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للمقاومة اجلزائرية �ضد اال�ستعمار الفرن�سي والن�صر
الوطني اجلزائري ،و�أخريا ،اجلزائر قطاع النفط وا�ضح
�أنه واجهة لل�سلطة و�أداة قوية يف �شكل العائدات النفطية
حتقق اال�ستقرار والقوة للحكم.
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ن��ظ��ري ق�����ض��ي��ة ال�����ش��رع��ي��ة ل��ن��ظ��ام معني
م��ع��ق��دة ال مي��ك��ن حت��دي��ده��ا �أو تعيني ال��ت��ع��ري��ف الدقيق
الذي ي�ؤ�س�س بوعي ون�شاط وفقا لهذه املعرفة �سواء من
خالل الت�أييد(الدعم) �أو من خالل اال�ستئناف ل�شرعية
مي��ك��ن �أن ت��ن�����ش��ق ب�����س��ه��ول��ة حت���ت ���ض��غ��ط الأح������داث غري
املتوقعة ون��ظ��را ل��دخ��ول فاعلني ج��دد �إىل ال�ساحة ومن
الوا�ضح �أي�ضا �أن متديد وتو�سعة ال�شبكات االجتماعية
يكثف كل هذه التغيريات ،وي�سمح بالتغيريات املكثفة يف
ف�ترة ق�صرية م��ن ال��زم��ن ،ال يتم قطع ه��ذه التعديالت
من القدرات والإرادة لت�ستخدم بقوة من جانب احلكام،
وميكن �أن تعترب م�شروعة �أو يتغا�ضى عنها على الأق��ل
فرمبا يرتاجع عنها بني ع�شية و�ضحاها ،على �أي حال
يبدو �أن البعد ال�شرعي عامل رئي�سي يف اال�ضطرابات
والتحوالت احلا�سمة التي كانت يف العامل العربي ،و�سوف
يوا�صل لعب دور مهم يف التطورات امل�ستقبلية.
ج��ان��ب �آخ���ر م��ن ال��ت��ط��ورات ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة وال�سريعة يف
ال��ع��امل العربي ه��ي خيبة الأم��ل �أو االنتقال م��ن الآم��ال
ال��ت��ي زرع��ت��ه��ا ب��داي��ة ال��ث��ورات �إىل خيبة �أم��ل عميقة من
ت��ط��وي��ره��ا ،فمن ال�صعب ال��ي��وم ذك��ر �أج����واء الأم���ل التي
�سادت بداية عام  2011عندما انهارت الأنظمة امل�ستبدة
واحدة تلو الأخرى مثل �أحجار الدومينو ،ويبدو �أن عهدا
دميقراطيا جديدا يبد�أ بتطويق املنطقة ب�أكملها ،ويبني
عليها لأول مرة يف التاريخ ،ويعزز الأنظمة الدميقراطية.
م�صطلح “האביב הערבי ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي «ن��ظ��راً
مل��ا ي��ب��دو �أن���ه عملية ت��اري��خ��ي��ة ،و�صياغته م�ستوحاة من
ربيع ال�شعوب الأوروب��ي��ة ع��ام 1848م ،ومل تخلو بالطبع
املقارنات �سواء يف اخلطابة ال�سيا�سية باملنطقة والعامل
والتحليالت الأك��ادمي��ي��ة ،ال��ت��ي ت�سعى �إىل �إي��ج��اد �أوج��ه
الت�شابه وال��ت��وازي يف عمليات التغيري الدراماتيكية يف
ال��ت��اري��خ الأوروب�����ي��� ،س��واء ب�ين ال��ث��ورة الفرن�سية �أو بني
انهيار الأنظمة ال�شيوعية يف �أوروب��ا ال�شرقية يف الفرتة
.1991-1989
ت��ن��ب��ع ه���ذه اخل���ط���وات يف الأ����س���ا����س م���ن م���زج الأم�����ل مع
البنية التحتية للفكر �أو النظرة العاملية �أو نتيجة ع�صر
“הנאורות التنوير» ،والتي ت��رى يف التاريخ احلتمية
وم��ن مبادئه �أن ق�شرة الأر���ض م�شابهة يف كل مكان و�أن
م�سار التحرر من التاريخ وا�ضح باجتاه واح��د حتى �إذا
�أب��ط���أ يف منطقة �أو �أخ��رى �سوف ي���أت��ي يف نهاية املطاف،
عندما تتفكك الأنظمة ال�شيوعية وه��ذا ال��ر�أي الأح��ادي
واملتعدد الت�أثري هو وجهة نظر פרנסיס פוקוימה
ف��ران�����س��ي�����س ف���وك���وي���ام���ا ال���ت���ي ع�ب�ر ع��ن��ه��ا يف ك��ت��اب��ه קץ
ההיסטוריה نهاية التاريخ.
