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املعاجلة اإلعالمية للفاعلني على الساحة السياسية يف اجلزائر
من خالل حتليل افتتاحيات جملة اجليش
من مارس  4691إىل مارس 7002
األستاذة :زينب بن عودة ،جامعة اجلزائر 3
األستاذ الدكتور :أمحد عظيمي ،جامعة اجلزائر3
امللخص:
تهدف هذه الدراسة إىل معرفة الشخصيات الفاعلة واحملركة لألحداث السياسية اليت
عاشتها اجلزائر بعد االستقالل مباشرة ،وإذا ما كانت مؤثرة يف الواقع أم أنها واجهة فقط أليادي
خفية تسيطر على الساحة السياسية،وكيف صورتها جملة اجليش يف افتتاحياتها .وقد اعتمدنا يف
هذه الدراسة على نوعان من املقاربات :األوىل تتمثل يف دراسة الشخصيات من خالل كينونتهم
أي من يكونون ،واملقاربة الثانية من خالل وظائفهم ودورهم يف تسلسل األحداث ،حيث أنه يف
بعض األحيان حتمل نفس الشخصية عدة تسميات أو ألقاب كما حتمل عدة أشكال وأوجه
وذلك حسب الدور الذي تقوم به أثناء تسلسل األحداث والعالقات اليت جتمعها مع املشاركني
اآلخرين.
Abstract :
This study aims to identify the active and dynamic figures of the political
events experienced by Algeria immediately after independence. and whether these
figures are effective and influential in reality or is it only a façade for clandestine
?hands that controls the political arena
In this study, we have relied on two types of approaches: the first is study
of characters through their being who they are, and the second approach through
their functions and role in the sequence of events, where sometimes the same
personality carries several labels or titles and holds several forms and faces and you
depending on the role play during the sequence of events and the relationships that
you share with other participants.
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مقدّمة:
شهد العامل صراعات سياسية ،إيديولوجية واقتصادية ألقت بضالهلا على
دول العام الثالث اليت كان بعضها يكافح من أجل اسرتجاع السيادة ،والبعض
اآلخر قد مت له ذلك بعد تفجري ثورات عظيمة على غرار اجلزائر اليت أضحت أمام
حتديات كربى لبناء مستقبلها  ،بطاقم شاب ال لملك من ابخربة الشءء الكثريسوى
الرصيد الثوري والطموح الذي دفعه إىل لعب عدة أدوار وصنع العديد من
األحداث اليت أرخت جلزائر ما بعد االستقالل.
هذه الشخصيات وما قامت به من أحداث مثلت حمور دراستنا من
خالل حتليل افتتاحيات جملة اجليش،وقد مت اختيار جملة اجليش كنموذج للدراسة
كونها جملة عريقة صدرت أعدادها األوىل يف السنوات األخرية حلرب التحرير،
لتعود للصدور بشكل منتظم يف شهر ماي  4693بأمر من وزير الدفاع الوطين
آنذاك العقيد هواري بومدين وكانت تصدر باللغة الفرنسية ،ويف مارس 4691
صدرت النسخة العربية ،فهء جملة خمضرمة رافقت مرحلة األحادية احلزبية
والثورة االشرتاكية وعاصرت مرحلة اقتصاد السوق والتعددية احلزبية ،فقد
عايشت كل األحداث اليت مرت بها اجلزائر ،و جاءت هذه الدراسة لإلجابة على
اإلشكالية التالية :كيف تناولت افتتاحيات جملة اجليشالفاعلني على الساحة
السياسية فياجلزائر من مارس  4691إىل مارس 7002؟ .
تساؤالت الدراسة:
متت مناقشة ومعاجلة اإلشكالية املطروحة من خالل البحث عن إجابات
للتساؤالت التالية :ما مدى تأثر ابخط االفتتاحء جمللة اجليش بالظروف السياسية
املتغرية واملواقف الدولية املتقلبة على مدار " "13سنة؟ هل تأثرت افتتاحيات جملة
اجليش بشخصية احلاكم ونوع نظام احلكم السائد؟ وكيف قدمت هذه
الشخصيات؟
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فرضيات الدراسة:
كما عملت هذه الدراسة على التأكد من الفرضيات التالية :جملة اجليش
تصدر عن مؤسسة ختدم السلطة فهء بالضرورة تسعى إىل تقديم صورة إجيابية
عنها.
وباعتبارها من أقدم اجمل الت اليت تصدر يف اجلزائر مما اكسبها خربة ،إضافة
إىل أنها تصدر عن املؤسسة العسكرية فإن افتتاحياتها تتميز باملوضوعية يف إصدار
األحكام.
املنهج املعتمديف الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفء التحليلء لوصف وحتليل
املادة اإلعالمية ،ويعداملنهج الوصفء_ال تحليلء من املناهج اليت تهتم برصد
السلوك عن طريق املالحظة ،إال انه بدال من مالحظة سلوك األفراد مباشرة ،فان
الباحث الذي يعتمد على هذا املنهج يتلقى مادة االتصال اليت أنتجها هؤالء
األفراد ،كما يطرح عددا من األسئلة ابخاصة بهذه املادة ،وان هلذا املنهج طريقة
لدرا سة وحتليل مواد االتصال يف أسلوب منظم وموضوعء وكمء يهدف إىل
قياس املتغريات اليت تؤدي إىل الوصول إىل جمموعة من ابخصائص يتضمنها هذا
املنهج (.)0
جمتمع البحث وعينة الدراسة:
مت االعتماد على العينة القصدية إذ وقع اختيارنا على النوع الصحفء
الفكري املتمثل يف االفتتاحية من بني األنواع الصحفية األخرى ألنها تعكس
األيديولوجية املتبناة من قبل اجلهة املصدرة "املؤسسة العسكرية" ،كما أنها تكتب
بأقالم الصحفيني األكثر خربة واحرتافية.
مشلت فرتة الدراسة كل جمتمع البحث ممثال يف كل االفتتاحيات الصادرة
باللغة العربية من مارس  4691إىل مارس  ،7002ما يعين احلصول على "" 649
 13سنة ،و اجلدير بالذكر أن جملة اجليش يف بعض املراحل مل
افتتاحية على مدار " "
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تصدر أساسا ،ويف مراحل أخرى كان صدورها متذبذبا مثل سنوات 4696
و ، 4696وأحيانا تصدر األعداد من دون افتتاحيات مثل سنوات ،4660
 ،4666و ،4669ومن سنة  7000إىل سنة  ،7001كما الحظنا أنه يتم إصدار
افتتاحيات مناسباتية مثل االفتتاحية الصادرة سنة  4699مبناسبة عيد االستقالل
يف  6جويلية،ومنه صدور عدد شهر جويلية للسنة املذكورة بافتتاحيتني وعليه فإن
جمتمع البحث الفعلء الذي أخضعناه للدراسة متثل يف " "339افتتاحية من جمموع
" "607عدد صادر متكنا من احلصول عليه ،مبعنى أن هناك " "491عدد صدر من
دون افتتاحية.ونشري إىل أن هذه االفتتاحيات شغلت مساحة قدرت بنصف
الصفحة يف اغلب األحيان ،ووصلت حدود " "6صفحات كاملة يف حالة واحدة.
أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على تقنية حتليل املضمون كأداة رئيسية جلمع البيانات
الكمية والنوعية بهدف اإلجابة على أكرب عدد من التساؤالت املطروحة ،وكذا
الختبار الفروض العلمية اليت قامت على أساسها الدراسة.
فتحليل املضمون هو تقنية البحث للوصف املوضوعء املنهجء متعلق بالكمية
حملتوى ظاهر لالتصاالت بهدف ترمجتهما (.)7
حيث استخدمنا التحليل الكمء والكيفء يف توصيف املادة اإلعالمية "
افتتاحيات جملة اجليش".
فالتحليل الكمء هو التحليل القائم عل تفسري البيانات تفسريا كميا ،أما التحليل
الكيفء يقوم على نقد احلقائق ،وهو عادة ما يستخدم يف شرح املعطيات الرقمية
املتوصل إليها يف التحليل الكمء .ويتميز التحليل الكيفء بأنه يعنى أساسا
خبصائص املضمون (.)3
وألن قيمة حتليل املضمون من قيمة الفئات اليت يقوم عليها فإننا اعتمدنا
على فئة الفاعل اليت تتمثل يف األشخاص أو املنظمات أو اهليئات اليت قدمتها اجمللة
كفاعل أساسء يف صنع األحداث وحتريكها على الساحة السياسية اجلزائرية.
