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الجزائر

رفض الجزائريون مرارًا
طلبات لنشر قوات
أجنبية في جنوب البالد

م ــن م ــدي ـن ــة ب ــن قـ ـ ـ ــردان .وفـ ــي جـلـســة
االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع تـ ـل ــك ،قـ ـ ــال والـ ــدهـ ــاوسـ ــر
ّ
إن ث ـم ــة ع ـ ـ ــددًا ص ـغ ـي ـرًا مـ ــن الـ ـق ــوات
األم ـيــرك ـيــة يـعـمـلــون ضـمــن «مـهـمــات
ّمـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ف ــي لـيـبـيــا» ،فيما
ّ
ملح إلى أن روسيا قد تسعى لتحييد
األميركيني هناك.
ف ــي ح ــدي ـث ــه إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،يـنـفــي
املصدر الرفيع املستوى «وجود قوات
أميركية ناشطة في الجزائر ،وقواعد
ّ
ع ـس ـك ــري ــة» .وي ـش ـي ــر إلـ ــى أن «ه ـن ــاك
عسكريني يعملون فــي الـجــزائــر ،لكن
فـقــط داخ ــل الـس ـفــارة األمـيــركـيــة وهــم
معتمدون من السلطات الجزائرية...
ويـعـمــل ه ــؤالء ف ــي وظ ــائ ــف مـتـعــددة
تـتـعـلــق بــامل ـه ـمــات األم ـن ـيــة الـخــاصــة
بـ ــالـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــن األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن،
بــاإلضــافــة إلــى اإلش ــراف على ملفات
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ال ـج ــان ــب ّالـ ـج ــزائ ــري»،
ِّ
فـيـمــا ُي ــذك ــر آخ ـ ــرون ب ــأن ــه «ل ـيــس كل
دول ـ ــة م ــوج ــودة ع ـلــى ت ـلــك الــائ ـحــة،
فيها فعليًا ق ــوات أمـيــركـيــة» .وسبق
لتقارير إعالمية جزائرية أن كشفت
ّ
أن ال ـج ــزائ ــر رف ـض ــت ط ـل ـبــا أمـيــركـيــا
إلرس ـ ـ ــال ج ـن ــود «م ــاريـ ـن ــز» م ــن أج ــل
ت ــأم ــن ال ـس ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ،خــاصــة
عقب قــرار الرئيس األميركي دونالد
ترامب نقل سفارة بــاده إلــى القدس
املحتلة ،وذلك «ألسباب سيادية».
وي َ
ُ
واجه املوقف الجزائري من القوى
األجنبية بردود فعل متباينة؛ فرنسا
الـتــي تمتلك أكـبــر ق ــوات أجـنـبـيــة في
منطقة الـســاحــل ،وفـقــا ملــا هــو معلن،
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن إظ ـ ـهـ ــار ت ـفـ ّـه ـم ـهــا
لـلـمـنـطــق ال ـع ـس ـكــري والــدب ـلــومــاســي
الـجــزائــري ،إال أن الــرئـيــس إيمانويل
م ـ ــاك ـ ــرون ،خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه مل ــال ــي بـعــد
ُ
خف مطالبته للجزائر
انتخابه ،لم ي ِ
بالقيام بدور أكبر في املنطقة ،كونها
الــدولــة األق ــوى مــن حـيــث اإلمـكــانــات.
لكن الجزائر ترفض تمامًا ّ
أي حديث
ع ــن تـغـيـيــر اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـقــائـمــة
ً
أوال على دعــم جـهــود املـصــالـحــة ،مع
االقـ ـتـ ـص ــار ع ـس ـكــريــا ع ـل ــى ال ـت ـع ــاون
االس ـت ـخ ـبــاري مــع دول ال ـســاحــل ،من
دون ت ـسـخـيــر ق ـ ــدرات م ــادي ــة خ ــارج
ح ــدوده ــا .ج ــدي ــر بــالــذكــر أن الــافــت
هــو فــي ع ــدم ذك ــر الـتـقــريــر األمـيــركــي
للمغرب.
(األخبار)

