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االفتتاحية 

مــن جديــد  اجلزائــر  تقــف   2021 بدايــة  مــع 
عــى جملــة مــن التناقضــات الــي ال تجدهــا 
يــات المتخلّفــة. رئيــس غــر  إال يف الديكتاتور
رشعــي يلجــأ إىل ألمانيــا لعــاج كوفيــد19- 
ورد يف  كمــا   – بســيطة  عمليــة  إلجــراء  ثــّم 
عنهــا  عجــزت   – الرســمية  اإلعــام  وســائل 
ثــم  يقيــا.  أفر يف  صحيــة  منظومــة  أحســن 
يقطــع إقامتــه يف برلــن لعــّدة أيّــام حلضــور 
المــزّور  الدســتور  عــى  التوقيــع  مراســيم 

الســنة. لهــذه  المجحــف  الماليــة  وقانــون 

 تــأيت هــذه األحــداث وســط ســخط شــعيب 
نتيجــة  واحتجاجــات  انتفاضــات  تتخلّلــه 
ســوء إدارة جائحــة كوفيــد19-، وأداء كاريث 
أضــى  الــي  باحلكومــة  يســمى  مــا  لعمــل 
ــوع الوطــن  ســفر فرنســا أكــر تواجــًدا يف رب
مــن وزرائهــا، مــع مــؤرّشات لعــودة الزمــرة 
القمعيــة الفاســدة والمفارقــة المتمثّلــة يف 
ــار المتّهمــن بالفســاد واإلفســاد  ــح كب ي ترس
واإلجــرام يف حــّق الشــعب مــن جهــة، وتوقيــف 
وتقييــد  احلــراك  وحرائــر  أحــرار  واعتقــال 
هــذا  كّل  إّن  أخــرى.  جهــة  مــن  تحركاتهــم 
ــن النشــطاء  ــاد المواطن التصاعــد يف اضطه
ــة  ــر يعكــس انزعــاج العصاب مــن أجــل التغي
مــايش  مدنيــة  “دولــة  شــعار  مــن  احلاكمــة 
ية” الــذي أصبــح هاجســا لهــا يــردّده  عســكر

مناســبة. كل  يف  اجلزائــري  الشــعب 

 إّن هــذا الشــعار مــن أهــم أهــداف رشــاد منــذ 
تتعــرّض  مــا  يفــرّس  قــد  مــا  نشــأتها، وهــذا 
وتخويــن  تشــويه  حمــات  مــن  احلركــة  لــه 
وشــيطنة مــن طــرف النظــام القائــم وأتباعــه، 
والــي كانــت آخــر حلقاتهــا البائســة فيلــم “أبــو 
ــاة  الدحــداح” يسء اإلخــراج الــذي عرضتــه قن

يــون العصابــة مــن دون ذرة حيــاء. تلفز

 إن حركــة رشــاد تعتقــد جازمــة أن التغيــر 
اجلــذري الشــامل لمنظومــة احلكــم بالطــرق 
ــة، ويتجّســد بمشــاركة  ــة آت ال محال االلعنفي
كافــة أطيــاف المجتمــع اخلــّرة الــي تســعى 

إىل النهــوض بهــذا البلــد المنهــك.
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 حوار موقع ساسة بوست مع
مراد هاشمي عضو أمانة حركة رشاد

العرتاف  بث  عن  مالحظات  خمس 
القرسي للمدعو “أبو الدحداح ”

ية األقدار بل “كُل نفٍس بما كسبْت  سخر
رهينةٌ”



مــن  الكثــر  الُمعارضــة  »رشــاد«  حركــة  تثــر 
السياســية  الســاحة  يف  واالهتمــام  اجلــدل 
أهــم  مــن  واحــدة  باعتبارهــا  يــة،  اجلزائر
التنظيمــات السياســية الموجــودة داخــل احلراك 
الشــعيب الُمعــارض للســلطة، الــذي انطلــق يف 
22 فربايــر )شــباط( 2019 اعرتاًضــا عــى العهــدة 
اخلامســة للرئيــس الســابق بوتفليقــة، ثــم مــن 
أجــل المطالبــة بتغيــرات عميقــة يف النظــام؛ إذ 
كانــت مــن بــن احلــركات القليلــة الــي دعــت إىل 

اخلــروج للشــارع رفًضــا للعهــدة اخلامســة.  

احلركــة  هــذه  فيــه  تحظــى  الــذي  الوقــت  ويف 
الــي نشــأت ســنة 2007 بحضــور قــوّي، وبنجــاح 
خطابهــا يف تجــاوز االســتقطاب األيديولــويج 
ــة ركــوب  والعــريق؛ يتهمهــا معارضوهــا بمحاول
احلــراك، كمــا يهاجمهــا إعــام الســلطة ويتهمهــا 
يــر  بـ»تشــويه صــورة اجلزائــر«. نتتبّــع يف التقر
هــم  ومــن  احلركــة  هــذه  نشــأت  كيــف  التــايل 
رموزهــا، وكيــف نجحــت يف تجــاوز االســتقطاب 
داخــل الســاحة السياســية، وأبــرز االنتقــادات 

الموّجهــة إليهــا.
 
 

“رشــاد”..  إىل  االنقــالب  معارضــة  مــن 
أكاديميــون ودبلوماســيون يؤسســون حركــة ال 

للســلطة تســعى 
 

طــرف  مــن   ،2007 ســنة  احلركــة  تأسســت 
السياســين  المعارضــن  مــن  مجموعــة 
ــات  ــا؛ بعضهــم مــن خلفيّ المتواجديــن يف أوروب
ية،  أكاديميــة ودبلوماســية وحقوقيــة وعســكر
وتقــول احلركــة إنهــا ليــس حزبًــا سياســيًا وال 
تســعى للوصــول إىل الســلطة، وبالتــايل فهــي 
غــر معنيـّـة بالمنافســات االنتخابيــة؛ بــل تهــدف 
وإحــداث  الدولــة  عــن  العســكرة  إزالــة  إىل 
التغيــر للوصــول إىل »بلــد حــر تحكمــه دولــة 
الراشــد« حســب  التســير  ويضبطــه  القانــون 

للحركــة. التأســييس  البيــان 
 

يــل  أبر التأســييس يف  البيــان  عــى  وّقــع  وقــد 
)نيســان( 2007، كل مــن مــراد دهينــة، احلاصــل 
ــة مــن معهــد  ــاء النووي ي ــوراه يف الفزي عــى دكت
يــكا، والــذي عمــل يف  »MIT« المرمــوق يف أمر
مركــز األبحــاث النوويــة »ســرن« يف ســويرسا، 

حوار موقع ساسة بوست مع مراد هاشمي عضو أمانة حركة رشاد

ية اليت تدعو لعودة احلراك الشعيب ويهاجمها  رشاد احلركة اجلزائر
النظام برشاسة

ليــرتك عملــه هنــاك ويركّــز جهــده ووقتــه يف 
توقيــف  بعــد  والســيايس  احلقــويق  النشــاط 
ية اللنتخابــات ســنة 1992  المؤسســة العســكر
وقــد  األهليــة.  احلــرب  أتــون  اجلزائــر  ودخــول 
إىل  العســكري  االنقــاب  بعــد  دهينــة  انضــّم 
نشــاطه  وتركّــز  اإلســامية إللنقــاذ«  »اجلبهــة 
ــا،  الســيايس خــال فــرتة التســعينيات يف أوروب
للنظــام  احلقوقيــة  االنتهــاكات  كشــف  عــى 
اجلزائــري أثنــاء حربــه مــع اإلســامين. ويف ســنة 
“اجلبهــة اإلســامية  مــراد دهينــة  تــرك   2004
إللنقــاذ” وأســس رفقــة نشــطاء عــرب “منظمــة 

احلقوقيــة. الكرامــة” 

عبــاس عــروة هــو أيًضــا أحــد أعضــاء احلركــة، 
وهــو بروفيســور حــّر يف كليــة الطــب بمدينــة 
دهينــة  رفقــة  وكان  ية،  الســويرس لــوزان 
منخرًطــا يف النشــاط احلقــويق والســيايس مــن 
األحــرار  للنشــطاء  يــة  اجلزائر »اللجنــة  خــال 
مــن أجــل الكرامــة وحقــوق اإلنســان« والــي 
والمنشــورات  الكتــب  مــن  العديــد  أنتجــت 
ــه  ــري خــال حرب ــاكات النظــام اجلزائ حــول انته
األبيــض  »الكتــاب  أهمهــا  اإلســامين،  مــع 
منعــه  تــم  الــذي  اجلزائــر«  يف  القمــع  حــول 
مــن البيــع بضغــط مــن فرنســا تحــت مســوغ 
ــه  ــب مــن توجــه اإلســامين رغــم كون ي ــه قر أن
ـا أو سياســيًّا،  ـا وليــس أيديولوجيًـّ كتابًــا حقوقيًـّ
»مســاهمة  بعنــوان:  كتــاب  إىل  باإلضافــة 
يــة«، وهــو مــن تصديــر  حــول المجــازر اجلزائر
يــي الشــهر نعــوم تشومســي،  المفكــر األمر
وبســبب هــذا النشــاط، تعــرّض هــؤالء النشــطاء 
ــا وإصــدار مذكّــرات توقيــف  للماحقــة يف أوروب

ضّدهــم ومنعــت هــذه الكتــب مــن البيــع. 

