االفتتاحية

عــى أبــواب إحيــاء الذكــرى الســنوية الرابعــة
والســتون النعقــاد مؤتمــر الصومــام 20
أوت  ،1956والــذي تمخضــت عنــه مجموعــة
مــن القــرارات المُهمــة عــى رأســها أولويــة
الســيايس عــى العســكري ارتئينــا أن نخصــص
هــذا العــدد للعالقــات العســكر ية المدنيــة
والــذي تعتــره حركــة رشــاد منــذ تأسيســها
جوهــر المعضلــة السياســية اجلزائر يــة
المســتمرة .ننــر االلئحــة السياســية حــول
تمديــن الدولــة والتحكــم الديمقراطــي يف
القــوات المســلحة وإصــاح االســتخبارات،
الــي اعتمدتهــا احلركــة يف مؤتمرهــا الوطــي
المنعقــد بتاريــخ  26ديســمرب  .2015والــي
جــاءت فيهــا أهــم النقــاط المبدئيــة والعمليــة
الــي ينبغــي مراعاتهــا والســر عليهــا مــن أجــل
تحقيــق المطلــب األســايس للحــراك الشــعيب
منــذ انطالقــه بـــ  22فربايــر .2019
ويف ســياق آخــر تشــهد الســاحة السياســية
باجلزائــر خــال اآلونــة األخــرة ،لغطــا ً كبــرا ً
حــول موضــوع األيديولوجيــة داخــل احلــراك
ٌ
أطــراف تســعى إىل رضب
الشــعيب ،تقــوده
الوحــدة الشــعبية للحــراك وتحييــده عــن
مطالبــه احلقيقــة وتلغيمــه بالرصاعــات
الداخليــة .تركــز الهجمــات بشــكل كثيــف
ومركــز ومنســق نحــو حركــة رشــاد يف مواقــع
إعالميــة جزائريــة عربيــة وفرنســية يف
محاولــة لتخويــن أعضائهــا وشــيطنتها ،وذلــك
مــن أجــل جــر ّ احلركــة إىل رصاعــات تقــوض
احلــراك وتخــدم اجنــدة نظــام العصابــة
المســتجد .12/12
ويف األخــر تجــدد رشــاد تضامنهــا مــع
المواطنــن المترضر يــن مــن اإلدارة الكارثيــة
حلكومــة نظــام العصابــة المســتجد جلائحــة
كورونــا ،والــي نعتربها المســؤول المبارش عن
ضحايــا الوبــاء ويف مقدمتهــم شــهداء الوطــن
مــن الطواقــم الطبيــة الذيــن اســتطعنا رصــد
أســمائهم وصورهــم يف هــذا العــدد .كمــا
يتضمــن العــدد مجموعــة مــن مســاهمات
فــروع احلركــة مــن مختلــف واليــات الوطــن
مــن بينهــا تقريــر عــن الفايســبوك اجلزائــري
وتحوالتــه بــن الثــورة والثــورة المضــادة.

إدارة ازمة جائحة الكورونا من قبل النظام اجلزائري
يف هــذا المنشــور ،نــود إجــراء تحليــل أول إلدارة الوبــاء فقــط بعــد استشــارة باريــس .وكأن صحــة الشــعب
اجلزائــري تخضــع لمفاوضــات دبلوماســية ،بــل أكــر
مــن قبــل النظــام اجلزائــري.
نقــوم بهــذا العمــل كواجــب يمليــه علينــا حرصنــا عــى مــن ذلــك ،كأنهــا خاضعــة للســيادية الفرنســية.
حريــة التعبــر يف الوقــت الــذي تمــر فيــه هــذه األخــرة
بأوقــات صعبــة حيــث الكثــر مــن المواطنــن مســجونون االلــزام بارتــداء األقنعــة ال يمكــن تطبيقــه ألن
بتهمــة “التشــكيك يف قــدرة النظــام عــى إدارة أزمــة اجلزائريــن ال يملكــون أقنعــة اصــا ،واألطبــاء
الكورونــا” .إنتقــاد النظــام حــق دســتوري وحريــة كذلــك او عــدد قليــل منهــم .وللتذكــر فــإن
العاملــن يف قطــاع الصحــة كانــوا قــد تعرضــوا
أساســية.
للــرب المــرح مــن طــرف قــوات قمــع النظــام
لقــد كان للقــارة األفريقيــة مــزة هائلــة أال وهــي الوقــت .قبــل بضــع ســنوات .وهــم اآلن عــى خــط المواجهــة
قبــل وصولــه إىل أفريقيــا واجلزائــر ،كان الوبــاء قــد وطــأ األول دون أي حمايــة ،بــدون أدوات وبــدون دعــم.
األرايض اآلســيوية واألوروبيــة ،الــي خاضــت معــارك لــم تتمكــن المستشــفيات مــن االعتمــاد إال عــى
مختلفــة لمواجهتــه .كان مــن الممكــن االســتفادة مــن تضامــن المواطنــن الذيــن زودوهــم بمعــدات
هــذا الوقــت (مثــل مــا فعلــه جرياننــا) لكــن أهــدر بســبب وقائيــة ووجبــات غذائيــة وقبــل كل هــذا عــروا لهــم
رداءة الســلطة احلاكمــة إن لــم يكــن بــإرادة مبيتــة منهــا .عــن امتنانهــم.
يف بدايــة اجلائحــة بلغــت قــدرة الفحــص يف اجلزائــر،
الــي تثــر الشــفقة 60 ،اختبــارًا يوميًــا عىل مســتوى
الوطــن .ال تعــرف النتائــج إال بعــد عــدة أيــام وغالبًــا
بعــد وفــاة احلــاالت .ال نجــرؤ عــى مقارنــة هــذا
األداء حــى مــع البلــدان المجــاورة ومــرة أخــرى،
يمكننــا أن نشــكر مبــادرات بعــض المواطنــن الــي
جعلــت مــن الممكــن اســترياد معــدات اللختبــارات
الرسيعــة.

مــا الــذي يمكننــا أن نتعلمــه مــن تجربــة الــدول األخــرى؟
مــاذا نتعلــم مــن تايــوان أو هونــج كونــج مثــا؟ هــذان
البلــدان همــا مــن أبطــال مكافحــة فــروس كورونــا حيــث
لــم تتعــدى الوفيــات حــى اآلن ســبعة ( )7أللول و أربعــة
( )15للثــاين .مــع العلــم أنهــم لــم يســتفيدوا ال مــن عامل
الوقــت وال مــن بعــد المســافة اجلغرافيــة عــن مصــدر
الوبــاء (الصــن) .بــل مــا الــذي يمكــن ان نتعلمــه مــن بلــد
نامــي مثــل الفيتنــام بأكــر مــن ضعــف ســكان اجلزائــر يف
حــن لــم يســجل وال حالــة وفــاة واحــدة حــى األســبوع
احلجــر الصــي الــذي يتبنــاه ويطبقــه النظــام
الثالــث مــن جويليــة.
عشــوايئ ال يســتند للمشــورة العلميــة ،وال حــى
إن االســراتيجية الــي اتبعتهــا هاتــان الدولتــان بســيطة :المنطــق البســيط .فهــو لــم يتــم تعميمــه وليــس
التحكــم يف اخلــروج والدخــول مــن و إىل البلــد ،إجباريــة هادفــا و غالبًــا مــا تنتهكــه الســلطة بنفســها،
ارتــداء األقنعــة ،تعميــم الفحــص و التشــخيص ،تتبــع حيــث نظمــت مــرارًا تجمعــات سياســية وشــعبية
احلــاالت ،إحتــواء ومعاجلــة احلــاالت اإليجابيــة .هــذه ذات طابــع تضامــي يف األماكــن العامــة بتوزيــع
اإلجــراءات ســمحت لهــم بالســيطرة عــى الكوفيــد 19يف الســميد عــى المواطنــن أو يف البلديــات جلمــع
الطلبــات لمــا عــرف بمســاعدة  10000دج (1
أول معركــة معــه ،ومنــع أي انتشــار للفــروس.
مليــون ســنتيم) والــي تبــن بعــد ذلــك أنهــا قفــة
هزيلــة تقــدر بـــ  1500دج.
لكن النظام اجلزائري فعل عكس ذلك.
إن التحكــم يف اخلــروج والدخــول مــن وإىل البلــد مــرادف
إلغــاق احلــدود أو تعميــم الفحــص عــى القادمــن مــن
اخلــارج .يف بدايــة الوبــاء شــهد اجلزائريــون العديــد مــن
عمليــات العــودة غــر المنضبطــة مــن الصــن وإيطاليــا
وإســبانيا وفرنســا .كل هــذه البلــدان كانــت بــؤرا ً للوبــاء.
لكــن األســوأ كان إغــاق عبــد المجيــد تبــون للحــدود

كل هــذا أدى إىل نتيجــة ال تحتمــل التأويــل حــى
بالنظــر أللرقــام الرســمية .معــدل الوفيــات يف
اجلزائــر هــو األعــى مقارنــة بجريانهــا المبارشيــن
حيــث هــو ضعــف معــدل المغــرب (بالرغــم مــن أن
عــدد احلــاالت يف المغــرب أكــر ) وثالثــة أضعــاف
معــدل تونــس.