«زعزعة إيمان مسلم»:
تهمة تفتح باب السجن
الجزائر ــ مراد طرابلسي
احـ ـت ـ ّـج ــت ال ـك ـن ـي ـس ــة ال ـبــروت ـس ـتــان ـت ـيــة
ف ــي ال ـج ــزائ ــر بـ ـش ـ ّـدة ع ـلــى م ــا اعـتـبــرتــه
مضايقات تلحق بمعابدها وأتباعها
في مناطق عدة من البالد .وأصدرت ّأول
من أمس ،بيانًا شديد اللهجة ،استنكرت
ف ـيــه م ـم ــارس ــات ق ــوى األمـ ــن وال ـق ـضــاء.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــان« :ن ـ ـحـ ــن ُال ـك ـن ـي ـســة
البروتستانتية فــي الجزائر نـعـ ِـرب عن
قـلـقـنــا الـعـمـيــق بـعــد إغ ــاق ال ـعــديــد من
أماكن العبادة من السلطات ،ونندد بكل
أنــواع التحرشات التي يعيشها حاليًا
أع ـض ــاء ال ـك ـن ـي ـســة» .وهـ ــدد ال ـق ـ ّـيــم على
الكنيسة في مدينة وهران باللجوء إلى
االعتصام أو أشكال أخــرى من التعبير
عــن الغضب فــي حــال عــدم فتح املعابد
ف ــي أقـ ــرب وق ــت أمـ ــام روادهـ ـ ــا وت ـم ــادي
الجهات اإلدارية واألمنية في التضييق
عليها.
وكــانــت قــوى األمــن قــد أغلقت فــي األيــام
األخ ـيــرة سـتــة مــن أمــاكــن الـعـبــادة لهذه
الكنيسة فــي كــل مــن وه ــران كـبــرى مدن
غ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد ،وتـ ـي ــزي أوزو ،وب ـجــايــة
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـق ـ ـبـ ــائـ ــل ،وور ّقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة فــي
وس ـ ــط الـ ـصـ ـح ــراء ،ب ــدع ــوى أنـ ـه ــا غـيــر
م ـط ــاب ـق ــة ل ـل ـم ـعــاي ـيــر املـ ـ ـح ـ ــددة ق ــان ــون ــا
ألمـ ــاكـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــادة .وتـ ـع ــرض ــت امل ـعــابــد
لعمليات إغــاق كثيرة
البروتستانتية ُ ِّ ُ
وي ـخــلــف ذل ــك فــي كــل مــرة
فــي ال ـســابــق،
ً
سجاال بينها وبني السلطات العمومية.
وهـ ـ ـ ـ ــددت ال ـك ـن ـي ـس ــة بـ ـجـ ـم ــع أت ـب ــاع ـه ــا
لــاح ـت ـجــاج ف ــي الـ ـش ــارع ،مـثـلـمــا حــدث
قبل سنوات في مدينة تيزي أوزو ،حني
أغلق األمــن ،بأمر من القضاء معبدين،
ّ
فتجمع األتـبــاع ورفـعــوا شـعــارات تندد
بالظلم ،استجابت لها منظمات دولية
ومارست ضغوطًا على السلطات.
وسـجـلــت الـكـنـيـســة ح ــاالت اإلغـ ــاق في
س ـي ــاق ال ـت ـّض ـي ـيــق وال ـت ـم ـي ـيــز ال ــدي ـن ــي،
وخــاصــة أنـهــا تزامنت مــع إص ــدار حكم
بــال ـس ـجــن س ـت ــة أش ـه ــر وغـ ــرامـ ــة مــالـيــة
ع ـلــى ش ــاب مـسـيـحــي م ــن واليـ ــة ت ـيــارت
بـتـهـمــة «زع ــزع ــة إيـ ـم ــان م ـس ـل ــم» ،وهــي
تـهـمــة تـضـمـنـتـهــا «تـعـلـيـمــة» أص ــدره ــا
ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة فــي
ال ـس ــادس مــن آذار /م ــارس  2006حــول
«شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير
املسلمني» .وأثارت «التعليمة» التي لها