ي��و���ض��ح ال��ك��ت��اب � ّأن امل���ظ���اه���رات ال��ت��ي ح��دث��ت يف م��ي��دان
التحرير و�شارك فيها ما يقرب من مليون ون�صف مليون
م�شارك ما هي �إال جمرد �سراب كبري لأن م�صر بلد �شا�سع
بها �أك�ثر من  90مليون ولكن هذه الأقلية كانت تنا�ضل
من �أج��ل �صياغة �أك�ثر و�ضوحا وه��ي املقاومة الأ�سا�سية
ل��ن��ظ��ام م���ب���ارك ،وال����ذي ك���ان ال��ق��ا���س��م امل�����ش�ترك ال��وح��ي��د
لكل من العلمانيني والإ�سالميني على حد �سواء ،وهذه
املجموعات ا�ستطاعت �أن ت�سقط الأنظمة امل�ستبدة �أثناء

امل��ظ��اه��رات احل��ا���ش��دة ،وه���ذا م��ا ح���دث ب��ال��ف��ع��ل يف م�صر
وتون�س لكن �إقامة الدميقراطية املتما�سكة والفعالة لن
ي��ح��دث م��رة واح���دة فهي عملية طويلة غالبا م��ا ت�أخذ
�سنوات متعددة من �أجل �إن�شاء امل�ؤ�س�سات ودعم املنظمات
والأحزاب ال�سيا�سية.
كان �أقوى منظمتني يف م�صر يف هذا التوقيت اجلي�ش من
جهة والإخ��وان امل�سلمون من جهة �أخ��رى ويذكر الكتاب
�أن مقولة «اجلي�ش وال�شعب يد واحدة » كان ينظر �إليها
على �أن��ه��ا دع��م لالحتجاجات �أو امل��ظ��اه��رات �ضد القمع
�أو الطغيان ومل يتمكن العديد م��ن امل��راق��ب�ين فهم دور
هاتني الهيئتني يف املجتمع امل�صري ،فاجلي�ش مل يكن �إال
�أ�سا�س النظام وتاريخيا كان اجلي�ش امل�صري هو املعرب عن
الهوية الوطنية امل�صرية منذ �أيام «حممد على» يف �أوائل
القرن التا�سع ع�شر ،وم��ن امل���ؤك��د بعد ح��رب 1973م ،ويف
هذا ال�صدد �أن �شعار « اجلي�ش وال�شعب يد واحدة » تعرب
عن حقيقة عميقة منذ الأيام الأوىل للثورة ،فكان وا�ضحا
�أن اجلي�ش ال يطلق النار على املتظاهرين ،ع�لاوة على
ذل��ك عقود الهيمنة الع�سكرية على م�صر جعلته عامال
رئي�سا يف املجال االقت�صادي ولذلك ف�إن اجلي�ش امل�صري
مل يكن ���س��وى نقطة حم��وري��ة م��ن الت�ضامن ال�سيا�سي
حيث جمع بني امل�صالح االقت�صادية وال�سلطة ال�سيا�سية.
وينبغي الإ�شارة �إىل �أن مفهوم الدميقراطية عند جماعة
الإخ���وان امل�سلمني ك��ان ذا بعد واح��د وانعك�س يف �سيا�سة
مر�سي وت�صريحاته وجماعته التي ر�أت �أن الدميقراطية
تعني ف��ق��ط ال��و���ص��ول �إىل ال�����س��ل��ط��ة» ل��ق��د ف��زن��ا ب�أغلبية
لذلك كل ما نقوم به �شرعي» فكانوا ي�سعون �إىل �إقامة
نظام من �ش�أنه تكري�س احلكم اال�ستبدادي.