االلئحة المعتمدة بشأن تمدين الدولة والتحكم الديمقراطي يف القوات المسلحة

شــهدت اجلزائــر منــذ أكــر مــن ســنة بــروز خطــاب نابــع مــن أروقــة النظــام عــن
مــروع تمديــن الدولــة ،وتزامــن ذلــك مــع عــدة إجــراءات مــن قبيــل إعــادة
هيكلــة مديريــة االســتعالمات واألمــن ثــم إقالــة مديرهــا .ومــن المالحــظ
أن معالــم مــروع تمديــن الدولــة لــم يُعــز ّز بحــوار مجتمعــي يُــرك كال
مــن احلكومــة والمجلــس الشــعيب الوطــي واألحــزاب السياســية والمجتمــع
المــدين.
وتُعتــر مســألة الدولــة المدنيــة والتحكــم الديمقراطــي يف القوات المســلحة،
ويف جهــاز المخابــرات عــى وجــه اخلصــوص ،مــن أولويــات حركــة رشــاد منــذ
نشــأتها .وقــد قامــت احلركــة يف ميثاقهــا بتشــخيص تغ ـوّل العســكري عــى
مؤسســات الدولــة المدنيــة والمجتمــع وباقــراح تدابــر مــن شــأنها أن تعــاجل
الوضــع.
واعتبــارًا لســوابق النظــام يف إفــراغ المصطلحــات السياســية مــن محتواهــا
كمــا فعــل بفكــرة الديمقراطيــة ومفهــوم المصاحلــة الوطنيــة ،فــإن حركــة
رشــاد تخــى أن يكــون تــداول خطــاب تمديــن الدولــة ليــس إال مراوغــة
الللتفــاف عــى هــذا المطلــب الشــعيب ،ومحاولــة الســتدامة حكــم العســكر
والمخابــرات بثــوب جديــد ،خاصــة وأن إعــادة هيكلــة مديريــة االســتعالمات
واألمــن انتهــت إىل انتقــال عــدد مــن أقســامها وصالحياتهــا إىل قيــادة أركان
اجليــش الوطــي الشــعيب.
وإذ تعتــر حركــة رشــاد أن خطــاب تمديــن الدولــة هــو اعــراف ضمــي
بعســكرة احليــاة السياســية يف اجلزائــر منــذ اســتقاللها ،فإنهــا تــرى رضورة
أن تنبثــق عمليــة التمديــن عــن رئيــس يســتمد رشعيتــه مــن انتخابــات حــرة
ونزيهــة ويمــارس مهامــه تحــت رقابــة مجلــس شــعيب وطــي منتخــب فعـ ًـا
وســلطة قضائيــة مســتقلة ونزيهــة.
وتــرى حركــة رشــاد أن أي مــروع لتمديــن الدولــة يجــب بالــرورة أن
يســبقه برنامــج إلزالــة الطابــع العســكري للدولــة ،وباخلصــوص حــل مديريــة
االســتعالمات واألمــن (انظــر الملحــق اخلاص بإصالح جهــاز المخابرات) وكل
مالحقهــا المعنيــة بالتحكّــم يف مؤسســات الدولــة ويف المجتمــع ،وبفصــل
الــدرك الوطــي عــن وزارة الدفــاع وإحلاقــه بــوزارة الداخليــة ،وبترسيــح جميــع
الهيئــات شــبه العســكرية ،مــع ضمــان إعــادة إدمــاج عنارصها يف المؤسســات
العســكرية والمدنيــة بمــا يتوافــق مــع حاجيــات الدولــة.
وتعترب حركة رشاد أ ّن مرشوع تمدين الدولة يجب أن يشمل اآليت:
وضــع تدابــر دســتورية وقانونيــة وتنظيميــة وإجرائيــة دقيقــة
.1
وقويــة مــن أجــل التحكّــم الديمقراطــي يف نشــاطات اجليش الوطين الشــعيب.
ّ
وتخــص هــذه التدابــر:
ألــف -ضمــان أن القــوة المســلحة للجيــش الوطــي الشــعيب ال توجّــه أب ـدًا
ضــد الشــعب وال تمــارس بــدون موافقتــه؛
بــاء -منــع اختطــاف القــوة المســلحة للجيــش الوطــي الشــعيب مــن طــرف
قــادة سياســيني لفــرض أنفســهم عــى منافســيهم السياســيني أو عــى

الشــعب؛
وضــع تدابــر ترشيعيــة وتنظيميــة وإجرائيــة (التحقيقــات
.2
وجلســات االســتماع الربلمانيــة والتقاريــر والشــهادات واالستفســارات
واألســئلة والمناقشــات واالقرتاحــات والقــرارات) مــن أجــل الرقابــة الربلمانيــة
لنشــاطات اجليــش الوطــي الشــعيب مــن طــرف المجلــس الشــعيب الوطــي؛
وضــع إجــراءات قانونيــة للتحكّــم القضــايئ يف نشــاطات اجليــش
.3
الوطــي الشــعيب؛
تمدين وزارة الدفاع الوطين.
.4
وال تــرى حركــة رشــاد بــأ ّن تمديــن وزارة الدفــاع الوطــي هــو اســتبدال
العســكري بالمــدين لنفــس الوظيفــة ،وإنمــا االنتقــال التدريــي للجيــش إىل
مؤسســة مدنية-عســكرية حقيقيــة ،تحــت قيــادة مدنيــة مــن أجــل تعزيــز
الديمقراطيــة والدفــاع الوطــي.
وتــرى حركــة رشــاد أن الــدور الســيايس لــوزارة الدفــاع بإدارة مدنيــة هو ضمان
االرتبــاط بــن احلكومــة المنتخبــة ديمقراطيــا وقــادة اجليــش ،أي التحكــم يف
اجليــش وتطويــره بمــا يتمــاىش مــع السياســة الدفاعيــة للحكومــة المدنيــة،
وتفــادي تسييســه أو تحز بّــه أو ّ
تدخلــه يف العمليــة السياســية ،وإيصــال
احتياجــات اجليــش الماليــة والترشيعيــة وغريهــا إىل احلكومــة وكــذا ضمــان
الشــفافية والمســاءلة للمؤسســة العســكرية أمــام المجلــس الشــعيب
الوطــي والمجتمــع .كمــا يتعـ ّـن عــى وزارة الدفــاع الوطــي يف إطــار الدولــة
المدنيــة القيــام بــدور التســيري واإلدارة الفعالــة والشــفافة والمســتديمة
اقتصاديــا إللنفــاق العســكري ،المنســجم مــع األولويــات االقتصاديــة
الوطنيــة.

ملحق خاص بإصالح مصاحل االستخبارات

 1التفويضيجــب تحديــد تفويــض مصاحلــا الســتخبارات بشــكل مقيّــد وواضــح يف قانــون
مُ علَــن يناقــش ويعتمــد مــن طــرف المجلــس الشــعيب الوطــي.
عىل التفويض أن يتضمّن اآليت:
ألــف -تعريــف دقيــق ورصيــح (مــع قائمــة شــاملة) للتهديــدات ضــد األمــن
الوطــي .فالمجتمــع اجلزائــري ،عــر ممثليــه المنتخبــن ومنظماتــه المجتمعية،
هــو مــن يُعـرّف مــا يمثّــل تهديـدًا ،وليــس مصــاحل االســتخبارات؛
بــاء -تقييــد دور مصــاحل االســتخبارات يف البحــث والتحليــل ونــر المعلومــات
لمســاعدة الســلطة التنفيذيــة وغريهــا مــن المؤسســات الوطنيــة حلمايــة
األمــن والســكان والممتلــكات واحلقــوق؛
جيــم -التأكيــد عــى مســؤولية ومســاءلة مصــاحل االســتخبارات مــن قِبــل
الهيئــات العموميــة للمراقبــة والتحكــم الــي تقــوم بانتظــام باســتعراض
الطريقــة الــي تمــارس بهــا مصــاحل االســتخبارات تفويضهــا.
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 2األسس القانونيةمراجعــة جميــع القوانــن الــي تعمــل بموجبهــا مصــاحل االســتخبارات
اجلزائريــة ،واالحتفــاظ فقــط بالقوانــن المعلنــة الــي تتمــاىش مــع الدســتور
والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.
ل اللوائــح التكميليــة غــر المعلنــة وإلغــاء جميــع تلــك الــي ال
مراجعــة ك ّ
تتفــق مــع الدســتور والمعايــر الــي تحددهــا القوانــن المعلنــة أو تلــك
الــي قــد تكــون ضــارة بحقــوق اإلنســان.ويحدد القانــون الداخــي لمصــاحل
االســتخبارات عــى وجــه اخلصــوص :أوّال) تدابــر البحــث عــن المعلومــات الــي
تســتخدمها مصــاحل االســتخبارات؛ ثانيًــا) أهــداف هــذا البحــث عندمــا يكــون
مســموحًا بــه؛ ثالثًــا) فئــات األشــخاص واألنشــطة الــي يمكــن أن تســتهدفها
هــذه التدابري؛راب ًعــا) مســتوى االشــتباه المطلــوب الــذي يـرّر اللجــوء إىل هــذه
التدابري؛سادســا) إجــراءات
خامســا) المــدة القصــوى لتطبيــق هــذه
التدابــر؛
ً
ً
الرتخيــص والرقابــة عــى اســتخدام هــذه التدابــر.