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أما من حيث وحدات التحليل اليت تعترب املقياس الذي حيصء به الباحث عدد
مرات تكرار املضمون أو الظاهرة اليت يسعى إىل حتليلها ،فقد مت االعتماد يف هذه
الدراسة على وحدة الفكرة كوحدة للعد والقياس ،وليس للفكرة حدود إال تلك
اليت حيملها معناها ،فقد تكون عبارة أو مجلة وقد متتد على طول الفقرة ،وقد
يكون كل احملتوى عبارة عن فكرة واحدة (.)4
مصطلحات الدراسة:
املعاجلة اإلعالمية:
املعاجلة :عاجل األمر أصلحه "عاجل املشكلة"( ،)5عاجله عالجا ومعاجلة أي زاوله
وداواه( .)6كما تعين اختاذ مادة الدراسة أو البحث وعرضها بطريقة منهجية
كمعاجلة موضوع أو مشكل وتقدلمه وعرضه (.)2
اإلعالم :يطلق مفهوم اإلعالم الذي هو ترمجة للكلمة االجنليزية »«Information
على البيانات واملعلومات واحلقائق اليت حتصل عليها عن طريق املالحظة والتجربة
أو التعليل واليت تتميز عن األف كار واآلراء وتتدفق هذه البيانات أو تتناسب عن
طريق قنوات أو مسالك االتصال املختلفة (.)8
تعريف إجرائي للمعاجلة اإلعالمية :باجلمع بني معنى لفظء املعاجلة واإلعالم،
وإسقاطا على املوضوع حمل الدراسة لمكننا أن نقر أن املقصود من املعاجلة
اإلعالمية هء ":املتابعة اإلعالمية اليت زاولتها الصحافة" جملة اجليش" يف تغطيتها
ملختلف األدوار اليت قام بها فاعلون يف الساحة اجلزائرية ،أو هء الطريقة اليت تتم
من خالهلا عرض الوقائع أو األحداث يف سياقها الزمين واملوضوعء وكشف
عالقاتها وأبعادها املختلفة من خالل املوضوع املطروح "الفاعلني يف الساحة
السياسية اجلزائرية".
الفاعلني (الفاعل)» :يقصد بالفاعل كل سلطة أو جهاز أو مجاعة أو حتى شخص
قادر على أن يلعب دورا يف املسرح الدولء يف هذه احلالة وببساطة ممارسة تأثري
على القابضني على سلطة اختاذ القرار أو املمسكني بزمام القوة املادية (.)9
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التعريف اإلجرائي :الفاعل هو كل فرد آو بناء أو أي كيان آخر استطاع أن يؤثر يف
جمرى األحداث اليت عرفتها اجلزائر من مارس  4691إىل مارس .7002
مت تقسيم هذه الدراسة إىل " "9مراحل مثلت فرتة حكم كل رئيس من
رؤساء اجلزائر وهم :أمحد بن بلة ،هواري بومدين ،الشاذلء بن جديد ،اجمللس
األعلى للدولة ،اليامني زروال ،وعبد العزيز بوتفليقة  ،وجتدر اإلشارة إىل أن فرتة
اجمللس األعلى للدولة عرفت تداول عدة شخصيات على رئاسة هذه اهليئة غري أننا
ارتأينا أن ندرجها يف مرحلة واحدة ألن هذه الوجوه كانت حتت هيئة واحدة
أوال،جاءت يف مرحلة استثنائية ثانيا،كما أنها دامت أربع سنوات فقط ،خصوصا
إذا عرفنا أن اجمللة صدرت دون افتتاحيات خالل سنة ،4666ولو قسمنا هذه
الفرتة حسب الشخصيات اليت ترأستها فإن مادة الدراسة ستكونقليلة جداما جعلنا
نتخوف من وجود صعوبات حتول دون الوصول إىل النتائج املرجوة .وقد بلغ عدد
افتتاحيات جملة اجليش يف هذه املرحلة جمتمعة " "44افتتاحية فقط.
كما الحظنا أن هناك شخصيتان رئيسيتان متثالن مرحلتني مهمتني من
الدراسة مل تظهرا بأي تكرار يف مادة التحليل ،الشخصية األوىل شخصية الرئيس
أمحد بن بلة ،حيث كان جمتمع الدراسة يف فرتة حكمه القصرية غري كايف مقارنة
بالفرتات األخرى ،إذ بلغ " "46افتتاحية فقط ،نفس الشءء بالنسبة لشخصية
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة " "72افتتاحية ،ويعود السبب إىل أن جملة اجليش يف
الفرتة املمتدة من سنة  7000إىل  7001صدرت دون افتتاحيات.
كما أسلفنا الذكر يف فرتة الدراسة،غري أننا متكنا من تتبع األحداث اليت
جرت يف فرتة حكم كل واحد منهما .وعن الفرتة اليت عرفت صدور أقل عدد من
جملة اجليش هء فرتة حكم اجمللس األعلىللدولة " "44افتتاحية ،يف حني عرفت
 467افتتاحية ،تلتها فرتة
"
مرحلة هواري بومدين صدور أكرب عدد من جملة اجليش "
حكم الرئيس الشاذلء بن جديد " "409افتتاحية ثم فرتة حكم كل من بوتفليقة
واليامني زروال بنفس عدد االفتتاحيات البالغ " "72افتتاحية ،مع العلم أن جملة
اجليش صدرت بانتظام يف فرتة كل من أمحد بن بلة وهواري بومدين ،أما يف
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املراحل التالية فقد عرفت تذبذب يف الصدور ،وصدور أعداد كثرية منها دون
افتتاحيات.
اعتمدت هذه الدراسة فيتحليلها ومعاجلتها للفاعلني على مقاربتني هما:
املقاربة األوىل :وهء مقاربة فيليب أمونومتثل يف دراسة الشخصيات ليس من خالل
وظائفهم ،ولكن من ناحية كينونتهم أي "من يكونون" وهنا يكون الرتكيز على
األمساء اليت ظهروابها مكانتهم يف هرم السلطة أو السلم السياسء وعالقاتهم
بالشخصيات األخرى من نفس الفئة ،كما يساعدنا هذا االقرتاب على حتديد
الشخصيات األكثر ذكرا على مستوى افتتاحيات جملة اجليش ،وعدد الظهور لكل
شخصية ،ترتيب هذه الشخصيات حسب الفئات من خالل سياستهم أثناء تسلسل
األحداث.
أساسية:

ملعرفة العالمات املكونة للشخصيات قمنا بدراستها على ثالث حماور

أ)_التحديات االعتيادية املسبقة:تسمح لنا بكيفية حتديد الشخصية من خالل
اللقب،االسم ،أوتسميات أخرى ممكنة ،حتمل معانء رمزية ضرورية جدا بالنسبة
للمضمون ،ويعترب هذا التحديد حتديدا بالنسبة للوظيفة الرمسية اليت حتمل
دالالت املسافة والبعد املوجودين بني اجمللة بالنسبة للشخصية املذكورة ،أوعن
البطل،أو بطريقة
"
طريق االسم ،وهو التحديد األمثل بالنسبة للشخصية األساسية "
أكثر دينامكية وذلك بتحديد لقبه ،ألن اللقب حيدد األشخاص الواحد بالنسبة
لآلخرينولمكن يف بعض األحي انأن يكون اللقب رمزا للنجاح والبطولة ويف أحيان
أخرى رمزا للعار وابخيانة.
رولن بارث يسجل يف هذا ابخصوص"أن هذه األمساء تعود دون انقطاع
تشكل بالصدفة نقاط ثابتة ،حيث مهمتهم تغطية فرتة زمنية ،إما أن تكون مندفعة،
متحركة أوساكنة ألكرب الشخصيات ،وكأن اإلنسان كان قبل كل شء اسم متحكم
يف األحداث".