ق ــوة ال ـق ــان ــون ،م ــوج ــة اح ـت ـجــاجــات من
املسيحيني الجزائريني ومن دول أجنبية
ُ
عدة ،واعت ِب َر ّالقانون تمييزيًا وعنصريًا
ّ
ُ
على اعتبار أنه يحدد «غير املسلمني»،
ّ
في حني أن العبادات واألديان في مناخ
ْ ُ
الـحــريــات يـجــب أن تـعــامــل تـحــت سقف
قانون واحــد .وتقضي هذه «التعليمة»
ال ـتــي ي ـكــافــح املـسـيـحـيــون ف ــي ال ـجــزائــر
حتى اآلن إللغائها ،بمعاقبة أي شخص
غ ـي ــر م ـس ـلــم ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـت ــأث ـي ــر ب ــأي
شكل من األشـكــال على مسلم لتحويله
إلى دين آخــر .بدأ العمل بها في حينه،
وكانت ّأول محاكمة بالتهمة ذاتها في
الوالية نفسها بعد أسابيع من صدور
القانون.
وفق املعلومات املتداولة بني الناس في
والي ــة ت ـي ــارت ،ف ــإن ال ـشــاب واس ـمــه نــور
الدين ،كان يحمل معه كتبًا عن معتقده
الديني وقد وشى به أحدهم ،فاعتقلته

يضمن القانون حرية
المعتقد والفكر،
لكنه يترك فجوات
يتسلل منها القهر

لديه تلك الكتب
فرقة من الدرك
ووجدت ّ
ّ
ً
واعـتـبــرتـهــا دل ـي ــا عـلــى أن ــه ك ــان ي ــوزع
وثــائــق غـيــر إســامـيــة وه ــو أم ــر يعاقب
عليه القانون بالحبس والغرامة ما لم
يسبقه ترخيص من الجهات املسؤولة.
ولقد ّ
تحولت هــذه املحاكمة التي جرت
على فترتني فــي  28شـبــاط /فبراير و8
آذار /مـ ــارس إل ــى حـمـلــة س ـخــريــة غير
مسبوقة مــن الـقـضــاء والـقـضــاة ورجــال
األمن ومن يسدي لهم األوامر .فقد تبادل
ّ
رواد م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
منشورات ومـقــاالت تهكمت على تهمة
«م ـح ــاول ــة زع ــزع ــة إي ـم ــان م ـس ـلــم» الـتــي
ّ
وج ـه ـهــا «وك ـي ــل ال ـج ـم ـهــوريــة» لـلـشــاب
امل ـس ـي ـحــي نـ ــور الـ ــديـ ــن .ف ـي ـمــا اخـتـلـفــت
املواقف الصادرة عن وسائل اإلعالم بني

صار االستناد إلى فجوات القانون هو األصل (أّ .
مدي)

املــاحــي فــي مـيـنــاء ع ــدن» .واستشهد
املـعــاري على ّ
تعمد الـقــوات اإلماراتية
وضــع عراقيل أمــام رسـ ّـو الـبــواخــر في
ميناء عــدن بالباخرة «»MERCURY
التي وصلت إلــى غاطس ميناء عــدن،
قادمة من ميناء جــدة ،في  26شباط/
ف ـبــرايــر  ،2018إال أن ـهــا ال تـ ــزال حتى
الـيــوم فــي الـغــاطــس ،بعدما لــم ُيسمح
لها بــالــدخــول لتفريغ شحنتها ،على
ال ــرغ ــم م ــن ح ـص ــول ـه ــا ع ـل ــى ت ـصــريــح
دخول من الرياض.
وليست « »MERCURYالباخرة األولى
الـ ـت ــي ت ـت ــم ع ــرق ـل ــة إفـ ـ ـ ــراغ ح ـمــول ـت ـهــا،
بـ ــل هـ ــي ن ـ ـمـ ــوذج مـ ــن حـ ـ ــاالت ت ـت ـكــرر
بــاس ـت ـمــرار .فـفــي  22تـشــريــن الـثــانــي/
نــوف ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،ت ـع ـ ّـرض ــت سـفـيـنــة
قـ ــادمـ ــة مـ ــن م ـي ـن ــاء ج ـ ــدة الـ ـسـ ـع ــودي،
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــب ت ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــص مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـلـ ـي ــة
«التحالف» في الرياض ،لألمر نفسه،
إذ وبعد قيام عمال امليناء بــإنــزال 17
حاوية من مجموع  1297حاوية على