 6عدم االنحيازيجــب عــى مصلحــة االســتخبارات المدنيــة أن تبقــى محايــدة سياســيا وأال
تتحــرك لصــاحل جماعــة سياســية أو ضــد أخــرى .وبالمثــل ،فإنهــا ال تســتخدم
صالحياتهــا لدعــم أو للتميــز ضــد مصــاحل مجموعــة جهويــة أو لغويــة أو
أيديولوجيــة أو اقتصاديــة.
وتشمل التدابري االلزمة لضمان الزناهة اآليت:
ألــف -إخضــاع تعيــن قــادة مصلحــة االســتخبارات للتحكّــم مــن طــرف الهيئــات
غــر التنفيذية؛
بــاء -تحديــد مــدد عهــد المــدراء يف مصلحــة االســتخبارات واإلشــارة
الرصيحــة يف عقــود التشــغيل بــأ ّن التحــز الســيايس أو اجلهــوي أو اللغــوي أو
األيديولــويج يُعتــر ســببًا كافيًــا للفصــل؛
جيــم -حظــر النضــال داخــل حــزب ســيايس أو دعمــه أو تقــايض أمــوال منــه،
ّ
التدخــل يف شــؤون
لموظفــي مصلحــة االســتخبارات ،وحظــر اخــراق أو
المنظمــات؛
دال -حظــر العمــل ضــد األنشــطة السياســية القانونيــة ،ال ســيما جميــع
أشــكال التعبــر واالحتجــاج الســلمي.
 7إدارة البيانات الشخصيةيجــب تحديــد أنــواع البيانــات الشــخصية الــي يُســمح لمصلحــة االســتخبارات
جمعهــا ،وذلــك بشــكل مقيّــد وواضــح يف قانــون يمكــن االطــاع عليــه.
كمــا يح ـدّد هــذا القانــون الــروط الــي تحكــم اســتخدامها والكشــف عنهــا
واالحتفــاظ بهــا وحذفهــا.
تقــوم هيئــة رقابــة مســتقلة بمراجعــة دوريــة لكيفيــة إدارة مصلحــة
االســتخبارات للبيانــات الشــخصية .وباإلضافــة إىل صالحيــات التحقيــق
والوصــول إىل جميــع الوثائــق ،تكــون لهــذه الهيئــة القــدرة عــى األمــر بالكشــف
عــن المعلومــات الــي ت ـ ّم جمعهــا عــن المواطنــن المســتهدفني ،وربمــا إىل
إزالتهــا.
يمكــن للمواطــن الوصــول إىل البيانــات الشــخصية الــي تمتلكهــا مصلحــة
ويتعــن عــى هــذه المصلحــة تربيــر أي قــرار بعــدم
االســتخبارات بشــأنه.
ّ
الكشــف عــن البيانــات الشــخصية الــي يتـ ّم جمعهــا أمــام هيئة رقابة مســتقلة.
كمــا يجــب أن تظــل حــاالت رفــض الكشــف عــن البيانــات الشــخصية اســتثنا ًء،
ينـ ّ
ـص عليــه القانــون ،وواضحــة اللــزوم لتفويــض مصلحــة االســتخبارات.
 8حماية حقوق اإلنسانيجــب أن تتـ ّم أي تدابــر تقيّــد حقــوق اإلنســان بموجــب قانــون يوافــق معايــر
القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ،ويــرد برصاحــة وبدقــة هــذه التدابــر
ويحــدد رشوط اللجــوء إليهــا .وتشــمل هــذه الــروط مــر رًا يربهــن بوضــوح
بــأ ّن هــذه التدابــر مــن شــأنها حمايــة األمــن الوطــي كمــا يعرفــه القانــون
الوطــيً ،
وأيضــا إجــراءات الرتخيــص المنصــوص عليهــا يف القانــون.
يطبّــق القانــون عــى موظفــي مصلحــة االســتخبارات مثلهــم مثــل أي
ل موظــف يخالــف أو يأمــر اآلخريــن بانتهــاك الدســتور والقوانــن
مواطــن،وك ّ
األخــرى ،يرتكــب بذلــك جنحــة أو جنايــة.
عــى موظفــي مصلحــة االســتخبارات رفــض االمتثــال أللوامــر الــي تخــرق
القوانــن الوطنيــة والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان .ويجــب وضــع إجــراءات
داخليــة وهيئــة مســتقلة مفوّضــة للتمكــن مــن اإلبــاغ عــن المخالفــات
وحمايــة الموظفــن الذيــن يرفضــون االمتثــال أللوامــر غــر القانونيــة.