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برونكار ،جيمنيانء ،أنطونء رولء« :يعتربون األمساء الرائدة تقرأ
كإشارات وعالمات جربية للقيمة األخالقية ....الوالءوالوفاء ،ابخيانة أو الشجاعة"
ب)  -التصنيف التمييزي :الشخصية هء حاملة لبعض الصفات حسب رأي ف-
أمون ال لمكن لآلخرين أن لمتلكوها ،وقد لمتلكوها بدرجات متفاوتة ،إما أن يكون
بطال أو جبانا؟ طيبا أو شريرا؟ هل متتلك هذه الشخصية صفات اجملد والبطولة؟
هل حققت النجاح؟ هل لديها حمركات نفسية؟ هل لديها رؤية واضحة لألشياء؟
ما هء عالقاتها مع اآلخرين؟
ج  -حموراالستقاللية:هذا احملور يسمح لنا بتحديد *الصفة* املستقلة اليت حتملها
كل شخصية ،هل تظهر لوحدها أم مع شخصيات أخرى؟ هل حتوي منولوج؟
هل تتحدث أم تنفد قراراتها ،أم أنها تكتفء بالتحدث لنفسها وبامسه؟(.)40
املقاربة الثانية:اعتمدنا فيها على النموذج العملء الغرلماسء الذي يسمح بتحليل
ودراسة الشخص ية من خالل دورها الفاعل ،وال يشرتط أن تكون هذه الشخصية
كائن حء أوفرد ،فقد تكون مؤسسة أو هيئة أو مجاعة أفراد ،أو شعور ...إخل،
حيث أن كل شخصية *حمورية*تكون موضوع عمل تؤديه ،نصرا أو جناحا حتققه،
حل ملشكلة ،لوضعية صعبة ،أو وسيط بني متناقضني.....إخل وهو ما يعرف مبيزة
الوظيفية.
الشخصية يف هذه احلالة متلك الصفة أو امليزة اليت تساعدها على أداء و حتقيق
مهمة إما أن تكون إحدى احملاور الثالث اليت حددها غرلماس ،و إما أن جتتمع
احملاور الثالثة معا ،وهذه احملاور حسب النموذج العملء الغرلماسء الذي يقسم
9فاعلني هء:
الفعل إىل " "
-4الفاعل:وهو الذي يريد أوال يريد أن يكون.
- 7اهلدف:وهو ما يسعى إليه الفاعل.
ولمثل هذان الفاعالن حمور اإلرادة يف الفعل **Vouloir faire
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-3املساعدون:العوامل اليت تساعد الفاعل للوصول إىل اهلدف
-1املعارضون :العوامل اليت تعيق الفاعل للوصول إىل اهلدف
ولمثل هذان الفاعالن حمور القدرة على الفعل**Pouvoir faire
-6املرسل:هو الذي يأمر بالفعل «يدفع إىل الفعل"
-9املرسل إليه:هو املستفيد من هذا العمل
ولمثل هذان الفاعالن حمور الدراية بالفعل*.)44( *Savoir faire
المرسل

المساعدون

المرسل إليه

الهدف

المعارضون

الفاعل

09
توصلنا بعد حتليلنا ملضمون افتتاحيات جملة اجليش أن هناك " "
شخصيات سياسية كان هلا دور يف صنع األحداث وحتريكها يف جزائر ما بعد
االستقالل،غري أن هذه األدوار ختتلف من شخصية إىل أخرى حسب الظروف
احمليطة و األوضاع السائدة ،وهذه الشخصيات حسب ظهورها وعدد تكراراتها
يف مادة التحليل هء :شخصية اجليش الوطين الشعيب ب" "744تكرار متثل
401تكرار متثل ،℅74،96شخصية
"
،℅42،44حزب جبهة التحرير الوطين ب"
63
94تكرار متثل  ،℅42،06شخصية الشاذلء بن جديد ب" "
هواري بومدين ب" "
 42تكرار متثل
تكرار متثل  ،℅44،06شخصية اجمللس األعلى للدولة ب" "
 ℅03،62وشخصية اليامني زروال ب" "6تكرارات متثل .℅4،96أي مبجموع
 126تكرار و .℅66،62
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)4شخصية اجليش الوطين الشعيب :تعترب من الشخصيات الثابتة من خالل ظهورها
13سنة كاملة وقد جاءت بأكرب عدد من التكرارات" "744تكرار،وقد
على مدار " "
ظهرت بعدة أ مساء وصفات وأحيانا بأمساء رموزها من الضباط الذين لمتلكون
القرار مثل وزير الدفاع اليامني زروال ،قائد أركان اجليش خالد نزار " أنظر الشكل
رقم "
07
اجليش الوطين الشعيب يؤدي دور املساعد يف عهد الرئيس امحد بن بلة:
لعب اجليش دور املساعد يف فرتة حكم أمحد بن بلة بتأييده
لالختياراالشرتاكء وتدعيمه له ،باملساعدة يف عمليات البناء والتشييد من أجل
إجناح مشروع بناء جمتمع عصري والضامن له ،ألنه القوة الوحيدة املنظمة والقادرة
على محاية مكاسب الثورة حسب افتتاحيات جملة اجليش،غري أن بعض املسؤولني
يف اجليش مثلوا املعارضة وسعوا إىل تعطيل احلكم وإزالة الرئيس كما هو الشأن
بالنسبة للعقيد شعبانء قائد الناحية العسكرية الرابعة ،الذي حاول القيام بعملية
انقالبية فاشلة من خالل ما يسمى باللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة اليت تأسست
هلذا الغرض وانظم إليها حسني آيت امحد مسؤول منطقة القبائل (.)07
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إالأن النظام قضى على هذه العملية يف مهدها ،وقد أشارتإليهمجلة
اجليش يف افتتاحياتها فقط ومل تذكره باالمسوإمنا وصفته بأنه قوة رجعية متآمر
وصاحب طموح شخصء.
اجليش الوطين الشعيب مساعدايف عهد الرئيس هواري بومدين:يف فرتة حكم هواري
بومدين استغل هذا األخري سلطته على اجليش بصفته وزيرا للدفاع يف حكومة
أمحد بن بلة ليقوم باالنقالب عليه يف  46جوان  ،4696وألن هواري بومدين
أدرك ما للجيش من أهمية يف أي بلد خصوصا بلدان العامل الثالث اليت سيطر
عليها مفهوم القوة احتفظ بسلطته عليه ختوفا من عمليات انقالبية ،وسخره لبناء
جمتمع اشرتاكء جنباإىل جنب مع الشعب،فشيد القرى االشرتاكيةوبين السدود و
املستشفيات ... ،ويف هذه املرحلة حاز اجليش الوطين الشعيب الذي احتفظ بطابعه
الثوري والشعيب بعد االستقالل على اهتمام بالغ من طرف بومدين الذي أعاد
تنظيمه بشكل يتماشى مع تلك املرحلة ألنه مبثابة الفرس الذي راهن عليه ،ويف
هذا اإلطار مت العمل على إدماج الطاقات احلية يف البالد يف منظومةحمكمة ،فربزت
ابخدمة الوطنية كأداة من أدوات مؤسسة اجليش الوطين الشعيب يف بناء وتشييد
االقتصاد الوطين ،استفاد هواري بومدين من اجليش مرة أخرى عندما دفعه إىل
ساحات القتال إىل جانب اجليوش العربية يف احلرب ضد إسرائيل حيث ساهمت
مشاركته يف هذه احلرب يف حتقيق شعبية كبرية للرئيس وهيبة ومكانة للجزائر بني
الدول الشقيقة والصديقة.
و حسب افتتاحيات جملة اجليش فإن ختوف هواري بومدين من عمليات
انقالبية ضده والذي دفعه إىل االحتفاظ بسلطته على وزارة الدفاع له ما
يربره،حيث ظهرت يف أوساط اجليش معارضة لنظام حكم هواري بومدين .متثلت
يف احملاولة االنقالبية اليت قادها العقيد طاهر زبريي أو ما يسمى بأحداث العفرون
يف  41ديسمرب .)03( 4692

439

العدد ..........................................................................:42سبتمرب 7102
هذه احملاولة االنقالبية اليت أحبطت من قبل عناصر اجليش املوالء للنظام ،وجتدر
اإلشارة إىل أن جملة اجليش مل تذكر الطاهر زبرييباالسم وال بالصفة وال باملنصب
وإمناأشارتإىل العملية االنقالبيةب " :أحداثالعفرون ".