مــن السفينة ،فــوجـئــوا بــانـتـشــار قــوة
عسكرية يقودها ضابط إماراتيّ ،
وجه
العمال بعدم إنــزال الحاويات وبطرد
الـسـفـيـنــة م ــن امل ـي ـن ــاء ،م ــن دون إب ــداء
أسباب.
ّ
وف ــي الـشـهــر امل ــاض ــي ،اتـهـمــت مــذكــرة
ص ـ ـ ـ ــادرة عـ ــن م ــؤسـ ـس ــة مـ ــوانـ ــئ ع ــدن
«ال ـت ـح ــال ــف» ب ـعــرق ـلــة وص ـ ــول الـسـفــن
إلـ ــى املـ ـيـ ـن ــاء ،م ـت ـحــدثــة ع ــن إج ـ ـ ــراءات
مقصودة ملنع دخــول سفن املساعدات
اإلنـســانـيــة .وح ــذرت املــذكــرة املــرفــوعــة
إلــى وزيــر النقل في حكومة هــادي من
اآلث ــار السلبية لتلك اإلج ـ ــراءات على
«االقـتـصــاد الوطني وسمعة امليناء»؛
إذ إن املنظمات العاملية تعتبر ّ
تكدس
السفن مظهرًا من مظاهر عجز امليناء،
ُوع ــدم قــدرتــه عـلــى اسـتـيـعــاب النشاط
امل ـحـ ّـول مــن ميناء الـحــديــدة إلــى عــدن.
وأكدت املذكرة أن «التحالف» يمنع 13
سفينة ترسو في منطقة االنتظار من
الدخول.

