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رض اخلطػػػػاب الغػػػػرر حػػػػوؿ اإلرهػػػػاب إطػػػػارا يفػػػػ
وقػػػػػد يسػػػػػم  هػػػػػ ا . مغّقػػػػػا لّتحّيػػػػػل وادلروعيػػػػػة

ػػػػل  اخلطػػػاب قناقمػػػػة مواضػػػػيع عديػػػدة  ػػػػًن أفُ 
اسػػػتنتاواتا تنتهػػػّ حتميػػػاً إذل تربيػػػر أسػػػ  هػػػ ا 
اخلطاب ومسَّماته إذ أّف الغايػة مػن معظػم هػ   
ادلنقاشات هػّ تقييػد األفكػار قسػَّمات اإلطػار 

 .وامتصاصها فيه
 

E. S. Herman and G. O’Sullivan, '«Terrorism» 

as Ideology and Cultural Industry', in A. 

George (ed.), Western State Terrorism, Polity 

Press, Cambridge 1991, pp. 39-75. 
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 صحافة حرة أو خاضعة؟
انت أـ  ًن»  1«.قانونية، ألف ه ا هو مسار التاريخ ال بد من إنقاذ اجلزائر اجلمهورية بكل وسيّة، قانونيةُ 

 
بدايػػة اخلطابػػات الداعيػػة إذل احلػػرب، خاصػػة بعػػد أف أدى تسػػارع  ؽلكػػن اعتبػػار هػػ ا النػػداءُ 

إذل تدهور أوضاع الصحافة، الػ    2444األحداث  داة توقيف ادلسار االنتخار يف يناير 
زواؿ معظػػم الصػػحف هػػ ا التػػدهور أذَف بػػ. 2494ُانػت قػػد شػػهدت ازدهػػاراً حقيقيػػاً منػ  

ػػ لك بعػػ  اجلرائػػد الناطقػػة بالفرنسػػية، وريػػع الصػػحف ادلعارضػػة لّنظػػاـ  الناطقػػة بالعربيػػة ُو
 .العسكري بصفة خاصة

ال ؽلكػػن فهػػم دور الصػػحافة يف اجلزائػػر بػػدوف التمييػػز بػػٌن األووػػه ادلختّفػػة لّمسػػ لة إذ 
طػػة يف الصػػراع القػػائم  تقػػـو الصػػحافة بصػػيا ة اخلطػػاب حػػوؿ الدؽلوقراطيػػة يف حػػٌن أ ػػا متور 

ُفئػػػة فاعّػػػة باألزمػػػة عّػػػى سلتّػػػف ادلسػػػتويات مػػػن وهػػػة، وأ ػػػا مسػػػتهدفة وضػػػحية يف هػػػ ا 
لقد وضع النظاـ تدابًن لفرض ضغوط مالية عّى الصحافة بغػرض . الصراع من وهة أخرى

ما وضع قيوداً لرقابتها  إخضاعها،ُ 
طريػق التهديػػد بػػادلنع، عػػن  24442اسػتطاع النظػػاـ تطويػع الصػػحافة بعػػد انقػالب ينػػاير 

اف أـ دائماً  –وادلنع الفعّّ  زلاربػة المػغب »بػدعوى خرقهػا لّتوصػيات ادلتعّقػة بػػ –مؤقتاًُ 
لػػػػوزارة الداخّيػػػػة واخلػػػػاص « ادلرسػػػػـو السػػػػري»تػػػػارًة، وبػػػػدعوى خرقهػػػػا لتعػػػػاليم  3«واإلرهػػػػاب

 4الصػادر يف وػلتوي ه ا ادلرسػـو . تارة أخرى   «التعامل مع األخبار ذات الطابع األمين»بػ
عّػػػى توصػػػيات مووهػػػة إذل األطػػػر اإلعالميػػػة يف الػػػبالد، فهػػػو بالفعػػػل قثابػػػة  2444يونيػػػو 

السػػػادة مسػػػؤورل النمػػػر »ُمػػػا يوصػػػّ هػػػ ا ادلرسػػػـو . قػػػانوف تطبيقػػػّ لّمنػػػاورات اإلعالميػػػة
ػػل الطاقػػات احليػػة يف الػػبالد مػػن »: بقولػػه« والصػػحافة الوطنيػػة يف الوقػػت الػػ ي تُبػػ ؿ فيػػهُ 
ػػػة مكافحػػػة  أوػػػل استئصػػػاؿ اإلرهػػػاب والمػػػغب، إننػػػا واعقػػػوف مػػػن دعمكػػػم الفعّػػػّ يف معُر

وتنبه ادلادة األوذل من ه ا ادلرسـو ادلعنيػٌن بػاألمر إذل أنػه قػد ش إنمػاء « .اإلرهاب والمغب
ُُّفػػػت بالعالقػػػات مػػػع وسػػػائل اإلعػػػالـ فيمػػػا ؼلػػػ  صػػػيا ة األخبػػػار و ريػػػر  خّيػػػة اتصػػػاؿ 

إضافة إذل ذلك ين  آخر إوػراء اذ تػه . «الوضع األمين»بػوإذاعة البيانات الرمسية ادلتعّقة 

 

  
 .ه   ادلقالة راوع نسخة ادلرسـو يف مّحق 
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يف ادلطػػػابع بغػػػرض ادلراقبػػػة « جلػػاف رقابػػػة»عّػػػى إنمػػػاء  2444فربايػػػر  22وزارة الداخّيػػة يف 
ػػػدة رمسيػػػاً »والتعتػػػيم عّػػػى  وقػػػد ش حأػػػز أو  4«.األخبػػػار ادلتعّقػػػة بالوضػػػع األمػػػين و ػػػًن ادلُؤ

 5.إيقاؼ أُثر من عمر صحف من  ه ا التاريخ
إضػافة إذل الرقابػػة ادلفروضػة نتيأػػة قػانوف مكافحػػة اإلرهػاب والرقابػػة ال اتيػة الػػ  يفرضػػها 
الصحافيوف عّػى أنفسػهم، تورطػت الصػحافة يف الصػراعات الػ  بػرزت بػٌن سلتّػف أونحػة 

فػال ؽلكػن أليػة صػحيفة أف تبقػى عّػى . السّطة ال  توظف الصحفُ  لسنة ناطقػة بامسهػا
اخلػ  السياسػّ  يقتضػّ انتهاوهػاالَعَصػبات يف قيػادة اجلػيا شلػا السػاحة بػدوف يايػة إحػدى 
إذ أف أي ابتعػػاد عػػن هػػ ا اخلػػ  قػػد يػػؤدي إذل إيقافهػػا أو منعهػػا  لّعصػػبة العسػػكرية احلاميػػة
ػػل الصػػحف الػػ  دعػػت إذل ادلصػػاحلة واحلػػوار بػػٌن . بطػػرؽ قانونيػػه أو ماليػػة ومنعػػت هكػػ اُ 

تاف الّتاف اختفتا من زلالت بيػع اجلرائػد منػ  واجلريدتاف األخًن . سلتّف األطراؼ واألحزاب
 .الوطنو احلرية: علا 2444ديسمرب 

إّف سياسػػػػة االحتكػػػػػار هػػػػّ إحػػػػػدى الطػػػػرؽ األخػػػػػرى الػػػػ  يّأػػػػػ  إليهػػػػا النظػػػػػاـ لتطويػػػػػع 
الصػػػحافة إذ أّف الدولػػػة طّػػػك ادلطػػػابع األربعػػػة الوحيػػػدة ادلووػػػودة يف الػػػبالد وطنػػػع إنمػػػاء أيػػػة 

مػا أوقفػت الػد انػت منظمػة األمػم ادلتحػدة لّابيػة والعّػـو مطبعة خاصػة،ُ  عم ادلػارل الػ يُ 
وتُنػته  أيضػا سياسػة االحتكػار هػ   . قد قدمته إلنمػاء مطبعػة خاصػة( Unesco)والثقافة 

ة الوطنية لّطبع  الػة  6ال   تكر استًناد الورؽ،( SIA)من خالؿ المُر ػ ا مػن خػالؿ الُو ُو
ػػ داة الوطنيػػة لّنمػػر واإلشػػهار الػػ   تكػػر سػػوؽ ا إلعػػالف والػػ  يوظ فهػػا النظػػاـ العسػػكريُ 

ويف هػػػ ا . مػػػن اإلعالنػػػات%  44فَػعَّالػػػة لّمعاقبػػػة واإلخضػػػاع إذ أ ػػػا تسػػػيطر عّػػػى حػػػوارل 
ال ؽلكػػػن إخفػػػاء إرادة السػػػّطات العامػػػة يف تػػػروي  »: المػػػ ف تقػػػوؿ الصػػػحفية  نيػػػة موفػػػق

ظػػػراً الحتكارهػػػا الصػػػحف  ػػػًن ادلواليػػػة ذلػػػا وذلػػػك عػػػن طريػػػق توزيػػػع تفضػػػيّّ ل عالنػػػات ن
 7«.لّقطاع العاـ ل عالف

نػػا قػػد أشػػرنا فيمػػا سػػبق إذل الضػػغوط والعراقيػػل اليوميػػة الػػ  تتعػػرض ذلػػا الصػػحافة  وإذاُ 
عنصػػر فاعػل يف األزمػػة احلاليػػة، إذ إف  اخلاصػة، فػػذف ذلػك ال يعفينػػا مػن ضػػرورة النظػػر إليهػاُ 

حريػة التعبػًن  ػت شػعار  اعتبارها ضحية فق  لن ؼلدـ سوى مصاحل أولئػك الػ ين ػلػاربوف
 .حرية التعبًن

إف اذليمنػػػة عّػػػى وسػػػائل اإلعػػػالـ عمومػػػاً، والصػػػحافة خصوصػػػاً، شلارسػػػة تقّيديػػػة تروػػػع 
و ورها إذل احلقبة االستعمارية  ًن أ ا تواصّت بعد االسػتقالؿ وانتمػرت يف عهػد احلػزب 

بًنة من الصحافيٌن يف البالد ما وإف . الواحد هػد احلكػم العسػكري هم إال نتػاج عرلموعةُ 
ية  – هم السياسػػػّ –بمػػػعار االشػػػاُا يَّػػػف سػػػُّو فيػػػدَّعّ . الػػػ ي قَػْولػػػب عقػػػافتهم ادلهنيػػػة ُو
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مػػػػا ػلتكػػػروف االنتسػػػاب إذل الدؽلوقراطيػػػة، إالّ أ ػػػػم الصػػػحافيوف هػػػؤالء  أ ػػػم دؽلوقراطيػػػوفُ 
 (L’Authentique) لوتنتيػػكفّػػم تَػعُػػْد تبعيػػة صػػحيفة . يتّقػػوف التوويهػػات مػػن طػػرؼ اجلػػيا

، إحػػػدى الصػػػحف اليوميػػػة (Liberté) ليػػػربيلّأنػػػراؿ بتمػػػٌن سػػػراً عّػػػى أحػػػد، أمػػػا صػػػحيفة 
ل من ينته  احلػل السياسػّ، فهػّ  تُػدار منػ  زمػن طويػل مػن بػاري  »األُثر تأماً عّىُ 
اجملاهػد جلريػدة " ادلراقبػة واحلمايػة"عرب شخ  يػدعى فتّػاو وهػو مسػؤوؿ سػابق عػن مكتػب 

(Moudjahid.)»8 
بػػٌن االستئصػاليٌن، العسػػكريٌن مػػنهم وادلػدنيٌن، قػػد طػاوز التواطػػؤ ادلنطقػػّ  إف التحػالف

قػػػد تعهػػػدوا بذضػػػفاء التغطيػػػة »النػػػاوم عػػػن تقػػػارب ادلصػػػاحل األيديولوويػػػة، فادلػػػدنيوف مػػػنهم 
األيديولوويػػة لّقمػػع بتقػػدا ادلػػربرات لّخيػػار االستئصػػارل ولّسػػّطة الػػ  تنتهأػػه أمػػاـ الػػرأي 

 9«.العاـ العادلّ
حافة احلكوميػػػػة ومعظػػػػم الصػػػػحف اخلاصػػػػة تػػػػؤدي هػػػػ   ادلهػػػػاـ إمػػػػا عػػػػن قناعػػػػة إف الصػػػػ

 .سياسية وإما بناًء عّى تعاوف تّقائّ مهين، أو قأرد االلتزاـ الوظيفّ
إف التبعيػػػة ادلاليػػػة لّصػػػحافة اخلاصػػػة وخضػػػوع بقائهػػػا إلرادة النظػػػاـ والتيػػػارات ادلسػػػيطرة فيػػػه 

ّهػػػا أدت إذل  وأل ػػا تعتػػػرب . وقػػوع هػػ   الصػػحافة رهينػػػة لّنظػػاـوادلعاديػػة لوصػػولية اإلسػػالميةُ 
تبػػت  نفسػػها يف حػػرب مػػع اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ ومػػع اجلماعػػات ادلسػػّحة، فذ ػػا نػػادراً مػػاُ 

وبػػ لك دل تسػػتطع الصػػحافة أف تقػػـو بػػدور . عػػن طػػاوزات السػػّطة الػػ  اسػػتهدفت اإلسػػالميٌن
أبػػرز العناصػػر الفاعّػة فيهػػا، السػػيما  المػاهد عّػػى احليػاة السياسػػية يف الػػبالد، بػل أصػػبحت مػن
 10.بعد تعرض بع  الصحفيٌن ذلأمات اجلماعات ادلسّحة

لقد لعبت الصحافة دوراً فّعاالً يف احلرب النفسية ال  يمنها النظاـ العسكري واألوهػزة 
بًنة، خاصة . التابعة له، وإف ذلك الدور لي  زلايداً  انت الصحافة تعرضت لضغوطُ  إفُ 

إالّ أف ذلػػك ال يضػفّ عّيهػػا صػػفة الضػػحية أو المػػهيدة  11صػػفيات اجلسػػدية،عػن طريػػق الت
 .الدؽلوقراطية، ال سيما أ ا تّعب دور المريك يف ه   احلرب ال  يمنها النظاـ العسكري

ثػػًنا مػػا تظهػػر نفسػػها قظهػػر المػػهيد يف سػػبيل حريػػة الصػػحافة  –إف بعػػ  الصػػحف  الػػ ُ 
عاتبػػة فيمػػا ؼلػػ  –والتعبػػًن 