اجليش الوطين الشعيب فاعال حمركايف عهد الرئيس الشاذلي بن جديد:
بعد الصراعات بني السياسيني والعسكريني واحملاوالت االنقالبية املتكررة
من قبل أطراف فاعلة يف اجليش لالستيالء على السلطة تتمكن هذه األخرية أثناء
مرض الرئيس هواري بومدين من بسط نفوذها وفرض سيطرتها يف تسيري دواليب
احلكم،حيث قامت بتعيني الشاذلء بن جديد قائد الناحية العسكرية ابخامسة منسقا
لشؤون الدفاع الوطين عام  4629ثم رئيسا للدولة يف  2فيفري  4626وأمينا
عاما حلزب جبهة التحرير الوطين ،وقد مت اختيار الشاذلء بن جديد على أساس
أنه األكرب سنا من بني املرشحني للرئاسة ممثلني يف عبد العزيز بوتفليقة وحممد
الصاحل حيياوي غري منطقء (.)04
كما عمل اجليش على إبقاء الشاذلء يف سدة احلكم رغم سوء التسيري
الذي اكتنف عهدته ورغم تذمر الشعب منه ،الذي بلغ مداه مع أحداث  6أكتوبر
 ، 4699كما الحظنا من خالل افتتاحيات جملة اجليش أن فرتة حكم الرئيس
الشاذلء بن جديد مل تعرف أي حماولة انقالبية أو معارضة من طرف اجليش كما
حدث مع سابقيه ألنهما يف احلقيقة كانا هما الفاعالن احملركان لألحداث يف
الساحة السياسية يف اجلزائر ،والشاذلء بن جديد مل يكن سوى واجهة فلم يكن
اجليش حباجة لالنقالب عليه.
بعد صدور دستور  4696وإقرار التعددية احلزبية انسحب اجليش من
احلياة السياسية بانسحاب ممثليه من حزب جبهة التحرير الوطين الذين اعتقدوا
أنهم بهذا االنسحاب سيمنحون املصداقية للتعددية والدلمقراطية،غري أنهم ظهروا
طرفا يف النزاع ،و يعرتف اجليش عرب افتتاحيات جملته بأن السيادة الفعلية مل تكن
للشعب اجلزائري بل كانت بني يديه ،وبانسحابه من حزب جبهة التحرير الوطين
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يكون قد أعاد السيادة ألصح ابها احلقيقيني الذي هو الشعب ليتوىل زمام أموره
بنفسه.
اجليش الوطين الشعيب فاعال حمركا يف عهد اجمللس األعلى للدولة:
بفعل الوضع األمين املتدهور أضحى اجليش هو الفاعل احملرك لألحداث
على الساحة السياسية اجلزائرية يف فرتة رئاسة اجمللس األعلى للدولة كونه القوة
ال وحيدة املنظمة القادرة والكفيلة بتحقيق األمن حسب افتتاحيات جملة اجليش،
وقد تعاظم دوره بعد اغتيال الرئيس حممد بوضياف أين دخلت اجلزائر يف فراغ
دستوري من جديد ويف دوامة من االغتياالت والتفجريات ليتم يف األخري إعالن
حالة طوارئ يف البالد ،إضافة إىل أن اجمللس األعلى للدولة مل يكن سوى بديال
عن الفراغ الذي عرفته اجلزائر بعد استقالة الرئيس الشاذلء بن جديد ،مما جعل
اجليش يأخذ بزمام األمور حبكم انه القوة املنظمة القادرة على حتقيق األمن .
اجليش الوطين الشعيب فاعال حمركايف عهد الرئيس اليامني زروال:
استمر اجليش الوطين الشعيب يف لعب األدوار الرئيسية يف فرتة حكم
اليامني زروال الذي عني يف البداية لرئاسة اجمللس األعلى للدولة لسنتني إضافيتني
من سنة  4661إىل سنة  4669بعد عجز هذا األخري عن إمتام مهامه يف الفرتة
احملددة لذلك بعدها نظم اليامني زروال انتخابات رئاسية أصبح مبوجبها رئيسا
للبالد ،يف هذه الفرتة برز دور اجليش جليا كون الوضع األمين تأزم وعرفت هذه
املرحلة أبشع اجملازر يف تاريخ اجلزائر خالل العشرية السوداء.
كما عرفت كيل االتهامات املباشرة ملؤسسة اجليش من طرف بعض
األطراف السياسية حول دور اجليش ومدى حياديته ،ومن خالل افتتاحيات جملة
اجليش فقد متيزت هذه الفرتة بتبادل التهم بني املؤسسة العسكرية واألحزاب
السياسية حول من املسؤول عن األزمة األمنية اليت متر بها البالد وظهرت على
الساحة اإلعالمية عبارة "من يقتل من يف اجلزائر؟"  ،وصفتها جملة اجليش من خالل
افتتاحيتها بأنها شائعات تسعى للمساس مبصداقية املؤسسة العسكرية ودورها يف
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الدفاع عن الوطن لكن من دون إعطاء دليل يربأها،مما يعين تراجع هيبة اجليش
الذي كان يعترب إىل وقت قريب القوة الوحيدة املنظمة القادرة على أداء املهمات
الصعبة،إضافة إىل زعزعة ثقة الشعب يف اجليش بوضعه موضع الشبهة ،ونالحظ
أنه ألول مرة تشارك وسائل اإلعالم الوطنية يف الصراعات السياسية حيث
استغلت من طرف األحزاب السياسية للرتوجيلهذه األخبار وتغذيتها.
توصلنا من خالل هذه الدراسة إلىأن هناك صراع دائم وخفء حول من
يتخذ القرار يف اجلزائر،فظهر إىل العيان وطفا إىل السطح مع مطلع التسعينات
 4660أي بعد انسحاب اجليش من احلياة السياسية،واعترب الفاعلني السياسيني يف
"
"
اجلزائر هذا االنسحاب ظهورا للجيش بصورة جديدة وهء صورة املنافس ،وزاد
هذااالعتقاد مع تزايد احلاجة إىل اجليش يف مكافحة اإلرهاب واجلرلمة.
اجليش الوطين الشعيب مساعدا يف عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة:
مع مطلع األلفية ووصول عبد العزيز بوتفليقة لسدة احلكم تغريت طبيعة
املواضيع املطروحة من قبل جملة اجليش حول مؤسسة اجليش الوطين الشعيب،إذ
حتدثت عن احرتافيتهوعصرتنه،كما تناولت مواضيع التعاون العسكري مع قوات
اجليوش األخرى،وحتسني املستوى املعيشء واالجتماعء ألفراد اجليش الوطين
بإنشاء عدة مرافق كالنادي الوطين للجيش.
اعتمادا على افتتاحيات جملة اجليش توصلنا إىل أن اجليش الوطين الشعيب
احتفظ بطابعه الثوري والشعيب يف مجيع املراحل اليت مرت بها البالد من خالل
مشاركته يف معارك البناء والتشييد.
كما توصلنا إىل أن دور اجليش يف اجلزائر ال خيتلف عن دوره يف كثري من
دول العامل الثالث ،فهو من يسري دواليب احلكم سواء بصفة مباشرة بتولء
شخصية عسكرية منصب الرئاسة كما هو احلال مع العقيد هواري بومدين،
العقيد الشاذلء بن جديد واللواء اليامني زروال ،أو بصفة غري مباشرة بأن تتوىل
شخصية مدنية احلكم على غرار اجمللس األعلى للدولة يف سنواته األوىل والرئيس
442

جملة علوم اإلنسان واجملتمع..............................أ /زينب بن عودة ،أ.د /أمحد عظمي
عبد العزيز بوتفليقة واليت متيزت فرتة حكمهما بانعدام األمن واالستقرار ،مما يعين
احلاجة إىل اجليش الذي تتمثل مهمته األساسية يف حفظ السلم و األمن ،مما يعين
هيمنته بصفة غري مباشرة ،وقدالحظنا تزايد دور اجليش كلما احتاجت البالد إىل
األمن واالستقرار.

 )7شخصية جبهة التحرير الوطين:من الشخصيات اليت ظهرت ملدة طويلة يف جمتمع
الدراسة ،ولقد لعب عدة أدوار وبلغت تعداد تكراراته "،»401وظهر بعدة
تسميات (أنظر الشكل رقم .)3
حزب جبهة التح رير الوطين يقوم بدور املساعد يف عهد امحد بن بلة:لعب احلزب يف
فرتة حكم أمحد بن بلة دور املساعد فسعى هذا األخري لتأسيس حزب طالئعء
يضم فئات حمدودة تسمح له بالتحكم فيها وبذلك إحكام قبضته عليه،وبهذا
أصبحت مؤسسيت الرئاسة واحلزب يف يد أمحد بن بلة الذي عمل على حتويله إىل
جهاز قوي يف يده لمكنه من الوقوف يف وجه املعارضة (.)05
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وقد متثل دور احلزب يف هذه الفرتة يف تعبئة وجتنيد الشعب لبناء اجملتمع
االشرتاكء وتعزيز االستقالل ،غري انه اقتصر على أفراد النخبة املتعلمني حسب
افتتاحيات جملة اجليش .هذه النخبة اليت عجزت عن الوقوف يف وجه بومدين
ورجاله غداة االنقالب .فقد راهن امحد بن بلة كثريا على احلزب والرئاسة تاركا
الدفاع يف يد العقيد هواري بومدين الذي أطاح به.
