نوفمرب 2020
االفتتاحية

نوفمرب الثورة يأىب التدنيس
رحم الله المجاهد خلرض بورقعة

أحيــا الشــعب اجلزائــري ذكــرى انــدالع
الثــورة التحريريــة المباركــة يف الفاتــح
مــن نوفمــر مــن العــام المــايض بمســرات
مليونيــة شــهدتها كل واليــات الوطــن
يف مشــهد قــوي عكــس االرادة الشــعبية
الملحــة يف تغيــر النظــام وإرســاء
الدولــة المدنيــة ،وهــو مــا كان بــارزا ً مــن
خــال الشــعارات الموحــدة الــي دوَّت
يف جميــع ربــوع الوطــن .فــأىت نظــام
العصابــة المســتجد هــذا العــام ليُدنــس
هــذه الذكــرى المجيــدة باســتفتاء لتمريــر
دســتور غــر رشعــي يخــدم مصــاحل الــدول
الغربيــة الكــرى بغيــة تأجــر اجليــش
اجلزائــري يف مســتنقعات حــروب منطقــة
الســاحل .كانت نســبة مقاطعة االســتفتاء
المزعــوم صفعــة للعصابــة وتذكــر لمــن
مــازال لديــه شــك بــأن “الديكتاتوريــات ال
تنظــم انتخابــات لتخرسهــا”.
نوفمــر الثــورة يــأىب التدنيــس ،وهــا هــو
المجاهــد خلــر بورقعــة يرحــل اىل جــوار
ربــه يف عــام احلــراك الثــاين يك يقــرن
نوفمــر  2020باســمه الرمــز وليــس باســم
دســتور العصابــة المســتبيح للســيادة
الوطنيــة .أي ســلطة ال تســتمد رشعيتهــا
السياســية مــن شــعبها تســقط فريســة
البــزاز الــدول الكــرى الــي تحميهــا ضــد
إرادة شــعبها مقابــل خدمــات ومزايــا.
هــذا محــور هــذا العــدد أيــن نبــن نظــرة
رشــاد للســيادة الوطنيــة والبيئــة الدوليــة.
ويف موضــوع عــى صلــة نواصــل نــر
مقتطفــات مــن رســالة رشــاد للجيــش
الوطــي الشــعيب بخصــوص الدولــة
المدنيــة والتاريــخ ،خاصــة وأننــا يف شــهر
الثــورة ،نوفمــر .إ ّن اجلنــود احلقيقيــن
يجســدون ثالثــة فضائــل :الواجــب
ّ
والــوالء والوطنيــة .والواجــب األســايس
للجنــدي هــو حمايــة أمــن ومصــاحل بلــده.
أ ّمــا والؤه األعــى فهــو لبلده قبــل أن يكون
لقادتــه .وال تتعلّــق الوطنيــة بحمايــة أرض
األجــداد بقــدر مــا تتعلّــق باحلفــاظ عــى
أرض األحفــاد.
ويف العــدد ملــف حــول الفــن يف زمــن
الثــورة ،إضافــة إىل مجموعــة مــن
المقــاالت المتنوعــة مــن مســاهمات
فــروع احلركــة.

ندوة تكريما للمجاهد خلرض بورقعة مع أعضاء رشاد،
 7ديسمرب  ،2017اجلزائر العاصمة.
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االلعنف وبدائله

ل رشــاد
وهــي أنظمــة تــدور ،دون أدىن شــك ،يف فلــك قــوى أجنبيــة .وتظـ ّ
مقتنعــة أكــر مــن ّأي وقــت مــى بــأ ّن النهــج االلعنفــي ليــس مجــرّد
رضورة تاريخيــة ،نظـرًا للتكلفــة المد ّمــرة الناجمــة عــن العنــف الســيايس
يف المنطقــة ،لكنــه ً
أيضــا األكــر مالءمــة للتغيــر اجلــذري ،ويحظــى هــذا
النهــج بدعــم شــعيب قــوي يف اجلزائــر ،ممــّـا يضمــن وحــدة البلــد وســيادته.
السيادة والبيئة الدولية
تحتفــظ حركــة رشــاد بحقهــا يف احلديــث مــع جميــع الفاعلــن السياســيني
غــر احلكوميــن والمنظمــات غــر احلكوميــة والمفكريــن يف العالــم
العــريب والغــريب ً
أيضــا .لكــن تحــرص احلركــة دائمـًــا عــى أن تجــري هــذه
االتصــاالت بطريقــة شــفافة مــع احــرام أهــداف ومبــادئ احلركــة ،الســيما
ألي ّ
اســتقالليتها ورفضهــا ّ
تدخــل أجنــي يف حــارض ومســتقبل اجلزائــر
الســيايس .وبنــا ًء عليــه ،فقــد شــارك أعضــاء مــن رشــاد يف مؤتمــرات
ولقــاءات مــع نشــطاء سياســيني ومــن المجتمــع المــدين ،مــن خلفيــات
أيديولوجيــة مختلفــة (قوميــن ،إســاميني ،علمانيــن ،وغريهــم) .ومــن
البديهــي أ ّن االجتمــاع أو النقــاش مــع هــذه الكيانــات أو األشــخاص ال
يعــي بحــال مــن األحــوال ،الموافقــة عــى جميــع آرائهــم أو أفعالهــم .ويف
هــذا الصــدد ،إ ّن الهجمــات األخــرة الموجهــة ضــد رشــاد ،الــي تتهمهــا
تــارة بالعمــل لـ”أجنــدة تركيــة و/أو َق َطريــة“ أو باالنتمــاء إىل تيّــار ”اإلخــوان
المســلمني“ ،ال تســتند إىل ّأي حقيقــة مــن شــأنها أن تضفــي عــى هــذه
المزاعــم أدىن مصداقيــة .فــا تقيــم رشــاد عالقــة مــع ّأي دولــة كانــت،
وهــي ترفــض دائمـًــا وبشــكل واضــح ومُ علَــن ّأي ّ
تدخل أجنــي يف البلد .وال
رسا عندمــا نقــول أ ّن احلكومتــن القطريــة والرتكيــة تُقيمــان أفضــل
نذيــع ً
العالقــات مــع النظــام اجلزائــري وال تدعمــان ّ
بــأي شــكل مــن األشــكال
احلــراك ،فضـ ًـا عــن منعهمــا بعــض أعضــاء رشــاد مــن دخــول بلديهمــا.
عــاوة عــى ذلــك ” ،فحركــة اإلخــوان المســلمني“ لهــا ممثليهــا الرســميني
يف اجلزائــر ،وليــس لرشــاد ّأي صلــة هيكليــة بهــذا التنظيــم .لكــن لــن
نقبــل أبــدًا أن تســتخدم دكتاتوريــات اخلليــج ومــر ،الــي تشــ ّن حر بًــا
ضــد “اإلخــوان المســلمني” ،خاصــة منــذ االنقــاب عــى الرئيــس محمــد
ل اتصــال بـ”اإلخــوان
مــريس رحمــه اللــه ،أبواقهــا يف اجلزائــر لتجريــم ك ّ
المســلمني“ ،لــذا نكـرّر ونقــول :ليس لرشــاد ّأي عالقة عضويــة بـ”اإلخوان
المســلمني” ،لكنهــا ترفــض ً
رفضــا قاطعًــا الســماح ّ
ألي كان أن يفــرض
عليهــا أو يمنعهــا مــن االجتمــاع أو النقــاش مــع هــذه اجلهــة السياســية
أو تلــك.
ثمــة موضــوع آخــر تتداولــه نفــس الدوائــر الــي تشـ ّن حر بًــا هوجــاء ضــد
رشــاد ،هــو دعــم رشــاد المزعــوم لـ”عــدوان الناتــو عــى ليبيــا“ .وهنــا تجــدر
اإلشــارة ً
ّ
التدخــل اإلمربيــايل حللــف
أول إىل أ ّن رشــاد دأبــت عــى إدانــة
ّ
ً
شــمال األطلــي يف العالــم العــريب ،وأيضــا المشــاركة الموثقــة للجيــش
اجلزائــري يف منــاورات وتماريــن الناتــو ،بحضــور اجليــش الصهيــوين.
إ ّن ثــورة  2011يف ليبيــا هــي ثــورة مواطنيــة ضــد دكتاتوريــة ،ومــن هــذا
المنطلــق أشــادت بهــا رشــاد .وقــد زار بعــض أعضــاء رشــاد ليبيــا يف عــام
 2011بدعــوة مــن أصدقــاء ليبيــن ونشــطاء يف مجــال حقــوق اإلنســان،
يحظــون بســمعة جيــدة واحــرام واســع [ .]9وســواء تعلّــق األمــر بليبيــا
أو بســوريا ،فقــد شـجّعت رشــاد دائ ًمــا محاوريهــا عــى ترســيخ نضاالتهــم
ّ
التدخــل األجنــي الــذي
يف نهــج االلعنــف ،مــع اســتنكارها يف الوقــت نفســه
كان الســبب الرئيــي النحــراف الثــورات االلعنفيــة والدفــع بالبلديــن يف
حــروب أهليــة مروعــة.