مؤيد ومعارض ملثل هذه األحكام ،وفقًا
لنزعة الكاتب والصحيفة والقناة التي
يعمل بها.
ُ ّ
«سـ ــلـ ــم
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق الـ ـتـ ـهـ ـك ــم ،ت ـش ـك ــل
ّ
إي ـم ــان ــي» ع ـلــى شــاك ـلــة «س ــل ــم ريـخـتــر»
ل ـ ـق ـ ـيـ ــاس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل ي ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن أربـ ـ ــع
درجــات سماه املتهكمون ُ
«سلم تيارت
اإليماني» نسبة الى والية تيارت التي
تقع بها املحكمة التي قضت بالعقوبة.
وتبادلوا األخبار حول أوضاع إيمانهم
وم ـس ـت ــوي ــات ت ــأث ــره ب ـه ــذه أو ت ـلــك من
األح ـ ــداث .وك ـتــب آخ ـ ــرون ع ــن «مـنـحــدر
القضاء» و«مستنقع املرجعية الدينية»،
ّ
وكــلـهــا ع ـبــارات تسخر مــن وض ــع قائم
ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ح ـي ــث ت ـض ـمــن ال ـق ــوان ــن
نصًا كل الحريات ،وفي مقدمتها حرية
والعبادة وحرية الفكر والــرأي
املعتقد
ّ
والتعبير ،ولكنها تترك فجوات يتسلل
منها القهر بسهولة.
وبفعل التركيبة الذهنية ملن ُيصدرون
األحـكــام ،ومــن ينفذونها ،على مستوى
ال ـق ـضــاء وقـ ــوى األم ـ ــن ،ص ــار االسـتـنــاد
إلــى تلك الـفـجــوات هــو األص ــل واعتماد
نص القانون هو االستثناء .وردًا على
ه ــذه الـحـمـلــة وع ـل ــى اس ـت ـيــاء الكنيسة
ال ـبــروت ـس ـتــان ـت ـيــة ،دعـ ــا وزي ـ ــر ال ـش ــؤون
الدينية واألوقاف محمد عيسى ،األئمة
والـ ـق ــائـ ـم ــن ع ـل ــى املـ ـس ــاج ــد وم ــوظ ـف ــي
ط ــاع ــه إل ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـف ــرص ــة ال ـتــي
قـ ّ
توفرها منصات التواصل االجتماعي
لـنـشــر ال ــدع ــوة «ال ــوس ـط ـي ــة» وم ـحــاربــة
«الـتـطــرف واإلل ـح ــاد ال ــذي ص ــار ُيسمى
ح ــداث ــة» ،وم ــن أج ــل صـيــانــة «املــرجـعـيــة
ال ــدي ـن ـي ــة الـ ـ ّج ــزائ ــري ــة» ف ــي إش ـ ـ ــارة ال ــى
اإلسالم السني املالكي.
وتنشر الصحف الجزائرية باستمرار
وب ــأس ــالـ ـي ــب «احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة» فـ ــي مـعـظــم
األح ـيــان م ـقــاالت وتـقــاريــر واخ ـب ــارًا عن
اع ـت ـن ــاق مـسـيـحـيــن أو غ ـي ــر مـتــديـنــن
ُ
ل ـ ـ ــإس ـ ـ ــام ،وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرى مـ ـ ــراسـ ـ ــم ال ـن ـط ــق
بالشهادتني في احتفاالت رسمية داخل
املساجد ويسجل «املسلم الجديد» على
وثــائــق رسمية تثبت انـتـمــاءه الجديد.
وال يوجد ّ
أي نص قانوني في الجزائر
يمنع تشجيع املسيحيني أو اليهود أو
غـيــرهــم ،عـلــى ت ــرك أديــانـهــم وااللـتـحــاق
بــالــديــن اإلســامــي ،بــل تنشط املساجد
بذلك وهي مؤسسات شبه رسمية ،كما
تعتبره الصحافة مكسبًا لإلسالم .وهو
ما رأى فيه املسيحيون تمييزًا عنصريًا
وقاهرًا لهم كأقلية.
ويـ ـج ــري ت ــوزي ــع امل ـط ـب ــوع ــات الــدي ـن ـيــة
اإلس ــام ـي ــة بـصـفــة ع ــادي ــة ج ـ ـدًا ف ــي ّ
أي
مكان وفي ّ
أي وقت ،من دون الحاجة إلى
رخصة مسبقة .ويمكن ألي شخص أن
ُيـقـ ِّـدم كتبًا للمساجد وأن يضعها على
الرفوف حتى من دون استشارة اإلمام،
على أال يكون ذلك من طوائف غير «السنة
امل ــال ـك ـي ــة» .وق ــد س ـبــق أي ـض ــا أن اعـتـقــل
املـئــات مــن الـطــاب والـعـمــال واملوظفني
والـتـجــار والـبـطــالــن بتهمة «الـتـشـ ُّـيــع».
ودخـ ــل الـسـجــن ال ـع ــام امل ــاض ــي عـشــرات
من املنتمني للطائفة األحمدية بواليات
شــرق الـبــاد ،وخــاصــة بتهمة «اإلســاءة
للمرجعية الدينية الـجــزائــريــة» ،وهــذه
املرجعية فــي الحقيقة ال يتضمنها ّ
أي
قانون رسمي ،ولكن معمول بها ُ
«عرفًا».
وه ـ ـ ــي ت ـع ـب ـي ــر دخ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــاب
الــديـنــي ال ـجــزائــري ب ــدأ اسـتـعـمــالــه قبل
ّ
أق ــل مــن عـشــريــن عــامــاّ .
وأول مــن وظـفــه
رئيس املجلس اإلسالمي األعلى حاليًا
الــدك ـتــور ب ــو عـبــدالـلــه غ ــام ال ـل ــه ،وك ــان
وقتها وزي ـرًا للشؤون الدينية .وجدير
ّ ّ
بــالــذكــر أن ك ــل ال ـخــافــات املـسـجـلــة بني
السلطات الجزائرية واملسيحيني كانت
مع الكنيسة البروتستانتية ،وهي أقلية
بالقياس إلى الكنيسة الكاثوليكية التي
تتمتع بعالقات طيبة جدًا مع السلطة،
ُ ُّ
وتبث ترانيمها كل يوم أحد عبر اإلذاعة
الرسمية من كنيسة السيدة األفريقية.

