959),
pp. 913-946.
50 Zouache Abdallah, "Etat, héritage colonial et stratégie de
développement en Algérie," Les cahiers du CREAD, no. 100 (2012), p. 12.
51 Ibid.
 52استعمل الكاتب تعبري "مسلمة" للتمييز بني النخبة االقتصادية الجزائرية واملع ّمرين
األوروبيني ،أغلبهم مسيحيون.
 53تتم ّيز اسرتاتيجية الصناعات املصنعة بأنها ذات حجم كبري وال تتأثر بعوامل التحجيم،
وتنتمي إىل قطاع إنتاج وسائل التجهيز والسلع الوسيطة ،وهي ذات طبيعة رأساملية ،وبنا ًء
عليه ،تعترب من كوابح النمو.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

منوذج الصناعات املصنعة( .((5ويقتيض تطبيق مثل هذا النموذج يف
التنمية فرضيات أربع ،تتمثل بـ :رضورة وجود متويل أويل ،ورضورة
وجود هيكل تخطيط قوي ،ورضورة اعتامد سياسة صارمة لألسعار
واملداخيل ،ورضورة القيام بإصالح زراعي .وبنا ًء عليه ،فإ ّن أسباب
األزمة االقتصادية ،التي اندلعت يف منتصف الثامنينيات ،تعود إىل
النموذج التنموي املتّبع الذي ما لبث أن أثبت محدوديته فور انهيار
أسعار النفط يف السوق العاملية.

ثان ًيا :اإلصالحات االقتصادية على
وقع االضطرابات السياسية
يف نهاية عقد الثامنينيات ،وتحت ضغط املشكالت االجتامعية
والسياسية ،انخرطت الجزائر يف برنامج واسع لإلصالحات االقتصادية
والسياسية .ومل تقترص اإلصالحات عىل تلك التي ترافق انفتا ًحا خارجيًا
أو برنامج التثبيت والتكييف الهيكيل ،والتي حاول كثريون اختصارها
يف ذلك .وبسبب االتجاه االشرتايك ،الذي طغى عىل املشهد االقتصادي
خالل املدة ( ،)1988-1962كانت صدمة هذه اإلصالحات أعمق من
تلك التي شهدتها بلدان أوروبا الرشقية غداة سقوط جدار برلني.
وحتى قبل أزمة انهيار النفط سنة  ،1986كانت النتائج االقتصادية
غري مرضية ،فقد راوح معدل النم ّو االقتصادي يف نطاق  5.1إىل 5.3
يف املئة يف املدة ( ،)1977-1970يف حني ظل معدل البطالة مرتف ًعا،
ليصل إىل  18يف املئة ،عىل الرغم من االستثامرات الكبرية التي جرى
إنجازها .غري أ ّن هذا مل مينع تسجيل ارتفاع يف دخل األرس ق ّدر بنحو
 20يف املئة يف املدة ( .)1978-1966ومل تلبث األزمة أن اندلعت عند
54 Abdelatif Benachenhou, Planification et développement en Algérie
1962-1980 (Alger: imprimerie commerciale, 1980), p. 17.
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رسع التحول من االقتصاد املخطط
أول صدمة نفطية ،سنة  ،1986لت ّ
إىل اقتصاد السوق.

 .1حدود النموذج التنموي المتّبع
في الجزائر وأزمة المدفوعات
اعتُربت اإلصالحات االقتصادية التي بدأت أوىل "طبعاتها" منذ بداية
عقد الثامنينيات مبغامرة "انسحاب الدولة" من االقتصاد يف الجزائر(.((5
يع ّرف عبد اللطيف بن أشنهو انسحاب الدولة من االقتصاد بإعادة
تفسري االقتصاد وتنظيمه ،والحدود بني القطاعني العمومي والخاص
سواء عن طريق خصخصة كاملة للقطاع العمومي ،أو تشجيع القطاع
الخاص ،أو تعزيز القطاع الخاص أكرث من القطاع العمومي .وجرى
إطالق حزمة اإلصالحات االقتصادية بعد أن واجه النموذج التنموي
املتّبع منذ عام  1965أزمة عميقة ،مل تكن الصدمة النفطية لسنة
 1986إال تعب ًريا صارخًا عنها .لقد ارتكز النموذج التنموي عىل ثالث
ركائز أساسية ،متثّلت بـ :تثمني املوارد الطبيعية ،والتصنيع الكثيف،
وتحويل الهياكل الفالحية( .((5ويف املقال نفسه ،و ّجه عبد اللطيف
بن أشنهو انتقادات لسياسة التصنيع املتّبعة التي اعتربها السبب يف
اآلثار السيئة يف التنمية ،نجم عنها ضعف التحكم يف االستثامرات
ونقص اإلنتاج .غري أ ّن هذه االنتقادات مل تكن الوحيدة التي ُو ّجهت
إىل سياسة التصنيع يف الجزائر؛ فقد وجد أندراف وحياب أن خيار
صناعة الصلب والحديد مل يكن ذا أولوية مقارن ًة بإهامل الصناعات
البرتوكياموية التي كان من املفروض أن تحظى باالهتامم الكايف(.((5
غري أ ّن هذه االسرتاتيجية سمحت بتحقيق معدالت منو معتربة،
بلغت حدود  7يف املئة يف املدة ( )1979-1969ومكّنت من استيعاب
العاملة يف املناطق الحرضية .كام نجم عن التصنيع الكثيف توترات
يف استخدام املوارد البرشية النادرة ،واملوارد املادية (نقص يف وسائل
اإلنجاز ،وضعف شبكة االتصاالت ،والنقص يف البنية التحتية املتمثلة
باملوانئ ... ،إلخ) واملالية (تفاقم الدين الخارجي الناجم عن اللجوء
املبالغ فيه إىل السوق املالية العاملية ،وغالبًا برشوط مجحفة يف املدة
( .)1978-1974وللخروج من هذه األزمة ،اقرتح البعض التخيل عن
سياسة الصناعات املص ّنعة وتوجيه االستثامرات القادرة عىل التنافس
"55 Abdelatif Benachenhou, "L'aventure de la désétatisation en Algérie,
Revue du monde musulman et de la Méditerranée, no. 65 (1992), p .176.
56 Abdelatif Benachenhou, "L'économie algérienne entre l'autonomie et
la dépendance," Revue d'économie industrielle, vol. 14, no. 4 (4éme trimestre
1980), p. 214.
57 Wladimir Andreff & Abderrahman Hayab, "Les priorités industrielles
de la planification algérienne sont-elles vraiment industrialisantes?" Revue
Tiers-Monde, vol. 19, no. 76 (1978), p. 870.
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عىل املستوى الدويل ،وإعادة توجيه االقتصاد عن طريق تقسيم
املؤسسات الكبرية إىل مؤسسات صغرية ،ليس بتعزيز التخطيط،
ولكن برتك عالقات هذه املؤسسات مبحيطها خاضعة للسوق(.((5

والية الرئيس بواليتني ،ما اعتُرب تقد ًما ملحوظًا عىل صعيد املامرسة
السياسية .غري أ ّن اليمني زروال مل يلبث أن استقال سنة  ،1999نتيجة
خالفات مع الجيش ،حول التعامل مع األزمة األمنية الطاحنة حينها.

وملواجهة هذه الوضعيةُ ،رُشِع يف اإلصالحات االقتصادية عىل
مستويني ،أحدهام تكييف البنية القطاعية لالستثامرات بهدف إصالح
االختالالت بني القطاعات واالختالالت الجهوية املالحظة حول الفرتة
السابقة ،واآلخر إعادة توازنات االقتصاد العام والتوازنات الخارجية
وإعادة تنظيم االقتصاد( .((5وواجهت هذه اإلصالحات أيضً ا مقاومة
شديدة عىل مستوى األجهزة؛ إذ جرى اعتبارها إعادة نظر يف خيارات
عهد الرئيس الراحل بومدين األيديولوجية.

الثابت يف هذا كله هو دور الجيش املحوري يف تسيري دواليب
السياسة ،سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة .ودامئًا ما يكون عىل
استعداد للتدخل يف حالة شعوره بخطر داهم( .((6ومالحظة ثانية،
استدعاء املايض الثوري ورجاالت الثورة ليكونوا واجه ًة لنظام أعيته
الرشعية االنتخابية ،ومل يجد إال الرشعية الثورية ليتمسك بأهدابها،
علّها متنحه الوقاية واألمان يف مواجهة واقع أضحى غريبًا عنه.

 .2أزمة اقتصادية فأزمة سياسية فأمنية
تزامنت اإلصالحات االقتصادية التي تطرقنا إليها آنفًا مع انفتاح
سيايس غري مسبوق عقب اعتامد دستور جديد سنة  ،1989سمح،
فضاًل عن
أول مرة ،باعتامد أحـزاب سياسية وجمعيات مدنيةً ،
إتاحة مساحة من حرية التعبري .وميكن اعتبار هذه املرحلة فرتة
انتقالية جزئية.
طوياًل؛
ً
غري أن هذا "الربيع" اإلصالحي املبكّر يف الجزائر مل يدم
فعقب فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بأغلية مقاعد الربملان يف الجولة
األوىل من االنتخابات الترشيعية ،يف  26كانون األول /ديسمرب ،1991
وعوضً ا عن اللجوء إىل انقالب عسكري مبارش وإذاعة بيان عنه عرب
اإلذاعة والتلفزيون كام جرت العادة مع االنقالبات العسكرية يف
الرئيس بن جديد عىل االستقالة
الجيش
ُ
الجزائر ودول الجنوب ،أجرب
َ
وحل الربملان يف الوقت نفسه ،ما خلق حالة فراغ دستوري غري
مسبوقة .وعىل هذا ،شُ كّلت هيئة رئاسية من خمس شخصيات،
ُس ّميت املجلس األعىل للدولة يف كانون الثاين /يناير  ،1992وجيء
مبحمد بوضياف ( )1992-1919أحد القادة الثوريني الذي اختار
املنفى بعد خالفات مع رفقاء السالح من جيش الحدود .ومل يلبث
أن اغ ِتيل يف  29حزيران /يونيو من السنة نفسها ،ليُستب َدل بعيل
كايف ( )2013-1923أحد القادة الثوريني أيضً ا ،مدة سنتني .وبعد
ندوة وطنيةُ ،سميت ندوة الوفاقُ ،ع ّنّي العسكري اليمني زروال عىل
رئيسا للجمهورية،
رأس الدولة سنة  ،1994وانتخب يف سنة ً 1995
ليغرّي دستور سنة  1989بآخر سنة  ،1996أدرج فيه أول مرة تحديد
ّ
58 Rigmar Osterkamp, "L'Algérie entre le Plan et le Marché: Points de
vue récents sur la politique économique de l'Algérie," Canadian Journal of
African Studies, vol. 16, no. 1 (1982), pp. 27-42.
 59عبد الحميد براهيمي ،يف أصل األزمة الجزائرية ( 1998-1958بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2001 ،ص .149

ويف خضم كل هذه األزمات ،مل يكن مثة بُ ٌّد من اللجوء إىل صندوق
النقد الدويل إلنقاذ اقتصاد مل يعد قاد ًرا عىل تلبية الحاجات األساسية
انتقاصا من السيادة الوطنية
ملواطنيه .اعتُ ِرِب اللجوء إىل الصندوق
ً
وتقيي ًدا لحرية الدولة الوطنية يف تسيري االقتصاد .وكان الخطاب
املهيمن هو سمو الثورات الثالث (الصناعية والفالحية والثقافية) يف
مواجهة الفقر والتخلف داخليًا واإلمربيالية خارجيًا .وما لبث هذا
الخطاب أن تالىش فاس ًحا املجال لثقافة اقتصادية جديدة ،عامدها
االقتصاد الحر واملبادرة الخاصة واالنفتاح عىل الخارج وتحرير
التجارة الخارجية.

ً
ثالثا :نضوب الريع وانهيار نظام
حكم بوتفليقة :أزمة نفطية تفضي
إلى أزمة سياسية؟
تزامن تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-بداية
سنة  ،2020مع أزمة انهيار أسعار النفط الحادة التي كانت ال تزال
مستمرة منذ سنة  .2014وقد أث ّرت هذه األزمة ،عىل نحو حاد،
يف االقتصاد الجزائري ،وخاصة يف عائدات الرضائب من تصدير
املحروقات ،ونسبة من ّو الناتج املحيل اإلجاميل .وكانت الجزائر تخرس
نحو  21.2يف املئة من عائداتها النفطية كلام توقفت أسعار النفط
عند حدود  30دوال ًرا للربميل(( ((6ينظر الشكل (.))2
 60توصف املؤسسة العسكرية الجزائرية عاد ًة بأنها دول ٌة داخل الدولة ،وامتدا ٌد لجيش
التحرير الوطني ،الجهاز السيايس لجبهة التحرير الوطني التي خاضت حرب االستقالل يف
املدة ( ،)1962-1954األمر الذي منح النخب العسكرية رشعية إلدارة البالد بالتحالف مع
نخب مدنية سلطوية مقربة منها ،وإقصاء النخب ذات التوجهات الدميقراطية .يراجع يف هذا
الصدد :بلقاسم القطعة" ،الدور السيايس للقوات املسلحة يف الجزائر الجديدة" ،مركز مالكوم
كري-كارنيغي للرشق األوسط ،2021/3/17 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3P1BZX4 :
 61الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية ،مرشوع قانون املالية
التكمييل لسنة  ،2020مذكرة تفسريية ،أيار /مايو .2020
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الشكل ()2
ثالث صدمات نفطية يف املدة ()2020-2008
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣرييك
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﺒﺘﻤﱪ

املصدر:
"Europe Brent Spot Price FOB," U.S. Energy Information Administration (eia), accessed on 21/3/2022, at: https://bit.ly/3Nx1YnP

الشكل ()3
تطور الناتج املحيل اإلجاميل ومعدل التضخم يف الجزائر خالل املدة ()2027-2014

اﻟﺘﻀﺨﻢ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ

املصدر :قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل ،يفhttps://bit.ly/3udjjen :

68
وتسببت األزمة النفطية يف انخفاض معدالت الن ّمو االقتصادي من
 3.8يف املئة سنة  2014إىل  0.7يف املئة سنة  .((6(2019غري أنه ال ميكن
أن نعزو هذه النتائج إىل انخفاض أسعار النفط يف السوق العاملية
فحسب ،إذ كان لحالة االضطراب السيايس( ((6التي شهدتها البالد
سنة  2019نصيب من ذلك .فقد تأثر قطاع واسع من النشاطات
االقتصادية من حالة الركود ،نظ ًرا إىل حالة الشك والريبة التي سادت
األجواء أكرث من عام؛ إذ توقع صندوق النقد الدويل( ((6أن ينكمش
االقتصاد الجزائري بنحو  5.2-يف املئة ليعاود النم ّو من جديد سنة
 2021بنحو  6يف املئة مستفي ًدا من حالة التعايف االقتصادي ،وكذا
التحسن يف أسعار النفط بحسب تقديراته.
ع ّجلت أزمة سنة  2014النفطية تآكل اإلجامع الذي كان قامئًا
حول منظومة حكم أساسها الريع النفطي .فمع انخفاض اإليرادات
الريعية ،مل يكن يف اإلمكان مواصلة السياسة نفسها القامئة عىل توزيع
الريع عىل مجموعة رجال األعامل النافذين املرتبطني بالسياسيني
وكبار اإلداريني .ويف  22شباط /فرباير  ،2019خرج الجزائريون يف
مظاهرات عارمة مناهضة لرتشح بوتفليقة لعهدة خامسة .لقد فاض
الكيل مبواطنني سئموا رؤية رئيس ُمقعد عاجز عن الحركة والكالم،
فكرسوا حاجز الخوف من الخروج إىل الشارع.
من املهم دراسة أسباب هذا االنهيار الرسيع الذي أدى إىل وضع نحو
ورئييَس حكومة واملئات من رجال األعامل واإلطارات التي
 32وزي ًرا
َ
عملت يف فرتة حكم بوتفليقة ( )2019-1999يف السجن .إ ّن السبب
الرئيس لكل أزمة سياسية يف الجزائر هو نضوب الريع الذي يعمل
بوصفه لحمة تجمع املستفيدين منه؛ وما إن ينضب ،حتى تتمزق
تلك اللحمة ،فاسحة املجال للرصاعات بني العصبة نفسها املتحلقة
حول الريع أو تأيت عصبة أخرى (سواء مدنية أو عسكرية) لتزيح
العصبة األوىل.
ساهمت اإليرادات النفطية الهائلة التي استفادت منها الجزائر يف
رسم صورة عن "دولة قوية وخدومة" قامئة عىل الرعاية االجتامعية.
62 "Lasting Scars of the COVID-19 Pandemic," Chapter 3, in: World
Bank, Global Economic Prospects (Washington D.C.: World Bank, 2020), p. 6.
 63انطلقت مظاهرات شعبية عارمة يف  2019/2/22مطالبة بإلغاء ترشح الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة ،الذي رسعان ما استقال يف الثاين من نيسان /أبريل من السنة
نفسها ،لتنظم انتخابات رئاسية يف  ،2019/12/12ويفوز فيها الرئيس الجزائري الحايل عبد
املجيد تبون .ملزيد من املعلومات ،ميكن الرجوع إىل تقرير حول الحراك الشعبي يف الجزائر:
"الجزائر  2019من الحراك إىل االنتخابات" ،وحدة الدراسات السياسية ،تقرير رقم (،)1
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،شباط /فرباير  ،2020شوهد يف  ،2022/3/21يف:
https://bit.ly/3w6WUAo
64 FMI, "World Economic and Financial Surveys. Regional Economic
Outlook Update," (Washington: 2020), p. 4.
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واعتمدت الجزائر عىل ركيزتني لدعم هذه الصورة ،هام األشغال
العمومية الكربى وسياسات الدعم املختلفة (األسعار ،والسكن،
والتجهيزات االجتامعية ،والتشغيل ،والغاز ،والكهرباء ،والصحة
املجانية) إلعادة إنعاش االقتصاد وبعث الوفاق االجتامعي الذي
انفرطت ُع َق ُده يف سنوات الثامنينيات (الصدمة النفطية ،1986
وأحداث أكتوبر  ،1988واالضطرابات السياسية واالجتامعية الناجمة
عن سياسات التكيف الهيكيل) .ال يتعلق فشل السياسات التنموية
باالنتقال إىل اقتصاد السوق غري املكتمل بالبنية الريعية لالقتصاد
الوطني فحسب ،بل إن اإلصالحات النيوليربالية وعودة الدولة القوية
إىل التحكم يف دواليب االقتصاد ابتدا ًء من سنة  ،2000التي تظهر
تناقضً ا يف الظاهر ،عملت يف املنحى نفسه عىل تخريب االقتصاد
عوضً ا عن إصالحه من ناحية ،وبإعادة إنتاج دولة ريعية زبائنية من
ناحية أخرى(.((6
إ ّن هذا التوصيف املوجز ليس إال تبسيطًا لواقع أش ّد تعقي ًدا ،يتداخل
فيه التاريخ مع نظام قائم عىل استغالل ال ّريع النفطي بوصفه وسيلة
لتعزيز السلطة عن طريق خدمة حلفائه (يختلفون بحسب الوقائع
من قدماء الثوريني إىل رجال أعامل وأثرياء جدد) .وسمحت هذه
السياسة باستفادة فئة عريضة من املواطنني من التعليم املجاين،
والسكن االجتامعي وغريها من االمتيازات االجتامعية .غري أن هذا
مل مينع تكرار األزمات السياسية التي كانت يف البدء مرتبطة بحرب
زعامات عىل أسس شخصية ،قبل أن يتسلل الريع إىل دواليب
السلطة لتكون له الكلمة األوىل يف وترية األزمة السياسية واإلصالحات
االقتصادية .سنحاول فيام ييل توصيف الواقع االقتصادي الذي أ ّدى
إىل اندالع الحراك الشعبي يف شباط /فرباير .2019

 .1تفشي الرشوة والفساد على نطاق واسع
وصف الرئيس عبد املجيد تبون ( )2019-الرشوة بأنها "ظاهرة
تغلغلت مثل الرسطان يف أوســاط املجتمع ،وينبغي محاربتها،
والقانون سيكون باملرصاد لكل من يستعمل املال الفاسد"(((6؛ ليؤكد
واق ًعا استرشى منذ بداية والية الشاذيل بن جديد ،وبلغ ذروته يف
والية بوتفليقة .واحتلت الجزائر املرتبة  ،106بدرجة تقدر بـ 35
يف مؤرش مدركات الفساد العاملي الذي تصدره منظمة الشفافية
65 Youcef Benabdallah, "Etat développementiste vs Etat rentier: Qu'en
est-il en Algérie?" Revue Naqd, vol. 36, no. 1 (2018), p. 79.
" 66رضورة محاربة املال الفاسد وإضفاء الشفافية عىل التسيري" ،وكالة األنباء الجزائرية،
 ،2020/10/21شوهد يف  ،2020/10/31يفhttps://bit.ly/3oHzADK :
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العاملية( ((6سنة  ،2019من أصل  180دولة شملها التقرير( .((6وعىل
سبيل املثال ،حلّت الجزائر يف مؤرش الفساد لسنة  2012الصادر عن
منظمة الشفافية الدولية( ،((6الذي يص ّنف الدول عىل أساس مدى
انتشار الفساد يف القطاع العام ،يف املرتبة  105من بني  176بل ًدا ،ويف
املرتبة  12من بني  17بل ًدا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
يف حني س ّجلت الجزائر مراتب دنيا منذ سنة ( 2003املرتبة )88
لرتتفع شيئًا فشيئًا وتصل إىل أسوأ مرتبة سنة .2011
وق ّدر القضاء الجزائري خسائر الخزينة العامة من جراء قضايا فساد
وتالعب باملال العام من طرف مجموعة من املسؤولني الكبار يف
الدولة بنحو  12ألف مليار دينار جزائري ،أي ما قيمته  70مليار
دوالر ،ما يساوي ثالث مرات دخل الجزائر السنوي من العملة
أساسا من صادرات املحروقات .وتتمثل الجرائم
الصعبة املتأتية ً
االقتصادية التي ألحقت هذه األرضار باالقتصاد بالتهرب الرضيبي،
وتهريب العملة الصعبة يف شكل تضخيم فواتري االسترياد ،ومنح
امتيازات واعتامدات بغري وجه حق ،وتبييض األموال ،وإبرام صفقات
ال تنسجم مع القانون(.((7
رئييَس وزراء (أحمد أويحيى
لقد كان مشه ًدا رسيال ًيا وقــوف َ
وعبد املالك سالل) ،ونحو  32وزي ًرا ،يف محكم ٍة بالجزائر العاصمة،
بتهم تتعلق كلها "مبنح عم ًدا امتيازات غري مربرة عند إبرام اتفاقية
مخالفة لألحكام الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بحرية الرتشح
واملساواة بني املرتشحني وشفافية اإلجـراءات ،وخاصة فيام يتعلق
بنشاط تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة االنتخابية"(.((7
كام توبع عدد من الوزراء بتهم أخرى ،يف السياق نفسه ،تتعلق
مبنح امتيازات غري مربرة ،وإساءة استغالل الوظيفة ،وتبديد املال
العام ،وتسليم ،أو األمر بتسليم رخص تسلمها اإلدارات العمومية
إىل أشخاص ال يستحقونها .كام توبع عدد من رجال األعامل ،بحسب
قرار اإلحالة ذاته بتهم منح رشاوى لالستفادة من امتيازات غري
 67تصدر منظمة الشفافية الدولية مؤرش مدركات الفساد العاملي منذ  ،1995ويقيس
مؤرش  2019ترتيب  180دولة ،وذلك بناء عىل مدركات الفساد لدى القطاع الحكومي.
ومؤرش مدركات الفساد هو مؤرش مركب ومزيج من املسوحات والتقييامت التي تتناول
الفساد ،والتي تجمعها مجموعة متنوعة من املؤسسات البحثية ذات السمعة الطيبة .ويعترب
استعاماًل يف العامل.
ً
مؤرش مدركات الفساد من أوسع مؤرشات الفساد
 68منظمة الشفافية الدولية ،مؤرش مدركات الفساد ( 2019برلني :منظمة الشفافية
العاملية ،)2019 ،شوهد يف  ،2022/3/10يفhttps://bit.ly/3P4ol5o :
69 Transparency International, Annual Reports (2003-2012).
" 70مصادر قضائية تقدر حجم األموال التي خرستها الجزائر بسبب فساد مسؤولني كبار"،
روسيا اليوم ( ،2020/9/RT)، 20شوهد يف  ،2022/3/21يفhttps://bit.ly/3oM9krK :
" 71الجزائر :اعرتاف رئييس الحكومة السابقني مبنح امتيازات لرجال األعامل" ،العريب
الجديد ،2019/12/3 ،شوهد يف  ،2020/10/21يفhttps://bit.ly/3kLEJbF :
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مستحقة وتهريب األموال نحو الخارج بطرق غري رسمية ،إضافة إىل
التمويل الخفي لحملة انتخابية وأحزاب سياسية.
وتحفل وسائل اإلعالم الجزائرية بات ّهامات عن دفع رشكات أجنبية
رشاوى ضخمة إىل شخصيات سياسية وموظفني من ذوي املراكز
الرفيعة لضامن الحصول عىل العقود .وهذا ما حصل ،عىل سبيل
املثال ال الحرص ،مع مرشوع بناء الطريق الرسيع رشق-غرب الذي
يربط بني رشق البالد وغربها ،وهو مرشوع تكلفته  12مليار دوالر،
ميتد عىل مسافة  1200كيلومرت .وكشف محققون نظام رشاوى
وعموالت يشمل أجهزة أمنية يف البالد ومسؤولني بارزين يف وزارة
األشغال العمومية(.((7
وقد سبق أن انفجرت فضيحة فساد سنة  ،2010شملت الرشكة
الوطنية لنقل وتسويق املحروقات ،الرشكة العامة ألبحاث وإنتاج
ونقل وتحويل وتجارة الهيدروكربونات ،املؤسسة الوطنية للبحث
وإنتاج ونقل وتحويل وتسويق املحروقات (سوناطراك) النفطية
اململوكة للدولة .وأمر رئيس الجمهورية الرشكة حينها بتجميد
كل العقود التي وقّعتها يف املدة كانون األول /ديسمرب - 2009
وغش .ويف
شباط /فرباير  ،2010بسبب االشتباه يف وجود احتيال ّ
أيار /مايو ُ ،2011ح ِكم عىل الرئيس التنفيذي للرشكة محمد مزيان
بالسجن سنتني بسبب سوء استخدام األموال العامة ،إذ منح عقو ًدا
لرشكات ،مبارشة ،وليس من خالل منافسة .وظهرت فضيحة أخرى يف
شباط /فرباير  ،2013حني جرى التحقيق يف إيطاليا مع باولو سكاروين
 ،Paolo Scaroniرئيس رشكة إيني اإليطالية للنفط والغاز اململوكة
للدولة ،يف شبهة تقديم رشوة بـ  265مليون دوالر للفوز بعقود
مع سوناطراك.
اعترب اعتقال الثاليث السعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس بوتفليقة
واملستشار يف الرئاسة ،والفريق محمد مدين ،الشهري بـ "توفيق"،
رئيس جهاز املخابرات األسبق مدة  25سنة( ،((7والجرنال بشري طرطاق،
منسق جهاز االستعالمات السابق ،أبرز حدث عىل اإلطالق بعد خرب
استقالة بوتفليقة .و ُوضع ثالثة رجال أعامل ،هم اإلخوة كريم ونوح
طارق ورضا كونيناف ،إضافة إىل يسعد ربراب ،صاحب أكرب ثروة
يف البالد ،قيد الحبس املؤقت يف سجن الحراش الشهري .ويشتبه يف
تورط اإلخوة كونيناف يف "عدم احرتام التزامات عقود موقعة مع
" 72قضية الطريق السيار رشق-غرب :تعليق الجلسة واستئناف املحاكمة هذا اإلثنني"،
اإلذاعة الجزائرية ،2020/4/26 ،شوهد يف  ،2022/3/20يفhttps://bit.ly/3weqItM :
 73أُطلق رساح الجرنال محمد مدين الشهري بـ "توفيق" يف  2021/1/2بعد إسقاط
تهمة التآمر عىل سلطات الدولة .ينظر" :إطالق رساح الجرنال توفيق وتربئة السعيد
بوتفليقة من تهمة التآمر" ،ميدل إيست أونالين ،2021/1/2 ،شوهد يف  ،2022/3/11يف:
https://bit.ly/38kzQ8o
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الدولة واستعامل النفوذ مع موظفني حكوميني من أجل الحصول
عىل امتيازات" .وذكرت وكالة األنباء الرسمية الجزائرية أن ربراب
أودع السجن إثر تورطه يف "ترصيح كاذب بخصوص حركة رؤوس
أموال من وإىل الخارج" ،و"تضخيم فواتري استرياد عتاد مستعمل".
غري أنه تم اإلفراج عنه يف كانون الثاين /يناير  .2020ومل يقترص
مسلسل االعتقاالت عىل رجال األعامل فحسب ،بل شمل حتى
الفاسدين السياسيني ،حيث شهدت محكمة سيدي محمد يف وسط
الجزائر العاصمة إحالة العديد من الوزراء والشخصيات البارزة عىل
رئيسا الحكومة
قايض التحقيق بتهم فساد ،وأبرز تلك الشخصيات َ
السابقان عبد املالك سالل وأحمد أويحيى ،رفقة وزير املالية السابق
محمد لوكال.
يعرّب كل ذلك عن هشاشة النظام السيايس ،الذي تغيب فيه مبادئ
ّ
التداول عىل الحكم وفصل السلطات وسيادة القانون ،وهذا عىل
الرغم من تأكيد السلطات عزمها عىل امليض قد ًما يف محاربة الفساد
من دون هــوادة( .((7فعادة ما يوصف القضاء يف الجزائر بأنه غري
مستقل ،ويتسم بالعجز يف تحديد املسؤوليات .وإذا ح ّددها ،فهو
ال يجرؤ عىل العمل بالعقوبات املنصوص عليها يف القوانني ،التي عادة
ما تكون غامضة يسهل تأويلها وتحويرها ،وخاصة يف حالة الفساد
املؤسسايت الكبري ،حيث تك ّدس ملفاته إىل حني إتالفها( .((7يضاف إىل
ذلك تدين فاعلية املجتمع املدين وضعف احرتافيته يف مناهضة جرائم
فضاًل عن العوائق
الفساد ،ملا يعانيه من قلة الوسائل وشّ ح املواردً ،
اإلدارية والقانونية التي حالت دون حريته يف كشف قضايا الفساد
الكربى والتي أصبح الخارج يسهم يف تحريكها قبل الداخل(.((7

 .2فشل سياسة تنويع االقتصاد
تبنِّي التجارب الدولية عمو ًما أن الدول كلام صارت غنية ،انخفضت
ِّ
حصة قطاع الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل ،وارتفعت حصة التصنيع
والخدمات .وغال ًبا ما يحدث هذا التح ّول نتيجة التق ّدم التكنولوجي
يحسن اإلنتاجية الزراعية ،ويؤ ّدي إىل انتقال عوامل اإلنتاج
الذي ّ
صوب التصنيع والخدمات .ومل تشهد البنيات اإلنتاجية يف البلدان
 74اعتربت مسألة وقاية األموال العمومية من كل إهدار وتبذير ،ومكافحة الفساد
وأشكال اإلرضار باالقتصاد الوطني كافة من األمور االستعجالية التي عىل الحكومة القيام بها
(بيان مجلس الوزراء املجتمع يف .)2014/5/7
 75مثال ذلك السطو عىل مجلس قضاء الجزائر العاصمة والحريق الذي التهم ملفات
مجلس قضاء وهران سنة  .2013ينظر" :تفاصيل اقتحام مجلس قضاء الجزائر وحريق مجلس
وهران" ،الرشوق أونالين ،2013/5/23 ،شوهد يف  ،2022/3/4يفhttps://bit.ly/3Dy7hzz :
 76ح ّرك القضاء اإليطايل قبل الجزائري الدعوى القضائية ضد مسؤولني جزائريني كبار
يف قضية الرشاوى التي تورطت فيها الرشكة اإليطالية إيني مع مسؤولني يف رشكة سوناطراك
سنة  .2013وحتى الدعوى التي حركها القضاء الجزائري تضمنت عيوبًا إجرائية مل متكنه من
مبارشة اإلجراءات عىل مستوى اإلنرتبول.
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قلياًل من التنويع عىل مدى السنوات الثالثني املاضية .بيد
الريعية إال ً
أن القطاع الزراعي تقلّص حجمه النسبي كام حدث يف مناطق أخرى،
ومل ترتفع حصة قطاع الصناعات التحويلية إال ناد ًرا ،يف حني انكمش
الحجم النسبي لقطاع الخدمات.
يف أوائل تسعينيات القرن العرشين ،ح ّددت غالبية الدول التي مت ّر
مبرحلة انتقال ثالثة تح ّوالت مرتابطة يف مجال السياسات االقتصادية
بهدف تعزيز النمو وإيجاد فرص التوظيف الكافية والالئقة .ويتعلق
األمر باالنتقال من اقتصادات يهيمن عليها القطاع العام املتخم
باليد العاملة الزائدة ،إىل اقتصادات يكون فيها للقطاع الخاص دور
املحرك الرئيس للنمو .ومن اقتصادات مغلقة تعتمد عىل نحو مفرط
عىل حامية اإلنتاج املحيل ،إىل أخرى تنافسية متكاملة ومندمجة يف
االقتصاد العاملي ،ومن اقتصادات متمركزة حول قطاعات محدودة
يهيمن عليها النفط والغاز يف العديد من الحاالت ،إىل أخرى
أكرث تن ّو ًعا.
يف املقابل ،استمر قطاع التعدين ،مبا يف ذلك استخراج النفط والغاز،
يف هيمنته ،وزاد حجمه النسبي أكرث خالل العقود األخرية ،األمر الذي
يفيد بأن تنويع االقتصاد ال يزال هدفًا بعيد املنال .وتظهر بيانات
حديثة صادرة عن البنك الدويل أن قطاع التعدين ميثّل  37يف املئة
من الناتج املحيل اإلجاميل للدول العربية املص ّدرة النفط حاليًا ،يف
مقابل  28يف املئة فقط سنة  ،1990كام يساهم يف  85يف املئة من
صادرات السلع ،وما بني  65و 95يف املئة من اإليرادات الحكومية.
وتظهر البيانات أ ّن حجم قطاع التعدين يف اقتصادات دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ميثّل نحو نصف الناتج املحيل اإلجاميل.
وال يساهم قطاع الصناعة إال عىل نحو يسري يف النمو االقتصادي عىل
الرغم من تأثريه الكبري يف التغريات الهيكلية .وانتقلت حصة الصناعة
من  15يف املئة يف منتصف الثامنينيات إىل أقل من  5يف املئة حال ًيا
من الناتج الداخيل الخام .وهذا ما يعرب عن انحسار قطاع الصناعة
مبك ًرا؛ ألنها ظهرت قبل أن يصل القطاع الصناعي إىل درجة من النضج.
ونستطيع مقارنتها مبرحلة ما بعد الصناعة التي عاشتها البلدان الصناعية
العريقة( .((7أما الصادرات الصناعية أو ما يعرف يف الجزائر بالصادرات
خارج املحروقات فلم تتطور منذ سنة  ،1970وال ميكن التكهن بنسبة
النمو الذي ستعرفه بالنظر إىل حالة الجمود الذي يعانيه الجهاز اإلنتاجي
(العمومي والخاص) .ومن جهة أخرى ،متثل العوملة وعىل رأسها املنظمة
العاملية للتجارة ،والجزائر مل تنخرط فيها بعد ،والرسوم الجمركية غري
 77ال يتسم االنحسار الصناعي بأنه نسبي ،بل يتسم أيضً ا بأنه مطلق .يتزامن انخفاض
نسبة الصناعة إىل الناتج الداخيل الخام يف البلدان الصناعية الراسخة مع ارتفاع يف الدخل
الفردي .لكن النسبتني شهدتا يف الجزائر انخفاضً ا يف الوقت نفسه.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

التعريفية ومنافسة البلدان ذات التكلفة املنخفضة ،تحديات حقيقية
وصعوبات واقعية الخرتاق األسواق الدولية(.((7
فيام يتعلق مبيدان املحروقات ،نستطيع معاينة ظاهرة التخيل النسبي
عن نشاطات املصب (البرتوكيمياء) .فقد خصص برنامج استثامر
سوناطراك ( )2016-2012نحو  80يف املئة من الغالف املايل لتعزيز
إمكانات تصدير املواد النفطية الخام .وتصدر الجزائر املواد الخام
(النفط والغاز الطبيعي) أكرث من املواد املشتقة .ففي سنة ،2014
عىل سبيل املثال ،جاءت املواد البرتولية يف قامئة الواردات العرش
األوىل( .((7وتحت مس ّوغ إعادة تجديد احتياطيات الغاز والبرتول،
تب َّنت سوناطراك سياسة إعادة االقتصاد نحو القطاع األويل املتسقة
مع التقسيم الدويل للعمل التي تجاوزها الزمن والحاملة يف طياتها
كث ًريا من الهشاشة االقتصادية؛ فقامت بالتخيل عن حلم تصنيع البالد
الذي شهدته فرتة السبعينيات ،مقابل مقاربة مالية ربطت التوازنات
املالية واالقتصادية بتقلبات أسعار النفط.
وال يهتم القطاع الخاص ،الذي ينتج ما مقداره  85يف املئة من
القيمة املضافة خارج املحروقات ،بالصناعة التي ال متثل ّإاّل  6يف املئة
من الناتج الداخيل الخام ،بل يفضل عليها قطاع السكن واألشغال
العمومية والخدمات بسبب ضآلة االستثامرات واملدة القصرية
الستعادة األمــوال املستثمرة ،ومناخ أعامل منفر ،وعدم قدرته
عىل مواجهته املنافسة والواردات .كام ال ميكننا إال أن نفكر يف أن
الخصخصة هي عامل آخر للتدمري الصناعي بفعل أنه ال يستطيع
تعويض الدمار الحادث يف القطاع الصناعي.
لقد انتقلت عوامل اإلنتاج نحو عوامل أقل من ًوا (السكن واألشغال
العمومية والخدمات) وضعيفة املردود االجتامعي .وتعترب الجزائر
البلد الذي استثمر أكرث ،خالل آخر  15سنة ،يف منطقة جنوب
املتوسط مع تسجيل نسبة منو أقل ،وهذا ما يطرح مسألة تخصيص
" 78بلغت الصادرات الجزائرية خارج املحروقات عتبة  2.4مليار دوالر يف األشهر السبعة
األوىل من سنة  .2021ومن املتوقع أن تتعدى عتبة  4.5مليارات دوالر قبل نهاية السنة
الجارية ،مؤكدًا وجود منحى تصاعدي يف عملية التصدير ،وخاصة نحو البلدان األفريقية،
ما ساهم يف تقليص العجز يف امليزان التجاري" .ينظر ترصيح خالد بوشالغم مدير التجارة
الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات لإلذاعة الجزائرية" :توقع ارتفاع صادرات الجزائر
خارج املحروقات إىل حدود  5مليار دوالر" ،اإلذاعة الجزائرية ،يف  ،2021/9/5شوهد يف
 ،2021/9/8يف .https://bit.ly/3trYOJ9 :ونجد من بني أهم املواد املصدرة خارج قطاع
املحروقات ،األسمدة املعدنية والكيميائية األزوتية بقيمة  886مليون دوالر ،مقابل 524
مليون دوالر ،أي بزيادة تقدر بـ  69.1يف املئة مقارنة بالفرتة املناظرة من سنة .2020
 79شهدت املدة ( )2010-1985ارتفاع صادرات املواد الخام من  36إىل  72يف املئة ،يف حني
عرفت املواد املشتقة انخفاضً ا من  64إىل  28يف املئة من مجمل الصادرات النفطية .وقد كان
هذا التأخر يف مواد مصب املحروقات لفائدة املنبع سببًا يف تأخر الجزائر مقارنة بدول منظمة
أوبك يف ميدان البرتوكيمياء .ويعود ذلك باألساس إىل تفضيل الوظيفة املالية عىل الوظيفة
الصناعية للقطاع ،مبع ًنى آخر ،قدرة التحول الهيكيل والتنويع انطالقًا من املوارد الطبيعية.
ويف سنة  ،2014استوردت الجزائر ما يعادل  5مليارات دوالر من املواد املتعلقة بالبرتوكيمياء.
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املوارد عىل املستوى القطاعي واملؤسسايت املوجهة لالستثامر (الصناعة
مقابل الخدمات األولية ،واإلدارة مقابل املؤسسات) .واقترص النمو
االقتصادي عىل الصدمة اإليجابية لرشوط التبادل (الريع النفطي)،
مع ما يتضمنه ذلك من خسائر ديناميكية متمثلة بضعف طاقات
التمهني أو تراجعها ،واالبتكار واالندماج اإليجايب يف العوملة.

 .3التضييق على االستثمارات األجنبية
المباشرة
وضع قانون املالية لسنتَي ( )2010-2009قواعد جديدة إلقامة
االستثامر األجنبي املبارش ،تتعلق خاصة بنسبة املساهمة الوطنية
التي يجب أ َّاَّل ّ
تقل عن  51يف املئة( .((8وبنا ًء عليهُ ،مُينع عىل كل
مؤسسة أجنبية يف القطاع الصناعي أو املرصيف أن تنجز استثام ًرا من
دون إرشاك مساهم وطني .وميكن أن تكون هذه املساهمة خاصة أو
عامة .غري أ ّن نشاطات االسترياد بغرض إعادة بيع الواردات عىل حالها
من طرف األشخاص الطبيعيني أو املعنويني األجانب ال تت ّم إال يف إطار
رشاكة تساوي فيها املساهمة الوطنية املقيمة نسبة  30يف املئة عىل
األقل من رأس املال االجتامعي(.((8
وفتحت التعديالت الجديدة أمام املؤسسات العمومية فرصة الرشاكة
مع املؤسسات األجنبية ،وهذا ما ميكن أن نفرسه بالتخيل جزئ ًيا عن
يتعنّي عىل
مرشوع الخصخصة الذي بورش فيه منذ سنة  .1995كام ّ
االستثامرات األجنبية أو بالرشاكة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة
لفائدة الجزائر خالل مدة املرشوع كلها .كام توضع ،ما عدا الحاالت
الخاصة ،التمويالت الرضورية إلنجاز االستثامرات األجنبية املبارشة
أو بالرشاكة ،باللجوء إىل التمويل املحيل ،باستثناء تشكيل رأس املال.
وأدخل قانون املالية التكمييل لسنة  2010تعديالت أخرى عىل قانون
خصت يف هذه الحالة حق الشفعة الذي متارسه الدولة
االستثامرّ ،
واملؤسسات العمومية عىل كل التنازالت عن حصص املساهمني
األجانب أو لفائدة املساهمني األجانب(.((8
 80الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،أمر رقم  ،01-09مؤرخ يف  29رجب عام
 1430املوافق  22يوليو سنة  ،2009يتضمن قانون املالية التكمييل لسنة  ،"2009املادة ،58
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  26 ،44يوليو سنة 2009م.
ُ 81عدِّلت هذه املادة باملادة رقم  56من "قانون رقم  08-13مؤرخ يف  27صفر عام 1435
نصت عىل
املوافق  30ديسمرب سنة  2013يتضمن يتضمن قانون املالية لسنة  ،"2014التي ّ
أنه ال ميكن أن متارس نشاطات االسترياد بغرض إعادة بيع الواردات عىل حالها من طرف
أشخاص طبيعيني أو معنويني أجانب ،إال يف إطار رشاكة تساوي فيها املساهمة الوطنية
املقيمة نسبة  51يف املئة عىل األقل من رأس املال االجتامعي.
 82الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية" ،األمر رقم  01 - 10مؤرخ
يف  16رمضان عام  1431املوافق  26غشت سنة  2010يتضمن قانون املالية التكمييل لسنة
 ،"2010املادة  ،46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  29 ،49غشت سنة .2010
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نص القانون نفسه عىل أ ّن عمليات التنازل التام أو الجزيئ إىل
كام ّ
أسهاًم أو
الخارج عن األسهم والحصص االجتامعية لرشكات متلك
ً
حصصا اجتامعية يف رشكات خاضعة للقانون الجزائري استفادت
ً
من مزايا أو تسهيالت عند إنشائها ،إىل استشارة الحكومة الجزائرية
مسبقًا( .((8وتدل عبارة "استشارة" عوض اإلعالم إجراءات أخرى مل
يأت القانون عىل ذكرها ،وهو ما ميثل إجرا ًء يف غري مصلحة ضامن
االستثامرات .ويجب عىل األشخاص الطبيعيني الخاضعني للقانون
أسهاًم يف الرشكات املستقرة يف الجزائر ،أن يبلغوا
األجنبي املالكني ً
سنويًا قامئة مساهميهم التي تص ّدق عليها املصالح املكلفة بتسيري
السجل التجاري للدولة محل اإلقامة(.((8
خصيصا لل ّرد عىل مستثمر أجنبي قام ببيع
لقد أُدرِجت هذه املادة
ً
وحدة إسمنت ذات مردودية عالية ،استفاد من ميزات رضيبية كبرية،
ملستثمر أجنبي آخر مل يكن مرحبًا به يف الجزائر(((8؛ لكن هذا اإلجراء،
من وجهة نظر قانونية بحتة ،يصعب تحقيقه يف حالة املؤسسات
الكبرية املس ّعرة يف البورصة (وهو ما كانت تقصده هذه املادة) ،وال
ميكن تطبيقه إال يف حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،أو يف حالة
وجود مساهم كبري يحوز نسبة كبرية من األسهم .كام أ َّن التقنني
يحل مشكلة هذه الحالة
انطالقًا من حالة واحدة فقط ميكن أن ّ
تحدي ًدا ،لكنه يظل غري مالئم من الناحية القانونية بالنظر إىل أن
القانون يط ّبق عمو ًما ،وليس فقط لحاالت خاصة أريد من ورائها
منع حالة أن تتكرر.
ويُعترب التقييد املامرس عىل االستثامرات األجنبية املبارشة استجاب ًة
لرؤية السلطات العمومية حيالها .فليس املطلوب من هذه
االستثامرات خلق مناصب شغل جديدة فحسب ،بل رضورة إعادة
استثامر األرباح ،وإلزامية استعامل املواد األولية املحلية ،واالستثامر يف
مناطق ال تحظى باستقطابية كبرية ،ورضورة أن يكون هذا االستثامر
مهاًم لالقتصاد الوطني .وبنا ًء عليه ،يالحظ تعاظم األهداف املطلوب
ً
من املستثمر تحقيقها مقابل امتياز وحيد ،يتمثل باإلعفاءات الجبائية
املمنوحة؛ فمعظم هذه األهداف صعبة التحقيق إن مل نقل مستحيلة.
عىل سبيل املثال ،يُطلب من املستثمر األجنبي اللجوء إىل استعامل
املدخالت الوطنية ،يف حني أن عرض هذه املنتجات ضعيف ،أو حتى
السوق الوطنية .وحتى هذه األهداف التي
منعدم ،بسبب غيابها يف ّ
عىل املستثمر األجنبي تحقيقها ،مل تصدر النصوص التطبيقية الخاصة
بها .وهذا ما يجعل املستثمرين يف حالة ترقب وانتظار أو حذر ،ورمبا
 83املرجع نفسه.
 84املرجع نفسه ،املادة .48
 85أبــدت السلطات الجزائرية رسم ًيا امتعاضها من عملية البيع التي أجرتها رشكة
(مصن َعا املسيلة وعكاز) لصالح رشكة الفارج الفرنسية سنة .2007
أوراسكوم لإلسمنت ْ
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يف حالة خرق للقانون إذا ق ّرروا استرياد هذه املدخالت من الخارج.
مثااًل صارخًا عىل إجراءات ،رمبا كانت يف
وتُعترب مثل هذه اإلجراءات ً
رشع ،لكن الواقع أظهر أنها بعيدة كل
البدء ّ
تعرّب عن حسن نية امل ّ
(((8
البعد عن مجال التطبيق .
تعرّب هذه اإلجراءات وغريها (وهي كثرية يف الواقع) عن حالة من عدم
ّ
أساسا عن غياب رؤية استرشافية
الناجم
االقتصادية
الظرفية
يف
التحكم
ً
شاملة ملا يجب أن يكون عليه االقتصاد الجزائري .وبسبب غياب آليات
ف ّعالة للحوكمة االقتصادية والتخطيط ،يصبح هذا النوع من اإلجراءات
كثري الحدوث ،ما يخلق حالة من عدم االستقرار الترشيعي والضامن
القانوين .ومن ث َّم ،فإن السياسة الرامية إىل استقطاب االستثامرات
األجنبية املبارشة القامئة عىل منح املزايا الرضيبية فقط واالعتامد عىل
استقطابية االقتصاد الجزائري لهذا النوع من االستثامرات مل تؤت
مثارها .بل عىل النقيض ،اتضح أ ّن االستثامرات األجنبية تقتفي سلوك
املؤسسات الوطنية نفسها العاملة يف الجزائر ،القائم عىل االستفادة
من اإلمكانات الكبرية املتاحة لها من قبل االقتصاد الجزائري (وخاصة
مع الربامج الواسعة لالستثامر العمومي) عوضً ا عن التصدير.
فضاًل عن ذلك ،اتسم تعامل السلطات العمومية تجاه هذا النوع
ً
من االستثامر بنوع من االنفتاح يف البدء يف سنة  1993لتنتقل إىل
النقيض يف سنة  2009عرب التضييق عليها عىل نحو بعيد .لقد انتقلت
طبيعة التعامل من سياسة األبواب املرشعة إىل نوع من االنتقائية؛
فليست كل االستثامرات مر ّح ًبا بها ،بل يجب أن تستجيب لبعض
الرشوط حتى ميكنها اقتحام السوق .وكانت الدوافع من وراء ذلك
عديدة ،سواء املحيط الدويل الذي اتسم يف آخر العرشية األوىل
فضاًل
مست ،خاصةً ،البلدان املتقدمة؛ ً
منه بأزمة مالية عميقة ّ
عن العوامل املحلية ،حيث اتضح أ ّن االستثامرات األجنبية مل تقم
بالدور الذي كانت تنتظره منها السلطات العمومية .ومن املفروض
أن تكون النتائج املتوصل إليها َمعي ًنا لرسم سياسة أخرى ،تأخذ يف
االعتبار الواقع الدويل الراهن ،والواقع املحيل الذي يتطلب املزيد من
االهتامم للنهوض بالقطاع الصناعي.
غري أ ّن هذا التضييق مل يزد إال يف نفور املستثمرين األجانب ،سواء
يف قطاع املحروقات أو غريه من القطاعات االقتصادية األخرى (ينظر
الشكل ( .))4وهذا ما أجرب الحكومة عىل تغيري القواعد املتعلقة
 86غالبًا ما تخلق هذه الوضعيات أزمة ،تضطر الحكومة معها إىل إجراء تعديالت
إلجراءات تم اعتامدها بصفة مستعجلة ،من دون التشاور مع الرشكاء االجتامعيني وأرباب
العمل .ومن املنتظر أن تجري مراجعة قانون االستثامر الصادر سنة  ،2001واملعدل واملتمم
لتعميق اإلصالحات االقتصادية واالستجابة لتطلعات الرشكاء (ترصيح وزير الصناعة واملناجم
عبد السالم بوشوارب خالل الدورة الثالثة للجنة الوطنية ملتابعة التزامات عقد النمو املنعقدة
يوم  ،)2014/5/13وبوشارب يف حالة فرار خارج الجزائر (صدر أمر بالقبص الدويل عليه)،
وحكم عليه القضاء ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2019غياب ًيا بـ  20سنة سج ًنا.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
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الشكل ()4
تدفقات االستثامر األجنبي املبارش يف الجزائر (( )2019-1970مليون دوالر)

املصدر :قاعدة بيانات ،UNCTAD ،يف:https://bit.ly/3N7hWEj :

بإقامة االستثامرات األجنبية املبارشة مرة أخرى يف مرشوع قانون
املالية لسنة 2021؛ فقد فتحت الباب أمام املستثمرين األجانب
الراغبني يف إقامة نشاطات إنتاج البضائع والخدمات من دون الحاجة
إىل رشيك محيل املفروضة سابقًا ،وذلك يف حدود  51يف املئة( .((8كام
جرى إلغاء املادة املثرية للجدل املتمثلة برضورة وجود رشيك محيل
بنسبة ال تقل عن  51يف املئة (املعروفة بقاعدة .)49/51

 .4استنفاد أصول صندوق ضبط اإليرادات
(صندوق تحوط)
أظهرت األزمة املالية العاملية مدى أهمية توفر اقتصاد ما عىل عدة
أدوات متكاملة فيام بينها لالستعامل األمثل الحتياطيات الرصف،
سواء تعلق األمر بصندوق ضبط اإليـرادات لحامية االقتصاد من
الصدمات الخارجية ،أو صندوق استثامري ،أو صندوق تقاعد يضمن
متويل نفقات املتقاعدين ،أو صندوق لتسيري احتياطيات الرصف
لتنويع اإليرادات( .((8وس ّجلت الجزائر فوائض مالية معتربة ،ابتدا ًء من
 87الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية" ،قانون رقم  16–20مؤرخ يف
 16جامدى األوىل عام  1442املوافق  31ديسمرب سنة  ،2020يتضمن قانون املالية لسنة ،"2021
املادة  ،138الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  31 ،83ديسمرب سنة 2020م.
88 Amine Belaicha, et al. (eds.), "Création d'un Fonds d'investissement
d'État en Algérie: Quels enjeux?," Mondes en développement, vol. 159, no. 3
(2012), pp. 135-149.