االلعنف

قبــل حــى تشــكيل احلركــة بوقــت طويــل ،رشع مــن ســيقومون بتأسيســها،
يف عمــل فكــري معمّــق حــول االســراتيجيات واألســاليب الــي يمكنهــا
أن تُحــدث التغيــر يف اجلزائــر .ومنــذ الوهلــة األوىل ،وقــع االختيــار عــى
االلعنــف االســراتييج ،وتبــع ذلــك دراســة مفصلــة جلميــع تجــارب
التغيــر الــي عرفتهــا البرشيــة تقريبًــا .تع ـدّدت وتنوّعــت المراجــع الــي
تمّــت دراســتها بهــذا الشــأن ،فشــملت رؤى ومواقــف دعــاة االلعنــف
وأيضــا منتقديــه ،ســوا ًء تعلّــق األمــر بااللعنــف العقائــدي أو االلعنــف
اإلســراتييج .وتـ ـمّت دراســة النصــوص الكالســيكية لســون تــزو (Sun
 ،)Zhuوالبويســيه ( ،)La Boétieوثــورو ( ،)Thoreauوتولســتوي
( ،)Tolstoiإخل ،والنصــوص الدينيــة (القــرآن الكريــم ،اإلنجيــل ،إخل)،
باإلضافــة إىل الكتابــات والتجــارب احلديثــة :غانــدي ( ،)Gandhiلوثــر
كينـ�غ(  ( ،)Luther Kingمانديــا ( ،)Mandelaمالكــوم إكــس (�Mal
 ،)colm Xهولمــز ( ،)Holmesشــارب ( ،)Sharpغالتونــغ (،)Galtung
جــودت ســعيد ،آش ( ،)Ashدولتــي ( ،)Dolciكامــارا (،)Camara
ناجلــر ( ،)Naglerديلينجــر ( ،)Dellingerأرنــدت ( ،)Arendtإخل.
وأكــدت رشــاد عــى خيــار االلعنــف منــذ تأســيس احلركــة يف  ،2007ســوا ًء
يف ميثاقهــا أو يف اآلالف مــن مداخــات أعضائهــا يف وســائل اإلعــام
ويف كافــة إصداراتهــا وبياناتهــا الصحفيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،أنتجــت
احلركــة سلســلة مــن األفــام الوثائقيــة تــرح فيهــا األســلوب االلعنفــي
وتقــدم ً
أيضــا حجــج احلركــة ضــد البدائــل األخــرى مثــل اســتخدام العنــف
ّ
أو االنقــاب أو التدخــل األجنــي أو التغيــر مــن خــال ”التوغــل يف
مؤسســات النظــام القائمــة“ .وتجــدر اإلشــارة ً
أيضــا إىل أ ّن اإلســراتيجية
االلعنفيــة الــي اعتمدتهــا رشــاد اعتُــرت يف البدايــة نهجًــا طوباويًــا
ليــس لــه ّأي فرصــة للنجــاح يف العالــم العــريب المعتــاد عــى االنقالبــات
والتمـرّدات المســلّحةّ .إل أ ّن الثــورات العربيــة يف أواخــر عــام  2010أثبتــت
أ ّن االلعنــف ليــس ممكنًــا يف هــذه المنطقــة مــن العالــم فحســب ،بــل هــو
ف ّعــالٌ ً
أيضــا.
ّ
لكــن ال بــد مــن اإلشــارة إىل أ ّن األنظمــة العربيــة التســلطية الــي فوجئــت
يف البدايــة بالثــورات الشــعبية االلعنفيــة ،واجهــت الوضــع مــن خــال
ّ
والتدخــات اخلارجيــة
حبــك وشــن ثــورات مضــادة (االنقــاب يف مــر
ّ
والعنــف المســلّح يف ســوريا وليبيــا) .وبالمــوازاة مــع ذلــك ،كثفــت أبــواق
هــذه األنظمــة مــن حمــات التشــهري ســعيًا إىل تشــويه ســمعة النهــج
االلعنفــي ،وتقديمــه عــى أنــه ” مــن صنــع وتوظيــف القــوى الغربيــة“
الســاعية إىل زعزعــة اســتقرار الــدول العربيــة .فبالنســبة لهــذه األبــواق،
المقاومــة االلعنفيــة ” دليل“عــى اخلضــوع لمصــاحل الواليــات المتحــدة! أمانة حركة رشاد
إ ّن رشــاد تدحــض بقــوة هــذه األطروحــات المنتــرة الــي ال تخــدم يف  15أوت 2020
نهاية المطاف ســوى األنظمة اليت ال تعري أدىن اهتمام لمصاحل شــعوبها،
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إ ّن الطريــق الوحيــد الــذي يحــرّر المظلــوم والظالــم يف نفــس الوقــت هــو
المقاومــة االلعنفيــة .والكفــاح االلعنفــي ال يعــي الــرايخ أو المقاومــة الســلبية،
ناهيــك عــن التهـرّب مــن مواجهــة الظالــم .العمــل االلعنفــي يعــي التحـرّك ضـ ّد
االضطهــاد ،حــى لــو كان ذلــك خــارج اإلطــار الســيايس المؤسســايت إذا لــزم
األمــر ،ولكــن دون المســاس بالســامة البدنيــة للخصــم أو تدمــر الممتلــكات
العامــة واخلاصــة.
إ ّن المقاومــة االلعنفيــة ليســت عالجًــا تخاطبيًــا ،ولكنهــا كفــاح ٌ يســتعمل
مختلــف األســلحة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة والثقافيــة
واإلعالميــة والنفســية ضــد الدكتاتوريــة .أنهــا ال تعتمــد عــى االندفــاع
واالرتجــال ،لكنهــا ،مثــل الكفــاح المســلّح ،تُطبَّــق حســب اســراتيجيات
وتكتيــكات ،غــر أنهــا ال تهــدف إىل جــرح أو قتــل اخلصــم .يســتخدم الكفــاح
المســلّح األســلحة الرشاشــة والذخــرة والقنابــل ومــا إىل ذلــك ،لتدمــر اخلصــم.
أمّــا الكفــاح االلعنفــي فيســتخدم الرتبيــة والتوعيــة والتنظيــم واإلرضابــات
والمظاهــرات والمقاطعــة والعصيــان المــدين وغــر ذلــك لتحريــر الوطــن مــن
الدكتاتوريــة .يف الكفــاح المســلّح يســتعمل المنتفــض أو اجلنــدي النظامــي
مع ـدّات حربيــة ألداء مهمــة تدمــر اخلصــم ،أ ّمــا يف الكفــاح االلعنفــي فســاح
ل وآلــة تصويــر وهاتــف وإنرتنــت .إنــه مســتعد
المواطــن حــذاءٌ مريــح وخــ ّ
للتعامــل مــع الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص المطّ اطــي وللجــري وللــرب
واالعتقــال ،لكــن ال يجــوز لــه الــرد عــن ذلــك بالعنــف.
إ ّن المقاومــة االلعنفيــة هــي الســبيل إىل التح ـرّر دون إضعــاف األمــة بتدمــر
اجليــش والبلــد .إنّهــا طريــق اخلــاص دون رهــن الســيادة الوطنيــة .إ ّن الكفــاح
االلعنفــي فعّــالٌ ،فقــد أطــاح بالعــرات مــن الديكتاتوريــات .فقــد نجحــت
ب تنتمــي إىل ثقافــات مختلفــة ،ســوا ًء كانــوا مســلمني أو مســيحيني أو
شــعو ٌ
ّ
هنــدوس ،مــن الــرق أو الغــرب ،يف التغلــب عــى الدكتاتوريــات الــي حكمتهــا.
(عــرض مقتطفــات فيديــو :الهنــد ،جنــوب أفريقيــا ،تشــييل وتونــس ومــر
وتشيكوســلوفاكيا وأوكرانيــا).