يتوت، أحد مؤســيس رشــاد،  أما محمد العريب ز
فهــو أكــر أصــوات احلركــة شــهرة وانتشــارًا عــى 
وســائل التواصــل. دبلومــايس ســابق عمــل يف 
يــة يف ليبيــا، إىل غايــة انشــقاقه  الســفارة اجلزائر
الســيايس  وجلوئــه   1995 ســنة  النظــام  عــن 
يطانيــا، ومــن هنــاك نشــط يف صفــوف  إىل بر
يتــوت  ز العــريب  ويحظــى  اخلــارج.  معارضــة 
بتواجــد مهــم يف وســائل التواصــل االجتماعــي 
يوتيــوب؛  عــى  وقناتــه  صفحاتــه  خــال  مــن 
يــن  إذ يعــد مــن بــن أكــر السياســين اجلزائر
متابعــة عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بأكــر 

مــن مليــون 600 ألــف متابــع، وبذلــك يمكــن 
للحركــة؛  األشــهر  اإلعامــي  الوجــه  اعتبــاره 
يونيــة،  التلفز القنــوات  مختلــف  يف  يظهــر  إذ 
شــبه  بشــكل  اجلزائــري  اجلمهــور  عــى  ويطــّل 
مواقــع  عــى  احلــي  البــث  خــال  مــن  يومــي 

االجتماعــي.  التواصــل 

وتضــّم قائمــة مؤســيس احلركــة أيًضــا رشــيد 
بدفاعــه  اشــتهر  الــذي  المحامــي  مصــي 
فــرتة  خــال  اإلســامين  المعتقلــن  عــن 
الضابــط  ســمراوي،  ومحمــد  التســعينيات، 
أثنــاء  يــة  اجلزائر المخابــرات  مــن  المنشــق 
التســعينيات، والذي ســّجل اجلرائــم واالنتهاكات 
يف  عملــه  خــال  عليهــا  شــاهًدا  كان  الــي 
يف  الســوداء«  يــة  »العرش أثنــاء  المخابــرات 

والعســكر”. “اإلســاميون  الشــهر  كتابــه 

حضــور مهــم يف احلــراك.. وانتقــادات وهجــوم 
رشس إعالمــي 

بــه  لكــن مــا رّس هــذا االنتشــار الــذي يحظــى 
خطــاب احلركــة وحضــوره الطاغــي يف الســاحة 
السياســية، رغــم أن أغلــب رموزهــا موجــودون 
لعــل  طويلــة؟  ســنوات  منــذ  اجلزائــر  خــارج 
الصحافــة  طــرف  مــن  المحتــدم  الهجــوم 
اجلزائــري،  النظــام  مــن  يــب  القر واإلعــام 
والــذي يف الغالــب مــا يــأيت عــى شــكل مقــاالت 

صحافيــة ذات نظــرة مؤامراتيّــة تتحــّدث عــن 
وتســعى  اجلزائــر«  صــورة  »تشــوه  احلركــة  أن 
لزعزعــة االســتقرار والعــودة بالبــاد إىل ســنوات 
قــد  المعلّبــة؛  االتهامــات  مــن  وغرهــا  الــدمّ 
فيــه  تتســبّب  الــذي  اإلزعــاج  إىل حجــم  يشــر 
هــذه احلركــة بالنســبة للنظــام، خصوًصــا بســبب 
نجــاح خطابهــا يف اســتقطاب جمهــور واســع، 
الشــعيب. احلــراك  صفــوف  داخــل  باخلصــوص 

يتوت  تبلــغ عــدد مشــاهدات البث احلي للعــريب ز
ألــف مشــاهدة فأكــر. وقــد يشــر هــذا   200
احلجــم مــن المتابعــات، إىل نجاح خطــاب احلركة 
األيديولــويج  االســتقطاب  تجــاوز  يف  نســبيًا 
القائــم بــن اإلســامين والعلمانيــن؛ باإلضافة 
وتنــاول  الهويّــة  رصاعــات  عــن  ابتعادهــا  إىل 
والعروبــة  يغيــة  كاألماز ملّغمــة  مواضيــع 
ــل النظــام وإبعــاد  وغرهــا؛ وتركزيهــا عــى رحي
العســكر عــن السياســة، كمــا أن خطابهــا الــذي 
يصفــه البعــض بـ»الراديــكايل« الــذي يرفــض 
أو  النظــام  داخــل  مــن  واإلصــاح  المســاومة 
بجاذبيــة  يحظــى  االنتخابــات،  يف  المشــاركة 
ــة إصــاح  ــرة يئســت مــن إمكاني ــات كث ــدى فئ ل

النظــام مــن الداخــل.

المعــارض،  الراديــكايل  احلركــة  التقــى خطــاب 
مــع قطــاع يف الشــارع جزائــري أصبــح ال يــرى 
ويف  القائمــة  السياســية  األحــزاب  يف  جــدوى 
المشــاركة يف االنتخابــات، فاســتطاع اجتــذاب 

األفــق  مــن  الغاضبــن  المتابعــن  مــن  الكثــر 
الســيايس.

الشــعبية  القواعــد  اخــرتاق  يف  النجــاح  هــذا 
التيــارات  أو  األحــزاب  لبعــض  التقليديــة 
مرمــى  احلركــة يف  والثقافيــة، جعــل  يــة  الفكر
»احلركــة  عــى  المحســوبن  النشــطاء  بعــض 
يــة«. إذ هاجــم ســعيد ســعدي، الرئيــس  الرببر
الثقافــة  أجــل  مــن  »التجمــع  حلــزب  الســابق 
والديمقراطيــة« )حــزب يرتكــز نشــاطه بشــكل 
القبائــل( حركــة »رشــاد«  رئيــيس يف منطقــة 
اإلســاموية،  وبنــرش  بالظاميــة  واتهمهــا 
كمــا  الشــعيب،  احلــراك  ركــوب  وبمحاولــة 
ناشــطن يف  مــن  النتقــادات  احلركــة  تعرّضــت 

يــة. الرببر احلركــة 

ويتعــرّض نشــطاء احلركــة يف الداخــل اجلزائــري 
ُســجن  كمــا  القانونيــة،  والماحقــة  للتضييــق 
مســرات  يف  مشــاركاتهم  أثنــاء  منهــم  عــدد 
احلــراك الشــعيب، باإلضافــة إىل أن موقــع احلركة 
باإلضافــة إىل المواقــع الشــخصية ألعضائهــا 

محجوبــة يف اجلزائــر.
 

ــام  ــاوز االنقس ــر يف تج ــاب اجلزائ ــح خط ــل نج ه
األيديولــويج والعــريق يف اجلزائــر

يقــول الســيد مــراد هاشــمي، عضــو أمانــة حركــة 
»رشــاد« يف حــواره مــع »ساســة بوســت« حــول 

االنتقــادات الموّجهــة إىل احلركــة بســبب نشــاط 
أّن معظــم  اخلــارج: »صحيــح  مــن  مؤسســيها 
مؤســيس رشــاد متواجــدون يف اخلــارج ألســباب 
يخيــة، لكــن مركــز ثقــل احلركــة اآلن  سياســية تار
المنتســبن  أعــداد  إىل  بالنظــر  اجلزائــر  داخــل 
تعكســه  مــا  وهــذا  وخارجــه،  الوطــن  داخــل 
مــن مجلــس وأمانــة.  تشــكيلة هيئــات رشــاد 
ال  رشــاد  حركــة  يف  فإنّنــا  ذلــك  عــى  وعــاوة 
يي اخلــارج  يي الداخــل وجزائــر نمــزّي بــن جزائــر
فكلّهــم مواطنــون بنفــس احلقــوق والواجبــات 
ونفــس احلــرص عــى مصــاحل اجلزائــر العليــا. وقــد 
أظهــر احَلــراك جليًــا مــدى التضامــن والتكامــل 
بــن مواطنينــا ومواطناتنــا يف اجلزائــر واجلاليــة 

يــة يف اخلــارج«. اجلزائر
 

تجــاوز  يف  احلركــة  اســرتاتيجية  وحــول 
يضيــف  والعرقيــة،  األيديولوجيــة  التجاذبــات 
هاشــمي إن احلركــة تســعى إىل »التجســر بــن 
الفاعلــن السياســين مــن مختلــف المشــارب 
وإىل تحســيس المواطنــن إىل اآلثــار الكارثيــة 
والتوتّــرات  األيديولوجيــة  اللســتقطابات 
اللحمــة  عــى  اجلهويــة  واالحتقانــات  العرقيــة 
الوطنيــة وعــى بنــاء دولــة القانــون«. ويضيــف: 
»أظهــر الشــعب اجلزائــري منــذ انطاقــة احَلــراك 
نضًجــا كبــرًا؛ فقــد تمّســك بالوحــدة يف إطــار 
التنــّوع وتصــّدى لكاّفــة محاوالت رضب تماســك 
النظــام يف  بهــا  قــام  الــي  اجلزائــري  المجتمــع 
بــن  العرقيــة  الفــن  نــار  يف  بالنفــخ   ،2019
يــغ(، ويف 2020 بإذكاء  العــرب والقبايــل )األماز
الذيــن  وتجييــش  األيديولوجيــة  التجاذبــات 
يســّمون أنفســهم »ديمقراطيــن« وســبق لهــم 
أن دعمــوا االنقــاب عــى رشعيــة الصنــدوق يف 
1992 لــرب كّل مــن يــّر عــى نهــج احلــراك 
الصحيــح ووســمه باإلســاموية بــل وباإلرهــاب. 
إّن رأب الصــدع األيديولــويج يف اجلزائــر، مــن 
وجهــة نظــر رشــاد، ال يتــّم إاّل إذا تعاونــت كّل 
اإلرادات احلســنة عــى تشــجيع اللقــاء واحلــوار 
يــن مــن مختلــف  والعمــل المشــرتك بــن اجلزائر

اخللفيــات خلدمــة الوطــن.

لكــن ليــس كل االنتقــادات الموّجهــة إىل احلركــة 
تنطلــق مــن دوافــع أيديولوجيــة أو حلســابات 
سياســية، بــل هنالــك نقــد مــن داخــل معســكر 
يتــوت  ز العــريب  خطــاب  أن  يــرى  احلــراك، 
حضــوره  إن  إذ  بالديماغوجيــة،  أحيانًــا  يتّســم 
المتواصــل دون انقطــاع يف البــث احلــي يجعلــه 
يحــات محــّل جــدل وانتقــاد،  أحيانًــا يطلــق تر
يف حــن تؤكــد احلركــة أن مواقفهــا ال يعــرّب عنهــا 

يحــات أعضائهــا.  إال بياناتهــا وليــس تر
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دعوتــه  للعــريب  المواقــف  تلــك  أشــهر  ومــن 
الطلبــة إىل اإلرضاب عــن الدراســة أثنــاء احلــراك 
يــة غــر  يعــة أن »الشــهادة اجلامعيــة اجلزائر بذر
معــرتف بهــا يف العالــم« أو عندمــا قــال يف بــث 
مبــارش لــه بــأن المــدرب جمــال بلمــايض أثنــاء 
ســجود المنتخــب الوطــي بعــد الفــوز يف كأس 
يقيــا وتوّســطه اللعبــن يحمــان الرقم »7«  أفر
و»8« كأنــه يرســل إشــارة بتطبيــق المادتــن 
حملهمــا  اللتــن  الدســتور  مــن  و»8«   »7«
احلــراك يف وجــه الســلطة، واللتــن تفيــدان بــأن 

الســلطة للشــعب.