ُ
فبعػػد انقضػػاء . معاجلتهػػا لوخبػػار واضليازهػػا يف تقػػدؽلها تسػػتحق ادل

زمػػن طويػػل عّػػى تقػػدا والئهػػا والتزامهػػا السياسػػّ لّنظػػاـ وأعوانػػه، دل تػػادد يف اتػػاـ منتقػػديها 
 12.والتنديد بكل من ؼلالفها الرأي يف قضية احلرب ال  تدمر البالد

 توزيع العمل بٌن الصحفيٌن والعسكريٌن
يع احلػروب، فػذف لّبعػد النفسػّ دوراً حامسػاً حػٌن يَفػرض اخليػار احلػرر ُما هو احلاؿ يف ر

وتػػػربز مػػػن وػػػراء ذلػػػك رلموعػػػة مػػػن التفسػػػًنات الػػػ  تتميػػػز . نفسػػػه عّػػػى ريػػػع ادلسػػػتويات
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ّل شخ  أف ؼلتار موقفه عّمػاً أف لػي  هنػاؾ : ببساطة م هّة ر م وخامة عواقبها فعّىُ 
رسـو من طرؼ النظػاـ العسػكري وأتباعػه ادلػدنيٌن إذ أّف أّي اضلراؼ عن اخل  ادلأّي اختيار 

اطػػػػا  »ُمػػػػا أف ادلضػػػػّ يف . يػػػػؤدي حتمػػػػاً إذل اسػػػػتأالب تمػػػػة دعػػػػم اإلرهػػػػاب أو تربيػػػػر 
ػػػاف مؤيػػػدو احلػػػرب المػػػامّة يبػػػ لوف قصػػػارى وهػػػدهم لقّػػػب « معػػػُا  يعػػػين ادلػػػوت، وإفُ 
تبتػػه ليّػػى عسػػالوي، وهػػّ وزيػػرة سػػاب. األدوار قة، حػػوؿ وأحسػػن مثػػاؿ عّػػى ذلػػك هػػو مػػاُ 

 :إذ قالت 2444نداء السّم ال ي أطّق يف نوفمرب 
ودعػػاة ادلصػاحلة هػػو بػػالعك  نػػداء ( Sant-Egidio)إف نػداء مػػوقعّ وعيقػػة سػانت إغليػػديو 

مػا هػو نػداء لّحػرب األهّيػة  فالسػالـ لػي  مفهومػاً رلػرداً، بػل  ]...[لالستسالـ أمػاـ الفاشػيةُ 
ل ما ػلمل ذلك م  13.ن معىنيبىن عّى أنقاض احلرب معُ 

ويف مسػػػػػػػاندتا الفعالػػػػػػػة لقيػػػػػػػادة اجلػػػػػػػيا تسػػػػػػػتخدـ الصػػػػػػػحافة اجلزائريػػػػػػػة ترسػػػػػػػانة رمزيػػػػػػػة 
فقػد حاولػت يف ادلرحّػة األوذل إضػفاء صػورة علأيػة . وأيديولووية لصنع نظرة مانَويّة لّوضػع

، الػػ  حػػازت مػػرتٌن عّػػى أ ّبيػػة األصػػوات (FIS –إ .إ.اجل)عّػػى اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ 
ػة فاشػية المعبية، وذ ّ األدلػاو وصػل إذل احلكػم )لػك بتمػبيهها حبُر احلػزب الػوطين االشػاُا

أما يف ادلرحّة الالحقة فَمثَّػَّت الصحافة اجلبهة اإلسالمية (. عن طريق االقااع 2444عاـ 
؛ مػن هنػا أتػت تسػمية «اخلُمػًن احُلمػر»ل نقاذ بذرهاب وحمّ لي  له نظػًن تػارؼلّ سػوى 

ػػات اإلسػػالميةباعت« اخلُمػػًن اخلضػػر» ويف ادلقابػػل تمػػًن . بػػار الّػػوف األخضػػر لونػػاً رمزيػػاً لّحُر
اجملتمػع »ه   الصحافة إذل األحزاب السياسية الصغًنة وبعػ  اجلمعيػات الثقافيػة قصػطّ  

وإف دل غَلُػػػز . بػػػالر م مػػػن عػػػدـ طثيّيػػػة هػػػ   األقّيػػػات لّمأتمػػػع اجلزائػػػري« ادلػػػدو اجلزائػػػري
فػػال غلػػوز تناسػػّ أنػػه يتميػػز بكثػػرة الرمػػوز واألمسػػاء ألطػػر « دواجملتمػػع ادلػػ»إنكػػار ووػػود هػػ ا 
 .فار ة يف رلمّها
، «الدولػػة اجلمهوريػػة الدؽلوقراطيػػة»طسػػيد العمػػود الفقػػري لػػػ« اجملتمػػع ادلػػدو»يػػزعم هػػ ا 

ػامالً  ولكػن ادلطالػب الثقافيػة والنسػائية الػ  . خاصة إذا مسحت له الدولة ب ف يتطور تطوراًُ 
الصػػػػحافة ال تػػػػم اجلنػػػػراالت إال بقػػػػدر مػػػػا ؽلكػػػػنهم اسػػػػتغالذلا يف احلػػػػرب يتبناهػػػػا وػػػػزء مػػػػن 

ادلؤيػػدوف لّخيػػار « الػػدؽلقراطيوف»وتبعػػا ذلػػ   السياسػػة ُمػػن  . النفسػػية وإلدامػػة بّبّػػة األذهػػاف
حػ  ال « خطػوط يػراء»احلرر رلاالً لّتعبػًن عػن هػ   ادلطالػب،  ػًن أف هػ ا اجملػاؿ زلػدد بػػ

ممروع »وال يهم أورل األمر يف اجلزائر  قيق . «لثوابت الوطنيةالتوويهات أو ا»يتم ذطّ 
ػػاف أو  ػػًن ذلػػك  –« لبنػػاء اجملتمػػع بػػل إف مػػا يسػػعوف إليػػه هػػو احلفػػاظ عّػػى  –دؽلػػوقراطُّ 

ويػػػػّدعّ هػػػػؤالء أ ػػػػم َعْصػػػػرانيوف عّػػػػى ظلػػػػ  اجُلْمهوَرويّػػػػة . احلكػػػػم وعّػػػػى امتيػػػػازاتم اخلاصػػػػة
اريكاتوريػػػػػاً هزليػػػػػاً بائسػػػػػاً لَّعْصػػػػػرانية  الفرنسػػػػػية، ر ػػػػػم أف حػػػػػداعتهم ال طثػػػػػل إال استنسػػػػػاخاًُ 
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الفرنسػػػػية، ألف هػػػػ ا المػػػػعار يثػػػػًن ويسػػػػتأّب تعػػػػاطف وتضػػػػامن الػػػػرأي العػػػػاـ العػػػػادلّ ضػػػػد 
وإضػػػافة إذل احتكػػػار االلتػػػزاـ باحلداعػػػة والدؽلوقراطيػػػة والعدالػػػة واحلريػػػػة . «التعصػػػب الػػػديين»

، تُػنَػػػاِور صػػػحافة النظػػػاـ (اجلزائػػريٌنمعينػػػة مػػػن « فئػػػة»الػػػ  ال تصػػػ  إال لػػػ)وحقػػوؽ اإلنسػػػاف 
بمعار ورموز احلػرب العادلػة ادلمػروعة، موظفػًة ذلػ ا الغػرض صػور وخطابػات حػرب التحريػر 

 .الوطنية وأساطًن ادلقاومة الفرنسية ضد الفاشية
اجلزائػريٌن، السياسػيٌن مػنهم وادلثقفػٌن، ُمَمػرَّبة برُهػاب اإلسػالـ « اجلمهوريٌن»إف عقوؿ 

االسػػػػػتعمار والػػػػػ ي ( anthropologues)وإناسػػػػػّيو ( ethnologues)لّيو الػػػػػ ي نمػػػػػر  ِسػػػػػال
َقولبػػات 

ُ
فهػػم يػػرددوف . الغربيػػة ادلنحػػازة ضػػد اإلسػػالـ( stéréotypes)يتطػػابق بوضػػوح مػػع ادل

. الزعم أف اإلسالـ مصدر االضلطاط والتطرؼ وأنه ال يتماشى مع احلداعة والقػيم اجلمهوريػة
احلريػػػػة إف عمّيػػػػة اسػػػػتعمار العقػػػػوؿ هػػػػ   ذلػػػػ ا نتػػػػائ  مػػػػدمرة، إذ أف بعػػػػ  القػػػػيم وادلبػػػػادئُ 

 .والكرامة اإلنسانية والعدالة االوتماعية قد ُتصادر لغرٍض وحيد أال وهو احلرب
ٌل من الرأي العاـ الوطين والُدَورل واقٌع  ت وطْ ة التفسػًن األحػادي لوحػداث، وهػو  ُو

. عّى بعضها وؼلفّ الػبع  اخخػر« أحداث»تفسًن منحاز ؽلّيز بٌن الوقائع فُيضفّ منػزلة 
ػػػػل َتواطُػػػػؤ مػػػػع الطغمػػػػة  وقػػػػا أف مكافحػػػػة اإلرهػػػػاب أُعّنػػػػتُ  ولويػػػػة وطنيػػػػة، فقػػػػد أصػػػػب ُ 

ػل تقيػيم أو  ّيػل مغػاير لرؤيػة  –« حامية الدؽلوقراطيػة» –العسكرية  ال ػلتػاج إذل تربيػر، ُو
ر ا. وموقف النظاـ يُعّتم أو ؽُلنع ِبَدْعوى اإلرهاب حلػرب بصػراحة حػ  ال ومع ذلك فال تُ 

ل الِقػوى رلنػدة لتغييبػه « العدو»يُعاؼ بػ ضمنياً وال ُتضفّ المرعية عّى ووود ، ر م أفُ 
ػػػل الطػػػرؽ ذلػػػ ا الغػػػرض بنػػػاءاً عّػػػى تعّيمػػػات . ولّتقّيػػػل مػػػن شػػػ نه والستئصػػػاله وتسػػػتخدـُ 

العسكريٌن قصد تمويه مسعة الطرؼ اخخر وتروي  األُاذيب والتهم ضد  و ًن ذلػك مػن 
إننػا ننتقػل مػن لغػة اخلمػب إذل لغػة القػ ؼ »: يقػوؿ الصػحفّ بوسػعد عبػديا 14.لتضّيلا

ػْكبوتة إذل عهد الصحافة اذلائأة
َ
 15«.الالذع دوف مرحّة انتقالية، ومن عهد الصحافة ادل

بذمكانيػػة مراوعػػة ( 2444-2494)وبعػػد أف حظيػػت الصػػحافة اجلزائريػػة لوقػػت قصػػًن 
بقطاعيهػػا العػػػاـ واخلػػاص سػػػرعاف مػػا عػػػادت إذل شلارسػػػات  دورهػػا وأخالقياتػػػا ادلهنيػػة، فذ ػػػا

ال  درّبت األ ّبية الساحقة من الصحفيٌن عّػى خدمػة احلقػد وتربيػر « ادلدرسة العسكرية»
 .اخليار احلرر

لقػد طػػت تعبئػػة »: ، قػاؿ الّػػواء ادلتقاعػد رشػػيد بػن يّػػ "الفرصػة األخػػًنة"ويف مقػاؿ بعنػػواف 
ضػػػد ادلسػػػاندين لّحػػل السػػػّمّ ولّمصػػػاحلة، وش تقػػػدؽلهم  وسػػائل اإلعػػػالـ إلطػػػالؽ األُاذيػػب

 16.«عّى أ م خونة لّقضية الوطنية
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ما سنرى الحقا من خالؿ أمثّة مّموسة، فذف الصحافة اجلزائرية دل تكتف باخلضوع  ُو
ألوامػػػر اجلنػػػراالت بػػػل وقفػػػت بقػػػوة يف صػػػفوفهم، وإذا غلػػػوز نقػػػد احاافيتهػػػا فػػػال شػػػػك أّف 

ا تها يف ممروعهمُ   (.وما زالتُ  لك)نت متحمسة ونمطة مماُر

 «من ليسوا معنا، هم ضدنا»
 –َ َػػزََّب موقػػع قسػػم مػػن الصػػحافة  2444مباشػػرة بعػػد توقيػػف االنتخابػػات يف شػػهر ينػػاير 

ونصَّػػب « احلػػرب المػػامّة»بمػػكل واضػػ  مػػع مػػا تسػػميه السػػّطة  –« ادلسػػتقّة»ادلوصػػوفة بػػػ
ات المعبيةنفسه ناطقاً رمسياً لبع  األطراؼ األُثر عداء  وتعتقد ه   األطػراؼ  17.لّحُر

، حػػػػزب طبيعتػػػػه إرهابيػػػػة .إ.إ.أف العػػػػدو األساسػػػػّ لّأمهوريػػػػة ولّدؽلوقراطيػػػػة يتمثػػػػل يف اجل
ل من له عالقة مػن قريػب أو مػن . حسب ما تزعم ويَػتَػَرتَّب عّى ذلك إعالف احلرب عّىُ 

روما، ال ي ضػم أهػم فمثال ش تمويه وتّطيخ مسعة ادلوقعٌن عّى عقد .بعيد مع ه ا احلزب
قالػػت وريػػدة . أحػػزاب ادلعارضػػة، حيػػث قُػػدموا عّػػى أ ػػم يتواطئػػوف َمْوضػػوعّياً مػػع اإلرهػػاب

 (:Le Matin) لوماتن
اف فيه أيد بن بّػة ػلتضػن حبػرارة أنػور هػداـ  عضػو خالفػة  –وباألم  ويف الوقت ال يُ 

ة الكاعوليكيػػة الػػ  فقػػدت  ػػت األنظػػار الراعيػػة دلمثّػػّ الكنيسػػ –اجلماعػػة اإلسػػالمية ادلسػػّحة 
بع  أعضائها قتال من طرؼ رواؿ أنور هداـ نفسه، يف هػ ا الوقػت بالػ ات ُذبػ  طفػل يبّػ  

  18 .السبع سنوات بتازولت يف والية باتنة
انػػػت حكوميػػػة أـ خاصػػػة،  تكػػػر  إف السػػػّطات وأوهػػػزة الدعايػػػة ادلسػػػموح تػػػا، سػػػواءُ 