حزب جبهة التحرير الوطين مهمشا ...ثم مساعدا يف عهد هواري بومدين:
مر حزب جبهة التحرير الوطين يف فرتة حكم هواري بومدين
مبرحلتني،املرحلة األوىل من سنة  4696إىل ماقبل االنتخابات الرئاسية ،والثانية
من  4629إىل سنة  ، 4629يف الفرتة األوىل عانى احلزب من التهميش عمال مببدأ
أسبقية الدولة على احلزب الذي خرجت به معاهدة طرابلس ،إضافة إىل الصراع
الدائم يف اجلزائر بني السياسيني والعسكري ني حول صنع القراروالذي تعود جذوره
إلء الثورة التحريرية،و بومدين عسكري ورجل ميدان ال حيبذ كثريا العمل
السياسء  ،إضافة أن احلزب يف عهد بن بلة مل يتمكن يف الوقوف يف وجه املعارضة
"انقالب جوان  ."4696وقد صارع احلزبفء عهد بومدينمن اجل اسرتجاع املكانة
الالئقة به ،غري انه افتقد إىل الدعم السياسء مما انعكس على أدائه يف لعب األدوار
الرئيسية.
وقد خلصنا إىل أن هناك تغييب وتقزيم متعمدين لدور احلزب الذي كان
إبان ثورة التحرير الناطق الرمسء واملمثل الوحيد للشعب اجلزائري ،غري انه مل
يلبث بومدين طويال ليغري موقفه من احلزب وذلك سنة واحدة قبل انتخابه رئيسا
للجمهورية فأصبح جيتمع مبناضلء احلزب وحيثهم على إعادة تنظيمه ليتماشى
وتطلعات اجلماهري،بعد سنة  4626بدا واضحا حجم النفوذ الذي حضء به
حزب جبهة التحرير الوطين،ويبدوا أن هواري بومدين خطط لذلك ألنهأراد
كسب تأييد مناضلء احلزب من أجل إضفاء الشرعية على أول انتخابات تشريعية
عرفتها البالد .يف انتظار حتضري احلزب لالنتخابات الرئاسية اليت أوصلته لسدة
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احلكم بطريقة شرعية وخلصته من عقدة اغتصابه للسلطة فيما يعرف بالتصحيح
الثوري  46جوان .4696
حزب جبهة التحرير الوطين فاعال حمركا يف عهد الشاذلي:
فرتة حكم الرئيس الشاذلء بن جديد عرفت ظهور الفت حلزب جبهة
التحرير الوطين ،إذ متتع يف هذه الفرتة بصالحيات واسعة مسحت له بالتدخل يف
صنع القرارات يف كل امليادين ،كما كان يشرف على عملية مراقبة املشاريع
التنموية،التوجيه والسهر على تنفيذ القرارات،تقييم اإلجنازات وحتديد النقائص
وحتديد امليزانيات وجتنيد وتعبئة اجلماهري لضمان مسرية الثورة حسب افتتاحيات
جملة اجليش.
بعد صدور دستور  4696وسن قانون يسمح بإنشاء اجلمعيات ذات
الطابع السياسء "األحزاب" وبذلك التخلء عن نظام احلزب الواحد ،فقد احلزب
العتيد مكانته وبذلك صالحياته وبريقه الذي اكتسبه من خالل حرب التحرير
ليصبح جمرد حزب كباقء األحزاب السياسية اليت وجدت على الساحة الوطنية يف
خضم الصراع على السلطة ،أما الشعبفأصبح يرى فيه وجها من أوجه السلطة
الظاملة خصوصا مع ممارسات بعض مناضليه الذين عملوا على ملئ جيوبهم
غريابهني مبعاناته ،وفوز حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف االنتخاباتدليل على
ذلك ،وكذا حزب التجمع الوطين الدلمقراطء الذي أوصل اللواء اليامني زروال
إىل الرئاسة.
بعد حتليل افتتاحيات جملة اجليش وحسب النموذج العملء لغرلماس فإن
حزب جبهة التحريرالوطين أدى دور املساعد يف فرتة حكم الرئيسني أمحد بن بلة،
أما هواري بومدين فقد همشه وعمل على تقزلمه يف البداية ألنه يضم مجاعة النخبة
احملسوبة على بن بلة فجعله بدون أدنى فعالية ،لكن ما لبثأن استعان به يف إضفاء
الشرعية على االنتخابات ولعب احلزب دور الفاعل احملرك يف فرتة حكم الرئيس
شاذلء بن جديد إذ كان يتحكم يف مفاصل الدولة باملراقبة والتوجيه وإصدار
القرارات واملصادقة عليها.
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 )3شخصية هواري بومدين :ظهر اسم هواري بومدين ألول مرة يف افتتاحيات جملة
اجليش يف عددها الصادر يف جانفء  4696بصفته وزير الدفاع الوطين ونائب
رئيس احلكومة يف فرتة حكم الرئيس أمحد بن بلة  ،أما آخر مرة فكانت يف افتتاحية
شهر فيفري  4626اليت حتدثت عن وفاته لتختفء شخصية بومدين متاما من
افتتاحيات جملة اجليش.ظهرت هذه الشخصية بعدة صفات وأمساء على مدار 43
سنة و2أشهر فرتة قيامه على شؤون البالد ،مت ذكره باالسم اجملرد بومدين وباالسم
واللقب هواري بومدين وهو امسه احلركء الذي عرف به أثناء الثورة وبعد
االستقالل،وجاء بصفة املناضل،البطل ،الفارس،الرجل وكذاباملناصب اليت شغلها
كالسلطةوالقيادة الثورية والرئيس( .أنظر الشكل .)01
الحظنا أن هذه التسميات اليت أطلقت على هذه الشخصية مل تكن
تلقائ ية ،ففرتة حكم هواري بومدين تنقسم إىل جزأين ،فرتة ممتدة من جوان
 4696إىل  4626وأخرى من  4626إىل  ،4629ففء الفرتة األوىل الحظنا أن
شخصية هواري بومدين جاءت بصفة السلطة أو القيادة الثورية ب 71تكرار
واليت تعرب عن توجه معني هو التوجه االشرتاكء الذي يقوم على متجيدالطبقة
العمالية ،وصفة األخ اليت توحء باستمرارية الثورة حيث أن كلمة األخ عرفت
بني اجملاهدين يف اجلبال إبان ثورة التحرير وبقيت ميزة لثورة البناء والتشييد  ،على
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غرار الثورة االشرتاكية باإلحتاد السوفييت ومصطلح الرفيق والثورة الفرنسية
ومفهوم املواطنة.
أما الرتكيز على صفة القيادة الثورية فإنه يوحء بأفكار عديدةأهمها:
الطريقة اليت جاء بها بومدين إىل السلطة سنة  4696أو ما يسمى بالتصحيح
الثوري ،فقد جاء بومدين بصفته مصحح للمسار الثوري الذي كان يرى هو
وأتباعه أنه احنرف عن اهلدف احملدد له حسب افتتاحيات جملة اجليش ،وبذلك فإن
بومدين كان يف أول األمر رئيسا جمللس التصحيح الثوري ومل يكن معينا كسابقه أو
منتخبا من طرف الشعب وإمنا استوىل على احلكم عن طريق االنقالب العسكري
وساعده يف ذلك املنصب الذي كان يشغله كوزير للدفاع ونائب لرئيس احلكومة،
كما تعكس مدى متسك بومدين مببادئ الثورة التحريرية اليت مل تنتهء يف نظره
مبجرد االستقالل عن فرنسا ،بل تواصلت يف ثورة البناء والتشييد وهء أفكار
التيار االشرتاكء .أما الفرتة الثانية اليت بدأت منذ سنة  4626وهء السنة اليت
سبقت انتخابه بطريقة شرعية عن طريق اختيار الشعب له إىل غاية ،4629
نالحظ ت وازنا يف التسميات اليت أطلقت على شخصية هواري بومدين وكأن
بومدين ختلص من عقدة اغتصابه للحكم.