للكفــاح االلعنفــي آثــار ٌ يف تعزيــز الديمقراطيــة أل ّن األمــر فيــه ال يفــوّض إىل
ل الشــعب
قائــد كاريزمــايت أو إىل دائــرة ضيقــة أو إلىحــزب مــا ،بــل ينهــض بــه ك ّ
الــذي هــو طــرف أســايس يف التغيــر المنشــود .كمــا يســر ّد المواطــن العــادي
بالكفــاح االلعنفــي ثقتــه بنفســه ويتعلــم فيــه احلديــث والتنظيــم والدفــاع عــن
حرياتــه وحقوقــه ،ووضــع حــدود للنظــام وقبــل هــذا كلّــه يتعلّــم فيــه القيــام
بواجباتــه .إ ّن المقاومــة االلعنفيــة تســمح بإعــادة بنــاء النســيج االجتماعــي
والســيايس الــذي مزقتــه الدكتاتوريــة ،ويف خضمّهــا أيضــا تســتعيد مختلــف
مجموعــات المجتمــع قوّتهــا واســتقاللها.
الكفــاح االلعنفــي وســيلة نضــال آمنــة مــن الناحيــة األخالقيــة .ليســت هنــاك
حاجــة إلراقــة دم الشــقيق .إنــه إعــان رصيــح عــن الهــدف وهــو اســتبدال
الدكتاتوريــة بدولــة القانــون ،وعــن األســاليب وهــي طــرق الضغــط الســلمية
وهــذا مــا يجعلــه يف غـ ًـى عــن اللجــوء إىل التآمــر واخليانــة .إ ّن التغيــر ال يعــي
بالــرورة التقــدّم ،فقــد يــؤدّي أحيانًــا إىل انتكاســات.
نعــم ،يمكــن أن تــؤدي المقاومــة االلالعنفيــة إىل عواقــب ســلبية .فأحيانًــا ،يمكــن
إللطاحــة بالدكتاتوريــة أن تــودّي إىل انتشــار الفــوىض وعــدم االعــراف ّ
بــأي
مؤسســة .ويف بعــض األحيــان يمكــن أن
ســلطة وعصيــان ك ّ
ل قيــادة أو فكــرة أو ّ
يجلــب التغيــر االلعنفــي إىل الســلطة ديماغوجيــن أو أشـ ً
ـخاصا جــددًا يفتقــدون
إىل الكفــاءة أو فاســدين .لكـ ّن هــذه المخاطــر هــي مخاطــر احلرّ يــة ،وهــي أهــون
ّ
التدخــل األجنــي.
مــن مخاطــر الدكتاتوريــة أو احلــرب األهليــة أو
يســمح الكفــاح االلعنفــي بإعــادة تســييس كل المجتمــع الــذي أُبعِــد عــن
السياســة تحــت وطــأة الدكتاتوريــة .ويقــوم بتعليمــه كيفيــة التخلّــص دون
عنــف مــن ّأي حكومــة يعتربهــا فاقــدة للرشعيــة .إنــه يــؤدّي إىل نظــام ســيايس
تتــوز ّع فيــه الســلطة بــن جميــع أفــراد المجتمــع ،بـ ً
ـدل مــن تمركزهــا بــن يــدي
الدكتاتــور أو نخبــة مــن اجليــش أو هيئــة أركان االنتفاضــة المســلّحة ،أو بــن
أيــادي قــوى أجنبيــة.

