 الوجو الباطني لإلستبداد والتسمط في طبيعة السمطة السياسية العربية:
قراءة في التجربة الديمقراطية المتعثرة في الجزائر



()3-11-5

بومدين بوزيد



"عقالنية المعموماتية" تتجاوز عقالنيات وحداثات سابقة وتضع لنفسيا الكوجيتو الخاص بيا في
عالم يتجو نحو عولمة يرى فييا بعض فالسفة ىذا العصر الغمبة واالنتصار لمنمط الميبرالي

الغربي ،وىي نياية (قيامة) بطريقة لم تتحدث عنيا األديان وكتب نياية العالم بيذا الشكل ،وان

كانت فمسفة "اإلختالف الدريدية" تنتقد ىذه األفكار األمريكية بخصوص النيايات وتسخر من
المنطق الداخمي الذي تتميز بو فيو منطق ىيمني يتسم بالغرور.

ال ينتيي العالم إلى النمط الميبرالي الغربي أم
ميما كان الخالف حول فمسفة النيايات ،وىل فع ً

فإن نصيب العرب
سيكون الصراع بين القيم والعقائد ويرتسم العالم عمى أساس الشرق والغرب؟ّ ،
في ىذه العقالنية الجديدة يكاد أن يكون غائًبا في ظل استمرار لالستبداد وإلشكاالت فكرية

وسياسية وىمية ظمت تالك منذ قرن من الزمن ،لم نحقق اإلقالع النيضوي وظّمت الخطابات

الشعبوية المشبعة بقيم التخمف مييمنة واستمرت ببقاء الدولة الوطنية القائمة عمى العسكر

ومنطق القبيمة التي كان من المنطق التاريخي أن تبقى مرحمة زمنية كحاجة تاريخية ثم تزول،

ولكنيا لألسف استمرت فخمقت الدولة اليجينة وتآكمت من الداخل وأفرزت نقائضيا ،نقائض




قدم الى المقاء السنوي الرابع عشر.

كاتب وباحث أكاديمي – جامعة وىران – وىران – الجزائر
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دوما
تفكر بنفس اآلليات ،فبقيت المرجعيات والمحددات التاريخية والعشائرية ىي الحاضرة ً
والتحكم إلى المقدس في حاالت التنازع والتقاتل.

إن ىذا الخمط وا زالة الحدود الفاصمة بين األنظمة الفكرية أو الدينية أو الشعائرية ىو المؤدي

إلى إنتاج مقوالت إعدام اآلخر الممتمك ألنظمة فكرية غير ىجينة وتفرق بين ما ىو ديني

ودنيوي وما ىو ماض وما ىو حاضر ،ىذه األنظمة تتسم بالتمايز والوضوح ،وىو بيذا

وتيديدا عمى األنظمة غير المقننة والمحددة والتي تتسم
خطر
ًا
االنفصال وطابع العممية يشكل
ً
أحيانا ىذه
في الغالب بطابع التداخل وال تستطيع التحرر من ىيمنة "الذاكرة" بل عمى العكس
ً

نفعيا ،ومن ىنا
األنظمة ىي التي تييمن عمى ىذه الذاكرة باحتوائيا وتأويميا تأويالً
أحاديا ضيقًا ً
ً
يكون العجز إما في إقامة التحاور مع "أنظمة العقل" المتحررة من المرجعية الذاكرية المستبدة
أو في إنتاج مقوالت حداثية ،أو في اإلجابة عن التحديات الراىنية.

واألزمات المنيجية والمفيومية في الفكر العربي المعاصر ترتبط في جزء منيا بيذه األنظمة

الذاكرية التي انتعشت أكثر في بمدان عرفت باسم "الدولة الوطنية" المفتقدة إلى الشرعيات

العقمية ماعدا الشرعية التاريخية .ولعل ارتباط جزء كبير من المثقفين العرب بتنظير ىذه الذاكرة
ىو الذي حال دون إبداع فكر عربي حداثي دون مرجعية ماضوية أو حاضرة (ماركسية أو

فمسفات غربية أخرى) ىي ماض بالنسبة لنا ليس بالمعنى الزمني .ولكن بالمعنى الحضاري
بمقياس اإلبداع والتجديد والقدرة عمى تبيئة المفاىيم والمنيجية التي نتأثر بيا ،فيي ماض رغم

زمانيتيا ،وألنيا كذلك استجابة لوضع وقيم حضارية تتميز عنا.

ميما كانت الخطابات الثقافية أو السياسية اليوم المحددة بآليات ىي في جوىرىا  -كما قمت

عائقا -أمام القدرة عمى التجديد واإلبداع والمشاركة المثمية في الحضارة اإلنسانية القائمة والتي
ً
ستتطور بسرعة في القرن الجديد ،فإننا بالتأكيد ستفرض عمينا ىذه العولمة التخمي عن كثير من
ار عن االحتكام إلى
القضايا المستيمكة في فكرنا العربي المعاصر ،كما سنتخمى اضطرًا
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الشرعيات التاريخية أو إلى المقدس أو البقاء ضمن التأطير العشائري أو بناء الحسابات

السياسية عمى أساس نصيب الغنيم.