سنة  2000نتيجة ارتفاع أسعار النفط إىل مستويات قياسية مقارنة
باألسعار السائدة يف فرتة التسعينيات؛ إذ بلغت احتياطيات الرصف،
يف نهاية  194 ،2013مليار دوالر (نحو  +1530يف املئة مقارنة بسنة
 .)2000ومنذ عرشية ( )2010-2000سمح التسيري الحذر للاملية
العمومية بتعزيز االحتياط العمومي عىل مستوى صندوق ضبط
اإليرادات الذي انتقل من  171.5مليار دينار جزائري (  2.4مليار
دوالر أمرييك) يف  4( 2001يف املئة من الناتج الداخيل الخام) إىل
 2931مليار دينار يف  38( 2006مليار دوالر أمرييك) ( 34يف املئة من
الناتج الداخيل الخام) ثم إىل  5634مليار دينار يف 72.64( 2012
مليار دوالر أمرييك) ( 35يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل)(.((8
كام سمح هذا التسيري بتقليص حصة املديونية العمومية الداخلية
مقارنة بالناتج الداخيل الخام الذي انتقل من  23.6يف املئة يف 2001
إىل  8.3يف املئة يف  .2012وبخصوص الديون الخارجية ،تظهر النتيجة
جليًا ،إذ انتقلت قيمتها من  18.1مليار دوالر يف  2001إىل 405.5
ماليني دوالر يف  ،2012أي من  33.1يف املئة من الناتج الداخيل الخام
يف  2001إىل  0.2يف املئة يف .((9(2012
 89الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية" ،قاعدة بيانات املالية
العامة" ،شوهد يف  ،2022/1/12يفhttps://bit.ly/3PgsT98 :
 90بنك الجزائر ،التقرير السنوي  2013التطور االقتصادي واالجتامعي (الجزائر.)2014 :
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ولتعزيز الوضعية املالية املريحة التي صار االقتصاد الجزائري
يتمتع بها منذ أكرث من عقد ،لجأت السلطات العمومية إىل إنشاء
صندوق لضبط اإليرادات النفطية من أجل حامية النفقات العمومية
من التقلبات السلبية ألسعار النفط يف السوق العاملية .ويف سياق
انخفاض أسعار النفط سنة  1998التي بلغت  11دوال ًرا للربميل،
قررت الحكومة اتخاذ إجراء احرتازي متثل بإنشاء صندوق ضبط
املوارد سنة  2000يف شكل حساب تخصيص للخزينة.
شهدت سنة  2000إنشاء أول صندوق سيادي يف الجزائر ،سمي
بـ "صندوق ضبط املوارد" وهي السنة التي سجلت فيها الجزائر
فوائض مالية معتربة ناتجة من االرتفاع القيايس ألسعار النفط يف
األسواق العاملية ،إذ حقق رصيد امليزانية العامة للدولة فائضً ا ق ّدر
بـ  400مليار دينار جزائري ( 5.45مليارات دوالر) بسبب ارتفاع

إيرادات الجباية البرتولية إىل  1231.2مليار دينار جزائري ( 16.8مليار
دوالر)( .((9خالل السنة نفسها ،ومن أجل االستفادة من هذه الفوائض
واستعاملها يف الحفاظ عىل استقرار امليزانية العامة للدولة ،بالنظر
إىل عدم اليقني الذي مييّز أسعار النفط عىل املديَني املتوسط والبعيد،
قررت الحكومة تأسيس صندوق لضبط إيرادات الجباية البرتولية
الذي يفوق تقديرات قانون املالية الذي تع ّده الحكومة خالل السنة.
وقد تم تأسيس هذا الصندوق من خالل قانون املالية التكمييل
الصادر يف  27حزيران /يونيو  ،2000الذي حدد يف مادته العارشة فتح
حساب تخصيص خاص رقم  302-103بعنوان صندوق ضبط املوارد،
وحدد هذا القانون طبيعة عمل الصندوق وأهدافه ومجاله ،مع العلم
املسرّية للصندوق ،من
أن تعديالت قد أدخلت عىل بعض القواعد ّ
خالل قانون املالية لسنة  2004وقانون املالية التكمييل لسنة .2006

الجدول ()1
وضعية صندوق ضبط اإليرادات ( 2018-2014مليون دوالر أمرييك)

السنوات

2014

2015

2016

2017

2018

رصيد الصندوق يف نهاية السنة السابقة

69.04

43.78

18.95

7.07

0.00

الجباية البرتولية (قانون املالية)

19.58

17.11

15.37

19.83

23.81

الجباية البرتولية املجباة

42.05

22.59

16.27

21.01

2.38

فائض قيمة الجباية البرتولية

22.47

5.48

0.90

1.18

0.00

تسبيقات بنك الجزائر

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

املتاحات قبل االقتطاعات

91.51

49.26

19.85

8.25

0.00

أصل املديونية العمومية املقتطعة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

تسديد تسبيقات بنك الجزائر

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

أصل املديونية العمومية الواجب املقتطعة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

متويل عجز الخزينة

36.80

28.67

12.68

8.25

0.00

مجموع االقتطاعات

36.80

28.67

12.68

0.00

0.00

الرصيد بعد االقتطاعات

54.71

20.60

7.17

0.00

-4.89
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ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
بلا تالآمو لقحلا تاباسح :رئازجلا يف يطارقميدلا لاقتنالل يسايسلا داصتقالا

وع ّدل قانون املالية التكمييل لسنة  ((9(2006الهدف الرئيس للصندوق
ليصبح عىل النحو التايل" :متويل عجز الخزينة دون أن يقل رصيد
الصندوق عن  740مليار دينار جزائري ( 9.6مليارات دوالر أمرييك).
وعىل هذا األساس ،ميكن تقسيم مضامني هذا التعديل قسمني :أو ًاًل،
وسع متويل عجز امليزانية ليشمل عجز الخزينة العمومية( ،((9ومل
ّ
يعد سبب العجز محد ًدا بانخفاض الجباية البرتولية إىل مستوى أقل
من تقديرات قانون املالية ،وهو ما يعني أن هدف الصندوق يتمثل
أي عجز يشمل الخزينة العمومية ،وبنا ًء عليه ،امليزانية
بتمويل ّ
العامة للدولة ،مهام كان السبب يف العجز؛ ثان ًيا ،يجب ّأاّل يقل رصيد
الصندوق عن  740مليار دينار جزائري ( 9.6مليارات دوالر أمرييك)،
ما يعني تحديد سقف لنفقات الصندوق ال ميكن تجاوزه ،وهو ما
يؤكد رغبة الحكومة يف جعل صندوق ضبط املوارد أداة مستدامة
لتعديل امليزانية العامة للدولة وضبطها عىل املدى البعيد.
ومع نشوب األزمة النفطية سنة  ،2014لجأت الحكومة إىل تغطية
عجز امليزانية الستعامل موارد هذا الصندوق ،إىل أن استنفدته متا ًما
سنة  .2017ومن ث َ َّم ،بقي أمام الحكومة خياران أحالهام م ّر ،إما
اللجوء إىل االستدانة الخارجية ،وهذا ما ترفضه متا ًما ،وإما اللجوء
إىل وسائل ما يُعرف بالتمويل غري التقليدي (طبع النقود) مع ما
تحمله من مخاطر التضخم وانهيار قيمة الدينار الجزائري .ومن غري
املؤمل أن تقوم الحكومة بتغيري سياستها جذريًا ،وخاصة يف الشق
االجتامعي منها .فمثّلت ثلث التحويالت االجتامعية ،وهي املعونات
املبارشة وغري املبارشة التي تقدمها الحكومة لعدد من القطاعات،
نحو  1772.5مليار دينار (حواىل  14مليار دوالر) ،أي ما نسبته 8.2
يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل سنة  ،2018لتنتقل هذه النسبة
إىل  8.4يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل سنة .2020

خاتمة
ت ُ َع ُّد الحالة الجزائرية مثااًلً للنموذج املستعيص عىل االنتقال
الدميقراطي بكل أشكاله ،مكتف ًيا برتتيبات دستورية محدودة تتمثل
أساسا باالنتخابات ،عززته وضعية الدولة الريعية بكل تجلياتها،
ً
سواء تعلق بهشاشة النظام السيايس أو باألزمات املتالحقة التي مر
بها منذ االستقالل حتى اليوم .يحتل ال ّريع مكانة كبرية يف االقتصاد
 92الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة املالية" ،أمر رقم  04 - 06مؤ ّرخ يف
 19جامدى الثانية عام  1427املوافق  15يوليو سنة  2006يتض ّمن قانون املالية التكمييل
لسنة  ،"2006املادة  ،25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  19 ،47يوليو 2006م.
 93إن مفهوم رصيد الخزينة أوسع من مفهوم رصيد امليزانية العامة ،إذ يضم رصيد
الخزينة العمومية رصيد امليزانية العامة للدولة ،إضاف ًة إىل أرصدة مختلف العمليات التي
تقوم بها الخزينة العمومية ،وال سيّام أرصدة الحسابات الخاصة للخزينة.

75
الجزائري ،وتعترب إشكالية الريع يف الجزائر قضية مركزية ،بُنيت عليها
اسرتاتيجية التنمية كلها .ويتمثّل التح ّدي الذي تواجهه الدول الغنية
بالنفط ،مبا فيها الجزائر ،بضامن تسخري السياسة امليزانية لتعزيز
النمو والتنويع االقتصادي عىل النحو الصحيح ،وتنفيذ إصالحات بيئة
أعاملها ،بهدف ترسيع وترية النم ّو غري النفطي ،وإيجاد فرص عمل
مستدامة ملواكبة الزيادة الفائقة يف حجم قوة العمل .وعىل الرغم
من انخراط الجزائر يف مسار اإلصالحات ،فإن ذلك مل مينع استمرارية
متساًم بأداء س ّيئ
هيمنة ال ّريع عىل كل مفاصل الحياة االقتصادية؛
ً
للمؤسسات ،وانحسار دور القطاع الخاص أمام هيمنة الحكومة
بفضل إيراداتها الهائلة .وحتى إن ُوجد هذا القطاع ،فهو يدور يف
فلك ال ُعصب التي تتحكم يف ال ّريع.

لقد اتضح أ ّن ال ّريع ميثل منظومة قامئة يف حد ذاتها ،تساهم يف كثري
من األحيان ،يف كبح التنمية االقتصادية املبنية عىل تنويع االقتصاد،
وإقامة اقتصاد تنافيس حقيقي .بل أكرث من هذا ،يساهم ال ّريع يف
تشجيع النشاطات االنتهازية والريعية التي تع ّمق األزمة .غري أنه
ال ميكن تحميل ال ّريع وحده كل االختالالت ،فقد كان لعوامل أخرى،
مثل اإلرث االستعامري والعوامل الثقافية ،وزنها يف األداء السيّئ
للمؤسسات .كام أ ّن االنتقال نحو اقتصاد السوق ليس عملية آنية
يتم فيها تغيري نظام اقتصادي بآخر ،بل يتعداه إىل كونه عملية تغيري
عميقة متس مناحي املجتمع برمته ،ويكون فيه للمؤسسات دو ٌر كب ٌري
يف كبح عملية االنتقال نحو اقتصاد السوق أو إنجاحها.
لقد مثّل حراك  22شباط /فرباير  2019لحظة فارقة يف تاريخ الجزائر
وعرّب بحق عن أمل الجزائريني يف االنعتاق ،ليس فقط من
الحديثّ .
نظام سيايس أخلف وعوده يف تحقيق تنمية لكل الجزائريني ،بل من
ركيزته األساسية املتمثلة بالريع .لقد اتضح مع مرور الزمن أ ّن تكلفة

ددعلالا  55ددعلالالجملا  55 -ددعلادعلا
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اإلصالح عالية عىل الصعد جمي ًعا .وعوض عن أن تكون اإلصالحات
السياسية راف ًدا ومعي ًنا ملواصلة اإلصالحات االقتصادية ،أضحت
هي العائق ،واحتلت أهمية أكرب حتى من اإلصالح االقتصادي يف
حد ذاته .لقد احتاجت هذه اإلصالحات إىل ما يعرف يف أدبيات
االنتقال نحو اقتصاد السوق بالرشوط األولية لإلصالح ،وهذا ما مل
تنجح اإلصالحات الجزائرية يف توفريه .وإن كانت الرشوط املوضوعية
املتعلقة بتدهور الحالة االقتصادية متوافرة ،فإن الرشوط املؤسسية
والهياكل السياسية مل تنضج بعد.
عىل خالف سنوات السبعينيات ،حني خ ُّصصت املــوارد النفطية
(ال ّريع) لالستثامر يف القطاع الصناعي ،اتجهت السلطات العمومية
يف السنوات األخرية إىل متويل النفقات أو التحويالت االجتامعية
من اإليرادات النفطية .كام أ ّن هذه األخرية تزايدت مساهمتها يف
متويل نفقات التسيري ،يف حني أ ّن املوارد املتأتية من إيرادات الجباية
العادية ال تغطي إال  55إىل  60يف املئة من هذه النفقات .كام منحت
األزمة املالية العاملية ،لسنة  ،2008السلطات العمومية مزي ًدا من
الحجج للتخيل تدريجيًا عن النهج التحريري الذي بارشته منذ أكرث
من عقدين؛ وإذا كانت الدول الغربية ملزمة بذلك لتاليف االنهيار
االقتصادي ،فإن الجزائر ركزت عىل بعض الجزئيات التي اعتربتها
السبب األكرب لنزيف العملة نحو الخارج.
كانت األزمة النفطية سنة  2014سب ًبا غري مبارش يف إجبار الرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة عىل التنحي سنة  .2019فبعد استنفاد
كل االحتياطيات يف صندوق ضبط اإليرادات وارتفاع عجز امليزانية،
مل تعد الحكومة قادرة عىل اإلنفاق بسخاء عرب التحويالت االجتامعية
والدعم املعمم املبارش وغري املبارش .إن اللّجوء املستمر إىل صندوق
ضبط املوارد لتمويل هذا العجز املتزايد داللة عىل تفضيل التمويل
النقدي عوض التمويالت األخرى ،وخاصة عن طريق السوق املالية.
وإذا كان هذا النوع من التمويل مل يؤ ِّد إىل ارتفاع معدل التضخم
نتيجة اعتامده عىل أموال الصندوق ،فإن العملية بأرسها ،يف املقابل،
تطرح أسئلة عن كيفية استعامل موارد الصندوق بصورة شفافة
من جهة؛ كام يظل التساؤل مطرو ًحا ،من جهة أخرى ،حول ماهية
التضامن بني األجيال من طريقة استعامل أموال هذا الصندوق.
لقد أظهر حراك  22شباط /فرباير ،وما تاله من تطورات ،خطورة
االستمرار يف هذه املامرسات ،ليس فقط عىل الصعيد االقتصادي ،مع
ما يحمله من آثار سلبية يف نسبة النمو القتصادي ومعدل البطالة
والتضخم ،بل يتعداه إىل األمن والسلم املجتمع َيني ،املرتبطني ارتباطًا
وثيقًا بالسياسات الحكومية املعتمدة عىل الريع.
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العامل الخارجي والحراك الشعبي في الجزائر
The External Factor and the Popular Hirak in Algeria
 في كثير من الدول بســياقات الحراك الشــعبي وفترات التحول، عادة،يرتبــط حضــور العامل الخارجي
 ويبرز هذا العامل بصفة جل ّية في الدول ذات المكانة الجيوسياســية.السياســي والمراحل االنتقالية
 تناقش هذه الدراســة متغ ّيــر العامل الخارجي.الواقعــة ضمــن فضاءات التنافــس اإلقليمي والدولي
 من خالل فحص حــدود التدخالت الدولية واإلقليمية في، في الجزائر2019  فبراير/ شــباط22 فــي حــراك
 وتهدف. مقارنة بحاالت عربية أخرى بدا فيها العامل الخارجي أشد تأثي ًرا،توجيه مسار الحراك الشعبي
 وتفسير مسألة غياب التدخالت الخارجية،إلى بحث محددات عالقة الجزائر بالقوى اإلقليمية والدولية
 ومناقشة فرص، لتنتهي إلى طرائق مســتقبل المســار السياســي المضطرب،في حراكها الشــعبي
أن مســألة غياب التدخالت اإلقليميــة والدولية في الحراك
ّ  وتوصلت الدراســة إلى.التحــول مــن الخارج
بعيــدا عــن االعتبــارات القيميــة
،أساســا بالمســتلزم الجيوسياســي واالســتراتيجي
الشــعبي ترتبــط
ً
ً
 حيث يتحدد ســلوك القوى الخارجية بالموقع الجيوسياســي للجزائر؛ إذ من شــأن مخاطر،والمعيارية
 فض ًلا عن،عــدم االســتقرار فــي البــاد أن تخلق تحديات أمنية شــديدة التعقيــد في منطقة المتوســط
. خاصة بالنسبة إلى األمن األوروبي،أهمية الجزائر في معادلة التوازنات االستراتيجية للمنطقة
. الجزائر، االنتقال الديمقراطي، التحوالت اإلقليمية، الحراك، العامل الخارجي:كلمات مفتاحية
The presence of the external factor is usually related to the context of the popular hirak,
the periods of political transition and the transitional phases in many countries. This
factor is evident in countries with a geopolitical position in regional and international
competition. This study discusses the variable of the external factor in the 22 February
2019 hirak in Algeria by examining the limits of international and regional interventions
in steering the course of the popular hirak compared to other Arab cases where the
external factor seemed to be more influential. It aims to discuss the determinants of
Algeria's relations with regional and international powers and to explain the issue of
the lack of external interference in the popular hirak, ending with the modalities of the
future of the turbulent political path and discussing the possibilities of transformation
from abroad. The study concludes that the lack of regional and international intervention
in the popular hirak is mainly related to geopolitical and strategic constraints, far from
value and normative considerations. The behaviour of external forces is determined
by Algeria's geopolitical situation. The risks of instability in the country would create
highly complex security challenges in the Mediterranean region. Added to this is the
importance of Algeria in assessing the strategic balances in the region, especially for
European security.
Keywords: The External Factor, Hirak, Regional Transformations, Democratic Transition,
Algeria.
. الجزائر، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعيل،أستاذ العلوم السياسية
Professor of Political Science, University of Hassiba ben Bouali, Chlef, Algeria. Email: a.boumediene@univ-chlef.dz
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ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
رئازجلا يف يبعشلا كارحلاو يجراخلا لماعلا

مقدمة
يرتبط عدم االستقرار يف البلدان العربية ،عادةً ،باستدعاء املؤامرة
الخارجية ،وهي مسألة تستغلها األنظمة القامئة لخلق تهديد وجودي
يف املخيال السيايس للمواطن العريب وعقله االجتامعي ،لتربير
السياسات التي تنتهجها من أجل البقاء (أو التكيّف) يف السلطة.
غري أن ذلك ال ينفي دور القوى الخارجية بوصفها فواعل تستثمر
أساسا
يف األزمات البنيوية التي تعانيها هذه البلدان ،والتي تتعلق ً
باالنسداد السيايس املزمن وغياب التداول السلمي عىل السلطة،
فضاًل عن الهشاشة االقتصادية ،وتفكّك النسيج االجتامعي والثقايف
ً
بفعل املامرسات التسلّطية .وال تختلف الجزائر كث ًريا عن السياق
(((
العريب نتيجة تجذّر التسلّطية واستعصاء التحول الدميقراطي فيها .
وبناء عليه ،فإ ّن منطلقات الحراك الشعبي الذي شهدته يف  22شباط/
فرباير  ،2019ذات منشأ وطني داخيل ،لكنها بقيت يف مرمى االخرتاق
والتوظيف الخارجي .شكَّلت الجزائر استثنا ًء رفقة مجموعة قليلة من
الدول العربية يف لفيف تح ّوالت الربيع العريب التي عرفتها املنطقة
العربية قبل عقد من الزمن ،حيث استطاع النظام الجزائري احتواء
موجة االنتفاضات األوىل بنهج خيار اإلصالحات السياسية الشكلية،
واالستجابة االستباقية النسبية للمطالب الشعبية .لكن تسارع
األحداث وتراكم املامرسات التسلّطية دفعا إىل إعادة إنتاج الرغبة
لدى الجامهري يف املطالبة بالتغيري ،وهو ما ت ُرجم بفعل االحتجاج يف
فاعاًل سياس ًيا وجس ًدا اجتامع ًيا
 22شباط /فرباير ،وبدا الشارع حينها ً
يف مواجهة الجسد السيايس للنظام السيايس الذي يتغذّى من قدرته
عىل البقاء ،عىل الرغم من الضغوط الداخلية واإلقليمية.
أكسبت العوامل االقتصادية وسياسات رشاء السلم االجتامعي،
واإلصالحات السياسية والقانونية ،النظام الجزائري مناعة يف وجه
الضغوط االجتامعية عىل خالف بلدان الربيع العريب التي انزلقت
إىل العنف والعنف املضاد ومثّلت مرس ًحا للتدخالت الخارجية،
مثلام حدث يف ليبيا واليمن وسورية .والحال أ ّن هذه املوجة من
االحتجاجات التي عرفتها معظم الدول العربية يف بداية عام 2011
قد تجاوزها النظام السيايس الجزائري؛ بفعل عوامل داخلية وأخرى
خارجية ،بيد أ ّن تراكم اإلرث التسلّطي دفع من جديد الجامهري إىل
الشارع مبطالب سياسية ،متثلت يف إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز
 1ينظر :عزمي بشارة ،االنتقال الدميقراطي وإشكالياته :دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2020 ،؛ عبد النور بن عنرت،
"إشكالية االستعصاء الدميقراطي يف الوطن العريب" ،يف :ابتسام الكتبي [وآخرون] ،الدميقراطية
والتنمية الدميقراطية يف الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2004 ،؛
الثورات العربية :عرس التحول الدميقراطي ومآالته (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.)2018 ،
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بوتفليقة الذي ع ّمر يف الحكم عرشين عا ًما ،ولجأ إىل تعديل الدستور
يف عام  2008ليجعل عهدات الرئاسة غري محدودة(((.
تكمن أهمية هذه الدراسة يف مناقشة متغري العامل الخارجي يف
الحركات االحتجاجية وتفسريه؛ إذ عىل الرغم من الجهد النظري الضخم
الذي تناول الكثري من تجارب العامل يف جنوب أوروبا وأوروبا الرشقية
ودول أمريكا الالتينية((( ،فإن دراسات العامل الخارجي تبقى خالل
املراحل االنتقالية يف املنطقة العربية نادرة ،كام أ ّن املنطقة من أكرب
مناطق العامل اخرتاقًا من الفواعل الخارجية((( .وتزداد األهمية العلمية
خصوصا يف الحالة الجزائرية؛ إذ ال نجد دراسات كافية
لهذا املوضوع،
ً
تفرّس أدوار العامل الخارجي يف سياق الحراك الشعبي .وتهدف الدراسة
ّ
إىل جملة من األهداف تتمثل يف فحص محددات عالقة الجزائر بالقوى
اإلقليمية والدولية؛ وتفسري مسألة غياب التدخالت الخارجية يف الحراك
الشعبي الجزائري؛ وتفسري غياب املستلزم الدميقراطي وحضور املستلزم
االسرتاتيجي يف عالقة الجزائر بالقوى الخارجية(((.
تحاول الدراسة تحليل بعض جوانب إشكالية العامل الخارجي من
خالل اإلجابة عن سؤال رئيس :ما حدود التدخالت الدولية واإلقليمية
يف توجيه مسار الحراك الشعبي الجزائري؟ ولإلجابة عن اإلشكالية،
تبحث الدراسة يف األسئلة الفرعية التالية :ما املحددات والتفاعالت
التي تحكم عالقة الجزائر بالقوى الدولية واإلقليمية؟ وملاذا غابت
التدخالت الخارجية يف الحراك الشعبي الجزائري ،مقارن ًة بحاالت
عربية أخرى؟ وهل ارتبط هذا الغياب باالعتبارات الجيوسياسية أكرث
من ارتباطه باالعتبارات القيمية واملعيارية؟((( وما مستقبل التدخل
الخارجي يف ظل ديناميات الحركات االحتجاجية؟
 2حددها الدستور الجزائري بعهدتني (دساتري  ،)1996-1989ويف عام  2008عدّل الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة الدستور ليجعلها غري محدودة ،من أجل البقاء يف الحكم ،قبل أن يعدّله
مجددًا يف عام  2016ويعود إىل القاعدة السابقة (عهدتان فقط) .ينظر :الجمهورية الجزائرية
الدميقراطية الشعبية" ،القانون رقم  ،16-01مؤرخ يف  26جامدى األوىل عام  1437املوافق ل
 06مارس  ،2016يتضمن التعديل الدستوري" ،الجريدة الرسمية ،العدد  7( 14مارس .)2016
مثاًل :سريجيو بيطار ولوينثال أبراهام (تحرير) ،تجارب التحول إىل الدميقراطية:
 3ينظر ً
حوارات مع القادة السياسيني (القاهرة :دار الرشوق)2016 ،؛ ألفرد ستيبان (تحرير)،
دميوقراطيات يف خطر! ،ترجمة أنطوان باسيل ،ط ( 2بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش)2016 ،؛ نارسيس س ّريا ،االنتقال العسكري :تأ ّمالت حول اإلصالح الدميقراطي للقوات
املسلّحة ،ترجمة وفيقة مهدي (بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش.)2016 ،
4 Abdennour Benantar, "Implications du printemps arabe sur la sécurité en
Méditerranée," Cahiers de la Méditerranée, no. 89 (Décembre 2014), pp. 87-98.
5 Abdennour Benantar, "UE-Algérie: La puissance normative à l'épreuve
des impératifs stratégiques," in: Abdennour Benantar (dir.), Europe-Maghreb:
Paradoxes de la proximité (Alger: CREAD, 2010).
 6ما يسميه عبد النور بن عنرت "املستلزم األخالقي" (أي املبادئ) و"املستلزم املصلحي"
(املصالح األمنية) .ينظر :عبد النور بن عنرت" ،عقيدة الجزائر األمنية :ضغوطات البيئة اإلقليمية
ومقتضيات املصالح األمنية" ،ورقات تحليلية ،مركز الجزيرة للدراسات ،2018/5/2 ،شوهد يف
 ،2022/3/18يفhttps://bit.ly/3wAuPSn :؛ ينظر أيضً ا.Benantar, "UE-Algérie," p. 326 :
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منهج ًيا ،تعتمد الدراسة مقاربة التحليل النظمي /النسقي ،حيث
تتناول البيئة الداخلية والخارجية التي يتفاعل فيها النظام السيايس
الجزائري ،من خالل إبراز البيئة واملحددات الداخلية والخارجية
التي تحكم تفاعل البيئة الخارجية معه .وتناقش أيضً ا املدخالت
واملخرجات عرب التطرق إىل تفسري غياب األدوار الخارجية يف الحراك
الشعبي الجزائري ،وكذلك إدارة املواقف اإلقليمية والدولية .وأخ ًريا
تروم الدراسة عرض عملية التحويل عند معالجة السلوك واملامرسات
املرتبطة بالعامل الخارجي يف حالة الجزائر.
تقسم هذه الدراسة أربعة مباحث أساسية .يناقش األول دور العامل
الخارجي ضمن خصوصية السياقات الدولية لالنتقال الدميقراطي
بغية استخالص الدروس واالستفادة منها عرب ًيا ويف الحالة الجزائرية.
أما املبحث الثاين فيبحث يف السياق اإلقليمي والدويل للجزائر،
مركّ ًزا عىل ثقل املعطى التاريخي ومحددات التفاعل من خالل إبراز
مكانة الجزائر يف االسرتاتيجيات الدولية .ويتطرق املبحث الثالث إىل
املواقف الدولية من الحراك الشعبي يف الجزائر .ويفحص املبحث
الرابع مستقبل املسار السيايس املضطرب من خالل فرص التحول من
الخارج ،وذلك عرب مجموعة من املداخل ،أبرزها املدخل السيايس
واالقتصادي والثقايف واألمني والعسكري.

ً
أوال :دور العامل الخارجي ضمن
خصوصية السياقات الدولية
لالنتقال الديمقراطي
متثل ديناميات العامل الخارجي أحد األمناط الرئيسة يف الدفع نحو
االنتقال الدميقراطي ،ويتحقق هذا النمط حني يكون هذا االنتقال
نتيجة تدخالت وضغوط خارجية ،وكذلك الرشوط السياسية املتعددة
األطراف وبرامج املساعدة الدميقراطية يف سياق املرشوطية السياسية
واالقتصادية ،ونشاطات حقوق اإلنسان وشبكات الدميقراطية
االنتقالية ،عىل الرغم من تراجع الرتويج للقيم الليربالية من القوى
ولعل هذه االرتباطات كانت أشد تركي ًزا واستدامة يف بعض
الكربىّ .
املناطق ،مثل أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية ،مقارنة بأفريقيا جنوب
الصحراء ،وذلك بفعل النفوذ الغريب والعالقة بالواليات املتحدة واالتحاد
األورويب واملؤسسات الدولية املتعددة األطراف التي يقودها الغرب،
مثل صندوق النقد الدويل((( .كام كانت أشد ح ّدة يف السياق الغريب،
 7عن السياق األفريقي ،ينظر:
Richard Joseph, "Democratization in Africa after 1989: Comparative and
Theoretical Perspective," in: Lisa Anderson (ed.), Transitions to Democracy
(New York: Columbia University Press, 1999), p. 237.
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نتيجة دعم القوى الغربية للتسلّطية يف املنطقة العربية(((؛ العتبارات
تتعلق مبصالح أمنية واقتصادية ،حيث مثّلت هذه القوى دعامة
أساسية لألنظمة الحاكمة العربية عرب تزويدها برشعيتها الخارجية.

بيّنت دراسة ستيفن ليفيتسيك ولوتشان أ .واي املميّزة" ،االرتباط
كاًّل من النفوذ والعالقة الوطيدة بالغرب
الدويل والدميقراطية" ،أن ًّ
ساهام يف رفع تكلفة النزعة االستبدادية خالل حقبة ما بعد الحرب
الباردة؛ لكن آليات النفوذ ،مثل الضغط الدبلومايس واملرشوطية
السياسية والتدخل العسكري ،يندر أن تكون يف حد ذاتها كافية
بداًل
لتحويل أوتوقراطيات ما بعد الحرب الباردة إىل دميقراطياتً .
من ذلك ،ساهمت االرتباطات األشمل ،عىل نحو بعيد ،يف استمرارية
الدميقراطية وقتًا أطول .وقد اعتمد الباحثان عىل مقارنة املناطق
وقياس درجة العالقة واالرتباط الدويل إلثبات ح ّجتهام(((.
يرى ليفيتسيك وواي أنه ميكن تعريف النفوذ الغريب( ((1بأنه انصياع
الحكومات االستبدادية إىل الضغط الخارجي من أجل إرساء الدميقراطية.
كام يجري تحديد مع ّدالت النفوذ من خالل ثالثة عوامل عىل األقل:
 8ينظر :عيل خليفة الكواري (تحرير) ،االستبداد يف نظم الحكم العربية املعارصة (بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية)2005 ،؛ خلدون حسن النقيب ،الدولة التسلّطية يف املرشق
العريب املعارص :دراسة بنائية مقارنة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1991 ،
 9ستيفن ليفيتسيك ولوتشان أ .واي" ،االرتباط الدويل والدميقراطية" ،يف :الري داميوند
ومارك ف .بالنرت (تحرير) ،الدميقراطية :أبحاث مختارة (بريوت :رشكة املطبوعات للنرش
والتوزيع ،)2016 ،ص .455-476
 10ال ميكن حرص النفوذ الغريب يف مسألة الدميقراطية ،بل يتعداها إىل أشكال مختلفة
أخرى ،مبا يف ذلك النفوذ االقتصادي واالخرتاق الثقايف .ينظر :عيل جالل معوض" ،القابلية
لالنكشاف :العوامل الداخلية والخارجية الدافعة للتدخل يف العالقات الدولية" ،السياسة
الدولية ،ملحق اتجاهات نظرية ،العدد ( 195يناير  ،)2014ص .18-11

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
رئازجلا يف يبعشلا كارحلاو يجراخلا لماعلا

1.تكون الدول األضعف اقتصاديًا وعسكريًا ،مثل دول أفريقيا
جنوب الصحراء ،أكرث عرضة للضغط الخارجي ،أما البلدان
األقوى ،مثل الصني والهند وروسيا ،فهي أقل عرضة ألدوات
النفوذ ،ألنها ستكون غري مجدية.
2.حني تكون لدى الحكومات الغربية مصالح اقتصادية أو أمنية
مهمة ،كام هي الحال يف منطقة الرشق األوسط ورشق آسيا،
فمن غري املرجح أن ت ُجمع القوى الغربية عىل املطالبة باإلصالح
السيايس.
3.يجري تقليص النفوذ الغريب يف الحاالت التي تكون فيها
للحكومات حرية االستفادة من الدعم السيايس أو االقتصادي
أو العسكري من قوة إقليمية بديلة؛ فعىل سبيل املثال،
ش ّجعت مساعدة جنوب أفريقيا لزمبابوي حكومة الرئيس
موغايب عىل الصمود يف وجه الضغط العاملي نحو الدميقراطية
يف املــدة  .2005-2000ويف مناطق أخــرى ،ساعد التدخل
الغريب يف إحباط انقالبات عسكرية أو ص ّدها يف اإلكوادور
فاصاًل
وهايتي وغواتيامال والباراغواي ،وكان الضغط الخارجي ً
يف إجبار األوتوقراطيني عىل التنازل عن السلطة أو إجراء
انتخابات متعددة األحزاب يف كل من بنني وجورجيا وكينيا
وماالوي وزامبيا .وباستثناء عملية توسع االتحاد األورويب ،فقد
أثبتت وسيلة رشوط االقرتاض السيايس (املرشوطية) بأنها أقل
فاعلية يف تحقيق دميقراطية كاملة ،وتم االكتفاء بالدميقراطية
االنتخابية  ،Electoral Democracyوالدميقراطية املش ّوهة
أو غري املكتملة .نتيجة لذلك ،وعىل الرغم من تصاعد مظاهر
التسلّطية واالستبدادية ومؤرشاتهام يف العامل بسبب االنقالبات
العسكرية وإلغاء االنتخابات ،فإن الضغط الغريب مل يكن مجديًا
يف تكريس الدميقراطية(.((1
أما يف سياق دميقراطيات جنوب أوروبا (إسبانيا واليونان والربتغال)،
فقد كانت العوامل الداخلية حاسمة يف الدفع نحو الدميقراطية يف
هذه البلدان بعد عقود من االستبداد( ،((1بيد أن العامل الخارجي
املتمثل يف محاوالت االنضامم إىل االتحاد األورويب والتفاعل ضمن
السوق األوروبية املشرتكة ،كان مح ّف ًزا واض ًحا عىل رضورات االندماج
فضاًل عن أ ّن السوق األوروبية
يف السياق الثقايف األورويب الغريبً ،
 11ليفيتسيك وواي ،ص .456-459
 12حول تجارب دول جنوب أوروبا وأمريكا الالتينية ،ينظر :ستيبان (تحرير) .وعن حاالت
أخرى يف آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية ،ينظر :عبد الفتاح مايض" ،مداخل االنتقال
إىل نظم حكم دميقراطية" ،يف :عيل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض (تحرير) ،ملاذا انتقل
اآلخرون إىل الدميقراطية وتأخر العرب؟ :دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى (بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية.)2009 ،
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واالتحاد األورويب ساهام عىل نحو بعيد يف دميومة الدميقراطية يف
هذه الدول؛ بخاصة يف دعمها اقتصاديًا ،وتحسني مستويات املعيشة
فيها بعد زوال الدكتاتورية؛ ذلك أ ّن الرشوط االقتصادية مهمة يف
سياقات االنتقال الدميقراطي .ويف أوروبا الرشقية ،مل يكن االنتقال إىل
الدميقراطية ممك ًنا من دون العامل الخارجي(.((1
ارتبط منط التدخل العسكري يف االنتقال الدميقراطي ،يف أغلب
الحاالت ،بحروب ورصاعات تؤثر فيها وتحكمها مصالح وتوازنات
داخلية وإقليمية ودولية ،عىل نحو ما فعلت الواليات املتحدة يف
غرينادا وبنام يف مثانينيات القرن املايض ،أو بعد غزو أفغانستان يف عام
 ،2001والعراق يف عام  .2003ويحدث التدخل العسكري الخارجي
ألسباب وذرائــع مختلفة ،منها إلحاق الهزمية بنظام دكتاتوري،
والتدخل ألسباب إنسانية ،ووضع حد لحرب أهلية طاحنة ،وغريها.
ويالحظ أن الهدف ،يف غالبية حاالت التدخل العسكري الخارجي ،مل
يكن تأسيس نظام دميقراطي ،بل كان لدوافع مصلحية واسرتاتيجية
يف الدرجة األوىل .وإذا كان االنتقال الدميقراطي من خالل التدخل
العسكري الخارجي قد نجح يف بعض الحاالت ،كام كانت الحال يف
أملانيا واليابان( ((1بعد الحرب العاملية الثانية ،فإنه فشل يف حاالت
أخرى كثرية( .((1وهنا ،حني تكون االرتباطات قوية ،فمن املر ّجح أن
نصل إىل دميقراطية مستدامة ،عىل عكس االرتباطات الضعيفة .كام
أن السياسات الغربية القامئة عىل املشاركة الواسعة قد تكون مفيدة
للدميقراطية ،أكرث من أثر السياسات القامئة عىل العزل والعقوبات
والتدخل العسكري(.((1
الواقع أ ّن السياسات الغربية ،وعىل رأسها السياسة األمريكية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ارتبطت يف األساس بهواجس
اقتصادية وأمنية واسرتاتيجية ،كضامن إمدادات النفط ومكافحة
اإلرهاب وضامن أمن إرسائيل .وعىل الرغم من تبني الواليات املتحدة
خطاب تعزيز الدميقراطية يف توجهات سياستها الخارجية ،فإن مسألة
الدميقراطية يف األنظمة العربية بقيت مرتبطة باملصالح االقتصادية
األمريكية والغربية ،وبسياسات مكافحة "التطرف الديني" .ففي
 13عزمي بشارة" ،مالحظات عن العامل الخارجي يف االنتقال الدميقراطي" ،سياسات عربية،
العدد ( 38أيار /مايو  ،)2019ص 11؛ ينظر أيضً ا :بشارة ،االنتقال الدميقراطي وإشكالياته.
 14فرضت الدول املنترصة نظا ًما دميقراط ًيا عىل أملانيا واليابان .وقد أطلق الخرباء عىل
ذلك "ساعة الصفر"  Stunde nullوتعني أن الدميقراطية يف هذه الدول بدأت من ال يشء،
حيث اعتربوا أنه ال يوجد موروث تاريخي أملاين أو ياباين يف الدميقراطية .ينظر :جوين عايص،
نظريات االنتقال إىل الدميقراطية :إعادة نظر يف براديغم التحول (رام الله :مواطن ،املؤسسة
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،)2006 ،ص .9-10
 15حسنني توفيق إبراهيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ،تقرير ،مركز الجزيرة
للدراسات ،2013/2/14 ،شوهد يف  ،2021/7/25يفhttps://bit.ly/3Ma4foN :
 16ليفيتسيك وواي ،ص .475-476
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العراق يف عام  ،2003عىل سبيل املثال ،مل تكن الدميقراطية هدفًا
رئيسا بل كانت مطيّة لتحقيق مكاسب اقتصادية ،ويف مرص ،عىل
ً
تخيّل اإلدارة األمريكية عن الرئيس حسني مبارك والقبول
الرغم من ّ
بوصول اإلسالميني إىل الحكم يف عام  ،2012فإنها عادت بعد ذلك إىل
دعم التسلّطية الصاعدة بقيادة العسكر بعد عام ونصف العام فقط.
تعرّب عن استعصاء يف التو ّجه نحو
بالعودة إىل الحالة الجزائرية التي ّ
(((1
التغيري وتحقيق االنتقال الدميقراطي الذي مل يتحقق  ،عىل الرغم
من مكاسب االنفتاح السيايس منذ دستور عام  ،1989قد يطرح
الحديث عن العامل الخارجي إشكاليات مغايرة عىل خالف التدخل
يف مناطق أخرى؛ بحجج دعم الدميقراطية واإلصالح السيايس ،وذلك
العتبارات مالية يف األساس .ففي املغرب العريب ،عىل سبيل املثال ،مل
تستجب ليبيا والجزائر لسياسات االتحاد األورويب وضغوطه من أجل
اإلصالحات يف البلدان املغاربية يف إطار السياسة األوروبية الجديدة
للجوار بعد عام  ،2011والتي حملت عنوان" :استجابة جديدة لجوار
متغري" ،مقارنة باملغرب وتونس ،نتيجة اعتبارات الثقل االسرتاتيجي
والقوة املالية واالقتصادية للجزائر وليبيا .ومن ث ّم ،يتعامل االتحاد
األورويب يف هذا املضامر مع الجزائر عىل أساس اقتصادي وأمني
واسرتاتيجي ،بعي ًدا عن املستلزم املعياري املتمثل يف فرض ق ّوته
املعيارية ،كام يس ّوق نفسه إقليم ًيا ودول ًيا(.((1

ثان ًيا :السياق اإلقليمي والدولي
للجزائر ،ثقل المعطى التاريخي
ومح ّددات التفاعل
تحظى الجزائر بثقل جيوسرتاتيجي مهم ،نظ ًرا إىل موقعها الجغرايف
الذي تنفتح من خالله عىل أربع دوائر جيوسياسية تتمثل يف الدائرة
املغاربية واملتوسطية واألفريقية والعربية؛ ما يؤ ّهلها ألن تكون الع ًبا
إقليم ًيا ،ودولة محورية يف نطاقها الجغرايف .تنظر القوى الخارجية
 17ميكن اعتبار ما حدث يف حراك الجزائر ( )2021-2019تح ّواًلً سياس ًيا غري مكتمل ،حيث
ما عاد النظام السيايس الجزائري مرتبطًا بسياسات األنظمة الشمولية ،لكنه يف الوقت نفسه
مل يرق بعد إىل املامرسة الدميقراطية ،كام أ ّن التحول حدث عىل مستوى التعديل الدستوري،
ومل يحدث عىل مستوى النخب والثقافة السياسية .عن التحول من خالل الدساتري ،ينظر:
Michael McFaul, "The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship:
Noncooperative Transitions in the Postcommunist World," World Politics,
;vol. 54, no. 2 (January 2002), pp. 212-244
ألفارو فاسكونسيلوس وجريالد ستانغ (تحرير) ،اإلصالح الدستوري يف األوقات االنتقالية:
تأمني رشعية مسار بناء املؤسسة الدميقراطية ،ترجمة وائل السواح (بريوت /باريس :املركز
اللبناين لدراسات السياسة؛ مبادرة اإلصالح العريب.)2014 ،
18 Timo Behr, "After the Revolution: The EU and the Arab
Transition," Notre Europe, April 2012, p. 20, accessed on 6/8/2021, at:
https://bit.ly/3MZHx2o
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رئيسا
ً
إىل الجزائر باعتبارها عامل استقرار يف بيئتها اإلقليمية،
وفاعاًل ً
يف الحفاظ عىل األمن اإلقليمي ،وتق ّدم الجزائر نفسها باعتبارها أكرب
وأهم رشيك اقتصادي وأمني للقوى الخارجية يف املنطقة ،مثل االتحاد
فضاًل عن رشاكتها التقليدية املهمة مع
األورويب والواليات املتحدةً ،
الصني وروسيا .ونظ ًرا إىل خربتها يف مجال مكافحة اإلرهاب ومكانتها
يف مجال الطاقة ،خاصة بالنسبة إىل االتحاد األورويب .ومع موجة
الربيع العريب ،اكتسبت الجزائر مناعة يف وجه الضغوط اإلقليمية
بفعل اإلصالحات السياسية الشكلية التي ا ّدعى النظام الجزائري
تنفيذها حفاظًا عىل بقائه ،وبقيت االستجابة للضغوط الخارجية
ضعيفة نظ ًرا إىل البحبوحة املالية التي متثلت يف عام  2012يف أكرث
من  200مليار دوالر احتياطي رصف بالعملة األجنبية.

من ناحية أخرى ،مثّل حراك  22شباط /فرباير  2019إرباكًا حقيق ًيا
للسلطة الحاكمة يف الجزائر ،نظ ًرا إىل الظروف اإلقليمية املحيطة
بالبلد .فقد وظَّفت السلطة ،قبل الحراك وبعده ،ذريع َة عدم
االستقرار يف دول الجوار ،ودول الربيع العريب عامة ،يك تس ّوق لنظرية
املؤامرة؛ أو ما س ّمته يف خطاباتها "األيادي الخارجية" املرتصدة بالبالد،
بدعوى الحفاظ عىل االستقرار واستكامل البناء السيايس واالقتصادي
وتحصني الجبهة الداخلية ،وهو املس ّوغ الذي وظّفته لتقويض
أي محاولة لالنفتاح السيايس ،وساهم يف غلق اللعبة السياسية.
ّ
وانتهجت القوى الخارجية خيار املحافظة عىل الوضع القائم ،ألنه
أفضل سيناريو للمحافظة عىل االستقرار السيايس-األمني يف املنطقة.
عالوة عىل ذلك ،ليس من مصلحة هذه القوى الخارجية ،خاصة
دول االتحاد األورويب ،زعزعة استقرار الجزائر يف وقت تعاين املنطقة
ترهل الدولة واالحرتاب الداخيل يف ليبيا ،وانعدام االستقرار يف منطقة
الساحل األفريقي التي متثل العمق الجنويب لألمن الجزائري واألمن
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األورويب م ًعا( .((1وبناء عليه ،يتجاهل االتحاد األورويب الذي يتقاسم
مع الجزائر حدو ًدا بحرية شاسعة ومصالح اقتصادية مهمة ،املطلب
الدميقراطي واالعتبارات األخالقية يف تعامله مع السلطة الجزائرية،
ويضع االعتبارات األمنية واالسرتاتيجية يف سلّم أولوياته ويدافع عن
مكانته( ((2يف العالقات الدولية باعتباره قوة مدنية وقوة اسرتاتيجية،
عىل الرغم من تسويق نفسه قوة معيارية(.((2
بخالف القوى الغربية ،ال ته ّم روسيا والصني بحكم خصوصية نظا َمي
حكمهام ،االعتبارات الدميقراطية ،بقدر تركيزهام عىل املصلحة
أساسا إىل اعتبارات
االقتصادية يف تعاملهام مع الجزائر ،وهذا يرجع ً
داخلية؛ إذ ليس من مصلحتهام إحداث تغيري دميقراطي .ولهذا ،فإن
سلوكهام اإلقليمي هو يف حقيقة األمر ذو منبع داخيل ،ومن ثم فهام ال
تجعالن املعطى الدميقراطي مطيّة لفرض مقاربتهام النفعية .وأخ ًريا،
مل يكن للقوى اإلقليمية العربية حضو ٌر بارز يف الحراك الجزائري،
ويعود ذلك ،يف جزء منه ،إىل طبيعة الحراك نفسه ،فقد كان سلم ًيا
عىل غرار الكيفية التي تعاملت بها القوى األمنية مع املسريات ،كام
أنه مل يصطبغ بلون أي تيار سيايس يف البالد؛ ويعود يف جزء آخر منه
إىل الحساسية املفرطة التي يبديها الرأي العام الجزائري تجاه أي
تدخل أجنبي يف الشؤون الداخلية للبالد.
يناقش هذا املبحث محددات سلوك القوى الخارجية املؤثرة يف
املشهد الجزائري زمن الحراك الذي خالف التوقعات كلها من حيث
أمناط التغيري ومسارات التفاعل وسلوك الفواعل املؤثرة فيه ،وسيجري
ترتيبها عىل أساس األولوية التي أعطاها صانع القرار الجزائري لهذه
القوى يف أثناء الحراك ،حيث إ ّن التوجه نحو روسيا والصني كان بارزًا
من خالل الزيارات الدبلوماسية املبكرة إىل هذين البلدين.