ويف نهايــة المطــاف يجــب منــح الثقــة ألغلبيــة الشــعب وقدرتهــم عــى التعـرّف
يتطلّــب العمــل االلعنفــي الصــر والثبــات ،لكنــه ليــس بطيئا بطبيعتــه .ففي حني إىل مــن يصلــح وعــى تصحيــح ّأي انحــراف .إ ّن اختيــار الكفــاح االلعنفــي للتحـرّر
متوســط عمــر الكفــاح المســلّح يقــارب الـــ  15عامــا ،دام الكفــاح االلعنفــي  10مــن الدكتاتوريــة هــو اختيــار للحر يّــة والديمقراطيــة يف النظــام الســيايس الــذي
أ ّن
ّ
ســنوات يف بولنــدا ،وكان  30شــهرًا فــر ًة كافيــة إللطاحــة بديكتاتوريــة فردينانــد يعقبهــا.
ماركــوس .كمــا ســقط بــن عــي يف شــهر ٍ واحــد يف حــن ت ّمــت اإلطاحــة بالفرعــون
المــري يف  17يومــا.
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أغاين من قلب المالعب
اليوتــوب .كمــا أطلــق مجموعــة مــن الفنانــن والممثلــن واإلعالميــن أغنيــ ًة
ُ
خــال الســنوات األخــرة مــن حُكــم عبــد العزيــز بوتفليقــة وعصابتــه ،جعــل مــع الفنــان “جــام” تحمــل عنــوان “ .”libérez l’Algérieعــرت األغنيــة عــن
ـعارات غاضبــة ومُ عــرة يف رفــض العهــدة اخلامســة وكــذا دعــوة ٌ للشــعب اجلزائــري أن يتحــرر ا مــن ُ
منــارصو كُــرة القــدم مــن المالعــب ســاحة لرتديــد شـ
الظلــم
ٍ
شــكل أغــاين جماعيَّــة تجــاوزت مُ نــارصة الفــرق الرياضيَّــة .وقــد تبنــت هتافــات واالســتبداد.
ُ
والظــروف المعيشــيَّة للبــاد
المالعــب القضايــا السياســية واالجتماعيــة
المتدهــورة ومعانــاة الشــباب مــن البطالــة وجلوئهــم إىل المخــدرات والهجــرة الراب يشحذ احلراك
غــر القانونيــة هربــا ً مــن الواقــع المريــر الــذي تغــرق فيــه اجلزائــر .صــدح منارصو كمــا تصــدرت الفنانــة اجلزائريــة رجــاء مزيــان المرتبــة األوىل يف عــدد األغــاين
الفــرق بالعديــد مــن األغــاين والشــعارات مــن قلــب مالعــب كُــرة القــدم وعــى الــي ســجلتها للثــورة الســلمية ،وضــ َّد النظــام الــذي حرمهــا مــن ممارســة
رأســها أغنيــة فريــق أوالد البهجــة “ .”La casa del Mouradiaوهــي مــن المهنــة الــي درســت مــن أجلهــا وهــي المحامــاة .تعرضــت رجــاء مزيــان للعديــد
ل منــارصو مــن المضايقــات خــال مشــوارها الفــي بســبب أغانيهــا السياســيَّة ،حــى
أقــوى األغــاين الــي ردَّدهــا الشــباب يف المســرات االحتجاجيَّــة .اســته َّ
ُ
الفريــق مطلــع األغنيــة بعبــارة “ ســاعات الفجــر وماجــاين نــوم راين نكونســومي أنَّهــا تعرضــت للمســاومة ســنة  2014إذا لــم تغــي مُ ســاندة لل ُعهــدة الرابعــة
غــر بشــوية” أي أنّــه ببعــض األوقــات يــزغ الفجــر وال يأتيــي النــوم أنــا أنتهــي فســينتهي مشــوارها الفــي باجلزائــر .األمــر الــذي اضطرَّهــا إىل الهجــرة خــارج
تدريجيــا” وهــو تعبــر عــن احلالــة النفسـيَّة المُتدهــورة للشــباب اجلزائــري نتيجــة الوطــن ســنة .2015
القهــر الــذي يعيشــونه بوطنهــم والــذي أرجعــوا ســببه إىل ال ُعهــدات األربعــة
للمخلــوع عبــد العزيــز بوتفليقــة حيــث أعطــت األغنيــة لــكل عهــد ٍة عنوانــا ً أمَّــا أغانيهــا عــن احلــراك فكانــت أولهــا أغنيــة “ألــو سيســتام” الــي أطلقتهــا
مناســبا ً يف إشــار ٍة إىل اخلديعــة الــي تعرضــوا إليهــا مــن طــرف النظــام الفاســد .بتاريــخ  05مــارس  ،2019حيــث تصــف رجــاء المســرات الشــعبية بالطوفــان
ومــن بــن األغــاين الــي وُلــدت مــن رحــم المالعــب أغنيــة “ شــكون ســبابنا”؟ هــي المُطالــب بجمهوريــة شــعبيَّة ديمقراطيــة وليســت َملكيَّــة .وبالفيديــو كليــب
ـف عمومـ ْـي لتُوصــل لــه
أغنيــة لمُنــارصي فريــق اتحــاد احلــراش ،كانــت حــارضةًّ بقــوة أثنــاء المســرات تظهــر رجــاء وهــي تتصــل بالنظــام اجلزائــري عــر هاتـ ٍ
كلمــات قويَّــة
الشــعبية نظــرا ً لمــا تحملــه مــن
ومطالبــه وتُؤكــد لــه أن الشــعب قــد كــر حاجــز اخلــوف ولــن
ٍ
ُ
تعكــس مأســاة الشــباب صــوت الشــعب َ
الذيــن يُرجعــون ســبب معاناتهــم إىل نظــام العصابــة الــذي أرهقهــم بالبطالــة يســكت عــن حقوقــه ولــن يــرىض بحكــم عصابـ ٍة نهبــت البــاد وأغرقتهــا بالفســاد.
والمُخــدّرات والمســتقبل الغامــض .كمــا يُ ِّ
عــرُون يف األغنيــة عــن رغبتهــم يف حققــت هــذه األغنيــة  53مليــون مشــاهدة عــى اليوتــوب ،وبعــد أســابيع أطلقــت
ُ
َ
الهجــرة “احلرقــة” للبحــث عــن مــاذ يجــدون فيهــا الكرامة الــي فقدوهــا ببلدهم .رجــاء مزيــان أغنيتهــا الثانيــة بعنــوان  toxiqueمســموم يف إشــار ٍة إىل أن
أغنيــة “يــا ريب أنــا عييــت” أي يــا رب أنــا تعبــت ،هــي أغنيــة لمُنــارصي فريــق اتحــاد األوضــاع السياسـيَّة بالبــاد مُ تعفنــة ،وأن نظــام العصابــة ال يــزال يُحــاول إبعــاد
احلــراش والــي يُعــر فيهــا الشــباب عــن تعبهــم مــن تعاطــي المُخــدرات ومــن الشــعب عــن السياســة ويســعى إىل اجهــاض الثــورة .وأضافــت رجــاء أللبومهــا
وتأســفهم عــن حياتهــم البائســة الــي كانــت ســتكون أغنيتــن للحــراك إحداهمــا بعنــوان متمــردة “ ”rebelleالــي انتقــدت فيهــا بشــدة
الوُعــود الكاذبــة للنظــام ُّ
أفضــل لــو أن البــاد لــم تكــن بأيــدي عصابــة.
قائــد األركان الراحــل القايــد صــاحل ومحاولتــه خــداع الشــعب باالنتخابــات كمــا
طالبتــه بتطبيــق المادتــن الســابعة والثامنــة مــن الدســتور وتجســيد ســلطة
منــذ بدايــة احلــراك شــهدت الســاحة الفنيَّــة اجلزائريــة العديــد مــن األعمــال الشــعب كمصــدر للرشعيــة السياســية .كمــا وجَّهــت رجــاء انتقــادات الذعــة
ـومات وأغنيــات بمُختلــف الطبــوع واألحلــان عــى غــرار للقنــوات التلفزيونيــة الــي تنكــرت للحــراك الشــعيب وراحــت تُشــيطنه وتدع ـ ُم
اإلبداعيَّــة مــن أشــعار ٍ ورسـ ٍ
الــراب ،الــراي ،الشــعيب وأغــاين المالعــب وغريهــا .وقــد القــت هــذه األعمــال الــروة المضــادة وتُخــون الشــخصيَّات الوطنيــة ورُمــوز احلــراك.
الفنيَّــة الكثــر مــن التفا ُعــل خاصــة مــن طــرف احلراكيــن الذيــن حفظــوا بعــض مــن جهــة أخــرى أطلــق نجــم الــراب اجلزائــري لطفــي دوبــل كانــون أغني ـ ًة ضــد
ـام فقــط من انطالق احلــراك تحمل عنــوان “البندية كل
هــذه األغــاين المُعــر ِة عــن حالتهــم وعــن حالــة البــاد وأخــذوا يرددونهــا ال ُعهــدة اخلامســة بعــد أيـ ٍ
بالمســرات الشــعبية بصــوت واحــد ،ومنهــا مــن حافظــوا عــى حلنهــا لكــن غــروا الزم يطــرو” أي كل العصابــة يجــب أن ترحــل .تركــز االغنيــة عــى كميــة الفســاد
كلماتهــا حــى تتــاءم مــع مطالبهــم وتنديداتهــم.
الــي عصفــت بالبــاد يف عهــد بوتفليقــة ،وتشــيد باخلــروج الكبــر للمواطنــن
لعــل أشــهر هــذه األعمــال كان فيديــو كليــب لل ُمــدون أنــس تينــا ب ُعنــوان “ال أنــت بــكل واليــات الوطــن يف مســرات مليونيَّــة رافضــة للعهــدة اخلامســة وللنظــام
ال تســتطيع” والــذي انتقــد فيــه بشــدة ُّ
ترشــح عبــد العزيــز بوتفليقــة لعهــد ٍة ككل .وقــد حققــت األغنيــة أزيــد مــن  5ماليــن مشــاهدة عــى اليوتــوب.
ً
خامســة .أصــدر الفيديــو بتاريــخ  25فربايــر  2019أي بعــد يومــن مــن انطــاق أمــا األغنيــة الــي كانــت مُ لهم ـة للشــعب اجلزائــري وخاصــة فئــة الشــباب منهــم
ُ
الثــورة الشــعبية الســلمية،
حيــث حقــق أكــر مــن  03ماليــن مشــاهدة عــى هــي “ ”La Libertéأو احلريــة للمغــي اجلزائــري عبــد الــرؤوف درايج المعــروف
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بـ”ســولكينغ” والــذي ســطع نجمــه يف أغــاين الــراب الشــبابية ودخــل عالــم
النجوميــة بع ـدَّة أعمــال ناجحــة .جــاءت أغنيــة “ ”La Libertéالــي أداهــا مــع
فريــق أوالد البهجــة مســانِد ًة للحــراك الشــعيب ،فقــد ح َّققــت نجاحــا ً باهــرا ً
والقــت الكثــر مــن التفاعــل مــن طــرف الشــباب الذيــن تغنــوا بهــا يف المســرات
بمُختلــف واليــات الوطــن كــون كلماتهــا تُنــادي باحلريــة .وقــد جــاء يف مطلــع
األغنيــة انتقــادات مبــارشة لنظــام العصابــة فاســتهلَّها ســولكينغ بـــ “يبــدو أن
الســلطة تُ ْشـ َـر ى إذا احلريــة هــي آخــر مــا تبقــى لنــا” .كمــا وجَّــه رســائل عديــدة
للنظــام منهــا “إذا تكــرر الســيناريو ولــم يحــدث أي تغيــر فســنكون ممثلــن
للســام” أي أن النظــام احلــايل إذا اســتمرَّ يف بقائــه فــإ َّن َّ
الشــعب ســيُواصل
ثورتــه الســلمية حـ َّـى يُحقــق مطالبــه المنشــودة .حققــت هــذه األغنيــة رقمــا ً
قياســيا ً يف عــدد المُشــاهدات عــى اليوتــوب وصلــت إىل أزيــد مــن  200مليــون
مشــاهدة.
الشعيب والملحون
وقــدَّم أيضــا ً الفنَّــان اجلزائــري ســمري جغــال المعــروف بـــ “الجلريينــو” أغنيــةً
للحــراك بعنــوان “نخــاف عليــك يــا بــادي” الــي أصدرهــا بتاريــخ  11مــارس
 2019حيـ ُ
ـث ح َّققــت أزيــد مــن  33مليــون مشــاهدة عــى اليوتــوب .أمــا الفنَّــان
خالــد خديــم فقــد أطلــق أغنيــة تحمــل عنــوان “قولــويل يــا ســامعني ألــف مليــار
راحــت ويــن” ،حيــث تســاءل المغــي عــن مصــر األلــف مليــار دوالر الــي نُهبــت
مــن خزينــة الدولــة .كمــا انتقــد بشـدَّة حُكومــات بوتفليقــة المتعاقبــة ذاكــرا أبــرز
وجوههــا عــى رأســهم عبــد المالــك ســال ،أحمــد أويــي ونوريــة بــن غربيــط
إضافــة إىل أســماء مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفاســدين .اقتبــس خالــد
خديــم حلــن أغنيتــه عــن األغنيــة الشــعبية المعروفــة بـ”قولــويل يــا ســامعني”
للفنــان عبــد المجيــد مســكود.
وكذلــك األغــاين الشــعبية كان لهــا نصيــب مــن احلشــد للحــراك ولعــل أبرزهــا
أغنيــة “الشــعب اجلبــار” للفنــان اجلزائــري محمــد قشاشــة ،الــذي يســتهل أغنيتــه
بكلمــات “الشــعب تحــر” يف اشــادة بتحــر الشــعب اجلزائــري .وقــد قــدم هــذا
قشاشــة عديــد القصائــد الشــعبية للحــراك مثــل لقــد انطلــق القطــار “قلعــت
المشــينة” و”ســود عمالــك رئاســيات” .كمــا بــرع شــاعر احلــراك محمــود شــكرايب
بقصائــده الملحونــة وأشــهرها قصيــدة “اســمع يــا بــي”.
مواهب ُس ّخرت للثورة
يربــط بــن الفــن والثــورة عالقــة وطيــدة ،فالثــورة تُعطــي فرصـ ًة لمئــات الفنانــن
والرســامني والمُبدعــن لتفجــر مواهبهــم والمســاهمة الفعالــة يف إيصــال
َّ
صــوت الشــعب ومطالبــه وكــذا رفــع معنوياتــه والثبــات عــى أفــكاره .لــم
تقتــر األعمــال الفنيَّــة اجلزائريــة عــى األغــاين بــل بَــرز الكثــر مــن ُّ
الشــعراء
الذيــن أطربــوا المناضلــن يف المســرات بكلمــات مُ عــرة القــت تفاع ـا ً كبــرا ً
يف احلــراك .مــن بينهــم الشــاب محمــد تاجاديــت الــذي لُقــب بشــاعر الثــورة
وإبراهيــم لعالمــي الــذي كتــب عديــد القصائــد الــي يهــي فيهــا النظــام اجلزائــري
وهمــا اليــوم معتقــان ،يف محاولــة مــن العســكر إلخمــاد الثــورة عــر القمــع
واالعتقــاالت التعســفية.
الرسم والكاريكاتور
كمــا ز ُ يــن احلــراك بعديــد اللوحــات والرســومات الفنيــة الــي أىب الرســامون
َّإل أن يُشــاركوا بهــا للتعبــر عــن مطالــب الثــورة .ولعــل أبرزهــم الرســام “نيــم”
الــذي اعتُقــل وحوكــم بســبب رســوماته .إضافـ ًة إىل اللوحــات الــي جــاءت عــى
شــكل “تيفــو” يتــم تعليقــه بالعمــارات أو عــى شــكل الفتــات بوســط المســرات
والســاحات العامــة .وألن مســاحة احلريــة اإلعالميــة تقلصــت جــدا يف اجلزائــر
الرســامون األحــرار إىل مواقــع التواصــل االجتماعــي للتعبــر عــن
فقــد جلــأ َّ
مواهبهــم .ولعــل أبرزهــم الرســام “الطاهــر جحيــش” ومــراد “بيــار” .هــذا األخــر
َّ
فضــل أن يبقــى مجهــول الهويــة لتفــادي المتابعــات القضائيــة ،نظــرا للقمــع
الــذي يطــال أيضــا التعبــر عــن الــرأي يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وخاصــة
الفيســبوك.
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أيخ يف اجليش الوطين الشعيب،
ل ِنختــم هــذه الرســالة بالنقطــة التاســعة واألخــرة حــول التاريــخ.
ب حريصــون عــى دراســة نظــام اإلنــذار
فالضبــاط الناجحــون هــم طــا ٌ
المبكــر المعــروف باســم التاريــخ.
إ ّن اجلزائــر ليســت يف محاولتهــا األوىل إلقامــة ديمقراطيــة .فقــد أطاحــت
قيــادة اجليــش بــأوّل حكومــة جزائريــة مســتقلة يف  .1962كمــا مــرّت
اجلزائــر بتحــوّل ديمقراطــي ،بــن عامــي  1989و  ،1992كان رائــدًا يف
المنطقــة وســبق د ََم ْقرَ َطــة أوروبــا الرشقيــة .لكــن العســكر أجهضــوا
االنتقــال الديمقراطــي وأغرقــوا البــاد يف حــرب دمويــة .لقــد غمــر النظــام
الهجــن ،الــذي أقامــه العســكر عــى أنقــاض هــذه احلــرب ،البــاد تحــت
موجــة عارمــة مــن الفســاد الســيايس والمــايل والمعنــوي ،وســوء اإلدارة،
وجنــون العظمــة يف ســوء اســتخدام الســلطة ،وتقليــص احلريــات ،اخل.
وعندمــا ســعت القــوى غــر الدســتورية ،الــي كانــت مختبئــة وراء المحنّــط،
الســتخدامه لواليــة خامســة ،أصبحــت البــاد مســخرة عالميــة ،وانتفضــت
اجلزائــر يف أكــر حــراك وطــي عرفتــه منــذ اســتقاللها.
جمــع هــذا احلــراك المتواصــل بــن جميــع األجيــال والطبقــات االجتماعيــة
والمهــن والمناطــق ،واالتجاهــات السياســية ،واأليديولوجيــات،
واألجنــاس واألعمــار م ًعــا ،وبطريقــة ســلمية وحازمــة ،يف المطالبــة بتغيــر
جــذري يف إدارة البلــد ،مــن خــال تح ـوّل ديمقراطــي .أ ّمــا قيــادة اجليــش
فقــد اســتخدمت يف البدايــة احلــراك إلضفــاء الرشعيــة عــى إســقاطها
لبوتفليقــة وعصاباتــه .ثــمًّ ،
بــدل مــن الــروع يف انتقــال ديمقراطــي
لــر ّد الســيادة المصــادرة للشــعب وبنــاء الدولــة ،جلــأت قيــادة اجليــش إىل
ـب مــع فــرض،
توظيــف ذراعهــا المخابراتيــة لمضايقــة احلــراك جنبًــا إىل جنـ ٍ
ـس مســتعار ٍ تتمثّــل مهمّتــه األساســية
مــن خــال اإلكــراه والزتويــر ،رئيـ ٍ
ً
فبــدل مــن
يف مواكبــة اصطنــاع واجهــة جديــدة للتعدديــة احلزبيــة.
اســتيعاب التحـوّالت العميقــة يف المجتمــع وتطلّعاتــه ،وبـ ً
ـدل مــن اغتنــام
هــذه اللحظــة التاريخيــة الفارقــة للتكفــر عــن خطاياهــا يف التحــوّل
الديمقراطــي الســابق ،تســعى قيــادة اجليــش المســنّة إىل إفســاد هــذه
الفرصــة اجلديــدة اللنتقــال إىل حكــم ديمقراطــي.
تتغــاىض هــذه القيــادة ً
أيضــا عــن احلركــة التاريخيــة األوســع الــي ينــدرج
فيهــا تاريــخ اجلزائــر احلديــث .فمنــذ القــرن التاســع عــر ،حدثــت عــرات
التحـوّالت الديمقراطيــة يف شــكل موجــات زمنيــة يف جميــع أنحــاء العالــم،
مــع طفــرات مــن التقـدّم تليهــا انتكاســات ،بالمـ ّد واجلــزر .ويــرى المؤرخــون
وعلمــاء السياســة أننــا اآلن يف خضــم الموجــة الثالثــة (أو بدايــة الرابعــة)
مــن الد ََم ْقرَطــة ،الــي أثّــرت عــى جميــع القــارات بدرجــات متفاوتــة ،كمــا
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أ ّن األنظمــة العســكرية والســلطوية يف تراجــع يف جميــع أنحــاء العالــم،
بمــا يف ذلــك يف أفريقيــا .لقــد كنّــا ســاب ًقا نموذ ًجــا إلنهــاء االســتعمار يف
أفريقيــا ،لكننــا اآلن أصبحنــا دولــة يف طريــق الفشــل ال يأبــه بهــا أحــد،
يتعــن معاكســته .لمــاذا تســر
وتحوّلنــا إىل النمــوذج المضــاد الــذي
ّ
جيــوش الســنغال وبوتســوانا وموزمبيــق وناميبيــا وزامبيــا نحــو المســتقبل
ـتعماري جديــد
ـتعماري أو اسـ
ـاض اسـ
يف حــن أ ّن قيــادة جيشــنا عالقــةٌ يف مـ ٍ
ٍ
ٍ
أو حــى إنكشــاري؟