وتتعــرض احلركــة أيًضــا اللنتقــاد بســبب عاقتها 
بالمــدّون »أمــر ديــزاد«، وهــو ناشــط معــارض 
يتــورّع  ال  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عــى 
للمســؤولن  اخلاصــة  للحيــاة  نــرش صــور  عــن 
يــن وعائاتهــم، وبالتبعيــة جعــل احلركــة  اجلزائر
محــّل انتقــاد لعاقتهــا بــه وترويجهــا لمحتــواه 

يف صفحاتهــا اإللكرتونيــة. 

مــن  كبــرة  حّصــة  »رشــاد«  حركــة  وتنــال 
مــن  عديــد  مــن  واالنتقــادات  الهجمــات 
يب من  األطــراف، ففــي حــن يحــّذر اإلعــام القر
يــض  الســلطة مــن هــذه احلركــة ويتّهمهــا بالتحر
يــب والفــوىض واســتخدام العنــف،  عــى التخر
فــرتة  أحــداث  مؤيّديهــا  بعــض  يســتذكر  كمــا 
موقًفــا  نشــطاؤها  أخــذ  حــن  التســعينيات 
سياســيًا  بعضهــم  ونشــط  للســلطة  ُمعارًضــا 
وحقوقيـًـا يف أوروبــا يف إيصــال هــذه االنتهــاكات 
عــى  احلركــة  تؤكــد  الدوليــة،  المنظمــات  إىل 
التغيــر  يف  الســلمية  بالوســائل  تمّســكها 

العنــف. أشــكال  لــكّل  ونبذهــا 

 إعــام الســلطة ليــس الوحيــد الــذي يهاجــم 
هــذه احلركــة الُمعارضــة؛ بــل تنــال الكثــر مــن 
الهجــوم مــن طــرف بعــض التيــارات العلمانيــة، 
التيــار  إىل  االنتمــاء  ُتهمــة  بهــا  ُتلصــق  إذ 
اإلســامي، أو حــى التهّجــم عليهــا باعتبــار أن 
بعــض أعضائهــا كانــوا منضمــن إىل »اجلبهــة 

إللنقــاذ«.  اإلســامية 

النظــام  يــب مــن  القر وباإلضافــة إىل اإلعــام 
عــى  المحســوب  اإلعــام  فــإن  اجلزائــري؛ 
اإلمــارات أيًضــا يضــع احلركــة يف مرمــى مقاالته، 
يــة  اإلخبار المواقــع  مــن  الكثــر  تتهمهــا  إذ 
اإلمارتيــة بـ»اإلرهــاب« واالنتمــاء إىل جماعــة 

المســلمن. اإلخــوان 
يقــول هاشــمي، عضــو أمانــة حركــة »رشــاد« 
منــذ  كانــت  احلركــة  إن  بوســت«:  لـ»ساســة 

التوّجهــات  مختلــف  عــى  »منفتحــة  نشــأتها 
يــة المتواجــدة يف اجلزائــر، بــل عملــت عــى  الفكر
تجــاوز التصنيفــات المفتعلــة، الــي تحــول دون 
يــن، وتضعــف  ــن اجلزائر التواصــل والتقــارب ب
يــس هيمنــة النظــام  المجتمــع وتســاهم يف تكر

العســكري عــى الدولــة والمجتمــع«.
للمجتمــع  مــرآة  »احلركــة  هاشــمي:  وأضــاف 
ســابقن  أعضــاًء  تضــّم  المتنــّوع  اجلزائــري 
وأعضــاًء  إللنقــاذ«،  اإلســامية  »اجلبهــة  يف 
االشــرتاكية«  القــوى  »جبهــة  يف  ســابقن 
»جبهــة  حــزب  توّجــه  مــن  يبــن  قر وأعضــاًء 
يــر الوطــي« األصيــل ومــن تيــارات أخــرى،  التحر
ــارات خاصــة  وأعضــاء مســتقلّن عــن هــذه التي
فئــة الشــباب المنخــرط يف احلركــة الــذي ليســت 

ســابقة«. انتمــاءات  لــه 

االرتبــاط  اتهامــات  حــول  هاشــمي  ويضيــف 
كانــت  وإن  »حــى  اإلســامية«:  بـ»اجلبهــة 
رشــاد تضــّم يف صفوفهــا عــددًا مــن األعضــاء 
الســابقن يف اجلبهــة اإلســامية إللنقــاذ، إاّل أّن 
احلركــة ليــس لهــا أّي ارتبــاط عضــوي بهــذا احلزب 
وحرمانــه  تعســفي  بشــكل  حظــره  تــّم  الــذي 
ــل  يهــة مــن ِقب ــات حــرّة ونز مــن فــوزه يف انتخاب
ســلطة غــر رشعيــة. إّن رشــاد ال تنــوي أن تنــوب 
ال عــن اجلبهــة اإلســامية إللنقــاذ وال عــن أّي 
ــا  ــا سياســيًّا معنيً ــا ليســت حزبً حــزب آخــر، ألنّه
وأخــرًا،  االنتخــايب.  التنافــس  يف  بالمشــاركة 
تعتــرب رشــاد أّن اجلبهــة اإلســامية إللنقــاذ مــا 
زال لديهــا قــادة معروفــون وحضــور واضــح يف 
المجتمــع، وبالتــايل فمــن حقهــا، كأّي تيــار فكــري 

آخــر، أن تنشــط سياســيًّا«.

وحــول ســبب الهجمــة اإلعاميــة الموّجهــة ضــد 
يب من الســلطة  احلركــة مــن طــرف اإلعــام القر
يــة وحــى القــادم مــن مواقــع صحافيــة  اجلزائر
إماراتيــة، يقــول هاشــمي إن رشــاد تتعــرّض منــذ 
عــّدة أشــهر »حلملــة تشــويه هوجــاء ممنهجــة 
ــا ُيســّمى  يشــارك فيهــا ليــس فقــط فصيــل مّم
اإلقصائيــة  األقليــة  يف  المتمثّــل  بالَعلمانيــن 
الديمقراطيــة،  تّدعــي  الــي  التيــار  داخــل هــذا 
دون االلــزام بمتطلّباتهــا وتفّضــل الدبّابــة عــى 

ــرتاع«. ــدوق االق صن

نقيــض  عــى  أيًضــا جهــات  ويضيــف: »ولكــن 
ـار  التوّجــه الَعلمــاين، وفصائــل تنتمــي إىل التيَـّ
بعــض  أن  شــّك  ال  واإلســامي.  العــرويب 
الهجمــات تــأيت مــن أطــراف تتــرّف مــن منطــق 
التنافــس الــرشس، الــذي نــرى أّن الســياق ليــس 
ــأيت مــن بعــض اجلهــات  ــه. وبعضهــا ت مناســبًا ل

الــي لهــا مخــاوف مــن رشــاد لكونهــا لــم تّطلــع 
عــى وثائــق احلركــة وميثاقهــا وخطابهــا الثابــت 
مــن نشــأتها وال تعــرف عــن احلركــة ســوى مــا 
ــن تشــهر مغــرض. لكــن بعــض  ــا ِم ُيشــاع عنه
الســهام المتنّوعــة أيديولوجيـًـا الموّجهــة لرشــاد 
بشــكل مزامــن تثــر كثــرًا مــن التســاؤالت عــن 
نفــس  مــن  تنطلــق  بأنّهــا  وتــويح  محّفزاتهــا 

»القــوس« يف مقــّر المخابــرات.

وعــن خطــاب رشــاد الراديكايل يضيف هاشــمي: 
»ســببه أننــا نســعى إىل تغيــر جــذري لطبيعــة 
للديكــور  شــكي  تغيــر  إىل  وليــس  النظــام 
ــم العســكر عــى  المــدين مــع اإلبقــاء عــى تحكّ
اتخــاذ القــرار الســيايس واالقتصــادي، وال عيــب 
يــخ الســيايس العالمــي يبــّن  يف ذلــك؛ ألّن التار
أحدثــت  الــي  هــي  الراديكاليــة  احلــركات  أّن 
إىل  أدّت  الــي  الهامــة  االجتماعيــة  التغيــرات 

تحســن حيــاة البــرش«.

ويختــم هاشــمي: »لكــّن خطــاب رشــاد بعيــٌد كّل 
ــدال،  البعــد عــن التطــرّف، بــل هــو شــديد االعت
إذ إّن احلركــة تؤمــن يقينًــا أّن احلــوار اجلامــع غــر 
اإلقصــايئ هــو النهــج الوحيــد لمعاجلــة اخلافــات 
السياســية. ومــا ُيزعــج الســلطة الفعليــة أيًضــا 
احلركــة  توليهــا  الــي  األهميــة  هــو  رشــاد  يف 
للعمــل المنظــم، فهــي ال تؤمــن بفعاليــة العمــل 
الفــردي مهمــا كان موقــع الفــرد يف المجتمــع 
ورصيــده النضــايل، وكــذا النهــج االلعنفــي الــذي 
تنتهجــه والــذي يســحب عــن العســكر عامــل 
أخــرًا  العنــف.  إدارة  يف  يمتلكــه  الــذي  القــوة 
ــا  ــة هــو عــدم قدرته مــا يزعــج الســلطة الفعلي
عــى ترويــض أعضــاء رشــاد ال بالرتغيــب وال 

بالرتهيــب.
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بثــت أمــس اليتيمــة، يف وقــت ذروة المشــاهدة، 
يــا بالصــوت والصــورة لمواطــن،  اعرتافــا قرس
ــو الدحــداح”  يدعــى أحســن رزقــان ويلقــب بـ“أب
حســبها، ادعــى فيــه أنــه ينتمــي إىل “مجموعــة 
احلــراك  “اخــرتاق  تســتهدف  كانــت  إرهابيــة” 
العصيــان  عــى  يــض  و”التحر الشــعيب”، 
المــدين”، وصــواًل إىل القيــام بـ”عمــل مســلح” 
إلســقاط النظــام، و هــذا “عــرب أمــر ديــزاد”، و”[
ــوت ” مــن  يت ــة و[محمــد] العــريب ز مــراد] دهين

حركــة رشــاد.