اإلجتيادات المتنوعة اليوم في حقمي الفكر السياسي واألخالقي -اإليطيقي في الغرب يمتد

فضاءىا النصي والممارساتي من األنواريين في العصر الكالسيكي مثل "جون ستيوارت مل"،

و"جون لوك" ،و"روسو" إلى أبرز مفكر أمريكي اليوم "جون راولس"  John Rawlsصاحب

كتاب "نظرية العدالة" الذي صدر سنة  1791باإلنجميزية وترجم إلى الفرنسية عام ،8987

كبير وترجم لمغات أخرى ولألسف لم يترجم إلى العربية إلى اليوم حسب عممي
اجا ً ا
وقد لقي رو ً
()8
رغم أىميتو اآلنية بالنسبة لمعدالة المريضة عندنا ووضع حقوق اإلنسان المتدىور.
مايسمى "إيطيقا السياسة" أي البحث في قيم وأخالقيات الممارسة
التوجو نحو
كما يتم
ّ
ّ
يسمى "أخالق وثقافة التواصل"( ،)2ىي دراسات وأبحاث
السياسية ،وىذا لو عالقة أيضا بما ّ

اجا بعد سقوط السوفييت وىيمنة أمريكا ،وكانت األطروحة المشتركة إعتبار األنظمة
لقيت رو ً
رمز لمشر بل ىي الشر بتعبير صاحبة أشير نظرية
التوتاليتارية التي أنتجت الحربين العالميتين ًا

حول األنظمة الشمولية "حنا أرندت"( ،)3ويحاول اإلعالم األمريكي اليوم وبعض األوربيين بعد
مستمر من خالل اإلرىاب.
ًا
88سبتمبر تصوير ىذا الشر

()4

ما يمفت االنتباه في المراجعات واإلجتيادات الحاصمة في مثل ىذه األعمال ،ىو نقد الميبرالية

المعاصرة واعتبارىا منحرفة عن المبادىء اإلنسانية التي قامت من أجميا ،سواء في تحويل

المواطن إلى أداة كبقية األدوات والتكنولوجيا ،وقيره داخل المؤسسة ،ومن ىنا الحديث عن
أيضا
العدالة بمعنى إعادة فرديتو وانسانيتو في مؤسسات عادلة تتواصل معو كإنسان ،وىناك ً

خصوصا المسانية" ويعتبر الفيمسوف الكندي
االىتمام بقضية "الجماعية" أو "حقوق األقمية،
ً
"شارل تايمور"( )5أبرز المتحدثين عن ىذه المسألة ،فمسألة اليوية تطرح كمشكل "عدالة
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توزيعية" ،ويطرح ىذا المفكر وزمالؤه في ىذا الميدان صيغة "المواطنة المتعددة -ثقافياً" ،أي
أساسا عمى "حقوق
عدالة توزيع "الحقوق الثقافية" التي تسمح باحترام الفرديات ،التي تبنى
ً
افيا ( ،)6وىنا نممح النقد القوي لمعصر األنواري الذي أعمى من شأن حقوق الفرد،
الجماعة" ثق ً
فالتعبيرات الثقافية المتنوعة ىي "حقوق جماعية" ومحكومة بثالثة أسباب عقالنية[ :حيادية

الدولة ،وفردانية أخالقية ،ومبدأ اإلنصاف ،أي أن كل مجموعة تأخذ نفس الحق].

خصوصا دول المغرب العربي -فمازلنا أمام خيار واحد،
أما نحن في المجتمعات العربية –
ً
رديئا ،والمستيمكة
خيار النموذج األنواري البحت في صيغتو الفرنسية التي ورثنا جزًءا منيا ً

ار بوعي أو بغير وعي عند بعض ليبراليينا (المثقف أوالسياسي) ،فيناك اليوم صيغ
تقميدا وتكرًا
ً
واجتيادات عديدة إلى جانب ميراثنا الحضاري ،ولو أنو – أي ىذا الميراث -في سنيتو الرسمية
المعثمنة

()7

فيما بعد مغمف ومحكوم ومغمق بفكرة "المستبد العادل" الذي لم يكن عادالً،

وبقاعدة "إن اهلل يزع بالسمطان ما ال يزع بالقرآن" ،وىنا نتذكر الرحالة "أبا حامد الغرناطي"