 3الهيكلة واحلجمال تــزال مديريــة االســتعالمات واألمــن ،وهــي مصلحــة اســتخبارات عســكرية
تابعــة للجيــش ،تُبقــي عــى التقليــد االســتعماري للتهدئــة الداخليــة حينمــا
تتجســس وتقمــع اجلزائريــن المدنيــن .ويجــب أن تختفــي هــذه الهيئــة ذات
ّ
ل محلّهــا:
التاريــخ المخــزي ،ليح ـ ّ
ألــف) مصلحــة اســتخبارات عســكرية تقتــر عــى البحــث عــن المعلومــات
ّ
يخــص التهديــدات ضــد اجليــش الوطــي الشــعيب ،والــي
وتحليلهــا يف مــا
يتــم إرســالها إىل قيــادة اجليــش وإىل الســلطة التنفيذيــة ،وعــى حمايــة نظــم
المعلومــات واالتصــاالت احلساســة المرتبطــة بالدفــاع الوطــي؛
بــاء) مصلحــة اســتخبارات مدنيــة ،تبحــث وتحلّــل وتنــر المعلومــات
لمســاعدة الســلطة التنفيذيــة وغريهــا مــن المؤسســات الوطنيــة حلمايــة
األمــن والســكان والممتلــكات واحلقــوق.
تُمنَــع مصلحــة االســتخبارات العســكرية مــن جمــع المعلومات عــن اجلزائريني
المدنيــن وعــن الموضوعــات الــي ال ترتبــط بشــكل صــارم بالدفــاع الوطــي.
ل للقــوات المســلّحة يف الشــؤون المدنيــة ،يف حالــة مــا إذا
ولتفــادي أي تدخـ ّ
ش ـكّل أفــراد أو جماعــات مــن المدنيــن اجلزائريــن تهدي ـدًا للجيــش الوطــي
الشــعيب ،فإنــه يُطلــب مــن مصلحــة االســتخبارات المدنيــة جمــع المعلومــات
بخصوصهــم.
يجــب أال يتجــاوز حجــم مصلحــة االســتخبارات العســكرية ومصلحــة
االســتخبارات المدنيــة مــا يســتدعيه حجــم ســاكنة اجلزائــر.
 4الصالحياتالصالحيــات والمســؤوليات المحفوظــة لمصــاحل االســتخبارات يجــب أن ت ُ
حـدّد
بوضــوح ورسد مســتفيض يف القانــون اجلزائــري .ولــن يُســمح باســتخدام هــذه
الصالحيــات إال إذا كانــت األهــداف تتوافــق مــع األســباب الــي مــن أجلهــا تــم
منحها .
لــن يكــون لمصلحــة االســتخبارات العســكرية ّأي صالحيــات إيقــاف أو اعتقــال
للمدنيــن اجلزائريــن ،وينبغــي إدراج هــذا احلظــر بشــكل واضــح يف الترشيعــات
الوطنية.
إذا قــرر المجلــس الشــعيب الوطــي إعطــاء مصلحــة االســتخبارات المدنيــة
صالحيــات اإليقــاف واالعتقــال– مــع أن بعــض الديمقراطيــات ّ
فضلــت
الفصــل بــن النشــاط االســتخبارايت ووظيفــة إنفــاذ القانــون– ،فيجــب أن
يكــون اللجــوء إىل هــذه الصالحيــات خاض ًعــا للمراقبــة القضائيــة يف مــا ّ
يخص
قانونيــة احلرمــان مــن احلريــة وتوافقــه مــع القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.
ويتـ ّم احتجــاز الموقوفــن مؤقتــا يف المراكــز الرســمية القانونيــة .ولــن يُســمح
يف أي حــال أن تقــوم مصلحــة االســتخبارات المدنيــة بــإدارة مراكــز االحتجــاز
اخلاصــة بهــا –المعلنــة أو الرسيــة– أو اســتخدام أماكــن احتجــاز غــر معــرف
بهــا تديرهــا أطــراف ثالثــة.
 5التحكّمتخضــع مصلحــة االســتخبارات للتحكّــم مــن طــرف ع ـدّة هيئــاتً ،
حرصــا عــى
الفصــل بــن ســلطات التحكّــم:
ألف -سلطة تحكّم داخل المصلحة؛
باء -السلطة التنفيذية؛
جيم -هيئة منبثقة عن المجلس الشعيب الوطين؛
دال -هيئة قضائية.
تســتعرض هــذه الهيئــات الــي تتمتّــع بكافــة صالحيــات تفتيــش مراكــز ووثائــق
وأنشــطة مصلحــة االســتخبارات ،بانتظــام مــا إذا كانــت مصلحــة االســتخبارات حركة رشاد
تحــرم القوانــن الوطنيــة ،خاصــة تلــك المتعلّقــة بحقــوق اإلنســان ،ومــا
إذا كانــت تســتعمل بشــكل صحيــح المــوارد الماليــة العموميــة المخصصــة  26ديسمرب 2015
لممارســة تفويضهــا.
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مواقع التواصل االجتماعي بني الثورة والثورة المضادةإلجهاض مساعي التغيري اجلذري
تُعتــر مواقــع التواصــل االجتماعــي منــرا ً للثــورات الشــعبية التحرريــة
وعــى رأســها “الفيســبوك” و”التوتــر” ،إذ بــرز دورهــا يف انــدالع ثــورات
واحتجاجــات شــعبية يف ع ـدَّة ُدول عربيَّــة للمُطابــة باإلصــاح الســيايس ّ
والقضــاء عــى الفســاد وإســقاط أنظمــة احلُكــم المســتبدة .كمــا لعــب
الفيســبوك دورا ً مُ همــا ً يف تشــكيل الــرأي العــام وتحريــك ُّ
الشــعوب،
أيــن ســمح للطاقــات ُ
الشــبانيّة باســتثمار ُقدراتهــا والتنســيق فيمــا بينهــا
لتحديــد مواعيــد اخلُــروج إىل الشــارع ورســم المطالــب الشــعبية احلقيقيــة
وكــذا فضــح مخططــات األنظمــة احلاكمــة ومحاوالتهــا الخــراق وشــيطنة
تلــك الثــورات .فبعــد أن كانــت المواجهــة اإلعالميــة بــن األنظمــة
المســتبدة والثــورات الشــعبية تــدور رحاهــا بــن اإلعــام القديــم واإلعــام
الرقمــي اجلديــد المتمثــل يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ،أدركــت
احلكومــات أهميــة هــذه المواقــع فراحــت تحــاول الســيطرة عليهــا وتوجيه
محتواهــا ،عــر رشاء أكــر الصفحــات الفيســبوكية وغلــق الصفحــات
المؤثــرة والناشــطة ،وحــى اعتقــال أو تهديــد المرشفــن عليهــا ،وكــذا
خلــق جيــوش إلكرتونيــة أو مــا يســمى “بالذبــاب اإللكــروين” ،الــذي
ينــر منشــورات مُ ضللــة وتعليقــات تلعــب عــى الوتــر البســيكولويج
للمواطنــن يف محاولــة إىل توجيههــم وتســميم أفكارهــم وإقناعهــم
بــرورة بقــاء النظــام احلاكــم وتقديســه.
وهــذا مــا جعــل وســائط التواصــل االجتماعــي ســاحا ً ذو حديــن ،وإعالمــا ً
بديــا ً يُزاحــم اإلعــام الســمعي البــري واجلرائــد اليوميــة يف نــر
المعلومــات واألخبــار ،حيــث لعــب الفيســبوك دورا ً كبــرا ً يف ثــورات الربيــع
العــريب ،ســوا ًء بتوعيــة الشــعوب أو يف نقــل مُ جريــات األحــداث واألخبــار
احلقيقيــة ،عكــس اإلعــام احلكومــي الــذي كان يعمــل عــى تضليــل الــرأي
العــام وفــق أجنــدات ومصــاحل األنظمــة االســتبدادية.
احلراك ثمرة تراكمات من النضال
رغــم الــدور االســراتييج الــذي لعبتــه مواقــع التواصــل االجتماعــي
فإنــه ال يمُكــن إرجــاع حــراك الماليــن مــن الشــعب اجلزائــري منــذ 22
فربايــر  2019لهــذه المواقــع وحدهــا ،بــل انــه كان وليــد تراكمــات مــن
النضــال واالحتقــان الشــعيبَّ .إل أن الفيســبوك كان المنصــة األوىل
الــي نظمــت وســطَّ رت كيــف ومــى وأيــن تنطلــق ُّ
الشــعلة األوىل للثــورة.
فبعــد حمــات الدَّعــوة إىل اخلــروج يف مســرات شــعبَّية ســلميّة مُ نظمــة،
أطلقتهــا حســابات وصفحــات كــرى وتداولهــا النشــطاء بقــوة ،ظهــرت
بعــد ذلــك صفحــا ٌ
ت فيســبوكية تعمــل عــى شــيطنة دعــوات اخلــروج يف
 22فربايــر  .2019بــل واتهمــت كل مــن يخــرج إىل الشــارع أنَّــه يخــدم
ٌ
أطــراف
مــروع الصهيونيــة العالميــة ،وأ َّن هــذه الدعــوات تحُركهــا
خارجيــة تعمــل عــى نــر الفــوىض واالنفــات األمــي داخــل الوطــن .إلَّ
أ َّن كُل تلــك الهجمــات الممنهجــة بــاءت بالفشــل واخليبــة مســاء اجلُمعــة
الموعــودة ،ورســم الشــعب اجلزائــري أجمــل صــور االحتجــاج الســلمي
المتحــر بالعالــم.
إرهاصات الثورة المضادة
بعــد اجلمعــة اخلامســة ،بــدأت بعـ ُ
ـض الصفحــات الكــرى الــي كانــت تدعــم
احلــراك الشــعيب يف الرتاجــع والدعــوة إىل العــودة لبيــت الطاعــة مجــدداً،
بذريعــة شــبح الفــراغ الدســتوري وخطــورة المرحلــة االنتقاليــة .وتدريجيــا
انخرطــت يف دعــم خيــار النظــام يف رضورة الذهــاب إىل انتخابــات رئاســية.
ل منشــوراتها خارجــ ًة عــن ســياق احلــراك ومواجهــة
وهكــذا أصبحــت ك ُّ
العصابــة ،وذهبــت إىل أبعــد مــن ذلــك بشــيطنة الشــخصيات الوطنيَّــة
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واأليقونــات احلراكيَّــة وبــدأت فعليــا ً بتطبيــق امــاءات النظــام بمحاولــة
ل الصفحــات الــي كان
خلــق رصاعــات داخليــة وســط احلــراك .وحــى ج ـ ُّ
مضمونهــا ترفيهــي انضمــت إىل احلــرب ضــد احلــراك ،كصفحــات Algérie
 ،foreverراديــو طروطــوار ،حــوادث المــرور باجلزائــر ،أنــا البســيطDz ،
 universityوغريهــا ،كلهــا صفحــات تــم رشاؤُهــا مــن طــرف النظــام
بأثمــان باهظــة جــدا ً خاصــة الصفحــات المليونيَّــة مثــل صفحــة وزارة
الفقــر والســعادة ،Viva l’Algérie 1.2.3 ،اجلزائــر ســكوب ،وهنــا اجلزائــر،
إخل.
والمالحــظ يف منشــورات هــذه الصفحــات بعــد أن اســتحوذت عليهــا
المخابــرات تلــك الهجمــات الرشســة الــي تشــنها عــى احلــراك بغــرض
كــر وحدتــه كالهجــوم عــى ســكان منطقــة القبائــل ونعتهــم باخليانــة
والعمالــة .كمــا أن مضامــن ومنشــورات هــذه الصفحــات تــكاد تكــون
نســخ ًة طبــق األصــل لبعضهــا البعــض ،ممــا يــويح أن مصدرهــا واحــد.
احتدام المواجهة عىل الفضاء األزرق
لــم تتوقــف المخابــرات عنــد رشاء الصفحــات الفيســبوكية ،بــل راحــت
تفت ـ ُ
ح مراكــزا ً للذبــاب اإللكــروين غــزت بــه مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ُ
إذ يفتحــون حســابات ذبابيــة يســهل التعــرف عليهــا ،حيــث تكــون حديثــة
النشــأة ،ال يضعــون صورهــم الشــخصية بــل يختــارون حلســاباتهم صــور
حيوانــات أو ممثلــن أو شــخصيات تاريخيــة .وكثــرا منهــم تــكاد أوصــاف
ل
حســاباتهم تتطابــق ،يكــرّرون نفــس التعليقــات ،وينســخونها يف ك ّ
منشــور عــى الفيســبوك دون حــى قــراءة المواضيــع .ترتاصـ ُـف تعاليقهــم
يف الثــواين األوىل مــن وضــع المنشــور عــى الصفحــات واحلســابات
الواســعة االنتشــار والــي فيهــا أكــر عــدد مــن المتابعــن .يتهمّــون
الشــخص المســتهدف بتُهــم مختلفــة أو يشــتمونه بأقبــح األوصــاف.
غالبًــا مــا يســتعملون جُمــل وعبــارات مختــارة بعنايــة ،مهمّتهــم واضحــة
وهــي توجيــه التعاليــق يف اتجــاه معـ ّـن .وغالبًــا مــا يتبنّــون خطابًــا إقصائيًــا
داعيًــا إىل الكراهيــة واالســتفزاز ويســتغلون تعاطــي بعــض المعلّقــن مــع
“غريــزة القطيــع” وعــدم خروجهــم عــن موضــوع تعليقــات المتفاعلــن.
لقــد كان األثــر الســليب لهــذه الصفحــات واحلســابات هدامــا يف مبــادرات
ُ
احلــراك الشــعيب شــخصيات
هيكلــة احلــراك المتكــررة .فكلمــا اقــرح
ًّ
وطنيّــة لتُمثلــه ســوا ًء داخــل الوطــن أو خارجــه ،إل وتعرضــت هــذه
الشــخصيّة إىل حملةرشســة مــن التخويــن والتشــويه مــن طــرف جيــوش
الذبــاب االلكــروين الــي تُــروّج لمناشــر مســيئة لهــم ،وتضــع معلومــات
ووثائــق مزيفــة وتنســخها عــى المئــات مــن الصفحــات والمجموعــات
والتعاليــق .ذلــك تمامــا مــا حصــل مــع كريــم طابــو ،مصطفــى بوشــايش،
المجاهــد خلــر بورقعــة ،والعــريب زيتــوت وغريهــم .ولعــل فضيحــة
الصفحــة الرســمية لرئاســة اجلمهوريــة اجلزائريــة أحســن دليــل عــى أن
مراكــز الذبــاب اإللكــروين تُحــرَّك مــن رئاســة اجلمهوريــة .فقــد أخطــأ
مســر صفحــة فايســبوك المراديــة بتاريــخ  16مــاي الفــارط عندمــا نــر
منشــورا ذبابيــا ً ســخيفا يســتهزئ بأحــد أبــرز وجــوه المعارضــة محمــد
العــريب زيتــوت ويصفــه بــكالم بــذيء ال يمــت أللخــاق بصلــة .ثــم حــذف
المنشــور بعــد دقيقتــن مــن النــر ،ولكنــه كان قــد تداولتــه العديــد مــن
صفحــات الذبــاب ،ممــا يؤكــد أن الُمــرف عــى هــذه الصفحــات وصفحــة
رئاســة اجلمهوريــة الرســمية هــو نفــس المســر .يبــدو ان األمــور كانــت
قــد اختلطــت عليــه ليضــع الرئاســة يف موقــف بائــس عكــس المســتوى
الضحــل خلــدم نظــام العصابــة المســتجد هــذا.