لــم تكــن ظــروف تقديــم امتحانــات البكالوريــا لــدورة  2020أو حــى تخفيــض
معــدل النجــاح إىل  09مــن  20ســوى مســمار آخــر يــدق يف نعــش المنظومــة
التعليميــة يف اجلزائــر .إن إجــراء مقارنــة رسيعــة وغــر عادلــة طبعــا يوضــح حجــم
الهــوة بــن دولتــن إحداهمــا نصبــت نظامهــا التعليمــي كمنصــة انطــاق نحــو
مراكــز متقدمــة يف االقتصــاد والتنميــة عــى مســتوى العالــم (كوريــا اجلنوبيــة)
وأخــرى ال يــزال نظامهــا التعليمــي يتعــرض لعمليــة تكســر ممنهــج بــدأ مــع
انقــاب 1992ولــم ينتــه إىل اليــوم.

قــال الفريــق دوايــت أيزنهــاور ذات مــرة“ :ال يســتلقي احلكيــم أو الشــجاع
عــى ســكة التاريــخ لينتظــر أن يســحقه قطــار المســتقبل” .لكــن القيــادة
المســنّة جليشــنا ،بعــد حلظــة قصــرة مــن الــردّد ،اختــارت أن تســتمرّ يف
نفــس الموقــف ،لتكــرار اخلطــأ نفســه ،وبالتــايل التجديــف ضــد تيــار التاريخ.

انتهــت احلــرب الكوريــة ( )1950-1953بانقســام البلــد إىل دولتــن ،كانــت كوريــا
اجلنوبيــة تعــد مــن أكــر دول العالــم فقــرا وكانــت تعتمــد عــى المســاعدات
األمريكيــة ،مــع بنيــة تحتيــة منهــارة وبــا مــوارد طبيعيــة .كان الدخــل الفــردي
الكــوري ال يتجــاوز  100دوالر ســنويا ،ونســبة ســكان هــي األعــى يف مســاحة
ال تتجــاوز  100.000كــم مربــع .لكنهــا أصبحــت خــال أربعــة عقــود عمالقــا ً
اقتصاديــا ً وأحــد النمــور اآلســيوية ،حيــث تحتــل المرتبــة الســابعة مــن ناحيــة
التصديــر ،والمرتبــة  15مــن ناحيــة الدخــل القومــي والمرتبــة  11مــن ناحيــة القــدرة
الرشائيــة .يف اجلهــة المقابلــة فــإن اجلزائــر حققــت اســتقالال جغرافيــا مــع ثــروات
باطنيــة هائلــة ومســاحة تــأيت يف المرتبــة العــارشة عالميــا ،اال انهــا تحتــل مراكــز
متأخــرة يف كل المجــاالت.