ػاف هػ ا اخلػ  . الف خطهػامفهـو اإلرهاب وال تسم  ألّي حديث عنه بمػكل ؼلػ ومػن أُر
ػػػل عمػػػل  مػػػا أّفُ  ػػػاف حقيقيػػػا أـ ال، «إرهػػػار»أف إرهػػػاب الدولػػػة ال ووػػػود لػػػه،ُ  ، سػػػواءُ 

يُنَسػػػب حتمػػػاً لعناصػػػر خاروػػػة عػػػن احلكػػػم، فمػػػن ة ال غلػػػوز الكػػػالـ عػػػن شلارسػػػة التعػػػ يب 
ت اجلماعػػػػا»وال ؽلكػػػػن أيضػػػػاً التصػػػػري  أف ظهػػػػور . واجملػػػػازر الػػػػ  قامػػػػت تػػػػا قػػػػوات األمػػػػن

ػػػػل شػػػػرائ  « ادلسػػػػّحة هػػػػو رد فعػػػػل عّػػػػى توقيػػػػف االنتخابػػػػات والقمػػػػع الػػػػ ي ُسػػػػّّ  عّػػػػىُ 
اْرِتكػاس  ما يسػتحيل ربػ  ادلعارضػة ادلسػّحة بالتأربػة االسػتعمارية، أي تصػّورهاُ  اجملتمع،ُ 
عّى العنف البنيوي الراسخ يف هيكل السػّطة لنظػاـ يسػتمد أسسػه مػن الدولػة االسػتعمارية 

 . «دؽلوقراطيوف»ن ال ين يّدعوف أ م ومن الدعم الفرنسّ وم
مفهػػػـو مػػػػبهم « ادلسػػػموح تػػػا»ويسػػػتخدـ معظػػػم السياسػػػيوف يف السػػػّطة ويف ادلعارضػػػػة 
ف صل ه ا ادلفهػـو هػو سػالح . ل رهاب ػلمل عواقب وخيمة عندما تُردد  وسائل اإلعالـ

لمػاب با« اإلرهػار»وققتضػى هػ ا ادلفهػـو لػي  العػدو . «العػدو»إيديولووّ ونفسّ ضد 
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اجلاهػػل العنيػػف فحسػػب، ولػػي  بادلناضػػل يف اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ الػػ ي يريػػد فػػرض 
الدولػػة اإلسػػالمية بقػػوة السػػالح وسػػفك دمػػاء ادلتعطمػػٌن إذل الدؽلوقراطيػػة واحلريػػة فقػػ ، بػػل 

 :يممل
اف واقفاً من  قّيل، دل يكن له سّوؾ أمراء العصابات األصػولية الدمويػة إف . الرول ال يُ 

ّهػا تػوحّ ب نػه الضػحية  ووهه ه الػربيء اذلػادئُ  الناعم النحيف وشعر  القصػًن األوعػد وسػُّو
َهػد د اإلشػارة ... ُػاف يبػدو ُو نػه فػالح عػادي مػن هػ   القريػة. بداًل مػن اجلػالد

ُ
ُػاف صػوته ادل

ػل . مػا امسػه؟ امسػه ال يهػم ]...[الوحيدة عّى ووود حيواف متوحا وشرير نائم يف ذاتػه  عّػىُ 
 19.مراد هو اسم آلة قاتّة. دل يعد إنساناً بَػْعد حاؿ مراد

أطفالنػػا ويسػػتغّل هػػ   الضػػحايا السػػاذوة ادلسػػكينة « يَػْعػػدي»واإلرهػػار مكيػػافيّّ ألنػػه 
فيأػب أف نكػوف بادلرصػاد ألف اإلرهػار مووػود يف  . ليأعل منها امتداداً ألعماله اإلوراميػة

ػػػ لقػػد صػػّدرت . رنػػا أو رقػػا أختنػػاقػػد يكػػوف زميّنػػا أو وا. «السػػمك يف البحػػر»ُػػل مكػػافُ 
 20«تالميػػػػػ  إرهػػػػػابيوف، ادلدرسػػػػػة يف خدمػػػػػة األصػػػػػولية؟»صػػػػػفحاتا بعنػػػػػواف لومػػػػػاتن وريػػػػػدة 

امّة لػ   21«ُيف أصبحنا إرهابيٌن؟: رواية مراهقٌن»وخصصت صفحةُ 
. إف مفهػػػػػـو اإلرهػػػػػار هػػػػػو قثابػػػػػة ممػػػػػأب عمّػػػػػّ ال يتطّػػػػػب الدقػػػػػة واألمانػػػػػة الفكريػػػػػة

ػػل مػػا يػػرتب  بػػاألخالؽ والثقافػػة والعّػػم وادلبػػادرة العػػ: اخخػػرفاإلرهػػار هػػو  دو، وهػػو نقػػي ُ 
هػػو حيػػواف . باختصػػار هػػو نقػػي  اإلنسػػانية. التارؼليػػة والنمػػاط االوتمػػاعّ التحريػػري، اخل

 .فق « آلة قاتّة»و
ػػػػة اإلسػػػػالمية . يسػػػػهل تػػػػ ا التصػػػػور إنكػػػػار قػػػػدرات الطػػػػرؼ اخخػػػػر فػػػػال يووػػػػد يف احلُر

مثقفػػػػػػػوف وال صػػػػػػػحافيوف وال تووػػػػػػػد نسػػػػػػػاء مػػػػػػػا دامػػػػػػػت  –ادلسػػػػػػػماة إرهابيػػػػػػػة  –ادلعارضػػػػػػػة 
الّػػػواي يقمػػػن بالػػػدعوة الستئصػػػاؿ اجلبهػػػة اإلسػػػالمية ل نقػػػاذ قػػػد مػػػنحن « الػػػدؽلوقراطيات»

« اذلمأيػػة التعصػػبية»النسػػاء، ومػػا دامػػت النسػػاء ضػػحايا  ُػػلأنفسػػهن حػػق الكػػالـ باسػػم 
و ن نساء  22.قأردُ 

ػػػػػل الػػػػ ين يعمّػػػػػوف عّػػػػى إغلػػػػػاد حػػػػل سياسػػػػػّ ل ّنقػػػػد االستئصػػػػػارل اذلػػػػػداـ إذ وتعػػػػرضُ 
. والتقػارب مػع اإلرهػابيٌن« الطػرؼ اخخػر»َيْسَتْأُّب الدفاع عن هػ ا احلػل تمػة االنتمػاء لػػ

فيحاؿ احملامّ عّّ ػلٍن عبد النور، رئي  الرابطة اجلزائرية لّدفاع عن حقوؽ اإلنسػاف، إذل 
ية، فيػتم التػربؤ أما حسٌن آيت أيد، األمٌن العاـ جلبهة الِقو  23،«لعنة التاريخ» ى االشػاُا

خائن ألنه  ته يف لقاء روما  –منهُ  يستطيع أف يعطّ أحكاماً تقيميػة » –من خالؿ مماُر
 24«.إلرضاء أخيه القاتل أنور هداـ
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ّ الووود ّّّ ُُ  ...اإلرهاب 
يتػػػه وباسػػػتحالة َتوق عػػػه فػػػيمكن أف ػلػػػدث يف أّي مكػػػاف ويضػػػرب أّي . يتميّػػػز اإلرهػػػاب حبُر

ما تربهن عّى ذلك ضحايا السيارات ادلفخخة والقنابل واجملازر اخلإنساف يف أّي وق . ت،ُ 
ػػل مػػواطن أو مواطنػػه ضػػحية اإلرهػػاب، ولكػػن ؽُلكػػن أف يمػػتبه فيػػه ... وؽلكػػن أف يسػػق ُ 

 .ب لك أيضاً 
ويّأػ  النظػاـ إذل التضػّيل يف حػق ادلعارضػة إلعػارة المػعب عّػى رفضػها وعػػداوتا إذ أف 

لتخريبيػػػػة والتقتيػػػل واجملػػػازر ونسػػػػبها بانتظػػػاـ جلماعػػػات مسػػػػّحة اإلشػػػهار ادلبػػػال  لوعمػػػاؿ ا
يُػػدَّعى أ ػػا تنتمػػّ لّأبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ يهػػدؼ إذل تمػػويه اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ 
وإذل الت ُيػػػد أف اإلرهػػػاب يقصػػػد  طػػػيم الدولػػػة ومؤسسػػػاتا الدسػػػتورية وبنيتهػػػا االقتصػػػادية 

 .واألمالؾ العامة
فمػػػثال عنػػػدما . احلوار فيُتهمػػػوف بػػػالتواطؤ يف هػػػ ا ادلمػػػروع التػػػدمًنيأمػػػا الػػػ ين ينػػػادوف بػػػ

رت وريدة  تبػت لوماتنُذ غلػب توقيػف "»: تصرػلات آيت أيد قناسبة عقػد نػدوة رومػاُ 
امػػل وشػػػامل إف اذػػاذ هػػ ا ادلوقػػػف حبضػػور اإلرهػػػار ." القتػػل وإالّ سػػتنهار الدولػػػة يمػػكلُ 

دولة وأمة، شّء ممّأعأنوار هداـ، ال ي نم  من  البداية لتدمًن   25«.اجلزائرُ 
، ومػػػن ة ال  تػػػاج «استئصػػػاله»وإذا ش الكمػػػف عػػػن طبيعػػػة اإلرهػػػاب بػػػات مسػػػموحا 

ال بػػد مػػن الػػرد عّػػى العنػػف ادلفػػروض بعنػػف قػػانوو أقػػوى، »: مكافحػػة اإلرهػػاب ألي تربيػػر
عوف أ ػػم ألنػه أصػب  اخف عابتػا أف الػ ين يّػوا السػالح لقتػل اجلزائػريٌن وإسػقاط الدولػة يػدَّ 

 26«.ال يهزموف
فاجلرائد تنمر األرقػاـ وأحيانػا األمسػاء . يوميا« اإلرهابيٌن»وهك ا غلب التعود عّى قتل 

ونوع السالح ال ي عثر عّيه ح  صارت قراءة ه   ادلعّومات أمراً عاديػاً وأصػب  مػن  ػًن 
 أف ، يف حػػػػٌن«ش القضػػػاء عّػػػػى إرهػػػار خطػػػًن»ادلعقػػػوؿ التمػػػكيك يف األخبػػػار مػػػػن طػػػراز 

وهػ ا يتطػابق مػع التعّيمػات الوزاريػة . األنباء عن اخلسائر يف صػفوؼ قػوات األمػن ال تُنمػر
 :اخلاصة قعاجلة األخبار األمنية ال  تنص  يف فقرتا السادسة بػ

إظهػػار الطػػابع الالإنسػػاو لّممارسػػات الوحمػػية ل رهػػابيٌن وبتسػػّي  األضػػواء عّػػى الػػ ب  
وموت األطفاؿ وتعطيبهم وقتػل أهػارل أعضػاء قػوات األمػن  واذلأمات عّى سيارات اإلسعاؼ

   .حبضور ح  أطفاؿ صغار

 
  
 .راوع نسخة ادلرسـو يف مّحق ه   ادلقالة  
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ر التفاصػػيل الدقيقػػة  أمػا فيمػػا ؼلػػ  الصػحفيٌن الػػ ين قُتّػػوا، فػذف الصػػحافة عػػادًة مػا تػػُ 
مػػة عّنيػػة  لعمّيػػة اال تيػػاؿ وتسػػمّ ادلسػػؤوؿ عػػن ذلػػك، ر ػػم أنػػه حػػ  اخف دل طػػر أيػػة زلُا

تابػة الصػحافة بػالردع فقػ   27.لية ادلمتبه تػمعادلة تبٌّن تورط أو مسؤو  ولػي  اذلػدؼ مػنُ 
ُمػا )« مكافحػة اإلرهػاب»بل هو إلشاعة الريبة والمك وس  اجملتمع إلظهػار صلػاح يّػة 

 28(.توحّ ب لك تعّيمات وزارة الداخّية

 لكنه عّى وشك االنْػِقراض... 
 البػا مػا ترافقهػا باالدعػاءات تردد النمرات اليومية أخبار االنتصارات عّى الصعيد األمين و 

ل مرة عّى . «بقايا اإلرهاب»و« ربع الساعة األخًن»عن  ور م أف الصحافة ال توافق يفُ 
ووهػػػة نظػػػػر احلكومػػػػة فذ ػػػػا ال تتػػػػواري عػػػػن نمػػػػر األخبػػػػار ادلثػػػػًنة، مثػػػػل اال تيػػػػاالت واجملػػػػازر 

يػػادة عػػدد وتبػػدي ترحيبهػػا بز  29والسػػيارات ادلفخخػػة، مػػن أوػػل إظهػػار البمػػاعة والوحمػػية،
ػز   31.وخاصة ادليّيمػيات 30قوات األمن وطنيد االحتياطيٌن، وإنماء احلرس البّدي ُمػا تُر

ػػػل  دائمػػػا عّػػػى أف اإلرهػػػابيٌن أقّيػػػة مػػػن قتّػػػة وسػػػفاحٌن سػػػيمكن الػػػتخّ  مػػػنهم بتأنيػػػدُ 
 .«الِقوى الوطنية»

وتّأػػ  الصػػحافة إذل الّػػب  حػػوؿ تنظػػيم اجلماعػػات ادلسػػّحة، وذلػػك مػػن أوػػل تضػػّيل 
العػػػاـ بزعمهػػػا أف قػػػوات األمػػػن تسػػػيطر عّػػػى الوضػػػع وتراقػػػب ادليػػػداف، فتمثّهػػػا تػػػارًة  الػػػرأي

ّها هرمية»بػ رلموعات صغًنة مستقّة عن بعضػها الػبع  »، وتارة أخرى بػ«رلموعات هيُا
بع  ادلئات مػن إرهػابيٌن مسػأٌّن عّػى »ُما هّ . «تزرع الرعب إلظهار نفوذ ال طتّكه

والسػتكماؿ هػ   . أحياناً أخرى« ألف عنصر منعزؿ»وهّ  أحياناً،« اجُل اذات ومالحقٌن
بصورة منتظمػة عّػى [ األمنية]معاجلة األخبار »الصيا ة لوحداث، فذف ه   اجلرائد تّتـز بػ

االبتػػػ اؿ والتقّيػػػل مػػػن التػػػ عًن النفسػػػّ لّعمػػػل اإلرهػػػار ادلخػػػّرب »وبػػػػ« الصػػػفحات الداخّيػػػة
 32«.لّحفاظ عّى معنويات األمة