وألن هــذه الهجمــات اإللكرتونيــة ُ
للذبــاب غــزت مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،حاولــت صفحــات األحــرار التصــدي إىل هــذه احلمــات بنــر
الوعــي ومواجهــة الثــورة المضــادة الــي يقودهــا النظــام بــكل رشاســة.
لكن إدارة الفيســبوك “قســم شــمال إفريقيا والرشق األوســط الموجودة
يف اإلمــارات” كانــت متواطئـ ًة مــع النظــام اجلزائــري حيــث أغلقــت المئــات
مــن صفحــات األحــرار منهــا :صفحــة احلــراك ،tvثــاث صفحــات للمناضــل
الســيايس فضيــل بومالــة ،صفحــة كريــم طابــو تمــت قرصنتهــا ثــم غلقهــا،
 13صفحــة للمــدون والناشــط أمــر بوخــرص “َأمــر ،”DZصفحــة anti
 ،chitaالمنشــار ،الســلطة للشــعب ،شــبكة أونديراكــت اجلزائريــة ،شــبكة
رصــد اجلزائريــة ،هنــا اجلزائــر والمئــات مــن الصفحــات األخــرى الداعمــة
للحــراك.
حجــب العديــد مــن المواقــع اإللكرتونيــة الــي تتنــاول أخبــار
وقــد تــ َّم
ُ
ومواضيــع عــن احلــراك أو تدعمــه مثــل موقــع حركــة رشــاد ،وموقــع راديــو
أم .Maghreb émergent، ، Interlignes ،L’Avant Garde ،ناهيــك
عــن إغــاق قنــاة المغاربيــة الــي كانــت تنــر أخبــار احلــراك عــى مــدار 24
ســاعة.
وأمــام هــذه الممارســات التعســفية قامــت اجلاليــة اجلزائريــة يف نوفمــر
 2019وعــدة مناســبات أخــرى وقفــات احتجاجيــة أمــام مكاتــب إدارة
الفيســبوك يف عديــد عواصــم العالــم ،مثــل لنــدن ،وبروكســل ،ومدريــد،
وباريــس ،ونيويــورك تنديــدا َ بغلــق إدارة الفيســبوك لمئــات الصفحــات
المســاندة للحــراك الشــعيب .اتهــم المحتجــون الســلطات اجلزائريــة
بتحريــض الــرأي العــام الــدويل ضــد احلــراك ،ويف المقابــل عـ َّـرت احلكومــة
اجلزائر يَّــة عــن انزعاجهــا مــن بعــض الصفحــات عــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي واتهمتهــا بنــر أخبــار مزيفــة وتنشــيط حمــات ضــ َّد
مؤسســات الدولــة.
احلجر الصيح فرصة لقمع نشطاء الفايسبوك
ل النظــام األزمــة الصحيَّــة الــي يمــر بهــا العالــم
مــن جهــة أخــرى اســتغ َّ
واحلجــر الصـي ّ المفــروض عــى البــاد مُ نــذ منتصــف شــهر مــارس الفــارط
والــذي تســبب يف تعليــق مســرات احلــراك الشــعيب .إذ راح يُف ّعــل آليــات
القمــع وترسيــع الثــورة المضــادة مــن خــال خنــق جميــع األصــوات
المُعارضــة عــر اعتقــال ومتابعــة النُشــطاء الميدانيــن ،وكــذا أصحــاب
الصفحــات واحلســابات عــى الفيســبوك .فقــد بلــغ عــدد الناشــطني الذيــن
اســتدعتهم الســلطات واألجهــزة األمنيــة أكــر مــن  2000ناشــط حســب
مــا رصحــت بــه المحاميــة عائشــة زميــت ،بســبب منشــورات عــى صفحــات
مواقــع التواصــل االجتماعــي .ممــا جعــل النشــطاء يطلقــون العديــد مــن
الوُســوم عــى موقعــي تويــر وفيســبوك أبرزهــا# :توقفــوا عــن اســتدعاء
النشــطاء# ،تــروح كورونــا زيــدو أنتومــا# ،حراكنــا مســتمر# ،ســنعود
حلراكنــا.
ودائمــا يف إطــار اســتغالل العصابــة المســتجدة للحجــر الصــي ،راحــت
احلكومــة تســتخدم وســائل قمعيــة أخــرى إىل جانــب الذبــاب واالعتقــاالت
العشــوائية ،وذلــك بالقيــام بتعديــات عــى قانــون العقوبــات اجلديــد
بتاريــخ  19أفريــل الفــارط .فقــد ســن قوانــن مطاطــة لتكييفهــا حســب
أهــواء الســلطة والقضــاء ،عــى رأســها نبــذ خطــاب الكراهيــة والتميــز
العنــري ،وكــذا تجريــم نــر أخبــار كاذبــة أو أخبــار تمــس بأمــن الدولــة
والوحــدة الوطنيــة .وقــد اعتُقــل العــرات مــن الناشــطني عــى خلفيــة
هــذه القوانــن اجلائــرة وغــر الواضحــة .بــل وأصبحــت هــذه القوانــن
تُطبــق حــى عــى مــن يقــوم بفضــح أي نــوع مــن التجــاوزات الــذي

يتعــرض إليــه المواطــن ،أو بفضــح احلالــة الصحيــة الكارثيــة الــي تعيشــها
المستشــفيات اجلزائريــة يف ظــل انتشــار فــروس الكورونــا وعجــز سياســة
عبــد المجيــد تبــون عــى التحكــم يف األوضــاع .لكــن رغــم هــذه االعتقــاالت
واألحــكام اجلائــرة يف حــق مواطنــن أبريــاء ،ذنبهــم الوحيــد أنهــم يحلمــون
بدولــة العــدل والقانــون ،إال أ َّن هــذا لــم يُثبــط مــن عزيمــة النشــطاء ولــم
يوقــف نضالهــم ،بــل تحُّــدوا بطــش النظــام مســلحني بكلمة احلــق وجعلوا
مــن الفضــاء األزرق إعالمــا ً حــرا ً يعــر عــن آرائهــم وينقــل انشــغاالتهم.
إتحاد صفحات األحرار
إن كل هــذا القمــع واالنتشــار الرهيــب للخاليــا االلكرتونيــة التابعــة
للنظــام والهجــوم الممنهــج الــذي تُمارســه عــى األحــرار وصفحاتهم ،جعل
مجموعــة مــن الناشــطني وأصحــاب الصفحــات احلُـرّة يــرون رضور ًة ملحــة
يف التو ُحــد والتنســيق المنظــم بينهــم .فأصــدروا بيانــا ً جــاءت فيــه دعــوة ٌ
لبــايق الصفحــات احلُــرَّة إىل االنضمــام لهــذا االتحــاد ،موضحــ ًة أســبابه
وأهدافــه الــي تلخصــت يف دعــم الشــعب اجلزائــري يف حراكــه الســلمي
ومســاندته بــكُل اآلليــات النضاليّــة ،وكــذا حـ ّذر اتحــاد الصفحــات مــن لُغــة
التخويــن والطعــن بالــرأي المخالــف الــذي يُعتــر مخلبا ً يغرســه االســتبداد
يف جســد اللُّحمــة الشــعبية لتمزيقهــا ،كمــا تجنَّبــت هــذه الصفحــات ذكــر
أســمائها بالبيــان تفاديــا ً لكيــد النظــام وحمايـ ًة لمســريها .هــدف المبــادرة
هــو خلــق واجهــة إعالميــة فايســبوكية مُ وحــدة لتُجابــه حمــات التضليــل
والتثبيــط والتخويــن ،ويف المقابــل ُ
تنقــل وتدعــم المبــادرات اخلـ ّـرة الــي
تخــدم الرغبــة الشــعبية واحلــراك ،وتكــون ســندا ً أيضــا ً لمعتقــي الــرأي.
كمــا تطمــح هــذه المبــادرة اىل ان تصبــح منصــةٌ إعالميــة حُــرة تعمــل
عــى التنســيق بــن النُّشــطاء للرفــع مــن وتــرة االحتجاجــات الســلمية
والتصعيــد.
لقــد تمكنــت هــذه المنصــات اإللكرتونيــة اجلديــدة مــن كرس احتــكار اإلعالم
التقليــدي للمعلومــات واألخبــار الــي أصبحــت أدوات يف يــد األنظمــة
المســتبدة تُحركهــا كيفمــا تشــاء يف غيــاب تــام حلُريــة الــرأي ،فمواقــع
التواصــل االجتماعــي هــي فضــاءات تتمتـ ُع باالنفتــاح والتشــاركية وحريــة
النــر ،ممــا جعــل نجــم هــذا اإلعــام الرقمــي اجلديــد يســطع أكــر فأكــر.
ورغــم القيــود القانونيــة والعقوبــات القضائيــة الــي تفرضهــا الســلطة
اجلزائريــة عــى هــذه الفضــاءات إال أنهــا لــم تتمكــن مــن الســيطرة عليهــا
كمــا تفعــل مــع اإلعــام التقليــدي .ولــم يقتــر التغيــر الرقمــي عــى أمــر
األخبــار وتــداول المعلومــات يف تحــدي الســلطات ولكــن األمــر تعــدى
ذلــك للدخــول يف دهالــز الدولــة حــى األعمــاق وكشــف مــا كان ال
يمُكــن الكشــف عنــه يف الســابق وجعلــه متاحــا ً للجميــع .فحــى األحاديــث
اجلانبيــة واالتصــاالت بــن رجــال الســلطة وصــور االجتماعــات واللقــاءات
وحــى الصــور الشــخصية باتــت مهــدد ًة أيضــا ً بالنقــل إىل العلــن والكلمـ ُـة
أصبحــت محســوب ًة ألنهــا مُ هــددة باإلذاعــة يف أي وقــت.
وهكــذا يتضــح الــدور الــذي تلعبــه احلــرب اإللكرتونيــة باجلزائــر ،فرغــم
هــذا الــراع المحتــدم بــن النظــام والثــورة الشــعبية إال َّ أن الك َّفــة تميــل
لصــاحل الشــعب المنتفــض ،الــذي ال يــزال مُ تمســكا ً بمطالبــه ومــرا ً عــى
اســتكمال نضالــه الــذي لــم يتوقــف منــذ  22مــن فربايــر  ،2019رغــم كيــد
النظــام ،ســواء عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أو عــى الميــدان فلــن
يهــدئ بــال هــذا الشــعب إال عندمــا يحقــق الدولــة المدنيــة ،دولــة العــدل
والقانــون واحلريــات الديمقراطيــة.
فرع حركة رشاد باجلزائر العاصمة
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الهجمة الرشسة عىل وحدة احلراك