يعــرض عالــم النفــس العســكري نورمــان ديكســون ،يف كتابــه الشــهري
بعنــوان “ســيكولوجية عــدم الكفــاءة العســكرية” ،تحليــات شــاملة
حــول مــا يكمــن وراء العديــد مــن الكــوارث العســكرية الربيطانيــة.
وبعدمــا اســتبعد ديكســون الفكــرة المعتــادة القديمــة القائلــة بــأ ّن العجــز
العســكري يرجــع إىل الغبــاء ،قــال أ ّن مــا وجــده هــو أ ّن قيــادة اجليــش كانــت
تميــل إىل اختيــار أشــخاص لهــم نفــس العيــوب النفســية ،مثــل الغــرور
الــذي يقلّــل مــن شــأن العــدو ،وعــدم القــدرة عــى التعلّــم مــن التجربــة،
والنفــور مــن التقنيــات أو التكتيــكات اجلديــدة ،والنفــور مــن االســتطالع
واالســتخبار .كمــا عايــن ديكســون الشــجاعة اجلســدية مــع القليــل مــن
الشــجاعة األخالقيــة ،والســلبية والــردّد ،وكــذا الميــل إىل لــوم اآلخريــن.
أعطــى ديكســون الضبــاط المســنّني نصيحــة تناســب القيــادة الشــائخة
جليشــنا بشــكل خــاص ،حــن قــال“ :مــع تقدّمــك يف الســنّ ،حــاول أال
تخــاف مــن األفــكار اجلديــدة .قــد تكــون األفــكار اجلديــدة أو المبدعــة ســيئة
أو جيــدة ،فالرجــل الــذيك والمنفتــح قــادر ٌ عــى دحــض فكــرة ســيئة بحجــج
منطقيــة ،أمــا الذيــن انضمــرت أدمغتهــم فيلجــؤون إىل شــعارات ال معــى
لهــا ،والســخرية ،ويف النهايــة إىل الغضــب يف وجــه ّأي يشء جديــد”.
أيخ يف اجليش الوطين الشعيب،
يجســدون ثالثــة فضائــل :الواجــب والــوالء والوطنيــة.
إ ّن اجلنــود احلقيقيــن ّ
والواجــب األســايس للجنــدي هــو حمايــة أمــن ومصــاحل بلــده .أ ّمــا والؤه
األعــى فهــو لبلــده قبــل أن يكــون لقادتــه .وال تتعلّــق الوطنيــة بحمايــة
أرض األجــداد بقــدر مــا تتعلّــق باحلفــاظ عــى أرض األحفــاد.
إ ّن مــا يحــدث اليــوم ّ
يوفــر لــك فرصــة جديــدة اللرتقــاء إىل طموحــات
الشــعب اجلزائــري .فــا تخــف مــن التغيــر .شــعبُنا يريــد تغيــرًا جذر يًــا
للنظــام الســيايس ،مــع اجليــش وليــس ضــدّه.
إعلــم أيخ أ ّن أبطــال اجليــوش الذيــن يتذكّرهــم التاريــخ هــم الذيــن قامــوا
بالدفــاع عــن شــعبهم بـ ً
ـدل مــن قمعــه .وأنــت تُحافــظ عــى وحــدة اجليــش،
هــل ســتوافق أخـرًا ،بــدون كمــن ودون عنــف ،عــى الســماح للجزائــر بكتابة
صفحــة جديــدة مرشقــة يف تاريخهــا؟

يعــزو معظــم الباحثــن المعجــزة االقتصاديــة الكوريــة إىل التعليــم .نظــام
تعليمــي يمتــاز بالرصامــة ويعــد مــن أفضــل وأنجــع أنظمــة التعليــم يف العالــم.

ينهــي  95%مــن الطــاب الكوريــن دراســتهم الثانويــة ويُدخــل  86%منهــم إىل
اجلامعــة وهــي مــن أعــى النســب يف العالــم .ويحصــل الطــاب الكوريــون ســنويا
عـلى المركـ�ز األول يف امتحـ�ان(  (�international assessment of educa
 )tional progressاخلــاص بالعلــوم والرياضيــات ،ومنــذ دخولــه المدرســة يكــون
التلميــذ الكــوري قــد خطــط لدخــول اجلامعــة.
ويف حــن ينتحــر طالبنــا مــن وطــأة الفقــر واإلحبــاط نتيجــة تعاطــي المخــدرات
ومشــاكل الســكن ،فــإن كوريــا اجلنوبيــة تحتــل المرتبــة األوىل عالميــا يف انتحــار
الطــاب نتيجــة الضغــط االجتماعــي الناتــج بــدوره عــن حمــى التحصيــل العلمــي.
ويف حــن أننــا لــم نســتثمر موروثنــا الديــي الــذي يشــجع عــى تحصيــل العلــم
واألمثلــة ال تعــد وال تحــى يكفــي أن تكــون أول كلمة أنزلها الله ســبحانه وتعاىل
عــى خاتــم األنبيــاء محمــد عليــه الصــاة والســام هــي( :اقــرأ) بــل ســارعت وزيــرة
الرتبيــة والتعليــم يف نظــام العصابــة حلذف البســملة لتأســيس قطيعــة مع الدين.
يف حــن َّ
وظفــت التجربــة التعليميــة الكوريــة المــوروث الديــي الكونفوشــيويس
الــذي يقــدس العلــم والمتعلمــن مــن أجــل ربــط التعليــم بالتنميــة.
قناعتنــا أننــا لــن نتمكــن مــن تجــاوز أزمــة المنظومــة التعليميــة مــن دون حــل أزمــة
الرشعيــة ووجــود إرادة سياســية حقيقيــة مــن شــأنها النهــوض بهــذا القطــاع.

فرع حركة رشاد بوالية وهران

هناك الفقر وهناك التفقري
يقــول المفكــر محمــد الغــزايل رحمــه اللــه يف كتابــه مــن هنــا نعلــم “لقــد رأيــت
بقاعــا كثــرة مشــحونة بالكنــوز يقطنهــا مــن الغفــل والســفهاء يعيشــون عــى
اخلطــف او التســول او التهريــب ،ورأيــت أفــرادا مــن األجانــب يغــدون إىل هــذه
البقــاع فــإذا هــي تتحــول يف أيديهــم إىل منابــع رزق وفــر فتأكــدت أن الفقــر فقــر
ُخلُــق و مواهــب ،لعمــرك مــا ضاقــت بــاد بأهلهــا ،ولكــن أخــاق الرجــال تضيــق.و
هــذا تمامــا مــا نــراه يف بــاد المســلمني و اإلســام ال صلــة لــه البتــة بهــذه احلــال،
ألن القــوم لــم تشــغلهم أعمــال اآلخــرة عــن أعمــال الدنيــا ،ولــم يرصفــوا الليــل يف
التهجــد والنهــار يف التســبيح والصــوم حــى نقــول ذلــك”.
ً
إن المســؤول يف بالدنــا يــرى يف الفــرد شــخصا مســتهلكا ال منتجــا بــل جعلــوه
كذلــك وكل مخططــات احلكومــات تتصــوره وجبــة ال يــدا تعمــل وفكــرا يبــدع
فيتــرف عــى ذلــك األســاس .أينمــا قلبــت نظــرك أو جلــت بفكــرك تجــد إجــراءات
وسياســات ترســخ اللســتهالك وتدفــع الفــرد إليــه دفعــا ،لمــا تتنقــل يف أرجــاء
البــاد وتصــل لمناطقهــا الداخليــة وإىل أريافهــا وقراهــا المرتاميــة األطــراف ثــم
تجــد زرع العمــارات يف الســهول تــدرك جيــدا ماهيــة ذهنيــة المســؤول.