مع كل ه��ذه االختالفات ميكن فهم ه��ذه املع�ضالت من
خالل النظر �إىل ما حدث للأنظمة يف �أوروب��ا ال�شرقية
ب��ع��د ���س��ق��وط ال�شيوعية ،فعندما ان��ه��ارت ه��ذه الأن��ظ��م��ة
كانت نقطة انطالق حتول دميقراطي مماثل.
هذه التحليالت مهمة من �أجل التطورات يف العامل
العربي اليوم ،واحلقيقة �أن جميع مكونات املجتمع
امل��دين يف ال��دول العربية �ضعيفة وال�سبب �أن م�صر
و�سوريا وال��ع��راق يف الع�شرينيات والثالثينيات من

القرن الع�شرين كانت ذات �أنظمة د�ستورية م�ضللة.
ويبدو �أنّ �أهمية الربيع العربي على امل��دى البعيد
�إل��ق��اء نظرة يف ال��واق��ع على م�ستوى النظام يف دول
ال�����ش��رق الأو����س���ط ب���دال م��ن ت��غ��ي�ير ال��ن��ظ��ام ،وق���د مت
ت�صميم نظام الدولة يف ال�شرق الأو�سط ملراقبة ما
بعد اال�ستعمار الربيطاين والفرن�سي بعد احل��رب
العاملية الأوىل ،وه���ذا ال��ن��ظ��ام الآن ي��واج��ه التفكك
يف ك��ل م��ا ك��ان ي�سمى يف ذل��ك ال��وق��ت «ب�ل�اد ال�����ش��ام»
والتي ت�أ�س�ست يف �سوريا ولبنان والأردن والعراق يف
�ضوء اتفاقية �سايك�س بيكو ( )1916هذا النظام من
االتفاقيات يعك�س امل�صالح االمربيالية الأوروب��ي��ة
ال��ت��ي ر�سمت دون �أي اعتبار للتاريخ �أو اجلغرافيا
�أو التكوين العرقي الديني لل�سكان الذين يعي�شون
يف املنطقة ،عندما اكت�سبت ه��ذه ال��دول اال�ستقالل
ال�سيا�سي ،كان من م�صلحة احلكام �أن يحددوا الو�ضع
ال��راه��ن خ�صو�صا عندما �سعت �أيدولوجيا الوحدة
ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ج��اوز ح���دود ���س��اي��ك�����س ب��ي��ك��و التع�سفية،
وك��ان وا�ضحا للجميع �أنّ �إع���ادة فتح احل��دود �سيتم
فتح �صندوق ب��ان��دورا תיבת פנדורה(�صندوق
ب��ان��دورا يف امل��ي��ث��ول��وج��ي��ا الإغ���ري���ق���ي���ة ،ه���و ���ص��ن��دوق
ُحمل بوا�سطة باندورا يت�ضمن كل �شرور الب�شرية
م��ن ج�شع ،وغ���رور ،واف�ت�راء ،وك��ذب وح�سد ،ووه��ن،
ووقاحة) لكن مل يهتم �أحد ،وعندما هزت رياح الربيع
العربي الو�ضع ال��راه��ن وو���ض��ع احل��ك��ام والبحث يف
خريطة ال�شرق الأو�سط والنظام ال�سيا�سي الإقليمي
�ستجد واق��ع��ا خمتلفا مت��ام��ا عما ه��و ك��ان �سائدا يف
املنطقة فمنذ ���س��ن��وات مل تعد ال��ع��راق دول���ة عربية
م��ت��ح��دة وت���ده���ورت امل��ظ��اه��رات يف ���س��وري��ا �إىل ح��رب
�أهلية وتطورات الأحداث يف لبنان وليبيا وال�سودان
واليمن وم�صر وظهر داع�ش يف �سوريا والعراق.
ي��ج��ب �أن ن�ضيف ب��ع��دا �آخ���ر م��ن �أج���ل ف��ه��م ال��ط��اب��ع
املعقد للتطورات يف املنطقة وه��و م�س�ألة العلمانية
ال��ت��ي ت���رى ال��ت��ق��ال��ي��د ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة للغرب
نتاج علمانية التعليم والتنوير وهي �أفكار مرتبطة
مبفاهيم الدميقراطية والليربالية ل��واق��ع ال�شرق
الأو���س��ط يف ���ص��ورة خمتلفة لي�س فقط يف البلدان
العربية ول��ك��ن يف ال��ب��ل��دان غ�ير العربية يف املنطقة
والإج��������راءات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة لأك��ث�ر م���ن ق��رن
من الزمان مع الأنظمة اال�ستبدادية فنظام ال�شاه
يف �إي��ران (الأب واالب���ن) ،و�أت��ات��ورك يف تركيا ،وزين
ال��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ى يف ت��ون�����س ،وم���ب���ارك يف م�����ص��ر،
و���ص��دام ح�سني يف ال��ع��راق ،ون��ظ��ام الأ���س��د يف �سوريا
كلها �أنظمة �سعت �إىل فر�ض الأنظمة العلمانية على
املجتمعات الدينية التقليدية.