إن الهجمــة الرشســة الــي يتعــرض لهــا كل المناضلــن األحــرار يف
داخــل اجلزائــر وخارجهــا وتحديــدا حركــة رشــاد هــي عمليــة ممنهجــة مــن
طــرف الدولــة العميقــة بذراعهــا المخابــرايت .فبعــد فشــل اســراتيجية
زرع فتنــة “الــزواف” وســط الشــعب ،بمحاولــة شــيطنة منطقــة القبائــل
مــن خــال إذكاء الــراع العــريق “قبايــي  /عــريب” وعــدم صالحيــة
خمريتهــا ،نشــهد إعــادة رســكلة اخلــاف الفكــري “العلمــاين /االســامي”
الــذي مهــد لــه ســعيد ســعدي مــن خــال مقاالتــه المنشــورة يف مــارس
المــايض الــي تعيــد للذهــن مســاندته إلنقــاب العســكر عــى اخليــار
الشــعيب يف انتخابــات .1991
تســتثمر الدعايــة االعالميــة يف عــدة اتجاهــات عــى الصعيــد الداخــي
واخلــاريج .فمــن أشــهر األكاذيــب الــي تروجهــا بعــض األبــواق عالقــة
مزعومــة حلركــة رشــاد بدولــة عربيــة واســامية وصلــت إىل حــد االدعــاء
الســخيف بتقديــم تمويــل لهــا بهــدف زعزعــت اســتقرار البــاد .الغريــب
يف األمــر أن تلــك االدعــاءات ال تســتند إىل أي دليــل إثبــات بــل وحــى
قرينــة .هــذا االفــراء الــذي يروجــه الذبــاب االفــرايض ال يعــدو ان يكــون
زوبعــة يف فنجــان مــا تفتــأ أن تخبــو .إن األبــواق الــي خرجــت مــن ســباتها
لشــتوي يف هــذه المرحلــة احلساســة ــــ بعــد تعليــق المســرات الشــعبية
الســلمية بســبب الكرونــا ــــ متهمــة رشــاد بالعنــف تــارة وااللوطنيــة تــارة
أخرى تتجاهل عمدا ســجل مســرة رشــاد منذ تأسيســها يف  2007عىل
مبــدأ التغيــر اجلــذري للطبيعــة العســكراتية للنظــام بالطــرق الســلمية.
كمــا انهــا تتجاهــل عمــدا اجلهــد البيداغــويج المعتــر الــذى اولتــه رشــاد
لنــر ثقافــة المقاومــة االلعنفيــة مــن خــال أبحــاث ووثائقيــات متاحــة

عــى مواقــع احلركــة منــذ ســنوات .فحركــة رشــاد ومنــذ تأسيســها تدعــو
إىل رضورة تغيــر منظومــة احلكــم الفاســدة بالطــرق الســلمية االلعنفية
مــن خــال ميثاقهــا ومــن خــال كل كتابتهــا ومداخــات كل أعضائهــا يف
داخــل الوطــن وخارجــه ،كمــا تتمســك أشــد التمســك بســلمية احلــراك
الشــعيب ووحدتــه ونبــذ كل فرقــة وانقســام ســواء أكان ايديولوجيــا،
عرقيــا أو جهويــا حــى تتحقــق الدولــة المدنيــة دولــة العــدل ،والقانــون
وإرســاء قواعــد الديموقراطيــة الــي تضمــن حقــوق كافــة المواطنــن
دون تميــز.
ينبغــي إدراك حقيقــة أن هــدف ســلطة األمــر الواقــع بهيمنتهــا
المخابراتيــة هــو القضــاء عــى احلــراك الشــعيب مــن خــال زعزعــة
وحدتــه وتماســك اطيافــه .وهــذه احلقيقــة تجعــل األحــرار يحرصــون
كل احلــرص عــى عــدم اخلــوض يف الرصاعــات االيدلوجيــة ألنهــا اخللطــة
الوحيــدة الــي بقيــت لهــذا النظــام المتهالــك والــي جربها يف تســعينيات
القــرن المــايض أثنــاء محنــة اجلزائــر .فهــل هــذه اخللطــة مازالــت صاحلــة
يف زمــن وســائل التواصــل االجتماعــي؟ ولمــاذا لــم تتــم هــذه الهجمــة
عندمــا كانــت المســرات الشــعبية يف أوجهــا؟ أليــس احتــدام هــذه
الهجمــة ضــد رشــاد واحلــراك لدليــل عــى أن الســلطة تســابق الزمــن
تخوفــا مــن عــودة زخــم احلــراك الموحــد؟
فرع حركة رشاد باألغواط

زوبعة يف فنجان

أبــدا ً لــن تنجـرَّ حركــة رشــاد ،للدخــول يف زوبعــة مــن الرصاعــات العقيمــة
واالتهامــات الباطلــة ،فغايتهــا واحــدة وهــي التغيــر اجلــذري للنظــام
بالُطــرق الســلمية االلعنفيــة .وهدفهــا إقامــة دولــة العــدل واحلُكــم
الراشــد ،هــذا هــو مبدئهــا منــذ ســنة  2007ولغايــة يــوم النــاس هــذا لــن
تحيــد عنــه قيــد أنملــة .مهمــا كانــت االتهامــات والهجومــات فلــن تدخــل
احلركــة يف رصاع عقيــم ال يُســمن وال يُغــي مــن جــوع ،وال يخــدم ال اجلزائــر
وال الشــعب اجلزائــري .ان هــذا الــراع ال يخــدم ســوى النظــام احلاكــم
ويطيــل يف عمــره.
ً
ً
مــاذا سيســتفيد مناضــلٌ أيــا كان توجهــه وأيــا كانــت ايديولوجيتــه
باختــاق رصاع واهــم ،ويصــب الزيــت عــى النــار بإحيائــه للرصاعــات
األيديولوجيــة القديمــة الــي لــن تخــدم أحــدا ً مــن غــر هــذا النظــام
والعــودة بالشــعب اجلزائــري لســنوات الــدم والنــار ،الــذي قــاس وعــان
منهــا الكبــر والصغــر مــن أقــى اليمــن إىل أقــى الشــمال .رصاعٌ لــم
يســتفد منــه ســوى تُجــار الــدم وســمارسة احلــروب بإدخــال اجلزائــر يف
دوامــة عنــف راح ضحيتهــا أكــر مــن  250ألــف قتيــل و 18ألــف مختطــف
وتراجعــت البــاد عــرات الســنوات إىل الــوراء.
نــأيت اليــوم وبعــد أن خــرج فخامــة الشــعب اجلزائــري بالماليــن يف
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كل ربــوع الوطــن كبــارا ً وصغــارا ً نســا ًء ورجـ ً
ـال مُ ثقفــون وبســطاء بــكل
مشــاربهم يقولــون بصــوت واحــد “مدنيــة ليســت عســكرية”“ ،قبايــي
عــريب خــاوة خــاوة”“ ،حراكُنــا ليــس علمــاين وليــس إســامي”“ ،حراكنــا
شــعيب” ،فلمــاذا ننبــش اليــوم المــايض المريــر الــذي دفــع ثمنــه الشــعب
اجلزائــري بســبب حقــد وغــل البعــض ،وجهــل البعــض اآلخــر وأجنــدة
آخريــن.
إن هــذا احلــراك متواصــل وســيُكمل طريقــه غــر آبــه بالعقبــات وبــل
ســيعود أقــوى ممــا كان عليــه يف البدايــة ،فهــو أم ـ ُ
ل الشــعب اجلزائــري
يف صناعــة التغيــر رغــم كيــد الكائديــن وغبــاء وحقــد احلاقديــن .فقــد قــال
اللــه ســبحانه وتعــاىل ( وعــى أن تكرهــوا شــيئا وهــو خــر لكــم وعــى
أن تحبــوا شــيئا وهــو رش لكــم) ثــم يُكمــل ســبحانه وتعــاىل كالمــه بقــول
( واللــه يعلــم وأنتــم ال تعلمــون) .إن الهجــوم عــى رمــوز احلــراك يــأيت مــن
جهــات متطرفــة ورصخاتهــم كأنهــا زوبعــة يف فنجــان لــن تزعــج الكبــر
ولــن توقــظ الصغــر .فهــؤالء اليــوم يرثــون وظيفــة صاحــب المهمــات
القــدرة أحمــد أويــي.
فرع حركة رشاد بالبليدة