صالحا أي التأويل إلى اليوم – "الدنيا قبر
حين ّأول الحديث النبوي التالي – وال يزال ىذا
ً
قبر بظمم حكاميم وطغيانيم والكافرين في
المؤمن وجنة الكافر" ،وتأويمو :أن المؤمنين يعيشون ًا
مر ىذا الرحالة بدول أوربية كانت بدأت تنيض في القرن الثاني
نعمة جنة العدل والخير ،لقد ّ
عشر والثالث عشر ميالديين.
إن عممية التواصل أو القطع مع بيئتنا التاريخية وذاكرتنا يختمف من بمد عربي آلخر،
فالج ازئر ليست السعودية أو المغرب مثالً ،فاالختراق الكولينيالي –الميبرالي ضرب كل مايمت
بصمة لتركيبة السمطة التقميدية ،ولكنيا ساىمت في خمق نمط دولة خرجت من رحم المرحمة
السابقة مازالت مستمرة معنا ،سواء في البنية اإلدارية أو بعض المدونات القانونية أوبعض القيم

السائدة في الحكم والتسيير ،وىو عامل كان وراء اليزات العنيفة منذ أحداث أكتوبر  8989وما

لحقيا من توقيف االنتخابات بداية التسعينات من القرن الماضي ،فما زال الالإستق ارر ىو
4
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االستقرار وىو الشيء العادي ،وقد يستمر لسنوات أخرى ،إنو التدىور السياسي وتعدد المتاىات

والمخارج ويبرز ذلك جميا كمما أقبمنا عمى انتخابات ما.

إبداعيا إذا كان حضارًيا
مصدر لمنزاع وقد يكون ىذا النزاع
ًا
ففي الجزائر ستبقى اليوية
ً
سياسيا أو لتحافظ بيا الجماعات أو الطوائف العرقية والمغوية
متكئا
وبوعي ولكن حين يصير ً
ً

عمى بقائيا واستمرارىا فإنو ينتج الصدام والعنف واإلقصاء والكراىية ،إن ىويتنا الوطنية مأزومة

غائبا ال ينتج المعرفة المتعمقة بيذه المسائل وال يجيب عن التحديات
اليوم والمثقف تقر ًيبا
ً
الرىنة ،ماذا تصنع ىوية يراد ليا أن تستمر بالق اررات وتأسيس المجالس العميا أو يكون مطمب
ا
لرفض بق اررات لجزء منيا ؟ إن الذين يقررون أو يرفضون ميما بدا لنا من تعارضيم فيم عقل

احدا ويكرسون آليات واحدة ،والمثقف العربي لو إمكانية المساىمة الفعالة في
نصا و ً
واحد ينتج ً
كشف المنطق الداخمي ليذا التفكير وعوائقو المنيجية وتحميل وسائمو المفيومية بتممس العناصر

ومتنافر عمى مستوى الخطاب ىو عقل واحد يكرس
ًا
متعارضا
المشتركة التي تجعل ما يبدو
ً
نمطية في التفكير مستنسخة ،ومن ىذه العناصر:
 -1الصراع حول امتالك المقدس.
 -2الثنائيات والتمفيقية.
 -3نمذجة التفكير.

()8

والالإستقرار ىنا معناه عدم رسوخ المؤسسات وسيادة القانون ،فيناك تداخل لمصالحيات

والتأويالت الفاسدة لمقانون ،كما كان ومازال التأويل الفاسد لمتاريخ والذاكرة ،فال فاصل بين
المشرع والمنفذ والمعاقب –بكسر القاف -وتبرز ىذه المظاىر أكثر في الدولة المفتقدة لمشرعية

الديمقراطية أو التي تنتقل إلى حصر السمطات في يد الزعيم ،وفي مجتمعاتنا ىناك سيولة في
بروز الفردانية المميمة الكاريزمية التي تكون مبشرة ومنذرة عمى الطريقة النبوية الميدوية،

فيناك المكونات النفسية واالجتماعية التي يتم في أي لحظة استدعاؤىا وتنشيطيا( ،)9قد تكون
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حاجة تاريخية في ظروف معينة لمتحرير أو لدرء الخطر الخارجي ،ولكن في الظروف العادية

تكون وباالً عمى الديمقراطية والحريات.