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الموجة الثالثة من االحتجاج والثورة في الشرق األوسط
لـ “إيلى فوده” و”أوين وينكلر”

أميرة سامي *
يف دي�سمرب عام  2010قام �شاب تون�سي يدعى حممد البوعزيزي ب�إحراق نف�سه احتجاجا على الأو�ضاع املرتدية ،ومنها انت�شار البطالة ،وهذا العمل �أحدث �ضجة
ثورية يف �أنحاء الوطن العربي ف�أدى �إىل �سقوط �أنظمة احلكم يف تون�س وليبيا وم�صر واليمن ،كما انت�شرت الأفكار الثورية يف معظم البالد العربية وهذه الأحداث
�أطلق عليها الربيع العربي ،وتعترب املوجة الثالثة من ال�صحوة يف املنطقة العربية بعد �سقوط الإمرباطورية العثمانية خالل احلرب العاملية الأوىل وكانت
الآمال معلقة يف تلك الدول على نيل حريتها وكانت النتائج خميبة للآمال لديها ،كذلك الأمر بعد الربيع العربي حيث ف�شلت الثورات يف �أهدافها ،وعمت الفو�ضى،
وعدم اال�ستقرار يف تلك البالد ،كما انت�شرت اجلماعات الإرهابية اجلهادية ،وقد يختلف الو�ضع يف تون�س؛ حيث ظهرت بع�ض عالمات الدميقراطية لكن الأزمة
االقت�صادية التي متر بها تهدد اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ويعترب هذا الكتاب �أول درا�سة تر�صد تلك اال�ضطرابات التي حدثت خالل ثورات الربيع العربي.
م�ؤلفا الكتاب الربوفي�سور אלי פודה �إيلي فودة وهو
رئي�س اجلمعية الإ�سالمية وال�شرق �أو�سطية ،حما�ضر
يف ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة وال�����ش��رق الأو���س��ط يف اجلامعة
ال���ع�ب�ري���ة ،وع�����ض��و يف מיתווים «امل��ع��ه��د الإ���س��رائ��ي��ل��ي
لل�سيا�سة اخلارجية الإقليمية» ،قام بن�شر وحترير ع�شرة
ك��ت��ب و�أك��ث�ر م��ن ���س��ب��ع�ين م��ق��ال��ة ح���ول ال�����ش��رق الأو���س��ط
احلديث والعالقات الإ�سرائيلية العربية ،والربوفي�سور
און וינקלר �أوي��ن وينكلر وهو حما�ضر يف ق�سم تاريخ
ال�����ش��رق الأو����س���ط يف ج��ام��ع��ة ح��ي��ف��ا ،ق���ام ب��ن�����ش��ر وحت��ري��ر
ثمانية كتب وخم�سني مقالة يف جمال التاريخ االقت�صادي
والدميغرايف يف ال�شرق الأو�سط.
قدما يف كتاب ”הגל השלישי :מחאה ומהפכה
במזרח התיכון املوجة الثالثة من االحتجاج والثورة
يف ال�شرق الأو�سط» الظواهر التي ج�سدت العامل العربي
م��ن��ذ دي�����س��م�بر ع���ام 2010م ف�����ص��اع��دا ،وك��ان��ت ع��ب��ارة عن
جمموعة من �أحداث متنوعة ببع�ض الأنظمة اال�ستبدادية
كانت (نفعية �أو �أ�صولية) تتوافق ب�صورة وا�سعة يف الآراء
على اال�ستقرار لكونها حم�صنة من الإ�صابة (ال�ضرر)
الداخلي ،وعلى الأقل كان حتديا خطريا ،كما هو احلال
ال�����س��وري مل يكن هناك �شيء م��ن ه��ذا القبيل يف العامل
العربي يف املا�ضي.