علّــق  الــي  النكــت  مــن  البارحــة  كــم ضحكــُت 
المرسحيــة  هــذه  بــث  عــى  المواطنــون  بهــا 
وعــى  الــرديء،  وإخراجهــا  المفضوحــة 
احلــس  اخرتعهــا  الــي  “دحــدح”  مشــتقات 
ية مــن المنظومــة  الفكاهــي اجلزائــري للســخر
اإلعاميــة يف جزائرهــم اجلديــدة. كــرة الضحــك 
تميــت القلــب والوعــي، وأشــعر باإلثــم نوًعــا مــا 
هــذا الصبــاح ألين لــم أنتبــه إىل اجلانــب اإلنســاين 
ــة، واليكــم خمــس نقــاط لفتــت  يف هــذه المهزل

انتباهــي.

التعذيــب،  نتــاج  هــو  المتلفــز  االعــرتاف 
فيســتحيل التصديــق أن الســيد أحســن رزقــان 
هــو الــذي تطــّوع ليعرّض نفســه ألفظع أشــكال 
ذم الــذات بإعــام الكــرة األرضيــة أنــه خطــط 
حلمــل احلــراك عــى التمــرد المســلح. مــا نعرفــه 
االعــرتاف  توظــف  الــي  األخــرى  الــدول  مــن 
يا،  المتلفــز ( االتحــاد الســوفيي، الصــن، ســور
يــا الشــمالية) هــو أنــه يتــم احلصــول عــى  كور

االعــرتاف المتلفــز مــن خــال اســتخدام اإلكــراه 
التعذيــب  ذلــك  يف  بمــا  العقــي،  أو  اجلســدي 
الســجن  يــض  وتعر العقــي،  أو  اجلســدي 
لظــروف أو معاملــة ال إنســانية أو مهينــة، بمــا 
يف ذلــك ســحب الرعايــة الطبيــة، التهديــدات، 
التخويــف و أنــواع أخــرى مــن اإلكــراه، بحيــث 
يوافــق الســجن عــى اإلدالء ببيــان كاذب مــن 
أجــل وقــف معاناتــه أو لمنــع أنــواع أشــد مــن 
المعانــاة. وللذيــن ألهاهــم هــذا اخلــرب عــن قضيــة 
التعذيــب مــن طــرف  وليــد نقيــش وممارســة 
البوليــس الســيايس فهــذا اخلــرب هــو يف احلقيقــة 
بيّنــة جديــدة عــن ممارســة البوليــس الســيايس 

للتعذيــب.

 )Hannah Arendt( أرنــدت  حنــا  تقــول 
هــو  “مــا  أن  الشــمولية  ألصــول  تحليلهــا  يف 
ــة السياســية الكاملــة  ــق الهيمن مطلــوب لتحقي
هــو قتــل احلــس القضــايئ يف اجلنــس البــرشي”. 
مــن  نفســه  يــم  تجر عــى  متهــم  أّي  إجبــار  إن 
خــال اإلدالء باعرتافــات متلفــزة قبــل أو خــارج 
أبجديــات  مــع  يتنــاىف  القانونيــة  اإلجــراءات 
ســيادة القانــون. بمــا أن الملفــت يف االعــرتاف 
المتلفــز هــو التلفــاز، وأن الملفــت يف المحاكمــة 
االســتعراضية هــو االســتعراض، يقــول جــورج 
هــودوس )George Hodos( أن هــذا القضــاء 
إللرهــاب  الدعــايئ  الــذراع  هــو  اإلعامــي 
األنظمــة  جلــوء  يفــرس  مــا  هــذا  الســيايس. 
هــذا  اىل  اإلرهابيــة  والمنظمــات  الشــمولية 
األســلوب الشــبه القضــايئ يف مغالبــة اخلصــم 

الســيايس.

أبــو  العــرتاف  االســتعرايض  الطابــع  دلّ  إن 
الدحــداح القــرسي عــى يشء فإنــه يــدل عــى 
مــع  التعــاون  هــو  بلدنــا  يف  االعــام  دور  أن 
ية إلنتاج  المخابــرات والمنظمــات شــبه العســكر
وبــث الربامــج الــي تدعــم التســلط العســكرايت 
عــى الدولــة والمجتمــع، خاًفــا لــدور االعــام 
يف  الديمقراطيــة  عــى  احلفــاظ  يف  األســايس 
العالــم المتحــر، ســواء كجهــة رقابيــة توّفــر 
المعلومــات للشــعب أو كمنتــدى تمثيــي آلراء 
ســاح  هــو  بلدنــا  يف  فاإلعــام  المواطنــن. 

المخابــرات. يــد  الشــامل يف  للتضليــل 

أهــداف هــذا النــوع مــن االعرتافــات المتلفــزة 
المخابــرات  أفــكار  يــز  وتعز ترســيخ  معروفــة: 
– الواقــع البديــل – يف المجتمــع، خلــق بيئــة 
إضعــاف  احلــراك،  ألفــكار  وقمعيــة  معاديــة 
احلــراك،  أهــداف  تشــويه  احلــراك،  معنويــات 
واصطنــاع رصاعــات ال نهايــة لهــا بــن مكونــات 
احلــراك الســتزناف طاقتــه وصــده عــن اســتهداف 
يــرًا لتدابر  نــوات العصابــة. وقــد تكــون أيضــا ترب
قمعيــة الحقــة كمــا تشــر إليــه عــدة دراســات 
) المتلفــزة  االعرتافــات  بــن  الرتابــط  رصــدت 
دولــة  وجرائــم  االســتعراضية)  المحاكمــات 

بعدهــا. اقرُتفــت 

إن بــث اعــرتاف أبــو الدحــداح القــرسي هــو أيضــا 
طابــع  المخابــرات  إلضفــاء  بائســة  محاولــة 
شــخيص عــى عــدو ســيايس مجــرّد وهــو احلراك، 
ومحاولــة اتهامــه حلًمــا ودًمــا يف شــخص بعــض 
هــو  ذلــك  مــن  وأخبــث  احلــراك.  يف  الفاعلــن 
ــا عــى البعــض.  ــات احلــراك بعضه ــب مكّون تألي
إّن حركــة رشــاد مــن جهتهــا لــن تقــع يف الفــخ، 
فهــي تــدرك أنهــا مكــّون مــن المكونــات العديــدة 
هــو  احلــراك  وأن  أقــل،  وال  أكــر  ال  للحــراك، 
وعــي وطــي جامــع يحتضــن أطيــاف اجتماعيــة 
متعــددة،  وأيديولوجيــة  يــة  وفكر وسياســية 
المناضلــن  مــن  أجيــال  نتــاج تضحيــات  وهــو 
االســتقال،  قبيــل  إىل  ترجــع  وتراكمــات 
يــة ترجــع إىل احلركــة  ومطالبــه وأهدافــه اجلوهر
الوطنيــة، وال يخزلــه يف أشــخاص أو تنظيمــات 
إال خفافيــش المخابــرات ومجانــن العظمــة.

يوسف بجاوي، عضو يف حركة رشاد،

18 فرباير 2021
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يمكنكم مطالعة اعداد مدنية عىل موقع جواز السفر اجلزائري يرتاجع إىل المرتبة 92 عالميا

المؤسسة الدينية عمامة السلطة السياسية

سفينة الشعب وقوارب الموت

يناير - فرباير 2021

 الســفر يحّســن الوضــع االقتصــادي والثقــايف للمجتمعــات، حيــُث يــؤدّي اإلحتــكاك بــن زوار البــاد أو المســافرون منهــا إىل احتــكاك و تبــادل تلقــايئ للتجــارب 
يضــة مــن المجتمــع تكــون أوضاعهــا اإلقتصاديــة مســتقرة وبالتــايل ال تعيــش تحــت الضغــوط اليوميــة للحاجــة الماديــة.  والمعامــات، ممــا يؤســس إىل طبقــة عر
يــات واحلقــوق واحلكــم  يــخ والفلســفة، وهــي علــوم تفــي إىل مفاهيــم احلر يد اعتنــاء جــزٍء مــن تلــك الطبقــة بقضايــا الفكــر والرتبيــة والتار مــع مــرور الوقــت ســزي

والسياســة، انخــراط المواطنــن يف السياســة ســينتج عنــه توجــه الشــعب إىل تطبيــق إرادتــه اجلماعيــة يف حكــم نفســه بنفســه.
لقــد حرصــت العصابــات العســكراتية الــي حكمــت اجلزائــر منــذ اإلســتقال عــى إهمــال حــق وتــوق المواطنــن والشــباب خاصــة إىل الســفر والتعلـّـم مــن الشــعوب 
يــة لهــا وألعضائهــا، وأيضــاً ونظــراً الســتحواذ  األخــرى، مــا دامــت عنــارص النمنكاتــورا متمكنــة مــن الســفر بســهولة توّفرهــا جــوازات الســفر الدبلوماســية احلر
يحــة تمكّنهــا مــن الســفر بســهولة وحــى اكتســاب جنســيات وعقــارات  العصابــة عــى كثــر مــن المــال العــام فقــد صنعــت لعنارصهــا وأرُسهــا أوضاعــاً اقتصاديــة ُمر

يف الــدول الغنيــة.