 .1روسيا والصين :العالقات التاريخية
وغياب نموذج للتصدير
يقدم عزمي بشارة حجا ًجا ميكن أن يشكل منطلقًا لفهم السلوك
الرويس والصيني تجاه قضايا االنتقال الدميقراطي ،حيث يقول:
 19عبد النور بن عنرت" ،العامل الخارجي واالنسداد السيايس يف الجزائر" ،ورقات تحليلية،
مركز الجزيرة للدراسات ،2019/3/21 ،شوهد يف  ،2022/3/8يفhttps://bit.ly/3P3EdFj :
 20ميكن االطالع عىل النقاشات النظرية الخاصة بالدور الدويل لالتحاد األورويب يف:
Damien Bouvier, La représentation internationale de l'union européenne, Centre
Favre - Centre de Recherche en Droit Antoine Favre (Bruxelles: Université
Savoie Mont Blanc, 2020); Franck Petiteville, La politique internationale de
& l'Union européenne (Paris: Presses de Sciences Po, 2006); René Schwok
Frédéric Mérand, "L'Union européenne et la sécurité internationale: Théories
et pratiques," Études internationales, vol. 41, no. 1 (2010).
 21بن عنرت" ،العامل الخارجي" ،ص .3
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"مع استعادة روسيا والصني دورهام العاملي ،فإن تأثريهام يتّجه إىل
تفضيل أنظمة االستبداد ،ويف غياب منوذج للتصدير لديهام ،تستخدم
هاتان الدولتان خطابًا يتقاطع مع ثقافة اليمني الشعبوي يف الدول
الدميقراطية أو تلك املعنية باالنتقال إىل الدميقراطية"( .((2تركز روسيا
والصني عىل البعدين االقتصادي واالسرتاتيجي ،بعي ًدا عن تصدير
املعايري وقيم الدميقراطية ،وذلك نتيجة طبيعة النظام السيايس يف
الدولتني وبنيته.
يف الحالة الروسيّة ،ولفهم املدى الذي ميكّن الجزائر من أن تحتل
موقع الصدارة ضمن أولويات روسيا اإلقليمية ،ميكن النظر إىل
وثيقتي "مفهوم السياسة الخارجيّة الروسية"( ((2يف املدة 2016-2013
التي بيّنت وقوع اإلقليم الذي تصنف فيه الجزائر يف املستوى الثاين
يف أولويات سياستها الخارجية اإلقليمية؛ مقارنة بأوروبا وآسيا؛ أي
فرصا محدودة لحامية مصالحها الوطنية وتطويرها ،ومثل
إ ّن مثة ً
هذا التقييم هو ما سيؤطّر أي سلوك تنتهجه .وقد أجمعت مختلف
األدبيات التي ق ّيمت سياسة /سلوك روسيا رشق أوسط ًيا منذ وصول
الرئيس فالدميري بوتني إىل الحكم عىل أن روسيا تسرتشد بالرباغامتية
عىل املدى القريب؛ أو كام يصفها البعض بالسياسة "االنتهازية"
 Opportunismو"التعاملية" Transactional؛ أي إنّها قامئة عىل
قنص الفرص بدافع املتطلبات القصرية األجل لتحقيق االستقرار
النسبي ،فروسيا قادرة عىل تقديم صفقات ليست بالرضورة تحالفات
طويلة األمد وال رشاكات اسرتاتيجية باملفهوم املتعارف عليه .ولعل
التفاهم الرويس  -اإليراين حول مسألة بقاء نظام بشار األسد يف
سورية ،عىل الرغم من أزمة عدم الثقة بينهام ،وكذلك اتفاق روسيا
مع السعودية لخفض إنتاج النفط يف كانون األول /ديسمرب ،2016
كلّه يقع يف هذا اإلطار .يف الحالة الجزائريّة ،ال ميكن تقييم الحديث
عن أي سلوك رويس يف الشأن الجزائري مبعزل عام ُذكِر سابقًا(.((2
عىل الرغم من وقوع الجزائر يف املستوى الثاين ضمن املنظور
االسرتاتيجي الرويس ألولويات سياستها الخارجية اإلقليمية ،بوصفها
قوة مراجِعة  revisionistمهمة بعد الربيع العريب ،فإنه ال ميكن
نفي العالقات التاريخية التقليدية بني روسيا والجزائر ،فالجزائر
حليف اسرتاتيجي لروسيا منذ الحرب الباردة؛ من خالل دعم االتحاد
السوفيايت سابقًا الثورة الجزائرية ( ،)1962-1954مرو ًرا بالعالقات
التجارية واالقتصادية يف مجال الطاقة والعالقات العسكرية املميزة؛
 22بشارة" ،مالحظات عن العامل الخارجي" ،ص .24
 23أصدرت روسيا وثيقة السياسة الخارجية أول مرة يف عام  ،1993وكانت تقوم بتحديثها
وتحيينها باستمرار استجاب ًة إىل التحوالت الداخلية والخارجية.
 24نشكر الزميلة الباحثة أمينة مصطفى دلّة ،أستاذة العلوم السياسية يف جامعة الشلف،
الجزائر ،عىل إضاءاتها بشأن هذه املسألة.
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عىل اعتبار أن روسيا هي املو ّرد األسايس للجزائر بالسالح ،حيث
إن الجيش الجزائري يحصل عىل معدات تسليحه بأكرث من  80يف
املئة ،كام أن الجزائر أول بلد عريب يوقّع اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية
مع روسيا يف عام ((2(2001؛ ما يدل عىل لعبة التوازنات يف الحالة
الجزائرية هو دعوة وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف بعض
الدول إىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للجزائر( ((2نتيجة
االرتباط التاريخي والعسكري االسرتاتيجي بني الجزائر وروسيا ،كام
فاعاًل عامليًا ،خاصة بعد إعادة
أرشنا ،من جهة ،وعودة ظهور روسيا ً
انتخاب الرئيس بوتني يف عام  ،2004من جهة أخرى.
أما عىل املستوى الجيو-اقتصادي ،فتظهر الصني قوة مراجِعة يف أفريقيا
وتتعامل مع الجزائر مبنطق جيو-اقتصادي خالص؛ حيث يبدو حضورها
أشد كثافة يف الجزائر ،بخاصة يف مجال الطاقة واألشغال العمومية.
وتُع ّد الجزائر أول بلد عريب يقيم عالقات ثنائية ورشاكة اسرتاتيجية
مع الصني .ويتجاوز حجم املبادالت التجارية السنوية بني البلدين
 9مليارات دوالر ،يف حني يبلغ حجم استثامرات الرشكات الصينية يف
الجزائر عرشة مليارات دوالر يف عام  ،((2(2021حيث تُع ّد الصني أكرب
رشيك آسيوي للجزائر( .((2ومنذ عام  ،2014جرى رفع العالقات الثنائية
إىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة؛ باعتبار الصني أول رشيك
اقتصادي وتجاري للجزائر يف شامل أفريقيا( .((2ستتعزز هذه الرشاكة
مستقباًل مع إعالن الجزائر رسميًا انضاممها إىل مبادرة "طريق الحرير
ً
الجديد" ،فقد وقّعت الجزائر يف منتصف عام  2019مرسو ًما بشأن
فضاًل عن العالقات
موافقتها عىل االنضامم رسم ًيا إىل هذه املبادرة(ً ،((3
التاريخية الجزائرية  -الصينية املتجذّرة ،ودعم الصني الثورة الجزائرية.
تعاملت الصني مع الحراك الشعبي يف الجزائر وفق عاملني :أولهام،
نابع من مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول .وثانيهام،
 25لتفاصيل أكرث ،ينظر:
Mohamed Hamchi & Samia Rebiai, "Russian-Algerian Relations in a
Multipolarizing World," in: Tatiana Deych et al. (eds.) Africa's Growing Role
in World Politics (Moscow: Institute for African Studies, 2014), pp. 257-274.
" 26وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف نرفض التدخل الخارجي يف الشأن الجزائري"،
الوسط ،2019/3/19 ،شوهد يف  ،2021/7/9يفhttps://bit.ly/3937Kyi :
" 27حجم املبادالت بني البلدين بلغت  9مليار دوالر سنويًا" ،الفجر ديزاد،2021/6/30 ،
شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/37qGbPg :
 28وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية ،إحصائيات وحصائل املبادالت التجارية،
 ،2020/2/25شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3M6E1n0 :
 29لتفاصيل أكرث ،ينظر:
Thierry Pairault, "La Chine au Maghreb: De l'ésprit de Bandung à l'ésprit du
capitalisme," Revue de la régulation Capitalisme, institutions, pouvoirs, no. 21
(Spring 2017), accessed on 10/3/2022, at: https://bit.ly/3KU5Kpy
 30عياش سنويس" ،بعد انضاممها إىل مبادرة طريق الحرير الجديد  ...رسائل الجزائر
لفرنسا" ،الجزيرة نت ،2019/6/12 ،شوهد يف  ،2021/7/11يفhttps://bit.ly/2kg53Rc :

ددعلالا  55ددعلالالجملا  55 -ددعلادعلا
Issue 55 - Volume 10 - March 2022

أولوية االقتصاد عىل السياسة يف االسرتاتيجية الصينية تجاه القارة
األفريقية .ويف املقابل ،تتعامل الجزائر مع الصني بدافعني أساسيني:
يتمثل األول يف تنويع الرشكاء االقتصاديني ،أما الثاين فيتمثل يف توفري
الدعم السيايس والدبلومايس عىل اعتبار أن الصني من األعضاء الخمسة
الدامئني يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .ويف سياق آخر ،فإ ّن
يؤسس عىل اعتبارات داخلية
السلوك الصيني تجاه الحراك الشعبي ّ
تتعلق بطبيعة النظام السيايس الشمويل يف الصني.
وتبدي الصني التي شكّلتها ثور ٌة شعبية دموية استغرقت نحو ربع
قرن ،تح ّفظًا دامئًا من أي تغيري ثوري يحدث إما بالقوة وإما بتدخّل
خارجي .وقد امتنعت عن التصويت عىل قرار مجلس األمن رقم 1973
القايض بالتدخل العسكري يف ليبيا يف عام  ،((3(2011واستخدمت حق
النقض "الفيتو" أربع مرات يف الحالة السورية( . ((3ويكاد الخطاب
الرسمي الصيني يخلو من إشارات إىل ما جرى ويجري يف بلدان
الربيع العريب باعتباره ثورات للمطالبة باالنتقال الدميقراطي؛ إذ
يعرّب االستنكاف عن استخدام مصطلح الثورة يف املنطقة العربية
ّ
أي تحول سيايس جذري
عن تحفّظ السياسة الخارجية الصينية تجاه ّ
يحدث يف املنطقة العربية ،إ ّما بالقوة وإ ّما بتدخل خارجي.

 .2فرنسا والواليات المتحدة :اإلرث االستعماري
الفرنسي في مقابل البراغماتية األميركية
تعاملت األوساط السياسية الفرنسية مع الحراك الجزائري بحذر،
خصوصا أ ّن الشارع خلط الحسابات كلها ،فقد متيزت االحتجاجات
ً
يف الجزائر بطابعها االجتامعي املطلبي ،عىل غرار ما حدث يف
احتجاجات كانون الثاين /يناير  .2011وعىل الرغم من فتح العهدة
الرئاسية والتمديد للرئيس بوتفليقة من خالل التعديل الدستوري
يف عام  ،2008إىل الرتشح للعهدة الثالثة والرابعة والفوز بهام ،فإن
ذلك مل يحرك الجامهري ،وبقيت حالة الخوف بفعل الرتاكم التاريخي
تسيطر عىل الذاكرة الجامعية للجزائريني بحكم ما خربته الجزائر
خالل "العرشية السوداء" التي راح ضحيتها ما يقارب الـ  200ألف
فاعاًل سياسيًا بامتياز،
قتيل .لكن حراك عام  2019مثّل فيه الشارع ً
من خالل املطالبة برفض ترشّ ح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة،
واألكرث من ذلك رفض كل رموز النظام ،والتنديد بالفساد املسترشي
يف مفاصل الدولة .لقد مثلت هذه اللحظة املفصلية تحديًا حقيق ًيا
" 31ملاذا رفضت الصني وأملانيا دعم قرار مجلس األمن؟" ،األنباء ،2011/3/19 ،شوهد يف
 ،2022/3/11يفhttps://bit.ly/3kXFPmn :
 32فريدة العلمي" ،الرباغامتية :السياسة الصينية يف الرشق األوسط بعد الثورات العربية"،
األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،املجلد  ،2العدد ( 9آذار /مارس ،)2018
ص .1208
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للتعامل الرسمي الفرنيس مع مجريات األحداث يف الجزائر ،حيث قال
وزير خارجيتها آنذاك جان إيف لو دريان ،Jean-Yves Le Drian
يف  6آذار /مارس  :2019إن بالده "تتابع عن كثب االحتجاجات يف
الجزائر ،لكن األمر يرجع إىل الجزائريني يف تحديد مستقبلهم" .ويف 12
آذار /مارس  ،2019ر ّحب الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون بعدول
فصاًل
الرئيس بوتفليقة عن الرتشح لعهدة خامسة ،معت ًربا أنه يفتح ً
(((3
جدي ًدا يف تاريخ الجزائر ،داع ًيا إىل "مرحلة انتقالية مبهلة معقولة" .
تبدو هذه الترصيحات معيارية إىل حد بعيد ،وتشري بالتأكيد إىل
الحذر والرتقب الفرنسيَني ملا ستؤول إليه األمور ،لكن تشري الرواية
الرسمية التي ق ّدمتها السلطة الفعلية يف الجزائر ،يف املقابل ،إىل مؤامرة
استهدفت الجزائر ،شارك فيها كل من شقيق الرئيس ومستشاره،
السعيد بوتفليقة ورئيس جهاز املخابرات الجرنال طرطاق ورئيسه
السابق الجرنال توفيق ،وذلك بالتنسيق مع ضباط من االستخبارات
فضاًل عن
الفرنسية ،وهي التهمة التي ز َُّج بسببها بالثالثة يف السجنً ،
امللحق العسكري يف سفارة الجزائر يف فرنسا ،ولويزة حنون رئيسة
حزب العامل ،بتهمة الخيانة العظمى والتآمر عىل الجيش .يؤكد كل
ذلك وجود دور خارجي ،يف تقدير قيادة الجيش آنذاك ،يف األحداث،
غري أنه فشل ألن الطرف املستهدف هو قيادة أركان الجيش التي
اكتشفت الخطة ومنعت تنفيذها.
ميكن تفسري املوقف الفرنيس بثالثة عوامل أساسية:
•العامل االقتصادي؛ إذ حاولت فرنسا الحفاظ عىل مصالحها
االقتصادية يف الجزائر ،فهي ثاين رشيك اقتصادي لها؛ وقد
بلغ حجم التبادل بني البلدين  7مليارات دوالر يف عام ،2018
وتص ّدرت فرنسا يف عام  2019قامئة عمالء الجزائر االقتصاديني ،يف
حني احتلّت املرتبة الثانية يف قامئة مو ّرديها بعد الصني(((3؛
•العامل األمني؛ إذ كان مثة تخ ّوف فرنيس من االنفالت األمني
الذي سيؤدي إىل تدفق للمهاجرين ،من شأنه مفاقمة املشكالت
االقتصادية واالجتامعية واألمنية السائدة يف فرنسا؛
•العامل الثقايف ،ويتمثل يف مخاوف فرنسا من فقدان نفوذها
الثقايف واللغوي يف الجزائر ،ولعل ذلك بدأ يظهر من خالل
" 33ماكرون يدعو لفرتة انتقالية معقولة يف الجزائر" ،الجزيرة نت ،2019/3/12 ،شوهد
يف  ،2021/7/11يفhttps://bit.ly/2THQ5nw :
" 34الدبلوماسية الفرنسية ،فرنسا والجزائر" ،وزارة الخارجية الفرنسية ،نيسان /أبريل
 ،2021شوهد يف  ،2022/5/7يفhttps://bit.ly/3wfmT7A :
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الحديث عن محاوالت تعزيز حضور اللغة اإلنكليزية يف املنظومة
التعليمية يف الجزائر(.((3
أما الواليات املتحدة فقد كان موقفها من الحراك الشعبي متح ّفظًا،
حيث قال املتحدث باسم الخارجية األمريكية ،روبرت بالدينو Robert
 ،Baldinoيف  5آذار /مارس " :2019نحن نراقب هذه التظاهرات يف
الجزائر ،وسنواصل فعل ذلك" ،وإن "الواليات املتحدة تدعم الشعب
الجزائري وحقه يف التجمع السلمي"( .((3قد يدل هذا الترصيح عىل
اكتفاء الواليات املتحدة مبوقف املراقب عن كثب ،أ ّن موقفها الفعيل
داعاًم لخيارات السلطة ،وهو محكوم باعتبارين أساسيني:
كان
ً
االعتبار األول هو الخشية من انفالت االستقرار األمني يف منطقة
شامل أفريقيا ،وهو ما سيمثل تهدي ًدا ملصالحها ويزيد من أعبائها
أساسا بالرتابط االسرتاتيجي األمرييك
األمنية؛ أما االعتبار الثاين ،فيتعلق ً
 الجزائري يف مجال مكافحة اإلرهاب منذ عام  ،2001حيث تع ّدالجزائر ،بنخبها الحاكمة القامئة ،رشيكًا أمنيًا أساسيًا يف املنطقة(.((3

 .3القوى اإلقليمية العربية
بخالف احتجاجات الربيع العريب التي شهدت اصطفافًا إقليم ًيا
وعربيًا أفرز مرشو َعني بارزين يف املنطقة العربية ،متثّال يف مجموعة
الدول الداعمة ملسار التغيري ،ومجموعة أخرى من الدول الرافضة له
(ما يعرف بالدول الداعمة الثورات املضادة)؛ شهد الحراك الجزائري
غيابًا لدور واضح للقوى اإلقليمية البارزة يف العامل العريب ،أو دول
الجوار ،وحتى التغطيات اإلعالمية مل تكن بتلك الح ّدة التي شهدتها
الثورات الشعبية يف تونس ومرص عىل سبيل املثال؛ وميكن أن يُعزى
هذا إىل جملة من العوامل:
مكانة الجزائر املحورية يف شامل أفريقيا والعامل العريب؛ حيث إن
استتباب االستقرار يف الجزائر يهم القوى اإلقليمية العربية داخل ًيا
وجيوسياسيًا ،خاصة أ ّن التجربتني السورية واملرصية أثبتتا أن اختالل
ميزان القوى اإلقليمي يفسح املجال لقوى إقليمية غري عربية ،مثل
تركيا وإيران ،لإلمعان يف اخرتاق النظام اإلقليمي العريب.
 35يف بيان ملجلس الوزراء املنعقد يوم  19حزيران /يونيو  2022برئاسة الرئيس تبون تقرر
اعتامد اللغة اإلنكليزية يف مرحلة التعليم االبتدايئ.
" 36ملاذا فضَّ ل العامل الصمت أو الحياد حتى اآلن تجاه ما يحدث يف الجزائر؟" ،عريب
بوست ،2019/3/13 ،شوهد يف  ،2021/7/11يفhttps://bit.ly/2lQrFb7 :
37 Mhand Berkouk, "U.S.–Algerian Security Cooperation and the War
on Terror," Article, Carnegie Endowment for International Peace, 17/6/2009,
accessed on 10/3/2022, at: https://bit.ly/3sjtrRF
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القدرة االقتصادية للجزائر باعتبارها دولة نفطية ،وهو ما منع تدخل
هذه القوى عرب املساعدات االقتصادية عىل غرار ما فعلت اإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية مع مرص؛
عدم تأثري هذه القوى يف املعارضة الداخلية التي تدين بالوالء للنظام
فضاًل عن حساسيتها من أي تدخل
أكرث من الوالء أليديولوجيتهاً ،
أجنبي بحكم رأس املال الرمزي الذي اكتسبه الجزائريون يف نضالهم
الطويل ض ّد االستعامر الفرنيس.
عدم وصول اإلسالميني إىل الحكم يف الجزائر ،بخالف ما حدث يف
مرص وتونس وليبيا إىل ٍ
حد ما ،وهو يف حد ذاته يُع ّد ضامنة للقوى
اإلقليمية التي تعمل ملصلحة الثورات املضادة ومعارضة االنتقال
الدميقراطي الذي سيؤثر فيها داخليًا ،وقد يقلب نظام الحكم فيها.
انشغال القوى اإلقليمية التي تعمل ملصلحة الثورات املضادة مبشكالتها
الداخلية ،وتعقيدات انغامسها يف الكثري من القضايا اإلقليمية.

ً
ثالثا :المواقف والردود الدولية تجاه
الحراك الشعبي في الجزائر :نحو
اختبار الدور التدخلي الدولي
التزمت ُج ّل القوى الدولية واإلقليمية الصمت حيال ما يحصل
يف الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي يف  22شباط /فرباير .2019
بل أبعد من ذلك ،سارعت هذه القوى إىل تأكيد عدم تدخّلها يف
الشؤون الداخلية للجزائر كلام ظهرت ترصيحات أو تقارير تشري إىل
دو ٍر ما لهذه الدولة أو تلك .يكاد هذا التعامل الدويل واإلقليمي
مع الحالة الجزائرية يكون االستثناء ،مقارنة بالدول العربية األخرى
مهاًم
متغرّيا ً
التي شهدت حركات احتجاجية ،شكّل العامل الخارجي ّ ً
يف رسم مساراتها ،سواء باألدوات السلمية أو العسكرية .مثة جملة
من العوامل الداخلية والخارجية التي فرضت عىل القوى الدولية
واإلقليمية انتهاج هذه املقاربة يف تعاملها مع تطورات املشهد
السيايس يف الجزائر ،يتمثل أبرزها يف ما ييل(:((3
•إدارة الحراك وعدم استخدام العنف :شهد التعامل األمني مع
االحتجاجات مرونة واضحة ،وتجلّت خربة قوات األمن الجزائرية
التي راكمتها من تعاملها مع احتجاجات سابقة ،وأعوام طويلة
 38سبق نرش أجزاء من هذا املبحث يف مساهمتنا ضمن تقرير أصدرته وحدة الدراسات
السياسية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ينظر" :الجزائر  :2019من الحراك
إىل االنتخابات" ،تقرير ،رقم  ،1وحدة الدراسات السياسية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،شباط /فرباير  ،2019ص .20-16
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يف مكافحة اإلرهاب( ،((3حيث مل يج ِر التعامل مع املتظاهرين
بطريقة عنيفة؛ بخالف ما شهده حراك السودان من أعامل عنف
وتفريق املتظاهرين بالرصاص الحي ،ما أدى إىل سقوط عرشات
القتىل .وقد أكسبت هذه الطريقة يف التعامل مع املسريات
الشعبية النظا َم مناعةً ،إىل ٍ
حد ما ،يف وجه الضغوط الخارجية،
فلم تكن لدى القوى الخارجية ذريعة للتدخل باسم الحريات
وحقوق اإلنسان.

•الخربة التاريخية :لدى الجزائريني حساسية من التدخل األجنبي
بفعل نضالهم الثوري ضد املستعمر الفرنيس الذي استمر ما
يقارب املئة واثنني وثالثني عا ًما ،ق ّدموا فيها مليونًا ونصف املليون
فضاًل عن الحساسية املفرطة يف املخيال الجمعي ض ّد كل
شهيدً ،
(((4
ما هو أجنبي يف الثقافة الشعبية لدى عموم الشعب الجزائري .
لقد ظهر جليًّا الرفض الشعبي للتدخل الخارجي يف الشعارات
التي رفعها املحتجون ،معتربين أن ما يحدث قضية داخلية
تخص الجزائريني .من بني هذه الشعارات" :ال للتدخل األجنبي"،
ال لإلمارات يف أرض الشهداء"" ،ال فرنسا ،ال اإلمارات".
•خطوات استباقية وتفعيل للدبلوماسية :سارعت السلطة يف
الجزائر إىل احتواء املواقف الخارجية بخطوتني؛ متثلت أوالهام
يف استدعاء وزير الخارجية السابق ،رمطان لعاممرة ،وتكليفه
أساسا
بالقيام بجولة يف العديد من العواصم الدولية ،متحورت ً
حول التأكيد للقوى الدولية أن األوضاع تحت السيطرة ،وميكن
النظام السيايس تجاوز األزمة؛ أما الخطوة الثانية فتمثلت يف قدوم
الدبلومايس الجزائري ،األخرض اإلبراهيمي الذي حاول القيام بدور
الوساطة بني الفاعلني يف الحركة االحتجاجية والسلطة السياسية،
وعىل الرغم من أن دوره اقترص عىل الداخل ،فإنه ال يخلو من
خلفية خارجية ،نظ ًرا إىل موقع الرجل عىل املستوى الدبلومايس
الدويل .يف هذا الصدد يشري بن عنرت إىل أ ّن الشعب الجزائري كان
يريد انتقااًلً من دون بوتفليقة ،بينام كانت تريد السلطة والقوى
الخارجية انتقااًلً معه وبإرشافه ،ومن ثم فإ ّن العامل الخارجي كان
عاماًل مع ِّق ًدا بسبب االنحياز إىل السلطة عىل حساب املطالب
ً
الدميقراطية للشعب .فأمريكا وفرنسا زكّتا متديد الرئيس بوتفليقة
حكمه خارج أي إطار دستوري وألجلٍ غري مس ّمى(.((4

 39عريب بومدين" ،الحركات االحتجاجية يف الجزائر وعرس التح ّول" ،سياسات عربية،
العدد ( 25آذار /مارس  ،)2017ص .39
40 Lahouari addi, "Geographical Overview Maghreb: The Algerian
Regime after the Arab Revolts," IEMed, Mediterranean Yearbook, 2013,
p. 176; Lahcen Achy, "The Price of Stability in Algeria," Carnegie Middle East
Center, April 2013, p. 12, accessed on 10/3/2022, at: https://bit.ly/3wj9VGe
 41بن عنرت" ،العامل الخارجي" ،ص .5

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
رئازجلا يف يبعشلا كارحلاو يجراخلا لماعلا

•االحتامء بالرشعية الدستورية :استندت املؤسسة العسكرية يف
دفعها الرئيس بوتفليقة إىل االستقالة إىل التوظيف السيايس
من خالل االرتكاز عىل الحركة االحتجاجية التي طالبت بتفعيل
املادة  102من الدستور ،وبذلك تج ّنبت أي ضغط دويل عليها
رصت أيضً ا عىل
بتصنيف ما أقدمت عليه انقالبًا عسكريًا ،كام أ ّ
تويّل رئيس مجلس األمة،
التمسك باإلطار الدستوري من خالل ّ
عبد القادر بن صالح ،رئاسة الدولة وعدم االستجابة إىل املطالب
الشعبية برحيله إىل جانب رئيس الحكومة ،نور الدين بدوي.
وهي خطوات كان ميكن أن توظفها القوى األجنبية املترضرة
من التغيري السيايس يف الجزائر عىل مستوى األمم املتحدة ،أو
املنظامت اإلقليمية كاالتحاد األفريقي( ،((4للضغط عىل املؤسسة
خصوصا أ ّن الجزائر ترتكز يف مقاربتها الدبلوماسية
العسكرية،
ً
عىل تفضيالت البعد األخالقي واملعياري يف السياسة الخارجية.
جل
•موقع املؤسسة العسكرية :وقفت القوى الخارجية يف ّ
الحاالت إىل جانب املؤسسة العسكرية كونها الطرف األقدر
عىل حسم الخالفات ملصلحتها ،مبا متتلكه من وسائل تأثري مادية
ومعنوية؛ وبحكم تجربتها املديدة يف السلطة ،التي ترافقت مع
تأسيس الدولة الوطنية( ((4يف املنطقة العربية( .((4ويف الحالة
ممثاًل يف قيادة األركان ،من احتواء
الجزائرية ،متكّن الجيشً ،
األزمة وإفشال مخطط مؤسسة الرئاسة وجهاز االستخبارات
الذي كان يعمل عىل إطاحة قائد األركان ،الفريق أحمد قايد
صالح بحسب الرواية الرسمية؛ وبعد الزج بشقيق الرئيس
ورئييس جهاز االستخبارات ،رفقة رجال أعامل ووزراء ورؤساء
وزراء سابقني يف السجن ،صار هذا الجناح ضعيفًا وفقد زمام
املبادرة ،وما عادت القوى السياسية املحسوبة عليه متتلك أي
تأثري ،وسارع كثري منها إىل تغيري والئه .لذلك ،مل تتوافر لدى
األطراف الخارجية أوراق كثرية ميكنها توظيفها للتأثري من أجل
 42مثال ذلك هو تعليق مجلس السلم واألمن األفريقي التابع لالتحاد األفريقي العضوية
كام حدث يف حالة مرص ،أل ّن االستيالء عىل السلطة بطريقة غري دستورية يؤدي إىل تعليق
العضوية ،األمر الذي ال تح ّبذه الجزائر ،نظ ًرا إىل مبادئ سياستها الخارجية ،وموقعها داخل
منظمة االتحاد األفريقي.
 43ينظر :عريب بومدين" ،العالقة بني الجيش والسلطة السياسية يف الجزائر :بني حكم
الواقع وتحديات نزع الطابع العسكري" ،سياسات عربية ،العدد ( 19آذار /مارس ،)2016
ص .54-67
 44حول الجيش والسياسة يف املنطقة العربية ،ينظر :أحمد ولد داداه [وآخرون] ،الجيش
والسياسة والسلطة يف الوطن العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2002 ،؛ عزمي
بشارة ،الجيش والسياسة :إشكاليات نظرية ومناذج عربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات)2017 ،؛ زولتان باراين ،كيف تستجيب الجيوش للثورات؟
وملاذا؟ ،ترجمة عبد الرحمن عياش (بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش)2017،؛ الجيش
والسياسة يف مرحلة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب ،جامل باروت (محرر) (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2019 ،
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التدخل يف الجزائر .ومل تت ّنب املؤسسة العسكرية بدورها خطابًا
راديكاليًا ،ومل تدخل يف مواجهة مع القوى الدولية ،مبا يف ذلك
فرنسا ،التي اتُّهمت بدعم مخطط االنقالب عىل قيادة األركان من
خالل جهاز استخباراتها .يف مقابل ذلك ،مثة من يرى ،بناء عىل
بعض املؤرشات ،أن تسوية اسرتاتيجية متّت بني قوى خارجية ،وال
سيام فرنسا ،والسلطة الجزائرية ،مفادها انحياز األوىل إىل الثانية
ضد مطالب الشعب؛ يف عملية مقايضة عرب إطالق عملية انتقال
دميقراطي متسلسل متحكم فيه ،يحول دون استحواذ تيارات
معادية (مصالح هذه القوى الخارجية) وعىل نحو رسيع عىل
مقاليد الحكم يف الجزائر(.((4

•املعارضة السياسية :عىل الرغم مام مييز املعارضة الجزائرية من
ضعف يف أدائها ،فإنها أبانت عن التزامها برفض التدخل الخارجي
يف الشؤون الداخلية للبلد ،عىل استثناءات قليلة ،وهو التزام نابع
من تاريخها النضايل؛ وقد ظهر يف خطابات األحزاب اإلسالمية
والعلامنية عىل حد سواء ،كام برز أيضً ا يف بيان قوى املعارضة
الجزائرية يف  8آذار /مارس  2019الذي أعلنت فيه رفضها
"التدخل األجنبي تحت أي شكل من األشكال" ،وذلك عقب
اجتامع  15حزبًا ونقابات وشخصيات وطنية عدة داعمة الحراك
الشعبي( .((4وتستنجد املعارضة ،ممثلة يف األحزاب السياسية
والحركات االجتامعية يف مختلف الدول ،بأطراف خارجية ،كام
حصل يف اليمن وسورية وليبيا ،ويبدو أ ّن املعارضة الجزائرية
تدرك متام اإلدراك أن استدعاء القوى الخارجية يُع ّد رضبة
فضاًل عن أ ّن املعارضة الجزائرية
قاصمة ملنطق األمن الوطنيً ،
محلّية املنشأ ،ومل تت ّم هيكلتها بفعل األجندات الخارجية ،ما عدا
التيارات ذات النزعة االنفصالية ،مثل حركة املاك( ((4التي ال ميكن
وصفها بالحركة السياسية /الحزبية.

•تقاليد السياسة الخارجية الجزائرية :تتمسك السلطة يف الجزائر
بتأكيدها عدم التدخّل يف الشؤون الداخلية للدول ،وأضحى هذا
من املبادئ األساسية للسياسة الخارجية الجزائرية ،ومكّنها من
 45بن عنرت" ،العامل الخارجي" ،ص .6
" 46الجزائر :أحزاب معارضة تضع خريطة طريق للخروج من األزمة السياسية" ،فرانس
 ،2019/3/24 ،24شوهد يف  ،2022/5/7يفhttps://bit.ly/3sgm7WL :
ّ 47أسس حركة "ماك" ( MAKاالختصار الفرنيس للحركة من أجل استقالل منطقة
القبائل) فرحات مهني عىل خلفية أحداث القبائل يف عام  ،2001وهي حركة تطالب بتقرير
املصري يف منطقة القبائل واستقالل املنطقة عن الجمهورية الجزائرية .يف عام  ،2010أعلنت
وص ّنفت ضمن قامئة املنظامت اإلرهابية
الحركة عن تشكيل حكومة قبائلية مؤقتة يف فرنسا؛ ُ
يف قرار أصدره املجلس األعىل لألمن يف الجزائر يف أيار /مايو  .2021ينظر" :لها رئيس وحكومة
وعملة وتحميها فرنسا  ...ما هي حركة 'املاك' التي تطالب باستقالل القبائل عن الجزائر؟"،
عريب بوست ،2021/8/20 ،شوهد يف  ،2022/5/10يفhttps://bit.ly/37x2BOK :
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أداء أدوار دبلوماسية يف العديد من األزمات الدولية ،وجعل
منها وسيطًا مقبو ًاًل ،سواء بني الدول أو داخلها ،كام يف الحالة
رص
املالية والتونسية والليبية ،ذلك أنها يف هذه األزمات كلها ،ت ّ
عىل األدوات السلمية والحوار خيا ًرا وحي ًدا للوصول إىل تسوية،
أي طرف واالصطفاف كلّ ًيا إىل جانب طرف
وعدم سعيها إلقصاء ّ
فضاًل عن وضوح أهدافها املقترصة عىل الحفاظ عىل السلم
آخرً ،
فضاًل
واالستقرار؛ مبا يضمن عدم انتقال التهديدات األمنية إليهاً ،
أيضً ا عن رفضها التدخل العسكري األجنبي الذي تراه أحد أهم
عوامل زعزعة االستقرار .غري أن هذه التقاليد الدبلوماسية مل
متنع صانع القرار الجزائري من اللجوء إىل الخارج للتباحث بشأن
تجىّل ،كام أرشنا سابقًا ،يف زيارة وزير
قضايا داخلية ،وهو ما ّ
الخارجية الجزائري الصني وروسيا يف أثناء ذروة الحراك الشعبي؛
عىل األقل لطأمنة رشكاء الجزائر األساسيني يف البيئة الخارجية.

•مخاطر عدم االستقرار السيايس يف الجزائر عىل األمن األورويب:
اتّسمت األدوار التي قامت بها القوى الدولية واإلقليمية تجاه
دول الربيع العريب بتأجيج الرصاع بني الفاعلني السياسيني املحلّيني،
مع دعم الطرف الذي يخدم مصالحها ،ونجم عن ذلك انزالق
جل الدول نحو العنف بدرجات متفاوتة .وكانت لهذا العنف
ّ
انعكاسات عىل األمن األورويب .ويف الحالة الجزائرية ،أدركت
أي مسار مامثل ،وما يرتتب عليه من
بلدان االتحاد األورويب أن ّ
(((4
عدم استقرار سيايس ،ستكون له تداعيات كربى عىل أوروبا ،
عامة ،وفرنسا خاصة ،نظ ًرا إىل حجم الجالية الجزائرية املوجودة
هناك .وال تقترص املخاطر عىل الجزائر وحدها ،إمنا تتع ّداها إىل
املنطقة املغاربية عمو ًما ،حيث تعمل السلطة الجزائرية عىل
الح ّد من عدم االستقرار السيايس يف املنطقة وتسوية الخالفات
بني الفرقاء السياسيني يف ليبيا وتونس ،ورفض استعامل األدوات
العسكرية والتدخل الخارجي .من هذا املنطلق ،تأخذ القوى
األوروبية هذا العامل يف الحسبان ،وال تغامر بخطوة تفتح املجال
واس ًعا للهجرة غري الرشعية واللجوء السيايس اللذين يُع ّدان أبرز
الهواجس والشواغل األمنية التي تواجهها يف األعوام األخرية .ويف
السياق نفسه ،يشري محمد حميش إىل أن االتحاد األورويب مل
يعمل بصورة حاسمة عىل التأثري يف الجغرافيا-السياسية للمنطقة
فضاًل عن ميزان القوى اإلقليمي الذي بقي عىل حاله
املغاربيةً ،
منذ استقالل دول املنطقة ،مش ًريا إىل أن اإلدراك االسرتاتيجي
 48حول مخاوف االتحاد األورويب ،ينظر:
Geoff D. Porter, "Political Instability in Algeria," Contingency Planning
Memorandum (Center for Preventive Action), no. 35, 7/3/2019, accessed on
10/3/2022, at: https://on.cfr.org/3FAy3Iw
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األورويب مييل إىل اإلبقاء عىل الوضع القائم للمحافظة عىل
االستقرار السيايس-األمني يف املنطقة .فباستثناء الحالة الليبية،
حافظ االتحاد األورويب عىل موقفه القائم عىل الالتدخل يف كل
من تونس واملغرب والجزائر(.((4

•خربات الربيع العريب :أخفق الكثري من الدول يف قراءة الحركات
االحتجاجية العربية( ((5عند انطالقها يف عام 2011؛ حيث توقعت
أن تكون مظاهرات عابرة تستطيع أنظمة الحكم مبا متتلكه من
خربات يف هذا املجال إخامدها خالل أيام أو أسابيع ،لذلك سارعت
إىل تأكيد دعمها لتلك األنظمة ،خاصة يف حالتَي تونس ومرص.
لكن األحداث اتخذت اتجا ًها آخر متا ًما ،ووضعت دبلوماسية تلك
الدول يف مأزق كبري؛ حيث أضحت مجربة عىل تدارك مواقفها
ونقلها إىل االتجاه املعاكس متا ًما؛ لتتغري اسرتاتيجيتها يف الحاالت
الالحقة؛ إذ اتسمت بالرتيّث والتحفّظ حتى تستقر األوضاع،
والتد ّرج يف التعبري عن مواقفها ،وبكل تأكيد يُر َّجح أنها لن تقع يف
األخطاء نفسها؛ لذلك التزمت القوى الخارجية الصمت وأكدت
دعمها للشعب الجزائري ومطالبه يف التغيري.

رابعا :الجزائر ومستقبل المسار
ً
السياسي المضطرب :فرص التح ّول
من الخارج
مثّلت االحتجاجات الشعبية ومطالبها تحديًا للسلطة ،وهي التي
اعتادت إدارتها تارة بالقمع ،وتارة أخرى بالريع االقتصادي( .((5ومع
تغري موازين القوى داخل عصب النظام السيايس الجزائري ملصلحة
املؤسسة العسكرية ،وبالتحديد قيادة األركان ،فقد كان التحدي
الحقيقي كام ًنا يف كيفية مأسسة السلطة السياسية والخروج من
نفق االنسداد السيايس عرب االستجابة إىل مطالب الشعب ،وإطالق
عملية حوار جادة وشاملة ،تؤسس ملرحلة سياسية جديدة يف التاريخ
السيايس للجزائر ،ما عدا ذلك سيواجه النظام السيايس تداعيات
أي تأثري للتحوالت اإلقليمية عىل املغرب العريب؟"،
 49محمد حميش" ،االستقرار النظميّ :
السياسة الدولية ،ملحق تحوالت اسرتاتيجية ،العدد ( 197متوز /يوليو  ،)2014ص .25
 50عمرو الشوبيك (تحرير) ،الحركات االحتجاجية يف الوطن العريب (مرص ،املغرب،
لبنان ،البحرين ،الجزائر ،سورية ،األردن) ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
)2014؛ ينظر أيضً ا :مارك لينش [وآخرون] ،رشح أسباب االنتفاضات العربية :منحى سيايس
خاليف جديد يف الرشق األوسط ،ترجمة هالة س ّنو ومحمد عثامن خليفة عيد (بريوت :رشكة
املطبوعات للتوزيع والنرش.)2016 ،
 51لطفي بومغار ونــوران سيد أحمد" ،الحركات االحتجاجية يف الجزائر :الحقائق
واآلفاق" ،يف :الشوبيك (تحرير) ،ص 314-313؛ عبد النارص جايب" ،الحركات االحتجاجية يف
الجزائر (كانون الثاين /يناير  ،")2011تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
شباط /فرباير  ،2011ص .1

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
رئازجلا يف يبعشلا كارحلاو يجراخلا لماعلا

داخلية وإقليمية من شأنها استدعاء العامل الخارجي .ومن بني
مدخاًل للتدخل الخارجي يف الجزائر:
ً
املظاهر التي ميكن أن تكون
•البعد الهويايت :يُع ّد البعد الهويايت أكرث املداخل التي قد توظّفها
القوى األجنبية للتأثري يف مسار األحداث يف الجزائر ،وبخاصة
دعم التيار الرببري املتطرف الذي يدعو إىل االنفصال عن الجزائر،
ولعل نشاطات حركة املاك يف باريس تدخل يف هذا اإلطار؛ حيث
دعاًم فرنس ًيا،
ترى أطراف يف النظام السيايس أن الحركة تتلقّى ً
ومع أن الجبهة الداخلية ما زالت قوية ومتامسكة ،حيث مل تنزلق
املسألة الهوياتية إىل املواجهات العنيفة يف الحراك الشعبي ،عىل
الرغم من محاولة بعض األجنحة داخل السلطة توظيفها ،مبحاولة
تحريف مسار الحراك إىل رصاع الثنائيات :عريب /قبائيل ،فإن
مدخاًل من مداخل
ً
ذلك ال مينع من أن تكون املسألة الثقافية
االخرتاق الخارجي(.((5
•البعد السيايس :يف حالة االبتعاد عن الرشعية الشعبية ،وعدم
إطالق حوار شامل يفيض إىل توافق سيايس واجتامعي ،فإن
الوضع مرشح لتعقيدات سياسية ترهن مستقبل الدولة الجزائرية،
وسيمثل ذلك فرصة للقوى الخارجية من أجل استعامل ورقة
الضغط السيايس وعزل الجزائر دبلوماسيًا .األمر الذي حاول
النظام الجزائري تج ّنبه من خالل الدعوة إىل الرشعية االنتخابية
والدستورية .والحال أ ّن الضغط السيايس إقليميًا ودوليًا قد يكون
ضئياًل ،فإنّه يبقى
عرب تجنيد آلية اإلعالم ،وحتى وإن كان ذلك ً
مدخاًل من مداخل الـتأثري الناعم يف السياسة الداخلية للجزائر.
ً
•البعد االقتصادي :ال شك يف أن الوضع السيايس غري املستقر يف
الجزائر ينعكس عىل الوضعية االقتصادية غري املريحة منذ بداية
الحراك ،ومع تقلّبات أسعار النفط يف السوق الدولية ستحاول
القوى الخارجية الضغط عىل الجزائر اقتصاديًا بتصنيفها بل ًدا غري
آمن ،وتقليص استثامراتها فيها ،وهي (أي االستثامرات الخارجية)
تواجه أصـ ًـا عقبات ج ّمة بسبب هشاشة البنية القانونية
وتفيّش الفساد؛ وهو ما يؤدي إىل تفاقم
والعراقيل البريوقراطية ّ
نفور رؤوس األموال األجنبية .ومع استمرار تدفّق الريع النفطي،
سيكون أمام الجزائر ٌ
مجال للمناورة ،كام حدث يف احتجاجات
"الزيت والسكر" يف عام  2011عرب سياسة رشاء السلم االجتامعي
بزيادة اإلعانات االقتصادية وتحسني رواتب موظفي الخدمة
(((5
خصوصا أن احتياطيات الرصف بلغت يف عام 2012
املدنية،
ً
 52حول املسألة األمازيغية ،ينظر" :الجزائر  ،"... 2019ص .20-16
 53هبطت االحتياطيات املالية اإلجاملية للجزائر من  194مليار دوالر يف عام  2013إىل
ما يقدر بنحو  108مليارات دوالر يف عام  ،2016وإىل  60مليار دوالر يف عام  ،2018وإىل
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أكرث من  200مليار دوالر( ،((5لكن انعدام البدائل االقتصادية
رسعان ما ساهم يف تأجيج الجبهة االجتامعية الداخلية ،وهو ما
تهدف إليه القوى الخارجية ،أي الدفع إىل االستدانة الخارجية،
ومن ثم تطبيق إجـراءات املرشوطية السياسية واالقتصادية.
ولهذا ما يربره؛ ففي تقرير "آفاق االقتصاد العريب" الصادر يف
نيسان /أبريل  2020حول النشاط االقتصادي يف الجزائر ،أُش َري
إىل العديد من العوامل املؤثرة يف هذا النشاط؛ من بينها ارتفاع
عجز املوازنة العا ّمة للدولة ،وكذا التحديات عىل صعيد األوضاع
الخارجية ،إىل جانب مواصلة ارتفاع العجز يف ميزان املعامالت
الجارية؛ أ ّما عىل صعيد اتجاهات أوضاع التشغيل؛ فقد انعكست
األوضاع االقتصادية عىل مع ّدل البطالة الذي سجل انخفاضً ا
وصل إىل  11.4يف املئة يف أيار /مايو  ،2019يف مقابل  11.7يف
املئة يف أيلول /سبتمرب  .2019كام أشار التقرير إىل مجموعة من
التوقعات ،أهمها تأثر الجزائر بتطورات أسواق النفط والغاز
الدولية وبالتداعيات الناتجة من انتشار فريوس كورونا املستجد
(كوفيد )19-والتكاليف االقتصادية املرتتبة عىل ذلك ،وال سيام يف
ظل حاجة االقتصاد الجزائري إىل املزيد من اإلجراءات التحفيزية
ّ
واإلصالحات املحفّزة لبيئة األعــال والجاذبة لالستثامرات
املحلية واألجنبية(.((5

•البعد األمني واالستخباري :استطاعت قيادة أركان الجيش إضعاف
ـزج برموزهام يف
جنا َحي الرئاسة واالستخبارات من خالل الـ ّ
السجن ،كام أُش َري إليه آنفًا ،لكن مع ذلك يبقى لهام حضو ٌر يف
مختلف مؤسسات الدولة ،مبا يف ذلك مؤسسة الجيش ،بخاصة
جناح االستخبارات الذي يدين بعض عنارصه بالوالء لرئيس الجهاز
السابق الجرنال توفيق الذي شغل املنصب قرابة خمسة وعرشين
عا ًما ،وقد ميكن هؤالء القيام مبحاوالت تغيري يف بنية السلطة بدعم
خارجي ،ولعل محاولة وزير الدفاع السابق الجرنال خالد نزار ،حثّ
أفراد الجيش عىل التمرد ،عيّنة ماثلة عىل ذلك( .((5أ ّما يف ما يخص
 51مليار دوالر عام  .2020ينظر :البنك الدويل" ،أسعار النفط ..إىل أين؟" ،تقرير (املوجز
االقتصادي الفصيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا) ،العدد ( 7متوز /يوليو ،)2016
املحيّل اإلجاميل بنسبة بلغت  6.5يف املئة ،بينام ارتفعت نسبة الدين
ص  .29كام تقلّص الناتج ّ
املحيّل اإلجاميل لتصل إىل  68يف املئة ،أي بارتفاع  21نقطة عن عام  .2019ينظر:
إىل الناتج ّ
Yasmina Abouzzohour, "Breaking the Impasse on Algeria's Political and
Economic Crises," Brookings, 10/6/2021, accessed on 10/3/2022, at:
https://brook.gs/3w0N8Qw
54 Michael Robbins, "The 2019 Algerian Protests," Arab Barometer: Topic
Report – Algeria Protests 2019 (August 2019), p. 2.
 55صندوق النقد العريب ،تقرير آفاق االقتصاد العريب ،اإلصدار الحادي عرش (نيسان/
أبريل  ،)2020ص  ،21شوهد يف  ،2022/3/11يفhttps://bit.ly/3PfvZdx :
" 56الجزائر :دعوة الجرنال خالد نزار أفراد الجيش للتمرد تثري الجدل!" ،القدس العريب،
 ،2019/8/9شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3siQ9cy :
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الجوار اإلقليمي ،مبا يف ذلك الجزائر ،فيبقى مجااًلً لالخرتاق األجنبي،
بخاصة يف ما يتعلق باألزمة الليبية ،وقضية الصحراء الغربية وما
تشكله من معضلة مع املغرب ،وال سيام بعد إعالن الجزائر يف 25
متوز /يوليو  2021قطع عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب عقب
سحب سفريها من الرباط(((5؛ عىل خلفية ترصيح موفد املغرب يف
فضاًل عن التهديدات األمنية
األمم املتحدة بشأن منطقة القبائلً ،
يف منطقة الساحل األفريقي ،وهو ما يتطلّب جه ًدا دبلوماسيًا
معت ًربا يف حلحلة قضايا الجوار اإلقليمي ،ويف املنظور املستدام
يتطلّب ري ًعا سياسيًا واقتصاديًا لتقوية السياسة والجبهة الداخلية
يف بُع َديها املتعلق بالرشعية السياسية ورشعية اإلنجاز.

خاتمة
اعتمدت الدراسة يف تحليل تأثر الجزائر ،يف مرحلة الحراك الشعبي،
بالتدخالت الخارجية انطالقًا من فرضية مفادها أ ّن غياب التدخالت
أساسا باملستلزم الجيوسيايس واالسرتاتيجي،
اإلقليمية والدولية يرتبط ً
بعي ًدا عن االعتبارات القيمية واملعيارية املتعلقة باالرتباط الدويل
والدعم الخارجي لالنتقال الدميقراطي؛ ذلك أن القوى الخارجية
يف العادة تفضّ ل "االستقرار التسلّطي" عىل حساب املعايري
الدميقراطية( .((5وقد خلصت الدراسة إىل أ ّن البعد االقتصادي واألمني
واالسرتاتيجي بقي االنشغال األكرب يف سلوك القوى اإلقليمية والدولية
تجاه الجزائر؛ فقد فضّ لت هذه القوى االعتبارات االسرتاتيجية عىل
حساب املعايري ،سواء قبل الحراك الشعبي يف الجزائر ( 22شباط/
فرباير  )2019أو خالله .كام تتّجه سياسات هذه القوى ،يف ضوء
محدداتها الداخلية والخارجية ،صوب املزيد من االستمرارية عىل
التغرّي ،بناء عىل اعتبارات ومحددات براغامتية.
حساب ّ
خلصت الدراسة إىل جملة من النتائج ،أبرزها:

•غياب االرتباط الدويل والدعم الخارجي ملسألة الدميقراطية يف
الجزائر ،عىل غرار ما حدث يف تجارب جنوب أوروبا ورشقها ،أو
يف العديد من دول أمريكا الالتينية ،حيث تفضّ ل القوى الخارجية
استمرارية التسلّطية يف الجزائر عىل حساب املستلزم الدميقراطي؛
•غلبة االرتباطات االقتصادية واالسرتاتيجية للجزائر بالقوى
الخارجية الكربى ،مثل الصني وروسيا والواليات املتحدة ،عىل

 57ينظر" :خلفيات قرار الجزائر قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب" ،تقدير موقف،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2021/9/2 ،شوهد يف  ،2022/3/12يف:
https://bit.ly/39OANpP
58 Benantar, "Implications du printemps arabe …".
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حساب االعتبارات املعيارية ،حيث ت ُع ّد الجزائر رشيكًا اقتصاديًا
وأمنيًا وعسكريًا رائ ًدا لهذه القوى؛ ما يجعلها تتجاهل دعم
التغيري حفاظًا عىل نسق االستمرارية الداعم مصالحها الوطنية؛

•غياب األدوار اإلقليمية العربية عىل خالف ما حدث يف مرص
وسورية والسودان ،بخاصة أدوار اإلمارات والسعودية ،حيث
تتبنى هذه القوى مواقف إقليمية تستند إىل اعتبارات داخلية،
وهــي الخوف من عــدوى تجارب االنتقال الدميقراطي يف
فضاًل عن أهمية الجزائر الجيوسرتاتيجية يف
محيطها اإلقليميً ،
منطقة املتوسط؛
•ساهمت الخربة التاريخية ،وكفاح الجزائر الطويل ضد االستعامر
الفرنيس يف خلق حالة من الحساسية الشعبية املفرطة داخليًا
تجاه العامل الخارجي ،ومن ثم فإ ّن البيئة الداخلية مبك ّوناتها
االجتامعية والسياسية كلها كانت طاردة الحضور الخارجي،
أي
وهذا ما ّ
تجىّل يف الشعارات املرفوعة من املحتجني الرافضة ّ
تدخّل خارجي؛
•يتحدد سلوك املوقف الخارجي مبوقع الجزائر الجيوسيايس،
فمن شأن مخاطر عدم االستقرار يف الجزائر أن تخلق تحديات
أمنية شديدة التعقد يف منطقة املتوسط ،حيث ال يريد االتحاد
خصوصا أ ّن الجزائر
األورويب ،عىل سبيل املثال ،تكرار تجربة ليبيا،
ً
وبدياًل
ً
مدخاًل
ً
متلك طاقة برشية وإمكانات طاقة هائلة ،ومتثّل
اسرتاتيجيًّا أوروبيًّا قد تدفع أوروبا بالتحديد مثن عدم استقراره،
وقد زادت هذه القيمة االسرتاتيجية بعد الحرب الروسية -
األوكرانية (شباط /فرباير  )2022يف معادلة أمن الطاقة األورويب؛
•ميكن أن يكون الخوف من عدم االستقرار يف الجزائر مط ّي ًة
لتدخّل القوى اإلقليمية ،وعىل رأسها االتحاد األورويب الذي ميكن
أن يستخدم العديد من الوسائل الدبلوماسية يف توجيه القيادة
السياسية يف الجزائر ،وذلك للحفاظ عىل التوازنات اإلقليمية يف
املحيط الجغرايف للجزائر.