وغالبا ما تكون الشخصية المنفردة بالسمطة مريضة ،فيي تسعى نحو القير وترى ذاتيا ليا
ً
الفضل في التاريخ وتعيش وىم "الدين" -بتسكين الياء -أي أن اآلخرين عمييم دينا يردونو،

فنكون عالقتو بأمتو عالقة مديونية ،ويصاحب ىذه اليستريا ثقافة وقيم تعمل عمى تنشيط

مخيال الزعامة ،وتصوره عمى أنو ىو المنقذ ،وتصوروا معي حينما يطرح السؤال التالي :وىل
يوجد أفضل من ىذا الحاكم؟ إنو الخطيب المفوه ،ىل يوجد بميغ مثمو؟ الحظوا مازال البيان

سحر عند مثقفينا وفي تنشيط مخيمنا  ،ىي الخطابة التي يستمتعون بيا ويتوىمون الخروج من
ًا
التخمف والفوضى والعنف( ،)81ومن ىنا يمكن كذلك فيم التعاطف مع صدام ضد األمريكيين
الذي يحيمنا عمى صورة جمال عبد الناصر أو بومدين ،إنو تعاطف الذين يشعرون بالعدوان
والظمم من الغرب ويتوىمون أن ىذه الزعامات المحتكرة لمذاكرة والتاريخ ىي التي تخمصنا من

إسرائيل والغرب وتعطينا التفوق ،في حين أنيا لن تجمب سوى مزيد من المآسي.
()88

مادامت المشايخ الطرقية يدعون

أليس من العجب أن ُيتصور الحقا إنو ولي من أولياء اهلل
لو بالنصر؟ ،ويذكروننا ىؤالء بما قام بو بعض أجدادىم في الدعوة بالخير والنصر لبعض

البايات والدايات في العيد التركي الذين تميز عيدىم بالظمم وسفك الدماء؟ إن ىؤالء ال يدركون

التصوف في جوىره النقي كما نقرأه في الحكم العطائية أو نصوص محي الدين بن عربي أو
غوثيات سيدي أبي مدين التممساني ،أو ما تركو من آثار األمير عبد القادر الجزائري

()82

أساسا من خالل طبيعة
إن مفيوم الشر( )83رغم أصولو الالىوتية واألسطورية يتكرر ويتجسد
ً
يدمر كل شيء ،وىو
األنظمة ،فالشر في الجزائر منذ سنوات ىو اإلرىاب والتسمط الذي قد ّ

تسمط مرتبط بمجموعات المصالح ،فما معنى اليوم أن نتياوى إلى ىذا الحضيض وبدل الخالف
6
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حول األ فكار والقيم والمشاريع والبرامج نختمف حول األشخاص فتكون العصبية والعشائرية
وعقمية المصوصية ىي المستحكمة ،والتطورات الحاصمة اليوم ىي إنزالقات خطيرة نحو ضرب

مظيرين كان عمينا تطويرىما وتحديثيما ،الظاىرة الحزبية بتفتيتيا وافراغيا من محتواىا وجوىر

معارضتيا ،والظاىرة اإلعالمية بتكميم األفواه وسجن الصحفيين ( ،)84في حين يتم إغداق

األموال ومسح الديون ونسيانيا لجرائد أخرى تيتف باسم الرئيس وتمعن كل معارض ،وال يستحي
بعض مالكي ىذه الجرائد في اإلشادة بدور األمن باستجواب وسجن الصحفيين ويدافعون عن

بوتفميقة بمغة مبدأية وىم في ذلك يبزنسون بمواقفيم ويحاولون الضحك عمى القارئ ،فبعضيم ال

عالقة لو ال بالمينة اإلعالمية وال بالسياسة(.)85

إن أنظمتنا العربية لم تستطع تجاوز اإلستبداد كشكل تسمّطي أو كسموك يومي في المؤسسات

أحيانا حتى في األحزاب المعارضة التي تطالب بالديمقراطية ،ىي
وحتى كثقافة وقيم ،بل يتواجد
ً
أحيانا بصورة
أشكال انتقادىا "عبد الرحمن الكواكبي" في القرن التاسع عشر .ومازالت قائمة بل
ً

الضغط الدولي (.)86
أسوأ ،بعضيا – أي ىذه األنظمة العربية -يتياوى بفعل القوى الخارجية و ّ

ىناك أنظمة عربية ذات طبيعة معقدة قد تتداخل فييا مراحل مواصفات سمطوية في وقت

واحد وتنمحي التمايزات ،قد يسميو البعض اليجانة( .)87ولكن يمكننا تسميتو بـ"سمطة العصب

المقرصنة"( ،)88فميست باألحزاب أو التنظيمات الواضحة ،ىي مجموعات تشكل عصب أو

قبائل تتنازع حول المال واالستحواذ عمى مصادر القرار .وبالتالي ىي ذات سموك قرصني

مدمر ،والمثال ىنا الجزائر ،التي يفاخر مسئولوىا وبعض مثقفييا العوام بالديمقراطية وأنيا دولة
المؤسسات.