قنػاع الػرأي العػاـ اجلزائػري واألونػو بضػرورة وفعاليػة احلمّػة ضػد التمػرد، إف الغرض هػو إ
انػت أـ  ػًن نِمػطة)وإخفاء مدى ادلعارضػة المػعبية  وقيامػاً بواوػب . ومػدى أعرهػا( نِمػطةُ 

رلموعػػػػػات الػػػػػدفاع »دعػػػػػت بعػػػػػ  اجلرائػػػػػد ادلػػػػػواطنٌن لالنتظػػػػػاـ يف « استئصػػػػػاؿ اإلرهػػػػػاب»
أّي »ُمػا حّرضػتهم عّػى اإلبػالغ عػن   33ّحة،لّتصػدي بالسػالح لّأماعػات ادلسػ« ال اي

وتػػػّدعّ هػػػ    34إضػػافة إذل قػػػ فها وذمهػػػا لكػػل مػػػن ال يتفػػق طامػػػاً مػػػع آرائهػػا،. «ممػػتبه بػػػه
فمػثال . «أشليػة األصػولية اإلسػالمية»اجلرائد أف سيادة الدولػة مسػتهدفة مػن طػرؼ مػؤامرات 
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ل نقػاذ ادلنحّػة يف  ُموؼ مدهمة عن الالوئٌن ادلنتمػٌن لّأبهػة اإلسػالمية» ت عنواف 
 :، نقرأ«أدلانيا، بوف تسا اجلماعات ادلسّحة

ػػػامال العضػػػوية يف اجلماعػػػة اإلسػػػالمية ادلسػػػّحة، فقػػػد قامػػػا  بػػػًن ولونيسػػػّ عضػػػوافُ  رابػػػ ُ 
ُمػا ػلظّػراف، مػع أسػامة مػدو، . 2444بتنظيم عمّيػة ضػد سػفارة اجلزائػر يف بػاري  يف أوت 

ات الميعية اإليرانية  35.ومع احلزب اإلسالمّ التابع حلكمتيار األفغاو التحالف مع احلُر
والغػػػرض مػػػن  ريػػػك هػػػ ا اخلطػػػر الػػػوعلّ هػػػو إظهػػػار أف الدولػػػة واجلػػػيا يسػػػيطراف عّػػػى 

يػػػربّر اقتحػػػاـ بعػػػ  األحيػػػاء « مكافحػػػة اإلرهػػػاب»وبػػػالطبع إف صلػػػاح يّػػػة . الوضػػػع األمػػػين
مػػػػة واإلعػػػػدامات بػػػػ« مطػػػػاردة اإلرهػػػػابيٌن»و( حسػػػػب هػػػػ   اجلرائػػػػد« السػػػػاخنة») دوف زلُا

ػػػل القػػػوات . واإلخفػػاءات القسػػػرية اخل ُمػػػا طػػػرب هػػػ   احلمّػػػة المػػعب عّػػػى قبػػػوؿ تواوػػػدُ 
مػا ( L'Horizon)فكتبػت عّػى سػبيل ادلثػاؿ وريػدة لػوريزوف . األمنية وتفاقم عسكرة اجملتمػع

 : يّّ
انػت  ػت وطػ ة اإلرهػاب. وبل القل َتَمػنَّأت ُحّوقنػا دلػدة طويّػة مػن . وولػة يف منطقػةُ 

تمفنا شػاحنة زلروقػة اخلو  ة شػعرنا باالطمئنػاف عنػدما رأينػا عػدد مهػم مػن ونػود  ]...[ؼ دلا ُا
إف ممػهد طفػل وػال  عّػى حأػر . اجليا الوطين المعو وهػم ؼلتّطػوف مػع السػكاف احملّيػٌن

 36.وندي يثًن مماعرنا
 وإلقنػػاع احلكومػػات األونبيػػة بػػ ف اجلػػيا اجلزائػػري ودولتػػه يسػػيطراف طامػػاً عّػػى اإلرهػػاب
يػػػد بػػػ ف اإلرهػػػاب لػػػي  قاصػػػراً عّػػػى اجلزائػػػر، بػػػل يمػػػابه العمّيػػػات  تّأػػػ  الدعايػػػة إذل التُو

ػػل مػػن إسػػبانيا وادلمّكػػة ادلتحػػدة و ًنهػػا مػػن الػػدّوؿ ُمػػا تػػردد بػػال مّػػل أف   37.اإلرهابيػػة يفُ 
بػػػًناً مػػػن الػػػدوؿ الدؽلوقراطيػػػة يف العػػػادل  مّػػػت قسػػػطها مػػػن اإلرهػػػاب أدل تسػػػتطع . عػػػدداًُ 

ية ضماف ادلصاحل األونبية يف اجلنػوب اجلزائػري؟ ألػي  مػن واوػب هػ   الػدوؿ الدولة اجلزائر 
مصػػادر »حسػػب  –مطػػاردة أعضػػاء اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ ادلقيمػػٌن فيهػػا، السػػيما أ ػػم 

 الػػػوطنوراء اال تيػػػاالت وتريػػػب األسػػػّحة إذل اجلزائػػػر؟ فمػػػثال تتسػػػاءؿ وريػػػدة  –« مطّّعػػػة
(El-Watan )وتقوؿ : 

ػز الػدورل لّتأػارة قدينػة نيػو هل ستنتظر احل كومة األمريكية عمّيػة وديػدة مثػل تفأػًن ادلُر
قبػل أف تعتقػل اإلرهػابيٌن اجلزائػريٌن ادلتواوػدين يف الواليػات ( World Trade Center )يػورؾ 

اف اْحِتياله، أف ينكر أف رئي  البعثة الربدلانيػة  ]...[ادلتحدة  يستحيل ألّي عقل بمري، مهماُ 
سػػػالمية ل نقػػػاذ يف اخلػػارج هػػػو أحػػػد ادلػػدبرين لّعمّيػػػات الرهيبػػػة الػػ  تنفػػػ  يوميػػػاً يف لّأبهػػة اإل

 .اجلزائر
إف تَػيَػّقظ الرأي العاـ الغرر لطبيعة اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ، وخاصة تريبها لوسّحة من 

بًن من طلبته الفكرية  38.أوروبا، سيتطّّب إبادة رهيبة لّمعب اجلزائري وتصفية وزءُ 
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 غالؿ الضحايا لغايات سياسيةاست
ػلتوي خطاب اإلقصاء واالستئصاؿ لّصحف عّى مواضيع ترّسخ تصو ر تبسيطّ ومػانوي 

فقػػد طػػّورت الدعايػػة احلربيػػة خػػالؿ السػػنوات األخػػًنة مػػن احلػػرب خطػػاً واحػػداً . يف األذهػػاف
راهيػػة وإنكػػار  ػػاف هػػ ا اخخػػرلّتفكػػًن يعتمػػد عّػػى خطػػابُ  ْعيػػٌن قػػابالً لِّتػَ  اخخػػر، سػػواءُ 

ػػػػّ»أو « اإلرهػػػػار»، «ادلتحأبػػػػة»، «ادلّتحػػػػّ») ػػػػاف رلهػػػػوالً ( «احلُر عدؽلػػػػة « ُتّػػػػة»)أوُ 
 (.المكل يسهل استعماذلا لّدعاية

ِمْصػػػػدمة لػػػػرف  « الكتّػػػػة»فُتسػػػػتخدـ أحيانػػػػا هػػػػ    ولّمقاومػػػػة، ولتعبئػػػػة « الوحمػػػػية»َُ
عّػػى ادليّيمػػيات وإعػػارة احلمػػاس الػػوطين، وُتصػػور أحيانػػا أخػػرى يف شػػكل شػػعب مػػنكما 

ػػػػػ ا حسػػػػػاس خلطػػػػػاب  األصػػػػػولية »نفسػػػػػه، وعػػػػػاب ، وواهػػػػػل، وأسػػػػػًن عاداتػػػػػه السػػػػػّفية، ُو
  39.«اإلسالمية

تصػػػػف هػػػػػ   الصػػػػػحافة شػػػػرائ  المػػػػػعب ادلنػػػػػاه  لّسػػػػّطة بالكتّػػػػػة اجلماديػػػػػة وعدؽلػػػػػة 
ضػػػحايا »المخصػػػّية، يف حػػػٌن أ ػػػا تصػػػف المػػػرائ  األخػػػرى مػػػن نفػػػ  المػػػعب ورهػػػور 

فعّػػى سػػبيل ادلثػػاؿ نمػػرت وريػػدة . لمخصػػيةبصػػفات تضػػفّ عّيهػػا النمػػاط وا« اإلرهػػاب
انػػػت عناوينهػػػا 2444مػػػارس  44قناسػػػبة مظػػػاهرة ( El Watan) الػػوطن : عػػػدة مقػػػاالتُ 

بػػػػًنة لّتأنيػػػػد الػػػػوطين» ، «طالبػػػػات الثانويػػػػة ينػػػػػزعن احلأػػػػاب»، «طّيعػػػػة التصػػػػدي: يّػػػػةُ 
امسػػة مػػن عمرهػػا وأـ لطفّػػٌن يف الثانيػػة واخل 44ذحبػػت إشػػراؽ، وهػػّ طبيبػػة أطفػػاؿ يف الػػػ»و

مػػػػػػن عمرعلػػػػػػا، األسػػػػػػبوع ادلاضػػػػػػّ يف ظػػػػػػروؼ  امضػػػػػػة يف احلػػػػػػّ اإلسػػػػػػالمّ لبػػػػػػوقرة قػػػػػػرب 
 40«.العاصمة

انػػت تنػػادي بػػاحلوار وادلصػػاحلة الوطنيػػة،  2444مػػايو  9أمػػا يف مػػا ؼلػػ  مسػػًنة  الػػ ُ 
، ر ػػػم «الكتّػػػة اجملهولػػػة»فمػػػّهر االستئصػػػاليوف والصػػػحافة بػػػاجلمهور ادلمػػػارؾ معتػػػربين إيػػػا  

إذل تّػػػػك  –مػػػػن الرابطػػػػة اجلزائريػػػػة حلقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف  –يوسػػػػف فػػػػت  ا  انضػػػػماـ ادلرحػػػػـو 
انػػػػت هػػػػ   الصػػػػحافة بادلرصػػػػاد . ادلظػػػػاهرة ولكػػػػن عنػػػػدما ا تيػػػػل هػػػػ ا األخػػػػًن سػػػػرعاف مػػػػاُ 

 41.«استغالؿ موته سياسيا»لػ
، قوافقتهم أو بدو ا، «ضحايا إرهاب األصولية اإلسالمية»وهك ا َيْستغّل اجلمهوريوف 

ش ا تصػػػػػػػاتن واختطػػػػػػػافهن وذحبهػػػػػػػن، « نسػػػػػػػاء وزائريػػػػػػػات»: دائهملتمديػػػػػػػد قائمػػػػػػػة شػػػػػػػه
قتّػوا يف االنفأػارات، ورلاهػدوف قػػدامى « أطفػاؿ أبريػاء»ش قطػع رؤوسػهم، و« مفكػروف»و

ػػل . متقاعػػدوف، وصػػحفيوف، وشػػباب اخلدمػػة الوطنيػػة، وأعضػػاء سلتّػػف احلكومػػات وػلػػرؾُ 
وقراطيػػة حسػػب مػػزاعم خطػػاب هػػؤالء نفػػ  اإلؽلػػاف ونفػػ  الر بػػة يف السػػالـ واحلريػػة والدؽل
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رنػػا  آنفػػا، فيػػتم . هػػ   الصػػحافة وؼلضػػع هػػ ا االسػػتغالؿ لػػنف  ادلنطػػق االزدواوػػّ الػػ ي ُذ
ُطَْحػق « اإلرهػابيٌن»فبعػد قتػل . أحيانا بتمّّك القتّػى وؽُلػاَرس أحيانػا أخػرى بتأاهػل القتّػى

ى عّػػػػػ( أي رلهػػػػػوؿ وزائػػػػػري)« X-Algérien»هػػػػػويتهم بعػػػػػد دفػػػػػنهم حيػػػػػث تكتػػػػػب العبػػػػػارة 
 .قبورهم، وهّ عبارة ت ُّر اجلزائري بعهد االستعمار

ػػػل ا تيػػػاؿ ػػػل انفأػػػار وبعػػػدُ  م اجلبهػػػة اإلسػػػالمية ل نقػػػاذ بعػػػدُ  تنصػػػب . هكػػػ ا  ػػػُا
ّػػه هػػو . الصػػحافة االستئصػػالية نفسػػها قاضػػيا وتصػػدر أحكػػاـ اإلعػػداـ واذلػػدؼ مػػن ذلػػكُ 

ػػػة الػػػ  تقػػػاـو احتكػػػار السػػػّطة والثػػػروات الوطن سػػػة تسػػػّيي  احلُر يػػػة وتنػػػاه  احتكػػػار معُا
وقػػػػػا أف شػػػػػعبية اجلبهػػػػػة اإلسػػػػػالمية ل نقػػػػػاذ تػػػػػدد أنصػػػػػار . النظػػػػػاـ لّثقافػػػػػة والػػػػػدين واذلويػػػػػة

، غلػػػػب شػػػػيطنتها ورفضػػػػها وقمعهػػػػا وسػػػػديا «احلػػػػرب المػػػػامّة»و« الدؽلوقراطيػػػة الكّّّيانيػػػػة»
ة اإلسالمية يّصور أعضاءها ومناصػريها عّػ. وسياسيا واوتماعيا ى إف التمويه ادلنتظم لّحُر

ُمػػا يهػػدؼ هػػ ا . «نػػور وعلػػّ»أو أنػػاس عّػػى صػػراط ُمنَػػػوَّر بػػػ 42شػػكل حيوانػػات متوحمػػة،
ػػل ادلعارضػػة وصػػرؼ األنظػػار عػػن التعػػ يب والقتػػل اجلمػػاعّ واجملػػازر  اخلطػػاب إذل إضػػعاؼُ 

دل . ادلرتكبػة مػػن طػرؼ المػػرطة واجلػيا وادليّيمػػيات ومعسػكرات االعتقػػاؿ يف الصػػحراء اخل
ُسػػّّم أنػػه يُطػػرح السػػؤاؿ عػػن مقػػايف ا