ملف :حراك  22فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة
رئازجلا يف يبعشلا كارحلاو يجراخلا لماعلا
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Doing Hirak in Paris : The Staging of a Revolution Against the
"Algerian System"
ً  بــل تعداه ليشــمل المهجر،لــم يقتصــر الحــراك علــى التــراب الجزائري فقط
 حيث شــكلت،أيضا
ً للمطالبــة بـ "رحيل النظام" عملا2019 التجمعــات المنظمــة كل يــوم أحد في باريس منذ عام
 تحلي ًلا لهذا، الــذي هو نتيجة أولى لدراســة ميدانية جاريــة، يقتــرح هذا المقال.احتجاج ًيــا عموم ًيــا
 ويندرج ضمن دراســة الحركات.االحتجاج وتموقعاته باالعتماد على مقابالت مع مختلف فواعله
ً
أنماطا
 وحجته أن المتظاهرين في حراك المهجر الباريسي يبنون،االجتماعية في سياق الهجرة
 ينطلــق مــن فرضيــة فحواهــا أن.مــن التنظيــم تنــم عــن أشــكال جديــدة مــن النشــاط العــام
 بل يبتكرون أشكا ًلا جديدة من النشاط،المتظاهرين ال يهتمون بإعادة إنتاج ما يجري في الجزائر
 سياسي داخل الجماعة- العام تخص االحتجاج في المهجر؛ ما يسمح في آن باعتراف اجتماعي
 يجمع هذا العمل االحتجاجي بين االنخراط الجماعي الرقمي.األصلية وفي المجتمع الفرنسي
ً  ويســمح،محتجــا
أيضا
فــي جماعــات افتراضيــة واالنخــراط الفــردي الــذي يجعــل مــن الفــرد فاعــ ًلا
ً
 علــى تنوعها، تلتقــي كل أنماط الفعــل العام.بالتعبيــر االحتجاجــي مــن خــال الفن والثقافــة
 في التردد في االرتباط بأيديولوجية معينة وخاصة في إنتاج هوية "مناوئة للنظام" على،الكبير
.أساسها تُنظم المبادرات االحتجاجية التي يحملها مواطنون جزائريون في المهجر
. الجزائر، فرنسا، المهجر، الحركات االجتماعية، الحراك:كلمات مفتاحية
The Hirak was not limited to the Algerian teritory but also extended to the diaspora,
where rallies organised every Sunday since 2019 in Paris demanding the "departure
of the regime" were a public act of protest. This article, which is the first result of
an ongoing field study, proposes an analysis of this protest and its location based
on interviews with the different actors. It falls within the field of the study of social
movements in the context of immigration and assumes that the protesters of the
Paris diaspora Hirak develop patterns of organisation that reflect new forms of public
activity. It builds on the premise that the protesters are not interested in reproducing
what happened in Algeria but rather in inventing new forms of public activity related
to protest in the diaspora; this allows for socio-political recognition within the
native community as well as in French society. This protest action combines digital
collective engagement in virtual communities with individual engagement that turns
the individual into a protester while also enabling the expression of protest through
art and culture. All forms of public action, despite their great diversity, converge in
their reluctance to associate themselves with a particular ideology, especially in the
creation of an "anti-regime" identity on the basis of which the protest initiatives of
Algerian citizens in the diaspora are organised.
Keywords: Hirak, Social Movements, Diaspora, France, Algeria.
. فرنسا، املركز الوطني للبحث العلمي، وباحث، جامعة باريس الثامنة،* أستاذ محارض
Associate Professor, Université Paris 8, Researcher LADYSS/CNRS, France. Email: dlesaout@univ-paris8.fr
Algerian Researcher and Translator. Email: lahsene45@gmail.com
.** باحث ومرتجم جزائري
:*** هذا النص ترجمة لـ
Didier Le Saout, "Faire hirak à Paris. Les mises en scène d'une révolution contre le 'système algérien'," L'Année du Maghreb, vol. 2,
no. 21 (2019), pp. 131-145.
.CNRS Editions وL'Année du Maghreb  دورية،وقد حصلت دورية "سياسات عربية" عىل إذن الرتجمة من نارش املقال األصيل
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مقدمة

اتصال افتراضي وتنظيم

إن االنتفاضة التي تعرفها الجزائر منذ شباط /فرباير  ،2019املو ّجهة
ضد ترشّ ح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة ،والتي تحولت
برسعة إىل احتجاج يطالب "برحيل النظام" ،متيزت بانتظام تج ّمعات
أسبوعية كبرية .وتضاف إىل املظاهرات الشعبية التي تتشكل يف كل
الجزائر كل يوم جمعة ،والتعبئة الطالبية املنظمة كل يوم ثالثاء،
التجمعات التي تُعقد كل يوم أحد يف مختلف املدن األجنبية .إن
هذه األحداث التي مُتُ ّدد نطاق االحتجاج إىل خارج الحدود الجزائرية
خصوصا يف باريس ومرسيليا وليون وليل وسرتاسبورغ ومدن
تُنظّم
ً
أخرى .والتجمعات التي تنظم يف باريس ،كل يوم أحد ،يف ساحة
الجمهورية ،أو يف ساحة معركة ستالينغراد ،هي األكرث متابعة من
املهاجرين الجزائريني يف العامل .إىل جانب مبادرات نهاية كل أسبوع
يف الساحة منذ  17شباط /فرباير ومن دون انقطاع إىل اليوم ،ت ُنظّم
مبادرات أخرى ،من حني إىل آخر أمام السفارة الجزائرية ،يف شارع
لشبونة ،بالدائرة الثامنة ،بباريس ،يقودها عدد من التنظيامت
 Collectifsالتي تتظاهر يوم األحد يف ساحة الجمهورية .وإذا كانت
هذه املبادرات ال تجمع عمو ًما ّإاّل بعض العرشات من األشخاص ،فإن
منظميها يرون فيها امتدا ًدا ملوضوع محدد للنشاطات املنظمة يف
ساحة الجمهورية.

نُظّم أول تجمع ضد العهدة الخامسة يف  17شباط /فرباير يف باريس
يف األيام األوىل التي تلت املظاهرات األوىل ضد الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة ،والتي ظهرت محل ًّيا يف الجزائر .ففي  16شباط /فرباير ،خرج
(((
سكان خ َّراطة((( إىل الشارع .ويف اليوم التايل ،صعد شاب يف خنشلة
إىل سطح مبنى املجلس الشعبي البلدي وأزال صورة بوتفليقة.

ترى الحجة الرئيسة لهذه املساهمة ،التي تُــدرج ضمن دراسة
الحركات االجتامعية يف أشكال الهجرة املعوملة ،أن املتظاهرين
ُعرّبين عن رفضهم "النظام الجزائري" ،املع َّرف ،بحسب رأيهم،
امل ّ
بالفاسد ،الستحواذ "مافيا سياسية  -عسكرية" عليه ،يبنون أمناطًا
من التنظيم عىل شكل تنظيامت بالحضور املتزامن((( تُربز أشكااًلً
وبداًل من التفكري يف بحث املتظاهرين عن
جديدة من النشاط العامً .
إعادة إنتاج ما هو دائر يف الجزائر ،عن طريق املحاكاة ،بإعطاء صورة
عن تعبئة ينقلونها من البلد األصل إىل فرنسا كأنها مرآة عاكسة،
نتقدم بفرضية مفادها أن املشاركني يبتكرون أشكااًلً جديدة من
النشاط العام ،يبنون من خاللها صورة تتميز بخصائص فريدة خاصة
باالنتفاضة الجزائرية يف سياق الهجرة التي تصون التعبئة وتُج ّددها؛
ما يسمح يف آن باعرتاف اجتامعي  -سيايس داخل الجامعة األصلية
ويف املجتمع الفرنيس.
1 William Berthomiere & Marie-Antoinette Hily, "Décrire les migrations
internationales," Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 22,
no. 2 (2006), pp. 67-82.

مالحظة منهجية
هذا املقال هو النتيجة األوىل لدراسة ميدانية أجريناها يف
باريس عن طريق املالحظة املبارشة لثالثني تج ّم ًعا ضد "النظام
الجزائري" ،يف ساحة الجمهورية وساحة معركة ستالينغراد منذ
شباط /فرباير  ،2019وكذلك من خالل مالحظة مسريات نُظمت
يف  30حزيران /يونيو  2019بني ساحتَي الجمهورية واأل ّمة ،ويف
 15أيلول /سبتمرب ،و 6ترشين األول /أكتوبر  2019بني ساحة
الجمهورية وساحة معركة ستالينغراد.
تستند الدراسة إىل املنهج النوعي ،انطالقًا من املالحظة املبارشة
للتجمعات واملقابالت الفردية شبه املو ّجهة التي أُجريت مع
املشاركني يف املسرياتُ .هيكل العمل امليداين عىل مرحلتني.
الحظت يف املرحلة األوىل بصفة عامة استثامر التنظيامت
ُ
املناضلة يف الساحات والتشكيالت التي برزت يف األماكن
وقمت يف مرحلة ثانية بتشكيل ع ّينة
املخصصة للتجمعات.
ُ
اسرتاتيجية مك ّونة من حواىل عرشين مقابلة مع رجال ونساء
بنسب متساوية من كل الفئات العمرية واألوساط االجتامعية
املنوعة ،منحدرين من مختلف مناطق الجزائر .س ّهلت اتصاالت
أُقيمت مع مناضلني يف جمعيات سبق أن التقيتهم ،خالل
دراسايت امليدانية السابقة عن الحركة األمازيغية ،إجراء هذه
الدراسة امليدانية.
لفهم دوافع البناءات الرمزية التي وظّفها املتظاهرون يف املجال
أجريت تقاط ًعا بني مالحظايت وخطابات املناضلني/
العام،
ُ
منشّ طي النضال .غ ُّرّيت أسامء جميع األشخاص املستجيبني
رسية هويتهم.
حفاظًا عىل ّ
 2مدينة يف منطقة القبائل ،تقع رشق الجزائر العاصمة ،وتبعد عنها حواىل  300كلم.
(املرتجم)
 3ثاين أكرب مدينة يف منطقة األوراس ،تقع رشق الجزائر العاصمة وتبعد عنها حواىل 500
كلم( .املرتجم)

ةمجرتم ةسارد
القيام بالحراك في باريس :مشاهد ثورة ضد "النظام الجزائري"

مع ذلك ،يكون من الخطأ اعتبار أن من شأن هذه االحتجاجات دفع
األفراد إىل إبراز مظاهرة خاصة بفرنسا .كان تحضري التجمع البارييس
األول سابقًا لهذه األحداث االحتجاجية يف الجزائر .وبالتحديد ،فإن
عرّب عنها شاب جزائري مقيم يف باريس ،مباد ًرا
رصخة السخط التي ّ
بالدعوة يف مقطع فيديو نرشه يف  12شباط /فرباير عىل صفحته
عىل الفيسبوك إىل تجمع يوم األحد  17شباط /فرباير يف ساحة
الجمهورية ،هي نقطة بداية االحتجاج .ومن سامت هذه املظاهرة
بروز نشاطات عىل مرحلتني ،بيّنهام فابيان غرانجون يف دراسته عن
التعبئة يف وسائط التواصل االجتامعي للويب التشاريك .يف املرحلة
األوىل ،يساهم نرش نداء يدعو إىل التجمع يف الساحة يف "إنتاج
التضامنات املنتقاة يف سياق فردنة معربة" .وتجري التعبئة يف وسائط
التواصل االجتامعي يف هذه املرحلة" ،عىل عكس املراحل السابقة
املتعلقة بالسريورة التقليدية لتكوين جامعات العمل يف املجال العام
التقليدي"((( .لقد سمحت املبادرة التي قام بها هذا الشاب ،من
خالل اإلعالم عن نشاطه عرب الشبكات االجتامعية ،ملجموعات أخرى
بااللتحاق واالنضامم إليها .وتكشف هذه املبادرة عن انخراط أفراد
جرى إبالغهم عن طريق الفيسبوك ،حيث راحوا يوسعون من خالل
التبادالت الشبكية َ
مجال الفرص املفتوحة النخراط مجموعات أخرى
ميكن أن تنضم إىل التعبئة.
املرحلة الثانية هي مرحلة "املنافذ 'الحقيقية'"((( التي بدأت بعد نرش
محتويات األخبار عىل الشبكة ،والتي أخضعها متصفحون آخرون
لتصفي ٍة وترتيب .إن امليزة الالفتة هي أن التعبئة يف وسائط التواصل
االجتامعي التي تو ّاّلها الشاب عىل الشبكة مكّنت ،يف فرتة وجيزة
ج ًدا – ساعات فقط بعد نرش النداء – من بناء أشكال سياسية بديلة
ومؤطِّرة ملحتوى االحتجاج .فأدى نرش النداء عىل الشبكة يف حينها
إىل تجميع املوارد يف املجاالت الخاصة .تواصلت حليمة مبارشة(((،
وهي مناضلة جمعوية ،هاتف ًيا بعد علمها بالنداء ،مبعارفها إلقناعهم
باالنضامم إىل تحضري الحدث .يُخربها شخصان يف اليوم نفسه
برغبتهام يف االنخراط يف العملية .ويف اليوم التايل 13 ،شباط /فرباير،
التقى الثالثة بصاحب املبادرة يف مقهى يف حي الشاتيل .زيادة عىل
ُعرّبة للشاب من املجموعة ،أخذت ذلك عىل عاتقها
احرتام الفردنة امل ّ
جامعيًا ،توضح حليمة أنه" :وبناء عليه ،قمنا بوضع العريضة 'نحن
ضد العهدة الخامسة' ،عهدة العار .حررنا بيانًا صحافيًا .أنشأنا صفحة
4 Fabien Granjon, "Des mobilisations informationnelles du Web
participatif aux mobilisations pour l'action dans les rues," in: Sihem Najar
(dir.), Le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde arabe (Paris/ Tunis:
Editions Karthala et IRMC, 2013), pp. 245-257.
5 Ibid.
 6حليمة ،ناشطة جمعوية منحدرة من منطقة الجنوب الجزائري.
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عىل الفيسبوك ،ويف  15من الشهر نفسه ،كان كل يشء ُمنج ًزا ،كان
كل يشء متا ًما .ويف  16منه ،التقينا [ ]...أي إن كل ما له عالقة بصفحة
الفيسبوك ،تكفّل به أمني ،ومع إلياس قمنا بتحرير البيان ،الجميع
شاركوا .التقينا يوم  16شباط /فرباير يف باستي ،يف مقهى ،وانضم إلينا
شابان أو ثالثة آخرون .صنع أحدهم الالفتات والشعار"(((.
فتحت التعبئة يف وسائط التواصل االجتامعي عىل الويب ،حيث
وجدت يف الشبكات االجتامعية الرقمية املتحررة من كل إطار مق ّيد
فرصا للنشاط ألفراد غري منظّمني ،ومن
وسيل ًة لالنضامم إىل النشاطً ،
دون انتساب ومرتددين يف االنخراط يف نشاطات ترشف عليها منظامت.
تنصهر هذه التعبئة داخل ًيا عرب اإلنرتنت مع األشكال التقليدية من
التعبئة املستخدمة يف النشاطات الباريسية ضد العهدة الخامسة،
انطالقًا من الروابط بني أشخاص محددين ومنظمني .وبسبب تع ّرضه
االنسحاب .فقررت
لضغوط ،قرر الشاب صاحب املبادرة بالنداء
َ
حليمة يف أثر ذلك أخذ زمام الحركة" :ال يهمنا األمر ،ولسنا خائفني
عرّب  8000شخص ،عرب
ألن لدينا وثائق فرنسية" .ويف األيام املوالية ّ
اإلنرتنت ،عن اهتاممهم باملبادرة ،وأكد  2000منهم حضورهم يف
ساحة الجمهورية(((.
يف يوم التجمع ،يف  17شباط /فرباير ،حققت املبادرة نجا ًحا حقيق ًيا.
وبحسب املنظّمني ،شارك يف املبادرة أكرث من  3000جزائري .أنشد
بعضهم األغاين الوطنية ،ورفع بعضهم رايات معادية للرئيس والسلطة،
يف ج ٍّو من الفرح .يُذكّر هذا التجمع البارييس بآخ َر نُظّم منذ بضع سنني،
يف ساحة الجمهورية نفسها ،لكنه كان أقل حضو ًرا يف الذاكرة الجامعية.
ففي عام  ،2014أدى ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة إىل تنظيم
مظاهرة احتجاجية يف باريس ،جرى التعبري فيها ،بحسب الباحثة يف
علم االجتامع وردة حجاب(((" ،بطريقة خاّلّقة" يف الشوارع واألماكن
العمومية .إن اإلعالن عن هذا الرتشح لشخص قُ ّدم رسم ًيا بصفته
"الرئيس املنتهية عهدته" ،مع أن املجتمع أدرك أنه يسعى لتويل وظيفة
عرّب عن إحباطات الشعب الجزائري.
"رئيس مدى الحياة" ،يُ ّ
 7ترصيحات جرى اإلدالء بها يف أثناء مقابلة جامعية مع متدخلني جمعويني وعضو من
حزب االتحاد من أجل التغيري والتقدم ،وهم جميعهم ناشطون يف تنظيم قفي يا جزائر.
مقابلة شخصية جامعية ،الدائرة  11يف باريس ،2019/7/28 ،ما بعد الظهرية عىل هامش
التجمع الذي نظم يف ساحة الجمهورية (املدة :ساعة و 50دقيقة).
8 Liberté, 18/2/2019.
 9وردة حجاب أول باحثة يف علم االجتامع تجري دراسة ميدانية بشأن التعبئة ضد
العهدة الرابعة.
Warda Hadjab, "Algiers-Paris Round Trips: Diasporic Pathways of a Public
Civil Dissidence," Journal of Immigrant & Refugee Studies, vol. 14, no. 3
(2016), pp. 314-333.
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رئيسا يشري إىل
لكن تج ّمع عام  2019ال يبدو أقل من كونه ً
عماًل ً
مستوى أعىل بكثري من التعبئة .وبناء عىل هذا النجاح ،قرر بعض
املنظمني تكرار العملية يف األسبوع التايل .يف  24شباط /فرباير ،تنظيم
قفي يا جزائر هو الذي أخذ املبادرة .غري أن االتصال عن طريق
اإلنرتنت للمجموعة ،رسعان ما تع ّرض لردات فعل غري و ّدية عىل
أقل تقدير .وتخربنا حليمة ،وهي املبادرة إىل تأسيس هذا التنظيم
الجديد ،بأنهم" :فتحوا ،بعد ذلك ،صفحة أخرى قفي يا جزائر []...
التي يديرها جزائري من هناك يف الجزائر ،وهو إبن شقيق وزير
سابق أو وزير حايل ،ومن هنا أصبح الناس يقولون يف باريس 'إنكم
يف قفي يا جزائر تقولون أي يشء'"( .((1وملواجهة املناورات اآلتية
من الجزائر وللتاميز ،جرى إنشاء صفحة فيسبوك باسم تنظيم قفي
يا جزائر .وهي عىل الخصوص وسيلة لنرش العريضة ضد العهدة
الخامسة .بعد تجاوز هذه الدناءات ،شارك التنظيم يف األيام التالية
مع عرشين مجموعة تنشط يف ساحة الجمهورية يف تأسيس تنظيم
جديد أوسع ،أخذ اسم "ل ُنحرر الجزائر" .مل ينضم فاعلون آخرون
شكاًل
إىل هذا اإلطار ،عىل الرغم من أن مؤسسيه ق ّدموه بصفته ً
شاماًل ،ونظّموا أنفسهم يف تنظيامت أخرى :ثورة االبتسامة ،والجزائر
ً
الجديدة ،ومن الرفض إىل املرشوع ،والعمل املواطني ألجل الجزائر
( .)ACAمثة تنظيم آخر ،تنسيقية ما بني التنظيامت ،يُرشف عىل
تسيريها بعض املناضلني الذين مل يتمكنوا من االندماج ضمن تنظيم
ل ُنحرر الجزائر ،والذين سيحاولون ضامن التنسيق معه يف شكل بنية
فوقية للنشاطات التي ت ُقام يف الساحة .سينشط ملدة محدودة ج ًّدا،
خاصة يف فرتة التحضري للمسرية التي تربط يف  30حزيران /يونيو بني
ساحتَي الجمهورية واأل ّمة .وكام يوضح عامر( - ((1وهو واحد من
األعضاء املؤسسني لتنظيم ل ُنحرر الجزائر " -تختار تنسيقي ُة ما بني
ِ
التنظيامت الشعارات ومسار املظاهرة وتاريخها"( .((1يف حني يفضل
بعض األفراد املشاركة يف االحتجاج من دون االرتباط بأي تنظيم.
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فإن املظاهرة بصفتها أحد أشكال العمل الجامعي املفضل لدى
العديد من املجموعات املتظاهرة ،ميكن أن ت ُنظّم بسهولة يف فرنسا.
وتساهم التعبئة يف وسائط التواصل االجتامعي ،من جانبها ،يف بناء
أحد أشكال السخط .عالوة عىل ذلك ،فإن مناهضة النظام ،التي
ترسخت يف الجزائر يف  22شباط /فرباير مع توسعها عىل كامل الرتاب
ّ
الوطني ،كرست حاجز التسلطية الجزائرية التي تحظر التظاهر،
خاصة يف مدينة الجزائر .ومن هنا ،تأيت النشاطات االحتجاجية يف
سياق الهجرة متزامن ًة مع تلك التي تحدث يف الجزائر ،يتبع إيقاعها
االنتظام نفسه .ويختلف هذا الوضع عن السياق الذي ساد يف
الجزائر قبل خمسة أعوام ،حينام نُظم ،بصعوبة ،بعض املظاهرات
ضد العهدة الرابعة ،والتي قادها بعض املناضلني الذين كانوا ُعرضة
للقمع األمني ،من دون أن تربز حركة احتجاجية واسعة يف البالد.
يف عام  ،2019ساهمت التجمعات امل ُنظّمة خارج الجزائر يف احتجاج
البلد األصيل .فبعد ستة شهور من انطالقها ،مل تضعف ح ّدة التعبئة
عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط .يُق ّدم عامر التجمعات امل ُنظّمة
يف فرنسا ،باعتبارها استمرا ًرا ملا يحدث يف الجزائر ،بقوله" :لكن من
ناحية أخرى ،مبا أن الجمعة تأيت قبل األحد ،فإن الشتات يتبع تلقائ ًّيا
إخوانه وأخواته يف الجزائر .ألن كل يشء يدور يف الجزائر .نحن امتداد
لهذه الثورة"( .((1إن هذه االستمرارية املطروحة تستوجب أن تحرتمها
الفواعل يف سياق امله َجر؛ ألنها تحمل داللة سياسية .لكن ،يتابع
عامر" ،ال نرغب يف أي حال من األحوال يف فرض أشياء من الخارج.
ألن الجزائريني أصبح لديهم حساسية إزاء كل ما هو ٍ
آت من الخارج.
إذًا نحن سنحرتم موقف هذه الثورة انطالقًا من قرار الشعب داخل
البالد .ونحن سنتبع الشعارات"( .((1يعترب عامر هذه الحركة "فريدة"
ألن السلطة تخشاها" :إنها يف حالة ميؤوسة وال تجد مخر ًجا وال
خططًا للتخلّص من هذه الثورة .لكن األمر املؤكد أن الجزائر قبل 22
شباط /فرباير جزائر .وجزائر  23شباط /فرباير هي جزائر أخرى"(.((1

إذا كان االحتجاج قد مر مبرحلتني ،فهذا ال يعني السقوط يف الحتمية
العددية كتلك التي اتبعها بعض التحليالت املتعلقة مبا يسمى "الربيع
العريب" ،والتي أوحت بأن التعبئة يف وسائط التواصل االجتامعي قد
تكون مصدر العمل االحتجاجي .وخالفًا للوضع السائد يف الجزائر،

تكشف كل هذه النشاطات االحتجاجية عن وعي باملامرسات
السياسية "للنظام" ،التي يعتربها املشاركون يف التظاهرات غري
مقبولة .إن املفردة التي يُر ّددها األشخاص الذين حاورناهم هي
مفردة "الثورة" يف مقابل مفردة "الحراك" .فبالنسبة إىل رشيد(- ((1
وهو عضو يف شبكة مكافحة القمع  -فإن الحراك يرتجم بـ "الحركة":
"أعتقد أنه أكرث بكثري من مجرد حركة .بادئ ذي بدء ،إنه استيعاء،

 10مقابلة شخصية جامعية.
 11مناضل من أجل حقوق اإلنسان ،عامر شخصية إعالمية معروفة ،يشارك يف الربامج
اإلعالمية ،وال سيام املغاربية BRTV ،وفرانس  ،24تفيد شهرته الحركة االحتجاجية.
 12عامر ،مقابلة شخصية ،الدائرة  20يف باريس( 2019/8/20 ،املدة :ساعتان و 15دقيقة).

 13عامر.
 14املرجع نفسه.
 15املرجع نفسه.
كثريا بني الجزائر وفرنسا.
 16ابن موظف سام جزائري ،صحايف يتنقل ً

بين الحركة والثورة

ةمجرتم ةسارد
القيام بالحراك في باريس :مشاهد ثورة ضد "النظام الجزائري"

ألن حركة من دون استيعاء هي أمر عابر ،يتحلّل مع مرور الوقت.
أما األمر هنا ،فهو أن الجزائريني أدركوا أن هذا هو الوقت املناسب
إلسقاط السلطة"( .((1بالنسبة إىل عامر من املهم عدم الوقوع يف فخ
ُعرّب بأي
السلطة الجزائرية .تشري كلمة حراك إىل "حركة صغرية" ال ت ّ
حال من األحوال عن حقيقة االحتجاج يف الجزائر ،لكن ت ُستعمل
لتقزيم هذه "الثورة الحقيقية"" :ال أستطيع أن أُسمي حركة عندما
عرّب
يخرج  25-24مليون جزائري يف  48والية .هذه ثورة ،إنه شعب يُ ّ
عن نفسه وشعب يخرج .أنا ال اعرتف بكلمة الحراك"(.((1

ظهور ورؤية
يعتمد محيط ساحة الجمهورية عىل تنظيم يتّبع اإلجراءات الخاصة
بتجسيد حرية التظاهر يف فرنسا .ويشرتط القانون الفرنيس من
املنظمني إيداع ترصيح بالتظاهر لدى عاملة الرشطة ،ت ُح ّدد فيه ساعة
بداية املظاهرة ونهايتها .ميكن أعوان الرشطة التقدم من املنظمني
للتذكري باقرتاب نهاية املظاهرة .غري أن "الوضع"( ((1يف الساحة يأخذ
وقتًا أطول .تبدأ التظاهرة مع نهاية الصبيحة عندما يصل أوائل
منصاتهم ويُعلّقون الفتاتهم وراياتهم واألعالم،
املتظاهرين وينصبون ّ
بينام تبدأ املجموعات األوىل تتشكل من عدد قليل من األفراد .توضع
رقابة متبادلة بني األشخاص الحارضين .وينتهي "الوضع" مسا ًء عندما
يُغادر األشخاص املتأخرون الذين يتناقشون عمو ًما يف أفواج صغرية،
وهذا بعد ساعات من النهاية "اإلدارية" للحدث الذي حدد توقيته
طبقًا ملا قُ ّدم لعاملة الرشطة(.((2
يف أيام األحاد األوىل ،بدا التجمع يف باريس مكتظًا؛ لكون ساحة
الجمهورية ال تكاد تحوي جميع املتظاهرين .فمن الصعب أن تسلك
طريقك يف هذه األوقات .وتتضاءل الفراغات بني املشاركني ،كلام
اقرتبنا من التمثال الربونزي ملاريان الذي يرتبّع بكل ثقله يف وسط
 17رشيد ،مقابلة شخصية ،الدائرة  10يف باريس ( 2019/8/10 ،املدة 51 :دقيقة).
 18عامر.
19 Erving Goffman, Comment se conduire dans les lieux publics, Notes sur
l'organisation sociale des rassemblements, Collection Etudes sociologiques
(Traduction de: Behavior in Public Places : Notes on the Social Organization
of Gatherings, New York: The Free Press, 1963) (Paris: Economica, 2013).
 20بشأن هذه النقطة ،ينظر Hadjab :التي ت ُّبنّي بطريقة مميزة ،بشأن التجمعات ضد
العهدة الرابعة يف باريس يف عام  ،2014تنقالت املشاركني بني املشهد املركزي وفضاءات
خارج املشهد  .Scènes-offيف عام  ،2019يسمح وضع ساحة الجمهورية وساحة معركة
ستالينغراد مبثل هذه التنقالت ،لكن عىل خالف تجمعات عام  ،2014تبقي التنظيامت عىل
كل واحد منها تنظي ٌم ،وفيها تُلقى خطب
الفصل بني ثالثة مسارح مركزية متميزة ،يدير َ
وشعارات .أما التجمعات التي ت ُعقد قبل بداية التجمع وبعد نهايته ،طبقًا للمواقيت املرصح
بها لعاملة الرشطة من املنظمني ،فتنبثق منها تجمعات عىل شكل مجموعات صغرية من
عرشات األشخاص ،تربز بداخلها نقاشات سياسية متحررة من القواعد التي أق ّرتها اللجان.
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الساحة .متكّن بعض املتظاهرين خالل املسريات األوىل من الجلوس
عىل ماريان الفرنسية والعاملية للتلويح باألعالم الجزائرية واألمازيغية
والالفتات ،قبل أن متنعهم عاملة الرشطة ،ومبوافقة املنظّمني لتفادي
خطر السقوط.
يسهم تقييم عدد املشاركني يف حد ذاتــه يف بناء تــوازن القوى
خصاًم محد ًدا .يقدم عامر تقدي ًرا دقيقًا
القائم مع السلطة بصفتها
ً
للمشاركة" :نجحنا يف تعبئة أكرث من ثالثني ألفًا" .ويُخربنا يف هذه
املناسبة بأن منظمي التجمع أرسلوا دعوة إىل مسؤول نقايب فرنيس
من الكونفدرالية العامة للشغل لحضور واحد من أوائل التجمعات:
"قال إن لساحة الجمهورية قدر َة استيعاب  30000متظاهر .لكن بعد
حني ما عادت الساحة تحتمل عد ًدا أكرب من الحضور ،بسبب تدفّق
املتظاهرين الذي تجاوز الساحة إىل حد أدى إىل توقف حركة املرور.
ال ،التجمع السادس أو السابع .عىل اإلطالق ،ليس يف األوائل .بقينا
عىل النهج نفسه يف  10و .12يف أسوأ األحوال مثة  8000شخص .فيام
بعد ،يأيت الناس ،لكن ليس يف الوقت نفسه .مثة من يأيت بعد الظهر،
ثم يغادر بعد الزوال .لكن مثة عىل األقل  10000من الجزائريني
والجزائريات يأتون كل يوم أحد إىل ساحة الجمهورية .مل ينخفض
عددهم ،ومل يتوقف مبا يف ذلك خالل شهر آب /أغسطس هذا"(.((2
ابتدا ًء من نيسان /أبريل وأيار /مايو ،أصبح التنقل أسهل ملن أراد أن
يتج ّول يف الساحة .ومن ث ّم أصبحت الساحة مجااًلً الحتالل منظم.
وتتنوع البناءات الرمزية .ويصبح كل يوم أحد مناسبة لحضور نشاطات
أكرث تن ّو ًعا .تقدم أمناط النشاط الشخيص والجامعي أدا ًء يف سياق
يوسع حقل السيايس
االحتجاج ،يُبنى من خالله مخيال دميقراطي ّ
ليتفرع إىل أمناط فنية – وال سيام بالغناء والرسم الزيتي والنحت
– والفكاهة والرتاجيديا .ال تشكل ساحة الجمهورية مرس ًحا واح ًدا
فحسب ،بل عد ًدا من املسارح تتدرب عليها فواعل تؤدي أدوا ًرا متثيلية
للثورة .وميكن أن تأخذ هذه املشاهد شكل نشاطات ترسم الحدود بني
املمثلني والجمهور ،وتُبعث – كعروض مرسحية يف الشارع – يف ألف
زاوية وزاوية يف ساحة الجمهورية ،متناغمة مع النشاطات األخرى
التي تتخلل فرتة ما بعد الظهرية .ويتميز معظم هذه النشاطات من
تلك التي تقوم بها الجمعيات واألحزاب والتشكيالت الناشطة حول
أهداف ومصالح وهويات مشرتكة ،يجري التعبري عنها يف غالب األحيان
يف األغورات  .((2(Agorasيف شكل خطاب سيايس.
 21عامر.
 22أغورا  Agoraكلمة يونانية تعني مكان جمعية املواطنني ،والحقًا الساحة العامة،
ويقصد بها أيضً ا مكان التجمع .أطلقت عىل املساحات العامة املركزية التي كانت مركز
الحياة اإلدارية والتجارية والدينية يف املدن اليونانية ،وكانت أغورا أثينا أشهرها .وتطلق يف
وقتنا الحارض عمو ًما عىل مراكز تقام فيها مختلف النشاطات يف املدن( .املرتجم)
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ميكن توصيف كل هذه النشاطات التي تُقام يف الساحة بـ "االنتشار"
و"الظهور" و"اإلعــان" أو "االستعراض" ،باستعارة املفردات التي
استعملها إيف ونكني( ((2لتجاوز صعوبة ترجمة مفهوم Display
بالفرنسية الذي استعمله إرفنغ غوفامن يف بحثه السوسيولوجي.
باستعارة علامء السلوك هذا املفهوم الذي يستخدمونه عىل نطاق
واسع ،يف كل حالة ،يبني غوفامن ،عىل هذا النحو ،سلوك الفواعل
التي تبلغ بعضها بعضً ا عن هويتها االجتامعية التي تحييها طقس ًيا.
ميكننا أن نفهم ،من خالل عروض الفواعل يف ساحة الجمهورية ،كأنها
منخرطة يف لعبة استعراضية ،تع ّرف بأنها أساليب سلوكية تتحدد
فيها وحدة األ ّمة .والختتام املناقشات ،يردد املنظمون وجمهور
األغورا النشيد الوطني الجزائري .ميكن أن يلتحق آخرون بالطقوس
التي ميارسها بانتظام تنظيم الجزائر الجديدة بالتجمهر يف وسط
الساحة حول علم جزائري كبري ،ميكن أن ميسكه كل واحد بيديه من
حوافه ثم يجعله يهتز؛ فيُحدث لدى املشاركني لحظات من االبتهاج
ت ُعرب عن االنتامء إىل الجزائر وجعل العامل أجمع يعلم أنه إذا كان
االستقالل قد جرت مصادرته يف عام  ،1962فإنه س ُيسرت َجع بوساطة
االنتفاضة الثورية يف عام .2019
إضافة إىل هذه املعارض املتحركة ،ميكن أن يتخذ املعرض يف ساحة
شكاًل ثابتًا ،بحسب ترتيب منظم يتجاوز التنافس بني
الجمهورية ً
ينصب كل واحد من التنظيامت منصة عىل حافة
املجموعاتُ .
مساحة مفتوحة عىل الواجهة األمامية ،تسمح بإلقاء خطب من
دون أي شكلية .بالنسبة إىل رشيد  -وهو عضو ناشط يف مجموعة
مناهضة القمع  -إذا كانت إقامة املجموعة التي ينتمي إليها ملنصة
أم ًرا رشع ًيا ،نظ ًرا إىل تخصص الهدف املنشود ،فاألمر غري ذلك بالنسبة
عرّب تع ّدد املساحات
إىل التنظيامت األخرى .فمن وجهة نظره ،ال يُ ّ
عرّب عن انقسام بني املتظاهرين:
املحتلة عن تنظيم ،بقدر ما يُ ّ
"أنا اعتقد أن ساحة الجمهورية[ ،فضاء] انقسم عىل نفسه .ألنني
قدمت يف األمس مثااًلً ( ((2عن ميدان التحرير يف مرص ،الذي ميثل
رمبا عرشة أضعاف ساحة الجمهورية .كان مثة منرب واحد .وهو ما
هائاًل .كان إحساسهم السيايس متطو ًرا
يعني أن تنظيم املرصيني كان ً
ووجهتهم محددة عىل نح ٍو جيد .الهدف بَ ِّنِّي حتى وإن كان بعي ًدا،
أو حتى أبعد"(.((2
23 Yves Winkin, "Goffman et les femmes," Actes de la recherche en sciences
sociales, vol. 83 (Juin 1990), pp. 57-61.
 24تحليل عرضه رشيد يف عمود جرى تقدميه يف برنامج إذاعي عىل الويب.
 25رشيد ،مقابلة شخصية ،الدائرة  10يف باريس.2019/8/19 ،

ددعلالا  55ددعلالالجملا  55 -ددعلادعلا
Issue 55 - Volume 10 - March 2022

إن تلك املركزية التي جرت مالحظتها يف القاهرة هي عكس أشكال
التجمع يف ساحة الجمهورية يف باريس .يصف رشيد بيشء من
املنصات والعديد من املنابر ورصاخ من
الحرسة وجود "العديد من ّ
(((2
جميع الجوانب ،إسالميون من جهة [ . "]...لكن بالنسبة إىل عامر،
فإن املساحات التي يتميز بعضها من بعض ،ترتجم بالعكس تن ّوع
الحركة" :عندما نكون يف ساحة الجمهورية ،كل واحد يُدير أغوراه
ويُدير فضاءه .يجب قول الحقيقة ،إنها عىل شاكلة صورة الجزائر"(.((2
إن متثالت مشهد موحد ،أو منرب مركزي ،محظورة حقيقة يف
السيناريو االحتجاجي يف ساحة الجمهورية .إن املشاهد هي بنايات
متخيلة .لقد أدركنا ،ونحن نشاهد تنصيب املنصات يف يوم أحد عند
منتصف النهار يف تجمع حاشد جرت الدعوة إليه أربع ساعات قبل
ذلك ،أن الفضاء املرتفع ببعض أمتار مربعة يف وسط الساحة الذي
يستعمله تنظيم ل ُنحرر الجزائر هو يف الواقع ط ْنف يسمح للمتزلجني
باالرتفاع فوق األرض ملحاولة أداء بعض العروض البهلوانية .غري أن
هذا الفضاء ُح ِّول عن وظيفته واحتله أعضاء هذا التنظيم ،و ُوضع
تحت ترصف الخطباء لتمكينهم من إلقاء خطبهم التي مل تكن أقل
بهلوانية بالنسبة إىل البعض.
يصف عامر الساحة كأنها مجال منظم ابتداء من  24شباط /فرباير ،أي
وسعنا النواة ،ويف يوم
ابتداء من التجمع الثاين بقوله" :يف املكان نفسهّ ،
محكاًم ،ويوجد مكرب صوت وشاحنة ،تنظيم
األحد التايل كان التنظيم
ً
(((2
حقيقي ،وأخذ الكلمة منظم .أخذت الكلمة"  .لقد جرى االنتقال
بالتد ّرج من تجمع ضخم عفوي إىل تجمع منظم .أُنجز كل ذلك يف
منصاتها
عدة شهور ،واكتمل مع تقسيم الفضاء .تقيم املجموعات ّ
(((2
التي تكون عادة يف شكل خيم أو "بارنوم"  -كام تسميها نورة ،
وهي مناضلة تنتمي إىل تنظيم ل ُنحرر الجزائر  -متك ّونة من مظالت
مثبّتة عىل أطر ،تُق ّدم منظر خيام مفتوحة يف جميع االتجاهات(.((3
املنصات إىل املوارد التي يعتمد عليها النشاط النضايل ،مثل
تفتقر هذه ّ
املنصات أثاث ًا
الكتب واملناشري أو اإلبداعات الفنية األخرى ،وتستخدم ّ
بسيطًا ،يتك ّون من مقاعد وطاولة ميكن أن توضع عليها حلويات تُباع
لتمويل التنظيامت ،وهي عمو ًما نقاط التقاء املناضلني القادمني لرشب
الشاي أو القهوة وتبادل أطراف الحديث فيام بينهم أو مع الجمهور
 26املرجع نفسه.
 27عامر.
 28املرجع نفسه.
ُ 29ولدت نورة يف منطقة القبائل ،وحصلت عىل شهادة يف التعليم ،لتصبح مد ّرسة.
غادرت الجزائر بعد االنتفاضة املواطنية يف عام .2001
برُسا ِدق السريك الصغرية  ،ومن هنا جاء اسمها ""Barnums
 30خيام صغرية تقارنها نورة ُ
التي أطلقتها عليها.

ةمجرتم ةسارد
القيام بالحراك في باريس :مشاهد ثورة ضد "النظام الجزائري"

الذي يسعون لالحتفاظ به .تجاور الخيام املساحات املفتوحة التي
تُلقى فيها ال ُخطَب .تنبهنا نورة إىل التغيري الذي طرأ عىل هيئة الساحة،
بقولها" :يف البداية ،مل تكن مثة ُرُسا ِدقات وخيام واآلن نراها .يبدو يل يف
البداية كان مثة مكرب صوت واحد .يغنون سويًّا النشيد الوطني وأغاين
بالقبائلية أو الفرنسية ،أما اآلن ،فأصبحت الساحة أغورات ،أي كان
األفراد يتدخلون يف املسائل بكل حرية يف البداية ،أما اآلن فخُصصت
التدخالت مسبقًا لألفراد الذين ينتمون إىل الجمعيات ،يف هذه الحالة
تنظيم ل ُنحرر الجزائر ،وميكن أن يتدخل الجمهور يف املسائل التي يراها
مهمة .لقد تح ّولت الساحة اليوم إىل تجمعات .فام عاد األمر كام كان
عليه يف البداية"(.((3
"األغــورا" ،الستخدام املفردات التي يستعملها املنظمون ،مجال
ُجسد الطابع
للمناقشة ت ُدار فيه مداخالت املشاركني التي يجب أن ت ّ
الدميقراطي للحركة .إن أخذ الكلمة يتطلّب اتّباع قواعد .للدخول إىل
األغورات التابعة لتنظيامت ثورة االبتسامة الجامعية  -من الرفض
إىل املرشوع ،والجزائر الجديدة ،يتسلم من يريد أخذ الكلمة تذكرة
يتعنّي عىل
من املنظمني برقم للولوج إىل أغورا تنظيم ل ُنحرر الجزائرّ ،
الجمهور التسجيل يف قامئة .كتب كذلك تنظيم الجزائر الجديدة
عىل يافطة قواعد السلوك املطلوبُ ،وضعت أمام الفضاء الذي
يُوزّع فيه مكرب الصوت .وعىل املتدخلني احرتام تلك القواعد .ميكن
أن يتدخل ُمرشح أخذ الكلمة قبل الوقت املحدد لرتاجع امل ُرشحني
اآلخرين املسجلني ،أو لغيابهم عند مناداة "املنشط" الذي ع ّينته
مجموعة منظمي هذه اللجان عىل األرقام .من جهة أخرى ،ميكن
أن يتأخر تدخل املرشح يف األغورا؛ ألن من سبقه غري مستعد للتخيل
عن امليكروفون .ويضاعف هؤالء األفراد الذين ال يحرتمون الوقت
املخصص لهم الوقت الذي ُمنح لهم يف البداية مرتني وحتى ثالث
مرات .فيصبح حينها املنظمون أكرث إلحا ًحا إىل الح ّد الذي تبدو فيه
القواعد التي تنظم التظاهرة شبيهة بالسباق مع الزمن .فهم واعون
رصح به لعاملة الرشطة.
بأنه يستحيل تجاوز التوقيت امل ُ ّ
إن القواعد أكرث دقة يف تنظيم ل ُنحرر الجزائر .قُسم املتدخلون فئتني:
فمن جهة أعضاء املجموعات املنظمة التي تشكل التنظيم ،ومن جهة
أخرى الجمهور .توضح نورة اإلجراءات املُتّبعة للتدخل" :بالنسبة إىل
أعضاء الجمعيات هذه ،مثة مواضيع محددة ،دقيقة جرى بصددها
اختيار املتدخلني واملسجلني مسبقًا يف اليوم نفسه ،لكن قبل بداية
النقاشات الرسمية .تتطور املواضيع بتطور الوضع يف الجزائر ،أو بتطور
 31نــورة ،مقابلة شخصية ،الدائرة  18يف باريس( 2019/7/18 ،املــدة 3 :ساعات
و 17دقيقة).
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السريورة الثورية"( .((3عىل املتدخلني أن يكونوا بيداغوجيني يف رشح
مثاًل ،أو فكرة الفراغ الدستوري" :إذًا مثة
رهانات املرحلة االنتقالية ً
مسايرة حقيقية للحالة الذهنية للشعب [ ]...ما تساؤالت الشعب؟
كيف ميكن اإلتيان بأجوبة من شأنها أن توضح أو حتى تخفف من
الرهاب؟"( .((3أما الجمهور ،فيتك ّون من أشخاص يأتون تلقائ ًيا ،وال
يتدخلون باسم تنظيم أو جمعية ،تواصل نورة" :ملا يسجلون ،يتدخلون
يف موضوع يختارونه بحرية .ال يُفرض أي موضوع من الجمعيات التي
تؤطر هذه النقاشات" ،ومن ث ّم ما عاد دور الجمهور املحدد عىل هذا
النحو سلب ًيا ،بل يُصبح نو ًعا من "الجمهور املتدخل".
كام هو شأن "حركات الساحة العمومية" يف عام " ،2011تحيي هذه
الحركات التعددية يف التجمع ،وال تبحث عن تجاوز االختالفات عرب
هوية فوقية  supra-identitéأيديولوجية أو جامعية"( .((3ميكن ترك
األطر األيديولوجية يف كواليس التمثيل ،أو اختزالها إىل جزء ضئيل
بداًل من أن
يف عمل تشكيل وحدة احتجاجية" :فمع كل اختالفاتناً ،
نجعل منها مشكلة انقسام يف هذه التعددية ،جعلنا منها ثروة ،يقول
لنا عامر ،ثروة أول مرة .ولذا أقول إنه من االستثنايئ أن نرى [ ]...يف
املنصة نفسها إسالميًا [ ]...أنا انتقدين أصدقاء يل شاهدوين وأنا أتكلم
بجانب لعريب زيتوت"( .((3بالطريقة نفسها ،يُربز زاهر( ((3االنفتاح
الذي ُمُييز تنظيم الجزائر الجديدة ،وهو أحد منظميه ،بقوله:
"نحن إدماجيون ،نحن إذًا منفتحون عىل الجميع ،مع احرتام بعض
القواعد"( .((3من وجهة نظره ،للخطابات اإلسالموية ،بهذا املعنى ،كل
مكانها يف أغورا الجزائر الجديدة إذا احرتموا "قاعدة" احرتام الوحدة
أساسا لعمل التنظيم ،عىل عكس أفكار الحركة
الوطنية التي ُوضعت ً
من أجل تقرير املصري ملنطقة القبائل "ماك" ( )MAKوالتي ال ميكن
قبولها ألنها محمولة من مناضلني ال يعتربون أنفسهم جزائريني(.((3
غري أن خطاب اإلسالميني ليس بالرضورة مر ّح ًبا به يف كل الساحة؛ إذ
يرفض منظمو ثورة االبتسامة الجامعية – من الرفض إىل املرشوع
من جهتهم أي تعبري للفكر اإلسالموي يف أغوراتهم .وعندما تربز هذه
 32املرجع نفسه.
 33املرجع نفسه.
34 Nilüfer Gôle, "Démocratie de la place publique: L'anatomie du
mouvement Gezi," Socio, no. 3 (2014), pp. 351-365.
 35عامر.
 36ينحدر من بومرداس ،ناشط سابق يف حزب سيايس يف الجزائر .بعد استكامل دراسته يف
الجزائر العاصمة ،جاء إىل فرنسا يف أوائل العقد األول من القرن الحايل ،يعمل حاليًا يف قطاع
التكوين املهني يف إيل دو فرانس.
 37زاهر ،مقابلة شخصية ،ساحة الجمهورية يف باريس( 2019/7/17 ،املدة 26 :دقيقة).
 38يطالب "ماك" حال ًيا باستقالل منطقة القبائل .غال ًبا ما يثري مجيء بضع عرشات من
ناشطي الحركة إىل بعض التجمعات يف الساحة مشاجرات مع مشاركني ال يقبلون حضورهم.
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حل النزاع بإقصائه من األغورا .فيحتج
األفكار يف كلمة خطيب ،يُ ّ
حينها هذا األخري يف جو من الغوغاء .ويضطر املنشطون حينها إىل
التدخل الحتواء املشاجرات.
لكن إذا كان نقاش األفكار األكــر انفتا ًحا ،فال يجري يف إطار
التنظيامت ،وإذا كانت الهويات مقيدة ،فإن هذا ليس األهم؛ إن
الرهان يف الساحة العمومية يكمن قبل كل يشء يف األدائية يف الوقت
الحارض ،وتؤدي األيديولوجيات واالنخراط يف التنظيامت السياسية
دو ًرا ثانويًا .إن غياب الهوية األيديولوجية الفوقية ،الذي يالحظ من
مراقبة املسريات يف امليدان ،يبدو أكرث وضو ًحا .فام جعل التجمع
األوسع ممك ًنا ،هو اتخاذ تدابري تجاوزت الربامج السياسية( .((3لقد
أدركت السلطة الجزائرية نفسها أن عملها ينبغي ّأاّل يتبع نه ًجا
أيديولوج ًيا ،وما عاد يف إمكانه ذلك .فهي تسعى يف ساحة الجمهورية
إلبراز خطاب قد يُنيس األيديولوجيا التي ارتبط بها ،والتي انتقدها
الجزائريون ووصموها بأنها غري دميقراطية .كمواطن بسيط ،مييش
رجل يف الساحة ساع ًيا الستفزاز تج ّمع ولو لعدد محدود من
األشخاص ،ولو لبضع دقائق" :أتعرفون أنني تنقّلت إىل القنصلية يف
غرّيوا سلوكهم .هم حال ًيا يستمعون إلينا"(.((4
املدة األخرية .املوظفون ّ
من خالل إنتاج خطاب بسيط ،تسعى األيديولوجيا الكامنة لدى
النظام التسلّطي ملواجهة مسارات االحتجاج السيايس من األسفل.
هكذا يُدرج االحتجاج يف سياق الحركات من دون زعامة وال هرمية
وال أيديولوجيا مشرتكة ،إاّلّ أن لديها هوية خاصة( .((4والخطباء ،سواء
كانوا أعضاء يف تنظيم أم غري أعضاء ،يتنقلون من أغورا إىل أخرى
لتكرار الخطاب نفسه عمو ًما .وبلهجة االفتخار باإلنجاز الذي تحقق،
يفصح يل كريم ،وهو عضو يف تنظيم يف نهاية التجمع(" :((4ألقيت
خمسة خطابات اليوم"( .((4إن الفاعلية بالنظر إىل عدد التدخالت
ليست بالرضورة الرشط املحدد ألداء الفاعلني يف الساحة .فهي
ال تؤدي بأي حال من األحوال إىل بروز متحدث رسمي أو قيادات.
39 Farhad Khosrokhavar, The New Arab Revolutions that Shook the World
(Boulder/ London: Paradigm Publishers, 2012).
 40جرت هذه املالحظة يف ساحة الجمهورية يف باريس.2019/8/25 ،
41 Hadjab.
 42مولود يف تيزي وزو ،ينحدر من عائلة فالحية ال متلك أرضً ا .بعد االنخراط يف انتفاضة
القبائل يف عام  ،2001غادر الجزائر ليستقر يف فرنسا.
 43مد ّونة شخصية خالل محادثة مع كريم يف نهاية خطبه العامة ،باريس ،ساحة
الجمهورية.2019/8/4 ،
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اإلحباطات هنا وهناك
يهدف االحتجاج يف الساحة العمومية إىل الرد عىل سياسة الدولة
الجزائرية تجاه رعاياها ،ويف هذا السياق ،يقول عامر(" :((4فعلت
السلطة كل يشء للتأنيب .عالوة عىل ذلك ،أُقيص جزائريو الشتات
دستوريًا" .زد عىل ذلك "ليس لهم الحق يف الرتشح لالنتخابات
لتويّل منصب وزاري .أال تالحظون ذلك؟ أتدركون ذلك؟
الرئاسية ،وال ّ
أتعرفون كم هو مثن تذكرة الطائرة هذا العام؟  850يورو" .يشعر
عامر بأن ارتفاع أسعار رشكة الطريان الوطنية يدفع باملهاجر إىل فئة
غري املرغوب فيهم" ،فهي ،بالنسبة إىل عامر ،طريقة ملنع الشتات
ومعاقبته بسبب تعبئته ومساندته .السلطة خائنة .هم مجرمون
ومارقون ،فهم ال يسامحون ويراقبون كل يشء"(.((4
إن الدولة الفرنسية هي أيضً ا ُمدانة من املتظاهرين يف ساحة
الجمهورية ،ألنها ُحددت باعتبارها السند الدويل األسايس لـ "النظام
الجزائري" .وبناء عليه ،ويوضح عامر أن التجمهر يف فرنسا يعني
توجيه رسالة إىل فرنسا" :ليست لدينا استقاللية إزاء السلطة
الفرنسية .تناور السلطة الفرنسية دامئًا خلف كل ما يحدث" .ويشري
عامر أيضً ا إىل أن وسائل اإلعالم الفرنسية تويل التظاهرات التي تجري
يف هونغ كونغ اهتام ًما كب ًريا ،لكنها "ال ترى أن مثة  24مليون جزائري"
يف الشارع .إن يعرب هذا الرتكيز اإلعالمي املهيمن ،فعن "تواطؤ
السلطة الفرنسية مع املافيا السياسية  -املالية الجزائرية"( .((4يغلب
الضيق من التجاهل وغياب التقدير من الدولة الفرنسية التي ت ّدعي،
كام يُذكِّر عامر ،أنها يف مقدمة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف العامل،
ويضاف إليه االحتقار الذي متارسه السلطة الجزائرية.
يعني القدوم إىل ساحة الجمهورية الرغبة يف محاربة التمييز يف كال
املجتمعني .ومتثّل الساحة الفضاء العابر للسياسة الذي يو ّحد فرنسا
والجزائر ويلخص الوضعية ما بعد االستعامرية( .((4تعرب نورة يف
هذا الصدد عن كل آالم مسارها ،بقولها" :لدينا إحساس بأننا نفايات
املجتم َعني .نحن غري مرغوب فينا [ ]...من ضفتَي البحر األبيض املتوسط".
وتضيف" :مبجرد أن نقول إننا جزائريون نقابل بالوصم لوجود صور
منطية عنا ،بأننا عنيفون وفخورون .حتى عىل املستوى املهني نوضع
يف حالة غري مواتية ،ونتعرض للتمييز عىل املستوى املهني يف فرنسا".
 44يعترب عامر نفسه مواط ًنا من الدرجة الثانية ،ويخربنا بأن ليس له الحق يف تويل
املسؤوليات اإلدارية يف الجزائر ألنه مزدوج الجنسية فرنيس  -جزائري وأنه ليس محليًا.
 45عامر.
 46املرجع نفسه.
47 Paul Silvertein, Algeria in France: Transpolitics, Race, and Nation
(Bloomington: Indiana University Press, 2004).
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تعني املشاركة يف "الثورة" إذًا استعادة الكرامة" :شخص ًيا ،عشت هذا
كسعادة كربى عندما أشاهد أن الجزائر تردد الشعارات نفسها .ألنه يف
كل مرة مثة شبهة االنفصالية ،وهنا ترى أننا نطمح إىل اليشء نفسه،
وهو أن تنبعث الجزائر وتستعيد كرامتها .إ ّن الجزائري يرفع رأسه".
وتختم" :وبناء عليه 22 ،شباط /فرباير و 24من بعده هام حقيقة بداية
قلياًل"(.((4
التحرر واستعادة الكرامة .نُخرج أجسادنا من املاء ً
اتضح أن التجمع األسبوعي يف ساحة الجمهورية هو وسيلة تسمح
لكل واحد من املشاركني بالحصول عىل تقدير للذات .كام هو الشأن
فرّس استمرار االحتجاج يف باريس ومدن أخرى يف فرنسا
يف الجزائر ،يُ ّ
بالوسيلة التي مينحها لكل واحد من املشاركني لاللتقاء يف فضاءات
أُلفة غري ساكنة .وتسمح الساحة العمومية للمواطنني بأن يظهروا
ويضعوا سيناريوهات بوساطة نصوص جديدة بغية إنشاء روابط
اجتامعية( .((4ميكن بعض منشطي التنظيامت يف الساحة ،الذين
بدؤوا مسا ًرا سياس ًيا أو جمعويًا ،إعادة ربط عالقات مع أشخاص مل
يروهم منذ أن كانوا ينشطون عىل الرتاب الجزائري.
إن هؤالء املناضلني الذين يعرف بعضهم بعضً ا ،والذين ينتسبون إىل
منظامت يف الجزائر ،استعادوا كل االعتبار الذي حصلوا عليه يف املايض
من خالل انخراطهم يف الشأن العام .أبعد من ذلك ،فكل املشاركني
يف التجمع ،سواء كانوا ينشطون يف مجموعات أم ال ،يشاركون يف
املبادرات يف الساحة أم ال ،هم الذين يعيدون بناء تخ ّيالت األحياء
(الحومة) والقرويني :تقول لنا زينب(" :((5إن ساحة الجمهورية هي
ساحة القرية"( .((5وتسمح االتصاالت التي تنشأ يف أثناء االحتجاج
للبعض ببناء روابط عاطفية تؤدي إىل الزواج ،بينام هي لدى آخرين
وسيلة الستعادة الكرامة املفقودة ،يقول لنا رجل يف الستينيات من
العمر ،متأث ًرا" :لقد عرثت للتو عىل زميل يل يف الدراسة يف الطور
اإلعدادي يف الجزائر العاصمة ،ما كنت قد رأيته مجد ًدا قط"(.((5
من الصعب تنميط املشاركني يف التجمعات الباريسية؛ ألن االحتجاج
محمول من كثريين .نلتقي فيها بجزائريات وجزائريني من جميع
األطياف السياسية ،من يسار ،وميــن ،وإسالميني ،وملحدين،
وعلامنيني ،وتقدميني ،وحداثيني ،وقوميني .والحساسيات السياسية
الوحيدة التي ال يفسح لها املجال هي تلك املوالية ألحزاب النظام،
48