من خالل افتتاحيات جملة اجليش وحسب النموذج االعمليالغرلماسء
فشخصية هواري بومدين تتخذ دور الفاعل احملرك األساسء واملستقل من خالل
األعمال اليت قام بها واإلجنازات اليت حققها و أوهلا انتفاضة التصحيح الثوري اليت
أطاحت بالنظام السابق الذي رأى بومدين أنه حاد عن اهلدف املسطر له ،تأسيس
جملس الثورة سنة  4696وهو عبارة عن قيادة مجاعية تتخذ القرارات يف
االختيارات الكربى للجزائر ،وضع دستور وميثاق الدولة اجلزائرية سنة 4629
ساهمت بإ ثرائه اجلماهري الشعبية ،تنظيم أول انتخابات حملية وسن قانون البلديات
سنة  4692وقانون الواليات سنة.4696
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ويف سنة  4699قام هواري بومدين بتأميم املناجم والبنوك ،يف سنة
 4692شاركت اجلزائر يف احلرب العربية اإلسرائلية اليت أكسبت بومدين حب
العرب واجلزائريني والتفافهم حوله ثم قرار تأميم احملروقات سنة  ،4624يف نفس
السنة  4624عرفت اجلزائر أول انتخابات رئاسية أوصلتهإىل سدة احلكم ،بناء
املركبات الصناعية ،انشاء التعاونيات الفالحية وبناء القرى االشرتاكية مشروع
الثورة الزراعية ،كما سعى للحفاظ على مقومات اهلوية اجلزائرية بإطالق مشروع
التعريب هذا حمليا،أما دوليا فقد ساند حركات التحرر وعلى رأسها القضية
الصحراوية وأوىل أهمية بالغة للقضية الفلسطينية فهو صاحب املقولة الشهرية "
حنن مع فلسطني ظاملة أو مظلومة"  ،وقد لعبت اجلزائر يف عهد بومدين دورا
طالئعيا من خالل منظمة الوحدة اإلفريقية وحركة عدم االحنياز.
معارضي بومدين:ان بومدين مل يصل إىل ما وصل إليه وحتقيق ما حققه بسهولة ،إذ
كان له أعداء ومعارضون عملوا على عرقلة مشاريعه على املستويني الداخلء
وابخارجء ،فعلى املستوى الداخلء ،يدخل يف خانة أعداء بومدين كل من
تتعارض مبادئهم مع مبادئه ال ثورية كاالنتهازيني والربجوازيني ،وعلى املستوى
ابخارجء كل من له أطماع يف اجلزائر أو الوطن العربء ،وحتتل فرنسا العدو
التقليدي للجزائر املرتبة األوىل يف تصنيف األعداء تليها القوى اإلمربيالية
وعمالئها ،أما القوى اإلمربيالية فهء الدول الغربية والواليات املتحدة األمريكية
وإسرائيل ،والعمالء هم مصر واملغرب األقصى الطامعة يف ثروات اجلزائر واليت
استغلت ظروف اجلزائر ابخارجة منهكة من حرب طويلة لتشن هجوما عليها وهو
ما عرف حبرب الرمال.
حسب النموذج العملء الغرلماسء فإن هواري بومدين يتمتع بالكفاءات
اليت مكنته أن يكون ال فاعل احملرك املستقل مدعوما يف البداية مبنصبه كوزير للدفاع
ونائب رئيس احلكومة ،مسحت له بإحداث حتول وصفته جملة اجليش باإلجناز،
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متثل يف انتفاضة جوان  4696اليت أوصلته إىل السلطة ،ومن خالل مساره متيز
هواري بومدين باالستمرار يف تطوير كفاءاته اليت أهلته ليكون الفاعل احملرك
األساسء جبمعه بني احملركات الثالث :الدراية بالفعل ،إرادة الفعل والقدرة على
الفعل اليت عكستها املشاريع الناجحة يف مجيع اجملاالت ،حيث انتقلت اجلزائر يف
عهده من إمرباطورية خربانة إىل دولة كلها ورشات ثم إىل أمة منوذجية.
وقد ظهرت شخصية بومدين بشكل هرمء لمثل قمته والشعب قاعدته ،
ألن هواري استند يف حتقيق مشاريعه الكربى "الثورة الزراعية،التسيري االشرتاكء
للمؤسسات" وغريها من املشاريع على الشعب الذي راهن عليه بومدين فكان
عند حسن ظنه ،يف نفس الوقت مثلت هذه اإلجنازات يف عهده دعامة هء األخرى
حيث منحته الشرعية لدى الشعب الذي منحه كل احلب واالحرتام ،ليأتء دور
اجليش الذي ساعد بومدين يف البداية يف انتفاضة  46جوان  4696ثم مشاركته
يف احلرب العربية اإلسرائلية اليت ملعت صورة اجلزائر خارجيا وحققت رضا شعيب
على الرئيس بومدين داخليا ،يلتحق مساعد جديد بالركب ممثال يف حزب جبهة
التحرير الوطين الذي أخذ على عاتقه التنظيم واإلشراف على االنتخابات
الرئاسية والتعبئة هلا ،بعد أن كان مهمشا يف املرحلة األوىل من حكمه ألن بومدين
كان مؤمنا بالعمل العسكري وقدرة القاعدة الشعبية أكثر من العمل السياسء
احلزبء.
وهكذا يستمر برنامج هواري بومدين يف التطور إىل درجة أنه أصبح يهدد
الدول الغربية اإلمربيالية ،حيث تصوره افتتاحيات جملة اجليش وجها لوجه مع
هذه األخرية عندما طالب بإقامة نظام اقتصادي جديد وإعادة النظر يف طبيعة
العالقات بني الشمال واجلنوب اليت كان يرى أنها قائمة على االستغالل،فهو
صاحب فكر ة استعمال البرتول كورقة ضغط على الدول املساندة إلسرائيل يف
احلرب العربية االسرائلية سنة  ،4623مما كبد هذه األخرية خسائر مجة جعلتها
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تصنفه يف خانة األعداء ابخطرين .ومل يرتاجع برنامج هواري بومدين إال بوفاته
املفاجئ ،وقد ارتبط اسم هواري بومدين بالزعامة والبطولة والعطاء فقد كان رمزا
للرجولة واإلخالصحسب افتتاحيات جملة اجليش.

 )1شخصية الشاذلي بن جديد :ظهرت هذه الشخصية ألول مرة يف افتتاحية جملة
اجليش عدد مارس  4626بعد شهر من توليه احلكم ،ظهر بعدة أمساء وصفات
 44شهرا ،وهء الفرتة اليت قضاها يف حكم الدولة ،فقد ظهر
 47سنة و" "
على مدار " "
9تكرارات ،كما ظهر
باسم القيادة السياسية ب " "47تكرار ورئيس اجلمهورية ب" "
بصفته أمينا حلزب جبهة التحرير الوطين وكذا رئيس اجمللس السياسء (أنظر
الشكل رقم  _)06من خالل حتليلينا الفتتاحيات جملة اجليش ملسنا التغيري الذي
طرأ على األمساء اليت أطلقت على الرجل األول يف البالد ،فبعد الطابع الثوري
الذي اتسمت به أمساء وصفات هواري بومدين يطغى الطابع السياسء على
األمساء اليت أطلقت على الرئيس اجلديد رغم أن النهج االشرتاكء مزال قائما،
وكأن الرئيس اجلديد يريد االستقالل بشخصيته ووضع ملسات خاصة به ،مع أنه
يتحدث عن مواصلة املسار البومديين ،كما أصبح مفهوم الدولة يطغى على مفهوم
الثورة يف عهده.
حزب جبهة التحرير الوطين فاعال حمركا يف عهد الشادلي بن جديد :اسم الشاذلء جاء
 41تكرار،وقد لعب هذا األخري يف
مقرونا بأمانة حزب جبهة التحرير الوطين ب" "
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عهد الشاذلء دورا ه اما يف احلياة السياسية اجلزائرية بكونه قوة طالئعية قيادية
وتنظيمية للشعب تعمل على محاية مكاسب الثورة اإلشرتاكية وحماربة التبذير
واختالس األمالك العمومية ،ويف عهده بدا واضحا التخلء التدرجيء عن النهج
االشرتاكء الذي تبنته اجلزائر منذ االستقاللعلى غرار زيارته إىل الواليات املتحدة
األمريكية احملسوبة على احملور الغربيوكأنه يسعى باجتاه النظام الليربالء وبذلك
إنهاء النفوذ السوفييت يف املنطقة ،وعقد عالقات مع البنك العاملء وصندوق النقد
الدولء ،ختلى عن الثورة الزراعية وأعاد األراضء املؤممة إىل أصحابها ،وكأن هناك
برنام ج مدروس حملو أثار الرئيس بومدين الذي يعترب بطال وطنيا ،تقسيم
املؤسسات الوطنية الكربى من حنو  460مؤسسة إىل  160مؤسسة عام 4697
لتوزيع األنشطة بشكل متوازن عرب الرتاب الوطين غريأن املبالغة يف التجزئة قزمت
املؤسسات االقتصادية وجردتها من مزايا الوفرات الداخلية اليت تتمتع بها
مؤسسات ذات احلجم الكبري.