وقد حدث ذلك يف كل �أنظمة احلكم يف البلدان العربية
ال���ت���ي وق���ع���ت ب�����س��ب��ب االن���ق�ل�اب���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة �أو �أ���ص��ب��ح
ال�صراع على ال�سلطة عنيفا بني جمموعات من الأف��راد
الع�سكريني ،ومل يخطر على البال �أن يتم تغيري احلكومة
ب��ط��ري��ق��ة دمي��ق��راط��ي��ة� ،أو ا���س��ت��ج��اب��ة مل��ظ��اه��رات ح��ا���ش��دة
تطالب ب�إزالة النظام القائم.
وهذا الأمر ذو �أهمية كبرية� ،أنه عندما حدثت العمليات
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ب��ع��ي��دة امل���دى يف الت�سعينيات م��ن ال��ق��رن
املا�ضي يف �أوروبا ال�شرقية والو�سطى ،و�أمريكا الالتينية،
�أف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����ص��ح��راء وج��ن��وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا ،مل تكن
�أي م���ن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ق���د ���ش��ه��دت ع��م��ل��ي��ات مم��اث��ل��ة
ح��ي��ث ك��ان��ت ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��دف��وع��ة “מלמעלה من
�أع��ل��ى» ،مثل نظام גורבצ’וב غوربات�شوف ،واحلركات
ال�شعبية من �أج��ل الدميقراطية كما كانت يف بولندا �أو



ت�شيكو�سلوفاكيا ،يف نف�س ال��وق��ت االع��ت��ق��اد ال�سائد بني
الباحثني وال�سيا�سيني على حد �سواء � ّأن العامل العربي
ه��و خم��ت��ل��ف ،وال ينبغي �أن تطبق فيها عمليات �إر���س��اء
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ات�����ض��ح الآن � ّأن ه���ذا ال��ن��ه��ج ك���ان خ��ط���أ
جوهريا؛ �إال �أن « اجل��دول الزمني العربي» كان خمتلفا
�إىل حد ما.
وعلى الرغم من ال�شعور ب�أن اال�ضطرابات قد �أحاطت كل
العامل العربي ،وهذا الكالم غري �صحيح ،فالثورات �شكلت
حتديا لل�سلطات وتغيري النظام يف بلدان قليلة فقط ،من
ب�ين ثمانية ع�شر م��ن ال��ب��ل��دان الناطقة باللغة العربية
انهار» המשטר הישן نظام احلكم القدمي» فقط يف
�أربع دول ،بينما نظام الأ�سد يف �سوريا ال يزالون يتقاتلون
حتى كتابة هذه ال�سطور ،وبنجاح كبري على حياته.
الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ح��دث��ت فيها ال���ث���ورات ك��ان��ت ج��م��ه��وري��ات
ا�ستبدادية �سيطر عليها �ضباط اجلي�ش ال��ذي��ن ج��اءوا
�إىل ال�سلطة عرب االن��ق�لاب الع�سكري ،وبعد ذل��ك تولوا
احل��ك��م ،وم���ع ذل���ك مل ت��ك��ن ه��ن��اك امل��ظ��اه��رات احل��ا���ش��دة
يف �أي م��ن الأن��ظ��م��ة امللكية احلاكمة التقليدية (املغرب
والأردن واململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج (ما
عدا البحرين ،حيث التوتر بني ال�شيعة غالبية ال�سكان،
والأ���س��رة «املالكة ال�سنية» ال�سبب الرئي�سي للمظاهرات
و�أعمال ال�شغب).
م��ا ه��ي �أ���س��ب��اب ه��ذا االخ��ت�لاف؟ م��ن امل�ستحيل �أن ن�شرح
�أ���س��ب��اب ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ا���س ال��ك��م��ي (ال��و���ض��ع امل����ايل ،ال��ن��اجت
القومي الإجمايل للفرد الواحد ،وما �إىل ذلك) ،فاململكة
العربية ال�سعودية ودول اخلليج غنية حقا ،لكن املغرب
والأردن لي�ستا ه��ك��ذا ،وم�ستحيل تف�سري ه���ذا ب��درج��ة
قمعية (قمع احلقوق) �إىل حد ما ،فاحلقوق املدنية يتم
منعها يف اململكة العربية ال�سعودية و�أكرث بكثري من ذلك
من قمع احلقوق يف م�صر �أيام مبارك ،ويف تون�س �أيام زين
العابدين بن علي حيث كانت حرية التعبري �أكرث مما هو
كائن عليه يف �سوريا ،على �سبيل املثال.