قــّوة جــواز الســفر لــه داللــة كبــرة عــى مدنيــة الدولــة ومســتوى الشــفافية وتحقيــق إرادة الشــعب السياســية. عندمــا يكــون للشــعوب ممثلــن سياســين اختارهــم 
يــة لــكل دول العالــم،  هــو بــكل إرادتــه بنــاءاً عــى حبّهــم لــه و لبادهــم، ســيعرف أولئــك الممثلــون الرشعيــون كيــف ُيدرجــون حــق مواطنيهــم يف الســفر والتنقــل بحر
قــد يتحقــق ذلــك بــاإلرصار عــى إدراج بنــود تتعلــق بهــذا اإلطــار يف المعاهــدات الدبلوماســية وخاصــة االقتصاديــة والثقافيــة، حيــث تكــون مصــاحل الشــعب كل 

مصاحلــه بمــا فيهــا الســفر واحلمايــة والعــاج وكل الفوائــد األخــرى هــي أولويــة األولويــة يف ذهــن ممثليــه. 
يــد قــوة حضــوره، وُيبســط لهــا اإلحــرتام عنــد حكومــات وشــعوب دول العالــم، وهــذا مــا كنــا قــد بدأنــا نلمســه  عندمــا يحكــم الشــعب نفســه بممثليــه احلقيقيــن تز
يــون يف اجلاليــات خصوصــاً حلظــة مــن حلظــات المجــد، فهــل نرتكهــا تفلــت منّــا؟ ال »واللــه مانــا حابســن«، »دولــة  عندمــا فــاض تنّــور احلــراك، لقــد عــاش اجلزائر

ية«. مدنيــة مــايش عســكر

فرع حركة رشاد بلندن

يعــد تحالــف الســلطة السياســية احلاكمــة مــع المــال مــن جهــة والمؤسســة الدينيــة مــن جهــة ثانيــة ســمة شــبه مشــرتكة بــن احلضــارات الــي قامــت واندثــرت 
يــخ. واألمــر يف احلقيقــة ال يقتــر عــى المؤسســات الدينيــة المنبثقــة عــن األديــان الســماوية، بــل حــى عــن األديــان الوضعيــة- أو قامــت واســتمرت عــى مــر التار

الوثنيــة. فالمحصلــة النهائيــة غالبــا متشــابهة: )ســلطات حاكمــة متخلفــة وعنيفــة تســحق الشــعوب وتنهــب خراتهــا(.

يخيــا- صناعــة ســلطانية بامتيــاز وهــذا مــا يفــرس تحزيهــا الدائــم إىل احلــكام مهمــا بلــغ فســادهم، يف  ولكــن فيمــا يتعلــق باإلســام فالمؤسســة الدينيــة كانــت -تار
يــر فســاد احلــكام تحــت  يــة متمــردة. لقــد قــام فقهــاء الســاطن بترب شــى العصــور وعــرب تــداول الــدول، عــى اســتثناءات قليلــة تمثلــت يف أفــراد أو مــدارس فكر
ــد  ــو جل ــا مــن )ول ــة موضوعــة ويف أحســن احلــاالت مقتطعــة عــن ســياقها احلقيقــي،  انطاق ــف نصــوص ديني ــات تتســرت خل ــا بحجــج وتأوي أي ظــرف كان، غالب
(. ويمكــن اعتبــار اجلاميــة /المدخليــة  الــي ولــدت مــن رحــم أقبيــة  ظهــرك وأخــذ مالك(وصــوال إىل )لــو رأيتــه يــزين ويــرشب اخلمــر نصــف ســاعة يوميــا عــى التلفــاز

يــة االنبطاحيــة. المخابــرات مجــرد حلقــة أخــرى، أخــرة وربمــا لــن تكــون آخــرة يف سلســلة المناهــج االلفكر

 إن المنعطفــات السياســية الــي مــر بهــا العالــم اإلســامي منــذ القــرن األول الهجــري أنتجــت آثــارا اجتماعيــة ونفســية وسياســية بقيــت مســتمرة إىل اآلن. فكمــا 
يمكــن اعتبــار الليرباليــة والديمقراطيــة الســائدة يف الغــرب اســتمرارا للماغنــا كارتــا أو الميثــاق األعظــم الشــهر الــذي وقعــه الملــك اإلنجلــزيي جــون بــن عامــي 
يــات العامــة وســاوى بــن مواطنيــه أمــام القانــون ،انعكســت مخرجاتــه فيمــا بعــد عــى بــروز مفاهيــم  يــدا مــن احلقــوق واحلر 1216/1215 م؛ والــذي منــح فيــه مز
يــة. فــإن الوضــع يف حالتنــا مختلــف،  فقــد كان ثمــة ميثــاق أعظــم غــر مكتــوب بــن الســلطات السياســية والمؤسســة الدينيــة،  هدفــه  المواطنــة والقانــون واحلر
ياتهــا وخراتهــا، خاصــة بعــد أن احتكــرت المؤسســة الفهــم الديــي وأصبحــت الناطــق الرســمي واحلــري باســم الكتــاب والســنة،  ثــم  تخديــر اجلماهــر وســلب حر

تكــرس األمــر حــى صــارت المؤسســة نفســها مقدســة ال يجــوز مخالفتهــا وال مناقشــتها. وكادت أن تلغــي العقــل  بشــكل شــبه نهــايئ.

  لقــد تجــذرت بعمــق يف االلوعــي االجتماعــي وتحكمــت يف معظــم أدوات التفكــر والســلوك، ممــا مهــد لوجــود بيئــة مائمــة لتفــي الظلــم واالســتبداد متمثــا يف 
أنظمــة شــديدة التخلــف، جمــدت دور المنطقــة يف لعــب دورهــا احلضــاري بــن األمــم. علمــاء الســلطان أئمــة ال”ccp”كمــا يســمون يف اجلزائــر، “فقهــاء الباط”كلهــا 

يــة(، وحالــه حــال أي مــرض خبيــث يبــدأ عاجــه بالتشــخيص. تســميات لمســمى واحــد هــو يف احلقيقــة أحــد مســببات مــرض عضــال يســمى )الدكتاتور

فرع حركة رشاد بوالية وهران

ثــروة  يعتــرب  بلــد  كل  يف  الثقــايف  التنــوع  إن 
بهــا  تتمتــع  ومــزية  مهمــة  وإنســانية  يــة  فكر
المجتمعــات، واجلزائــر واحــدة مــن المجتمعــات 
الغنيــة بمختلــف الثقافــات والعــادات والتقاليــد 
واألفــكار واالتجاهــات، لكــن أللســف فــإن هــذا 
التنــوع أصبــح ســببا يف شــقاء الشــعب اجلزائــري، 
وســببا يف جــداالت ونقاشــات عقيمــة ال تجمــع 
الداخليــة  الراعــات  بــاب  وتفتــح  تفــرق  بــل 
ــة  ــا ضيق ــد التفكــر وتحــره يف زواي ــي تجم ال
ال تنفــع المجتمــع والبــاد بــل تــره أكــر فأكــر 
وتبعــده عــن التفكــر يف حــل أللزمــات احلقيقيــة 
األنظمــة  تســتثمر  البــاد.  بهــا  تغــرق  الــي 
المســتبدة يف هــذه الراعــات بــل وُتأجج الفتنة 
بطــرق مبــارشة وغــر مبــارشة مــن أجــل التحكــم 
بشــعوبها وإلهائهــا عــن الظلــم والفســاد القائــم 

ــد. بالبل

أمــا ببادنــا فــرى شــبح “الــزواف” الــذي تبنــاه 
زرعــت  كفزاعــة  اجلزائــري  العصابــات  نظــام 
محاولــة  يف  الواحــد،  الشــعب  بــن  الفرقــة 
لشــيطنة منطقــة كاملــة مــن الــرتاب الوطــي ال 
يــة ولهــا عاداتهــا  لــيء إال ألنهــا منطقــة ثور
ــد  تمســك  ــة ولق يغي ــا االماز وتقاليدهــا ولغته
ســكان هــذه المنطقــة بلغتهــم وأصالتهــم، كمــا 
كان أبناؤهــا ســباقن إىل االنتفــاض ضــد النظــام 
ياتهــم وعــن  القائــم للدفــاع عــن حقوقهــم وحر
ثقافتهــم، فقامــوا بــأول انتفاضــة ســنة 1980  
اعتــربت  احتجاجيــة  ومســرات  إرضابــات  عــرب 
أول حركــة احتجاجيــة شــعبية تعرفهــا اجلزائــر 
منــذ االســتقال، وأطلــق عليهــا تســمية “الربيــع 
يغــي”، ثــم عــادوا إىل االنتفــاض مجــددا  األماز
اســم  االنتفاضــة  عــى  وأطلــق   2001 ســنة 
يغــي 02” لكنهــم قوبلــوا بالقمــع  “الربيــع االماز
الوحــي أيــن ســقط 126 قتيــل وآالف اجلــرىح، 
ـت حقــدا دفينــا لــدى  ولعــل هــذه األحــداث ربَـّ
ــأرادوا  ــة، ف ــري عــى هــذه المنطق النظــام اجلزائ

شــيطنتها وتشــويهها بشــى الطــرق كنســب كل 
مبــادرة أو شــخصية سياســية تعــارض النظــام 

حلركــة “المــاك االنفصاليــة”.
اتفــق  عندمــا   22-2 ثــورة  إىل  رجعنــا  إذا  أمــا 
الشــعب عــى مطالــب واحــدة وهــي “التغيــر 
اجلــذري للنظــام” وقيــام دولــة العــدل والقانــون 
أشــواك  أن  نجــد  فســوف  المدنيــة”،  “الدولــة 
منــذ  الثــورة  يــق  بطر تــزرع  بــدأت  التفرقــة 
اندالعهــا، حــن اســتهلها القايــد صــاحل بمهاجمــة 
يف  يغيــة  االماز الرايــة  حامــي  واعتقــال 
تعــدي صــارخ عــى الهويــة الوطنيــة والثقافــة 
يغيــة، ثــم التحــق عــدد البــأس بــه مــن  األماز
الرشســة  احلملــة  بهــذه  الُمســتغفل  الشــعب 
أدى  الــذي  األمــر  يغــي،  أماز هــو  مــا  ضــد كل 
الشــعيب،  باحلــراك  واضحــة  انقســامات  إىل 
وصــل إىل وصــف احلــراك بأحــد األوقــات بحــراك 
ق بســطاء العقــول هــذه  “القبائــل” وقــد صــدَّ
الدعايــة المغرضــة و انســحبوا منــه بالمئــات. 
مناضلــو  تبناهــا  الــي  التوعيــة  حمــات  أن  إال 
التواصــل  بالواقــع وبمواقــع  احلــراك الشــعيب 
نــار  ألســنة  إخفــاض  مــن  تمكنــت  االجتماعــي 

الــي كانــت ملتهبــة. التفرقــة 

ــك الراعــات  ــْر يف الموضــوع هــو تل لكــن األَم
األيديولوجيــة الــي شــهدها احلــراك منــذ تعليقه 
بشــهر مــارس الفــارط، فناحــظ تعصبــاً وتطرفــاً 
ــف مــع  ــا تختل ــن بعــض اجلهــات ألنه ــداً ب مزاي
األخــرى بالطــرح والتوجــه واألفــكار، لعــل أبــرز 
مثــال عــى ذلــك هــو مــا تعرضــت لــه حركــة 
رشــاد الــي تملــك عــددا معتــرباً مــن المناضلــن 
داخــل وخــارج الوطــن وكان لهــا كغرهــا دور 
العــرشات  واعتقــل  الشــعيب  باحلــراك  إيجــايب 
الســيايس،  نشــاطهم  بســبب  مناضليهــا  مــن 
هــذه احلركــة تعرضــت إىل هجومــات غــر مــربرة 
واتهامــات باطلــة بالعمالــة اخلارجيــة والـــتطرف 
اســتحداٌث  أنهــا  أيضــا  واتهمــت  واإلرهــاب 