()89

إضافة إلى ما يتحدث عنو الكثيرون من تسمط الجيش

والعصابات المافياوية عمى الحكم،

ىناك عوامل أخرى يمكن ذكرىا ووصفيا وىي ضرورية في فيم طبيعة التسمط في النظام
7
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طا أحينا بطبيحة الحاكم أو الجماعة الحاكمة ،واذا ما أردنا مقاربة
الجزائري الذي قد يكون مرتب ً

أحيانا -يمكن ذكر العوامل الثالثة التالية
طبعا التباين والتمايز
ً
فيم طبيعة الحاكم عندنا -رغم ً
التي تشكل طابع الييمنة الفردية وتخمق المحاكاة حتى عند المسؤولين عمى مستويات أخرى في
السمطة:

-" 8المديونية التاريخية" التي يتميز بيا الحاكم ،وىي شعور وقناعة متوارثة عند جيل معين

ومجموعة معينة ترى أن البمد والشعب مديونان ليم بكونيم قادوا بمدىم إلى االستقالل ،وبالتالي

رد ليذا الدين -بفتح الدال
فإن انتخاب الشعب ليم وقبوليم والرضى بيم واليتاف بحياتيم ىو ّ
وتسكين الياء -والشعور ب"المديونية التاريخية" ،أي كون األخر يؤدي دينا في عالقتو

بالحاكم التوجد عند األنظمة الديمقراطية المعاصرة اليوم ،قد ال يصرح الحاكم العربي ،بذلك
خصوصا إذا كان البعض من
ولكنو يعاني منو كحالة مرضية تطورت واستعصي عالجيا،
ً
ال بالغيظ والحنق ،ويبالغ محيطوه ومناصروه
ىؤالء ُعزل وحرم من السمطة ،ويعود إلييا محم ً
صدق ذلك ىو نفسو ويتحول لديو إلى حالة نفسية مرتبطة
وي ّ
في اعتباره المنقذ الوحيد ليذا البمد ُ
بالشعور بالمديونية التاريخية ،ومن ىنا عالقتو مع التاريخ عالقة تسمط ويحاول فرض قراءتو
ىو لألحداث ،بل قد يحتكر إنجاز الدولة في مرحمة ما لنفسو باعتبار ىو أحد أعضاء القيادة

حينيا ،وآخر قد يختار مرحمة أخرى تقيم كمرحمة تقدم وانجاز.

"- 2المزاجية المتقمبة" :قد يقع التعارض والتناقض في موقف ىذا الحاكم أو ذاك عمى

اعتبار مصمحي أو إستراتيجي وتكتيكي في مقارعة خصومو واالنتصار عمييم ،ولكنو قد يعود

إلى طبيعة مزاجية متقمبة يبيت عمى حال ويصبح عمى حال أخرى ،يرضى اليوم عنك وغدا

ىو ساخط عميك  ،وقد كتب أجدادنا في نصوصيم الخاصة باإلمارة عمى أن ىؤالء قد يفسدون
الممك والحكم ولزميم الردع من المسشتارين والمقربين إذا كانوا مخمصين غير متممقين

ومتزلفين ،وقد الحظ ذلك "إبن المقفع" وغيره الذين عاصروا خمفاء وأمراء من ىذا النوع ،ىذه
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المزاجية قد تعود إلى طبيعة الطفولة المحرومة ،ولكن بالتأكيد أن الشعور بالمدينونية التاريخية

لو حضوره في طبيعة ىذه المزاجية المتقمبة.

-" 3الوىم بالميدوية" نستعمل ىنا "الميدوية" كحالة نفسية يشعر بو الحاكم أو يعتقدىا

مناصروه ،وليس كمذىب ومعتقد فميا سياقاتيا التاريخية والثقافية ،ولكنيا حالة مركبة قد تنيل

من المتوارث الديني والعقائدي لفكرة الميدي المنتظر ،أعجبني تعبير زميل لي بالجامعة حين
راح بوتفميقة يدشن حممتو األولى لمرئاسيات "أنو بدأ من تأبين بومدين"

()21

جاء وفي ذاكرة

الشعب صورة ذلك الشاب ذو الصوت الرخيم البميغ وىو يؤبن الراحل ىواري بومدين في مقبرة

ال ولكن بنفس
العالية ،إنو تأبين لمرحمة سابقة وليس لشخص الرئيس ثم اختفى ليعود كي ً
طير يمتف حولو بعض مشايخ الزوايا
الصوت والبالغة ال ليؤبن ولكن ليبعث ىو من الرماد ًا
ويصورنو الطير المبارك اآلتي بالغيث ،يعيد استحضار صورة البرنوس وصورة بومدين وصورة
الجماىير الياتفة بالوطنية في زمن اإلنكسارات والدماء البريئة التي يمعقيا اإلرىابيون متمذذين

نفسيا عند الجماىير أنو المنقذ
بموتاىم ،يحاول التماىي مع ذلك الزمن السبعيني تارًكا ًا
تأثير ً
والمصمح الذي يجمع ىذه األمة عمى كممة سواء ويصمح ما أفسده اآلخرون .وقد تتالقى ىذه

الحالة المرضية مع إعتبا ارت مصمحية سواء عند ىذا الحاكم أو عند مجموعات أخرى ترى في

ضرورة بقاء ىذا الحاكم الفرصة التاريخية ،أما المعارضون فقد اليختمف بعضيم عن ىؤاء
القراصنة الجدد.