مػػن اجلميػػع إذ أّف « معػػروؼ»جلػػرائم بعػػد، ألنػػه مػػن ادل
مػػا أ ػػا تتغػػ ى باسػػتمرار مػػن دـ األبريػػاء» حػػ   43«.اذلمأيػػة اإلرهابيػػة ال تعػػرؼ حػػدوداًُ 

ُيفيػػة اسػػتعماؿ »وإذا تسػػاءؿ عرضػػاً صػػحفّ عػػن حػػدث، فػػذف أسػػئّته تػػدور حتمػػا حػػوؿ 
 44.«إرهابيوف»مفهـو ضمنياً أ م وستتفادى إشكالية هويتهم ألنه « ادلهارٌن لوسّحة

 عندما يّتحق ماٍض أليم حباضر أليم مثّه
فيكسػػػػػب رضػػػػػى الصػػػػػحافة « اجليػػػػػد»عّػػػػػى ادلػػػػػرء أف ؼلتػػػػػار، إمػػػػػا أف يتحػػػػػّزب مػػػػػع الطػػػػػرؼ 

فيسػػتأّب حتمػػا سػػخطهم عّيػػه « الػػّرديء»وإمػػا أف ينحػػاز إذل الطػػرؼ  45 واالستئصػػالٌن،
مل اصػطالحات عّػم اإلوػراـ مػن أوػل تفريػ  وُتستع. وق فهم إيا  باجلـر والتقتيل والت بي 

فهكػ ا تػػردد الصػػحافة أّف دوافػع المػػباب هػػّ  46أيػة معارضػػة لّنظػػاـ مػن زلتواهػػا السياسػػّ،
يػػػ حبوف المػػػرطّ أو ادلفكػػػر مػػػن أوػػػل دنػػػانًن »دوافػػػع إوراميػػػة منحطػػػة وخسيسػػػة إذ أ ػػػم 

( «الػوطنيٌن»باسػم ادلعروفػة )، يف حٌن أ ػا تػّدعّ أف الػدافع الػ ي ػلػرؾ ادليّيمػيات «قّيّة
  47.«حافز تّقائّ مبين عّى اعتبارات حضارية»هو 

ر العهػد االسػتعماري  ّّ ويف صي  التضاد ه   تستُ  « اجلزائػػر الفرنسػػية»إذ يصػػعب تفػػادي مقارنػػة خطػػاب االستئصػػاليٌن عطػػاب ادلػػدافعٌن عػػن إف العربة يف ه ا األسّوب التناقض

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



  الكومندوس اإلعالمّ يف اجلزائر 
 

 

444 

+ + + + 

+ + 

ػػػانوا يصػػػف وف اجملاهػػػد اجلزائػػػري يف سػػػبيل اسػػػتقالؿ بػػػالد  إبػػػاف احلقبػػػة االسػػػتعمارية الػػػ ينُ 
 :فنقرأ مثال أف ادلقاـو اجلزائري هو. بصفات مناظرة

طريد العدالة، ذلك اجملـر العادي ال ي يفّػت مػن التفتػيا ويّأػ  إذل اجلبػل أو إذل الغابػة، 
 بالبطولػػػػة ادلزيفػػػػة الػػػػ  ُتسػػػػتخدـ –يف سػػػػبيل قضػػػػية ال ناقػػػػة لػػػػه فيهػػػػا وال رػػػػل  –يتػػػػزين فأػػػػ ة 

 48.لتحري  اجلماهًن ال  ال تستطيع تقدير مزايا احلضور الفرنسّ بوضوح
، فادلزايػػػػػا الػػػػػ  تسػػػػػتدعّ ادلػػػػػدح والتقػػػػػدير هػػػػػّ مزايػػػػػا الدؽلوقراطيػػػػػة عّػػػػػى  ػػػػػ   أمػػػػػا اليػػػػػـو

وتعمل احلكومة اجلزائرية والصحافة االستئصالية يومياً عّى إقناع األوروبيٌن بػ ف . اجلنراالت
يمهم، أي تمػػػييد وزائػػػر حػػػرة ودؽلوقراطيػػػة مضػػػادة لّظالميػػػة اجلزائػػػر يف نضػػػاؿ مػػػن أوػػػل قػػػ

فالبد إذف من زلاربة ه ا العدو ادلماؾ إذ أف اخل  الفاصل بٌن اجلزائػر وأوروبػا . والوحمية
لػػػي  البحػػػر األبػػػي  ادلتوسػػػ  بػػػل هػػػو احلػػػدود بػػػٌن احلداعػػػة والوحمػػػية، وبػػػٌن الدؽلوقراطيػػػة 

 .والثيوقراطية
ـ خطابػػاً عنصػػرياً وزلمومػػاً بػػالنعرة االسػػتعمارية إذ أنػػه فهنػػا يصػػب  اخلطػػاب عػػن اإلسػػال

يػػػّدعّ أف اإلسػػػالـ ينػػػاق  صػػػندوؽ االقػػػااع وأف تطبيقػػػه خػػػارج احليػػػاة اخلاصػػػة سػػػرعاف مػػػا 
ّّّيانية»وينتهّ حتماً إذل « احلضارة»يهدـ  والنتيأػة احلتميػة ذلػ ا اخلطػاب هػّ ووػوب . «ُُ

دينية « هيئة»، ومنها ترويضه من خالؿ زلاربة اإلسالـ السياسّ االحتأاوّ بم  الطرؽ
أدل تعطػػّ وزارة الداخّيػػة . «اإلرهػػاب»يف خدمػػة السػػّطة ُتمػػأع إسػػالماً مػػدوَّناً دلكافحػػة 

ادلسػػػأد الكبػػػًن « مفػػػ »أدل يقػػػل  49؟«تطػػػوير العقيػػػدة الدينيػػػة ادلنػػػددة باجلرؽلػػػة»تعّيمػػػات لػػػػ
ولػة رهوريػة دؽلوقراطيػة إنػين مػع د»: قرسيّيا صهيب بن الميخ يف دعمػه لّنظػاـ العسػكري

ػػل  ]...[. لّوقػػوؼ ضػػد الظالميػػة ػػل عقيػػدة، و ػػرر الػػدين مػػنُ   ػػرر العّمانيػػة الدولػػة مػػنُ 
 50؟«سيطرة سياسية

 البحث عن حّفاء
إف  ّيػػػػػل الصػػػػػحافة االستئصػػػػػالية بسػػػػػي ، أال وهػػػػػو أف اجلبهػػػػػة اإلسػػػػػالمية ل نقػػػػػاذ حػػػػػزب 

وة بعد ما ُمِنع من ت سي  دولة إسالمية جل  إذل االنتقاـ لّوصوؿ إذل السّطة بالق« إرهار»
ػػػػل الوسػػػػائل»وتعتقػػػػد أف . 2444يف عػػػػاـ  ولكػػػػن إذا  ضػػػػت « أنصػػػػار الظالميػػػػة يػػػػربّروفُ 

وإذا شػػػػػرع  51«اجلزائريػػػػػوف األحػػػػػرار والمػػػػػرفاء»و« الضػػػػػمائر ادلسػػػػػتنًنة»و« القػػػػػوات احليػػػػػة»
 . العدو بسرعة ، سيهـز بال شك«اجلزائر اجلزائرية»يف اساواع هيبة الدولة و« الوطنيوف»

ػل مكػاف، يف اجلػوار واإلدارات والعمػل، وخػارج  52ه ا العػدو متواوػد داخػل الػبالد يفُ 
إال أف هػػػ   الػػػدوؿ واألحػػػزاب الػػػ  يسػػػميها  53.الػػػبالد يف السػػػوداف وإيػػػراف ومػػػع حػػػزب ا 
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باإلرهابيػػة ليسػػت وحػػدها مػػن يهػػدد وحػػدة اجلزائػػر، بػػل إف الػػدؽلوقراطيات « شػػرطّ العػػادل»
ػػة اجلمهوريػػة يف اجلزائػػر بسػػماحها بووػػود إرهػػابيٌن  األوروبيػػة تعمػػل أيضػػاً عّػػى إضػػعاؼ احلُر

ػل األخبػار ادلرتبطػة بػالقمع ادلووػه ضػد . معروفٌن فوؽ أراضيها وتتّقػف الصػحافة اجلزائريػةُ 
ٌن يف أوروبػػا يسػػتفيدوف  اجلبهػة اإلسػػالمية ل نقػػاذ يف أوروبػػا، وذلػػك لتثبػت الدعايػػة أف احملػػرُ 

 54.«ّأوء السياسّ لّتحري  عّى اجلرؽلة يف بالدهممزايا ال»من 
يتميػز بازدواويػة مدهمػة يف نمػرات « التدخل يف المؤوف اجلزائريػة»إف استخداـ حأة 
ػػػل األطػػػراؼ ادلعنيػػػة . الصػػػحافة االستئصػػػالية فعنػػػدما يطالػػػب سياسػػػّ فرنسػػػّ حبػػػوار بػػػٌنُ 

ة اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ، تندد الصحافة قوقفه وتصرخ فتقػوؿ . «عػدـ التػدخل»بػ وقماُر
 (: El Watan) الوطنمثال وريدة 

أنػػػػػه يف الوقػػػػت الػػػػػ ي يقػػػػػاـو  ]...[يف بيػػػػاف نمػػػػػرته الصػػػػحافة أُػػػػػد ادلوقعػػػػوف عّػػػػػى النػػػػداء 
، يرتفػػػع مػػػن اجملّػػػ  الفرنسػػػّ «احلفػػػاظ عّػػػى سػػػيادة الدولػػػة»اجلزائريػػػوف العصػػػابات اإلرهابيػػػة لػػػػ

ة اجملػػ . رمٌن يف االنتخابػػات الربدلانيػػة القادمػػةصػػوت ويسػػكار ديسػػتاف الصػػاخب لينػػادي قمػػاُر
رته ح  فاته أف اجلزائر بّد مستقل من    55سنة ؟ 44هل فقد السيد ويسكار ديستاف ذُا

ّمػػػا َشػػػّن وزيػػػر الداخّيػػػة الفرنسػػػّ باسػػػكوا  وبػػػالعك ، إف هػػػ   الصػػػحافة تصػػػّفق وتبػػػته ُ 
وال . وئػٌن بػدوف أوراؽوالال« اإلرهػابيٌن»األمنية دلطػاردة ( Vigipirate)عمّية فيأّ بًنات 

ؽلثػػل تفكيػػػك حػػػزب وزائػػػري وإيػػ اء مئػػػات ادلػػػواطنٌن مػػػن طػػرؼ دولػػػة أونبيػػػة اعتػػػداء عّػػػى 
رنا باالعتقاالت  سيادة اجلزائر بالنسبة ذل   الصحافة ال  تناصر سياسة فرنسية عنصرية تُ 

انت تستهدؼ اجلزائريٌن يف ادلهأر إباف االستعمار  .اجلماعية ال ُ 
اجلزائػػريٌن بنظػػرائهم الفرنسػػيٌن هػػّ الػػدفاع « الػػدؽلوقراطيٌن»  تػػرب  اليػػـو إف القضػػية الػػ

القػػػوى ادلناهضػػػة »و« الظالميػػػٌن»و« ادلتعسػػػفٌن»و« ادلتطػػػرفٌن»عػػػن القػػػيم اجلمهوريػػػة ضػػػد 
مػػن ضػػف  البحػػر األبػػي  ادلتوسػػ  َدْوريّػػاً وال تفػػّوت « الػػدؽلوقراطيوف»ويّتقػػّ . «لّحضػػارة

 4ببػػاري  يػػـو « لقػػاء التضػػامن مػػع اجلزائػػر»فمػػثال يف . سػػباتالصػػحافة اجلزائريػػة هػػ   ادلنا
ػػػل  56، والػػػ ي رػػػع شخصػػػيات سياسػػػية وفكريػػػة وفػنّػػػػّية مػػػن البّػػػدين،2444فربايػػػر  اتفػػػقُ 

ٌن عّػػػػى أسػػػػباب الوضػػػػع احلػػػػارل وعّػػػػى مػػػػا تتطّبػػػػه مهمػػػػة هػػػػـز  إذ أف « اإلرهػػػػاب»ادلمػػػػاُر
انػػت أ ّبيػػة »، «وزائػػر بوضػػياؼ»، «قػػاوموا الوحمػية حػػ  نصػػر الدؽلوقراطيػة»: شػعاراتمُ 

 .«اجلزائر مع ادلمروع الدؽلوقراطّ
ػػػػال الطػػػػرفٌن سػػػػيادة األ ّبيػػػػة وسػػػػيادة المػػػػعب اجلزائػػػػري، وإف لَػػػػّوح  يف الواقػػػػع يعػػػػارضُ 

يف بع  األحيػاف برايػة القوميػة يف ووػه ادلسػتعمر القػدا ليخفػوا « الدؽلوقراطيوف اجلزائريوف»
نػػر  ويتأّػػى صػػّب نوايػػا ادلسػػتعمر. تػػا نفػػاقهم ػػالـ باسػػكاؿ برُو  Pascal)بوضػػوح مػػنُ 
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Bruckner :)«إف مطالبػػػة الػػػدؽلوقراطيٌن . إنػػػين مػػػع حػػػوار احلكومػػػة مػػػع القػػػوى الدؽلوقراطيػػػة
  57«.بالتحاور مع اإلسالميٌن تعين مطالبة الضحايا قعانقة والديهم قبل ذحبهم

 «ُل حوار خيانة رُلَرَّدَة»
ش مغّق، وأُرب يّة إعالمية حػوؿ موضػوع هو نقا« اإلرهاب األصورل» إف النقاش حوؿ 

. اخليانة هػّ احلمّػة الػ  ُشػّنت أعنػاء انعقػاد مّتقػى رومػا بػٌن أهػم أحػزاب ادلعارضػة اجلزائريػة
إلخػراج الػبالد مػن  2444يف ينػاير « العقػد الػوطين»وبعد توقيع ه   األحزاب عّػى وعيقػة 

ال »، «تػػػػػػػػػل اجلزائػػػػػػػػػرال لق»، «ال لّخيانػػػػػػػػػة»األزمػػػػػػػػػة، صػػػػػػػػػرخت الصػػػػػػػػػحافة االستئصػػػػػػػػػالية 
 : عن زرواؿ قائّة الوطنوعّّقت عّى سبيل ادلثاؿ وريدة . «لالستسالـ