للحــزب المنحــل يف التســعينات الفيــس، كمــا 
احلــراك  داخــل  مــن  األصــوات  عديــد  ظهــرت 
عــى  ســواء  أنواعــه  بــكل  التهجــم  تمــارس 
العلماين أو الديمقراطي أو شــيوعي أو إســامي 
أو تقدمــي .إخل، ممــا جعــل احلــراك يشــهد حالــة 
مــن الضعــف واالنقســام بعــد أن وقع بمســتنقع 
التخوينــات واالتهامــات المتبادلــة مــن طــرف 
تكتــات كلهــا كانــت بالميــدان ورفعــت شــعارات 
العصابــة  وإســقاط  المدنيــة  بالدولــة  تنــادي 

اجلــذري. والتغيــر 

األيديولوجيــة  والراعــات  اخلافــات  هــذه 
جعلــت العديــد مــن المناضلــن الذيــن كانــوا 
يركبــون ســفينة واحــدة تســر بهــم إىل بــر الدولة 
المدنيــة يزنلــون مــن تلــك الســفينة ويركبــون 
القــوارب  وهــذه  ومتفرقــة،  صغــرة  قــوارب 
يــد أن يصــل إىل  تتصــارع فيمــا بينهــا وكلٌ ير
الــرب دون اآلخــر، لكــن هــذا لــن يحــدث مادامــت 
األمــواج العاليــة الــي تحركهــا مؤامــرات النظام 
ســتُغرق هــذه القــوارب وتحيــد الســفينة عــى 

يقهــا وتظللهــا وســط األمــواج. طر

أن  التكتــات  أيتهــا  لــك  الوقــت  حــان  لقــد 
ســفينة  تركــيب  وأن  واحــد  كأس  يف  تــذويب 
واحــدة وتتخــي عــن قــوارب المــوت الــي لــن 
تنجيــك ولــن تنــي الــركاب الموجوديــن عليهــا 
توحدنــا  بحاجــة إىل  احلــراك  الشــعب(،  )وهــم 
ــه  يقــاً واحــدة ألن ــدا واحــدة وطر إىل أن نكــون ي
يف النهايــة كلكــم تســعون إىل نفــس الهــدف 
ال  دولــة  والقانــون،  العــدل  دولــة  بنــاء  وهــو 
يظلــم فيهــا احــد وال يهمــش فيهــا احــد ويومهــا 

اجلديــدة”. “اجلزائــر  فعــا  سنســميها  
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هل هناك من يقود الطائرة ؟

أعلــن عبــد المجيــد تبــون للصحافــة يف منتصــف الســنة المنتهيــة وبعــد ظهــور فــروس كورونــا وتداعياتــه عــى االقتصــاد الوطــي خاصــة يف موضــوع 
ــدري هــل احلكومــة  ــة 2020، الن ــة بمزياني ــزي لســنة 2021 بمعــدل %50 مقارن ــة التجه ــص مزياني ــر احلكومــة بتقلي ــه أم ــات، أن تدهــور أســعار المحروق
ــذي  ــة ال ــون المالي ــة لقان ــه يف الوثيقــة النهائي ــث أن ــة اليســمن واليغــي مــن جــوع، حي ــة الوطني ــون أو أن كام هــذا األخــر للصحاف ــق أوامــر تب التطب
قدمتــه احلكومــة، والــذي أمــى عليــه تبــون هنــاك تفاقــم يف مزيانيــة التجهــزي عــوض التخفيــض، ناهيــك عــن مزيانيــة التســير الــي انفــردت بهــا وزارة 
المجاهديــن عــى ســبيل المثــال بمــا يعــادل 2 مليــار دوالر، ضــف إليهــا التحويــات االجتماعيــة الــي تســتحوذ عــى 700 مليــار دينــار، لتعويــض العجــز 

يف صنــدوق التقاعــد، أمــا عجــز صنــدوق الضمــان اإلجتماعــي فحــدث وال حــرج.

هنــاك تفاقــٌم كذلــك يف مزيانيــة التســير لــوزارة الداخليــة، مــع جهــل تــام للمبلــغ المخصــص لمزيانيــة تجهــزي وزارة الدفــاع الــذي وإللشــارة لــم تعــرف 
ين، ليجتمــع يف أول إجتمــاع  مزيانيــة تســيره ارتفاعــاً مقارنــة بالســنة المحاســبية المنتهيــة. يعــود تبــون إىل أرض الوطــن بعــد غيــاب طــال أكــر مــن شــهر
يــر األول، ليعطيــه آخــر مســتجدات الســاحة السياســية واإلقتصاديــة للبــاد، ثــم يجتمــع يف  رســمي لــه مــع قائــد أركان اجليــش عــوض االجتمــاع مــع الوز
ثــاين إجتمــاع لــه مــع المجلــس األعــى أللمــن عــوض مجلــس احلكومــة. االلفــت اللنتبــاه يف البيــان اخلتامــي إلجتمــاع المجلــس األعــى أللمــن، أنــه يتكلــم 
عــن رضورة إعطــاء أولويــة إللقتصــاد وتشــجيع كل ســبل إعــادة إنتعاشــه، قــد يتســاءل الماحــظ للشــٱن الســيايس اجلزائــري عــن أحقيــة وإختصــاص 
ــب دور احلكومــة يف الملفــات الشــائكة  ــات الدبلوماســية عــن تغيي ــار البعث ــاد؟ قــد تحت ــة للب المجلــس األعــى أللمــن للخــوض يف األمــور اإلقتصادي
يــن؟، تدهــور المنظومــة احلاكمــة يف األداء والشــكل يجعلنــا نتســاءل وبــكل أســف هــل هنــاك مــن يقــود  وإســتخافها بقائــد اجليــش واجلــراالت اآلخر

طائــرة اجلزائــر؟
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كال لسنا سذجاً بل استثمارنا كان وال زال يف المواطن

كثــرا مــا تّوَجــه االنتقــادات إىل أهــل احلــراك، 
مــن طــرف الذيــن راهنــوا عــى “احلل الدســتوري” 
اجلزائــر  إلنقــاذ  جديــد،  رئيــس  وانتخــاب 
راجــت  كمــا  “الــزواف”،  أنيــاب  مــن  وانتشــالها 
يــة يف عهــد قائــد األركان  تلــك التســمية العنر
اجلزائــري،  الشــعب  مــن  فئــة  بحــق  الســابق، 
ومــن  يــد،  تز وال  غرهــا  عــن  وطنيــة  تقــل  ال 
كيــف  “أرأيتــم  قولهــم  االنتقــادات،  هــذه  بــن 
انســلخ الكثــر مــن احلراكيــن وأداروا ظهرهــم 
يف  األصــي،  مربعهــم  إىل  وانتقلــوا  للشــعب 
حضــن الســلطة؟” ثــم يردفــون “لـِـَم ال تتعظــوا 
واســتُعملتم  ســذجا  كنتــم  بأنكــم  تعرتفــوا  و 
التذكــر،  مــع  “الزوافيــة؟”  أللقليــة  مطيلــة 
“المنتقديــن”  المواطنــن  مــن  الفئــة  هــذه  أن 
ــت تصــف المواصلــن يف  ــي كان هــي نفســها ال
احلــراك، بـ”المربدعــن”، أي الذيــن اســتخدمتهم 
“األقليــة العلمانيــة” مطيــة للتحكــم يف األغلبيــة 

الشــعب.  مــن 

كل  مــن  مواطنينــا،  ولنطمــن  الواقــع  يف 
ــل  ــم نكــن ال ســذجا وال حالمــن، ب المشــارب، ل
مطالــب  برشعيــة  ثقتنــا  إىل  اســتند  موقفنــا 
احلــراك وثبــات الشــعب ووعيــه، وكنــا مقتنعــن، 
انطاقــا مــن طبيعــة البــرش، بســقوط وانكشــاف 
انــه يســتطيع  أو ظــن  مــن خــدع  حقيقــة كل 
خــداع النــاس، وهــذه الثقــة جعلتنــا نتيقــن مــن 
أن احلــراك كفيــل بفضــح كل منــاور وقــادرٌ عــى 
ــا  تطهــر صفوفــه بنفســه، وهــو مــا فعــل عملي

ــا مــن  ــا قلن ــا أيضــا أنن وال زال يفعــل، ونذكــر هن
الســلمي،  اجلــذري  الشــامل  التغيــر  أن  األول 
مســار يأخــذ وقتــا، وليــس حدثــا محصــورا يف 

أيــام أو أســابيع وال حــى أشــهر.