نورة ،مقابلة شخصية ،الدائرة  18يف باريس.2019/7/19 ،

49 Gôle.
 50ولدت زينب يف الجزائر وانتقلت إىل فرنسا وهي يف الثانية من عمرها .تحدثت
الفرنسية مع دخولها للتحضريي والقبائلية يف املنزل .هاجر والدها إىل فرنسا يف سن  15عا ًما،
وهو تاجر .تشتغل زينب يف القطاع االجتامعي-الرتبوي.
 51زينب ،مقابلة شخصية ،الدائرة  11يف باريس( 2019/7/17 ،املدة :ساعة و 51دقيقة).
 52تبادل شخيص .مالحظات أخذت يف ساحة معركة ستالينغراد يف باريس.2019/9/8 ،

خصوصا يف حزب جبهة التحرير الوطني
عرّب عنها
ً
التي ميكن أن يُ ّ
والتجمع الوطني الدميقراطي .يجعل هذا التنوع وحرية التعبري عن
االحتجاج جملة من مامرسات محمية من كل
تفضيالته السياسية
َ
إطار أيديولوجي .تظاهر بعض الشخصيات كممثل لحزب سيايس،
كالجيل الجديد واالتحاد من أجل التغيري والتطور وجبهة القوى
االشرتاكية .بعد اعتقال وسجن لويزة حنون ،األمينة العامة لحزب
العامل ،يف  9أيار /مايو  ،2019ظهرت منصة أقامها ناشطو الحزب،
ثم اختفت بعد بضعة أسابيع(.((5
إن التنوع هو السائد كذلك ،إذا أخذنا يف االعتبار الطبقات
االجتامعية .ال يسكن ساحة الجمهورية يوم األحد مضطهدون
خرجوا مبارشة من الربوليتاريا الرثة  .lumpenوسواء متتع املشاركون
عاماًل أم عاطلني من العمل ،فإن كل املهن
بترصيح باإلقامة أم الً ،
ممثلة ،إطارات يف الرشكات الخاصة الكربى ،إطارات يف اإلدارة العليا
الجزائرية والفرنسية ،فنانون ،أطباء ،صحافيون ،مد ّرسون ،أخصائيون
اجتامعيون ،أصحاب مطاعم ،موظفون ،عامل وأصحاب مهن أخرى؛
ما يعني أن الجمهور ينتمي إىل كل قطاعات املجتمع الجزائري
والفرنيس الذي يتظاهر عالنية للمطالبة بالكرامة والعدالة .قوية
بتنوعها هذا ،ال تحشد االنتفاضة الثورية التي يطمح إليها الجميع
اإلخفاقات وال الغضب بغية إحداث الفوىض واالضطرابات العامة.
ويتغذى النشاط العام االحتجاجي من هذه القوة الجامعية ليفرض
سلم ًيا مقاومة .إن الفضاء االجتامعي "للحضور املتزامن" Co-
حارضا
 ((5(présenceيف فرنسا ويف الجزائر ،الذي يكون فيه املهاجر ً
هنا وهناك ،هو أكرث اتسا ًعا بحكم ما يسمح به الرابط االفرتايض(،((5
ويُعاد تحديده ويجد تعب ًريا له يف روابط اجتامعية من خالل االحتجاج
االجتامعي الجاري يف الجزائر ويف فرنسا .يُعيد االحتجاج وضع كل
املشاركني يف التجمعات يف فرنسا يف قلب السياسة الجزائرية .فيصبح
"هناك" و"هنا" فضا ٌء رمزي واحد و َّح َد ُه النشاط العام االحتجاجي.

خاتمة
مل يهتم تساؤلنا يف البداية بأسباب العمل االحتجاجي يف سياق الهجرة
أو معرفة الدوافع للهجرة ونزوعها إىل تأجيج أعامل التنديد ،بقدر ما
يهمه فهم النشاط العام االحتجاجي املو ّجه ضد "النظام الجزائري".
 53إلعطاء صخب إعالمي أكرث ،نُظم تجمعان يف  20حزيران /يونيو و 26أيلول /سبتمرب 2019
أمام السفارة الجزائرية يف باريس للتنديد باعتقال لويزة حنون ثم إدانتها.
 54يشري "الحضور املتزامن" هنا إىل حضور يف مكانيني مختلفني يف الوقت نفسه .مبعنى
بتظاهره يف فرنسا يحتج الشخص أيضً ا يف الجزائر( .املرتجم)
"55 Dana Diminescu, "Les migrations à l'âge des nouvelles technologies,
hommes & migrations, no. 1240 (2002), pp. 6-9.
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اتجاهات الرأي العام الجزائري تجاه الحراك الشعبي
Algerian Public Opinion Trends Towards Popular Hirak

 الخاصــة بالحــراك الشــعبي فــي الجزائــر ترســخ2020/2019 أظهــرت بيانــات المؤشــر العربــي
ظاهرة الخروج إلى الشارع لالحتجاج كشكل مهيمن من أجل التعبير عن المطالب السياسية
، في الوقت الذي تراجعت فيه صور المشاركة السياسية المؤسسية،واالقتصادية واالجتماعية
 وأكدت نتائج المؤشــر أن االســتبداد واالســتئثار بالحكم.مثــل االنتظــام في األحزاب والنقابات
َ
الحــراك الزخم الكبير
 وأعطت،والفســاد هــي أكبــر العوامل التي دفعت الناس إلــى االحتجاج
، وعلى الرغم من نجاح حراك الشــارع الجزائري في إرغام بوتفليقة على االســتقالة.الــذي ميــزه
 وارتفاع مســتوى اآلمــال في تحقيق تحســن في،ومنعــه مــن الترشــح لعهدة رئاســية خامســة
فــإن تلــك اآلمال ســرعان مــا تراجعت بعد تنامــي اعتقاد
ّ ،المؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة
. وأن األوضاع العامة ظلت مثلما كانت عليه من قبل،مفاده أن النظام لم يتغير
. الحراك، الجزائر، المؤشر العربي:كلمات مفتاحية
The Arab Opinion Index 2019/2020 data on the Algerian Hirak shows the
consolidation of the phenomenon of taking to the streets to protest as the
dominant form of expression of political, economic, and social demands at a
time when forms of institutional political participation, such as party and trade
union membership, are declining. The Index results confirmed that tyranny,
monopolisation of power and corruption are the main factors that led people to
protest and gave the movement the great dynamism that characterises it. Although
the Algerian street movement succeeded in forcing Abdelaziz Bouteflika, the
former President of Algeria, to resign, preventing him from running for a fifth
term as president and raising hopes for an improvement in economic and social
indicators, these hopes quickly faded after the conviction grew that the regime
had not changed and that the general situation remained as it was before.
Keywords: The Arab Opinion Index, Algeria, Hirak.
. الجزائر، املسيلة، جامعة محمد بوضياف، قسم العلوم السياسية،أستاذ العلوم السياسية
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مقدمة
يُع ّد اللجوء إىل االحتجاج يف الشارع ،بصفته فضا ًء عا ًّما ،سلوكًا شائ ًعا
لدى الجزائريني ،حتى قبل عام  ،2010وقد ق ّدرت الرابطة الجزائرية
لحقوق اإلنسان أ ّن الجزائريني يخرجون لالحتجاج مبعدل  14ألف
مرة كل سنة((( .ولكن ذلك يحدث غالبًا عىل نطاقات محدودة
زمن ًيا ومكان ًيا ،وألسباب تتعلق بإدارة الشأن املحيل يف الغالب.
ومل يكن الطابع السيايس واض ًحا دامئًا أثناء هذه االحتجاجات من
خالل الشعارات واملطالب املرفوعة .وإىل اليوم ،ال يزال الجدل
محتد ًما بخصوص إذا ما كانت االحتجاجات األبرز يف تاريخ البالد،
يف ترشين األول /أكتوبر  ،(((1988ذات صبغة سياسية واضحة ،أو
"انتفاضة خبز" أفرزتها الظروف االقتصادية واالجتامعية العصيبة
التي تلت األزمة االقتصادية عام .1986
وبالتزامن مع االنتفاضة يف تونس بد ًءا من كانون األول /ديسمرب ،2010
اندلعت يف عموم املدن الجزائرية احتجاجات واسعة بسبب الغالء،
فيام ُعرف الحقًا بـ "انتفاضة الزيت والسكر"((( ،ولكنها مل تتطور
لتأخذ شكل ثورة شعبية كام حصل يف تونس ومرص وليبيا ،وذلك
لعوامل كثرية ،من بينها انحصار املطالب املرفوعة يف التنديد
بالظروف االقتصادية املرتدية.
وبحلول نهاية العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة
( ،)2021-1937وإعالنه الرتشح لالنتخابات التي كانت مقررة
يف نيسان /أبريل  ،2019انطلقت موجة جديدة من االحتجاجات
يوم  22شباط /فرباير من العام نفسه ،يف شكل مظاهرات سلمية
أسبوعية ع ّمت كل مناطق البالد ،إىل أن توقفت اضطراريًا بد ًءا
تفيّش وباء فريوس كورونا املستجد
من آذار /مارس  2020بسبب ّ
(كوفيد .)19-أخذت هذه الحركة االحتجاجية الطويلة اسم "الحراك"،
وشكّلت مرحلة حاسمة يف التاريخ السيايس للجزائر .ويف هذا الصدد
املــؤرّش العريب  ،2020 /2019الذي أجراه املركز
يوفر استطــالع
ّ
" 1الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان تحذّر 14 :ألف احتجاج يف الجزائر سنويًا!" ،الرشوق
أونالين ،2016/2/19 ،شوهد يف  ،2022/3/21يفhttps://bit.ly/3aBUO3g :
شخصا بحسب األرقام
 2ع ّمت املظاهرات حينها أغلب مناطق البالد ،وقتل فيها 169
ً
الرسمية ،وقد كانت السبب املبارش يف نهاية حكم الحزب الواحد وإقرار أول دستور تعددي
يف  23شباط /فرباير  .1989ينظر :عبد الحميد عبدوس" ،ملاذا فشلت انتفاضة أكتوبر  1988يف
تحقيق التحول الدميقراطي؟" ،البصائر ،2017/10/10 ،شوهد يف  ،2022/3/5يف:
https://bit.ly/3toXkAF
 3بدأت االحتجاجات يف  5كانون الثاين /يناير  2011عقب االرتفاع املفاجئ يف أسعار
الزيت والسكر ومواد متوين أخرى ،واستمرت عدة أيام ،وتخللتها أحداث شغب وتخريب.
وخلّفت  5قتىل وقرابة  800جريح .ينظر'" :ثورة الزيت والسكر' ...الرشارة التي أطفأت
'الربيع العريب' يف الجزائر" ،الرشوق أونالين ،2013/1/14 ،شوهد يف  ،2022/3/11يف:
https://bit.ly/3OTQJH0
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ٍ
بيانات يف غاية األهمية لفهم
العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
موقف الجزائريني من الحراك ،واستطالع آرائهم تجاه دوافع هذا
النمط من املشاركة السياسية الجامهريية ونتائجه.

ً
أوال :دوافع التظاهر
هناك رابط قوي يف نظر الرأي العام بني الطابع االستبدادي ألنظمة
الحكم والفساد الذي يسودها ،ولذلك يعتقد أغلب املستجيبني أ ّن
معارضة الدكتاتورية ومناهضة الفساد هام أهم سببني لخروج الناس
إىل الشوارع للتظاهر ،وظل هذا االعتقاد ثابتًا تقريبًا منذ انطالق
الثورات العربية نهاية عام  .2010ويف املقام الثاين توجد العوامل
ذات العالقة بحياة الناس اليومية ،مثل سوء األوضاع االقتصادية،
وغياب العدل واملساواة بني املواطنني .ومن الالفت لالهتامم يف
نتائج املؤرش العريب أن األسباب األكرث حضو ًرا هي املتعلقة مبوقف
"الضد" من مسأل ٍة ما ،يف حني يرتاجع االتفاق عىل املطالب التي هي
"من أجل" قيمة معينة .بعبارة أخرى ،مثة ميل أكرب إىل االتفاق بني
املتظاهرين عىل ما خرجوا لالحتجاج ضده ،يف مقابل اتفاق أقل بشأن
ما خرجوا للتظاهر من أجله .وميكن مالحظة ذلك ،من خالل النسب
التي حصلتها مطالب تحقيق الكرامة ،وتعزيز الحريات السياسية،
وإرساء الدميقراطية ضمن األسباب العامة لالحتجاج ،والتي راوحت
بني  4و .%8هذا الوضع يف حاجة إىل تأمل ،فاالتفاق عىل كون النظام
مستب ًدا وفاس ًدا ،وعىل تر ّدي األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف البلد
يجمع الناس عىل اختالف توجهاتهم السياسية وانتامءاتهم املذهبية
أو الطائفية ،لكن األمر يصبح بالغ الصعوبة حني يتعلق بالقيم
الجامعة خارج إطار االتفاق عىل معارضة النظام .وقد بينت التجارب
يف تونس ومرص وليبيا أن إسقاط النظام أهون من بناء توافق سيايس
إلقامة نظام جديد يحقق طموحات مختلف الفرقاء.
مثة مالحظة أخرى مهمة تتعلق بالنسبة املتدنية للذين يعتقدون
أن احتجاجات الشارع كانت من أجل الدميقراطية ،والتي ظلت يف
حدود  %5يف مؤرش  2016ومؤرش 2020؛ وهذا األمر يطرح أسئلة
جادة بشأن واقع املطلب الدميقراطي يف املنطقة العربية :هل هو
مجرد مطلب نخبوي؟ وملاذا ال يأخذ موق ًعا متقد ًما ضمن الدوافع
املحركة للفعل االحتجاجي يف املنطقة؟
تكمن إحدى الفرضيات التي ميكن أن تق َّدم لتفسري هذا التناقض يف
األثر السيئ الذي خلفته سياسات "الرتويج للدميقراطية" يف العامل
العريب من جانب الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب وبعض
املنظامت الدولية غري الحكومية .وهي سياسات أبانت التناقض
املوجود بني الخطاب واملامرسة؛ إذ ترافقت املشاريع واملبادرات
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الجدول ()1
أهم سبب لخروج الناس للتظاهر يف الشارع

2020/2019

2016

أسباب اندالع الثورة أسباب اندالع الثورة
2013/2012
املرصية 2011
التونسية 2011

نتيج ًة ألوضاعهم االقتصادية السيئة

5

14

28

12

20

ضد الفساد (فساد النظام)

21

22

33

19

15

عدم وجود عدالة والظلم والقهر (غياب
العدل واملساواة بني املواطنني)

8

10

8

14

10

ضد الدكتاتورية

27

18

6

13

8

من أجل الحريات السياسية

8

7

8

14

8

سوء اإلدارة

--

--

--

0

1

احتكار السلطة /وغياب التعددية

--

--

5

1

8

العاملة للغرب

--

--

--

--

6

من أجل الكرامة

4

1

--

--

--

من أجل الدميقراطية

5

5

--

--

--

السياسات الخارجية املحابية للغرب

--

--

1

--

--

التوريث السيايس للمناصب السياسية
العليا

--

--

3

--

--

أخرى

0

19

1

2

0

ال أعرف /رفض اإلجابة

22

4

7

25

24

املجموع

100

100

100

100

100

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  ،2020 /2019برنامج قياس الرأي العام العريب (الدوحة :ترشين األول /أكتوبر .)2020

الرامية إىل نرش الدميقراطية وتعزيزها يف العامل العريب مع عالقات
وثيقة باألنظمة التسلطية يف املنطقة ،إضافة إىل ضلوع تلك األطراف
الدولية ،خاصة الواليات املتحدة ،يف إجهاض محاوالت االنتقال
الدميقراطي التي أفرزت نجاح أحزاب وتيارات سياسية مناوئة
ملصالحها ،كام أن تجربة االنتقال السيايس يف العراق عقب الغزو
األمرييك عام  ،2003والذي شُ ّن باسم الرتويج للدميقراطية ،فشلت
فشاًل ذري ًعا ،وأنتجت وض ًعا مأساويًا ومنوذ ًجا غري قابل لالحتذاء؛ بل
ً

أكرث من ذلك ،عادت التجربة العراقية بالرضر عىل كل حاميل مرشوع
اإلصالح الدميقراطي يف املنطقة العربية عمو ًما(((.
وبخصوص العوامل التي دفعت الناس إىل املشاركة يف حراك الشارع
يف الجزائر ،اعترب  %47من املستجيبني أ ّن ترشح بوتفليقة لعهدة
رئاسية خامسة كان السبب األول للحراك ،بينام اعتربه  %24يف
 4ينظر يف هذا املوضوع :العامل الخارجي واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية،
عبد الفتاح مايض (محرر) (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2021 ،
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املرتبة الثانية ضمن األسباب العامة الندالع االحتجاجات؛ والواقع أن
األسباب األخرى ،كارتفاع تكلفة املعيشة ،والتضييق عىل الحريات
العامة ،وغياب التداول السلمي عىل السلطة ،كانت حارضة باستمرار،
حتى قبل مجيء بوتفليقة ،ولكن حالة الرئيس الصحية ،وعجزه التام
جعاَل الجزائريني
عن تسيري شؤون البالد منذ نهاية العهدة الثالثةَ ،
يشعرون بحرج كبري بعد أن ترضرت سمعة البالد يف كل مرة يظهر
فيها الرئيس بتلك الصورة املخزية .ويف دولة ذات نظام رئاسوي قوي،
مل يتقبل الجزائريون أن يحكمهم رئيس غري قادر عىل االضطالع
مبهامته بنفسه .ومع إعالن بوتفليقة ،أو من يتحدث ويحكم باسمه،
عزمه عىل املنافسة من أجل عهدة خامسة ،ثار الجزائريون وأعلنوا
رفضهم وتح ّديهم مهام كانت أشكال القمع التي ميكن أن تواجههم،
وكان شعار "ال للعهدة الخامسة" يتصدر مسريات يوم الجمعة خالل
األسابيع األوىل من الحراك.
الجدول ()2
أهم سببني دفعا الناس إىل التظاهر ضد نظام بوتفليقة
السبب األول السبب الثاين

ارتفاع األسعار /ارتفاع تكلفة املعيشة

9

9

الفساد اإلداري واملايل

14

12

البطالة /عدم توافر فرص عمل

5

5

عدم املساواة يف توزيع الدخل والرثوة

1

7

سيطرة مجموعة من السياسيني عىل الحكم

4

8

انخفاض مستوى األجور

1

1

تقييد الحريات العامة

1

1

غياب التداول السلمي للسلطة

8

9

ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة

47

24

االعتقال والسجن للمعارضني

0

1

مرض الرئيس بوتفليقة

5

8

سيطرة مجموعة أشخاص (قوى غري
دستورية) عىل رئاسة بوتفليقة

4

11

ال أعرف /رفض اإلجابة

1

--

ال يوجد خيار ثانٍ

--

4

املجموع

100

100

املصدر :املرجع نفسه.

وانسجا ًما مع النتائج العامة للمؤرش العريب السابقة الذكر ،جاء
الفساد املايل واإلداري يف املرتبة الثانية ضمن األسباب التي ح ّركت
االحتجاجات يف الجزائر ،وهي الظاهرة التي استفحلت بقوة خالل
حكم بوتفليقة(((؛ فقد زاد نفوذ أصحاب املال يف السياسة ،وانترشت
ظاهرة رشاء املناصب ،وطفت عىل السطح قضايا فساد يف املشاريع
العامة عىل نح ٍو مل يشهده الجزائريون من قبل ،وزاد من حدة
املشكلة ارتباط أغلب تلك القضايا مبق ّربني من محيط الرئيس.

ثان ًيا :التباين بين نسب التأييد
ونسب المشاركة
بغض النظر عن الدوافع املحركة لحراك الشارع يف حالة الجزائر بني
ِّ
عا َمي  2019و ،2020أبدى أغلب املستجيبني تأييدهم للمظاهرات
(الشكل  ،)1ومل تتجاوز نسبة املعارضني لها  .%6وقد أدت اإلخفاقات
واألزمات التي سادت العهدتني األخريتني للرئيس بوتفليقة ،خاصة
عقب مرضه ،إىل من ّو رغبة كبرية يف التغيري لدى عموم املواطنني ،وهو
ما جعل نسبة التأييد تأيت مرتفعة.
يف املقابل ،وعىل الرغم من نسبة التأييد العالية ،مل يعلن سوى %27
أنهم شاركوا فعل ًيا يف املظاهرات ،وهذا راجع ،من بني عوامل عديدة،
إىل الضعف العام ملستوى املشاركة السياسية يف الجزائر ،مبختلف
أشكاله ،والشكوك يف قدرة الشارع عىل التأثري الفعيل يف الشأن
السيايس الداخيل .ولذلك ،نرى أن املواقف السياسية للمواطنني،
مثل تأييد االحتجاجات ،ال ترتجم دامئًا إىل سلوك عميل .ورمبا كانت
التجربة السياسية للبالد خالل الفرتة القصرية لالنفتاح السيايس يف
املدة  ،1991-1989واملآالت العنيفة التي أعقبتها خالل التسعينيات
من القرن املايض ،قد جعلت أغلبية الجزائريني يتبنون منطًا من
التعبري عن املواقف السياسية ،حا ًّدا خطاب ًيا ،ول ّي ًنا سلوك ًّيا.
عامل آخر يف هذا الصدد ،وهو عدم وجود قيادة سياسية معلنة
مثة ٌ
للحراك ،وال برنامج عمل واضح املعامل ،وال أرضية مطالب جامعة.
وهذا ما جعل الناقمني عىل األوضاع السياسية واالقتصادية يبدون
تأييدهم لالحتجاج من غري أن يرتجموا ذلك يف مشاركة فعالة
يف الواقع.
 5ينظر :محمد بنكاسم" ،ماذا تقول التقارير الدولية عن الفساد يف الجزائر؟" ،الجزيرة نت،
 ،2019/3/28شوهد يف  ،2022/3/5يفhttps://bit.ly/39a85zZ :
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الشكل ()1
نسب التأييد للحراك يف الجزائر ()2019-2020

ﻻ أﻋﺮف/
رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

أﻋﺎرض اﳌﻈﺎﻫﺮات
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﺪة

أؤﻳﺪ اﳌﻈﺎﻫﺮات
أﻋﺎرض اﳌﻈﺎﻫﺮات
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

أؤﻳﺪ اﳌﻈﺎﻫﺮات
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﺪة

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  ،2020 /2019برنامج قياس الرأي العام العريب (الدوحة :ترشين األول /أكتوبر .)2020

الشكل ()2
نسبة املشاركني يف املظاهرات أثناء الحراك

املصدر :املرجع نفسه.
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الجدول ()3
توقعات الجزائريني حيال نجاح حكومة عبد العزيز جراد املع ّينة يف كانون الثاين /يناير 2020
سوف تنجح بالتأكيد

سوف تنجح إىل
حدٍّ ما

لن تنجح إىل حدٍّ ما

لن تنجح عىل
اإلطالق

ال أعرف /رفض
اإلجابة

تحسني الوضع االقتصادي

12

44

16

18

9

احرتام حقوق اإلنسان

16

45

14

17

9

خلق فرص عمل

14

41

16

19

9

محاربة الفساد

14

42

14

22

9

التوزيع العادل لألموال والخدمات بني
الواليات واألقاليم (العدالة بني األقاليم)

17

38

16

18

11

العمل عىل تحقيق التوازن يف السياسة
الخارجية للجزائر

16

47

8

12

17

تأسيس لحكم مدين يف الجزائر

12

42

14

19

14

تأسيس لنظام دميقراطي تداويل تعددي

14

40

15

18

14

املصدر :املرجع نفسه.

ً
ثالثا :ما بعد الحراك
بعد أن انحرست موجة الحراك ،وأخــذت الرتتيبات السياسية
والدستورية ملرحلة ما بعد بوتفليقة طريقها إىل التنفيذ ،أبدى
الجزائريون انطباعات متباينة بشأن احتامل نجاح حكومة عبد
العزيز جراد املع ّينة يف كانون الثاين /يناير  2020مبارشة بعد انتخاب
رئيسا للجمهورية .وبالنظر إىل التجارب السابقة،
عبد املجيد تبون ً
عرّبت نسبة ضئيلة ج ًدا ( )%8عن يقينها بأن الحكومة ستنجح يف
ّ
تحقيق مطالب الشارع ،واعترب  %46أنها ستنجح إىل ح ٍّد ما ،وهذه
نسبة مرتفعة ومفاجئة يف الواقع ،ورمبا يرجع ذلك إىل حجم التفاؤل
الذي رافق الجزائريني بإمكانية التغيري نحو األفضل بعد نجاحهم يف
إجبار بوتفليقة عىل االستقالة ،إضافة إىل ما ق ّدمه املسؤولون من
طأمنة أثناء املرحلة االنتقالية ،وخاصة قائد أركان الجيش ،وانطالق
حملة توقيفات واسعة ملسؤولني حكوميني سابقني بتهمة الفساد.
رفعت هذه العوامل مستوى ثقة الجزائريني بالوعود الحكومية،
ولكن نسبة مهمة ( )%33ظلت متشككة يف شأن نجاح املسؤولني
الجدد يف تجسيد تلك الوعود وتحقيق مطالب املتظاهرين.
كانت آمال الجزائريني عالية نسب ًيا بشأن نجاح حكومة جراد يف
تحقيق تقدم يف املؤرشات السياسية واالقتصادية الكربى ،مثل احرتام
حقوق اإلنسان وتعزيز الطابع املدين لنظام الحكم والتأسيس لنظام

دميقراطي تعددي حقيقي ،وتحسني األوضاع االقتصادية ومحاربة
الفساد وتوفري فرص عمل للبطالني وتحقيق التوازن الجهوي .ولكن
هذه اآلمال عادت إىل االنحسار مجد ًدا مبرور الوقت ،وساد االعتقاد
أن الوضع مل يتغري نحو األفضل ،وأن أكرث املؤرشات بقيت كام كانت
عليه من قبل ،إن مل تكن قد ساءت أكرث.
ويف هذا السياق ،أظهرت بيانات املــؤرش العريب أن  %77من
الجزائريني مييلون إىل االعتقاد أن الوضع العام ظل كام كان عليه
من قبل ،بينام اعتقد  %9أن األمور ساءت أكرث .ورأى  %11فقط أ ّن
الوضع بات أفضل بعد الحراك .ويرجع هذا اإلحباط إىل عوامل كثرية،
من بينها استمرار منظومة الحكم نفسها يف السلطة ،وبقاء املؤرشات
االقتصادية واالجتامعية عىل النمط نفسه من الرتاجع ،والخالف الحاد
حول خريطة الطريق التي يجب اتباعها إلخراج البالد من األزمة .وقد
مثاًل ،يف النسب املتدنية للمصوتني يف االنتخابات الرئاسية
تجىل ذلكً ،
يف كانون األول /ديسمرب  ،2019ويف استفتاء تعديل الدستور يف بداية
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020حيث مل يخرج للتصويت سوى %23
من الناخبني(((.
" 6االستفتاء عىل مرشوع تعديل الدستور :نسبة املشاركة بلغت  23.7باملائة" ،اإلذاعة
الجزائرية ،2020/11/1 ،شوهد يف  ،2022/3/4يفhttps://bit.ly/3HCW6Yr :
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الشكل ()3
موقف الجزائريني من حالة الوضع العا ّم بعد الحراك

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻣﺜﻠام ﻛﺎن

أﺳﻮأ

أﻓﻀﻞ

املصدر :املرجع نفسه.

رابعا :دور الجيش في المرحلة
ً
الجديدة
بالنظر إىل التجربة السياسية الجزائرية منذ االستقالل ،والتي أدى فيها
الجيش ،وال يزال ،دو ًرا محوريًا يف منظومة الحكم ،أبدى الجزائريون
عىل نحو ضمني رغبتهم يف أن يقترص الجيش عىل دوره الرئيس يف
الدفاع عن الوطن ،وأن يرتك شؤون الحكم للمدنيني .وعىل الرغم
فاعاًل سياس ًيا خالل سنوات حكم
من تراجع الظهور العلني للجيش ً
بوتفليقة ،فإنه عاد إىل الظهور بقوة من خالل قائد أركان الجيش،
أحمد قايد صالح ،طوال فرتة الحراك ،وهو الذي أرشف عىل عملية
حريصا عىل أن يجري
انتقال السلطة وتسيري املرحلة االنتقالية ،وكان
ً
أي تسوية تجري
ذلك وفق مقتضيات الدستور ،رافضً ا رفضً ا قاط ًعا ّ
خارج التدابري الدستورية .أما الذين يرون أ ّن من األفضل أن يكون
للجيش دو ٌر سيايس ،والذين بلغت نسبتهم  ،%24فهم عىل األرجح
من الفئة التي مث ّنت موقف الجيش خالل املظاهرات بعدم التدخّل
أو استعامل العنف ضد املتظاهرين ،وتعتقد هذه الفئة أن الطبقة
السياسية عاجزة وحدها عن إدارة شؤون البالد يف املراحل الصعبة،
خاصة مع زيادة أهمية العوامل األمنية وتنامي التهديدات املتعددة
األبعاد يف املحيط اإلقليمي املبارش.

ومع الخصوصية التي متيز موقف غالبية الجزائريني من الجيش،
تظهر نتائج املــؤرش العريب املستوى العايل من التقدير لدور
الجيش خالل املظاهرات طوال فرتة الحراك؛ إذ رأى  %85من
املستجيبني أ ّن دوره اتسم باإليجابية ،ويبدو أنهم تب َّنوا هذا
املوقف بعد املقارنة مبا شهدته بعض البلدان العربية منذ بداية
الربيع العريب ،وباملواقف السابقة للجيش يف الجزائر خالل أحداث
 5ترشين األول /أكتوبر  ،1988وعقب االنتخابات الترشيعية التي
أفرزت فوز املعارضة يف كانون الثاين /يناير  .1992فخالل الحراك،
ظهر الجيش يف صورة الحامي لوحدة البالد ،واملانع لكل أشكال
االنزالقات األمنية من جراء الوضعية الهشّ ة ملؤسسات الدولة.
ختا ًما ،تتباين التقديرات لألحداث التي جرت خالل عا َمي 2019
و2020؛ فقد توافر تأييد كبري لقرار بوتفليقة االستقالة ،ولالعتقاالت
التي شملت عد ًدا من رموز نظامه ،غري أن نسبة التأييد انخفضت
أي راية أخرى غري
ً
قلياًل تجاه إعالن رئيس أركان الجيش منع رفع ّ
الراية الوطنية خالل املظاهرات ،يف إشارة إىل راية الحركة األمازيغية
التي كان بعض املتظاهرين يرفعونها يف أماكن مختلفة يف البالد.
ويف هذا املحور من املؤرش تصادفنا مرة أخرى مشكلة االختالف
بخصوص الرتتيبات الواجب اتخاذها للخروج من األزمة ،فعىل الرغم
من أن املطلب الرئيس للمتظاهرين كان رفض ترشح بوتفليقة
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الشكل ()4
موقف الجزائريني من دور الجيش خالل الحراك

ﻻ أﻋﺮف/
رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺳﻠﺒﻲ ﺟﺪٍّا

ﺳﻠﺒﻲ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

إﻳﺠﺎيب ﺟﺪٍّا

إﻳﺠﺎيب إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

املصدر :املرجع نفسه.

لعهدة خامسة ،فإ ّن نسبة الجزائريني الذين أعلنوا تأييدهم قرار
إجراء انتخابات رئاسية مل تكن يف املستوى ذاته .وقد عرفت الساحة
السياسية خالل تلك الفرتة ش ًّدا وجذبًا كبرييْن حول جدوى إجراء
االنتخابات يف ظل ظروف وإطار ترشيعي غري مواتيَني ،وطالب عدد
من الناشطني بفرتة انتقالية ينتخب فيها مجلس تأسييس إلعداد

دستور جديد للبالد ،ثم املرور إىل انتخاب رئيس وبرملان منبثق َْنْي
من التفاهامت الجديدة .ولكن إرصار الجيش عىل إجراء االنتخابات
الرئاسية وانقسام الحراك حول مسألة املرحلة االنتقالية أنهيَا ذلك
الجدل ،وجرى تنظيم االنتخابات ،والعودة إىل اإلطار الدستوري
مرة أخرى.

الجدول ()4
املواقف من األحداث الكربى خالل الحراك
أؤيد بشدة

أؤيد إىل حدٍّ ما

أعارض إىل
حدٍّ ما

أعارض بشدة

ال أعرف /رفض
اإلجابة

استقالة الرئيس بوتفليقة

82

13

1

2

2

اعتقال رموز نظام بوتفليقة

82

14

1

2

2

إعالن قائد الجيش عن منع رايات غري الراية الوطنية

63

17

4

9

5

إجراء االنتخابات الرئاسية

39

26

13

14

8

املصدر :املرجع نفسه.
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خاتمة

المراجع

املــؤرّش العريب  ،2020 /2019يف نتائجه املتعلقة
ق ّدم استطالع
ّ
بالتظاهرات االحتجاجية يف إطار ما اصطلح عىل تسميته بالحراك يف
ٍ
إضاءات مهم ًة حول عدد من املسائل ذات األهمية النظرية
الجزائر،
والتطبيقية بشأن دوافع املتظاهرين وتج ّندهم واستجاباتهم.

العامل الخارجي واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية.
عبد الفتاح مايض (محرر) .الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات.2021 ،

يف الحالة الجزائرية ،يعترب الشارع املرسح الرئيس للتعبري السيايس،
تأيي ًدا أو احتجا ًجا وتعب ًريا عن املطالب ،وهذا الوضع هو نتيجة
لرتاكامت التجربة السياسية الجزائرية املعارصة ،حتى قبل االستقالل.
ويف الوقت ذاته ،تعاين أشكال املشاركة السياسية املؤسسة ضمن
األحزاب والنقابات وغريها أزم ًة عميقة ودامئة؛ ما أث ّر سلبيًا يف فاعلية
الشارع يف تحقيق املطالب التي تح ّرك احتجاجاته .ومثلام حصل
مع الحراك ،وعىل الرغم من النجاح يف دفع الرئيس بوتفليقة إىل
االستقالة ،فإ ّن غياب البعد املؤسيس لالحتجاج حال دون تحقيق
املطالب األخرى ،ومل يؤ ِّد إىل تغيري حقيقي للنظام القائم وآلليات
عمله ،وهذا ما يفرس حالة اإلحباط وعدم الرضا التي تلت الحراك،
وانتشار االعتقاد أن الوضع بقي عىل حاله ،وأ ّن اآلمال التي صاحبت
الحراك وهو يف أوج عنفوانه ،رسعان ما تحطمت عىل صخرة حقائق
العيص عىل التغيري.
الواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي
ّ
والواقع أ ّن الحالة الجزائرية ليست استثنا ًء يف هذا املجال ،ففي
عموم املنطقة العربية ،تبدي األنظمة القامئة قدرة ومرونة فائقتَ ْنْي
عىل التعامل مع احتجاجات الشارع؛ وسواء جرى ذلك عرب آلية
القمع أو االحتواء ،فإن الحكام نجحوا يف الحفاظ عىل طبيعة النظام
أي احتامالت
وأركانه مقابل إصالحات شكلية ومحدودة .ويف غياب ّ
ملأسسة االحتجاج ،والتوصل إىل توافقات واضحة بني املحتجني بشأن
التصورات السياسية واالقتصادية واالجتامعية البديلة ،يتوقع أن
تظل فاعلية الشارع يف تحقيق التغيري محدودة ،وقد يرتاجع دوره
مستقباًل باعتباره فضا ًء دميقراط ًيا ومجااًلً للتعبري عن
ً
عىل نح ٍو بعيد
مطالب الفئة العريضة من املواطنني.

املــركــز الــعــريب لألبحاث ودراســـة السياسات .املــؤرش العريب
 ،2020 /2019برنامج قياس الرأي العام العريب .الدوحة:
ترشين األول /أكتوبر .2020

صـدر حديـ ًثا

تحرير :ر .أ .و .رودس ،وسارة أ .بايندر ،وبيرت أ .روكمان
تـرجمة :علي برازي وابتسام خضرا

دليل أكسفورد للمؤسسات السياسية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" كتاب دليل أكسفورد
للمؤسسات السياسية ،وهو من تحرير ر .أ .و .رودس ،وسارة أ .بايندر ،وبيرت أ .روكمان ،وترجمة علي
برازي وابتسام خضرا .يقع الكتاب في  1360صفحة.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
ّ
 1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير .2022
كلمات مفتاحية :العراق ،تونس ،مصر ،ليبيا ،السودان ،الصومال ،الجزائر ،األردن ،موريتانيا.
Keywords: Iraq, Tunisia, Egypt, Libya, Sudan, Somalia, Algeria, Jordan, Mauritania.
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 2022/1/2حذر وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،من عرقلة
االنتقال الدميقراطي ،وقال إن بالده مستعدة للرد عىل الذين يسعون
لعرقلة تطلعات الشعب السوداين يف حكومة دميقراطية بقيادة
مدنية ،والذين يقفون يف طريق املساءلة والعدالة والسالم.
(ألرتا سودان)2022/1/2 ،

 2022/1/2أعلن رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك استقالته
من منصبه ،وذلك بعد أن منح القوى السياسية يو ًما واح ًدا للتوصل
إىل توافق ينهي األزمة يف البالد ،يف ظل استمرار املظاهرات املطالبة
بعودة الحكم املدين.
(الجزيرة نت)2022/1/2 ،

 2022/1/3دعت وزارة الخارجية األمريكية ،يف تغريدة نرشها مكتب
الشؤون األفريقية بالوزارة ،الزعام َء السودانيني إىل إنهاء العنف
ضد املحتجني املطالبني بحكم مدين وإقصاء العسكريني عن الحكم،
وحضتهم الواليات املتحدة األمريكية عىل ضامن استمرار الجهود
لتوطيد الحكم املدين .وكانت استقالة رئيس الوزراء السوداين ،عبد
الله حمدوك ،بعد فشله يف تشكيل حكومة وعجزه عن التوصل إىل
توافق ،قد عقّدت مساعي دفع املرحلة االنتقالية إىل األمام.
(فرانس )2022/1/3 ،24

 2022/1/3دان األمني العام لألمم املتحدة العنف املستمر يف
السودان ،ودعا قوات األمن إىل مامرسة أقىص درجات ضبط النفس،
مش ًريا إىل أنه جرى إعالمه باستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
(أخبار األمم املتحدة)2022/1/3 ،

 2022/1/4اعترب األمني العام لحزب العامل يف تونس ،حمة الهاممي،
أن التونسيني يعيشون وض ًعا صع ًبا بعد قرارات  25متوز /يوليو .2021
وقال إنه كان دعا سابقًا إىل إسقاط املنظومة التي ج ّوعت التونسيني
ومحاسبة َمن وراءها بقيادة النهضة ،إال أن قيس سعيّد مل ِ
يأت بحلول
فعلية للتونسيني ،معلقًا بالقول" :نحن اآلن يف غ ّمة".
(جوهرة أف أم)2022/1/4 ،

 2022/1/4استنكر االتحاد العام التونيس للشغل ،ما وصفه
بـ "األسلوب االنفرادي واالرتجايل الذي متّت به صياغة واعتامد قانون
املالية لسنة  ،"2022معت ًربا أن "امليزانية قارصة عن تلبية املطالب
االجتامعية املل ّحة واالستحقاقات االقتصادية الرضورية" ،داعيًا إىل
"اتخاذ تدابري خاصة لتجاوز النقائص وتج ّنب االستتباعات السلبية
لهذا القانون".
(ألرتا تونس)2022/1/4 ،

 2022/1/4أشار املكتب التنفيذي بقوى إعالن الحرية والتغيري،
"مجموعة املجلس املركزي" ،إىل أن استقالة رئيس الوزراء كَتبت نهاية
اتفاق  21ترشين الثاين /نوفمرب  ،2021الذي رفضته قوى الحرية
والتغيري إىل جانب قطاعات كبرية من الشعب السوداين ،واعتربته

رشعنة لالنقالب ،ومىض املكتب يف القول إن هذه االستقالة تؤكد أن
الشعب غالِبة وال ميكن تجا ُوزُها أو تجاهل أولوياتِها".
"إراد َة
ِ
(ألرتا سودان)2022/1/4 ،

 2022/1/4أدت الحكومة الكويتية الجديدة ،برئاسة الشيخ صباح
خالد الحمد الصباح ،اليمني الدستورية أمام مجلس األمة الكويتي يف
جلسته العادية ،وذلك ملبارشة أعاملها يف مجلس األمة وفقًا للامدة
" "91من الدستور الكويتي.
(الجزيرة نت)2022/1/4 ،

 2022/1/4ناقش مجلس النواب ،مرشوع تعديل الدستور لعام
 ،2021والتصويت عىل مواده ،ابتدا ًء من املادة ( )16املعدلة للامدة
( )70من الدستور الحايل .ورشع املجلس يف مناقشة املادة ( )16التي
تع ّدل املادة ( )70من الدستور الحايل بإلغاء عبارة "أن يكون عضو
مجلس النواب قد أتم ثالثني سنة من عمره" واالستعاضة عنها بعبارة
" 25سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه رشوط العضوية املنصوص
عليها يف قانون االنتخاب".
(عمون)2022/1/4 ،

 2022/1/5اعتربت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ما تطلق عليه
الداخلية التونسية "إقامة جربية" عىل نائب رئيس حركة "النهضة"
نور الدين البحريي "احتجازًا تعسف ًّيا وغري رشعي".
(وكالة األناضول)2022/1/5 ،

 2022/1/5ج ّدد املجلس األعىل للقضاء يف تونس ،رفضه مراجعة
املنظومة القضائية وإصالحها بواسطة املراسيم يف إطار التدابري
رصا مبجابهة خطر داهم .ون ّبه املجلس إىل
االستثنائية املتعلّقة ح ً
"خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة" ،مح ّذ ًرا
من تبعات زعزعة الثقة بالقضاء وبعموم القضاة .ودعا القضاة ،يف
البيان نفسه ،إىل "مواصلة التمسك باستقالليتهم وتح ّمل مسؤولياتهم
والبت يف النزاعات يف آجال معقولة".
يف محاربة الفساد واإلرهاب
ّ
(ألرتا تونس)2022/1/5 ،

تعدياًل عىل الدستور يسمح
ً
 2022/1/5رفض مجلس النواب األردين،
مبحاكمة أعضائه وجاء الرفض بأغلبية  106أصوات من أصل 109
نواب حرضوا الجلسة للتعديل الوارد من الحكومة عىل املادة 86
مجليَس األعيان
من الدستور .ويجيز هذا التعديل محاكمة أعضاء
َ
والنواب خالل مدة اجتامع املجلس.
(العني)2022/1/5 ،

 2022/1/5أكد حزب التيار الدميقراطي يف تونس رفض خريطة الطريق
التي أعلن عنها الرئيس قيس سع ّيد ،مش ًريا إىل أنها تُعد تأبي ًدا لألوضاع
االستثنائية ملا فيها من خروقات دستورية كربى ،إضافة إىل كونها "مرسحية
تعرّب عن إرادة شعبية".
رديئة بسيناريو معلوم النتائج ،وال ميكن أن ّ
(العريب الجديد)2022/1/5 ،
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 2022/1/6أحالت النيابة العامة التونسية الرئيس السابق املنصف
املرزوقي ،ورئيس حركة النهضة ورئيس الربملان التونيس املجمد ،راشد
الغنويش ،ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ،و 17آخرين إىل
املحاكمة بتهمة ارتكاب "جرائم انتخابية" ،خالل االنتخابات الرئاسية
والربملانية عام .2019
(الرشق بلومبريغ)2022/1/6 ،

 2022/1/7طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإطالق رساح
نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية ،ووزير العدل السابق ،نور
الدين البحريي ،وقالت إنه محتجز تعسفًا ،وهو ما ميثّل "رضبة
أخرى للحقوق" ،يف ظل إحكام الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،قبضته
عىل السلطة.
(العريب الجديد)2022/1/7 ،

 2022/1/7دعت حركة النهضة مناضليها ،وكل القوى الوطنية
السياسية واالجتامعية ،إىل املشاركة بقوة يف التظاهرات املزمع
تنظيمها يوم  14كانون الثاين /يناير  .2022ودعت التونسيني أيضً ا إىل
"مقاطعة االستشارة اإللكرتونية" ،معتربة أنها متثل "مواصلة لالنحراف
بالسلطة وتركي ًزا للحكم الفردي االستبدادي ورضبًا آلليات العمل
الدميقراطي .وجددت املطالبة بـ "اإلطالق الفوري لرساح املختطفَني
نور الدين البحريي وفتحي البلدي".
(ألرتا تونس)2022/1/7 ،

 2022/1/7وافق القضاء املوريتاين ،عىل اإلفراج عن الرئيس السابق
محمد ولد عبد العزيز ألسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة ،وذلك
بعد قضائه أشه ًرا عدة يف السجن عىل خلفية مزاعم فساد ،وفق ما
أعلنت عنه وزارة العدل.
(العريب الجديد)2022/1/7 ،

 2022/1/9أعلنت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب ،بدء مراسم
الجلسة االفتتاحية للدورة النيابية الخامسة .وقالت الدائرة إنه "تم
بدء مراسم الجلسة االفتتاحية للدورة النيابية الخامسة بحضور
جميع نواب الكتل السياسية" .وأعلن محمود املشهداين ،فتح باب
الرتشيح ملقاعد رئاسة الربملان .وأدى النواب الجدد اليمني الدستورية
يف ظل غياب املحافظني الفائزين بعضوية مجلس النواب.
(ألرتا عراق)2022/1/9 ،

رئيسا
 2022/1/9انتخب الربملان العراقي الجديد محمد الحلبويس ً
له بعد جلسة أوىل للمجلس النيايب.
(فرانس )2022/1/9 ،24

 2022/1/10أكد سفري االتحاد األورويب يف تونس ،ماركوس كورنارو ،أن
"تونس ال ميكن لها الخروج من هذا الوضع إال بالحوار وبالتشاركية".