ليمػػًن إذل النػػداء « ادلػػؤامرة الداخّيػػة واخلارويػػة»ُثػػًناً مػػا يسػػتعمل الػػرئي  اجلزائػػري العبػػارة 
الػػػ ين أصػػػبحوا متهمػػػٌن ( Sant-Egidio)لّسػػػّم  وإذل ادلػػػوقعٌن عّػػػى الئحػػػة سػػػانت أويػػػديو 

 58.ؤولية تدهور األوضاعضمنياً قس
فيتم التعامل مع أولئك ال ين ػلاولوف رع أُرب عدد شلكن مػن : لقد انعكست األدوار

ػ  م  ، «متػممروف مػع اإلرهػاب»و« خونػة»التيارات السياسية من أول إغلاد حل مماؾ ُو
« فػػدائيٌن»بينمػا يُعتػػرب أولئػػك الػػ ين ينػػادوف بتسػّي  المػػعب وبػػاحلرب دوف هػػوادة أبطػػاالً و

ػ ا . حقيقيٌن لقد أدت الضأة اإلعالمية واذلأمة عّى األحزاب ادلوقعة عّى وعيقة رومػا ُو
هربػػة اجلػػو السياسػػّ إذل دروػػة أف أّي  ػػل مػػا هػػو مػػرتب  بالعقػػد الػػوطين إذلُ  التعتػػيم عّػػىُ 

 .«اإلرهابيٌن»تصري  يساند ه   ادلبادرة يستأّب حتماً التهمة بالتواطؤ مع 
النفسػػية التهأميّػػة إذل ردع أّي نقػػاش وطػػين حػػوؿ هػػ   -ياسػػيةوتػػدؼ هػػ   ادلنػػاورة الس

ٌ مػػػن خػػػالؿ وهػػػود النظػػػاـ إلسػػػكات أنصػػػار هػػػ   ادلبػػػادرة . الوعيقػػػة  –إف هػػػ ا الغػػػرض بػػػٌن 
ومػػن تضػػّيل الػػرأي العػػاـ بادلظػػاهرات  –قػػنعهم مػػن الوصػػوؿ إذل اجلرائػػد لّتعبػػًن عػػن آرائهػػم 

أيضػػا مػػن إشػػعار الصػػحافة أنصػػار احلػػوار ُمػػا يػػربز هػػ ا القصػػد   59.ادلصػػطنعة لت ييػػد زرواؿ
ة يف  ح  يبتعدوا عن اجلبهة اإلسػالمية ل نقػاذ ويسػتوعبوا أنػه ال « اإلرهاب»ب نب ادلماُر

وهكػػ ا ُتصػػرؼ األنظػػار عػػن ادلسػػائل . «اإلرهػػاب»حػػق ذلػػم يف الكػػالـ قبػػل َبْسػػَمٍَّة تُػػِديُن 
 .«رهاباإل»األساسية لّخروج من األزمة، ويتم حصرها يف الدعاية عن 

 عّى الرعب أف ينتقل إذل اجلهة األخرى
إف هػػػ ا المػػػعار الػػػ ي أطّقػػػه رضػػػا مالػػػك، « .عّػػػى الرعػػػب أف ينتقػػػل إذل اجلهػػػة األخػػػرى»

ويػػتم . الػػوزير األوؿ األسػػبق، يُعتػػرب بدايػػة تػػ وي  احلػػرب عّػػى الصػػعيد العسػػكري والنفسػػّ
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مػػاز لتػػوري  ادلػػدنيٌن يف نقػػل الرعػػب إذل الطػػرؼ اخخػػر بواسػػطة اجملػػازر الػػ  تّعػػب دور ادله
 والتعػػػرض لػػػ عربا اجملػػػازرب ادلسػػػتهدفة ادلنػػػاطق سػػػكاففبعػػػدما يمػػػعر . «مكافحػػػة اإلرهػػػاب»

يتكَّػػف بعػػ  السياسػػيٌن واجلرائػػد بتحضػػًن ادليػػداف النفسػػّ والفكػػري إلقنػػاع هػػؤالء  لّخطػػر
ع الدرؾ يقـو بذدماوهم يف رلموعػات الػدفا  أف حٌن يفالسكاف ب ف التسّي  أمر ضروري، 
بػػًن مػػن ادلػػدنيٌن يف سػػفك الػػدماء هػػػو . الػػ اي وبتنظػػيمهم يف ذلػػك اإلطػػار وتػػوري  عػػددُ 

مػػػا هػػػو ضػػػماف لتواطػػػؤ ادلػػػدنيٌن مػػػع اجلػػػيا  مػػػا هػػػو مّولػػػد  يف آف واحػػػد،ُ  نتيأػػػة الرعػػػبُ 
لّمّيمػػيات ادلدنيػػة  رضػػه ذفيػػف مػػن العِػػْبء « احلػػرب القػػ رة»ووالئهػػم لػػه إذ أف تفػػوي  
 .سؤولية الدولة يف اجلرائمالعمّياي يف القمع ومن م

ػػػل الفهػػػارس ادلتػػػوفرة مػػػن أوػػػل  وطػػػدر اإلشػػػارة أيضػػػاً إذل أّف احلمّػػػة اإلعالميػػػة تُوظػػػفُ 
فال تتحرج الصحافة مثال من تقدا امرأتٌن م بوحتٌن عّى أ ػن . تضّيل وتعبئة الرأي العاـ

 60.ر ػػػػػم أ مػػػػػا أعضػػػػػاء عائّػػػػػة مػػػػػن ادلعارضػػػػػة اإلسػػػػػالمية« اإلرهػػػػػاب اإلسػػػػػالمّ»ضػػػػػحايا 
واسػػتعمّت نفػػ  الدعايػػة االستئصػػالية يف قضػػية السػػيدة الػػ  عبػػت يف النهايػػة أ ػػا ا تيّػػت 

( Liberté) ليبػػاريزعمػػت وريػػدة : مثػػاؿ آخػػر 61.مػػن طػػرؼ خطيبهػػا بعػػد أف حاولػػت هأػػر 
رلرماً يقودهم بويسػّ،  إضػافة إذل عّػّ  44راعة إرهابية تضم »بورقا عضو يف أف السيد 

العلا ّ بورقا وأخا ، ُو اف يف السأن من   62،«أبناء حُر أُتػوبر  42ر م أف السيد بورقاُ 
 .من ادلستحيل 2444، شلا غلعل تورطه يف ه   اجلماعة وعمّياتا يف يونيو 2444

حسػػػب الصػػػػحافة االستئصػػػالية ال يعػػػػرؼ هػػػػؤالء النػػػاس إالّ لغػػػػة واحػػػدة، أال وهػػػػّ لغػػػػة 
ي ال يسػػػتقطب إالّ بعػػػ  الػػػ « ممػػػروع رلػػػتمعهم القروسػػػطّ»العنػػػف، ألف الرعػػػب ؽلثػػػل 

 : لوماتنوتقوؿ مثال وريدة . ال ين ير بوف يف فرض أنفسهم بالقوة لقّة عددهم« اجملانٌن»
عّػػى لعػػب ادليسػػر وبيػػوت  –عّػػى الصػػعيد الػػوطين  –هػػل يقصػػر اإلوػػراـ ادلػػنظم نمػػاطاته 

بػػل ! الالفسػػاد والػػدعارة ومصػػادرة األراضػػّ والسػػرقة وابتػػزاز األمػػواؿ و ًنهػػا مػػن اال تصػػابات؟ 
إذ أف هػػػػ ا اإلوػػػػراـ يتبػػػػىن أيضػػػػا إيديولوويػػػػة ممػػػػروعها « التحػػػػديات»إنػػػػه طػػػػاوز بكثػػػػًن هػػػػ   

  63.اجملتمعّ يستّـز توظيف التدمًن والعنف والقتل
ّّيّػػة ووػػود  « العػػدو»ب ريعػػة تعػػدد أشػػكاؿ  –فهكػػ ا ُيسػػتدعى ادلواطنػػوف  لّػػدفاع  –ُو

 .رعياً عن أنفسهم، وهك ا يصب  يل السالح دفاعاً ذاتياً ش

 يدافعوف عن احلرية« الوطنيوف»
، وهػػػّ رلموعػػػات مػػػػن «جلػػػاف الػػػدفاع الػػػ اي»تنمػػػر وسػػػائل اإلعػػػالـ بانتظػػػاـ تقػػػارير عػػػن 

ُمػا . فالحٌن وعماؿ مسّّحٌن ومست ورين من طرؼ اجليا لفرض حكمهم يف أحيػائهم
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ن الػػ ي ػُلَْتَضػػر مػػ»تعظ مهػػم وسػػائل اإلعػػالـُ  بطػػاؿ وػػدد لومػػة سػػينق وف هػػ ا المػػعب 
أنفسػػهم وال ػلاسػػبهم « األبطػػاؿ»ال ػلاسػػب هػػؤالء  64«.احلػػرارة القاسػػية واإلرهػػاب اليػػومّ

« النساء اجلزائريات»و« الدؽلوقراطيٌن»، أال وهو ُمَعْسَكر «اجليد»أحد قا أ م مع الطرؼ 
اجلػيا، أي الضػامن ... والدرؾ والقوات اخلاصة و 65والمرطة واحلرس البّدي« ادلثقفٌن»و

ويعترب ه ا اإلعالـ أف األخالقية والالأْخالقية ليستا مطّقٌن بػل . يار اجلمهوريالوحيد لّخ
 : الوطنفكتبت مثال وريدة . ذضعاف خليار اجليا ال ي يرهن ح  اخماؿ وادلخاوؼ

 –احلػػزب احملػػل  –قػد ؼلػػّل قػػرار زرواؿ قتابعػة احلػػوار مػػع مسػؤورل اجلبهػػة اإلسػػالمية ل نقػاذ 
ػػػاف اجلػػػيا  األساسػػػّ والسػػػؤاؿ… بوحػػػدة اجلػػػيا ادلطػػػروح عّػػػى اجلزائػػػريٌن اليػػػـو هػػػو مػػػا إذاُ 

 66.سيبارؾ خطة ستمحق اجلزائر يف بضعة شهور
احلػػػرب »وادلسػػػتنت  مػػػن الػػػزعم أف اجلزائػػػر تتعػػػرض لّمحػػػق بسػػػبب احلػػػوار هػػػو أّف خيػػػار 

ة يف مناهضػػػة اإلرهػػػاب واوػػػب قػػػومّ، وأف التحػػػ ير مػػػن « المػػػامّة أمػػػر مػػػربر، وأف ادلمػػػاُر
فاستنكرت عّى سبيل ادلثػاؿ . ي  المعب موقف ا زامّ وهروب وتراوع وخيانةسلاطر تسّ

الػ ي أعػار  ضػبها لعػدـ  244467الصحافة اجلزائرية تقرير منظمة العفػو الدوليػة يف نػوفمرب 
 : التزاـ منظمة العفو بادلعأم االستئصارل

سػّحة مػن وهػة، إف إصرار منظمة العفو الدولية عّى اعتبارها أف اإلرهاب ؽلثّػل معارضػة م
تػػػدد بووودهػػػا الػػػبالد مػػػن وهػػػة أخػػػرى، تسػػػػتتبعه « ميّيمػػػيات»وأف راعػػػات الػػػوطنيٌن هػػػّ 
ػػل تَػْقِييػػد  . عواقػػب أخػػرى أُثػػر خطػػورة فمنظمػػة العفػػو الدوليػػة  ػػرر اجلماعػػات اإلرهابيػػة مػػنُ 

ومػػػن وهػػػة أخػػػرى، فػػػذف ميػػػل  ]...[. ُمػػػا  ثهػػػا عّػػػى نمػػػر اد عاءاتػػػا باالنتصػػػارات عّػػػى ادلػػػو
مػػة منظمػػ ة العفػػو الدوليػػة إذل َنْسػػب التسػػرّع يف تصػػفية ادلتهمػػٌن باإلرهػػاب وسػػدياً وبػػدوف زلُا

  68.إذل ادلؤسسات والسّطة اجلزائرية قد يفسر وزئياً تردد بع  الدوؿ عن تسّيم اإلرهابيٌن
اجملموعػات ادلدنيػة لّػدفاع »أما ادعاء ادلرصد الػوطين حلقػوؽ اإلنسػاف اخلاضػع لّعسػكر بػ ف 

، فتمػاطر  « ػت حكػم قػوات األمػن والقضػاء دلكافحػة اإلرهػاب الوحمػّ»عمػل ت« ال اي
أريػػػدة  ليسػػػت مػػػن صػػػنع السػػػّطة، بػػػل »الػػػ  تػػػزعم أف هػػػ   اجملموعػػات  الػػػوطنالصػػحافةُ 

  69«.تنبثق من  ريزة البقاء أماـ تطّرؼ اإلسالميٌن ادلسّحٌن الَمِرس
مػػا «ادليّيمػػيات القػػ رةحػػرب »إف الصػػحافة اجلزائريػػة مسػػؤولة عػػن َعْسػػَكرة اجملتمػػع و  ُ،

ودل تسّم من التوظيف التربيري الزائف ح  ادلقاومة . ُتالـ عّى وهدها يف تربير ه   اخعاـ
« اجلمهوريػػػػػػػػػوف»الوطنيػػػػػػػػػة لتحريػػػػػػػػػر اجلزائػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػن االسػػػػػػػػػتعمار الفرنسػػػػػػػػػّ حيػػػػػػػػػث احتكػػػػػػػػػر 

 مثػػاؿ ذلػػك. «احلػػرب المػػامّة»رموزهػػا لتنصػػيب أنفسػػهم ورَعتهػػا ولتربيػػر « الػػدؽلوقراطيوف»و
ّمػة »: ال ي يقوؿ فيػه« ادلقاومة»تعّيق سّيم  ازي بعنواف  يعػرؼ قػدماء اجملاهػدين معػىنُ 
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" حػرب  ريريػػة"إ ػم ينػووف شػن . يف جلػاف الػدفاع الػ اي ]...[احلريػة ذلػ ا قػرروا أف يتنّظمػوا 
 70«.عانية لّااب الوطين

 التناور باألوهاـ األوروبية
بػػػًنة لت  عًنهػػػا يف اخلػػػارج وخاصػػػة يف فرنسػػػا، ولػػػ لك تنػػػاور تعطػػػّ الصػػػحافة اجلزائريػػػة أعليػػػةُ 
و اوؿ الصحافة استأالب الدعم األورور قعارضة . قَهارة باألوهاـ األوروبية عن اإلسالـ