نحن في حاجة إلى عمميات حفرية أركيولوجية – بمغة فوكو-

()28

لمكشف عن بنية االستبداد

في أنظمتنا العربية ،وىذا يتطمب االستعانة بالحقول المعرفية اإلنسانية الجديدة كعمم الداللة
واألنثربولوجيا والييرمينوطيقا والمسانيات وفمسفة التاريخ والمستقبميات ،فتحميل الخطاب السياسي
الرسمي أو المعارض يحتاج إلى فيم الدالالت وكشف البواطن من خالل منيجيات ىذه العموم

الجديدة ،وفيم السمطة العربية وتناقضاتيا يقتضي ربط ذلك بالجذور والميراث التاريخي
9
مسودة يستفاد منيا في البحث العممي وال يجوز التصرف فييا بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

أحيانا مرضية
والتداخالت المالية والمصمحية والنفوذية ،كما أن فيم طبيعة الحاكم – التي ىي
ً
– تحتاج كذلك إلى إعمال سرير إكمينيكي لتحميل الطبيعة اإلستبدادية المرضية.
إن وصف االستبداد أو التاريخ لو خطوة أولية ولكن الخطوة األىم واألعمق ىي كشف ومعرفة

ىذا األسبداد في عممياتو المعقدة واستم ارره معنا إلى اليوم ،أي فيم اآلليات التي يسود بيا ،وقد

آنفا إلى عوامل ترتبط أسا ًسا بظاىرة الزعيم الذي يتماىى مع الدولة ومع شعبو ،قد
أشرنا ً
يستطيع السياسي المعارض والمثقف المحمل غير المجن في ىذه األنظمة رؤية ذلك وكشف

أغواره  ،ولكن ىناك حاالت ومراحل أخرى يصعب فييا كشف ماىو إستبدادي وتعسفي وميمك
لمعممية الديمقراطية ،أقصد بيذه الحالة ،حين يبدو لمعيان أن ىذه الدولة أو تمك تسير نحو

ال دخمت التجربة وتسير نحو عممية تداولية في ممارسة الحكم ،قد تبدو
الديمقراطية ،أو ىي فع ً

لمعيان الظاىري أن ىذه ديمقراطية ،بفعل واجية التعددية واالنتخابات التزيينية ،التي تخفي القبح

إعالميا صورة البمد
السياسي المستتر ،ففي الجزائر منذ أربع سنين أو يزيد قميالً أعطيت
ً
الديمقراطي ألنو تجاوز محنة اإلرىاب ويومو الدموي الذي ميز ما يسمى بالعشرية السوداء،

وألنو استطاع العودة إلى الحضيرة الدولية فنشطت دبموماسيتو وعادت السفارات والطائرات إلى

معتبر من الغاز والبترول.
ًا
احتياطيا
مطاراتيا وحققت صرًفا
ً

إنيا صورة في حاجة لممناقشة والفحص وكشف ألوانيا الغامضة والداكنة وفي نفس الوقت

تأويل ألوانيا الواضحة البراقة الخاطفة ،وقد ساىم بعض اإلعالميين العرب في تزيين ىذه
الصورة وخمق الوىم كما يخمقونو حول أنظمتيم اإلستبدادية باعتبارىا ريادية في الحريات أو

الحداثة أو مقاومة العدو الصييوني ،ولعمنا جميعا نتذكر بداية التسعينات حين كان يصر
الكثيرون عمى أن الجماعات اإلسالمية في الجزائر من غير الممكن أن تكون ىي الحاممة

لمسالح ضد إخوانيم ،حتى بيت الذي كفر بعد  88سبتمبر ،وكيف أن السعودية معقل

المرجعية السنية الوىابية تعاني اليوم من اإلرىاب.
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صحيح أن التجربة الجزائرية اليوم في الديمقراطية متقدمة خطوات عن بعض البمدان العربية

من دون المزايدة والتفاضل الذي ىو عممية عقيمة يقوم بيا بعض القادة العرب حين الحديث

ال بم اررة كبيرة عن أكثر من
عن بمدانيم أو بعض المثقفين الواىمين ،مازلنا نتحدث اليوم مث ً
سبعة آالف مفقود في الجزائر ،وعن التعسف في إستخدام السمطة وسجن الصحفيين والتضييق

في الحريات.