ات�ضح �أن ه��ن��اك بحثا ع��ن تف�سريات �أخ���رى للفرق بني
ال��دول التي وقعت فيها املظاهرات و�أطاحت بحكامها �أو
الطعن يف الأنظمة وال��ب��ل��دان التي مل حت��دث فيها هذه

الأم��ور ،اجلمهوريات الع�سكرية اال�ستبدادية تفتقر �إىل
بع�ض الأ�س�س ال�شرعية .وعندما ب��د�أت االحتجاجات مل
ت�ستطع ال�سلطات �أن تعتمد فقط على القوة الغا�شمة،
ولهذا مت القب�ض على مبارك وبن علي والقذايف والأ�سد
يف نهاية املطاف كحكام لي�س لديهم ال�شرعية الوا�سعة
على ال�شعب .واحلقيقة � ّأن بع�ضهم حاول �إن�شاء ال�سالالت
ليورث �أب��ن��اءه العهد (الظاهرة التي جعلت �سعد الدين
�إبراهيم يدعوها مب�سمى ג’ומלוכיה جملكية يق�صد
بها اجلمهورية الوراثية واجلملكية تعبري جديد و�ضعه
حول توريث احلكم يف النظام اجلمهوري� أو اجلمهورية
امللكية للإ�شارة �إىل عدم �شرعية هذه النظم.
من ناحية �أخرى تبني �أن الأنظمة امللكية التقليدية للأ�سر
احل��اك��م��ة تتمتع بال�شرعية التقليدية ال��ت��ي ل��ه��ا ج��ذور
دي��ن��ي��ة ،حيث تعترب ال��ع��ائ�لات امل��ال��ك��ة يف امل��غ��رب والأردن
�أحفاد النبي حممد واململكة العربية ال�سعودية الو�صي
على الأماكن املقد�سة ،والتظاهر �ضد امللك الأردين يعني
التظاهر �ضد �ساللة النبي ،و�ضد ال�سيا�سة واحلكومة
ورئي�س الوزراء ،ولكن لي�س �ضد امللك نف�سه ،هذا ال يعني
ب��ق��اء ه��ذه الأن��ظ��م��ة امللكية ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة �إىل الأب���د،
فكان ال�سبب ال��ذي مل يجعل هذه ال��دول تتعر�ض ملوجه
احتجاجات الربيع العربي يرتكز يف الثقافة ال�سيا�سية
والتقاليد ال�شرعية للأنظمة امللكية التي تختلف كثريا
عن اجلمهوريات اال�ستبدادية ،يجب �أن ي�ضاف �إىل ذلك
� ّأن ه��ذه الأن��ظ��م��ة امللكية ق���ادرة ج��دا على التخل�ص من
املعار�ضني لل�سلطة دون الإ���ض��رار ب�شرعيتها م��ن خالل
اال�ستقطاب من جمهوريات اال�ستبداد ،ويظهر هذا �إىل
حد ما يف الأردن ،و�أك�ثر ب��روزا يف املغرب ،ولكن ي�ستثنى
اجل���زائ���ر م��ن ه���ذا ال��ت�����ص��ن��ي��ف ف��ه��ي ج��م��ه��وري��ة ق��اع��دت��ه��ا
ع�سكرية وال��ب��ي��ان��ات الأ�سا�سية لها مم��ي��زة ،وق��د خا�ضت
اجلزائر حربا �أهلية دموية ب�سبب االنت�صار االنتخابي
للأحزاب الإ�سالمية يف الت�سعينيات.
ف��ك��ان املجل�س الع�سكري احل��اك��م يف اجل��زائ��ر ه��و جبهة
التحرير ال��وط��ن��ي פל”ן امل��ع��ادي��ة لال�ستعمار واحل��رك��ة
ال��ت��ي �أدت �إىل ا���س��ت��ق�لال اجل���زائ���ر ،وت��ت��م��ت��ع ب��ه��ال��ة من
التحرير الوطني وه��ي لي�ست طائفة �ضباط و�إمن��ا رمز