مــن المؤلــم أن ذلــك الرجــل الــذي أســكنه النظــام يف شــقة مــن  60أو  70مــر
مربــع كان بإمكانــه أن يــزرع بصلــه وجــزره ومعظــم خــره بنفســه .وأن تلــك
المــرأة الماكثــة يف تلــك العمــارة كان بإمكانهــا أن تنتــج حلمــا وبيضــا لعائلتهــا
دون أن نتحــدث عــن نوعيــة ذلــك االنتــاج .مؤلــم مشــاهدة حملــة اإلجــازات العليــا
ماكثــن يف العواصــم يناقشــون تحديــده النســل تاركــن الصحــراء واألريــاف
للــركات االجنبيــة تجــي منهــا مــا تريــد بحريــة .قــد ينظــرون إليهــا عــى أنهــا
مجــرد برامــج إن لــم تنجــح يتــم اســتبدالها بغريهــا واحلقيقــة أعمــق مــن ذلــك النهــا
تــزرع ثقافــات وتغــرس عــادات وســلوكات تنتقــل إىل األجيــال وتصنــع مجتمعــا
مســتهلكا متــواكال غــر قــادر عــى بنــاء حضارتــه.
فرع حركة رشاد بوالية غيلزيان

يمكنكم مطالعة اعداد مدنية عىل موقع

هــل لديــك الشــجاعة األخالقيــة ألن تثــق أخــرًا بشــعبك وأن تخطــو
خطــوة نحــو المســتقبل؟
مواطن جزائري حريص عىل أمن وقوّة ووحدة بلده
عضو يف حركة رشاد
اجلزائر 20 ،فرباير 2020
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خواطر عىل شكل حوار أصيل جمعين بأحد األصحاب

انتخب!
قال يل صاحيب
ْ
قلت كيف ذاكَ ؟
قــال مــن أجــل الوط ـ ِن يــوم ذكــرى تفجــر الثــورةِ ،وعــى مــروع جزائــر
الغـدِ!
قلت عىل ماَ؟
قال عىل قدر ِ جزائر ِ الغ ِد يكون الدستورُ
المرتقب!
ْ
ْ
المنتفض!
والشباب
األعظم
قلت دعين أراجع السوا َد
َ
َ
ناصح مري ِد خري ٍ ْ
للبلد..
قال افعل وال تُ َط ْل إجاب َة
ٍ
قلــت بعــد مشــور ٍة ،كيــف يل أن أصــادق عــى مســود ٍة سـوَّدها أصحابُهــا
بالــزور والزتويــر ونقــض ال ُع َهـ ْـد!
قــال إن كنــت ْ
تصبُــو لتغي ـر ِ الواقـ ِـع والتأث ـر ِ يف مســتقب ِل اجلزائــر ،فــا
ت ـ َد ْع صوتُــك لمــن يكــون عونــا ألعــداء هــذا البلــد!ْ
قلــت يــا صاحــي مهـ ًـا ،وهــل مح ـرّرُو دســتورَ اليــومِ هــم امتــدا ُد أمـ ِ
ـس
صنّــا ُع المــآيس؟
بــاديس
مســتحدث وأصــ ٍل
بلبــاس
قــال نعــم ،لكــن
مــدين وفكــر ٍ ّ
ٍ
ٍ
نــر ٍ
ٍ
ٍ
نوفمــري!
ً
قلــت فعــاٍّ ،
مــدين وتحــت تــرّفِ العســكر ِ وإمــاءاتِ
مصــاحل
بــزي
ِ
ٍ
المخابــر ِ!
مزاعــم أطلقهــا أعــدا ُء الموطــ ِن وانظــر بعقليــ ِة
قــال دعْــكَ مــن
ٍ
المســتبرص ُِ ،
مــروع دســتور ِ الغــدِ!
إلنجــاح
وضــ َّم جهــدك
ِ
ِ
ِ
باألمس
قلــت باللــه عليــك ،كيــف يل أن أنتخــب وفيهــم ومنهــم مــن صــادرَ
ـعب وأطلــق يومهــا حمــات قمـ ٍـع ..أردت بمئــات األالف،
القريـ ِ
ـب خيــارَ شـ ٍ
ـجني ومنفـ ٍـي مــن الــدار ،مبعــدا عــن الولــد !
بــن قتيـ ٍل وسـ ٍ
أليــم بيَّضــ ُه قانــو ُن
لتاريــخ
تلتفــت
فــا
ســلف،
ّــا
م
قــال عفــا اللــه ع
ٍ
ْ
ِ
البلــد!
مصــاحل
مقــاس مــن كُنُــوا بحمــا ِة
مصاحلــ ٍة ولــو بــدت عــى
ِ
قلــت لكــن مــا بــا ُل حـ ُ
ـاق ،مطالبًــا برحي ـ ِل
ـعب امت ـ ّد صيت ُ ـ ُه األفـ ِ
ـراك شـ ٍ
العصــب؟
ِ
ً
ل الــدا ِء وأىت بمــن
ألغــى
فقــد
ــا،
ق
قــال ح
خامــس ال ُعهــ ِد وأزاح أصــ َ
َ
إلصــاح مــا خرّ بَــه األعــادي وال ُعتُــد..
يســعى
ِ
قلــت كيــف وهــم مــن طينــة ذاتِ منظوم ـ ِة اآلثــامِ والفش ـ ِل ،وال يصل ـ ُ
ح
منهــم وال بهــم مســتقب ُ
ل البلـ ْـد!
ُ
سيُ شؤو ُن الدولة ويقوى ال َعضد..
قال عذرًا ،لكن هكذا تُ َّ
آآآآ ٍه يــا صاحــي ،رفقــا بالمســتضعف ..يرســل خــارج الموطــ ِن لقتــل
أخيــ ِه المســلمِ لتمكــن جيــش األعــادي بنــص هــذا الدســتور!!
ل بين مهيدي وال يُعق ُ
قال كالّ ..فإنهم سلي ُ
ل منهم خيان َة العهودِ!
ـعب اسـ َ
ـتفاق مــن أثـر ِ
قلــت عجبــا ،تُصـ ِّد ُق كل أفــاك آثــمِ و َتـزْدري وعـ ِـي شـ ٍ
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ســحرَ خدمِ العســكرِ!
المحب للوطن..
اخلي
قال قد يكون منهم ،لكن ليسوا سواء ..فمنهم ّ
ِّ
قلــت ارْتقــي وانهــض ..فــإن ثــورة الشــعب وريــاح التغيــر وأبنــا َء الســلميةِ
عــى قــدم وســاق لتطهــر مــا أفســد ُه حكـ ُم العســكر ومــن اســتوىل عــى
مفاتيــح البلــد..
ل خــويف أن تنهــارَ الدولـ ُـة ويعــود بنــا زمــن التقتيـ ِل وحقبـ ِة اخلــوفِ
قــال ك ّ
واألحــزان وســوء العواقـ ْـب!
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
جــذري
قلــت عــى رســل ِْك“ ..ســلمية شــعارُها ،مدنيــة عنوانهــا ،تغيــر ٌ
“مــر نٌ” غايتُهــا”ّ ..
فــأن للشــباب أن يكونــوا مصــدر خرابِهــا؟
قــال تخـوُّيف مــن ماكــر ٍ منـ ٍّ
ـدس حاقـ ٍد ،يُوقـ ُد فتيــل فتنــة معلومــة بدايتُهــا
مجهولــة نهايتهــا ..فمــن أيــن المــد ْد؟
اقرتب؟
تخويف أو تعجزي ٍ ام نذير ٍ برشٍ قد
أنت بربقي ِة
ٍ
رسلٌ َ
ْ
قلت أَمُ َ
قــال يلُ ،ح َجــج ٌ قدّمتهــا ورســالةٌ ســلَّمتُها ودعــوة ٌ “أن انتخــب” ،فلــكَ
ُ
الــرأي “بِــا”!
ّيت “المقصد”..
قلت شكرًا عىل جه ٍد و”وفا ٍء” ،فقد أد َ
ْ
ــت مكل ّ ًفــا بحمــل
ــغ أُيخ َّ إىل نــدا ِء عقــ ٍل
فلس َ
وقلــب عــى ســواءْ ،
ٍ
واص ِ
هـ ِّم النتائـ ِـج وأ ْع َمـ ْل عــى إنهــا ِء نصــف قــر ٍن مــن حكــمِ اســتبدا ِد العســكر ِ
ـب نهــج الســلميةِ!
وبالطريقــة الــي تناسـ ُ
قال فكيف؟
قلــت َضــعْ يــ َدكَ بيــدي ،ومــن موقعــكَ وموقعــي ،ســويًا لنــر معــاين
ل مــن المــدين والعســكر ِ بــأنْ ال بلــد غــر اجلزائــر ،مـ ً
ـأوى
احلريـةِ ،ليعلــم ك ٌّ
وموطنــا لــك ِّ
ل محــبٍّ ومُ نتمــي..
قال زدين..
ـعب مكب ّ ـ ٍل وامْ نح ـ ُه حـ َّـق األمـ ِ
ـان وا ْن ـ ِه عنــه
ـ
ش
د
ـو
ـ
قي
رساح
ـق
قلــت أطلـ
َ
ٍ
المظالــم وأشــعره بــأ ّن اجلزائــر موط ـ ٌن ودار ٌ لــك ِّ
ل أيبّ..
قال زدين..
قلــت علينــا ْ
بوضــع قواعـ َد ســر ٍَ ،
ـوي
يخضـ ُع لهــا العســكري عــى قــدر ٍ سـ ٍ
مــع المــدين..
قال أوضِ ح..
ْ
ـرف مــع قصـ ِد
ـوح والــز ْم بهــا ك َّ
ل طـ ٍ
قلــت صِ ْغهــا يف بُنــو ٍد وأ ْعرِضهــا يف وضـ ٍ
ـوغ الغايـ ِة وتعهـ ٍّد عــى المأل..
بلـ ِ
قال واصل..
ٍّ
ٍّ
َ
مغلــوب وال توعــد وال تشــف وال احْتقــار ٍ،
غالــب وال
بمنطــق ال
قلــت..
ِ
َ
َ
فهدفنــا انتقــال إىل يــومِ غ ـدِ..
قال أممكن هذا!؟
واســعد برفقـ ِة شــعبِك واعــطِ
ـق بمــن حولــكَ ْ
قلــت ارفــع القيـ َد عنــكَ وارْتـ ِ
األمــا َن جليشِ ــك يتغـ َّـرُ بعــون اللــه واقِعـ ْ
ـك..
ْ
ح صــويت لتك ِ
ريــس الفشــ ِل
قــال ..إذا حــى أنــا لــنْ أنتخِــب ..ولــن أمنَــ َ
وســو ِء إدار ِة البلــ ِد والــزج بأبنــاء عمومــة يف صحــاري الســاحل...
ن ُ
ـاب
الظلَــمِ عــى حسـ ِ
ال ،لــن أنتخــب الستنســاخ العصــب وإعــاد ِة تمك ـ ِ
طمــوح
شــعب أيب ّ موحــ ٍد..
مســتقب ِل وتحريــر البلــد ..بمباركــة حــراك
ٍ
ٍ
ل حكـ ٍـم راشـ ْـد!
جلزائ ـرَ العــدل تحــت ظ ـ ّ
ِ
لبلــوغ المقصــد وعــى بركــة اللــه نحمــل رايــة التغيــر
قلــت إذا ســويّا
ِ
الم َ
ُنشــدِ.