وقد جاء ذلك أثناء استقباله من جهة األمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل ،نور الدين الطبويب.
(العريب الجديد)2022/1/10 ،

 2022/1/10قال املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة رئيس
البعثة املتكاملة لدعم املرحلة االنتقالية يف السودان "يونيتامس"،
فولكر بريتس ،إن املحادثات التي تيرسها األمم املتحدة بني األطراف
السودانية تأيت يف إطار تفويض البعثة ومساعيها الحميدة لدعم
االنتقال السيايس.
(ألرتا سودان)2022/1/10 ،

 2022/1/11قال الرئيس التونيس قيس سعيّد إن "هناك أدلة تثبت
تورط من ُوضعوا قيد اإلقامة الجربية" ،وفق تقديره ،مضيفًا قوله:
"هؤالء كان من املفرتض أن يكونوا يف السجن لكننا لسنا قضاة حتى
تهاًم ِ
خطرة إىل املوقوفني ،ومل ّو ًحا حتى
نصدر قرار سجنهم" ،موج ًها ً
بعقوبة اإلعدام.
(ألرتا تونس)2022/1/11 ،

عرّب حراك تونس اإلرادة عن استنكاره الشديد الستهداف
ّ 2022/1/11
أحد ناشطي الحزب وقياداته املحلية عىل إثر مداهمة منزل املنسق
املحيل لحزب حراك تونس اإلرادة ببني حسان من والية املنستري
"بسبب نشاطه السيايس".
(تلفزيون التاسعة)2022/1/11 ،

 2022/1/12حذرت جمعية القضاة التونسيني من خطورة خطاب
التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل املجلس األعىل للقضاء
واقتحام مقره واالعتصام به؛ ما من شأنه أن يهدد السالمة الجسدية
واملعنوية للقضاة .وقالت الجمعية يف بيان لها إن التهديدات تُؤ ِذن
بالدخول يف مرحلة العنف املادي الذي من املمكن أن ميتد إىل
القضاة واملحاكم والهياكل املرشفة عىل القضاء؛ ما قد يؤدي بالبالد
إىل منزلقات وعواقب ِ
خطرة.
(عريب )2022/1/12 ،21

 2022/1/13حث أعضاء من الحزبني الدميقراطي والجمهوري يف
لجنة العالقات الخارجية بالكونغرس األمرييك إدارة الرئيس األمرييك
جو بايدن عىل "النظر بعناية يف نطاق وأولويات" املساعدة األمريكية
املقدمة إىل تونس "مبا يف ذلك ربط بعض املساعدات بإصالحات
قابلة للقياس" ،وفق رسالة و ّجهوها إىل وزير الخارجية األمرييك
أنتوين بلينكن.
(ألرتا تونس)2022/1/13 ،

 2022/1/13ه ّددت الواليات املتحدة ،بفرض عقوبات عىل القادة
الصوماليني إذا أُرجئت االنتخابات الترشيعية مجد ًدا يف بلدهم الذي
يعيش أزمة سياسية وفوىض أمن ّية.
(العريب الجديد)2022/1/13 ،
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 2022/1/14أكّد املتحدث باسم الحزب الدميقراطي الكردستاين ،مهدي
رشقي العاصمة بغداد.
عبد الكريم ،تعرضه ملحاولة اغتيال فاشلة ّ
(ألرتا عراق)2022/1/14 ،

 2022/1/14طالب  15نائبًا يف مجلس النواب الليبي برضورة تشكيل
حكومة "تكنوقراط مصغرة وذات مهام محددة" ،معلنني براءتهم من
حكومة الوحدة الوطنية التي اتهموها بـ "الفساد".
(العريب الجديد)2022/1/14 ،

 2022/1/15انتخب أعضاء لجنة االنتخابات الفدرالية الصومالية
رئيسا لها ،خلفًا ملحمد حسن عرو ،وذلك يف
موىس جييل يوسف ً
جلسة ُعقدت مبقديشو.
(وكالة األناضول)2022/1/15 ،

 2022/1/16دانت شبكة الجزيرة اإلعالمية قرار السلطات السودانية،
سحب ترخيص قناة "الجزيرة مبارش" ومنع طاقمها من العمل
يف السودان.
(الرشق)2022/1/16 ،

 2022/1/17اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات
املرصية مبامرسة "القمع الوحيش" لجميع أنواع املعارضة يف البالد،
وذلك يف تقريرها السنوي الصادر يف كانون الثاين /يناير  .2022وقالت
املنظمة إن محاوالت السلطات "السطحية لخلق انطباع التقدم يف
حقوق اإلنسان مل ِ
تخف القمع الحكومي الوحيش يف عام ."2021
(مونت كارلو الدولية)2022/1/17 ،

 2022/1/17أعلن رئيس مجلس النواب الليبي ،عقيلة صالح ،انتهاء
والية حكومة الوحدة الوطنية ،بنا ًء عىل "قرار سحب الثقة منها
الصادر من مجلس النواب وانتهاء أجل الثقة املمنوح لها واملحدد
بيوم  24كانون األول /ديسمرب" ،مطالبًا النائب العام برضورة التحقيق
فيام رصفته الحكومة من أموال طوال الفرتة املاضية.
(العريب الجديد)2022/1/17 ،

 2022/1/20دعا االتحاد الشعبي الجمهوري التونسيني إىل "مقاطعة
االستشارة الوطنية اإللكرتونية النعدام جدواها يف تغيري حالهم
املعييش املرتدي" مشككًا يف شفافية املنصة.
(ألرتا تونس)2022/1/20 ،

 2022/1/20دان حزب العامل ما وصفه باالنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان واعتربها جرائم دولة وجب مالحقة املسؤولني عنها
محماًل وزي َر الداخلية ،ورئيسة الحكومة ،ورئيس الدولة
ً
أم ًرا وتنفيذًا،
املاسك بكل السلط ،املسؤولية يف ذلك ،ويف مجمل القمع الذي مورس
يف  14كانون الثاين /يناير بالعاصمة وفق بيان للحزب.
(شمس أف أم)2022/1/20 ،

 2022/1/20أصدر رئيس مجلس السيادة السوداين ،عبد الفتاح
الربهان ،ق ـرا ًرا بتكليف  15شخصية سياسية مبهامت الــوزارات

املختلفة .ويعيش السودان منذ  15ترشين األول /أكتوبر املايض،
فراغًا تنفيذيًّا ،بعد قرار االنقالب العسكري بقيادة الربهان ،وحل
حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
(العريب الجديد)2022/1/20 ،

 2022/1/21أصــدر الربملان األوريب قــرا ًرا بالحظر األمني عىل
السودان ،يفرض عىل دول االتحاد األوريب منع بيع وتصدير وتحديث
وصيانة أي شكل من أشكال املعدات األمنية .جاء ذلك من ج ّراء
القرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان
يف  25ترشين األول /أكتوبر ،وما أعقب ذلك من أعامل عنف ضد
املتظاهرين السلميني.
(ألرتا سودان)2022/1/21 ،

عرّب حزب العامل الجزائري عن قلقه من تحضري
ّ 2022/1/22
الحكومة ملرشوع قانون مينع أي ارتباط بني العمل النقايب والسيايس،
واعترب أنه ميهد لرقابة بوليسية عىل النقابات .وقال الحزب ،يف بيان
الحق يف التنظيم النقايب والحق يف التنظيم السيايس
له ،إن جعل ّ
متضادين بالنسبة إىل النقابيني ،يشكّل انتهاكًا ِ
خط ًرا لحق جوهري
كوين ميثّل مكونة أساسية يف املواطنة.
(ألرتا جزائر)2022/1/22 ،

 2022/1/22أعرب األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش،
عن قلقه إزاء تطور األوضاع يف تونس مع تفاقم نسبة التوتر يف البالد
بعد إجراءات جديدة اتخذها الرئيس قيس سعيّد وع ّدها معارضوه
رضبًا لحرية اإلعالم واستقالل القضاء.
(الجزيرة نت)2022/1/22 ،

 2022/1/22ذكر اإلليزيه أن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون
تحادث هاتف ًّيا مع نظريه التونيس قيس سع ّيد ودعاه إىل تنفيذ مرحلة
انتقالية جامعة .وأشارت الرئاسة الفرنسية إىل أن الرئيس التونيس
"تعهد باحرتام دولة القانون والحريات الدميقراطية".
(فرانس )2022/1/22 ،24

ممثاًل يف
 2022/1/23قال الحزب الجمهوري إن القضاء التونيس ً
املجلس األعىل للقضاء يتع ّرض لهجمة رشسة ومحاولة إخضاعه
وتطويعه ملشيئة رئيس الجمهورية الذي يسعى الستكامل جمع كل
السلطات بني يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية ،للتغطية عن الفشل
الذريع يف التعامل مع قضايا التونسيني الحارقة ،ويف مقدمتها األزمة
االقتصادية واملالية التي تتهدد الدولة باإلفالس واالنهيار.
(راديو آي أف أم)2022/1/23 ،

 2022/1/24طالب حزب األمة القومي رئيس مجلس السيادة القائد
العام للجيش عبد الفتاح الربهان بالتنحي من رأس السلطة.
(سودان تريبيون)2022/1/24 ،
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 2022/1/25تراجعت الجزائر بـ  13درجة يف مؤرش مدركات الفساد
لسنة  2021الذي تصدره منظمة "شفافية دولية" ،لتحتل املرتبة 117
من أصل  180دولة شملها التقرير.
(ألرتا جزائر)2022/1/25 ،

 2022/1/26أعلن  43عض ًوا يف الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع
الدستور عن رفضهم دعوة رئيس مجلس النواب الليبي ،عقيلة صالح،
لتشكيل لجنة جديدة بديلة من الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع
دستور دائم للبالد ،معتربين دعوته "تعديًا" عىل اختصاصات الهيئة.
(املرصد)2022/1/26 ،

 2022/1/26دانت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق (يونامي)
الهجو َم الصاروخي قرب مقر إقامة رئيس الربملان محمد الحلبويس
يف األنبار.
(وكالة األنباء العراقية "واع")2022/1/26 ،

 2022/1/26قالت هيئة الدفاع عن معتقيل الرأي يف الجزائر إن 40
موقوفًا من ناشطي "الحراك الشعبي" يف السجون قرروا بدء إرضاب
عن الطعام ،احتجا ًجا عىل متديد توقيف بعضهم من دون محاكامت
وتوجيه تهم جنائية لعدد منهم.
(العريب الجديد)2022/1/26 ،

 2022/1/26أعلن حزب جبهة العمل اإلسالمي تعليق مشاركته يف
انتخابات مجالس البلديات واملحافظات وأمانة عامن لعام .2022
(رؤيا اإلخباري)2022/1/26 ،

 2022/2/2دعت منظمة العفو الدولية إىل توقيع عريضة موجهة
إىل الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون إلطالق رساح من وصفتهم
بـ "سجناء الرأي".
(وكالة األناضول)2022/2/2 ،

 2022/2/4دان املكتب التنفيذي للحرية والتغيري البيان الصادر عن
مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي ،واعتربه رشعنة لالنقالب
العسكري ،ودعا قمة دول االتحاد األفريقي إىل الوقوف بصالبة مع
الشعب السوداين ومطالبه املرشوعة يف الحكم املدين الدميقراطي.
(ألرتا سودان)2022/2/4 ،

 2022/2/5فاجأ زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر العراقيني،
بإعالنه عدم حضور الجلسة املرتقبة يف  7شباط /فرباير الجاري.
وأعلنت الكتلة الصدرية تجميد املفاوضات مع الكتل السياسية
العراقية بشأن تشكيل الحكومة ،ومقاطعة الجلسة املقبلة املخصصة
النتخاب رئيس للجمهورية.
(الخليج)2022/2/5 ،

حل املجلس األعىل
 2022/2/6أعلن الرئيس التونيس قيس سع ّيد ّ
للقضاء ،الهيئة الدستورية املستقلة ،معت ًربا أنه يخدم أطرافًا معينة
بعي ًدا عن املصلحة العامة وأنه جرى "التالعب مبلفات".
(دويتشه فيله)2022/2/6 ،

 2022/2/7قال رئيس املجلس األعىل للقضاء يف تونس إن "قوات
الرشطة أغلقت أبواب املجلس بأقفال حديدية ومنعت املوظفني من
دخوله" ،وذلك بعد قرار الرئيس التونيس قيس سعيّد حله.
(ألرتا تونس)2022/2/7 ،

 2022/2/7أعربت الواليات املتحدة عن "قلقها العميق" إزاء قرار
الرئيس التونيس قيس سعيّد حل املجلس األعىل للقضاء وإغالق مقر
هذه الهيئة الدستورية .وأعرب مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد
األورويب ،جوزيب بوريل ،عن "قلقه" غداة قرار سع ّيد حل املجلس
األعىل للقضاء ،مشد ًدا عىل "أهمية استقالل القضاء".
(الجزيرة مبارش)2022/2/7 ،

 2022/2/7أعلن كل من حزب التيار الدميقراطي والتكتل الدميقراطي
من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري رفض إعالن الرئيس
حل املجلس األعىل للقضاء ،ودعت هذه
التونيس قيس سع ّيد عزمه ّ
األحزاب سائر القضاة واألحـزاب الدميقراطية واملنظامت املدنية
للتصدي لهذه املحاولة املفضوحة إلخضاع القضاء لسلطة االنقالب.
(ألرتا تونس)2022/2/7 ،

 2022/2/8حثّت مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان،
ميشيل باشيليت ،الرئيس التونيس قيس سع ّيد عىل إعادة العمل
باملجلس األعىل للقضاء ،محذر ًة من أن حلّه سيق ّوض ،عىل نحو ِ
خطر،
سيادة القانون والفصل بني السلطات واستقالل القضاء يف تونس.
(ألرتا تونس)2022/2/8 ،

 2022/2/8خرج آالف السودانيني يف مظاهرات حاشدة ،يف العاصمة
الخرطوم ومدن أخرى ،مواصلة للحراك الشعبي الرافض الستيالء
الجيش عىل السلطة عرب القوة املسلحة ،ورددوا شعارات مناوئة
لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح الربهان ،ونائبه يف مجلس السيادة
الحاكم قائد قوات الدعم الرسيع محمد حمدان دقلو "حميديت"،
تطالبهام بالعودة إىل الثكنات وتسليم السلطة للمدنيني فو ًرا.
(الرشق األوسط)2022/2/8 ،

 2022/2/8أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة،
حرص حكومته عىل الدفع باملسار الدستوري وتحديده إلجراء
انتخابات يف البالد ،ورفض أي قرار أحادي من جانب مجلس النواب
من دون مشاركة املجلس األعىل للدولة.
(العريب الجديد)2022/2/8 ،

 2022/2/9و ّجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة إىل
السلطات الجزائرية تتعلق بالتضييق عىل األحزاب السياسية ،بعد
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قرار حل حزب سيايس يساري وتهديد حزبني آخرين بالحل ،بحجة
خرق القانون املنظم لعمل األحزاب السياسية يف الجزائر.
(العريب الجديد)2022/2/9 ،

 2022/2/9أعربت قوى البديل الدميقراطي عن قلقها إزاء ردة فعل
السلطات حول إرضاب عرشات املعتقلني عن الطعام يف عدة سجون
بالبالد" ،احتجا ًجا عىل ظروف اعتقالهم واألسباب السياسية لسجنهم،
فضاًل عن عدم جدولة محاكامتهم".
ً
(ألرتا جزائر)2022/2/9 ،

 2022/2/10أعلن الربملان الليبي اختيار وزير الداخلية السابق فتحي
رئيسا جدي ًدا للوزراء ،متهي ًدا لتشكيل حكومة مغايرة
باشاغا باإلجامع ً
لحكومة عبد الحميد الدبيبة ،يف وقت يرفض الدبيبة خريطة طريق
أقرها الربملان يف وقت سابق.
(يب يب يس عريب)2022/2/10 ،

 2022/2/10توصلت لجنتا خريطة الطريق باملجلس األعىل للدولة
الليبي (نيايب استشاري) ،ومجلس النواب بطربق ،إىل اتفاق عىل
الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
(عريب )2022/2/10 ،21

 2022/2/10أفادت وكالة "سبوتنيك" أ ّن رئيس حكومة الوحدة
الوطنية يف ليبيا ،عبد الحميد الدبيبة ،نجا من محاولة اغتيال وسط
العاصمة طرابلس .وأكد مصدر حكومي ليبي رفيع املستوى للوكالة
تع ّرض الدبيبة لعملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس أثناء
عودته إىل منزله ،من "دون أن يصاب بأي أذى".
(امليادين)2022/2/10 ،

"اآلمال يف استمرار االنتقال الدميقراطي يف تونس الذي بدأ مع حركة
'الربيع العريب' املؤيدة للدميقراطية يف عام  2010تبددت".
(يب يب يس عريب)2022/2/13 ،

 2022/2/13أعلن مرسوم رئايس تونيس أن مجلس القضاء األعىل
املؤقت الذي شكّله الرئيس قيس سعيّد سيتوىل "اقرتاح اإلصالحات
الرضورية لضامن حسن سري القضاء واحـرام استقالليته" .وكان
مجلسا مؤقتًا
سيعنّي
ً
الرئيس قد حل املجلس األعىل للقضاء ،وقال إنه ّ
يف خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة.
(فرانس )2022/2/13 ،24

 2022/2/13قررت املحكمة االتحادية العليا يف العراق تثبيت برهم
رئيسا للبالد إىل حني انتخاب خليفة له.
صالح ً
(الرشق)2022/2/13 ،

 2022/2/14قالت نقابة القضاة التونسيني إن املرسوم  ،11املتعلق
بإحداث مجلس أعىل مؤقت للقضاء ،ك ّرس يف فصول منه التبعية
للسلطة التنفيذية من خالل آليتَي التعيني واإلعفاء.
(شمس أف أم)2022/2/14 ،

"حل
 2022/2/15اعترب حزب "التيار الدميقراطي" يف تونس أن ّ
املجلس األعىل للقضاء خطوة إضافية يف مسار تفكيك الدولة ،ورضب
مؤسساتها من طرف سلطة االنقالب".
(العريب الجديد)2022/2/15 ،

 2022/2/16أعرب وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان عن
قلقه بعد أن منح الرئيس التونيس قيس سع ّيد نفسه صالحيات
واسعة عىل حساب القضاء ،يف وقت سعت فيه قوى سياسية ملقاضاة
الرئيس بتجاوز السلطة.
(الجزيرة نت)2022/2/16 ،

 2022/2/10أعلن املتحدث باسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك
رئيسا
أن املنظمة الدولية ال تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه ً
عنّي الربملان الليبي وزير الداخلية
للوزراء يف ليبيا ،وذلك بعد أن ّ
رئيسا جدي ًدا للحكومة.
السابق فتحي باشاغا ً

(وكالة األناضول)2022/2/16 ،

 2022/2/11دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش "كل
األطراف إىل الحفاظ عىل االستقرار يف ليبيا كأولوية مطلقة" ،وذلك يف
رئيسا وزراء متنافسان يف البالد.
وقت يوجد فيه َ

(العريب الجديد)2022/2/16 ،

(الحرة)2022/2/10 ،

(النهار)2022/2/11 ،

 2022/2/13يبني مؤرش الدميقراطية الصادر عن املؤسسة الربيطانية
"وحدة االستخبارات االقتصادية"  EIUتراج ًعا يف مستوى الدميقراطية
يف تونس ،ويصفها بأنها الضحية الرئيسة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا خالل عام 2021؛ إذ حلت يف املرتبة  75عامليًّا ،بعد
أن كانت يف املركز  54عامل ًّيا سنة  .2020ويشري تقرير املؤرش إىل أن

 2022/2/16قال رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا ،خالد املرشي،
إن قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة هو "إجراء
غري سليم".
 2022/2/16رفض الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون اعتبار الناشطني
يف الحراك الشعبي املوقوفني يف السجون معتقيل رأي ،نافيًا وجود أي
رأي يف البالد.
سجني ٍ
 2022/2/17دعت هيئة تنسيق مؤسسات املجتمع املدين "همم"
الحكومة األردنية إىل اإلف ـراج عن املوقوفني كاف ًة عىل خلفية
مامرستهم حقهم يف الرأي والتعبري .وأكدت "همم" يف هذا السياق
أن الحق يف حرية الرأي والتعبري مكفول مبوجب الدستور والقوانني
واملواثيق الدولية ،وكذلك الحق يف ضامنات املحاكمة العادلة
واملعاملة اإلنسانية خالل ظروف القبض واالحتجاز .وطالبت "همم"
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كل
بأن تراعي السلطات كلّها هذه الضامنات وأن تكفلها ،وتكفل ّ
اإلجراءات واملامرسات.
(عامن نت)2022/2/17 ،

 2022/2/18ش ّن الناطق باسم الحكومة الليبية املوحدة محمد
حمودة هجو ًما الذ ًعا عىل مستشارة األمني العام لألمم املتحدة،
ستيفاين ويليامز ،بشأن ترصيحاتها التي أيدت فيها اإلج ـراءات
السياسية التي جرت بالتوافق بني الربملان ومجلس الدولة ،معت ًربا
إياها "نو ًعا من االنحياز" ينذر بـ "انقسام سيايس" .واعترب أن "دعم
ويليامز ملواقف بعض األط ـراف الراغبة يف التمديد لنفسها من
خالل قبول ما حدث يف جلسة الربملان األخرية ،من مترير خريطة
طريق تؤجل فيها االنتخابات ،مدة عامني عىل األقل ،يتناقض متا ًما
مع ترصيحاتها ،ومساعي املجتمع الدويل الداعمة إلجراء انتخابات
رسيعة يف ليبيا.
(إندبندنت عربية)2022/2/18 ،

 2022/2/19اعتقلت سلطات االنقالب يف السودان ،القيادي بقوى
إعالن الحرية والتغيري طه عثامن إسحق ،عضو لجنة إزالة متكني نظام
الثالثني من يونيو .وتزامن ذلك مع دعوات لتنسيقيات لجان مقاومة
مدينة الخرطوم إىل "مليونية" جديدة.
(العريب الجديد)2022/2/19 ،

 2022/2/18قال عضو الربملان التونيس املعلق ،ياسني العياري ،إن
محكمة عسكرية حكمت عليه غياب ًّيا بالسجن  10أشهر بتهمة
"إهانة الرئيس واملس من كرامة الجيش" بعد أن وصف تحرك
الرئيس لتعليق عمل الربملان بانقالب عسكري.
(دويتشه فيله)2022/2/18 ،

 2022/2/23دعا رئيس الــوزراء اللبناين األسبق ،فؤاد السنيورة،
اللبنانيني إىل "عدم مقاطعة االنتخابات النيابية أو االستنكاف ،بل
املبادرة إىل املشاركة الف ّعالة ترشي ًحا واقرتا ًعا للحؤول دون إخالء
الساحة السياسية للطارئني واملغامرين".
(العريب الجديد)2022/2/23 ،

 2022/2/23دعا وزير الخارجية املغريب نارص بوريطة إىل استمرار
املؤسسات الليبية يف عملها عىل نحو طبيعي ،مبي ًنا أن أخطر يشء
ميكن أن ميس ليبيا هو ،الفراغ املؤسسايت.
(بوابة أفريقيا اإلخبارية)2022/2/23 ،

 2022/2/24ث ّبت مجلس األمة الجزائري (الغرفة الثانية للربملان)،
رئيسا له ،خالل جلسة انتخاب علنية حرضها
صالح قوجيل ( 90سنة) ً
ثلثا األعضاء .ووفق رئيس الجلسة ،حرض عملية االنتخاب  115عض ًوا
توكياًل ،صوت منهم  126لقوجيل ،مقابل امتناع عضو
إىل جانب ً 12
واحد (مل تكشف هويته).
(القدس العريب)2022/2/24 ،

 2022/2/25أعلنت الحكومة الصومالية ،عن متديد موعد استكامل
االنتخابات الترشيعية يف البالد إىل  15آذار /مارس املقبل ،بعد أن كان
اتفاق سابق قد نص عىل استكامل االنتخابات التي كانت توقفت يف
 10كانون األول /ديسمرب املايض من جراء خالفات سياسية قبل 25
شباط /فرباير الجاري.
(العريب الجديد)2022/2/25 ،

 2022/2/28صوت مجلس النواب العراقي عىل تشكيل لجنة ملتابعة
ملف قتلة املتظاهرين واملغيبني .وجاء يف بيان صادر عن الدائرة
اإلعالمية ملجلس النواب أنه "صوت عىل تشكيل لجنة نيابية لتقيص
الحقائق والبحث عن املفقودين من املتظاهرين واملغيبني ،واألجهزة
األمنية والضحايا منهم ،واالعتداء عىل املؤسسات ومتابعة ملف
قتلة املتظاهرين".
(رووداو نت)2022/2/28 ،
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الوثيقة ()1
اتحاد الشغل ينتقد قانون املالية ويستنكر "التعتيم" عىل املفاوضات مع صندوق النقد
تونس ،يف  4جانفي 2022
بيان الهيئة اإلدارية الوطنية
نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل املجتمعني اليوم  4جانفي  2022برئاسة األمني العام األخ نورالدين
الط ّبويب ،وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستج ّدات ،فإنّنا:
 .1نؤكّد عىل الدور الوطني الذي يجب أن يواصل االتحاد العام التونيس للشغل االضطالع به يف هذا الظرف الدقيق واملنعطف الخطري
ونعرّب عن استعدادنا إىل إنجاح أي مبادرة تضعها منظّمتنا وتج ّمع حولها أطيافًا وطنية من املجتمع املدين
اللذين مت ّر بهام بالدنا ّ
والسياسيني من شأنها إنقاذ تونس وشعبها.
لكل حمالت التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف االتحاد والنقابيات
نعرّب عن تج ّندنا الدائم للذّود عىل منظّمتنا والتص ّدي ّ
ّ .2
كل اصطفاف ودون تأث ّر بالهرولة
والنقابيني .كام نؤكّد نضالنا املستميت لتعزيز استقاللية املوقف والقرار النقابيني بعي ًدا عن ّ
والضغوطات والدسائس.
 .3نعترب تحديد آجال االنتخابات ،عىل ما عليها من تحفّظات ،خطوة أساسية ت ُنهي الوضع االستثنايئ ولك ّنها ال تقطع مع التف ّرد
محل
تحل ّ
واإلقصاء وسياسة املرور بق ّوة دون اعتبار مك ّونات املجتمع التونيس ومكتسباته ،ونرى أن االستشارة اإللكرتونية ال ميكن أن ّ
فضاًل عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل
الحوار الحقيقي لكونها ال متثّل أوسع رشائح املجتمع وقواه الوطنية ً
لكل االحتامالت قد ال يختلف كث ًريا عن نتائج سرب اآلراء
يف مسارها والتأثري يف نتائجها واكتفائها باستجواب محدود املجاالت قابل ّ
ونعرب عن تو ّجسنا من أ ّن آلية االستشارة اإللكرتونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إىل هدف مح ّدد سلفًا ،عالوة عىل أنّها
إقصاء متعمد لألحزاب واملنظّامت التي مل تتو ّرط يف اإلرضار مبصالح البالد ،كام أنّها سعي ُملتبس قد يُفيض إىل احتكار السلطة وإلغاء
وكل سلطة تعديل أخرى.
املعارضة ّ
 .4نش ّدد عىل رضورة احرتام الحقوق والحريات وإعالء شأن القانون والحرص عىل ضامن استقاللية القضاء ووقف هرسلة القضاة
وندعو إىل إصالح عاجل للمرفق القضايئ حتّى يؤ ّدي دوره يف إحالل العدل وإنفاذ القانون وضامن املحاكامت العادلة ،ونؤكّد عىل
وىّل وأن ال أحد فوق املساءلة واملحاسبة مهام كان موقعه وانتامؤه وأ ّن الوقت قد حان لفتح ملفّات
أ ّن زمن اإلفالت من العقاب قد ّ
التسفري واالغتياالت السياسية ونهب املال العام وغريها.
 .5ندين ما يتع ّرض إليه املهاجرون التونسيون غري النظاميني من معامالت سيئة يف محتشدات ال إنسانية ومن ترحيل قرسي ال يحرتم
القوانني الدولية وكرامة اإلنسان ويضع بالدنا يف موضع املستهني بحقوق رعاياها والخاضع إلمالءات ورشوط وابتزاز الدول األوروبية
ومنصة الستقبال
ونطالب الحكومة مبراجعة سياستها حول الرتحيل حتى ال تتح ّول تونس إىل رشطي لحامية حدود شامل املتوسط ّ
الهجرة غري النظامية ونحذّر من مخاطر ردود أفعال املر ّحلني الذين سيجدون أنفسهم من جديد يف مواجهة مصري البطالة والتهميش
واالنحراف بعد أن كان ميكن الضغط عىل الدول األوروبية إليجاد حلول لتسوية وضع ّياتهم يف بالد املهجر.
ألي صيغة تشاركية داخلية وندعو إىل
 .6نستنكر ما يكتنف املفاوضات مع صندوق النقد الدويل من غموض ورسية وتعتيم وغياب ّ
وحق النفاذ إىل املعلومة وإرشاك املنظّامت الوطنية وسائر مك ّونات املجتمع املدين يف تسطري مسار هذه املفاوضات مبا
الشفافية ّ
يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها عىل مصلحة الشعب والوطن واإلرساع بتدقيق لتجربة املفاوضات السابقة قبل الخوض يف جولة
ألي مفاوضة مل نسهم يف إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآالتها.
جديدة ونعلن رفضنا ّ
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وعاّمل القطاع الخاص ونعتربه ،عىل تواضعه ،مثرة جهود وصرب استطعنا من خالله
 .7نث ّمن االتفاق الحاصل يف الزيادة يف أجور عامالت ّ
كل العراقيل التي أريد لها أن تحول دون التوصل إىل توقيعه .وندعو هياكلنا إىل التج ّند من أجل متابعة احرتامه واإلرساع بإصدار
تجاوز ّ
املالحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيام بقي عالقًا منه سواء ما تعلّق مبراجعة االتفاقيات املشرتكة أو بإحداث أخرى أو فيام
العاّمل عىل العمل مبزيد العطاء والبذل.
يخص مراجعة قيمة الدرجة وذلك يف أقرب اآلجال حتّى تت ّم تنقية املناخ االجتامعي
ّ
وينكب ّ
ّ
 .8نستنكر األسلوب االنفرادي واالرتجايل الذي متّت به صياغة واعتامد قانون امليزانية العمومية لسنة  2022ونعتربها ميزانية قارصة
فضاًل عن طابعها التلفيقي ومواصلتها ،يف أغلب فصولها،
عىل تلبية املطالب االجتامعية املل ّحة واالستحقاقات االقتصادية الرضورية ً
نفس اإلجراءات اإلدارية الفاشلة املعتمدة منذ عقود يف غياب التشاور واالستامع إىل الرأي اآلخر .كام ندعو إىل اتخاذ تدابري خاصة
لتجاوز النقائص وتج ّنب االستتباعات السلبية لهذا القانون.
 .9نطالب بسحب املنشور عدد  20الذي يتعارض مع الدستور واالتفاقيات الدولية وترشيعات الشغل يف تونس ومكتسباته التي
راكمها عرب عقود كام يستهدف املفاوضة الجامعية والحوار االجتامعي الطوعي والح ّر ويه ّدد االستقرار االجتامعي ويفتح الباب عىل
الفوىض والتوتر والرصاعات القصوى .وندعو الحكومة إىل التفاعل اإليجايب مع مراسلة املكتب التنفيذي املو ّجهة إليها يف الغرض ،يف
بكل الطرق املرشوعة.
صورة تجاهل مطلب االتحاد فإنّنا نعلن تج ّندنا إلسقاطه ّ
خاصة تلك
 .10نج ّدد مطالبة الحكومة بتنفيذ التع ّهدات وااللتزامات ومنها مراجعة األجر األدىن وتطبيق االتفاقيات القطاعية املربمة ّ
التي تض ّمنها ات ّفاق  6فيفري  2021وفتح املفاوضات حول الزيادة يف أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونرش األوامر
الهش كالحضائر واالعتامدات املف ّوضة وصيغ التعاقد يف عدد من القطاعات وندعوها إىل
كل أشكال العمل ّ
املتعلّقة بها وإنهاء ّ
استئناف الحوار االجتامعي وفتح مفاوضات يف أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والرشوع يف معالجة امللفّات األساسية
املؤسسات العموم ّية باإلصالح ال بالتفويت.
بصفة تشاركية وإنقاذ ّ
 .11ندين سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيني عرب االحتكار واملضاربة والتحيّل وإشعال لهيب األسعار وإفراغ األسواق من
بعض السلع واملواد األساسية ونح ّمل الحكومة املسؤولية يف عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب األسعار ومنع االحتكار وإنقاذ
املقدرة الرشائية للتونسيات والتونسيني.
 .12نج ّدد إدانتنا سياسة املامطلة والتجاهل والعجز املعتمدة يف عالقة مبوضوع النفايات سواء منها املتعلّقة مبص ّبات النفايات ويف
مصب عقارب أو بالنفايات اإليطالية وجربة وما شاب هذا امللف من تالعب وتواطؤ ينسجامن مع سياسة القتل البيئي
مق ّدمتها
ّ
البطيء التي متارس عىل املواطنات واملواطنني يف العديد من الجهات منذ عقود ونح ّمل السلطة مسؤوليتها يف توت ّر الوضع يف بعض
الجهات بسبب تهديد ص ّحة السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة يف مجال البيئة وحامية املحيط وغياب تص ّورات واسرتاتيجيات
وطنية بديلة ،يف مجال البيئة ومعالجة النفايات.
 .13ندين ما يتع ّرض إليه الشعب الفلسطيني عىل يدي العدو الصهيوين من تقتيل واغتياالت واعتقاالت وتركيز للمستوطنات وتنكيل
نعرّب
باألرسى عرب التعذيب والحرمان من الزيارة والعزل االنفرادي والتمديد يف االعتقاالت اإلدارية لألرسى املرضبني عن الطعام .كام ّ
عن إدانتنا الشديدة للهرولة غري املسبوقة لعدد من الدول والشخصيات العربية للتطبيع مع العد ّو الصهيوين وسعيها للضغط عىل
دول أخرى لج ّرها إىل مستنقع التطبيع ،ونج ّدد مطالبتنا س ّن قانون يج ّرم التطبيع يف تونس.
األمني العام
نورالدين الطبويب
جهة اإلصدار :االتحاد العام التونيس للشغل.
املصدر :الصفحة الرسمية لالتحاد العام التونيس للشغل عىل فيسبوك ،2022/1/4 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3tiZdyP :

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

الوثيقة ()2
املجلس األعىل للقضاء التونيس يجدد رفضه مراجعة املنظومة القضائية عرب املراسي م

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء يف تونس.
املصدر :الصفحة الرسمية للمجلس األعىل للقضاء عىل فيسبوك ،2022/1/5 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3Nwrgmj :
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الوثيقة ()3
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة تدعو فيه التونسيني والتونسيات إىل مقاطعة االستشارة اإللكرتونية
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة
بسم الله الرحمن الرحيم
عىل إثر اجتامع املكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم الخميس  06جانفي  ،2022وبعد تداولها يف املستجدات الوطنية والوضع الخطري
الذي وصلت إليه البالد ،يهم حركة النهضة يف هذا السياق أن:
1.تطالب باإلطالق الفوري لرساح املختطف َْنْي األستاذ نور الدين البحريي والسيد فتحي البلدي ،واملحتج َزين قرسيًا خارج إطار
القانون ،ويف غياب أي إذن قضايئ ،خالفًا ملا أعلنه املكلف بتسيري وزارة الداخلية ،الذي استنكرت الجهات القضائية املختصة
ما ورد يف ترصيحاته حول القضية وبينت حدود صالحياته يف استعامل الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته برتتيب اآلثار
القانونية بعد تعهد القضاء باملسألة.
وتؤكد أنها ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه يف هذه الجرائم الشنيعة ضد اإلنسانية التي ال تسقط بالزمن.
2.تستنكر بشدة تواصل حمالت الهرسلة والتشويه ومحاوالت تطويع السلطة القضائية عرب رضب الثقة بهذا املرفق األسايس
للدولة ،وترفض بقوة دعوات حل املجلس األعىل للقضاء واستغالل الحالة االستثنائية للسيطرة عىل السلطة القضائية باملراسيم
الرئاسية ،بدعوى إصالح القضاء ،وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق.
3.تدعو التونسيني والتونسيات إىل مقاطعة االستشارة اإللكرتونية ،وتعتربها مواصلة لالنحراف بالسلطة وتركي ًزا للحكم الفردي
االستبدادي ورضبًا آلليات العمل الدميقراطي ،يف إطار مرشوع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة ،ويف إرادة واضحة لقطع الطريق
أمام أي فرصة إلدارة األزمة عرب الحوار والتفاوض كآلية ناجعة يف تحقيق االستقرار السيايس املنشود والتوافق حول اإلصالحات
والبدائل الرضورية.
4.تعرب عن انشغالها العميق للتداعيات السلبية الخطرية لقانون املالية لسنة  2022عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية وعدم
مراعاته للمقدرة الرشائية املتدهورة للمواطن وارتفاع أسعار املواد االستهالكية األساسية ،خاصة يف غياب أي حوار تشاريك حول
هذا القانون مع الفاعلني االقتصاديني واملنظامت الوطنية واألحزاب السياسية ،وتغييب مصادقة الربملان ،مبا ينزع عنه أي صبغة
رشعية قانونية أو سياسية.
5.تنبه إىل خطورة ما ورد يف قانون املالية لسنة  2022من إخالالت يف عدة مستويات ،منها تقليص عجز امليزانية الذي غابت عنه
اإلجراءات الرضورية الناجعة لدعم محركات النمو كالتصدير واالستثامر ،وعىل مستوى تعبئة موارد امليزانية التي كرست خيارات
الرتفيع من الضغط الجبايئ بعي ًدا عن أي إصالح جبايئ ،وهو ما سينعكس سل ًبا عىل جاذبية االستثامر يف بالدنا داخل ًيا وخارج ًيا،
إضافة إىل غياب إجراءات اإلنعاش االقتصادي لدعم املؤسسات والتناقض الرصيح بني هذا القانون للاملية والوثيقة املرسبة
املع ّدة للتفاوض مع صندوق النقد الدويل ،مبا يعقّد املفاوضات مع الجهات املانحة ويدفع بالبالد نحو املجهول.
6.تدعو الحركة مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية واالجتامعية للمشاركة بقوة يف التظاهرات املزمع تنظيمها يوم [ 14كانون
الثاين /يناير] جانفي  2022رفضً ا للتمشيات االنقالبية واالنتهاكات الجسيمة للحريات والدميقراطية وإحياء لروح ثورة الحرية
والكرامة ووفاء ألرواح الشهداء.

قيثوتلا
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7.تستنكر سوء توظيف بعض املنابر اإلعالمية لبالغ النيابة العمومية حول املخالفات االنتخابية لسنة  ،2019ملزيد ترذيل القيادات
السياسية املرشحة لالنتخابات املذكورة واإلساءة إليها ،وخاصة رئيس الربملان راشد الغنويش ،الذي تم تجاهل صفته وحصانته،
خالفًا للرئيس قيس سع ّيد الذي أُس ِقط اسمه من القامئة اعتبا ًرا لحصانته التي ألغاها بنفسه بتعليق العمل بالدستور طبق األمر
الرئايس عدد .117
رئيس حركة النهضة
األستاذ راشد الغنويش

جهة اإلصدار :حركة النهضة.
املصدر :الصفحة الرسمية لراشد الغنويش عىل فيسبوك ،2022/1/7 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3xnWx57 :
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الوثيقة ()4
حل املجلس األعىل للقضاء
جمعية القضاة التونسيني تحذر من ّ

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

جهة اإلصدار :جمعية القضاة التونسيني.
املصدر :الصفحة الرسمية لجمعية القضاة التونسيني عىل فيسبوك ،2022/1/12 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3GWQyHO :
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الوثيقة ()5
بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن القمع املنهجي يف مرص
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم يف تقريرها العاملي  2022إن محاوالت مرص السطحية لخلق انطباع التقدم يف حقوق اإلنسان مل
ِ
تخف القمع الحكومي الوحيش لجميع أنواع املعارضة عام .2021
رغم إنهاء حالة الطوارئ يف البالد يف ترشين األول /أكتوبر ،ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانني أخرى ،وواصلت محاكم
"أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيني السلميني .يف كانون الثاين /يناير  ،2021أضفت اللوائح
التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي عىل قيود واسعة وتعسفية عىل منظامت املجتمع املدين املستقلة ،مبا يفرض عىل
املنظامت التسجيل بحلول  11كانون الثاين /يناير  ،2022أو املخاطرة بحلّها .استخدمت السلطات قوانني اآلداب والفجور التمييزية
لتوقيف واحتجاز النساء املؤثِّرات عىل وسائل التواصل االجتامعي بتُهم "اإلخالل بقيم األرسة" الجائرة.
قال جو ستورك ،نائب مدير الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش" :استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السييس
عام  2021بالسري يف الطريق املعتاد للقمع الذي ال يعرف الهوادة".
يف "التقرير العاملي  "2022الصادر يف  752صفحة ،بنسخته الـ  ،32تراجع هيومن رايتس ووتش مامرسات حقوق اإلنسان يف نحو 100
بلد .يتحدى املدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة يف النمو .يف بلد تلو اآلخر ،خرجت أعداد كبرية من
الناس إىل الشوارع ،حتى حني واجهت خطر االعتقال أو التعرض إلطالق النار ،ما يظهر أن الدميقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة .من
ناحية أخرى ،يجد القادة السلطويون صعوبة أكرب يف التالعب باالنتخابات لصالحهم .مع ذلك ،يقول روث ،عىل القادة الدميقراطيني
تحسني أدائهم يف مواجهة التحديات الوطنية والعاملية وضامن أن تؤيت الدميقراطية مثارها املوعودة.
ترصفت قوات األمن املرصية بحصانة من العقاب ،وارتكبت بشكل روتيني االعتقاالت التعسفية ،واإلخفاء القرسي ،والتعذيب ضد
النشطاء السياسيني أو املشتبه بهم وكذلك املواطنني العاديني .وث ّق تقرير لهيومن رايتس ووتش يف أيلول /سبتمرب أكرث من عرش
عمليات قتل خارج القضاء لـ "إرهابيني" مزعومني عىل أيدي قوات "األمن الوطني" فيام يُعرف بـ "تبادل إطالق النار" ،رغم األدلة عىل
أن القتىل مل يشكلوا أي خطر عىل قوات األمن أو أي شخص آخر ،ويف كثري من الحاالت كانوا محتجزين.
وسعت السلطات القمع ليشمل املدافعني عن الحقوق خارج البالد بالقبض عىل أفراد أُرسهم يف مرص وأحيانًا "بإخفائهم" ،مبا يشمل
ّ
عائلة الحقوقي املقيم يف الواليات املتحدة محمد سلطان.
فرض الجيش قيو ًدا مشددة عىل حرية التنقل يف شامل سيناء ،وهدم مئات املنازل وج ّرف معظم األرايض الزراعية يف املحافظة حيث يقاتل
الجيش جامعة "والية سيناء" املسلحة .وقعت العديد من عمليات الهدم يف غياب الرضورة العسكرية "املطلقة" والتي قد تشكل جرائم حرب.
قبضت السلطات عىل رجل األعامل صفوان ثابت ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2020ونجله سيف ثابت ،يف شباط /فرباير  ،2021وحبستهام
احتياط ًيا يف ظروف ترقى إىل التعذيب بعد أن رفضا ،بحسب تقارير ،طلبات مسؤويل األمن بالتخيل عن أصول رشكتهام للدولة.
يف أيلول /سبتمرب ،قدم الرئيس عبد الفتاح السييس "االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان" ،التي انتقدتها املنظامت الحقوقية املرصية
بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق اإلنسان املتشعبة يف البالد.
يف بيان مشرتك يف الدورة  46لـ "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" يف آذار /مارس ،قالت  32دولة إنها تشعر "بقلق عميق
إزاء مسار حقوق اإلنسان يف مرص" ،وسلّطت الضوء عىل "القيود املفروضة ...عىل حرية التعبري والحق يف التجمع السلمي ،والتضييق
عىل املجتمع املدين واملعارضة السياسية ،وتوظيف قانون اإلرهاب ضد املعارضني السلميني".
جهة اإلصدار :هيومن رايتس ووتش.
املصدر :هيومن رايتس ووتش ،2022/1/13 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3Q4AYOw :
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الوثيقة ()6
تنسيقية األحزاب االجتامعية والدميقراطية (أحزاب التيار الدميقراطي والجمهوري والتكتل) تندد بـ "القمع املمنهج" للمتظاهرين بتونس

جهة اإلصدار :تنسيقية األحزاب االجتامعية والدميقراطية.
املصدر :الصفحة الرسمية للتيار الدميقراطي عىل فيسبوك ،2022/1/14 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3zmguuP :

ددعلالا  55ددعلالالجملا  55 -ددعلادعلا

138

Issue 55 - Volume 10 - March 2022

الوثيقة ()7
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني تندد بقمع مظاهرات الذكرى الـ 11للثورة التونسية
تونس يف [ 15كانون الثاين /يناير] جانفي 2022
القمع البولييس يعوض اآلليات الدميقراطية يف عيد الثورة التونسية
خرج أمس الجمعة  14جانفي  2022املئات من التونسيات والتونسيني وبدعوة من عدد من التنظيامت السياسية واملدنية والشبابية
إىل عدد من شوارع العاصمة إلحياء ذكرى الثورة احتفااًلً واحتجا ًجا مثلام حصل طوال السنوات املاضية اعتزازًا بنجاح ثورتهم يف
إسقاط الدكتاتورية ،ومطالبة باستكامل أهداف الثورة واملتمثلة خاصة يف الحرية والكرامة الوطنية ويف الشغل من أجل جمهورية
دميقراطية عادلة ومواطنية ،غري أنهم اصطدموا بتسييج بولييس كامل ألغلب األنهج والشوارع وخاصة القريبة من شارع الحبيب
بورقيبة مبئات من األعوان من مختلف التشكيالت األمنية مدججني بعتاد هائل كان جاه ًزا مسبقًا للقمع والفتك باملتظاهرين العزل.
نصبت وزارة الداخلية الحواجز والدوريات يف أغلب شوارع العاصمة مانعة املتظاهرين من الوصول إىل شارع الثورة مستعملة يف
ذلك شتى أشكال السب والشتم واإلذالل النفيس وصواًلً إىل استعامل خراطيم املياه والقنابل املسيلة للدموع والرصاص الصويت ملنع
تقدم املتظاهرين ،واستعامل الدراجات لصدم املواطنني واالعتداء الهمجي بالرضب واالعتقاالت التعسفية وصواًلً إىل تعرض عديد
املتظاهرات إىل التحرش من قبل أعوان األمن ،مذكرة بتهافت الحكومات املتعاقبة يف مناسبات مشابهة يف استعامل الجهاز األمني
للتنكيل باملتظاهرين واملحتجني وقهرهم وصو ًاًل ح ّد سحل البعض وتعريتهم وتعذيبهم ومام انجرت عنه حاالت قتل.
إن ما حدث أمس يف ذكرى عزيزة عىل التونسيات والتونسيني عزز يف األذهان تواصل اإلمعان يف االلتجاء إىل الخيارات القمعية
يف إدارة الشأن العام لسلطة تقاعست يف مواجهة الفساد واإلرهاب والفقر والتهميش ،وكرست سياسة اإلفالت من العقاب وعدم
وعداًل والتي ما
املساواة وقفزت عىل مسار العدالة االنتقالية ،وعجزت عن استبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكرث نجاعة ً
فتئت قوى مدنية واجتامعية وحركات شبابيّة تناضل من أجل تحقيقها ،وفشلت يف خلق آليات ناجعة وناجزة للتوزيع العادل للرثوة
واحرتام كرامة املواطنني ،وانخرطت يف رصاعات سياسوية وذاتية ال ميكن أن تساعد تونس عىل تصفية تركة املايض القريب والبعيد
وال يف رسم اتجاهات التقدم ببالدنا عىل درب تحقيق شعارات الثورة.
إن املنظامت املوقعة:

•تعرب عن سخطها من نهج القمع البولييس الذي استهدف املتظاهرين أمس الجمعة مبا يشكل وصمة عار يف ذكرى الثورة ويؤرش
لسعي السلطة للتحكم يف تونس بآليات غري دميقراطية ومدنية لن يؤدي إال إىل تغذية الغضب تجاه املؤسسة األمنية وإىل تعميق
كاًل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ذلك.
األزمة بني املواطنني والدولة ،وتح ّمل ً
•تعرب عن تضامنها مع كل املواطنات واملواطنني الذين حرموا من حقهم الدستوري يف التظاهر وتعرضوا إىل أشكال متخلفة
وهمجية من القمع مبن فيهم صحافيات وصحفيون مل يفعلوا غري مامرسة عملهم يف التغطية واإلخبار.
•تؤكد دعمها املطلق لكل أشكال التظاهر واالحتجاج والتجمع والتعبري والتي تعتربها أحد أهم مكاسب الثورة ،وستبقى آليات
ضغط مستمرة ومؤثرة عىل منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واإلرهاب وكل مقومات االستبداد
واحرتام الحقوق والحريات؛
•تدعو السلطات القضائية لتح ّمل مسؤولياتها وفتح تحقيق يف املامرسات األمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيني والتونسيات
مام ألحق أرضا ًرا بدنية ونفسية بالغة بالعرشات منهم/ن ،من أجل تطبيق القانون ووضع ح ٍّد إلفالت الجناة من العقاب مثلام
تعودوا عىل ذلك طوال عقود.
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كام تعلن املنظامت املمضية عن عقد ندوة صحفية يوم الثالثاء [ 18كانون الثاين /يناير] جانفي  2022عىل الساعة العارشة صبا ًحا
مبقر النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني لتقديم معطيات إضافية عن التعاطي األمني مع املتظاهرين يوم عيد الثورة وطرق الرد
الجامعي عليه.
املنظامت املوقّعة:
• النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
• املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
• الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
• منظمة البوصلة
• منظمة محامون بال حدود
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• جمعية تكلّم من أجل حرية التعبري واإلبداع
• اتحاد أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل
• الجمعية التونسية للعدالة واملساواة – دمج
• لجنة اليقظة من أجل الدميقراطية يف تونس ببلجيكا
• الشبكة األورومتوسطية للحقوق
• اللجنة من أجل الحريات واحرتام حقوق اإلنسان يف تونس
• فيدرالية التونسيني للمواطنة بني الضفتني
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية تفعيل الحق يف االختالف
• جمعية مواطنة وحريات
• املفكرة القانونية -تونس
• الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية
• التحالف التونيس للكرامة ورد االعتبار