يــن  مواز وتقلــب  واألحــداث  األيــام  وأثبتــت 
القــوى، أن الذيــن تركــوا احلــراك لــم يكونوا أصا 
يــة، ســواء تعلــق  مــن المؤمنــن بمطالبــه اجلوهر
األمــر بمــن يطلــق عليهــم اســم “الديمقراطيــن” 
أو “العلمانيــن” أو “اإلســامين”. كان ركــوب 
وأغــراض  ألســباب  احلــراك،  ســفينة  هــؤالء 
ــه  ــه يســتطيع توجي مختلفــة، كل منهــم ظــن أن
ــه ليــس إال، فلمــا فشــلوا  ــق  مآرب ــه وتحقي دفت
كلهــم، بــدؤوا كالفــران يغــادرون الســفينة الــي 
ــم تجــري يف اتجــاه  ــا ل أرادوهــا أن تغــرق، كونه
هواهــم، فــراح كل فــوج يــربر انســحابه، بعضهم 
أصيــا،  يعــد  لــم  احلــراك  أن  إىل  ذلــك  يرجــع 
وآخــرون يعتربونــه فشــل يف تحقيــق المبتغــى 
واالســتقرار،  األمــن  الســلم،  يهــدد  وأصبــح 
وطــرف ثالــث يزعــم أنــه تــم االســتياء عليــه 
يتهمــون  العلمانيــون  مرتبصــة،  أطــراف  مــن 
اإلســامين باالســتحواذ عليــه، واإلســاميون 
يتهمــوا االســتحواذ عليــه مــن قبــل العلمانيــن 

يســت ومــا إىل ذلــك. والرببر

هــذه  للموضــوع،  وتوضيحــا  القــول،  خاصــة 
أو  أفــرادا  كانــت  ســواء  “الُمنســِحبة”،  اجلهــات 
ال  احلــراك  تغــادر  لــم  تنظيمــات،  أو  جماعــات 

وال  مســاره،  تغيــر  بســبب  وال  فشــله،  بســبب 
مزعومــا  خطــرا  بتشــكيله  حــى  وال  مطالبــه، 
كمــا يدعــون، بــل الفضــُل كل الفضــِل يعــود 
اخلــط،  عــى   وثباتــه  احلــراك  نفــس  لطــول 
وتمســكه بمنهاجــه ومســاره ومطالبــه، بحيــث 
أزاح ورقــة التــوت عــى كل منــدس أو انتهــازي 
جميعــا  يرتهــم  رس وكشــف  يرتصــد،  مرتصــد 
واضــح.  ســلس  تلقــايئ  بشــكل  المــأ،  أمــام 
الكثــر مــن أحــرار احلــراك كانــوا يعرفــون مكائــد 
هــذه األصنــاف، أشــخاصا وجماعــات، لكــن، لــم 
يكــن ال مــن احلكمــة وال الرزانــة، توجيــه أصابــع 
االتهــام إليهــم، حــى ال يفتــح المجــال للحــروب 
والتطاحــن ومسلســل التخويــن الغــر محمــود 
العواقــب، وكنــا نــدرك، أن مــع تــوايل األســابيع، 
واشــتداد المحنــة، ستنكشــف األمــور، وتفعــل 
ــاة فعلتهــا دون أن نســقط يف براثــن  ســن احلي
شــهدنا  عندمــا  كذلــك،  األمــر  وكان  الرتاشــق، 
الواحــد تلــو اآلخــر يغــادر باخــرة احلــراك، بعــد 
ــة، ليبقــى يف احلــراك  ي أن خابــت ظنونهــم المخز
ســوى المؤمنــن بجــدواه منــذ 22 فربايــر وحــى 
قبــل ذلــك، فكفــى اللــه األحــرار رش الرتاشــق 

والتخويــن.

إدعم حركة رشاد
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رأس  عــى  منفــاه،  مــن  بوضيــاف  لعــودة 
المجلــس األعــى للدولــة HCE،  بعــد انقــاب 
يــخ دامــي يعيــد إىل  11 ينايــر 1992، وهــو تار
ــا مــرارة مــا تجرعــه الشــعب جــراء ذلــك  ذاكرتن
اجليــش  طلقــاء  قبــل  مــن  المقــرتف  اإلجــرام 
ويوقــظ  يــن،  واجلزائر اجلزائــر  بحــق  الفرنــيس 
يــد  ألــم جــرح غائــر لــم يندمــل بعــد، وممــا يز
ــه  ــوا ب ــاف الــذي أت مــن هــول احلــرسة، أن بوضي
ــن،  ــة االنقابي يم ــاه، ليغطــي عــى جر مــن منف
مــن  اســتدرجوه  مــن  أحــد ضحايــا  أصــا  هــو 
ــو 63، واعتقــل  ــد، عندمــا اختُِطــف يف يوني جدي
رسا طيلــة أشــهر، متنقــا مــن معتقــل إىل آخــر، 
يف فيــايف الصحــراء، وال يســع اإلنســان إىل أن 
حجــم  مــن  مناضــل  لمجاهــد  كيــف  يتســاءل 
 62 يف  يســتجيب  أن  رفــض  الــذي  بوضيــاف، 
يــق مبعوثــه بوتفليقــة  لدعــوة بومديــن عــن طر
ليــرتأس البــاد، كونهــم غــر مخولــن لذلــك، 
مــن  اختيــار  احلــق يف  لــه  الشــعب وحــده  وأن 
يحكمــه، كيــف يمكــن تفســر قبولــه بعــد 30 
ســنة أن يســتدرج مــن نفــس اجلماعــة، الــي لــم 
تتغــر ال يف تشــكيلتها وال أســاليبها، وُيســتخَدم 
واجهــة مدنيــة إلضفــاء الرشعيــة عــن طغمــة 
ية انقابيــة، ال طالمــا نــدد بهــا وحــذر  عســكر

الســلطة. عــى  واســتحواذها  يتهــا  دكتاتور

العجيــب يف األمــر أن بوضيــاف، الضحيــة الــذي 
تجــرع ويــات االختطــاف والتنكيــل والنفــي عى 
أيــدي “مجموعــة وجــدة”، الــي قضــت عــى كل 
معــارض لهــا إمــا بالســجن أو النفــي أو حــى 
مــرة  ضحيــة  وقــع  كيــف  اجلســدية،  التصفيــة 
لتمــارس  اجلماعــة  لنفــس  المــرة  هــذه  ثانيــة 
ضــد  واجلــرم  الظلــم  نفــس  رئاســته  تحــت 
يــاء، واالنقــاب الدمــوي عــى إرادة  مواطنــن أبر
الشــعب، ثــم اإلجهــاز عليــه بعــد إتمــام “المهمــة 
عــى  عبــأ  يشــكل  أصبــح  أن  وبعــد  القــذرة” 
ية األقــدار يقــول البعــض،  القــوم؟ إنهــا ســخر
ــة لنفــس المجموعــة  ــاف ضحي أن يكــون بوضي
1963 عنــد اختطافــه  ثــاث مــرات، األوىل يف 
واعتقالــه، والثانيــة يف 16 ينايــر 1992 عندمــا 
عنــد  والثالثــة  القــذرة،  المهمــة  ألداء  يجء 

اغتيالــه أمــام المــأ.

يــب العجيــب أنــه كتــب مذكراتــه )يوميــات  الغر
عمليــة  حــول  أيــن(  إىل  اجلزائــر  مختطــف: 
أكتوبــر  يف  البــاد،  اســتقال  بعــد  اختطافــه 
63 وعــن نفيــه يف فيــايف الصحــراء، لــي تكــون 

ية األقدار بل “كُل نفٍس بما كسبْت رهينةٌ” سخر

الــدروس،  منهــا  ُيســتخلص  عــربة  شــهادته 
نفســه،  هــو  يســتخلصها  لــم  أنــه  يبــدو  لكــن 
مــن  جرائــم  نفــذ  كونــه  األيــام،  بينتــه  مثلمــا 
والتنكيــل  ونفيــه  اختطافــه  يف  الســبب  كانــوا 
بــه، وهــو الــذي حــذر منهــم، وبهــذه المناســبة، 
أنقــل لكــم بعــض المقاطــع مــن القســم األول 
مــن مذكراتــه، لعلهــا تســلط الضــوء عــى هــذا 

يــب: الغر اجلانــب 

“بــدأت المغامــرة الــي تنقــل هــذه المذكــرات 
وقائعهــا يــوم اجلمعــة 21 يونيــو )1963( عنــد 
المــزنل  مــن  خرجــُت  لقــد   ، النهــار  منتصــف 
لقضــاء مــأرب، فاســتوقفي رجــان عــى جــرس 
العســكري  األمــن  باســم  مــي  وطلبــا  حيــدرة 
أن أرافقهمــا.    وخــال كل ذلــك، مــاذا كانــت 
يــوم  تقــول؟  كانــت  ومــاذا  احلكومــة؟  تفعــل 
بلــة يخطــب يف مهرجــان  بــن  يونيــو، كان   26
بمناســبة  العاصمــة  باجلزائــر  انعقــد  شــعيب 
يقيــا ورصح مبــارشة أن النــاس  يــوم جنــون إفر
الذيــن اعتقلــوا ينتمــون إىل طبقــة المنتفعــن 
ــا منهــم أماكهــم،  ــا نزعن الذيــن لــم يعجبهــم أنن
وحمــدا للــه أن أنقــذ اجلزائــر مــن مؤامــرة تملــك 

دالئلهــا. حكومتــه 

جويليــة   5 يــوم  ألقــاه  الــذي  اخلطــاب  ويف 
ــة  ــن بل ــة بمناســبة االســتقال، تحــدث ب باخلروب
ــة  ــدة: اخليان ــوط بعي ــي لهــا خي عــن المؤامــرة ال
يف  جولتــه  وأثنــاء  وإخل.  اخلــارج  مــع  والتخابــر 
منطقــة قســنطينة ، قــدم بــن بلــة المســتلهم 
دائمــا قصــة مختلفــة إىل حــد مــا، حيــث رصح 
األخــرة  المــدة  يف  اعتقلنــا  الواحــد:  باحلــرف 
احلكومــة  مــع  يتعاملــون  كانــوا  أشــخاص   5
الفرنســية، ومــع االســتعمار خللــق منــاخ عــى 

الكونغــو(. يف  )انفصــايل  تشــامي  يقــة  طر
إقنــاع  عــى  ستســاعدين  المذكــرات  هــذه  إن 
ــه ال  ــع واحــد، هــو أن ــاس تشــاؤما بواق ــر الن أك
ــم،  ــة وال األكاذيــب وال األوهــام وال الظل ي الرس
مســرة  وقــف  تســتطيع  لــه،  نتعــرض  الــذي 
الــذي  المزعــج  الكابــوس  هــذا  إن  احلقيقــة، 
نعيشــه ويعيشــه الشــعب مــن خالنــا ال بــد أن 

. يضمحــل

هنــاك  تعــد  لــم  بوضــوح:  نقولهــا  أن  يجــب 
وأوت  جويليــة  أزمــة  منــذ  اجلزائــر،  يف  ثــورة 
1962، كل يشء أصبــح مغشوشــا إىل درجــة 
أننــا وجدنــا أنفســنا، منــذ بعــض الوقــت أمــام 
وجيــش  يــف  مز حلــزب  المقــزز  المشــهد  هــذا 

يــف وحلكومــة مــن اخللطــاء تخضــع لنفــوذ  مز
يفــة ولبعــرة القــوى  رجــل واحــد ولنقابــات مز
ســمعُت  المناضلن.لقــد  والعتقــال  الطاهــرة 
المدنيــن  عــن  يتحدثــون  الضبــاط  بعــض 
المســاكن، وهــم يشــرون إىل مــن ال يرتــدي 