وبذلك فقد سارت سياسة إعادة اهليكلة يف اجتاه معاكس متاما لالجتاه
الذي كانت تسري عليه املؤسسات االقتصادية املشهورة يف العامل ،وهو التوجه حنو
تكوين شريكات كربى من جنسية واحدة أو متعددة اجلنسيات واختارت صيغا
اهلولدينغ (.)06
"
عديدة لتجميعها ومنها صيغة "
وفتح اجملال للقطاع ابخاص واعتمد على استزاد حاجيات اجلزائريني من
ضروريات وكماليات من عواصم الغرب ،فقد اهتم الشاذلء بن جديد باجلانب
االجتماعء كثريا وأنشأ لذلك كتابة الدولة للشؤون االجتماعية ،وانشأ قسم
ابخدمة االجتماعية للجيش  ،عمل على توزيع أراضء وشقق على الضباط بأسعار
رمزية .عرفت اجلزائر يف عهد الشاذلء سوء التسيري الذي جنم عنه عدة أزمات
اقتصادية ،سياسية واجتماعية متتالية ،إذ قام حبملة خصخصة وبيع للقطاع العام
بشكل تدرجيء يف املرحلة األوىل من حكمه ،ثم بشكل متسارع يف أواخر
الثما نينات خصوصا مع انهيار العملة الوطنية وثقل املديونية اليت بلغت  71مليار
دوالر سنة  ، 4660واليت كان سببها األول االختالسات املتكررة من املال العام
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اليت خلفت طبقة من األثرياء اجلدد وانهيار سعر البرتول الذي بلغ سنة 4699
)02( 76دوالر.
تسع دوالرات بعد أن كان " "
كما عرفت اجلزائر يف عهده تغيريات عديدة أهمها أحداث أكتوبر
 4699اليت كانت منعرجا فاصال لسياسة اجلزائر فيما بعد متخض عنها دستور
 4696الذي نص على حرية التعبري والفكر واالنتماء .وهذا راجع إىل ضعف
شخصية الشاذلء بن جديد وقلة جتربته السياسية من جهة وسيطرة اجليش واحلزب
وحتكمهما يف مفاصل الدولة وقراراتها من جهة أخرى.الحظنا أن كل فكرة أو
فقرة يف افتتاحيات جملة اجليش إال ودعمت مبقولة من مقوالت الرئيس بن جديد
أو يتم فيها االستشهاد خبطبة من خطبه وكأن هناك من يريد إيهام الرئيس بأنه
مطلع على كل شءء وحاضر يف كل شءء وبأن كلمته مسموعة وأنه صاحب احلل
والربط،كما متيزت فرتة حكم الشاذلء وسيطرة حزب جبهة التحرير الوطين
بالتضليل الواضح للرأي العام اجلزائري فهء مل تعكس واقع اجلزائريني ،ففء
وقت كانت األزمات تنخر االقتصاد واجملتمع كانت جملة اجليش تتحدث عن
إجنازات وهمية للرئيس ،كتوصيل الكهرباء لقرية نائية أو عقد مؤمتر احلزب الذي
كان يعقد بشكل دوري واليت كذبتها أحداث أكتوبر .4699
حسب النموذج العملء الغرلماسء فإن الشاذلء بن جديد ليس لديه
التأهيل الكايف لقيادة البالد ،فمنذ البداية مل يسعى إىل احلكم وإمنا عني من طرف
كبار الضباط يف اجليش الذي ن خططوا لذلك وأعدوه هلذا املنصب ،فبعد أن كان
الشاذلء بن جديد عقيدا عسكريا وقائدا للناحية العسكرية ابخامسة البعيدة عن
العاصمة مركز القيادة واألحداث ،يستقدم إليها ليعني منسقا لشؤون الدفاع
الوطين سنة  4629أثناء مرض الرئيس بومدين ،ليعني سنة  4626رئيسا
للجمهوري ة وأمينا عاما للحزب بعد أن كان مناضال بسيطا فيه ومبجلس الثورة
الذي حله فيما بعد ،بعد أن مكن سلطة حزب جبهة التحرير الوطين ،كما مل يكن
للشاذلء بن جديد هدف مستقل،بل هدفه هو مواصلة السري على نهج سابقيه
وهو تطبيق النظام االشرتاكء.
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فحسب منوذج غرلماس لمكن القول أن الشاذلء بن جديد ال تتوفر فيه
الكفاءات اليت جتعله فاعال حمركا أساسيا مستقال يف األحداث السياسية اليت عرفتها
اجلزائر فهو فاقد لألهلية ،فمنذ البداية مت دفعه إىل كرسء احلكم ومل تكن رغبته
الشخصية،كما أنه مل يكن معروفا من قبل على الساحة السياسية وليس له دراية
وجتربة كافيتني يف اجملال السياسء ،متيزت خطبه بالدلماغوجية يقول شيئا ويفعل
شيئا آخر ،قال بأنه سيعمل على تطبيق االشرتاكية اليت تبناها سابقوه وإنشاء جمتمع
مرفه،غري أنه يف احلقيقة عمل على التخلء التدرجيء عن االشرتاكية فهو بذلك
فاقد حملور الدراية بالفعل الذي هو أحد الشروط اليت جيب توفرها يف الفاعل
احملرك،كما مل يتمكن من إنشاء هذا اجملتمع املرفه بل زاده فقرا وأغرق البالد
بالديون ليفقد حمورا آخر من حماور الفاعل احملرك أال وهء القدرة على الفعل ،غري
أنه بعد أحداث أكتوبر 4699واملصادقة على دستور 4696أراد الشاذلء أن ينشئ
دلمقراطية على الطريقة الغربية ناضجة ،الشعب فيها هو احلكم الوحيد إال أنه
غداة الدور األول من االنتخابات التشريعية التعددية األوىل اليت جرت يف79
ديسمرب ،4664استقال من مهامه يف  44جانفء  4667مما طرح أكثر من
تساؤل؟
ومنه فإنه عندما توفرت إرادة الفعل لد ى الشاذلء بن جديد فإنها انتهت
باستقالته من منصبه .وبهذا فإن الشاذلء بن جديد مل يكن سوى دمية متحركة
خيوطها بأيدي ضباط سامني يف اجليش وفاعلني يف حزب جبهة التحرير الوطين
الذين استغلوه يف تطبيق مشاريعهم وختلو عنه ملا أراد حتقيق مشاريعه ،وقد صورته
جملة اجليشكأن ه فيل قوائمه اجليش وحزب جبهة التحرير الوطين فهو ال يستطيع أن
يتقدم خطوة من دونهما والدليل على ذلك أنه بعد صدور دستور  4696الذي
نص على التعددية احلزبية ،وفقدان جبهة التحرير لربيقها وختلء اجليش عنه قدم
استقالته فهو منزوع اإلرادة ،وإال فكيف نفسر كل اإلخفاقات اليت عرفتها مرحلته
وسخط الشعب عليه،كما نالحظ أن الشاذلء مل يكن له خصوم سياسيني وال
عسكريني يقلقونه مثل سابقيه مما يقودنا لالستنتاج بأن الشاذلء بن جديد كان
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مسخرا بخدمة األطراف ابخفية اليت جاءت به إىل السلطة وما هو إال واجهة هلذه
األطراف.

 )5شخصية اجمللس األعلى للدولة :مت إنشاء هذا اجمللس لتسيري املرحلة االنتقالية اليت
متر بها البالد بعد استقالة الرئيس الشاذلء بن جديد واليت حددت بسنتني و ترأسه
حممد بوضياف يف البداية ،ظهرت هذه الشخصية ب " "42تكرار وعدة تسميات
(أنظر الشكل رقم  ،)9اهلدف من تأسيس اجمللس األعلى للدولة هو سد فراغ
الدستور الذي تركته استقالة الرئيس السابق الشاذلء بن جديد ،إىل حينإرساء
ركائز الدولة ،غري أن هذه األهداف مل تتحقق ،بل مل تنطلق باألساس بسبب
اغتيال رئيس اجمللس األعلى ومهندس هذه األهداف نفسه ،وبذلك دخول البالد
يف أزمةجديدة وفشل مشروع بناء دولة عصرية عادلة وقوية،باغتيال حممد بوضياف
تدخل اجلزائر مرحلة العنف واإلرهاب وخيلفه علء كايف على رأس اجمللس
األعلى للدولة ،يتغري الرئيس تتغري الظروف وتتغري األهداف ،فبعد أن كان هدف
اجمللس األعلى سد الفراغ الدستوري والعمل على بناء دولة عصرية ودلمقراطية
يتغري اهلدف ليصبح التصدي لإلرهاب وأعماله اإلجرامية.