جهة اإلصدار :النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
املصدر :الصفحة الرسمية للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني عىل فيسبوك ،2022/1/15 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3awBhkG :
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الوثيقة ()8
بيان منظمة العفو الدولية تعرب فيه عن قلقها من تراجع الحريات يف تونس
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القيود الجديدة املتعلقة بفريوس كوفيد 19-يف تونس ،والتي تحظر جميع التجمعات العامة،
شاماًل عىل املظاهرات العامة ،وبالتايل تعوق حقوق الناس يف حرية التعبري والتجمع السلمي .يف  13جانفي [كانون
تفرض فعل ًيا حظ ًرا ً
الثاين] ،دخلت القيود حيز التنفيذ ،وسط مؤرشات عىل تزايد عدم التسامح مع املعارضة ،وقبل يوم واحد من املظاهرات املزمعة ضد
الرئيس قيس سعيد يف الذكرى  11إلطاحة الرئيس األسبق زين العابدين بن عيل.
وقالت آمنة القاليل ،نائبة مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا يف منظمة العفو الدولية" :يف كانون الثاين /يناير
من كل عام ،يحيي التونسيون ذكرى الثورة التونسية عرب النزول إىل الشوارع للتعبري عن مظاملهم .من الرضوري عدم استخدام األزمة
الصحية لوباء فريوس كوفيد 19-ذريعة لقمع الحقوق بشكل عام أو الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي بشكل خاص".
"يف ظل القيود الجديدة ،مثة خطر من أن يؤدي رد السلطات عىل املظاهرات إىل استخدام غري رضوري للقوة أو االعتقاالت التعسفية،
وهي سمة مشينة من سامت أعوان األمن يف مراقبة العديد من املظاهرات العامة يف السنوات األخرية .نطالب السلطات التونسية
بتعديل القواعد الجديدة لتتامىش مع التزامات تونس الدولية".
تقول الحكومة التونسية إن القيود الجديدة ،التي تم اإلعالن عنها عىل صفحة رئاسة الحكومة عىل فيسبوك ،تهدف إىل مكافحة
انتشار فريوس كوفيد .19-وستبقى سارية املفعول مدة أسبوعني قابلة للتجديد وتتم املراجعة من قبل وزارة الصحة .ارتفعت حاالت
اإلصابة اليومية بفريوس كوفيد ،19-ومعدل الفحص اإليجايب بشكل حاد يف األيام األخرية ،وفقًا لوزارة الصحة .ومع ذلك ،فإن الحظر
املفروض عىل التجمعات العامة يتعدى كل الحدود .يف حني أن الدول قد تقيد الحق يف التجمع السلمي لحامية الصحة العامة ،يجب
بداًل من ذلك تقييم كل حالة تج ّمع عىل حدة.
أن تكون القيود رضورية ومتناسبة وال تفرض بصورة شاملة .يجب عىل السلطات ً
أدت اإلجراءات التي قام بها سعيد ،منذ  25جويلية [متوز]  2021لرتكيز السلطة يف يديه – مبا يف ذلك تعليق الربملان ومعظم الدستور
التونيس ،ومنح نفسه السلطة التنفيذية الشاملة والحق يف الترشيع مبرسوم – إىل استقطاب املجتمع التونيس ،وإثارة نقاش عام حاد
حول مستقبل البالد.
منذ  25جويلية [متوز] ،نظّم أنصار سعيد ومعارضوه مظاهرات عامة ،وقد سمحت السلطات بامليض قد ًما فيها دون عوائق إىل حد بعيد.
إال أن السلطات القضائية ،مبا يف ذلك املحاكم العسكرية ،قامت بشكل متزايد ،بالتحقيق مع األشخاص ومقاضاتهم النتقادهم الرئيس عل ًنا.
يف جانفي [كانون الثاين]  ،2021استخدمت األجهزة األمنية القوة غري القانونية ر ًدا عىل االحتجاجات الواسعة النطاق بشأن املظامل
االجتامعية واالقتصادية ،مبا يف ذلك التعدي بالرضب عىل املتظاهرين ،وإطالق الغاز املسيل للدموع بشكل عشوايئ يف املناطق السكنية.
تكفل املادة  21من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الذي صادقت عليه تونس ،الحق يف التجمع السلمي.
وتنص املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون – التي وضعتها األمم
املتحدة – عىل أنه ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعامل القوة إال يف حالة الرضورة القصوى ،ووفقًا ملا ينص عليه
القانون ،وحيث يظل الرضر الناجم عن استخدام القوة متناس ًبا إىل الهدف الذي يسعون إليه .وهذا ما تظهره أيضً ا مدونة األمم
املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني.
واختتمت آمنة القاليل قائلة" :عىل مدار األشهر الخمسة املاضية ،رأينا مؤرشات مقلقة عىل تزايد عدم تسامح السلطات مع اآلراء املختلفة.
ويجب عىل الرئيس قيس سعيد إلغاء جميع القيود التي قد تنتهك حقوق اإلنسان ضمن ًيا ،وااللتزام عل ًنا باحرتام القانون واملعايري الدولية".
جهة اإلصدار :منظمة العفو الدولية.
املصدر :منظمة العفو الدولية ،2022/1/17 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3awdXng :
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الوثيقة ()9
بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن استمرار القمع ضد املتظاهرين السلميني يف السودان
قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن قوات األمن السودانية هاجمت بشكل متكرر أو استخدمت القوة املفرطة غري الرضورية ،مبا
فيها القوة القاتلة ،ضد املتظاهرين السلميني يف الخرطوم .يف  17يناير [كانون الثاين]  2022وحده ،سجلت مجموعات األطباء مقتل
سبعة متظاهرين بالذخرية الحية ،وث ّقت هيومن رايتس ووتش ثالثة حوادث منها.
يف أعقاب االنقالب العسكري يف  25أكتوبر [ترشين األول] ،اندلعت احتجاجات عديدة يف مختلف أنحاء السودان ،ال سيام العاصمة
شخصا بينهم امرأة وتسعة أطفال .كان  17كانون
الخرطوم .وبحسب "لجنة أطباء السودان املركزية" ،قتلت قوات األمن 79
ً
الثاين /يناير هو ثاين أكرث األيام دموية منذ االنقالب
قال محمد عثامن ،باحث السودان يف هيومن رايتس ووتش" :عىل مدار أكرث من ثالثة أشهر ،تسببت قوات األمن السودانية يف أرضار
جسدية خطرية ،وقاتلة يف كثري من األحيان ،لقمع االحتجاجات .ومع ذلك ،وبعد سنوات من اإلفالت من العقاب ورد الفعل الدويل
الوديع عىل انقالب القادة العسكريني يف السودان ،ارتكب هؤالء جرائم خطرية ضد املدنيني دون عواقب".
قابلت هيومن رايتس ووتش عن بعد مثانية شهود عىل أحداث  17كانون الثاين /يناير ،منهم شهود عىل ثالث من حوادث قتل
املتظاهرين السبعة ،وطبيب يف الخرطوم .كام حللت ستة مقاطع فيديو ومثاين صور من  17كانون الثاين /يناير منشورة عىل
"فيسبوك" .مل تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقيق يف األدلة املحيطة بعمليات القتل األربع األخرى املبلغ عنها أو تقييمها بشكل
مستقل ،رغم أن مجموعات األطباء سجلت أسامء الضحايا وتفاصيلهم.
قال شهود إن رشطة مكافحة الشغب و"قوات االحتياطي املركزي" ،وهي وحدة رشطة عسكرية ،قادت الرد العنيف يف  17كانون
الثاين /يناير .قال ستة شهود إن القوات استخدمت الذخرية الحية ضد املتظاهرين ال ُعزل يف مواقع متعددة عىل مدار اليوم .قامت
الرشطة النظامية برضب واعتقال املتظاهرين السلميني.
حواىل الساعة  1بعد الظهر ،وصل املتظاهرون إىل "محطة رشوين للحافالت" ،عىل بعد كيلومرتين جنوب القرص الرئايس .قال ثالثة
شهود إن قوات رشطة مكافحة الشغب ،والتي يرتدي رجالها الزي األزرق املموه ،متركزت بأعداد كبرية يف مكان قريب .قال شهود إن
املتظاهرين توقفوا عىل بعد حواىل  20م ًرتا من قوات الرشطة وبدأوا بالهتاف.
قال متظاهر عمره  23عا ًما كان يف مقدمة االحتجاج" :فجأة ،بدأت رشطة مكافحة الشغب بإطالق الغاز املسيل للدموع علينا .مل يكن
هناك تحذير وال استفزاز من جانبنا".
قال متظاهر آخر ( 26عا ًما) إن رشطة مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز مبارشة عىل املتظاهرين يف مقدمة املوكب" :بينام كنا
نرتاجع بحثًا عن ملجأ من الغاز املسيل للدموع ،أصبت يف ظهري بقنبلة .كام رأيت متظاهرين آخرين يصابون يف الرأس والصدر".
أكد ثالثة شهود أن الرشطة مل تصدر إنذارات شفوية أو تعليامت بفض املظاهرة قبل إطالق الغاز املسيل للدموع .قال أحد
املتظاهرين إنه بدأ مع آخرين بإلقاء الحجارة وعبوات الغاز املسيل للدموع ر ًدا عىل الرشطة.
يؤكد مقطع فيديو نُرش عىل فيسبوك روايات الشهود .ويظهر يف الفيديو عربة مصفحة رباعية الدفع وصفني لحواىل  45رشط ًيا من
مكافحة الشغب عند تقاطع قريب من محطة رشوين للحافالت عىل بعد  250م ًرتا شامل محطة الباصات .يف الفيديو ،مينع عنارص
الرشطة دخول الطريق املؤدي إىل القرص الرئايس.
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تجمع املتظاهرون عىل بعد  15إىل  20م ًرتا ،عىل الجانب اآلخر من التقاطع ،وهم يهتفون ويحملون الفتات .يظهر أربعة متظاهرين
يف مقدمة الحشد يشبكون أيديهم لتشكيل سلسلة بينام يديرون ظهورهم للرشطة .ميكن رؤية سحابة من الغاز ومتظاهرون يهربون
من الرشطة.
إطالق عبوات الغاز املسيل للدموع مبارشة عىل الناس قد يسبب إصابات خطرية ،خاصة من هذه املسافة القريبة ،وينتهك املعايري
الدولية .أفاد مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف منتصف كانون الثاين /يناير أن أكرث من ربع املصابني
منذ االنقالب أصيبوا مبارشة بقنابل الغاز املسيل للدموع.
من خالل مطابقة املعامل الظاهرة يف الفيديو مع صور األقامر الصناعية ،حددت هيومن رايتس ووتش املوقع عىل أنه محيط محطة
رشوين للباصات .تُظهر لقطات من الفيديو مواقع املتظاهرين والرشطة.
قال شاهدان إن قوات االحتياطي املركزي ظهرت من الرشق بعد حواىل  30دقيقة .قال متظاهر عمره  27عا ًما إنه رأى ما بني  20و30
رصا من االحتياطي املركزي ،بعضهم أطلق الذخرية الحية عىل املتظاهرين .بينام مل يتمكن هذا املتظاهر من التعرف عىل أسلحتهم،
عن ً
رصا يف االحتياطي املركزي من خالل زيه الكايك املموه .كان يحمل بندقية
حددت هيومن رايتس ووتش يف فيديو نُرش عىل فيسبوك عن ً
هجومية "كالشينكوف" قابلة للطي ويصوب نحو املتظاهرين.
قال شاهد آخر كان عند مرتاس وضع بشكل ارتجايل عىل الجانب الرشقي من محطة الحافالت إنه رأى أول وابل من الرصاص لكنه
بقي مع آخرين عند الحاجز هناك .رأى مركبتني تقرتبان :سيارة كاكية اللون تابعة لقوات االحتياطي املركزي ،وشاحنة "بيك-آب"
بيضاء ال تحمل لوحة وعنارص يرتدون مالبس مدنية يف الخلف.
قال الشاهد إنه بني الساعة  2و 2:30بعد الظهر ،سمع عيارات نارية بينام كان املتظاهرون يرشقون الحجارة عىل عنارص االحتياطي
املركزي املسلحني الذين كانوا يقرتبون منهم .رأى متظاه ًرا يُصاب وينزف .علم الحقًا أنه عثامن الرشيف ( 40عا ًما) ،والذي تويف الحقًا.
ذكر تقرير الطبيب أنه أصيب بطلقات نارية يف الحوض والفخذ األمين.
بعد ذلك بوقت قصري ،قال متظاهر آخر ،عمره  26عا ًما ،إنه انترش مع متظاهرين آخرين حول محطة الحافالت ،بينام طاردتهم رشطة
مكافحة الشغب ،واالحتياطي املركزي ،والرشطة العادية ،واعتقلوا بعضهم ورضبوا آخرين بالهراوات وأعقاب البنادق.
قال أربعة متظاهرين إن رد القوات األمنية اشتد حواىل الساعة  3بعد الظهر ،عندما انسحب املتظاهرون من الشارع وتجمعوا ملنع
قوات األمن من الوصول إىل "مستشفى الجودة" ،حيث كان يُنقَل املتظاهرون املصابون .داهمت قوات األمن يف مناسبات عدة املرافق
الصحية وتحرشت بالطواقم الطبية واملرىض.
قال ثالثة شهود إنهم ،بني الساعة  3:30و 4:30بعد الظهر ،رأوا متظاه َرين – حسن إبراهيم البشري ( 29عا ًما) والحاج مالك ( 21عا ًما)
– يصابان بعيارات نارية قاتلة يف الشارع بالقرب من مستشفى الجودة ،وإصابة آخرين.
قال صديق للبشري كان معه" :القوة املهاجمة الرئيسية كانت رشطة مكافحة الشغب ،املكونة من عدد من عنارص املشاة وبعض
الشاحنات .سمعت عيارين ناريني .فجأة شعرت برصاصة تصيب ذراعي .نظرت إىل حسن ألخربه أنني أصبت .يف تلك اللحظة ،رصخ
يل حسن ليخربين أنه أصيب برصاصة يف عينه ورأيت الدماء تغطي رأسه .أمسكت بيده وطلبت من اآلخرين مساعديت يف حمله
ع ّ
بعي ًدا .طوال الطريق إىل املستشفى مل أهتم بإصابتي وأملت أن يكون عىل ما يرام .لكنه مل يكن كذلك .فقد تويف الحقًا".
أكد مصدر طبي أن البشري أصيب برصاصة يف رأسه وتويف يف املستشفى.
قال شاهدان عىل مقتل الحاج إن عنارص االحتياطي املركزي أطلقوا النار عليهم من البنادق خلف مرتاسهم ،عىل بعد  300مرت من
مستشفى الجودة .قالوا إنهم رأوا أيضً ا رشطة مكافحة الشغب تطلق الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية.
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رصا من قوات االحتياطي املركزي يصوب بندقيته عىل املتظاهرين من وراء ساتر .اقرتب آخر ،مش ًريا
رأى متظاهر عمره  26عا ًما عن ً
إىل بعض املتظاهرين يف املقدمة ،وكأنه يعطيه تعليامت لتصويب البندقية .قال املتظاهر" :بعد ثوانٍ قليلة ،أطلق [عنرص االحتياطي
اكتشفت أنه كان الحاج مالك .كان قميصه مغطى بالدماء .أصيب
املركزي] النار ،وسقط أحد املتظاهرين عىل األرض .فيام بعد
ُ
برصاصة بينام كان وراء مرتاس من الورق املقوى".
وذكر تقرير طبي أن الحاج أصيب بعيار ناري يف الصدر.
حللت هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو لهذا الحدث نُرش عىل فيسبوك .عىل تقاطع يبعد  1.5كيلومرت جنوب محطة الحافالت
وبالقرب من مستشفى الجودة ،تجثم ثالث مجموعات من املتظاهرين خلف ألواح من الورق املق ّوى بينام يلقي آخرون الحجارة
واملقذوفات عىل الرشطة واملركبة املدرعة .يسقط متظاهر خلف مرتاس من الورق املقوى عىل األرض ومجموعة من املتظاهرين
يتجمعون حوله ويقتادونه بعي ًدا عن الرشطة.
قبل دقائق من ذلك ،ميكن رؤية أحد عنارص االحتياطي املركزي يرتدي الزي الكايك وهو يصوب بندقية كالشينكوف قابلة للطي
عىل املتظاهرين.
حواىل الساعة  5:30مساء ،تفرق املتظاهرون حول محطة الوقود واملستشفى ،لكن شاهدين شاه َدا ثالث مجموعات من الرشطة
تعتقل وترضب املتظاهرين واملارة يف األحياء السكنية يف الديم حتى الساعة  7مساء .رأى متظاهر عمره  23عا ًما الرشطة تالحق
املتظاهرين داخل منازل يف أماكن متعددة يف املنطقة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن دعوات األطراف اإلقليمية والدولية للجيش لوقف القمع مل يكن لها أي تأثري .نفت قوات األمن
استخدام الذخرية الحية وزعمت أنها تستخدم "القوة املناسبة" .وث ّقت هيومن رايتس ووتش استخدام القوة املفرطة والقاتلة يف
مدينة بحري بالخرطوم من قبل قوات االحتياطي املركزي ،يف  17ترشين الثاين /نوفمرب ،عندما قُتل  12متظاه ًرا .كام تورطت وحدات
عسكرية من القوات املسلحة السودانية ،وقوات الدعم الرسيع ،وعنارص مجهولون يرتدون مالبس مدنية يف انتهاكات ضد املتظاهرين
منذ االنقالب.
تخضع الرشطة للقيادة املبارشة للمدير العام للرشطة ،الذي يتبع لوزير الداخلية .يتبع الجيش ،مبا يف ذلك القوات املسلحة السودانية
وقوات الدعم الرسيع ،لـ "مجلس السيادة" ،الذي ميارس الرئاسة الجامعية.
عقب أحداث  17كانون الثاين /يناير ،دعا حواىل  150مدع ًيا،وقاض ًيا ،ومستشا ًرا قانون ًيا من وزارة العدل إىل إجراء تحقيقات حقيقية
ذات مصداقية وبإرشاف النيابة عىل مراكز االحتجاز والتعامل مع الحشود.
قال م ّد ٍع عا ّم يف الخرطوم لـهيومن رايتس ووتش يف  22كانون الثاين /يناير إن مشاركة قوات متعددة ،مبا فيها وحدات عسكرية ،تعقّد
جهود النيابة لتحديد تسلسل قيادي واضح وضامن محاسبة جميع القوات املسؤولة عن االنتهاكات.
قال عثامن" :رد الجيش مرا ًرا وتكرا ًرا عىل املعارضة املدنية الشعبية بالقتل غري القانوين واالعتقال التعسفي واالنتهاكات األخرى ،ومع
ذلك يواصل الشعب السوداين الضغط من أجل التغيري .عىل املجتمع الدويل أاّلّ يكتفي مبراقبة املحتجني عن بعد ،بل أن يستجيب
بقوة لدعواتهم إىل تعزيز العدالة يف السودان".

جهة اإلصدار :هيومن رايتس ووتش.
املصدر :هيومن رايتس ووتش ،2022/2/3 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3mEIbrf :
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الوثيقة ()10
أحزاب التيار الدميقراطي والتكتل والجمهوري :عزم سع ّيد حل مجلس القضاء محاولة مفضوحة إلخضاع القضاء لسلطته
بيان
تونس يف  6فيفري 2022
إن أحزاب التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الدميقراطي املجتمعة بصفة طارئة يف إطار تنسيقية
األحزاب االجتامعية الدميقراطية لتدارس ترصيحات رئيس سلطة األمر الواقع ليلة السادس من فيفري من مقر وزارة الداخلية ،تعلن
للرأي العام :
رفضها إلعالن قيس سعيد عزمه حل املجلس األعىل للقضاء ودعوتها سائر القضاة واألحزاب الدميقراطية واملنظامت املدنية للتصديلهذه املحاولة املفضوحة إلخضاع القضاء لسلطة االنقالب.
تذكريها بغياب أي آلية دستورية أو قانونية تجيز لقيس سعيد حل املجلس كام يتوعد ويدعي.استهجانها للخطاب املتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيد وتحريضه منارصيه عىل مؤسسات الدولة يف استنساخ ملامرسات مايسمى "لجان حامية الثورة" ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد كام استغل قبلها االحتجاجات املرشوعة للمواطنات
واملواطنني لتنفيذ مرشوعه الشخيص وتركيز حكمٍ فردي خارج التاريخ وبعيد عن االستحقاقات الحقيقية للثورة يف العدالة والكرامة.
تأكيدها عىل أن استقالل السلطة القضائية يبقى رشطًا أساس ًيا لتحقيق العدالة وضامن الدميقراطية وطأمنة املستثمرين ودعم جهودمتويل ميزانية الدولة وعىل أن اإلصالح الحقيقي للقضاء الذي ال زالت األحزاب االجتامعية الدميقراطية تطالب به يكون بتحريره من
مختلف الضغوطات والوالءات ال بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد.
متسكها بكشف الحقيقة كاملة يف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي دون تدخل سيايس وال توظيف أو تباطؤ باعتبارذلك استحقاقًا وطنيًا ال ميكن أن يخضع للمساومة.
رحم الله شهداء الثورة وشهداء االنتقال الدميقراطي.

جهة اإلصدار :أحزاب التيار الدميقراطي والتكتل والجمهوري.
املصدر :الصفحة الرسمية للحزب الجمهوري عىل فيسبوك ،2022/2/6 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3tiJ10y :
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الوثيقة ()11
بيان رئاسة مجلس النواب التونيس :ما يقوم به قيس سعيد تفكيك منهجي ملؤسسات الدميقراطية ودولة القانون
بيان رئاسة املجلس
تونس يف  6فيفري 2022
تتابع رئاسة مجلس نواب الشعب اإلساءة املتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد يف حق املجلس األعىل للقضاء وما صحب
ذلك من تحريض متواتر عىل السيدات والسادة القضاة ،ويأيت كل ذلك ىف سياق التفكيك املنهجي ملؤسسات الدميقراطية ودولة
القانون عن طريق املس من استقاللية القضاء ووضع اليد عليه ورضب أهم ضامنة إلقامة العدل .ويهم رئاسة املجلس يف هذا
الشأن أن:
•تستنكر مواصلة الرئيس يف استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بني السلطات وأسس الستقالل السلطة القضائية.
•تعرب عن تضامنها املطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقالليتها.

•ترفض املس األحادي باملجلس األعىل للقضاء وتعترب أن أي إصالح لهذا املرفق له أسسه الدستورية ورشوطه القانونية.

•تهيب بالسيدات والسادة النواب الوقوف صفًا واح ًدا إىل جانب السلطة القضائية ودعمها يف الحفاظ عىل استقالليتها.

•تدعو كافة املنظامت الوطنية واألحزاب واملجتمع املدين وكافة الشعب التونيس إىل الوقوف إىل جانب السلطة القضائية من أجل
الدفاع عن دولة القانون واملؤسسات رشط كل عدالة وحرية وكل نظام دميقراطي.
رئاسة مجلس نواب الشعب

جهة اإلصدار :الربملان التونيس.
املصدر :الصفحة الرسمية لراشد الغنويش عىل فيسبوك ،2022/2/6 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3axogY8 :
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الوثيقة ()12
املجلس األعىل للقضاء التونيس يرفض حل املجلس

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء.
املصدر :الصفحة الرسمية للمجلس األعىل للقضاء عىل فيسبوك ،2022/2/6 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3NXGjoZ :

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

الوثيقة ()13
حزب العامل :سع ّيد يغرس مخالبه يف القضاء ويواصل تحقيق مرشوعه الشعبوي االستبدادي

جهة اإلصدار :حزب العامل.
املصدر :الصفحة الرسمية لحزب العامل عىل فيسبوك ،2022/2/6 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3awDKvs :
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الوثيقة ()14
مفوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان :حل مجلس القضاء يق ّوض بشكل خطري سيادة القانون

جهة اإلصدار :مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
املصدر :مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،2022/2/8 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3mjUIQD :

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

الوثيقة ()15
مجلسا مؤق ًتا للقضاء يخالف الدستور والقوانني النافذة
بيان املجلس األعىل للقضاء :تعيني سع ّيد ً

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء.
املصدر :ألرتا تونس ،2022/2/10 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3GYVJqx :
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نقابة القضاة :مرسوم املجلس املؤقت للقضاء يكرس التبعية للسلطة التنفيذية

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

جهة اإلصدار :نقابة القضاة التونسيني.
املصدر :الصفحة الرسمية ألخبار نقابة القضاة التونسيني عىل فيسبوك ،2022/2/14 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3MrJa8t :
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قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء.
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير .2022
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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ةينيطسلفلا عئاقولا

 2022/1/3أفرجت النيابة العامة بالقاهرة ،عن الناشط السيايس،
رامي شعث ،بعد قضائه عامني و 6أشهر يف السجن ،مقابل التخيل
عن جنسيته املرصية وترحيله خارج مرص .وأوقفت السلطات األمنية
املرصية شعث ( 50عا ًما) يف الخامس من متوز /يوليو  2019بالقاهرة،
بتهمة إثارة "اضطرابات ض ّد الدولة" و ُر ّحلت زوجته الفرنسية سيلني
لوبران إىل باريس.

 2022/1/13انطلقت تظاهرة من األرايض املحتلة عام  1948إىل
النقب رفضً ا لعمليات التجريف التي نفذتها سلطات االحتالل بهدف
رسقة مزيد من األرايض .واعتدت رشطة االحتالل عىل املتظاهرين
بقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع؛ ما أدى إىل وقوع إصابات
بينهم ،واستخدمت مركبة املياه العادمة يف القمع ،وكانت الرشطة
دفعت بتعزيزات إىل النقب قبل انطالق التظاهرة.

 2022/1/5أكد العاهل األردين امللك ،عبد الله الثاين ،خالل استقباله
وزير األمن اإلرسائييل ،بني غانتس ،يف عامن ،عىل "رضورة الحفاظ
عىل التهدئة الشاملة يف األرايض الفلسطينية" .وبحسب ما أورد املوقع
الرسمي للديوان املليك األردين ،فإن اللقاء تناول "عد ًدا من القضايا
الثنائية ،وسبل تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة" .وأضاف أن العاهل
األردين شدد "عىل رضورة الحفاظ عىل التهدئة الشاملة يف األرايض
الفلسطينية ،واتخاذ جميع الخطوات الالزمة لذلك ،من أجل إيجاد
أفق حقيقي لتحقيق السالم العادل والشامل عىل أساس حل الدولتني".

 2022/1/15قالت الخارجية الفلسطينية إن السلطات الليبية
املختصة أبلغتهم بأنه سيجري التعامل مع املعلم الفلسطيني أسو ًة
ّ
بزميله الليبي.

(الجزيرة مبارش)2022/1/3 ،

(العريب الجديد)2022/1/5 ،

 2022/1/11قال رئيس وزراء االحتالل ،نفتايل بينيت ،إنه ال يخطط
إلحراز أي تقدم سيايس مع السلطة الفلسطينية يف هذه املرحلة،
معت ًربا أن اجتامعات وزراء حكومته بالرئيس ،محمود عباس،
تصب يف املصلحة اإلرسائيلية ،وهدفها الحفاظ عىل االستقرار يف
الضفة الغربية.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/1/11 ،

 2022/1/11استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السييس برشم الشيخ
الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،والوفد املرافق له ،وذلك بحضور
اللواء ،عباس كامل ،رئيس املخابرات العامة .ورصح املتحدث الرسمي
بِاسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شدد من جانبه عىل ثبات
املوقف املرصي الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل
وشامل وفق مرجعيات الرشعية الدولية ،وكذلك حرص مرص عىل
دعم التحرك الفلسطيني الدبلومايس الحايل دوليًا وإقليميًا من أجل
إيجاد مسار سيايس يتيح استئناف مفاوضات السالم.
(رئاسة الجمهورية املرصية)2022/1/11 ،

 2022/1/13أعلن أربعة أدباء من دولة الكويت وسلطنة ُعامن،
انسحابهم من مهرجان "طريان اإلمــارات لآلداب  ،"2022املقرر
تنظيمه يف األول من شباط /فرباير  ،2022وذلك رفضً ا للتطبيع
بسبب مشاركة الكاتب اإلرسائييل ،ديفيد غروسامن ،ضمن نشاطات
املهرجان .واألدباء األربعة هم :الكاتبة برشى خلفان من سلطنة
ُعــان ،والروائية منى الشمري ،والكاتب عيل عاشور الجعفر،
والكاتب أحمد الزمام من الكويت.
(بوابة الالجئني الفلسطينيني)2022/1/13 ،

(شبكة قدس اإلخبارية)2022/1/13 ،

(الرتا فلسطني)2022/1/15 ،

 2022/1/16أعلن املكتب السيايس للجبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطني عن مبادرة منها إىل جميع القوى الوطنية الفلسطينية "من
أجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية".
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/1/16 ،

 2022/1/17تواصلت يف الواليات املتحدة األمريكية حملة اتصاالت
مع أعضاء الكونغرس األمرييك ،تطالبهم بالضغط عىل وزير الخارجية
األمرييك ،أنتوين بلينكن ،ملطالبة الحكومة اإلرسائيلية بإجراء تحقيق
شفاف يف قضية استشهاد املواطن الفلسطيني األمــريك ،عمر
عبد الجليل أسعد ( 80عا ًما) ،وإصدار نتائج هذا التحقيق بالرسعة
املمكنة فيام يتعلق مبسؤولية قوات االحتالل االرسائييل عن مقتله.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2022/1/17 ،

 2022/1/17قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تأجيل إجراء االنتخابات
املحلية يف قطاع غزة إىل مرحلة مقبلة.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/1/17 ،

 2022/1/18عقدت اللجنة املركزية لحركة التحرير الوطني "فتح"،
اجتام ًعا لها مبقر الرئاسة يف مدينة رام الله ،وقد جددت ثقتها
رئيسا للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
مبحمود عباس ،رئيس الحركةً ،
ورئيسا لفلسطني .كام جددت اللجنة املركزية ،باإلجامع
الفلسطينية،
ً
ثقتها بعضو اللجنتني التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
ممثاًل للحركة يف اللجنة التنفيذية
واملركزية لحركة فتح ،عزام األحمدً ،
ملنظمة التحرير .وانتخبت اللجنة املركزية ،باإلجامع رئيس هيئة
الشؤون املدنية وعضو مركزية فتح ،حسني الشيخ ،مرش ًحا لحركة
فتح يف اللجنة التنفيذية .كام انتخبت عضو اللجنة املركزية لحركة
فتح ،روحي فتّوح ،باإلجامع ،مرش ًحا للحركة ،لرئاسة املجلس
الوطني الفلسطيني.
(عرب )2022/1/18 ،48

 2022/1/18نظّم مستوطنون متطرفون مسريات استفزازية يف
عدة مناطق بالضفة الغربية ،للمطالبة بدولة يهودية .وانطلقت
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التظاهرات تحت عنوان "إرسائيل يف خطر ..نريد دولة يهودية".
انطلقت التظاهرات عىل شوارع ومفارق حيوية بالضفة ،ومنها قرب
حاجز زعرتة جنوب نابلس ،وعند مفرتق مستوطنة "براخا" ،وكذلك
عند منطقة تج ّمع "غوش عتصيون" االستيطاين جنوب بيت لحم.
(الرتا فلسطني)2022/1/18 ،

 2022/1/19عقدت الفصائل الفلسطينية يف الجزائر اجتام ًعا
للتباحث يف ُسبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني ،وإنهاء االنقسام
السيايس الداخيل ،وتحقيق املصالحة الوطنية .ومن أبرز البنود التي
تباحثتها الفصائل الفلسطينية "االتفاق عىل برنامج سيايس مشرتك،
وإعادة بناء النظام السيايس ،والبناء عىل اتفاقيات املصالحة السابقة
وبحث آليات تطبيقها".
(وكالة األناضول)2022/1/19 ،

 2022/1/20أجرى وزير الخارجية الرتيك ،مولود تشاووش أوغلو،
مباحثات مع نظريه اإلرسائييل ،يائري البيد ،يف اتصال هاتفي .وقالت
اتصااًل هاتف ًيا جرى بني
ً
مصادر يف الخارجية الرتكية لألناضول ،أن
تشاووش أوغلو ونظريه اإلرسائييل ،من دون أن تذكر فحواه .ويف
وقت سابق ،أفادت مصادر دبلوماسية أن رجب ط ّيب أردوغان وجه
دعوة إىل الرئيس اإلرسائييل ،إسحاق هرتصوغ ،لزيارة تركيا ،وأن الثاين
أبدى رغبته يف تلبية الدعوة.
(وكالة األناضول)2022/1/20 ،

عرَّبت القوى الشعب ّية ملقاومة التطبيع يف السودان
َّ 2022/1/20
"قــاوم" ،عن رفضها الكامل للزيارة التي يجريها وفد "إرسائييل"
إىل العاصمة الخرطوم .وقالت القوى ،يف بيانٍ لها ،إنّها ترفض كل
عالقة مع هذا الكيان ،انطالقًا من مبادئ أهل السودان النابعة من
عقيدتهم ،واملتسقة مع كل قيم اإلنسانية والفطرة السوية التي
ترفض التعامل مع املعتدي والظامل واملغتصب.
(بوابة الالجئني الفلسطينيني)2022/1/20 ،

 2022/1/23التقى عضو اللجنة املركزية لحركة التحرير الوطني
"فتح" ورئيس هيئة التنسيق املدين يف السلطة الفلسطينية ،حسني
الشيخ ،بوزير الخارجية يف حكومة االحتالل اإلرسائييل ،يائري البيد.
وقال الشيخ" :التقيت مساء اليوم وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري
البيد ،وتباحثنا عدة قضايا سياسية ،ومسائل ثنائية" .وأضاف" :أكدت
عىل رضورة وجود أفق سيايس بني الطرفني؛ يرتكز عىل الرشعية
الدولية" .وتابع الشيخ" :سنعلن عن  500اسم لعائالت فلسطينية،
حصلت عىل الهويات يف إطار عملية مل الشمل".
(قدس برس)2022/1/23 ،

 2022/1/27احتفت منصات كويتية وناشطون بصور توثق انتشار
لوحات شكر يف شوارع الكويت لالعب الكويتي الناشئ ،محمد
العويض ،تقدي ًرا له بعد انسحابه من مواجهة العب إرسائييل يف

بطولة للتنس أقيمت مؤخ ًرا بديب .وتضمنت اللوحات عبارة "شكرا يا
بطل" وصورة الالعب العويض إضافة إىل التعريف باسمه؛ األمر الذي
القى إشادة واسعة عرب املنصات العربية.
(الجزيرة نت)2022/1/27 ،

 2022/1/27كشف الناشط الفلسطيني املرصي ،رامي شعث ،أن
اعتقاله الذي استمر ملدة عامني ونصف من السلطات املرصية كان
"بطلب من السفارة اإلرسائيلية وطرف إمارايت".
(العريب الجديد)2022/1/27 ،

 2022/1/28هدد رئيس حكومة االحتالل ،نفتايل بينيت ،بإسقاط
الحكومة يف حال كان هناك توجه للذهاب إىل مفاوضات سياسية
مستقباًل.
ً
بعد تسلّم وزير الخارجية ،يائري البيد ،رئاسة الحكومة
جاء تهديد بينيت يف مقابلة مطولة مع صحيفة "يرسائيل هيوم".
وسألت الصحيفة بينيت عن رأيه يف لقاء البيد مع "وريث أبو مازن"
كام أسمته ،يف إشارة إىل رئيس هيئة الشؤون املدنية ،حسني الشيخ،
فأجاب" :أنا رجل ميني ،وما دمت قد شغلت منصب رئيس الحكومة
لن يكون هناك اتفاق أوسلو جديد ،ويف حال طُرح األمر مجد ًدا
لن تكون هناك حكومة" .وج َدد بينيت تأكيد رفضه قيام دولة
فلسطينية ،أو إطالق مفاوضات سياسية.
(الرتا فلسطني)2022/1/28 ،

 2022/1/30بدأ إسحق هرتسوغ زيارة هي األوىل لرئيس إرسائييل
إىل اإلمارات ،يلتقي خاللها مسؤويل الدولة الخليجية ويزور موقع
"إكسبو ديب" ،يف خطوة دبلوماسية هي األحدث منذ تطبيع العالقات.
(فرانس )2022/1/30 ،24

 2022/1/30طالب رئيس "الشاباك" رونني بار ،وزيرة الداخلية
اإلرسائيلية ،إيليت شاكيد ،بعدم إصدار مل شمل للعائالت الفلسطينية
أشخاصا من داخل الخط األخرض وآخرين من الضفة أو
التي تجمع
ً
قطاع غزة.
(الرتا فلسطني)2022/1/30 ،

 2022/1/30أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،مقاطعتها
اجتامع املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ بسبب ما قالت
إن الدعوة لعقده متت "دون توافق وطني".
(وكالة األناضول)2022/1/30 ،

 2022/1/31تلقى الرئيس ،محمود عباس ،اتصااًلً هاتف ًيا من وزير
الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن .وقد أكد الرئيس عباس لبلينكن أن
الوضع الحايل غري قابل لالستمرار ،وأن من الرضوري إنهاء االحتالل
اإلرسائييل ألرض دولة فلسطني ،ووقف النشاطات االستيطانية ،ووقف
اعتداءات وإرهاب املستوطنني ،وأهمية احرتام الوضع التاريخي يف
الحرم الرشيف ،ووقف طرد السكان الفلسطينيني من أحياء القدس،
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ووقف التنكيل باألرسى واحتجاز الجثامني ،ووقف اقتطاع الرضائب
وخنق االقتصاد الفلسطيني.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2022/1/31 ،

 2022/2/1أكدت منظمة العفو الدولية أن "إرسائيل تقوم بنظام
متييز عنرصي ممنهج وواضح تجاه الفلسطينيني" .جاء ذلك يف تقرير
أعلنته املنظمة يف مؤمتر صحايف .وبينت أن تقريرها يكشف النطاق
الفعيل لنظام الفصل العنرصي يف "إرسائيل" ،موضحة أنه سواء كان
الفلسطينيون يعيشون يف غزة ،أو رشق القدس ،أو الخليل ،أو داخل
الخط األخرض ،فهم يُعا َملون عىل أنهم جامعة عرقية دونية ويُحرمون
من حقوقهم عىل نحو ممنهج.
(الرتا فلسطني)2022/2/1 ،

 2022/2/1ألغت املهندسة الكويتية واملخرتعة العاملية ،جنان
الشهاب ،مشاركتها رسميًا يف معرض "إكسبو ديب" بعد نرش إعالن
عىل حساب املعرض" :لنحتفل مع إرسائيل".
(امليادين)2022/2/1 ،

 2022/2/2وصل وزير الجيش اإلرسائييل ،بيني غانتس ،إىل العاصمة
البحرينية املنامة ،يف أول زيارة لوزير جيش إرسائييل لدولة خليجية.
وقالت وكالة األنباء البحرينية "بنا"" :استقبل الفريق الركن ،عبد الله
بن حسن النعيمي ،وزير شؤون الدفاع ،بيني غانتس ،وزير الدفاع
لدولة إرسائيل لدى وصوله إىل مطار البحرين الدويل والوفد املرافق،
والذي يقوم بزيارة رسمية إىل مملكة البحرين" ،من دون مزيد
من التفاصيل.
(الخليج أون الين)2022/2/2 ،

 2022/2/6علقت قمة االتحاد األفريقي ،التي انطلقت يف العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا ،قرار منح إرسائيل صفة مراقب ،وقررت تشكيل
لجنة من سبعة رؤساء دول ،من بينها الجزائر ،إلصدار توصية يف
القضية تُقدم إىل مؤمتر القمة.
(العريب الجديد)2022/2/6 ،

 2022/2/6قررت الكويت منع عرض فيلم "ديث أون ذا نايل"
املستوحى من رواية أغاثا كريستي ،والذي تشارك املمثلة اإلرسائيلية،
غال غادوت ،فيه ،بحسب وزارة اإلعالم الكويتية.
(الغد)2022/2/6 ،

 2022/2/8ص ّدقت لجنة املالية التابعة لبلدية االحتالل يف القدس
عىل سلسلة مشاريع ومخططات تهدف إىل ربط مستوطنات
القدس ،حيث جرى رصد نحو مليار شيقل إرسائييل لهذه املشاريع
الهادفة إىل تكريس السيادة االحتاللية عىل القدس ووفقًا ملخطط
بلدية االحتالل ،سيجري إقامة مشاريع بنى تحتية ،وشبكة طرقات،

وتحديث وتوسيع خط القطار الخفيف من أجل ربط املستوطنات
يف القدس الرشقية باألحياء الغربية يف املدينة.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/2/8 ،

 2022/2/9قرر املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية
تعليق االعرتاف بإرسائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكل
االتفاقيات معها ،إىل حني اعرتافها بدولة فلسطينية عىل حدود الرابع
من حزيران /يونيو  ،1967وعاصمتها القدس الرشقية.
(الجزيرة نت)2022/2/9 ،

 2022/2/11كشفت معطيات نرشها ائتالف من أجل النزاهة
واملساءلة "أمان" ،أن إجاميل نفقات السلطة الفلسطينية خالل عام
 2021بلغ  16مليار شيقل .وفق تقرير أمان ،فإن قطاع األمن حاز
النسبة األكرب من النفقات بنسبة  %22أي  3.5مليارات شيقل ،أما
نسبة نفقات قطاع التعليم  %19مبا يعادل  3مليارات شيقل .وكان
نصيب الصحة من اإلنفاق  2.2مليار شيقل ،وهو ما نسبته  %14من
إجاميل اإلنفاق ،وجاءت التنمية االجتامعية يف الرتتيب الرابع بنسبة
 %6مببلغ يق ّدر بـ  900مليون شيقل.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/2/11 ،

 2022/2/12قالت الخارجية البحرينية إنه جرى تعيني ضابط
عسكري إرسائييل باململكة يف إطار تحالف دويل "لتأمني حرية
املالحة باملنطقة" .جاء ذلك يف بيان صادر عن الوزارة نرشته وكالة
األنباء البحرينية الرسمية ،بعد تداول وسائل إعالم أخبا ًرا تفيد بتعيني
ضابط كبري بالبحرية اإلرسائيلية يف البالد ،وأنه سيكون ضابط اتصال
لألسطول الخامس األمرييك.
(الجزيرة مبارش)2022/2/12 ،

 2022/2/14وصل رئيس الوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،البحرين،
يف زيارة رسمية هي األوىل لرئيس حكومة إرسائييل إىل هذه الدولة
الخليجية ،بحسب ما أعلن مكتبه .وقال مكتب بينيت إنه سيلتقي
امللك ،حمد بن عيىس آل خليفة ،وويل العهد رئيس الوزراء ،سلامن
بن حمد ،وعد ًدا من كبار املسؤولني ،إضافة إىل ممثلني عن الجالية
اليهودية يف اململكة .وأضاف البيان "سيناقش الزعيامن سبل تعزيز
العالقات الثنائية ،خاصة التقدم عىل صعيد القضايا الدبلوماسية
واالقتصادية ،مع الرتكيز عىل التكنولوجيا واالبتكار".
(الجزيرة مبارش)2022/2/14 ،

 2022/2/21جدد وزير جيش االحتالل ،بيني غانتس ،تأكيد موقف
"إرسائيل" بعدم السامح بإقامة دولة فلسطينية.
(شبكة قدس اإلخبارية)2022/2/21 ،

 2022/2/26التقى وفد قيادي من حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"،
برئاسة نائب رئيس املكتب السيايس للحركة األخ ،صالح العاروري،
األمني العام لحزب الله سامحة الس ّيد ،حسن نرص الله .وتناول الوفد
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القيادي مع الس ّيد نرص الله آخر التطورات عىل الساحة الفلسطينية،
ال سيّام اعتداءات االحتالل عىل حي الشيخ ج ـ ّراح ،وانتهاكاته
ض ّد مدينة القدس املحتلة ،كام جرى التباحث بشأن أفق الرصاع
القائم مع الكيان الصهيوين ،وآخر مستجدات األوضاع السياسية يف
عموم املنطقة.
(حركة املقاومة اإلسالمية "حامس")2022/2/26 ،

 2022/2/24قالت وزير الهجرة اإلرسائيلية ،بنينا تامانو شطا ،إ ّن
إرسائيل عىل استعداد الستقبال آالف املهاجرين اليهود من أوكرانيا.
وأضافت أ ّن إرسائيل عىل استعداد لتوصيل املساعدات اإلنسانية
العاجلة إىل أوكرانيا .وكانت الخارجية اإلرسائيلية ناشدت اإلرسائيليني
مبغادرة أوكرانيا فو ًرا عرب الحدود الربية الغربية .وأرسلت السفارات
اإلرسائيلية مندوبني إىل نقاط العبور الرئيسة يف بولندا وسلوفاكيا
واملجر ورومانيا.
(الرتا فلسطني)2022/2/24 ،

 2022/2/27أعلنت السفارة الروسية يف تل أبيب ،أن التعاون بني
البلدين يف سورية مستمر ،عىل الرغم من استيائها من الترصيحات
اإلرسائيلية بشأن األزمة األوكرانية ،بينام تسعى كييف لوساطة
إرسائيل إلطالق مفاوضات مع موسكو.
(العريب الجديد)2022/2/27 ،
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مقدمة
يُع ّد التخلف سؤااًلً مركزيًا يف الفكر العريب املعارص ،مع الرتكيز
عىل سؤال أسباب تخلف العرب واملسلمني عن التقدم الحضاري،
يف مقابل نجاح اآلخرين يف التقاط الفعل الحضاري واملراكمة عليه
والتحول من الهامش إىل املركز ،ال سيام دول جنوب رشق آسيا.
يف البداية ،صعد الفكر العريب املعارص بالتوازي مع ضمور الحقبة
العثامنية  ،1923–1299وتراجع وهجها بوصفها دولة خالفة تجمع
املسلمني ،وهو ما ارتبط بصعود محاوالت جنينية لتكوين دول
معارصة يف املنطقة ،أهمها تجربة محمد عيل باشا ()1849-1805
يف مرص والسودان وبالد الشام والحجاز ،وما أفرزته من انفتاح فكري
سؤايَل التخلف
عىل الغرب ،وبروز نواة نخبة عربية مثقفة تبحث يف َ
والدولة((( .ويف محاولة لإلجابة عن هذين السؤالني ،عاشت هذه
أماًل يف
النخبة حالة من التفاعل والبحث يف مساحتَي األمة والدولةً ،
تقديم منوذج لالنخراط واالرتقاء الحضاري ،مستفيدة من االنفتاح
عىل أوروبا ومعرفة النموذج الحضاري السائد هناك حينها(((.
يف وقت الحق ،أث ّرت املشاريع االستعامرية مطلع القرن العرشين
يف الفكر العريب الوليد ،الذي كان انقسم عىل مراحل متعاقبة بني
مشاريع قومية  -اشرتاكية وليربالية وإسالمية  -إصالحية ،فبدأت
التيارات الفكرية العربية تق ّدم إسهامات متجاذبة تبحث من جهة
عن مشاريع إنقاذية ما بني سلفية دينية ،ومن جهة أخرى برزت
مشاريع قومية وقُطرية وعلامنية ،ورغم اتفاق املشاريع الثالثة عىل
الحرية والعدالة والثقافة اإلنسانية ،فإ ّن أيًا منها مل يتحول إىل مرشوع
نهضوي عريب جامع ،بل بقيت مشاريع مجتزأة ورؤى متناثرة أنهكتها
الهيمنة والتقسيم القُطري والنزاعات اإلقليمية واملرشوع الصهيوين(((.
وشكّلت أسئلة املستقبل العريب ،والبحث عن مالمح املرشوع
النهضوي العريب ،وتجديد الفكر اإلسالمي جوهر عمل نخبة من
املفكرين القوميني واإلسالميني يف سبعينيات القرن العرشين
ومثانينياته ،وبرزت يف ذلك العديد من األسامء ،من بينها محمد عابد
الجابري ( ،)2010-1935وجورج طرابييش ( ،)2016-1939وعبد
الله العروي ( ،)-1933ومحمد أركون ( ،)2010-1928ونرص حامد
أبو زيد ( ،)2010-1934وآخرون .إن تفكيكية هذه املشاريع وجهد
 1عبد العزيز الدوري" ،تعريف املرشوع الحضاري وتجاربه وتطوره" ،يف :عبد العزيز
الدوري [وآخــرون] ،نحو مرشوع حضاري نهضوي عريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2001 ،ص .70
 2عبد اإلله بلقزيز ،الثقافة العربية يف القرن العرشين ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2013 ،ص .253-249
 3وجيه كوثراين" ،ثالثة أزمنة يف مرشوع النهضة العربية اإلسالمية" ،املستقبل العريب،
العدد ( 120شباط /فرباير  ،)1989ص .25-4