مــن مظاهــر عســكرة الدولــة ،تضخــم حجــم اإلنفــاق العســكري ،إذ
تتجــه نفقاتنــا العســكرية نحــو االرتفــاع كل ســنة حــى أصبحنــا نحتــل
مراتــب الصــدارة يف التصنيفــات العالميــة ،اجلزائــر  5أكــر الــدول
المســتوردة أللســلحة يف العالــم حســب معهــد ســتوكهولم ألبحــاث
الســام والتســلح ،إذ تمثــل مزيانيــة التســلّح يف اجلزائــر  % 25مــن
مزيانيــة القــارة اإلفريقيــة برمتهــا  42.6مليــار دوالر ونصــف نفقــات
شــمال إفريقيــا  21.1مليــار دوالر .المســتفيد األكــر مــن زيــادة تســلح
اجلزائــر هــي روســيا بـــ  % 59مــن الــواردات والصــن بـــ .% 10
تفــوق مزيانيــة الدفــاع ( 10.5مليــار دوالر ) مجمــوع مزيانيــي التعليــم
( 6.8مليــار دوالر ) والصحــة ( 3.5مليــار دوالر ) .مزيانيــة الدفــاع
اجلزائريــة ( 10.5مليــار دوالر ) تفــوق مجمــوع مزيانيــات دفــاع كل مــن
مــر ( 4.4مليــار دوالر ) والمغــرب ( 3.4مليــار دوالر ) وتونــس (0.5
مليــار دوالر ) مجتمعــة البالغــة ( 8.3مليــار دوالر ) ،إذ تنفــق اجلزائــر 3
أضعــاف مــا ينفقــه المغــرب عــى الدفــاع و 21مــرة مــا تنفقــه تونــس.
تنفــق اجلزائــر عــى البحــث العلمــي ( 2.8مليــار دوالر ) ربــع مــا تنفقــه

عــى الدفــاع ،بينمــا تنفــق اليابــان عــى البحــث العلمــي ( 130مليــار
دوالر ) ثالثــة أضعــاف مــا تنفقــه عــى الدفــاع ( 46مليــار دوالر ).
مزيانيــة الدفــاع يف اجلزائــر تســتحوذ عــى  % 25مــن المزيانيــة الســنوية،
مقابــل نســبة  17%يف الســعودية ،و 12%يف ألمانيــا ،و 7%يف تونــس،
بــل وتصــل  5%فقــط يف اليابــان.
ال تكشــف الســلطة تفاصيــل مرصوفاتهــا العســكرية ،بــل تكتفــي بنــر
رقــم واحــد هــو إجمــايل المزيانيــة الــي تفــوق عــادة  10مليــار دوالر،
والغريــب أنــه ال يحــق للربلمــان وال لمجلــس المحاســبة وال للصحافــة
وال ألي جهــة مناقشــة أو مراجعــة مزيانيــة اجليــش ،يتشــبثون بــأن تكــون
هــذه المزيانيــة رقمــا ً واحــدا ً يف قانــون الماليــة يذكــر للمعرفــة فقــط مــن
قبــل الربلمــان حــن التصديــق عــى المزيانيــة الســنوية.
لكــن مؤسســة “ ”Jane’s Information Groupاألمريكيــة كشــفت
جانبــا مــن هــذه المزيانيــة ،إذ يــرف أكــر جــزء مــن المزيانيــة الدفــاع
لدفــع أجــور الموظفــن بـــ  5.8مليــار دوالر تمثــل  55%مــن إجمــايل
النفقــات ،ثــم نفقــات رشاء العتــاد والعمليــات والصيانــة بـــ  2.1مليــار
دوالر تمثــل  20%مــن إجمــايل النفقــات ،والمفارقــة أن مزيانيــة البحــث
والتطويــر  0.02مليــار دوالر ،تمثــل  0.2%فقــط مــن مجمــل النفقــات.
ترجــع الســلطة ارتفــاع مزيانيــة الدفــاع إىل رضورة ضمــان األمــن عــر
احلــدود ومحاربــة اإلرهــاب ومكافحــة التهريــب وتطويــر وعرصنــة
اجليــش ،وهــي أســباب معقولــة ،لكــن ارتفــاع المزيانيــة نفســها يرجعــه
معارضــون أيضــا ً إىل نفــوذ اجليــش يف القــرار الســيايس بمــا يســمح
لــه بطلــب مزيانيــة أكــر ،وكــذا اســرضاء القــوى الكــرى عــر صفقــات
التســليح ومــا تــدره هــذه الصفقــات مــن عمــوالت هائلــة تذهــب جليــوب
بعــض القــادة العســكريني.
واآلن  ...ألــم يحــن الوقــت إلخضــاع مزيانيــة الدفــاع للرقابــة المدنيــة
يف الربلمــان ؟

يمكنكم مطالعة اعداد مدنية عىل موقع

https://www.yumpu.com/ar/document/view/2020-/63494094
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المافيــا .أمــا الفريــق الوطــي لكــرة القــدم فيعتــره النظــام مخــدرا ً
جلماهــر الكــرة والشــعب ،وأكــر دليــل عــى ذلــك هــو أن وزيــر الشــباب
والرياضــة يُعتــر وزيــرا ً لكــرة القــدم والفريــق الوطــي .وأول مــا يُســأل
عنــه عنــد تعيينــه هــو برنامــج مباريــات الفريــق الوطــي ،إذ يحــرص يف
الســلطة الــي تهتــم بــه وتوفــر لــه رشوط
اخلرجــات اإلعالميــة عــى مــدح ُّ
ً
النجــاح .أحيانــا ً يكــون الوزيــر مرشفــا عــى تنظيــم مقابــات الفريــق
الوطــي ،حــى أنَّــه يُمكــن اجلــزم أن مصــاحل الواليــة والبلديــة تتجنَّــد ألي
مُ قابلــة أكــر مــن تجنُّدهــا اليــوم لمحاربــة وبــاء الكورونــا .هــذا ودائمــا ً
مــا تُنســب انتصــارات الفريــق الوطــي إىل النظــام ،وخيباتــه إىل ال ُمــدرب
وااللعبــن والفدراليــة ذرا ً للرمــاد يف األعــن.

منظومــة كــرة القــدم هــي جــزءٌ مــن منظومــة الفســاد الكــرى باجلزائــر.
ومعرفــة آلياتهــا يجعلنــا عــى درايــة بحجــم الفســاد المُســترشي يف هــذا
النظــام ،حيــث أن رئيــس الفدراليــة يُعـ َّـن باالنتخــاب ،وأعضــاء المكتــب
يعيَّنــون بمنطــق الــوالء والتوازنــات دون أي مراعــات للكفــاءة أو المهنيَّة.
كمــا أن قوانــن اجلمعيَّــة العامــة وُضعــت عــى مقــاس بعــض األعضــاء
الذيــن يوافقــون عــى أي يشء وكل يشء ،وال يحــق لهــم المُعارضــة أو
اإلدالء بآرائهــم َّ
وإل يتعرضــون للمضايقــات أو يُهـ َّد ُدون بالفصــل.
الســلطة ومطيعــا ً
أمــا رئيــس الرابطــة فيجــب أن يكــون مُ قربــا ً مــن دوائــر ُّ
لهــم ،يف حــن أن رئيــس جلنــة احلُـكَّام ال يُعــن احلُـكَّام وال يقــدر حــى عــى
ل مُ عــارض لرئيــس الرابطــة أو اللّجــان يُقــى بالقانــون.
مُ عاقبتهــم .وك ُّ
أمــا الفـ ُ
ـرق الرياضيَّــة فحالهــا حــال األحــزاب السياســية بالبــاد ،يُدريهــا
ويمــول مبارياتهــا عرَّابــون انتهازيــون ،وحــى مواقيــت المُقابــات تتدخل
فيهــا الســلطة اخلفيَّــة حســب مــا يخــدم مصاحلهــا ،الختيــار أنســب وقــت
لتلهيــة الشــعب يف حالــة انشــغال الــرأي العــام باألوضــاع السياســية أو
االجتماعيــة.
ُ
يــرف النظــام اجلزائــري عــى هــذه المنظومــة أمــواال ً طائلــ ًة دون
محاســبة أو متابعــة مصريهــا .ال تتــم مُ ســائلة ّأي عضــو مــن هــذه
ُ
حيــث لــم
المنظومــة كونهــم مجنَّــدون للــوالء والتأييــد والمســاندة،
يحــدث يومــا ً التحقيــق يف التســيري والتالعبــات داخــل هــذه األنديــة
ل فســاد يطفــوا إىل الســطح يت ـ ُّم دفنــه بشــى الطــرق.
الرياضيَّــة ،وك ُّ
وعليــه ُفيمكــن القــول بــأن الهــدف مــن كــرة القــدم يف اجلزائــر هــو مجــرد
مــروع للنهــب وتوجيــه اجلماهــر وإعطائهــا مجــاال ً للتعبــر الســيايس
داخــل المالعــب عــوض اخلــروج إىل الشــارع .والمُلفــت اللنتبــاه أنــه
بإعــام النظــام مســموح انتقــاد منظومــة كــرة القــدم واحلديــث عــن
فســادها.
أمَّــا الفريــق الوطــي لــدى النظــام فهــو بمزنلــة رشكــة ســوناطراك،
وأهميتـ ُه تتعــدى اجلانــب الريــايض .يعيــش النظــام مــن عائــدات البــرول
حيــث كلَّمــا ارتفعــت المداخيــل اســتقوت عــى الشــعب ،وتقـرَّب منهــا من
يس ـمّون أنفســهم بالمعارضــة والتـ َّـف حولهــا االنتهازيــون والطامعــون،
فيســعى النظــام إىل رشاء الســلم االجتماعــي بطــرق وأســاليب مختلفــة.
مــن جهتهــا تعمــل احلكومــة دومــا ً عــى إبعــاد رشكــة ســونطراك عــن
النقاشــات السياســية واالقتصاديــة .فمــن يعــرف صفقاتهــا ومزيانيتهــا
أو طــرق رصفهــا لمواردهــا يُــدرك أن ســلطة مديرهــا تعلــوا عــى ســلطة
الوزيــر األول ،وهــي َّ
الشــجرة الــي تُغطــي غابــة اإلخفــاق والفشــل
والتقصــر وســوء التســيري ،وتعامالتهــا اخلارجيــة أشــبه بصفقــات