وبمغة مفيومية فوكوية نحن محتاجون إلى لغة حفرية أركيولوجية لمكشف عن باطن اإلستبداد

والتسمط في ظاىر من قبمو الديمقراطية ،وحرية اإلعالم وحقوق اإلنسان ،ففي أزمنة تاريخية
تكون العممية معقدة وصعبة في كشف النقيض الداخمي وفيم آلياتو في خارج يبدو لمعيان

اضحا وب ارقًا ،وىو تداخل تجيده السياسة ليس كفن كما قيل ،ولكن كحيمة ودىاء ومكر ،كمعبة
و ً
الساسة – كالعبين يخفون منشطات نجاحيم ،يخفون زيفيم ،إن السمطة
غير شريفة ،ىم – أي ّ
العربية عندنا تخفي ىذا الباطن في مراحل تاريخية معينة ،كما تخفي اليوامش واألطراف

وتقمعيا لتبقي عمى المركز وقوتو وىيمنتو ،وتصور اليوامش واالختالف مصدر خطر عمى
الوحدة الوطنية والديمقراطية والتقدم ،فقوى اليوامش واألطراف

()22

في عالقاتيا الصراعية

واإلختفائية والجدلية مع قوى المركز ينبغي دراستيا تاريخيا واليوم ،فيناك حسب أركون قوى
أربع تحاول تيميش قوى أربع أخرى وتحوليا إلى بقايا ال حول ليا وال قوة ،وىي – تشكيمة

الدولة ضد مجتمعات قبمية مجزأة وىي:

 الكتابات المقدسة ضد الحالة الشفيية. -الثقافة الفصحى ضد الحالة الشفيية.

 -االثذوكسية الديينية ضد الخروج عمى األرثوذكسية.

()23

ولمكشف عن بعض ىذه الممارسات الباطنية لقمع الحريات واإلستبداد يمكن ذكر األمثمة

التالية:

11
مسودة يستفاد منيا في البحث العممي وال يجوز التصرف فييا بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

مكم ّم
الوجو الخفي إلعالم ّ
رغم تميز الساحة اإلعالمية بالتعددية والحرية ،وىو مكسب ديمقراطي دفع ثمنو كوكبة من
الصحافيين الشيداء الذين راحوا ضحية العمميات العنفية ،وىي تجربة متميزة في الجزائر ،ولكنيا

ناقصة ،ألن ىذه التعددية لم تشمل إعالم الصورة ،فما زال التمفزيون من احتكار الدولة ،وىو

دور
كبير رغم تقميديتو ومنافسة القنوات األجنبية لو ًا
احتكار قصدي ،وقد لعب ىذا الجياز دو ار ًا
في نجاح الرئيس الحالي في انتخابات أبريل الرئاسية األخيرة.
ىذا القطاع محكوم بآليات قانونية ومالية تجعل من الصعب اآلن المعارضة ،من بين ىذه

ال
اآلليات ،وضع مدونات قانونية تخص المينة اإلعالمية ،بيا مواد قانونية عامة تفتح مجا ً
واسعا لمتأويل وتعسف القاضي في حالة إذا ماتوفرت الظروف السياسية عمى القمع والتضييق،

إلى جانب خضوع الصحف لمطبعة الدولة الوحيدة ،فيسمط عمى بعض مالكي ىذه الجرائد سيف

وفقا لمواقفيا من
الديون تجاه البعض ويترك ألخرى الحرية وتسديد الديون متى شئت ،وىذا ً
النظام والسمطة والرئيس  ،كما قد تمجأ السمطة إلى البحث عن ثغرات قانونية أو أخطاء يرتكبيا
الصحافيون المعارضون لمزج بيم في السجون أو توقيف جرائدىم.
مؤسسسات تشريعية ظاىرىا اإلستقالل

إن التنصيص عمى خمق غرفة تشريعية ثانية تسمى "مجمس األمة" ثمث أعضائو معينون من

الرئيس ،كان القصد منيا وضع عقبات أمام أي احتمال لممعارضة والضغط من البرلمان

تشرع السمطات قوانين تحت
"الغرفة األولى" ،منذ صدمة فوز اإلسالميين في بداية التسعينيات ّ
نفسية ىاجس الخوف من الفوز باألغمبية ،وبالتالي ال تضع في االعتبار ما تتطمبو العمميات
الديمقراطية أو الشرط التاريخي لمديمقراطية كممارسة ،ولكن لوضع حد أمام إكتساح اإلسالميين
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حاليا ،إذن القوانين تشرع تحت ىذا
لمساحة السياسية أو تيار راديكالي آخر
ً
ميددا لوجود السمطة ً
رد فعل ويكون فييا التحايل والتأويل الفاسد.
الياجس الخوفي ،وىذا ما يخمق منيا قوانين ّ

سابقا ،وىو قوة ترتدي حين التدخل قوة
فالخالف السياسي والتباعد كان يفصل فيو الجيش ً
سابقا "حماية الجميورية" ،التأويل السيئ الغرضي حاضر
القانون وحماية الدستور أو ما سموه ً