ددعلالا  55ددعلالالجملا  55 -ددعلادعلا
Issue 55 - Volume 10 - March 2022

منظريها يف تشخيص األزمات وتأصيل املفاهيم بقي مستم ًرا حتى
اليوم ،وشهد استقطابًا متصاع ًدا بني التيارات الحداثية العلامنية
واألصولية الدينية والقومية ،وهو ما عكس أزمة املرشوع النهضوي يف
املنطقة العربية .ولعل ثورات الربيع العريب وإرهاصاته املتتالية منذ
نهاية عام  ،2010عىل الرغم من كونها لحظة تاريخية عربية فارقة يف
النضال ألجل الحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية ،مل تخْل من
االستقطابات التي ظهرت يف فضاءات سياساتية متشظية.
ويف إطار الجهد الفكري العريب للوقوف عىل راهنية الحالة العربية
مبواجهة الحضارة الغربية ،يأيت هذا الكتاب الذي يقول مؤلفه عيل
الجرباوي ،أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية يف جامعة
بريزيت ،إنه مرشوع وهاجس بحثي الزمه طوال سنوات عمله
مهاًم
ً
البحثي واألكادميي األربعني .ومن ثم ،يشكّل هذا الكتاب
مدخاًل ً
لفهم سريورة مثلث املعرفة ،واأليديولوجيا ،والحضارة.
تك ّرس اهتامم الجرباوي بالسؤال الحضاري يف العامل العريب مبك ًرا
من خالل أطروحة الدكتوراه التي حملت عنوان "العلمنة والتحديث
يف الرشق األدىن"((( والتفت بحثيًا إىل القضية الفلسطينية من خالل
العديد من الكتب((( ،إىل جانب العرشات من الدراسات واملقاالت
األكادميية يف العديد من الدوريات العربية واألجنبية التي بحثت
يف النخبة والنظام والسلوك السيايس الفلسطيني ،وفهم العالقات
الدولية وتحوالتها وفواعلها .مل يغب سؤال استعصاء املرشوع
الحضاري العريب عن الجرباوي يف هذه الدراسات ،إذ كان البعض
منها ذا صلة باملوضوع ،ومنها" :العرب واألزمة الحضارية"((( ،و"نقد
املفهوم الغريب للتحديث"((( ،وآخرها "من أجل مستقبل عريب
أفضل"((( ،من هنا تأيت أهمية هذا الكتاب الذي يق ّدم فيه الكاتب
عصارة معرفية متعددة املستويات.
"4 Ali Bassam Jarbawi, "Modernism and Secularism in the Arab Near East,
Unpublished PhD Dissertation, Cincinnati, University of Cincinnati, 1981.
 5عيل الجرباوي ،الجامعات الفلسطينية بني الواقع واملتوقع (القدس :جمعية الدراسات
العربية)1986 ،؛ عيل الجرباوي ،االنتفاضة والقيادات السياسية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة :بحث يف النخبة السياسية (غزة :دار الطليعة للطباعة والنرش)1989 ،؛ عيل الجرباوي ،أي
نوع من السلطة املحلية نريد :دراسة الحالة الفلسطينية (نابلس :مركز البحوث والدراسات
الفلسطينية)1996 ،؛ عيل الجرباوي ،فصل الضفة عن القطاع :مأزق تفاويض أم خيار
إرسائييل اسرتاتيجي؟ (القدس :منتدى أبحاث السياسات االجتامعية واالقتصادية.)1999 ،
 6عــي الــجــربــاوي" ،الــعــرب واألزمـــة الحضارية" ،املستقبل الــعــريب ،العدد 74
(آذار /مارس  ،)1985ص .24-4
 7عيل الجرباوي" ،نقد املفهوم العريب للتحديث" ،مجلة العلوم االجتامعية ،العدد  ،4مج
 ،)1986( 14ص .58-39
 8عيل الجرباوي" ،من أجل مستقبل عريب أفضل" ،املستقبل العريب ،العدد 500
(ترشين األول /أكتوبر  ،)2020ص .48-42
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ً
أوال :فصول الكتاب وأبرز أفكاره
 .1في بتر التاريخ
يدحض الجرباوي يف الفصل األول من كتابه فكرة برت التاريخ،
فعاًل تراكم ًيا متعاق ًبا .ويف هذا السياق،
ويقدم التاريخ بوصفه ً
يستعرض وينقد اإلعـــان الــذي قـ ّدمــه فرانسيس فوكوياما
 Francis Fukuyamaيف كتابه نهاية التاريخ واإلنسان األخري
 The End of History and the Last Manالصادر مطلع
تسعينيات القرن العرشين ،والذي رأى من خالله أ ّن زمن الرصاعات
األيديولوجية انتهى مع سقوط االتحاد السوفيايت مطلع تسعينيات
القرن العرشين ،وأن الغرب فاز بالتزكية بالنظام الدويل ،إذ يرى
فوكوياما أن انهيار املاركسية أذاب املسار الديالكتييك للتاريخ ،وقاد
إىل إنهاء رصاع السيد والعبد عرب ترسيخ الحرية واملساواة .وهنا يغلق
فوكوياما التاريخ بباب الدميقراطية الليربالية ،الحامل األيديولوجي
حتاًم إىل النظام
للحضارة الغربية .ويرى أن السريورة التاريخية تقود ً
الدميقراطي الوحيد القادر عىل ضامن رغبة اإلنسان يف الحرية
والكيان .ويرى أن القفزات التكنولوجية والتطور يف املنهج العلمي
التجريبي منذ مطلع القرن السادس عرش أسست قواعد جديدة
للمعرفة ،وهذا ما يراه فوكوياما مسا ًرا قاد اإلنسان إىل الرأساملية
(ص  .)35-33يصف الجرباوي هذه األطروحة بأنها قراءة تفتقد
تحليل السياق ،وتتواءم مع البرت الغريب للتاريخ (ص  .)37-27ويربط
ما ق ّدمه فوكوياما مبا أسست له مدرسة التحديث الغربية ،والتي
برتت املعرفة واحتكرت مظهرتها ،كام كانت رضورية لتوفري قاعدة
أيديولوجية أمريكية جذابة ،أي إنها وفرت من خالل عملية التحديث
والتنمية ،التي أصبحت تفهم يف هذا السياق عىل أنها تح ّول إىل
الشكل الغريب للدولة ،فك ًرا رضوريًا ومامرسة لألدلجة ذات الطاقة
الدافعة للحضارة الغربية (ص .)50
وعىل املنوال نفسه ،يقف الجرباوي عند دعوة صامويل هنتنغتون
 Samuel P. Huntingtonللغرب لصيانة "فرادته الحضارية"،
واسترشافه بصدام حضاري عىل أسس دينية باألساس (ص  .)38ويورد
أطروحة هنتنغتون التي ترى أ ّن الحضارات املركزية التي تواجه
الغرب هي الصينية واإلسالمية ،لكن املؤلف يرى أ ّن هذه األطروحة
تبسيطية وفيها اعتباطية ،وذات قدرة تفسريية ضعيفة للعالقات
الدولية (ص  .)46-44وقد حذر هنتنغتون يف كتابه رصاع الحضارات:
إعادة صنع النظام العاملي The Clash of Civilizations and the
 Remaking of World Orderالصادر عام  1996من أن انهيار جدار
برلني وانهيار االتحاد السوفيايت ليسا حدثني ضامنني النتصا ٍر دائم
ومستدام للغرب ودميقراطيته الليربالية ،بل إن الرصاع دينامية حتمية
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ومستمرة يعاد فيها إنتاج األعداء وتوزيعهم .ويضيف ،أن االنقسام
األفقي عىل قواعد أيديولوجية بني الرشق والغرب إبان فرتة الحرب
الباردة ( ،)1989-1947نقل الرصاعات يف منطقة الرشق األوسط إىل
مساحات ثقافية غري معهودة تقودها الحضارات الكبرية املتصارعة،
والتي فرسها  -أي الحضارة  -بوصفها "تجمع من البرش وأعرض مستوى
من الهوية الثقافية مييز اإلنسان عىل األنواع األخرى" (ص .)44-43
يرصد الجرباوي ثالثة انتقادات أساسية لهذه األطروحة وهي
تعسفيتها باختزالها الرصاعات باالختالفات الهوياتية الثقافية
الحضارية ،واعتباطيتها التي عكسها تقسيمها العشوايئ للعامل،
وضعف قدرتها التفسريية يف سياق تفاعالت العالقات الدولية،
ال سيام أنها أهملت املصالح بوصفها محد ًدا يف هذه التفاعالت
(ص  .)45ويخلص إىل معارضة برت التاريخ وتحويل االعتقاد ببرت
التاريخ ونهايته إىل حقيقة عىل قاعدة أن الحضارة الغربية حكم
مؤبد ال تايل له .فكام جاءت الحضارة الغربية استمرا ًرا ملا قبلها قد
ترثها حضارات غري غربية الحقة (ص  .)57-55ويرى أ ّن أطروحة
برت التاريخ تعاين انحيازًا مسبقًا إىل منوذج الحداثة الغربية .فهذه
األطروحة وضعت غري الغربيني أمام الفرض القرسي التباع وصفة
الحداثة الغربية ومعايريها ،مع ضامن الفجوة يف التقدم لصالح
حكاًم (ص .)57-51
الغرب ً

 .2في تدحرج التاريخ
يستعرض الجرباوي متوالية التحوالت السياسية واالقتصادية لنشأة
الدولة الغربية منذ الثورة العلمية يف القرن السادس عرش وحتى
اليوم ،ويرى أ ّن الحضارة الغربية حاولت تصويرها بوصفها منفصلة
عاّم سبقها من حضارات .ويقدم الجرباوي العلامنية يف إطار أوسع
ّ
من فهمها األورويب الضيق ،ويركز عىل توضيح مفهومها بوصفها مسا ًرا
تاريخيًا متدحر ًجا جاء يف سياق رصاع بني الغيبيات ،مبا يشمل الهيمنة
الدينية ،والعلم الدنيوي املبني عىل تراكم املعرفة املادية ،وهو األمر
الذي ال ميكن اختزاله يف الرصاع بني الكنيسة والدولة القومية يف
أوروبا ،كام أنه ليس ظاهرة إلحادية ضد الدين (ص .)75-64
ينطلق الجرباوي من اإلنسان الفرد بوصفه مرك ًزا للفعل االجتامعي،
ويتوسع يف هذا الفهم إىل النطاقات االجتامعية املتتالية ،من بينها
األرسة ،واملجتمع مبستوياته ،ويستعرض خط التوسع االجتامعي
املرتبط بالرصاع عىل املوارد ومراكمتها ،الذي تنامى مع مرور الزمن،
وكذلك احتدام الرصاع بني البرش بسبب محدودية املصادر املادية
واملعنوية ،وتصاعد التنافس بوصفه نتيجة حتمية ،وبلورة مفهوم
الخاص وصو ًاًل إىل امللكية الفردية ،التي أنتجت التفاوت الطبقي
الذي نراه يف عاملنا اليوم (ص .)84-75
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يف ضوء ذلــك ،يستعرض املؤلف نظريات نشوء الدولة ،ويرى
أ ّن تطورها الطبيعي جاء استجابة لتصاعد االحتياج البرشي إىل
التنظيم واإلدارة والحيازة ،فسار التكوين االجتامعي من األرسة إىل
العشرية والقبيلة والقرية واملدينة والدولة ،وتشابكت العالقات وفق
محددات االحتياج البرشي املذكورة حتى قادت إىل تكوين الدولة
بوصفها إطا ًرا تنظيميًا ناج ًزا .أما يف أوروبا ،فقد فُهمت الدولة وفقًا
ملحد َدي الربح والخسارة ،ووقفت نظرية الحق اإللهي عند مساحة
مدخاًل لرشعية الحكم وفرض السيطرة يف توزيع
ً
التقديس بوصفها
املصادر واملوارد (ص  .)88-85وقد مثّلت نظرية الحق اإللهي يف
سياقها الغريب مساحة الرشعية الدوالنية يف أوروبــا حتى القرن
السادس عرش ،ما أثر يف الفكر السيايس ،ويف فهم الحكم ،وقاده إىل
االنزياح التدريجي من الثيوقراطية إىل الواقعية السياسية ،وفق ما
أسس له نيكولو مكيافييل )1527-1469( Niccolò Machiavelli
يف كتابه األمري  The Princeالصادر عام  ،1532وهو أول اخرتاق
فهاًم قام عىل أ ّن ُمنشئ الدولة
بهذا االتجاه ،وفق الجرباوي ،بوصفه ً
هم األفراد ،وهدفها تلبية احتياجهم ،وليس اإلسقاط عليهم ،أي إنها
تستمد الرشعية من األفراد ال من مصدر آخر (ص .)90-89
يف مسار فهم الدولة الغربية ورشعيتها ،يسري الجرباوي يف اتجاه
املخاض الفكري التايل الذي ارتبط بفهم الرشعية ومصادرها من
خالل استعراض العقد االجتامعي عرب رؤوس مثلّثه الفكري ،توماس
هوبز  ،)1679-1588( Thomas Hobbesوجون لوك John Locke
( ،)1704-1632وجان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau
( .)1778-1712ويناقش املؤلف مفهوم الحاجة إىل الدولة ،وأنانية
الفرد ،ورضورة تحويل الحرية إىل قيمة إيجابية منضبطة ،والتنازل
الجامعي عن الحرية ،وتثبيت تصفري القوة ،واملقايضة الشاملة
لالنتقال إىل الحالة املدنية عند هوبز .ويناقش فهم الفرد بوصفه
كائ ًنا إيجابيًا يستحق التمتع بخصوصيته يف حيزه الخاص امل ُصان،
الذي يشمل الحق يف الحرية ،والحق يف الحياة ،والحق يف امللكية ،يف
مقابل التنازل عن الحيز العام للدولة التي تدير الفضاء العام بثالث
سلطات منفصلة عند لوك .وينتقل يف نقاشه إىل فهم روسو القائم
عىل أن الفرد يتدرج من حالة البساطة والوداعة إىل حالة يتعزز
فيها الغضب والبغضاء والضغينة ،بتعقد حياته االجتامعية ،فيتحول
إىل كائن يبحث عام يحقق مصلحته ،وهنا تعكس الدولة وسلوكها
وتنظيمها اإلرادة العامة والحق االشرتاعي للشعب بهدف نقل الفرد
من الحالة الطبيعية إىل املدنية ،مبواءمات توفيقية بني العام والخاص
(ص .)105-89
واستعرض الجرباوي ،ليعزز أطروحته ،الداروينية االجتامعية نسبة
لتشارلز داروين  ،)1882-1809( Charles Darwinال سيام فيام
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يتعلق بعالقة اإلنسان بالدولة واملجتمع .ويربز املؤلف مسا َري هذه
النظرية ،وهام :األول ،كام ق ّدمه هربرت سبنرس Herbert Spencer
( ،)1903-1820الذي قال ببساطة بأن البقاء لألصلح ،ودعا لدو ٍر أقل
للدولة يف تنظيم الفضاء العام لصالح حيز أوسع للفرد للمنافسة
ومحاولة البقاء وفق محددات االنتقاء الطبيعي ،وبأ ّن وظيفة الدولة
هي حامية الحريات والحدود ومسؤولة عن السياسات الخارجية،
وهو ما يراه الجرباوي دفعة مهمة لرتسيخ مبادئ الفكر الدميقراطي
الليربايل سياس ًيا ،والرأساملية اقتصاديًا .أما الثاين ،فهو السياق الذي
منت فيه القومية الشوفينية القامئة عىل تف ّوق الرجل األبيض،
ما أعطى االستعامر قوة دافعة للتوسع االستعامري الغريب يف العديد
من بلدان العامل (ص .)111-106
وال يغفل املؤلف موقع كارل ماركس )1883-1818( Karl Marx
وفريدريك إنجلز  ،)1895-1820( Friedrich Engelsيف هذا املسار
مثاًل رائد االقتصاد
الفكري الرتاكمي لنشأة الدولة الغربية ،فامركس ً
فهاًم متقد ًما للتاريخ قام عىل أ ّن
السيايس لتطور املجتمعات ق ّدم ً
التاريخ متحرك ،ويقود إىل قوانني مادية واجبة الحدوث كمتوالية
عىل مراحل ،ويف هذا السياق تأيت القوانني الوضعية الناظمة للظواهر
التاريخية .وهذا ما ينتج مراحل التعاقب التاريخي ،وهي املشاعية
البدائية ،والعبودية ،واإلقطاع ،والرأساملية ،واالشرتاكية ،والشيوعية
(ص  .)121-112يف ضوء ذلك ،يأيت هذا الفصل ليتدرج املؤلف من
خالله مع القارئ يف مسار نقده ونقضه لبرت التاريخ الذي حاولت
الحضارة الغربية الرائدة حال ًيا ترسيخه ،يف املقابل يحاول املؤلف،
من خالل هذا التدرج ،تثبيت فهم تدحرج التاريخ لدى القارئ،
وهو تدحرج قائم عىل االلتقاط واملراكمة الثقافية  -الحضارية كام
سيوضح يف الفصل الالحق.

 .3في فهم الحضارة والثقافة
يفض الجرباوي يف الفصل الثالث االلتباس بني الثقافة والحضارة
واأليديولوجيا واإلمرباطورية ،وهو فض مهم قاده إىل وصف العالقة
السببية بني هذه املفاهيم يف إطار أطروحته عن توايل الحضارات.
يف ضوء ذلك ،يع ّرف الجرباوي الثقافة بوصفها مزي ًجا من الرؤى
واألفكار واملعتقدات والبنى الرابطة لكينونة الجامعة والحامية
الستمرار وجودها ،وهي ذات طابع خاص بكل مجموعة يقود
إىل متايزها ويعكس خصوصيتها .ويأيت فهم الثقافة نتيجة مراكمة
معرفية تسعى إىل فهم اإلنسان واملساحة بني األنا واآلخر ونحن.
ويثري الجرباوي مبتواليته أسئلته املركزية عن االرتباط بني الثقافة
والحضارة ،وهل كل ثقافة قادرة عىل التحول إىل حضارة أم ال؟
(ص .)128-127

بتكلا تاعجارم
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أما الحضارة ،فيقدمها الجرباوي بوصفها "حالة مركبة ومتحولة
من التطور اإلنساين ،تعرب عن رؤية محددة للوجود ،مرتبطة مع
نسق حياة ومجموعة معتقدات وطريقة تفكري وأسلوب تعامل
وذاكرة تاريخية ،تعكس نفسها مجتمعة وتتعزز مبنظومة قيمية
تتفاعل ضمن بنى قانونية وسياسية واجتامعية ،وحتى عسكرية
وتنتج فنونًا وآدابًا وعلو ًما" .وهنا يربز املؤلف االلتباس املفاهيمي
الذي شاب تعريف كل من الحضارة والثقافة ،والــذي قاد إىل
ع ّدهام متطابقني عند بعض املفكرين كام فريدريك وينسلو
تايلور  )1915-1856( Frederick Winslow Taylorالذي ع ّد
الحضارة بوصفها "ثقافة مكتوبة بأحرف كبرية عىل امتداد الزمان".
أما هنتنغتون ،فقد ع ّد الحضارات بوصفها "كيانات ثقافية" ،وأن
الحضارة ثقافة واسعة النطاق (ص .)130-129
يف ضوء ذلك ،يشري املؤلف إىل رضورة التفريق بني املفهومني عرب
فعاًل تراكميًا ،ال برت
مسا َري االرتقاء التاريخي وفهم الحضارة ،بوصفها ً
التاريخ ،فمسار تح ّرك التاريخ القائم عىل تح ّول الثقافة إىل حضارة
بنشوء املدينة وانتقال اإلنسان من البداوة إىل الريفية إىل املدينية
مسار تاريخي طويل (ص  .)132-131وهنا إشارة مهمة يف الكتاب
إىل الفرق بني املدرسة األملانية التي أعلت من شأن الثقافة بوصفها
جوهر اإلنسان وتعرب عن القومية ذات البعد األخالقي وتنتج الهوية
والقيمة والغاية ،واملدرسة الفرنسية صاحبة إنشاء تعبري الحضارة
يحاج
بوصفها ميزانًا للتفريق بني الهمجية والرقي (ص  .)132لذلكّ ،
املؤلف بأن الحضارة ظاهرة أعمق من الثقافة يف املنظور رغم
تشاركهام بعالقة وثيقة ،ويرى أن الحضارة "منتج ثقايف" ،فحضارات
مركزية يف التاريخ بنيت وأنتجت من متازج ثقافات مثل الحضارة
اإلسالمية ،والرومانية ،واإلغريقية (ص .)134-133
ويضيف الجرباوي يف مداخلته رش ًحا ملفهوم األيديولوجيا ودورها
أساسا يف استدامة
يف التكوين واالرتقاء الحضاري ،بوصفها رشطًا ً
التوسع اإلمرباطوري وتحويل فائض القوة إىل حضارة ناجزة .فالثقافة
الحاكمة ذات املحفز الزمة للقوة املادية ومتالزمة معها يف البناء
الحضاري .لذلك ،فإن الحضارة تستوجب حضور األيديولوجيا بوصفها
روح الجيوش واملجتمعات التي تنقل التوسع الحضاري من فعل
باإلكراه إىل قناعة دافعة (ص .)169-160
بدياًل من أطروحة
أخ ًريا ،يقدم الجرباوي متواليته الحضارية بوصفها ً
برت التاريخ ،وذلك عىل سبع مراحل ،أو ًاًل ،مرحلة تهيئة املجتمعات
يف حال وجود أيديولوجيا عاملية ،لقبولها أو رفضها أو التناغم
معها .ثان ًيا ،مرحلة تهيئة املجتمعات لنرش الثقافة ،فالحضارة تبدأ
بالرضورة من اتصال عدة ثقافات ،هذا االتصال قد يأيت بالحرب
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والقوة والفرض وقد يأيت باألدوات الناعمة (ص  .)173-169ثالثًا،
تهيئة املجتمعات ملرحلة التناغم الثقايف مع املجتمعات العاملية.
راب ًعا ،تهيئة املجتمعات ملرحلة االنصهار وتكوين املجتمع الواحد
وكرس الحواجز بني الثقافات ،ما يحفز التطور الحضاري واإلبداع.
خامسا ،تهيئة املجتمعات ملرحلة تعزيز النقاشات العامة عن شكل
ً
سادسا ،تهيئة املجتمعات
الدولة وطبيعتها وعالقة املركز باألطرافً .
ألي نكوص أو انكامش أو ارتداد يف عودة الثقافة إىل أصلها املحيل
بعد فقدانها حافزية األيديولوجيا العاملية .ساب ًعا ،تهيئة املجتمعات
ملرحلة االضطرابات والتفتّت وفقدانها قدرتها عىل مواجهة القوى
الخارجية (ص .)180-173

 .4في توالي الحضارات
يق ّدم هذا الفصل قراءة عميقة لتاريخ التكوين الحضاري تسري يف
اتجاه االستدالل عىل املسار الرتاكمي التصاعدي ملعرفة اإلنسان
املادية .يعتمد املؤلف يف هذا الفصل عىل املنهج التاريخي لرصد
مسار الرتاكمية يف توايل الحضارات .ويف هذا السياق يفصل الجرباوي
بني الحضارات املتزامنة من جهة ،التي أطلق عليها "مجازًا" اسم
الحضارات املتموضعة ،التي متركزت يف محيط مصادر اإلنتاج األولية،
وتحدي ًدا األنهار ،وبنت نظمها عىل نحو تراكمي وقادت إىل تح ّول
اإلنسان تدريجيًا إىل التنظيم واالستجابة لتعقد الحياة املتصاعد،
مع الرتكيز عىل الحضارة السومرية التي نشأت يف أرض العراق
( 5000ق.م 1750 - .ق.م ،).وحضارة مرص القدمية عىل امتداد
وادي النيل ( 3150ق.م .30 – .ق.م ،).وحضارة وادي السند يف الهند
( 3300ق.م -1300 .ق.م ،).وحضارة الصني القدمية ( 2070ق.م– .
 256ق.م ،).وحضارات أمريكا القدمية؛ كاملايا ( 2000ق.م،)1546–.
واآلزتك ( ،)1521–1374واألنكا ( .)1531–1100وفقًا للجرباوي،
حافظت هذه الحضارات عىل موطنها األصيل ومركزها ،ومل تعمد
لتصدير ثقافتها وااللتقاء مع الثقافات األخرى بل عمدت الستجالب
املوارد من الخارج عرب الغزو والحروب ،ومن ثم ،مل تحمل منظومتها
العسكرية أي قوة ناعمة لنرش الثقافة (ص .)204-189
ومن جهة أخرى ،يتشكل النوع الثاين من الحضارات العاملية املتتالية
غري القابلة للتزامن؛ فهذا االلتقاء املتوايل غري أفقي بل محكوم
برتاتبية عمودية ،أي إنه التقاء بني حضارة آفلة وحضارة صاعدة،
فقد شكلت كل حضارة يف هذا السياق مساحة إنتاج مهم يف سياق
الفعل الحضاري الرتاكمي .يستدل الجرباوي عىل حجته باإلشارة
إىل حضارة الفرس األخمينيني ( 550ق.م -331.ق.م ،).التي قدمت
إسها ًما عا ًما كونها صاحبة املدخل التأسييس يف االنسياب الحضاري
التايل ،والحضارة اإلغريقية ( 1200ق.م 323–.ق.م ،).التي متيزت
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برفد البرشية باإلسهام الديني املتامزج مع امليثولوجيا ،وأنتجت فك ًرا
سياسيًا وفلسفيًا واجتامعيًا مؤث ًرا يف تاريخ البرشية ،وواجهت أسئلة
عالقة الفرد بالدولة (ص  ،)223-206والحضارة الرومانية ( 27ق.م–.
 ،)476التي عرفت بالتنظيم اإلداري والقانوين والعسكري املحكم
(ص  ،)238-223والحضارة العربية اإلسالمية (1258–622م) التي
شكلت رافعة ثقافية أيديولوجية يف الجزيرة العربية؛ فاإلسالم جاء
برتابط فاعل بني دور الفرد يف عامرة األرض وفق نظام عدالة اجتامعية
وفعل أخالقي مستدام وبني موقعه يف األمة ومسؤوليته تجاه املجتمع
فاعاًل (ص .)235-239
وعامل تغيري ً
َ
بوصفه منت ًجا ومحركًا
أفضت هذه الحضارات املتعاقبة إىل نهضة عىل مستويات اإلنتاج
وجداًل
ً
املعريف والفكري والصناعي ،ت ُع ّد خرو ًجا من تغييب العقل،
فلسفيًا يف سياق انسيايب للعلمنة وتشكيل النظم السياسية وعالقة
اكاًم عا ًما بالرثوة لصالح الدولة واملجتمع
الفرد باملجتمع والدولة ،وتر ً
بعي ًدا عن املراكز اإلقطاعية السابقة .وقد جاء هذا اإلنتاج استمرا ًرا
لسريورة التوايل الحضاري ومراكامته .يف ضوء ذلك ،يدعو املؤلف يف
هذا الفصل لفهمٍ أعمق للحداثة غري مقصور عىل الحضارة الغربية،
بل فهمها بوصفها ظاهرة مرتبطة بعامل الزمن املتحرك ومسار
التاريخ ،أي تتسم بالتتابع والرتاكمية واالتصال (ص .)188-185

 .5استنتاجات نظرية :توالي الحضارات
بد ًلا من بتر التاريخ
يشري الجرباوي إىل أنه منذ الدخول يف عهد الحضارات العاملية مل
يعد هناك إمكانية لتَعارص وتزا ُمن حضارتني رائدتني أو أكرث يف آن
واحد ،وهذا ال يتناقض مع وجود نقطة تاريخية تلتقي فيها الحضارة
الصاعدة مع اآلفلة ،بحيث تلتقط فيها األوىل منجزات األخرية وتبني
عليها ،وبهذا تُفند أطروحة هنتنغتون حول رصاع الحضارات ،التي
يصفها بالسطحية والتعميمية (ص  .)272يف ضوء ذلك ،تتعاقب
الحضارات يف مسار خطي تصاعدي ،يقوم عىل مراكمة املعرفة املادية
والبناء عليها ،وهذا ما يفصله الجرباوي برسم بياين يوضح رؤيته
لتوايل الحضارات واالنتقال من الحضارة األغريقية ،إىل الرومانية،
إىل العربية اإلسالمية ،إىل الغربية بخط تصاعدي فيام يخص املعرفة
املادية (ص .)275
عالوة عىل ذلك ،يقدم الجرباوي قراءة لردود فعل الثقافات عىل
املواجهة الحضارية ،ويربطها بطبيعة الطرف املواجهة للحضارة
الرائدة ،فالثقافة املتبقية عن الحضارة الرائدة السابقة ذات طبيعة
مواجهة مختلفة ،حيث تحاول هذه الثقافة التغني بالحضارة البائدة
واعتبار أن اندثار حضارتهم مل يأت بعوامل داخلية بل بعوامل
خارجية فيها املؤامرة وكيد األعــداء ،وهذا ما يجعل مترتس أبناء
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الثقافة حول أشالء ثقافتهم أكرب وأشد تطرفًا يف املواجهة رغم الخواء
األيديولوجي وغياب الطاقة الدافعة .ويربز ،يف هذا السياق ،تناقض
تح ّول أبناء هذه الثقافة إىل مستهلكني فقط ملنتجات غريهم من دون
تقديم مساهمة عاملية .أما بالنسبة إىل الثقافات األخرى املتبقية من
حضارات أخرى سابقة ،فقسم منها يذهب إىل خيار املشاركة بتقبّل
الصعود الحضاري البديل ،ويع ّده فرصة للتغيري واالستثامر وتجديد
القدرات الذاتية ،ما يتطلب تقبل األيديولوجيا الصاعدة وهضم
املعرفة املرتاكمة ،وهذا خيار تهدف من خالله الثقافة إلعادة إنتاج
نفسها واستعادة جزء من بريقها (ص  .)286-282إن تبني ثقافات
كانت منضوية تحت حضارات سابقة هذا الخيار أسهل وأقل تعقي ًدا،
إذ تجيد هذه الثقافة إعادة التموضع بيرس أكرب ،لكن حضورها
وفاعلية أدائها عىل مستوى الحضارة الرائدة مرشوطان بدافعيتها
لالندماج واالستفادة من الحضارة ومراكامت املعرفة التي تحملها .أما
القسم اآلخر فيؤثر خيار مواجهة الحضارة الرائدة ومجابهتها إلنتاج
تحل محلها.
حضارة جديدة ّ
يرصد الجرباوي أربعة اتجاهات تسلكها نخب الثقافات املستهدفة
مبواجهة الحضارة الرائدة ،األول أصويل يؤمن بإمكانية استعادة
الريادة ويرد الخلل عىل األيديولوجيا ،أي إنه تيار يسعى إلعادة
الزمن إىل الوراء ،ورغم أنهم ال يجدون غضاضة يف استهالك منتجات
الحضارة الرئيسة ،فهم يفضلون هذا االستهالك عىل إنتاج أيديولوجيا
(ص  .)295-294الثاين ،هو الخط اإلصالحي املتفق عىل موقع
األيديولوجيا املتقدم واملختلف بفهمه ألسباب النكوص ،فريى هذا
التيار أن األيديولوجيا تفقد قدرتها التحفيزية عند تكلّسها ،أي
إن األزمة نابعة مع ضعف املواكبة وهضم التغريات والتحوالت
(ص  .)296-295ثالثًا ،املدرسة التوفيقية التي توصف بأنها عملية
وبراغامتية ،وتقبل التعايش مع التحوالت وما تفرضه ،وتحاول
استثامر ما تكتسب من الحضارة الرائدة لرأب شقوق ثقافاتها
املتهاوية .وراب ًعا ،األصولية أو الجذرية ،التي تدعو لتبني أيديولوجيا
الحضارة الوافدة ،واالنخراط التام فيها ،والقطع مع السابق بوصفه
مسا ًرا اندماج ًيا تا ًما (ص .)298-296
زد عىل ذلك ،يرى الجرباوي أن متوالية البناء يف الحضارة الغربية بدأت
يف تحويل فهم املسيحية الكالسيكية للعالقة بني الفرد والدنيا إىل فهم
إيجايب ،م ّر مبسرية متتابعة من عرص النهضة إىل عرص التنوير ،وخلقت
أيديولوجيتها الدافعة التي قادت مبراكامتها واستثامر الرتاكم املعريف
البرشي إىل الثورة الصناعية التي بنت وخلقت ،فوسعت الفجوة بني
هذه الحضارة وبقية العامل يف ظل أفول الحضارة العربية اإلسالمية.
ومن هنا يرى الجرباوي أن التوسع االستعامري األورويب جاء استجابة
لهذه التحوالت التي تطلبت مزي ًدا من املوارد واألسواق (ص .)301

بتكلا تاعجارم
"المعرفة ،األيديولوجية ،والحضارة :محاولة لفهم التاريخ" لعلي الجرباوي

أما عن التطور الحضاري العريب – اإلسالمي ،فريى الجرباوي أن
حاماًل للمرشوع اإلمرباطوري العثامين
اإلسالم يف وقت الحق مل يكن ً
كام كان يف الحقبتني األموية والعباسية ،بل اعتمد العثامنيون
باألساس عىل القوة العسكرية ،قبل أن يتحولوا إىل عقيدة جامدة،
جمدت عروق الفعل الحضاري العريب يف هذا النطاق خمسة قرون.
ويرى أن تبلور فكرة الدولة القومية العربية جاء يف ظل هشاشة
الحكم العثامين ،وعدم متتع هذه الحقبة بهياكل الدولة الجامعة
(ص  .)302وعىل املنوال نفسه ،برزت تيارات فكرية أخرى تعارصت
وتعاقبت ،منها تيارات اإلسالم السيايس املعارص التي نشأت استجابة
لهذا الواقع بوصفها تيارات أصولية برز منها التيارات السلفية
املتشددة التي مثلتها الوهابية ،واملعتدلة التي مثلها اإلخوان
املسلمون (ص  .)316-308يف ضوء ذلك ،فإن السجال الفكري بني
التيارات املذكورة مل يحسم ،وبذلك مل يستطع العرب تحديد سبل
االستجابة للحضارة الوافدة ،فتعاقبت التيارات عىل سيادة املشهد
وفق محددات ارتبطت بردود الفعل عىل املحددات الخارجية ،كام
بقي السجال عىل مستوى النخبة ،ما انعكس بخلق حالة انفصام
عامة (ص .)318
ويرى املؤلف ،يف معالجته مناذج أخرى ،وبنا ًء عىل تأطريه النظري
ودالئله التاريخية واملستحرضة من اليابان والصني ،أن الحضارة
الغربية ،ال سيام يف الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب،
عىل الرغم من مواجهتها معضلة االستمرار بسبب نزعة التوسع
اإلمرباطوري املفرط ،لكن وجودها يف ظل دميقراطية ومؤسسات
دميقراطية مينحها القدرة عىل الرتميم الدائم ما يسمح بإطالة عمر
الحضارة الغربية.
أخ ًريا ،ويف ضوء ذلك ،يرى الجرباوي أن الحضارة املقبلة ستكون أشد
علمنة وأعمق معرفة ،لكنها ستواجه كام الحضارة الحالية التنافس
الحاد واالستغالل الجائر للطبيعة وللموارد ،لكن لن يحميها إال
الوعي بأن هذا التنافس يجب أن يقود إىل حضارة كونية جامعة.
أما عن واقعنا العريب ،فيختتم املؤلف كتابه بالقول "لن يتغري الواقع
العريب إال باعرتاف العرب الرصيح واإلقرار املبني بالتخلف العريب عن
ركب الحضارة املعارصة ،والسعي غري املرشوط أو املجزوء الستيعاب
قوانني العرص والعمل مبوجبها .الحضارة الغربية هي محصلة
التقدم اإلنساين الرتاكمي عرب العصور ،وبالتايل هي ليست ملكًا
للغرب ،وإمنا ملك للبرشية جمعاء ]..[ ،هذه ليست دعوة للعرب
لقبول دوام إلحاقهم وتبعيتهم للغرب عىل اإلطالق ،بل هي دعوة
تستهدف تحقيق العكس متا ًما [ ]..إىل تحريرهم من هذه التبعية"
(ص .)359-358
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ثان ًيا :مناقشة الكتاب وأفكاره الرئيسة
تأيت أهمية هذا الكتاب يف سياق موقعه املرتبط بالبحث العريب
املستمر عن العالقة مع الحضارة الغربية القامئة من جهة والحضارة
الصينية التي من املرجح أن تكون القادمة من جهة أخرى ،إذ يفتح
نوافذ تأسيسية للفهم والبحث والنقاش املتصل رغم عدم إفراده
مساحة كافية للبحث يف املرشوع الحضاري العريب اإلسالمي ،والذي
بات أشد أهمية يف ظل إلحاح أسئلة الدولة واملجتمع والهوية واآلخر
بعد تفاعالت ثورات الربيع العريب.
فهاًم مختلفًا للحضارة
ق ّدم العديد من املفكرين العرب واملسلمني ً
وارتــدادات املفهوم عىل السياق العريب ،لعل من أبرزهم املفكر
الجزائري مالك بن نبي ،الذي ال يتسق فهمه وتعريف الجرباوي
العريض للحضارة ،فريي بن نبي الحضارة عىل أنها جملة من العوامل
املعنوية واملادية التي تتيح ملجتمع ما أن يوفر لكل فرد من أفراده
جميع الضامنات االجتامعية لتقدمه ،وهذا التقدم مرتكز عىل
فاعاًل
مجموعة من الرشوط األخالقية واملادية التي تجعل من الفرد ً
ومتفاعاًل فيه.
ً
ويرتكز بن نبي كام العديد من املفكرين عىل املجتمع واملنظومة
القيمية بوصفها نواة صلبة للحضارة ،وهذا ما يقود إىل التفريق بني
الحضارة وانعكاسها االجتامعي -أي املجتمع املتحرض -وبني إنتاج
هذه الحضارة املــادي الرصف الذي يعكس عند بن نبي تفاعل
عرّب الجرباوي عن اإلنسان بالثقافة وعن
اإلنسان واألرض والزمن .لقد ّ
األرض مبركز هذه الثقافة الرافعة للحضارة ،أما الزمن فقد عكسه
بتوايل الحضارات ودورة حياة كل منها ،وهذه مساحة اختالف بني
الجرباوي وبن نبي(((.
فعىل عكس الجرباوي الذي يعتقد بتوايل الحضارات ،يظهر الرأي
املقابل لنب نبي الذي يقول بأن التوايل قد يكون يف اإلنتاج الحضاري
أساسا بجذورها ،فيعترب بن نبي أن
ال يف البنية التي تبقى مرتبطة ً
الحضارة الغربية الراهنة امتداد متسق مع قواعد املجتمع املسيحي
يف القرون الوسطى ،وبهذا املعنى ال ميكن حضارة أن تذوى إن كان
مجتمعها ح ًيا ،وهذا ما ينطبق عىل الحضارة اإلسالمية التي ال ميكن
إنكار أزمتها ،لكن أيضً ا ال ميكن نفي فرصة استعادتها روحها من
جديد ،ومن ثم ،ميكن أن يقبل بن نبي بالتوايل الذايت ال التوايل
العام للحضارات.
 9مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،ط ( 12بريوت :دار الفكر املعارص؛ دمشق :دار الفكر،
 ،)2015ص .43
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يرى بن نبي أن أزمة الحضارة العربية اإلسالمية تكمن يف غرق العامل
اإلسالمي يف البحث عن كيف نصنع منتج الحضارة ،ما أفىض إىل
حضارة مشتتة وسائبة .ويشدد عىل ّأاّل تناقض بني اإلنتاج الحضاري
ألي حضارة ويعزز
والدين ،كون األخري يشكل البنية التحتية النفسية ّ
الخاّلق بني اإلنسان والرتاب والزمن(.((1
التفاعل ّ
ال يظهر الفصل واض ًحا يف فكر بن نبي بني الحضارة والثقافة ،لكنه
يعتمدهام يف رشح التخلف بوصفه تع ًرثا حضاريًا( ،((1ففي حني
يفيض الحضاري عند الجرباوي إىل الضمور فاألفول الحضاري ،يعد
خلاًل يف االستشعار األخالقي ومزي ًجا من اغرتاب
التعرث عند بن نبي ً
والفاعلية الفرد وانفصاله عن محيطه االجتامعي -الحاضن للحضارة.
أما الثقافة بالنسبة إىل بن نبي فهي متجذرة يف مجتمعها ال متنقلة،
ال ميكن استريادها أو تخليقها يف املجتمعات عرب االحتالل أو التصدير،
أي إن الثقافة ليست بالنسبة إىل بن نبي كام ق ّدمها الجرباوي رافعة
أساسية وحاملة للمرشوع الحضاري .وبهذا اإلطار الذي ق ّدمه بن
نبي فإن الضمور الحضاري مرحلة اعتالل قد يتعاىف منها املجتمع
يف حال استعاد دورته الحضارية ،فالحضارة تنحط عندما تنتقل من
سيادة العقل األخالقي وضبطه إىل الغريزة التي تح ّول املجتمع إىل
سا ٍع وراء التكميم وإنجازات الحضارات األخرى مع فراغ أخالقي ،أما
الدين فهو رضوري النطالق الحضارة وشحنها يف مرحلة نهوضها الذي
يستند عند بن نبي إىل هذه الرافعة الروحانية(.((1
إن ما يقدمه الجرباوي من تعريف للحضارة واسع وشامل لكن
مساحة الفرد فيه تضمر لصالح التفاعل وديناميكية الفعل السيايس
تحدي ًدا ،كونها ترتكز عىل البنى الحاضنة وتستند إىل رؤية تلخص
املعتقد والــذاكــرة .فيع ّد املجتمع وفق هذا التعريف مساحة
مسحوقة لصالح النظام السيايس الذي يستطيع أن يحتكر فهم القيم
واملعتقدات وبناء الرؤية الجامعة .وعىل العكس ،يبالغ بن نبي بإعالء
دور الفرد وتفاعالته املكونة للمجتمع ،وما يرتبط بهذا الفهم من
تركيز شديد عىل املساحة األخالقية ومكوناتها الدينية واالجتامعية.
ومييل هذا الفهم يف كثري من الحاالت إىل املثالية كونه يتجاهل القوة
والتنظيم السيايس لهذا املجتمع .وبناء عليه ،من األنسب املزاوجة
بني التعريفني برفع مساحة الفرد واملجتمع لدى الجرباوي ،وهذا ما
كان قد أشار الجرباوي نفسه إىل أهميته عندما ركز عىل دور الفرد
واملجتمع عند حديثه عن تدحرج التاريخ وتسلسل البناء الحضاري
 10املرجع نفسه ،ص .53
 11املرجع نفسه ،ص .68
 12ابرير الطاهر وبنادي محمد الطاهر" ،الحضارة يف فكر مالك بن نبي" ،مجلة الفكر
املتوسطي ،مج  ،9العدد  ،)2020( 2ص  ،137-110شوهد يف  ،2022/3/27يف:
https://bit.ly/3u6J2ox
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الغريب .وإذا كانت أطروحة الكتاب املركزية تقوم عىل فهم الحضارة
وإثبات تواليها والحضارات التالية ،فإن مفهوم العلامنية املرتبط
بهذا التوايل أسايس يف هذه املساحة .وإذ يقدم الجرباوي العلامنية
عىل أنها انزياح نحو العلم عىل حساب الغيبيات ومسار متدرج يف
الرصاع بني الهيمنة الدينية والعلم ،فقد أخذ هذا املفهوم مساحة
واسعة من الجدل يف الفكر السيايس العريب ،بني تيار يدعو للعودة إىل
الدين رشطًا للنهضة وآخر يدعو للتخيل عنه عىل نحو مطلق باعتباره
رضورة لاللتحاق بالحضارة القامئة.
فهاًم تكييف ًيا للعلامنية ،إذ يرى
وبني املساحتني برز مفكرون ق ّدموا ً
الجابري أن العلامنية ال ميكن أن تكون الحل يف السياق العريب
اإلسالمي .فالعلامنية هي فصل بني سلطة الدولة واملؤسسة الدينية،
وهذا ال ميثل االشتباك يف الفضاء العريب اإلسالمي حيث الدين ارتباط
مبارش بني الفرد وربه من دون وسيط .لكنه يرى رضورة فصل الدين
عن السياسة ومنعها من توظيفه .يف املقابل ،يذهب عبد الوهاب
املسريي يف دراسته املوسعة للعلامنية بالتفريق بني العلامنية الجزئية،
املمكنة يف السياق العريب اإلسالمي ،والعلامنية الشاملة التي تس ّوق
بوصفها قال ًبا واح ًدا جام ًدا ومتيل إىل راديكالية أكرب.
ال يذهب املسريي إىل أن العلامنية نزوع مطلق نحو العلم وضمور
مطلق للغيبيات ،بل يذهب إىل أن العلامنية يف أوروبا استجلبت
مطلقات مسيحية وط ّوعتها وح ّولتها إىل مطلقات علامنية .لكن
املتوالية العلامنية أنتجت علامنية جزئية ظهر فيها الفصل بني الدين
والدولة واحرتام القيم وغريها من املبادئ التي متثّل جزئيات يف
منظومة واسعة يعجز املصطلح عن اإلحاطة بها(.((1
يرتكز ما يق ّدمه املسريي عىل تفكيك العلامنية عىل مستوى التطبيق
إىل جزئيات تكنولوجية وعلمية ودينية وسياسية وغريها ،وفهم
شمويل لصورتها ومتواليتها .ويتسق هذا الطرح مع بن نبي والجابري
يف عدم إمكانية تخيل الحضارة الرائدة أو املرتاجعة عن قواعدها
األيديولوجية  -الدينية يف الحالة العربية اإلسالمية  -يف أي حال
من األحوال.
من هنا ،ميكن القبول بتعريف الجرباوي للعلامنية عىل أنها تد ّرج
متصاعد نحو اليقينيات والعلم ،إن كانت إشارة إىل العلامنية الجزئية
وفق املسريي ،لكن هذا التعريف ال ميكن إسقاطه عىل نحو شامل
من دون تفصيل ،وهنا من املهم االلتفات إىل إشارة الجابري حول
تفاوت السياقات وغياب املؤسسة الدينية املهيمنة التي تواجهها
العلامنية يف السياق العريب اإلسالمي ،يف عرصنا الحايل عىل األقل .رغم
 13عبد الوهاب املسريي ،العلامنية الجزئية العلامنية الشاملة ،مج ( 1القاهرة :دار
الرشوق ،)2002 ،ص .37-36

بتكلا تاعجارم
"المعرفة ،األيديولوجية ،والحضارة :محاولة لفهم التاريخ" لعلي الجرباوي

تركيز الكتاب يف أطروحته املركزية عىل الثقافة بوصفها أداة توسع
وإدماج ألي حضارة تسعى ألن تكون رائدة ،فإنه قد أشار إىل بناء
الحضارة الغربية – أمريكية املركز عىل قواعد التحديث والتنمية ،من
دون االلتفات إىل القواعد األيديولوجية الدينية ،والتي تؤثر ،حتى
جزئيًا ،يف الحضارة الرائدة ،والتي أصبحت قواعدها كام يشري املسريي
بنيوية يف انتشار هذه الحضارة.
ولعل هذا يقود إىل إعادة قراءة متوالية الحضارة لتكون عمودية
متصلة بالحواضن الثقافية – الحضارية ذاتها ،ال أفقية عابرة للثقافات
والحضارات ،ويقود أيضً ا إىل رضورة قراءة أطروحة الجرباوي حول
توايل التاريخ عىل نحو أكرث تركي ًبا يقوم عىل التوايل الداخيل يف
الحضارة ذاتها ،والتالقح أو التبادل املعريف بني الحضارات املختلفة مبا
ال يفيض إىل أن تبتلع الحضارة الصاعدة نظريتها اآلفلة.
إن أهم ما ميكن اإلشارة إليه يف حاالت الدراسة التي وظّفها الجرباوي يف
كتابه ،هو الحالة الصينية .فالصني اليوم تسحب مركز الثورة الصناعية
الخامسة القادمة من الغرب إىل الرشق عرب مرشوعها الكبري الحزام
والطريق ،وعرب التحول من استهالك املعرفة وهضمها إىل إنتاجها ،من
خالل تكنولوجيا الجيل الخامس ،ما يقود إىل شكل مختلف قد تق ّدمه
الحضارة الصينية املقبلة ،ال يتسق مع تعريف توايل الحضارات الذي
يطرحه الجرباوي ،يتمثل هذا الشكل يف إمكانية تح ّول مركز الحضارة
الغربية إىل خارجها ،أو بلغة أخرى إدارة صينية للحضارة الغربية
تالف ًيا لدفع تكلفة االنتقال واإلحالل ،وهذا شكل غري مسبوق لكنه
ممكن وفق املعطيات ،ويحتاج إىل دراسة مع ّمقة.
فحتى اللحظة ،ال تق ّدم الصني نفسها بوصفها مرشو ًعا حضاريًا
بدياًل أو كام يصفها الجرباوي برؤية بديلة متا ًما (ص  ،)332بل
ً
عىل العكس ،ففي كلمة خاصة مبناسبة الذكرى الخمسني لعضوية
الصني يف األمم املتحدة ،أكد الرئيس الصيني يش جني بينغ التزام
بالده مبقاصد املنظمة والتزامها بقيم السلم واألمن والرفاه والتنمية
والحرية والعمل املشرتك ورفض الهيمنة ،وأشار إىل تق ّدم بالده يف
مجال حقوق اإلنسان – املراعية للخصوصية الصينية  -ما يتوافق
أيضً ا مع التزام الصني بدفع حصتها من متويل األمم املتحدة ،بوصفها
ثاين أكرب داعم ،والتزامها باملشاركة الفاعلة يف عمليات حفظ السالم
الدويل بنحو  50ألف مشارك حتى اليوم ،وتوزيعها كميات كبرية
من املساعدات الطبية حول العامل ملواجهة جائحة فريوس كورونا
املستجد( ،((1وميكن القول إن الصني تنقد االنحراف والهيمنة
" 14كلمة رئيس جمهورية الصني الشعبية يش جني بينغ يف مؤمتر إحياء الذكرى الـ 50
الستعادة املقعد الرشعي لجمهورية الصني الشعبية يف األمم املتحدة" ،وزارة الخارجية
الصينية ،2021/10/25 ،شوهد يف  ،2021/12/30يفhttps://bit.ly/3pFf1ua :
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والالمساواة يف النظام القائم وتسعى إلصالحه  -ولو نظريًا حتى
اللحظة – من دون تقديم بديل أيديولوجي شامل.
ميثل هذا الكتاب محاولة جادة ورصينة للوقوف عىل سؤال التعرث
الحضاري العريب ،لكن من الرضوري أن تتكامل جهود املفكرين
العرب يف هذا السياق إلعادة فتح سؤال التخلف والبحث عن
وأاّل تكون هذه املساعي مبتورة ومتناثرة .فالعالقات
املرشوع عرب ًياّ ،
الدولية وفهم التاريخ والحضارة واملوقع منها أصبح أشد صعوبة يف
ظل عالقات دولية رسيعة التحول تفقد فيها الدولة السيطرة تدريج ًيا
لصالح عوملة الجيل الخامس القادمة التي ال تعرتف بشكل الدولة
التقليدي ،والتي ستجعل اللحاق أشد صعوبة وأكرث تكلفة.
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شهرين ،ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش
فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة
مثانية عرش عد ًدا ،أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام
تستند إىل الئحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
تُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع
السياسات ،هام "وحدة الدراسات السياسية" ووحدة "املؤرش العريب" الذي يصدر تقريره ّ
برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي" يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية" املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
أي وسيلة نرش
خصيصا للمجلةّ ،
أصياًل مع ّدا
–أو ًاًل :أن يكون البحث ً
ً
وأاّل يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
–ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
–ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

•عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.
•امللخّص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو ( )125-100كلمة لكل لغة ،والكلامت املفتاحية ( )Keywordsبعد
امللخص ،ويق ّدم امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق املستخدمة يف بحثها ،والنتائج
توصل إليها البحث.
التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث ما
مؤرّشاته الرئيسة،
صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًاًل بقامئة بيبليوغرافية تتضمن أهم
املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش .وتذكر يف القامئة
بيانات البحوث بلغتها األصلية (األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز )ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

•ال تنرش املجلة مستالت أو فصواًلً من رسائل جامعية أق ّرت ّإاّل بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط ّأاّل
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد تحكيم
األبحاث يف املركز العريب.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية وكلامت
الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب تقديراتها
وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل ( )Excelأو وورد ( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

اختصاصا دقيقًا يف موضوع البحث،
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
–راب ًعا :يخضع ّ
ً
ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن تقارير
املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد إجراء
تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.

خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالق ًيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
– ً
أي شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

•ال تدفع املجلة مكافآت ماليّة عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّبَ ٌع يف الدوريات
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العامل .وال تتقاىض املجلة ّ

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
الصفحة.
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

•نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثّقافة والفنون واآلداب،
 ،)2001ص .227
•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116

مثاًل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
رصا :ناش ،السوسيولوجيا،
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،

وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،فيُكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص .109
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ

ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
•ياسنيّ ،
ّ

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ
القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
•محمد حسن" ،األمن
ّ

أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:

القومي العريب" .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:

•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان.2009/2/17 ،

المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد)،
شوهد يف  ،2016/8/9يفhttp://www...... :
رصا باالعتامد عىل ُم ِ
خترِص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كاماًل ،أو يكتب مخت ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp://bit.ly/2bAw2OB :

•"معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه وفق
نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظياًم داخل ًيا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من خالل
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
ٍ
أي منهام الستفادة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك ويخدم
تجويد البحث.
•تلتزم املجلة إعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسبابه.
•تلتزم مجالت املركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحث ،إاّلّ ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا ت ُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.

كاماًل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقيّ ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجاّلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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