ػػػػ ا بتحريػػػػك وسػػػػواس أوروبػػػػا باألصػػػػولية الدينيػػػػة« التقهقػػػػر»بػػػػػ« احلداعػػػػة» ُيصػػػػّدي هػػػػ ا . ُو
عػػن ْحربيّػػة اإلسػػالـ واسػػتبداد  وعداوتػػه اخلطػػاب التخػػػي ل الغػػرر بتوظيػػف األوهػػاـ األوروبيػػة 

خػػػػاِوؼ الراسػػػػخة يف «اإلرهػػػػاب»و« األصػػػػولية»لّمػػػػرأة، وبذدمػػػػاج اإلسػػػػالـ يف 
َ
، وبذعػػػػارة ادل

رة التارؼلية الغربية عػن اإلسػالـ ولكػن « إغلابيػا»وقد ػلػدث أف يػتكّم االستئصػاليوف . ال ُا
ْبَتَ لػػة عنػػدها غلردونػػه مػػن روحػػه وحيويتػػه ويبدونػػه يف شػػكل فُّكّػػوري يت

ُ
طػػابق مػػع األفكػػار ادل

 :فتقوؿ مثال خّيدة مسعودي. يف الغرب
إنه بالفعل إسالـ وعيٌن نوعاً ما، لكنه ػلفل بالصدؽ والورع، إذا قارنُته بمهور رمضاف الػ  

ئيب! يقاحها عّينا األصوليوف وال  يقمعر منها بدو إ م ؼلولوف أنفسهم سّطة ! رمضا مُ 
ال  ناء، وال ُُشوع، . ُل ما يتعّق قراعاة التعاليم الدينية، حسبما يفهمو االرقابة ادلطّقة عّى  

 71 .وال رق ، وال سيدي رمضاف وال حور العٌن
إف إنعػػػػػاش هػػػػػ   ادلخػػػػػاوؼ والعػػػػػداوة التارؼليػػػػػة حبيػػػػػاة وديػػػػػدة لػػػػػه صػػػػػدى يف األوسػػػػػاط 

، وتّعػب «زائػريٌنالػدؽلوقراطيٌن اجل»السياسية والفكرية واإلعالمية األوروبية الػ  تتماعػل مػع 
ة   .«قَػْرَوَسطّية»و« روعية»دور ادلِْرناف عّى الصعيد الدورل حلرتم ضد حُر

االعتقػػاد بػػ ف اإلسػػالـ السياسػػّ أعّػػن احلػػرب عّػػى دؽلوقراطيتنػػا أصػػب  اليػػـو أمػػراً بػػديهيا ال 
وأعنػػاء ذلػػك  ]...[. ولكنػػه سػػبق أف شػػن حربػػاً وحمػػية يف مكػػاف آخػػر، يف دار اإلسػػالـ. ينكػػر
نػػا نػػاؾ الػػدؽلوقراطيٌن هنػػاؾ بػػال وسػػائل وال دعػػم، ر ػػم أ ػػم يتبنػػوف القػػيم الػػ  تسػػتّـز دعمنػػا ترا

ػػ ا إصػػالح الابيػػة  ودفاعنػػا، ويتكّمػػوف عػػن ادلسػػاواة بػػٌن اجلنسػػٌن، وفصػػل الػػدين عػػن الدولػػة ُو
 72.ونظاـ العدالة ال َين وقعا يف قبضة األصولية اإلسالمية

يٌن يف اخلطػػػاب الغػػػرر عػػػن الدؽلوقراطيػػػة وحقػػػوؽ لقػػػد مّكػػػن  ّكػػػم الصػػػحافيٌن اجلزائػػػر 
ممثّػػػػّ  أمػػػػاـ بعػػػػ  « اجملتمػػػػع ادلػػػػدو»اإلنسػػػػاف والتعدديػػػػة والفرديػػػػة مػػػػن تقػػػػدا أنفسػػػػهمُ 

نا عّػػػػى  األوسػػػػاط األوروبيػػػػة الػػػػ  تسػػػػتنكر حبػػػػٍق مقتػػػػل أي صػػػػحفّ ولكنهػػػػا ال  ػػػػرؾ سػػػػُا
فػػػوا قسػػػرياً عّػػػى يػػػد عمػػػرات اخالؼ مػػػن ادلػػػواطنٌن الػػػ ين عُػػػ بوا أو ُسػػػأنوا أو قُتّػػػوا أو أخ

ة  –وهكػػػ ا . النظػػػاـ تصػػػب  االّدعػػػاءات احلاقػػػدة والعنصػػػرية  –باسػػػم هػػػ   القضػػػية ادلمػػػُا
مقبولػػػة، بػػػل وتمػػػأعها هػػػ   األوسػػػاط األوروبيػػػة عنػػػدما يتقػػػوَّؿ تػػػا أمثػػػاؿ رشػػػيد بػػػو وػػػدرة 
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ومثػػاؿ . «الكفػػاح مػػن أوػػل احلريػػة»وخّيػػدة مسػػعودي الػػ ين ُدفعػػوا إذل اجلبهػػة األماميػػة يف 
تابات فرياؿ عصيمة، هّ أيضا من اجلبهة األمامية، ال  تقوؿ ذلك  :هوُ 

ُتكتس  أرصفة الموارع من وديد، وتتضػاعف طّمعػات البػؤس يف فَػْوَضػى وهنميػة، وتعػ  
ػب مرعبػة ترتفػع منهػا التعاويػ . شاحنات حبمولتها البهيمية هػا هػم يرفعػوف . ال أرى سػوى موُا

هػػػ   انتفاضػػػة ممػػػردين . شػػػعارات  مػػػ  األو ػػػاد مصػػػاحف القػػػرآف ويػػػرددوف بػػػ عّى أصػػػواتم
ٌن علهػػػم الوحيػػد االسػػتغراؽ يف سػػػبات ال  ايػػة لػػه هػػػا هػػّ اخلصػػػياف  ]...[. وصػػعاليك ومسػػُا
ل ذلك اليـو من الز اريد الكئيبة  73.بدورها تطّق اهتزازاتا، وارتعاُ 

ػػػػػ ل إف هػػػػ ا التضػػػػّيل اإلعالمػػػػػّ مبػػػػاٌح يف أوروبػػػػا بػػػػػل ويُػػػػرّوج لػػػػه هنػػػػػاؾ إذ تسػػػػتأّبُ 
ػػات النسػػوية»أو « ادلثقفػػٌن»أو « الػػدؽلوقراطيٌن»مظػػاهرات  عنايػػة اإلعػػالـ حػػ  ولػػو  « احلُر

أمػػػا . ُانػػػت تافهػػػة، فيمػػػّهرها ويضػػػخمها وػلمػػػيها بتصػػػرػلات تضػػػامنية مػػػن فرنسػػػا وأوروبػػػا
وهود بع  األشخاص واجلمعيات لّكمف عن خروؽ حقػوؽ اإلنسػاف مػن طػرؼ قػوات 

 . وبة طاماً عن الرأي العاـاألمن فُتمنع أو تّما وتبقى زلأ
ويهدؼ أيضاً التناور باألوهاـ األوروبية إذل إقناع الرأي العاـ الػوطين والػدورل أف تقّػي  

بػل بػالعك ، لػوال . احلريات وفرض الرقابة وإصدار قوانٌن احلظر لن تعيػق سػًن الدؽلوقراطيػة
ئريػػة قصػػداقية عنػػد وتتمتػػع الصػػحافة اجلزا. هػػ   اإلوػػراءات ذلػػددت سػػالمة الدولػػة نفسػػها

أضػػػػػفى عّيهػػػػػا هالػػػػػة « ا تيػػػػػاؿ اإلسػػػػػالميٌن لعمػػػػػرات الصػػػػػحافيٌن»اإلعػػػػػالـ األورور ألف 
ما حّرؾ التضامن واالرتكاس احِلَريّف يف األوساط اإلعالمية الدولية  .المهادةُ 

وازداد االعتماد عّى الصحافة اجلزائرية بسبب صعوبة احلصوؿ عّػى ت شػًنة الػدخوؿ إذ 
الػػة أف الصػػحفيٌن  األوانػػب يّأػػؤوف إذل اقتبػػاس األخبػػار األمنيػػة مػػن اجلرائػػد اجلزائريػػة أو ُو

ّهػا لسػيطرة الُعَصػب العسػكرية ادلختّفػة ولرقابػة زلافظػة احلػرب  األنباء اجلزائرية الػ  ذضػعُ 
وهكػ ا أصػبحت (. DRS –ادلخابرات العسػكرية )النفسية يف مديرية االستخبارات واألمن 

الة األنباء الفرنس ػاالت  ربيػة أخػرى ُسػيور لنقػل ( AFP)ية ُو  courroie)بصفة خاصػة وُو

de transmission ) افػػػة أضلػػػاء الدعايػػػة احلربيػػة لّسػػػّطة العسػػكرية، ولتفمػػػّ تضػػّيّها يفُ 
 :يقوؿ آيت حندولة. أوروبا والعادل

قد أعبت تعاقب األحداث يوماً بعد يـو اإلشاعة ال  تسػري بػٌن عػواـ المػعب مفادهػا أف 
بغػػرض ( GIA)هػػو الػػ ي أنمػػ  األْد ػػاؿ ادلضػػادة وأسػػ  اجلماعػػة اإلسػػالمية ادلسػػّحة اجلػػيا 

إف إرسػػػػاؿ بيانػػػػات بالفػػػػُا  تتبػػػػىن فيهػػػػا هػػػػ   اجلماعػػػػة . احلػػػػ  مػػػػن نفػػػػوذ ومسعػػػػة اإلسػػػػالميٌن
مسػػػػػؤولية ا تيػػػػػاؿ الصػػػػػحافيٌن وادلثقفػػػػػٌن واألوانػػػػػب هػػػػػّ عمّيػػػػػة تقػػػػػّدـ اإلسػػػػػالميٌن يف صػػػػػورة 

ٌن ومتطرفٌن ومغ فرةمتعصبٌن وسفُا لعبػت هػ   الدعايػة دوراً فعػااًل يف فرنسػا إذ أ ػا . تصبٌنُ 
 74.ترّدد صدى الوهم الفرنسّ حوؿ العرر السفاح
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إف بروز أصولية إسالمية مغاربية قد ُتدد قّػب أوروبػا هػو شػبٌ  مػؤعر مػا دامػت ادلصػاحل 
االستئصػاليٌن  أمػا. االقتصادية هّ ال  تكّيف القػرارات السياسػية ذلػ   البّػداف طػا  اجلزائػر

فتقوؿ مػثال . اجلزائريٌن فيغّ وف ه ا القّق القدا ويهّيأونه أل م يعتربوف ذلك الورقة الراحبة
 :خالدة مسعودي

إنػػين أشػػدد . بعػػد مػػا حػػاز ادلتطرفػػوف عّػػى اعتمػػاد حػػزتم، اسػػتخدموا ادلبػػاو الرمسيػػة لّدولػػة
ليسػػت . ّػػداف األوروبيػػة اجملػػاورةعّػػى هػػ ا األمػػر ألو أالحػػظ نفػػ  العمّيػػة يف فرنسػػا وبػػاقّ الب

م ػػػل الػػػدوؿ، ولكنهػػػا واضػػػحة يف َمنابيػػػُ     هػػػ   الظػػػاهرة متفمػػػية يف أعّػػػى هػػػـر الدولػػػة ويفُ 
 75.الضاحيية ال  صارت ُنسخ مصغَّرة من اجلزائر

ّياً مع تصرػلات السياسيٌن الفرنسيٌن ال ين ال ياددوف عن  وتتطابق ه   االّدعاءاتُ 
مثػاؿ ذلػػك مػزاعم وػػوف لػوي دوبػػري . سػػالـ باألصػولية واإلرهػػاباسػتغالؿ وتغ يػػة دمػ  اإل

(Debréوزير الداخّية األسبق، ال ي يقوؿ ،: 
ػػػل اإلوػػػراءات لتفػػػادي  ػػػ وروبيّ البحػػػر األبػػػي  ادلتوسػػػ  اذػػػاذُ  تفػػػرض عّينػػػا مسػػػئوليتناُ 

 ماليٌن نسمة، واإلسالـ هو 4لقد بّ  عدد اإلسالميٌن يف فرنسا اليـو  ]...[تصدير اإلرهاب 
إ ػا إحػدى القضػايا الكػربى . الديانة الثانية يف فرنسا، وديانة  ًن منظمػة ذات أ ػراض سياسػية

 76.ال  غلب أف  ظى باهتماـ ريع السياسيٌن اليـو بغ  النظر عن اطاهاتم
ػػػػل وهػػػػود السػػػػّطة العسػػػػكرية اِلْصػػػػِطناع مؤسسػػػػات شػػػػبه رئػػػػي  )دؽلوقراطيػػػػة -ور ػػػػمُ 

أحزاب سياسػية خاضػعة، بردلػاف دميػة، صػحافة مكممػة  منتخب زوراً، دستور عّى ادلقاس،
ور ػػم رلتمػػع مػػروٌَع بادلػػ اب ، فقػػد تنػػامى إرهػػاب ( أو عميّػػة، مرصػػد حلقػػوؽ اإلنسػػاف خػػادـ

الدولػة أُثػر فػ ُثر حػ  وصػػل حػدوداً يسػتحيل عنػدها تربيػػر ، إال أنػه ال يػزاؿ يتمتػع بػػدعم 
ذرعػاً بنقػل خطػاب أظهػر وػدوا ، ال هػؤالء ال يضػيقوف . مثقفٌن مرتزقػة ذلػم نفػوذ يف أوروبػا

فيقػوؿ مػػثال رشػػيد . سػيما أف تكػػرار  يثّبػػت تَػَفػو ؽ النظػػرة الغربيػػة ويػربر السياسػػة االستئصػػالية
 :بوودرة

أال يرى اإلَنسّيوف يف أوروبا أف إبػادة راعيػة ترتكػب يف حػق المػعب؟ إف مقػارنتهم وػرائم 
استفزاز ألنه لو تسّم اإلسالميوف احلكم ه ا . اإلرهاب بعنف الدولة هّ ورؽلة ضد اإلنسانية

ولو دل توقف االنتخابات، لقتّوا بعدها مّيونٌن من البمر ولػ حبوهم بالسػكٌن يف  2444عاـ 
إنػػه مػػن الضػػروري  ]...[ال أرى إال حػػال واحػػداً وهػػو اخليػػار العسػػكري  ]...[السػػاحات العامػػة 