الدكتاتوريات ال تنظم انتخابات لتخرسها

كتبـ ُ
ـت قبــل يومــن منشــورا حــول اســتصدار دســتور يعبــد الطريــق لبيــع
أوالد اجلزائــر مرتزقــة يف حــروب الغــر ،ومقايضتهــم بســكوت القــوى
العظمــى عــى نظــام غــر رشعــي وابــزازه واحلصــول منــه عــى كل المزايــا
بالمجــان ،نظــرا لهشاشــة وضعــه .يُســتصدر هــذه المــرة دســتور ،إحــدى
مــواده “اجلوهريــة” تعبــد الطريــق لتوريــد جنــود اجليــش الوطــي الشــعيب،
مثلمــا اســتعمِل أبنــاء اجلزائــر إبــان االســتعمار وقــودا يف حــروب فرنســا يف
الفيتنــام والهنــد الصينيــة .كتبــت التــايل “فرنســا اســتعملت أبنــاء اجلزائــر
المســتعمرة يف حروبهــا لقتــل فقــراء فيتنــام والهنــد الصينيــة ،واليــوم تريــد
اســتخدام أبنــاء جزائــر دســتور “فاتــح نوفمــر” ،لطحــن مســتضعفي مــايل
والنيجــر وبوركينــا فاســو وكل مســتضعف يقلــق مشــاريع فرنســا وغريهــا
مــن قــوى النهــب وســفك الدمــاء!”
رد أحــد المعقبــن ،مســتبعدا عــى مــا يبــدو هــذا الوضــع ،واعتــر طــرح
الدســتور بهــذه المــادة ،منــاورة مــن الســلطة ،للتصويــت عليــه بــا ثــم
الظهــور بمظهــر الديمقراطــي ،القابــل لصــوت الشــعب ،الرافــض لمــادة
الدســتور هــذه ،بمــا يكســب النظــام رشعيــة تمكنــه الحقــا مــن تمريــر أي
مــواد أو دســتور يريــده .ارتأيــت بــدل الــرد عليــه شــخصيا ،أن يكــون الــرد
أشــمل يف هــذه المقالــة المختــرة بمــا انــه موضــوع هــام بالنســبة لنــا
كجزائر يــن.
أوال ،نظــام مثــل نظامنــا الــذي ال يملــك رشعيتــه مــن شــعبه ،ولــم يعــر
يومــا أدىن اهتمــام لصــوت الشــعب ،كونــه يســتمد رشعيتــه مــن غــره ،مــن
قــوى اخلــارج ،فرنســا تحديــدا بالنســبة لنــا ،ال يهتــم بتصويــت المواطــن،
بنعــم أو ال .ان همــه هــو إرضــاء مــن يمنحــه الرشعيــة الــي يحتجهــا ،يف
إطــار نــوع مــن أنــواع المقايضــة ،مــن قبيــل الســكوت عنــه ودعمــه ،مقابــل،
هــذه المــرة“ ،فتــح” مــواد الدســتور لتبيــح توريــد اجلنــود اجلزائريــن لفائــدة
فرنســا .ومــن نافلــة القــول أن التابــع ال يملــك قــراره ،ومــا عليــه إال تنفيــذ
أمــر ويل نعمتــه ،وعلينــا دائمــا أن نذكــر ،أن نظامنــا ال يملــك رشعيــة تمكنــه
مــن قــول ال ،ال لفرنســا وال غريهــا.
ثانيــا ،ال يُعقــل بالنســبة لنظــام فاقــد للرشعيــة ،أن ينظــم اســتفتاء ينتــج
عنــه تصويــت بـــ”ال” ،ألن “ال” معناهــا رفــض صــارخ وتحـ ِد للنظــام وصفعــة
يف وجهــه ال يســتطيع قبولهــا .ألنهــا تقــرأ يف شــكل رفــض لنظامــه وحكمــه
وليــس فقــط لمــواد الدســتور ،ممــا يفتــح عليــه أبــواب احتجــاج أوســع،
وهــو يف أمــس احلاجــة إىل تصويــت يعــزز “ال رشعيتــه” ويســد بعــض
الثقــاب ويع ـوّض بعــض النقائــص .والتصويــت بــا عــى الدســتور ،يهــدم

هــذا المبتغــى ،وال يمكــن قبولــه أو مجــرد تصــوره.
ككل االنتخابــات الــي نظمتهــا الســلطة مــن  1962إىل  ،2019باســتثناء
 ،90-91ال يهــم بمــاذا يصــوت الشــعب ،ال أو نعــم ،أو ورقــة فارغــة ،أو
ملغــاة ،ألن النتيجــة محبوكــة مســبقا يف دهالــز أصحــاب القــرار .ولســت
أدري مــاذا تغــر ،حــى نعتقــد تغــر المســار وتغــر طريقــة ترصفهــم؟ ومــن
ثــم يبقــى حــرص النظــام األول واألخريهــو توافــد اجلماهــر للتصويــت بــل
وتشــجيعهم عــن طريــق بعــض “المعارضــن” بدعــوى ممارســة حقهــم يف
“االعــراض عــى الدســتور” بطريقــة إيجابيــة ،بــدال مــن “الســلبية العدميــة”
ومــا إىل ذلــك مــن “مــررات عقالنيــة” اســتخدمها أصحابهــا طيلــة تالثــة
عقــود ،بنفــس النتيجــة ،يف ســباقات انتخابيــة وهميــة ،تضــع حقيقــة
الســلطة ،خــارج المنافســة .إن مــا ي ُهــم الســلطة هــو مشــاهدة المواطنــن
يصوتــون ،لــي يمكنهــا تســويق تلــك المشــاركة وتصويرهــا يف شــكل
انخــراط شــعيب يف مســارها وثقتــه يف حكمهــا.
التصويــت بـــ “ال” بــرف النظــر عــن تحولــه بقــدرة قــادر إىل نعــم عنــد الفــرز،
ككل مــرة ،يخــدم النظــام عــى أكــر مــن صعيــد .أوال يــويح إىل مــن ص ـوّت
بأنــه مــارس حقــه واجتهــد وأدى مــا عليــه ،وأن الديمقراطيــة حقيقيــة اآلن.
ثــم ســتقدم الســلطة نســبتها “الديمقراطيــة” بعيــدا عــن  99يف المائــة
المألوفــة ،وتكتفــي بنســبة معقولــة بــن  60و 70بالمئــة ،تحقــق لهــا
المبتغــى وتريــح ضمــر مــن صــوت بــا ،خاصــة وأنهــا تضمــن ،وفــق تركيبــة
الســلطة ،الــي ال تــزال مشــكلة مــن أحــزاب االعتــاف أن تكــون الغالبيــة
دائمــا بحوزتهــا .وإضافــة إىل ذلــك ،تتحجــج بأنهــا أخــذت يف االعتبــار
تصويــت اجلميــع ،لكــن ال بــد مــن اخلضــوع لـ”نظــام االقــراع” الــذي يجــب
احرتامه...ديمقراطيــا.
وأخــرا ،نظــام يف وضــع نظامنــا ،غــارق يف مشــاكل ورصاعــات وحســابات،
ال تنتظــر منــه المجازفــة بتمريــر تصويــت بــا لــي يظهــر بوجــه ديمقراطــي،
ثــم اســتثماره الحقــا ،هــذا نــوع مــن “الــرف” الــذي ال يقــدر عليــه نظامنــا أو
اي نظــام مماثــل ،والعــادات المتأصلــة تفــرض دائمــا نفســها ،بالمختــر
المفيــد الدكتاتوريــات ،ال تخــر االنتخابــات.
د .رشيف زياين رشيف
عضو المجلس الوطين حلركة رشاد
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