من خالل حتليلينا الفتتاحيات جملة اجليش وحسب النموذج الفعلء
لغرلماس فإن اجمللس األعلى للدولة ال تتوفر لديه كفاءات كبرية تؤهله للعب
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األدوار العملية والفعلية،حيث أنه أنشئ لسد فراغ دستوري وتغطية مرحلة انتقالية
عرفت بالالستقراروالفوضى وظهور اإلرهاب والعنف الذي طال رئيس اجمللس
نفسه ،ويف هذه املرحلة الدموية بالذات سيطر اجليش على صنع القرار ألن البلد
غري اآلمن حيتاج إلىاألمنأكثر من حاجته إىل رئيس ،واجليش هو القوة الوحيدة
الكفيلة بضمانه ،ودليل عجز هذا اجمللس هو متديد الفرتة االنتقاليةإىل سنتني
إضافيتني.
 _)5شخصية اليامني زروال :من خالل حتليلنا افتتاحيات جملة اجليش فإن اليامني
زروال هو الفارس املخلص الذي جاء لينقذ اجلزائر من خمالب اإلرهاب األعمى
فقد حكم البالد يف ظروف جد صعبة،حالة الطوارئ معلنة،اغتياالت ،تفجريات
وق د عرفت نهاية حكمه أبشع اجملازر اليت شهدتها اجلزائر يف العشرية السوداء،وقد
ظهرت هذه الشخصية ب " "6تكرارات وعدة أمساء وصفات (أنظر الشكل رقم
 _.)2اليامني زروال وزير الدفاع خالل السنتني األولتني من حكم اجمللس األعلى
للدولة ،ورئيسا هلذا اجمللس بعد عجز هذا األخري عن حتقيق األهداف اليت أنشئ
من أجلها يف املهلة احملددة ،احتفظ مبنصبه كوزير للدفاع وهء سنة أغلب رؤساء
اجلزائر ،وهو حسب افتتاحيات جملة اجليش لملك إرادة قوية يف التغيري فبعد سنة
من تعيينه على رأس اجمللس األعلى للدولة أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية
واليت كان يرى فيها املتتبعون للوضع يف اجلزائر أنهاضرب من ابخيال يف الظروف
الدلمقراطء افتك
"
اليت متر بها البالد ،على رأس حزب جديد امسه "التجمع الوطين
زروال تأشرية الشرعية إىل كرسء الرئاسة يف انتخابات عدت األوىل من نوعها يف
تاريخ اجلزائر يف ظل التعددية احلزبية ضمت مجيع املشارب واإليديولوجيات
السياسية.
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وبذلك يعترب اليامني أول رئيس للجمهورية انتخبه الشعب بطريقة
دلمقراطية يف  49نوفمرب  ،4666غري أن هذه االنتخابات أسالت الكثري من احلرب
حيث مت التشكيك يف مصداقيتها وشرعيتها،غري أن اجلزائريني يف هذه الفرتة كانوا
حباجة ماسة إ ىل رئيس للدولة ولو بشرعية منقوصة من أجل اسرتجاع هيبة الدولة
وبناء مؤسساتها.
حسب منوذج غرلماس فإن كفاءة وتأهيل اليامني زروال مستمرة يف
الصعود،إذ نظم يف  79نوفمرب  4669استفتاءا حول تعديل الدستور وكذا قانون
االنتخابات يف  3مارس  4662الذي ضم يف بنده الثالث" :جيب على كل حزب
سياسء أن لمثل يف ممارسة مجيع أنشطته املبادئ واألهداف التالية:عدم استعمال
املكونات األساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثالثة وهء :اإلسالم ،العربية
.)08( 4661
"
واألمازيغية ألغراض الدعاية احلزبية،احرتام مبادئ ثورة 4نوفمرب
وبذلك قطع الطريق على األحزاب اليت كانت تتالعب مبقومات الشعب
واألمة ،مما دفع هذه األخرية إىل وضع برامج جادة بدل استغالل مقومات األمة
اليت هء ملك جلميع أفراد الشعب .لقد كان تفاءل جملة اجليش بتولء السيد اليامني
زروال رئاسة اجمللس األعلى يف حمله وهو الذي وصف برجل اإلمجاع عرف
بصرام ته وإنسانيته يف نفس الوقت،فهو رجل احلوار والنار إذ مافتئ حيقق االنتصار
تلو  ،يف عهده عرفت اجلزائر تنظيم انتخابات تشريعية يف جوان  4662وأخرى
حملية يف أكتوبر من نفس السنة وانتخاب جملس األمة.
وكان اليامني زروال يسعى لبناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر
شرعية،كم ا عمل على تقليص حجم اإلرهاب حيث أطلق قانون الرمحة وعمد
إىل تكوين مليشيات الدفاع الذاتء واحلرس البلدي ملكافحة اإلرهاب وإبعاد
اجليش عن حرب العصابات اليت أراد اإلرهابيون جره إليها وإبعاده عن مهامه
احلقيقية يف الدفاع عن حرمة ووحدة الرتاب الوطين وبذلك إضعافه ،مما يربز
التجربة واحلنكة العسكرية للرئيس اللواء اليامني زروال.
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من خالل ما سبق وحسب النموذج الفعلء الغرلماسء فإن شخصية
اليامني زروالشخصية تتمتع بالكفاءة والتأهيل الكافيني إذ أنه عمل على احلد من
ظاهرة اإلرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس دلمقراطية فهوحيمل
احملاور الثالث اليت جيب توفرها يف العامل احملرك ،وهء حمور الدراية بالفعل،
اإلرادة يف الفعل والقدرة على الفعل ،غري أن هذه األهلية بدأت ترتاجع ألسباب
مل تفصح عنها جملة اجليش لينسحب يف األخري من الساحة السياسية بعد أن أرسى
دعائم وأركان دولة دلمقراطية ولو ظاهريا.
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خامتة:
يف ختام هذه الدراسة اليت اعتمدت على حتليل افتتاحيات جملة اجليش لمكننا
القول أن الطريقة املتبعة مسحت لنا معرفة ابخطوط العريضة للصور اليت رمستها
اجمللة للشخصياتالفاعلة املتناولة  ،إذ مكنتنا من حساب التكرارات اليت ظهرت بها
كل شخصية و ا ألمساء اليت جاءت بها ،كما مسحت لنا فهم الدور العملء أو
الوظيفء لكل الشخصيات من خالل املضمون الذي ضم كل املعطيات الضرورية
تقريبا لدراسة الشخصيات ،حسب اقرتاحات فليب أمون وأ غرلماس امللخصة يف
االقرتابني املذكورين يف بداية الدراسة.
وقد توصلنا إىل أن هناك فاعل واحد مستقل لملك كل الكفاءات :الدراية
بالفعل ،إرادة الفعل والقدرة على الفعل هو الرئيس هواري اليت أهلته إىل لعب
ادوار أساسية على الساحة السياسية يف اجلزائر منذ توليه قيادة جملس الثورة إىل
غاية وفاته املفاجئ  ،يليه الرئيس اليامني زروال ،لكن بأقل درجة من االستقاللية
كون البالد تعانء أزمة أمنية مما يعين تدخل أطراف أخرى متثلت يف شخصية
اجليش ،أما بقية الفاعلني فقد افتقدوا إىل إحدى هذه الكفاءات على غرار اجمللس
األعلى للدولة الذي افتقد إىل القدرة على الفعل وقد جتسد ذلك بعد اغتيال
رئيسه ،أوافتقادها كلها على غرار الرئيس الشاذلء بن جديد الذي مل يكن لديه
برنامج وال هدف مستقلني ،يف حني أدت شخصية كل من اجليش الوطين
الشعيب وحزب جبهة التحرير الوطين دور املساعد بدرجات متفاوتة حسب كل
مرحلة من مراحل الدراسة..
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