سابقا إلى الحفاظ عمى
دوما ولكل مرحمة لباسيا ،فيو ينتقل من الحفاظ عمى قيم الثورة
ً
ً
ضد
الجميورية إلى الحفاظ عمى احترام القانون ،يفصل فيو
قانونيا ولكنو في عمقو فصل ّ
ً
سياسيا ،ومعروف أن العمل السياسي لو قنواتو ومعجمو
يسوى
ً
القانون ،ألنو حشر لخالف لم ّ
ومرجعياتو.
كما أن المؤسسات التشريعية محكومة بآليات تجعل منيا خادمة لمصالح المجموعات وليس

لمدولة ،ويمكنني أن أعطي ىنا مثاالً عمى اإلنتخابات البرلمانية التي باتت منفذا لمفئات الوسطى

المقيورة لتحسين ظروف معيشتيا أو لمدخول في شبكة المصالح والريع ،وىي فئات أغمبيا قادم

من قطاع التعميم ،كما أنو بالنسبة لألحزاب المرتبطة بالرئيس يكون إختيار المترشحين النواب
أحيانا
سواء في المجالس البمدية والوالئية أو المجمس الوطني ،خاضع لموقف التقارير األمنية ،و ً

لتزكيتيا ،أم في جياز العدالة فيناك آليات قد تؤثر عمى مساره ،كترقية القضاة الخاضع لعامل
الخنوع لمسمطة ولجماعات المصالح ،فالقاضي يبقى تحت رحمة الراضين عنو أو الساخطين

عميو ،ولنتذكر ىنا ما جرى من خالف حول نزع اإلعتماد لحزب جبية التحرير الوطني وحّمو

حين أعمن أمينو السابق جبية الحرب ضد رئيس الجميورية.
تدجين األحزاب وابتالعيا

الظاىرة الحزبية اليوم لم يعد ليا من التاثير بعد أن تحول بعضيا إلى لجان مساندة لمرئيس،

أو أضعفت من يشير سالح المعارضة ،فيل يمكن القول أن التجربة الخالفية التناحرية
السياسية الحاصمة في بيت "جبية التحرير الوطني" والتي انتيت إلى تجميد نشاطو وأرصدتو
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من طرف القضاء الجزائري ،تعبير ممسوخ عن التدني في الممارسة السياسية والديمقراطية؟

سياسيا
كونو كان بداية خالف حول "شخص الرئيس" الحالي لمجميورية؟ ،فيو االنزياح الفاسد
ً

نحو األشخاص بدل البرامج واإليديولوجيات واألفكار ،وىي مساحة تتسع لتنتقل إلى مستويات
أخرى في العالقات المدنية واإلدارية والسياسية ،ليصير مفصل الخالف ىو :من مع الرئيس

ومن ىو ضد؟ إنو مستوى ابتذالي سياسي ال يخدم ال التجربة الديمقراطية المخفقة في الجزائر

وال حتى الرئيس في حد ذاتو أو برامجو أو مشاريعو ،إن لحظات التقدم التي أنجزىا بوتفميقة

اطيا ،وأن ُيدير التوازن في
كالوئام وزيادة احتياطي الصرف مثالً من المفروض أن تحمى ديمقر ً
العممية الصراعية ،ال أن يكون العمل عمى وأد الظاىرة الحزبية بتحويميا إلى أشبو بمجان
المساندة أو يتم ابتالعيا.

لم ندرك بعد جدل المباعدة والمالئمة ،المباعدة عن مرجعيات تقميدية كالزعاماتية وتداخل

السمطات وتأويل القانون لصالح القوي ،وتغميب الدولة عمى الحزب وحشر الجيش في القضايا

السياسية ،وىي مباعدة مطموبة اليوم لتكون المالءمة مع قيم صاحبت ىذه المظاىر ولم تكن
نتاجيا بل الظرف التاريخي وقيم الروح الثورية ىي التي أشاعتيا ،كالرفض لمحقرة والغبن

واحترام القادة التاريخيين وتبجيميم وعدم االنصياع لإلمالءات الخارجية ونبذ العنف ،ويكون

المرة من التخبط وآالف الضحايا
كذلك التالؤم مع عيد آخر البد أن يقوم بعد ىذه التجربة ّ
وسنوات من العزلة الدولية ،إننا لألسف أمة تتقدم خطوة إلى األمام لترجع خطوتين إلى الوراء،
إن طبيعة المصالح الريعية والمافياوية ىي التي تجعل المجموعات الحاكمة تياب المسار

الديمقراطي وتتمكأ في الذىاب إلى األمام .كما أنو لألسف في التركيبة البشرية ألحزاب التآلف

الرحل من حزب آلخر وثمث من
الحكومية القائمة اليوم ثمث مناضمييا من اإلنتيازيين وثمث من ّ
الغوغاء.
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