العســكري. الــزي 

االعتــداد  الصــرورة وعــدم  وعــدم فهــم هــذه 
بهــا، يعــي االنقطــاع عــن احلقيقــة الــي ال يوجــد 
وكل  النُظــم  كل  إن  المغامــرة.  غــر  خارجهــا 
متينــة  جــذور  إىل  تفتقــر  الــي  احلكــم  أنظمــة 
يخيــة ســتضمحل  تمتــد يف عمــق احلركــة التار
ال محالــة، وتســقط عاجــا مثــل قصــور مــن 
احلــايل  النظــام  هــل  يخصنــا،  وفيمــا  الــورق. 
يثهــا،  هــو الســليل الرشعــي للثــورة وبالتــايل ور
أليــس هــو لقيــط أنجبتــه أزمــة صيــف 1962؟ 
يــن الذيــن ال  إننــا نــرتك اإلجابــة جلميــع اجلزائر
يتوقــف ســعيهم مــن أجــل اكتشــاف احلقيقــة. 
أمــا بالنســبة إلينــا، فــإن اجلــواب معــروف، فمهما 
ــا  كان العقــاب الــذي نتعــرض لــه، بســبب رفضن
مــن موقفنــا  يغــر  ذلــك ال  فــإن  االستســام، 
ــا مــن الشــمال إىل اجلنــوب تحــت  شــيئا، يجرونن
تهديــد الســاح مثــل اللصــوص يحرموننــا مــن 
أبســط وســيلة للدفــاع عــن أنفســنا، وإســماع 
الوســائل  هــذه  مثــل  أن  لــو  كمــا  صوتنــا. 
تســتطيع إنقــاذ األنظمــة الــي تســتخدمها مــع 
األســف،  فــإن التعصــب األعمــى كان دائمــا مــن 

صفــات األنظمــة المتجهــة نحــو الهاويــة.

يحــات  التر قيمــة  مــا  الواقــع،  هــذا  وأمــام 
يــة  واحلر الديمقراطيــة  عــن  المضللــة 
واالشــرتاكية. ولكونهــا ال تســتطيع االعتمــاد ال 
عــى اجلماهــر وال عــى الطليعــة، فــإن منطقهــا 
ســيقودها، مــن أجــل التشــبث بالســلطة، إىل 
ــذي ال تجــده إال يف الرشطــة،  ــا ال إنشــاء دفاعه
إن  منضبــط.  جيــش  أو  بســخاء  لهــا  تدفــع 
األمثلــة عــى تــورط مثــل هــذا كثــرة جــدا، وال 
ــدارك  ــب المصــر إال إذا ت ــر تجن تســتطيع اجلزائ
يــون والشــعب األمــر برسعــة.  المناضلــون الثور
وال يســع المــرء إال أن يفكــر يف النــاس الذيــن 
يعيشــون يف هــذه المناطــق المعزولــة، حيــث ال 
يســتطيعون تحمــل الفقــر خاصــة يف الصيــف.

يف  اختطفــوا  رجــاال  واحــدة،  حلظــة  تذكــروا 
الشــارع مــن قبــل كومنــدو مســلح، ثــم احتجــزوا 
يــة مطبقــة، مــن فيــا إىل ثكنــة،  ثــم نقلــوا يف رس
أقــى  مجهــول يف  مــكان  إىل  ثكنــة  مــن  ثــم 
اجلنــوب وهــم يجهلــون أســباب هــذه المعاملــة. 
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تصــّوروا حالتهــم بعــد عــرشة أيــام مــن اإلرضاب 
يــن حــى عــى التحــرك  عــن الطعــام غــر قادر
مــن غــر إســعاف طــيب، ُتركــوا بــن أيــدي هيــكل 
عســكري ثقيــل يثــر الســخط فاقــدا تمامــا ألي 
مبــادرة، وعندهــا تفهمــون بســهولة ويــرس كل 
التحفظــات الــي يحــق لرجــل بــرئ أن يبديهــا 
عــى  يخفــى  يعــد  لــم  إيذاؤهــا  ســلطة  إزاء 
النظــام  هــذا  فــإن  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  أحــد. 
الــذي كــذب أثنــاء خطفنــا، وكــذب فيمــا يخــص 
مؤامــرة مزعومــة، ال بــد أنــه كــذب بخصــوص 
هــذه اإلقامــة، كمــا أنــه يكــون احتــاط لذلــك 
ــرة؟  ــا: جب ــا وطبيعته بحيــث ال يخــرب عــن مكانه
مراقبــة؟ األمــر واضــح، لكــن، ال صــوت يتعــاىل 
فإننــا  ذلــك،  انتظــار  ويف  اجلــور.  بهــذا  لينــدد 
نعيــش مــع المــوت احلائــم حــول ســعر تســابيت 
كــْم مــن  تحــت رحمــة رجــال غــر مســؤولن. 
بــن محــديث متطوعــن هــؤالء الذيــن يدعــي 
ــوم  ــه ســيأيت ي ــه مناضــل يعــرف بأن ــم أن بعضه
قــد يلقــون فيــه أنفســهم يف نفــس الوضعيــة؟ 
إن قبــول الظلــم مــن غــر رد فعــل، واخلضــوع 
حاكــم  نظــام  قبــل  مــن  المفروضــة،  أللوامــر 
ليصبــح منفذيــه مــن غــر إحســاس، لهــي إحــدى 
عامــات االســتقالة واالستســام، الــي ُتشــاد 

يــة. عــى قاعدتهــا األنظمــة الدكتاتور
 Alger يــدة  جر مــن  أوت   20 عــدد  يف  عــرُت 
يــد القــراء عــى  اتهامــات  Républicain  يف بر
يصفــي  عنابــة،  مــن  القــادر  عبــد  زو  المدعــو 
الــرسي  اجليــش  منظمــة  إىل  باالنتمــاء  فيهــا 
OAS  أمــا يف عــدد 22 أوت، فيتهمــي الطالــب 

عبــد القــادر طيبــوين، مــن األصنــام )الشــلف( 
بالتآمــر عــى الدولــة وأرُد عــى االثنــن معــا هنــا، 
النعــدام وســيلة ذلــك، يف غــر هــذا المــكان، بــأن 
يحــات مجانيــة مــن هــذا النــوع إنمــا هــي  تر
 Alger يــدة مــن شــيم األنــذال. أمــا بالنســبة جلر
ــل  ــرش مث ــح لنفســها ن ــي تبي Républicain  ال
هــذه الســخافات، فإنمــا مــرد ذلــك، إىل قيمهــا 
الــي تقــوم عــى حلــس أحذيــة النظــام، وذلــك 
يقــة غــر مبــارشة، لتهــم وقحــة  برتويجهــا بطر

ــا ال تقــوم عــى أســاس. ــم أنه تعل

ــرات يف  يتوقــف القســم األول مــن هــذه المذك
ــه  ــك تنبي ــي وراء ذل ــت ني ــخ 4 ســبتمرب، كان ي تار
الــرأي العــام الوطــي والــدويل بــأرسع مــا يمكــن 
إىل ظــروف ســجننا وللتنديــد مــن خــال هــذه 
انتهــى  احلــايل.”  النظــام  بأســاليب  الشــهادة 

االقتبــاس.

إلدانــة  منــه،  الشــهادة،  هــذه  كانــت  أللســف 
عمليــة االختطــاف وكتــم أصــوات المواطنــن، 
ورفــض احلكــم الدكتاتــوري، وكل الممارســات 
الــي تنجــر عنــه، لكــن مــا حــذر منــه ونــدد بــه وقع 
فيــه هــو نفســه ومارســه تحــت مظلــة نفــس 
النظــام الــذي نــكل بــه وورطــه، يف التنكيــل بآالف  
المواطنــن ذاق هــو مــن نفــس الــكأس، ســواء 
ــا مــن نفــس احلقــوق. ــا أو اعتقــاالً أو حرمان نفي

المهضــوم،  وحقــه  الشــعب  منــارصة  وبــدل 
اجلــراالت  الســيايس لمجموعــة  الغطــاء  وفــر 
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المجرمــن الذيــن ســطوا عــى خيــار الشــعب، 
بــدوره  هــو  لينــكل  يمتهــم،  جر يف  فورطــوه 
يــاء لــم يقرتفــوا بحقــه أو بحــق أي مواطــن  بأبر
هيئــة ال محــل  يــرتأس  أن  فقبــل  يمــة،  أي جر
للدولــة،  األعــى  المجلــس  الدســتور،  يف  لهــا 
هيئــة  عليــه،  المنقلــب  الرئيــس  محــل  ليحــل 
يقــة غــر مرشوعــة مــن قبــل أخــرى  ــَن بطر تَع
 ،HCS أدناهــا شــأنا، المجلــس األعــى أللمــن
وهــو الــذي كان قبــل أيــام مــن ذلــك، رصح يف 
اســتجواب إلحــدى وســائل اإلعــام الدوليــة، أنــه 
حــى وإن لــم يتفــق مــع تّوجــه احلــزب الفائــز، 
لكــن ال بــد مــن احــرتام خيــار الشــعب. وأكــرب 
يــاء مــن كأس جرعــه  جرعــة مــرارة، أنــه أذاق أبر
إيــاه جماعــة وجــدة، فوقــع عــى مرســوم يســوق 
ــن  ــف مــن المواطن ــن 20  إىل 30 أل ــه ب بموجب
يــاء، لــم يقرتفــوا أي ذنــب فــور االنقــاب،  األبر
بــدأت،  قــد  العنــف  أعمــال  أصــا  تكــن  ولــم 
يعــرف  الــي  الصحــراء،  فيــايف  يف  بهــم  وزج 
قســوتها وتجــرع جــزء مــن وياتهــا ظلــوا هنــاك 
الــدرب  رفــاق  ســنوات، وعندمــا عاتبــه بعــض 
مــن الوطنيــن المخلصــن، أجابــه بــازدراء إذا 
اقتــى األمــر أن أحلــق بهــم عــرشة آالف أخــر 
لفعلــت وال أبــايل! مــا عســانا نقــول؟ “ ُثــمَّ إِنَّكـُـْم 

بِّكُــْم َتْختَِصُمــوَن” َيــْوَم اْلِقيَاَمــِة ِعْنــَد رَ

يف ياين رش د. رشيد ز
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