10

إن اهتمــام الســلطة بالفريــق الوطــي يعــود إىل التعلُّــق الكبــر للشــعب
اجلزائــري بــه ،فرتيــد اســتغالل واالســتفادة مــن ذلــك سياســيا ً واجتماعيــاً،
فــا فائــدة ماليــة منــه كتلــك المحققــة مــن ســوناطراك .ومــن األمثلــة
المؤكــدة لذلــك :كأس األمــم اإلفريقيــة بتونــس ســنة  ،2004فقــد
اس ـتُغِلَّت فيهــا نتائــج الفريــق الوطــي للتغطيــة عــى الرصاعــات الــي
ْ
َّ
ُّ
حدثــت تلــك الســنة ،منهــا ترشــح عــي بــن فليــس ومــا خلفــه يف بيــت
األفــان ،وإبعــاد اجلــرال العمــاري وتثبيــت العهــدة الثانيــة .نذكــر أيضــا ً
مقابلــة أم درمــان الــي غطَّ ــت عــى مــرور العهــدة الثالثــة وإضعاف صوت
الرافضــن لهــا .فمــن سيســمع صوتهــم وســط األهازيج والهتافــات فرحا ً
بانتصــار الفريــق الوطــي ،الــذي رَ َوت نشــوته أغلــب الشــعب اجلزائــري
يف كافــة رُبــوع الوطــن ،وتزامــن ذلــك أيضــا ً مــع ارتفــاع أســعار البــرول
ومداخيــل ســوناطراك .وثالـ ُ
ـث مثــا ٍل عــى اســتغالل النظــام لكــرة القــدم
هــو تأهُّــل الفريــق الوطــي إىل الــدور الثــاين مــن مونديــال الربازيــل ســنة
ـس مقعــد يريــد احلكــم
 .2014وهــو األمــر الــذي أنــى البعــض رُؤيــة رئيـ ٍ
مــدى احليــاة ،وشــجع مقربــن مــن دائــرة احلكــم والقــوى غــر الدســتورية
عــى أن يســتغلوا األوضــاع لنهــب خــرات وأمــوال البــاد .فــكأن إبعــاد
اجلــرال توفيــق ال حــدث! وتســلُّط الســعيد بوتفليقــة ال ي ُهــم ،وتوالــت
الفضائــح حــى أصبحــت أمــرا ً عاديــاً ،إذ تزامــن ذلــك أيضــا ً مــع عائــدات
بالســكن وإنجــاز
قياس ـيَّة لرشكــة ســوناطراك وإلهــاء مُ منهــج للشــعب َّ
مشــاريع وهميــة ولونســاج وغريهــا.
أمــا مرحلــة مــا بــن  2015-2018فقــد شــ ِهدت تراجــع نتائــج الفريــق
الســلطة خلــق فــوىض رئاســة االتحاديــة إلللهــاء
الوطــي ،فحاولــت ُّ
وإبعــاد المســؤولية عنهــا .فدعمــت رجُلهــا محمــد روراوة الــذي قــال“ :لــن
أنســحب حــى يطلــب مــي ذلــك الرجــل الكبــر” (ملمحــا اىل الســعيد).
ثــم جــا َء خــر الديــن زطــي عــى طريقــة تبــون بعــد حــراك كــروي
متحكـ ٍـم فيــهَّ ،
نصــب رابــح ماجــر بأوامــر فوقيــة رغــم الرفــض القاطــع لــه
ُ
مــن جميــع فعاليَّــات كــرة القــدم .حــى جــاء بلمــايض الــذي كان مطلبــا
شــعبياً ،وقبِلــوا توليــه أمــور الفريــق الوطــي مُ رغمــن تفاديــا ً أللســوأ.
وكانــت كأس إفريقيــا  2019الفرحــة الــي لــم يتــم ولــم يكــن ممكنــا ً
الســطو عليهــا.

اطمئنوا ،رشاد ترشب من ماء صاف
رشــاد حركــة سياســية تقــوم عــى مبــادئ وقيــم ،يمكــن للجميــع االطــاع
عــى ميثاقهــا عــى موقعهــا وصفحتهــا ،والتحقــق منهــا والتيقــن أنهــا
وفيــة لهــا .ان رشــاد ال تســر يف مهــب الريــح أو تغــر توجههــا لرتكــب
موجــة اللحظــة ،أو تدعــم جانــب المســيطر مهادنــة ،هــذا ليــس
مســارنا وال هــي شــيمنا .رشــاد ثابتــة يف رســالتها المبدئيــة القيميــة ،وال
تشــخصنها؛ عندمــا شــنت عصابــة قايــد صــاحل حربــا ضــد مــن أســموهم
زواف ،دافعــت رشــاد عــى حلمــة اجلزائــر ورفضــت تخويــن فئــة مــن
الشــعب ظلمــا وواجهــت التقســيم العــريف اآلثــم بــا هــوادة أو مجاملــة.
وعندمــا اســتبدلت العصابــة المســتجدة حربهــا ،لتنتقــل مــن اذكاء
نعــرة عرقيــة خسيســة ،إىل تأجيــج خــاف أيديولــويج مقيــت ،لتفتيــت
الشــعب ،كمــا فعلــت ســابقتها ،لتحقــق نفــس الهــدف القــايض بطحــن
المواطنــن يف حــروب لــن تنتهــي ،وتحــرف معركتــه مــن معركــة شــعب
ضــد االســتبداد ،إىل معركــة اقتتــال األشــقاء ،اعتــرت رشــاد أن المعركــة
ضــد االســتبداد والمســتبدين .وحــذرت مــن كل مــن يقحــم النعــرات
العرقيــة أو اللغويــة أو األيديولوجيــة ،وبيّنــت أنــه ينهــل مــن نفــس
المســتنقع ،الــذي نهلــوا منــه منــذ  1962إلحــكام قبضتهــم وســيطرتهم
عــى الشــعب.

لقــد حــدد ت رشــاد الهــدف :إرســاء دولــة مدنيــة ،وإقامــة دولــة العــدل
والقانــون .وحــددت الوســيلة :نضــال ســلمي لــن تحيــد عنــه .وحــددت
اخلطــوط احلمــراء الــي تحافــظ عــى اجلميــع :حلمــة الشــعب ووحــدة
الوطــن ،واحــرام تنــوع اجلزائريــن ،وحق اجلميع ،دون اســتثناء أو تفاضل،
يف التعبــر عــن أرائــه وقناعاتــه ،بســلمية وشــفافية واحــرام .وبهــذا
الســلوك والقناعــة الراســخة ،فككــت رشــاد كل األلغــام والمؤامــرات،
وفضحــت كل احليــل ووضعــت األصبــع عــى اجلــرح بوعــي ومســؤولية
وقناعــة .وكمــا تعتــر حركــة رشــاد نفســها أنهــا جــزء مــن الشــعب ،ال أكــر
وال أقــل ،وتناضــل ضمنــه يف مطالبــه ،ألنهــا تشــعر بمــا يشــعر بــه ،تتألــم
لمــا يتألــم بــه وتفــرح ألفراحــه ،وتقاســه آالمــه وآمالــه.
مــن أجــل ذلــك ،تتحمــل رشــاد كل آذى ،ولــن تثنينــا كل الدســائس
والمكائــد عــن خيارنــا ،ألننــا نعتــر ذلــك تضحيــة يجــب دفعها مــن أجل أن
تتعــاىف اجلزائــر وشــعبها المكلــوم الكريــم .ولــن نغــر مبادئنــا ولــن نخطــئ
الهــدف وال الوســيلة ،وســنظل نصــدع بهــا :دولــة مدنيــة ،ونحــرص عــى
التغيــر الشــامل والنضــال الســلمي ،الطريــق الوحيــد الكفيــل بالتصــدي
الفعــال ضــد االســتبداد وإرهــاب الدولــة البوليســية .أمــا الدليــل عــى
نجاعتــه ،أنــه أقــض مضجــع كافــة العصابــات ،كمــا نشــهده ممــا تكشــف
مــن حالــة هســتريية وحقــد وحملــة هوجــاء ضــد كل مــن يحــرص مــن
األحــرار عــى هــذا المســار التحــرري.

تاريخ اجلزائر العسكرايت وتحدي تمدين الدولة اجلزائرية

https://youtu.be/ThI8WccwK-Y

فرع حركة رشاد بسكيكدة
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