 77.مساندة الرئي  ليامٌن زرواؿ

 
  
 .وهو حّ تقيم فيه أقّية منبوذة( ghetto)رع َمْنب    
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 عن اإلرهاب البعد اإلمربيارل لّخطاب
. تتطّب احلػرب السػائدة يف اجلزائػر ومػا خّفتػه مػن أهػواؿ ووثػث  ّػيالً مػن ادلنظػور الػدورل

بقضػػػية وزائريػػػة أو مصػػػرية أو فّسػػػطينية فقػػػ ، بػػػل هػػػّ أداة « مطػػػاردة اإلرهػػػاب»فّيسػػػت 
وُتسػػتخدـ . «اإلرهػػاب»العػػدو ادلمػػاؾ الػػ ي مسػػّ بػػػ – ػػت الرعايػػة األمريكيػػة  –لتعيػػٌن 

بُػػؤرة لّتعبئػػة والتعػػاوف الػػدورل لّحفػػاظ عّػػى هػػ   ادلطػػار  ولتربيػػر « النظػػاـ العػػادلّ اجلديػػد»دةُ 
ػػػل  ػػػٍد ذلػػػ ا النظػػػاـ باسػػػم  ويتطػػػابق اإلرػػػاع النسػػػو عّػػػى . «مناهضػػػة اإلرهػػػاب»ضػػػربُ 

( وأعلهػا الػ ي أقػيم يف شػـر المػيخ)ادلستوى األمين والعسػكري يف سلتّػف ادلػؤطرات الدوليػة 
ال يػتفهم هػ ا النظػاـ الػدورل . «اإلرهػاب»كمػة يف مػا ؼلػ  طبيعػة مع الدعاية ادلوحدة واحمل

ل مػا ؼلػل سػًن   ما يتفادى ويقمعُ  ات المعبية وال يتعاطف مع شكاواها،ُ  احتأاج احلُر
ال ي ؼلضع لّتقسيم الدورل لّعمل، ذلك السًن الػ ي تػدير  منظمػات دوليػة مثػل صػندوؽ 

ات متعددة ا( FMI)النقد الدورل   .جلنسيةو كمه المُر
وقػد يسػم  هػ ا . يفرض اخلطاب الغػرر حػوؿ اإلرهػاب إطػارا مغّقػا لّتحّيػل وادلروعيػة

ػل اسػتنتاواتا تنتهػّ حتميػاً إذل تربيػر أسػ  هػػ ا  اخلطػاب قناقمػة مواضػيع عديػدة ولكػنُ 
اخلطػػاب ومسػػَّماته إذ أّف الغايػػة مػػن معظػػم هػػ   ادلنقاشػػات هػػّ تقييػػد األفكػػار قسػػَّمات 

الغػػرب ادلػػدافع عػػن القػػيم »ويثبػػت هػػ ا االخػػتالؿ اجلػػوهري عقيػػدة . صػػها فيػػهاإلطػػار وامتصا
فيأػػب إذف دراسػػة هػػ ا اإلطػػار ومعػػاو . «اإلنسػػانية احلضػػارية ادلهػػددة مػػن طػػرؼ اإلرهػػاب
 . مصطّحاته واالفااضات الضمنية ال  ؽلّيها

يّعػػػػب اخلطػػػػاب حػػػػوؿ اإلرهػػػػاب دور مهػػػػم يف التوسػػػػع والػػػػتحكم اإلمربيػػػػارل خاصػػػػة يف 
لبّػػػداف الػػػ  تصػػػطدـ ُمَتَطَّبػػػات هيمنػػػة القػػػوى االسػػػتعمارية القدؽلػػػة أو احلديثػػػة قعارضػػػات ا

مػػػة الػػػ  ذػػػدـ مصػػػاحل  شػػػعبية قويػػػة تناضػػػل ضػػػد التخريػػػب االقتصػػػادي وتػػػّدد النخػػػب احلُا
االعتداء والنهب الغرر إذ يوود  الف موضوعّ بٌن ه   النخب الثقافية والعسػكرية مػن 

 .ه ا النظاـ اإلمربيارل من وهة أخرىوهة وادلدافعٌن عن 
يف  ّيّهمػػػا لّخطػػػاب حػػػوؿ ( O'Sullivan)وأوسػػػولفن ( Herman)لقػػػد تسػػػاءؿ هػػػًنمن 

انت الضأة اإلعالمية عن ه ا ادلوضوع تعود إذل تصػاعد األعمػاؿ اإلرهابيػة  اإلرهاب إذاُ 
و ػػا ذػػػدـ سياسػػػة الغػػػربيٌن ومصػػػاحلهم هػػػو اخليػػػار ويعتقػػػد الباحثػػػاف أف اجلػػػواب  78.أـ إذلُ 

ما أنه رد فعل عّى العنف األصّّ الغرر  .الثاو، وأف اإلرهاب  رر بالدروة األوذل،ُ 
ْوُضػػػػػػوعات 

َ
أي )وؽُلكػػػػػػن تبيػػػػػػٌن وتّخػػػػػػي  اخلطػػػػػػاب السػػػػػػائد عػػػػػػن اإلرهػػػػػػاب بػػػػػػبع  ادل

 :منها( االفااضات ال  يبىن عّيها اخلطاب
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 الغرب بريء ولكنه مستهدؼ من طرؼ اإلرهاب؛ .2
 بالرد عّى العنف األصّّ الصادر عن اخخرين؛ الغرب ال يقـو إال .4
اإلرهػػػابيوف ؽلارسػػػوف الوحمػػػية لالسػػػتيالء عّػػػى احلكػػػم وزرع الرعػػػب، عّػػػى عكػػػ   .4

 الغربيٌن ال ين يتصرفوف ب سّوب حضاري؛
فاحهػػػا مػػػن أوػػػل الدؽلوقراطيػػػة  .4 ػػػات ادلتمػػػردة إذلُ  يروػػػع دعػػػم الغػػػرب لػػػبع  احلُر

 ونب ها الوسائل اإلرهابية؛
 وف ويهددوف األنظمة الدؽلوقراطية بصفة خاصة؛اإلرهابيوف ينب  .4

 .اإلرهابيوف منّظموف يف شبكة دولية .4
 

تقـو بذعداد وتكييف وصنع « صناعة عقافية»ويتم نمر اخلطاب حوؿ اإلرهاب بفضل 
األخبػػػػػار عػػػػػن اإلرهػػػػػاب ة بتوزيعهػػػػػا وبيعهػػػػػا، متأاوبػػػػػة يف ذلػػػػػك مػػػػػع احتياوػػػػػات الػػػػػدوؿ 

ػػػ ا مستمػػارين حكػػػوميٌن ويف وتوظػػف هػػػ   الصػػناعة خػػػرب . اإلمربياليػػة اء ومعاهػػد سلتصػػة ُو
بتطػػػػػػوير أسػػػػػػّحة « اإلرهػػػػػاب األصػػػػػػّّ»اإلعػػػػػالـ، الػػػػػػ ين ؼلػػػػػػدموف لصػػػػػرؼ األنظػػػػػػار عػػػػػػن 

ػػػات المػػػعبية ادلهػػػددة لسػػػيادة الغػػػرب أمػػػا . إيديولوويػػػة ضػػػد العنػػػف الفعّػػػّ أو الػػػوعلّ لّحُر
العػػػػدو وسػػػػائل اإلعػػػػالـ فػػػػدورها يكمػػػػن يف نمػػػػر وترديػػػػد ُمنَتأػػػػات هػػػػ   الصػػػػناعة وصػػػػورة 

 .«اإلرهار»
ذػػدـ مصػػاحل احلكومػػات وأوهػػزة ادلخػػابرات « مطػػاردة اإلرهػػاب»إف الصػػناعة الثقافيػػة لػػػ

 : يقوؿ هرماف وأوسّيفاف. الغربية ال  طوؿ وتصوف ه   الصناعة
االت وشخصيات حكومية رمسية يقـو هؤالء .  توي الصناعة أواًل عّى قطاع عاـ يضم ُو

خراء الرمسيػػػة واألحػػػداث ادلختػػارة عػػػن النمػػاط اإلرهػػػار وذلػػػك يف وتقػػدا ا« السياسػػػة»بذعػػداد 
ُمػا  تػوي . الػُخطب وادلؤطرات وادلنمورات الصحفية وادلرافعات القضائية والتقارير وادلقػابالت

ات أمنيػػة (think-tank)أيضػػا عّػػى قطػػاع خػػاص مكػػّوف مػػن معاهػػد استمػػارية لّبحػػث  ، وشػػُر
ة مػػػػن سلتصػػػػة يف تقيػػػػيم و ّيػػػػل ادلخػػػػاطر حل ػػػػ ا هيئػػػػة ممػػػػُا مايػػػػة األشػػػػخاص وادلمتّكػػػػات، ُو

تّعػػػػب احلكومػػػػات دوراً مباشػػػػراً و ػػػػًن مباشػػػػر مهمػػػػاً يف صػػػػناعة  ]…[يف اإلرهػػػػاب « اخلػػػػرباء»
. والػػدور ادلباشػػر هػػو إصلػػاز السياسػػة وتنفيػػ ها وتوضػػيحها وتربيرهػػا أمػػاـ الػػرأي العػػاـ. اإلرهػػاب

 79.ج األخبار والتضّيل بم ف اإلرهابوتّعب احلكومة أيضا دوراً  ًن مباشر يف إنتا  ]…[
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ػػل الػػدوؿ التابعػػة ل مربياليػػة ألف طلػػب هػػػ    يُ خػػ  ويُػػردد اخلطػػاب حػػوؿ اإلرهػػاب يفُ 
الػ ي يػزود « التعاوف اإليػديولووّ»بػ« التعاوف األمين»هك ا يُدعم . الدوؿ تمعر بالتهديد

 .عالـه   النخب باإلطار الفكري واألسّحة الدعائية والوصوؿ إذل وسائل اإل
ػػز اخلػػدمات )وُتنػػدس سَلػػاَِبر الغػػرب الدعائيػػة  ػػاالت، اخلػػرباء، معاهػػد البحػػوث، مرُا الُو

بػًنة مػن الػػُمْنتأات واألدوات الدعائيػة الػ  يسػتوردها النظػاـ اجلزائػري ( اإلعالمية تمػكيّةُ 
فتوضػػػ  ويػػػدا الرسػػػالة . الػػػ ي يقػػػـو بتكييفهػػػا ومطابقتهػػػا عّػػػى احتياواتػػػه قبػػػل اسػػػتعماذلا

ية السرية ال  ذُُرت يف ه ا الن  طريقة تكييف موضوعات اخلطاب حوؿ اإلرهػاب الدور 
 .مع الوضع اجلزائري

يف حالػػة اجلزائػػر أمػػر مسػػتحيل،  ػػًن أّف « صػػناعة»قػػد ؼلطػػر يف البػػاؿ أف احلػػديث عػػن 
فػػػػاءة يف النمػػػػاط  ػػػػاالت الصػػػػحافة وخػػػػرباء احلكومػػػػة اجلزائػػػػريٌن ذلػػػػاُ  مصػػػػاحل ادلخػػػػابرات وُو

ما  فال ؽلكػن إذف تبسػي  الوضػع اجلزائػري . أف ذلا طربة من  عهد احلزب الواحدالدعائّ،ُ 
إذل توزيع ادلهاـ حيث يقـو الغرب بصنع اخلطاب عػن اإلرهػاب بينمػا يقػـو النظػاـ اجلزائػري 

ه، إذ يكيّػػػف ويمػػػح   احملّيػػػوف مػػػن ادلخػػػابرات ودور التحريػػػر « اخلػػػرباء»وإعالمػػػه ياسػػػتهاُل
هكػ ا . ُل األسّحة الدعائيػة ادلسػتوردة  –ت ويل األخبار بتحكمهم يف نمر و  –الصحفية 

يعمّػػوف حبمػػاس اِلْسػػػِتدامة التصػػور ادلػػانوّي الػػ ي يسػػاند النظػػاـ العسػػكري ويػػدعم السػػيطرة 
 .الثقافية الغربية

 ضحية أو مسؤولة؟: الصحافة
مػػػػن صػػػػنع ( GIA)ُػػػػاف أ ّبيػػػػة الصػػػػحفيٌن عّػػػػى عّػػػػم بػػػػ ف اجلماعػػػػة اإلسػػػػالمية ادلسػػػػّحة 

 80.ت التابعة لوزارة الدفاع، لكنهم دل يستطيعوا التصري  ب لكادلخابرا
فكتبػػػت عّػػػى . وؽلثػػل بػػػال شػػك عأػػػز الصػػػحافة عػػن إفمػػػاء هػػ ا األمػػػر طرؽلػػػاً لّضػػحايا

يف الوقت ال ي  دث فيه أبمع ادل اب  يف تاريخ اجلزائػر بعػد  – الوطنسبيل ادلثاؿ وريدة 
 وطػرح تسػاؤالت عػن األطػراؼ ادلنفػ ة ذلػا االستعمار، شلا تسبب يف قّق الرأي العػاـ الػدورل

 :ما يّّ –
انػت بعػ  فئػات المػعب ال تػزاؿ تػدعم اجلماعػات  ماذا ؽلكن أف تفعّه قػوات األمػن إذاُ 

وطّكنهػػػا مػػن اسػػػتغالؿ  –ر ػػػم الػػويالت الػػػ  وّبتهػػا هػػػ   األخػػًنة عّػػػى ادلػػواطنٌن  –اإلرهابيػػة 
 81.التواُطؤ الواسع لتفادي عمّيات التممي  والتفتيا

تبت أيضاً   :ُو
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الػػػػ  ينتمػػػػّ أ ّبيػػػػة أعضػػػػائها إذل اجلبهػػػػة  –لقػػػػد أعّنػػػػت اجلماعػػػػات اإلسػػػػالمية ادلسػػػػّحة 
إ ػػػػا تريػػػػد ت سػػػػي  رهوريػػػػة إسػػػػالمية . احلػػػػرب عّػػػػى المػػػػعب اجلزائػػػػري –اإلسػػػػالمية ل نقػػػػاذ 

 82.وبذبادة آالؼ اجلزائريٌن« اجلهاد»بػ
النتخػاب؟ َمػن وػّرد الدولػة بعػد توقيػف عمّيػة ا« احلرب المامّة»لكن َمن ال ي أعّن 

ل مؤسساتا المرعية؟ من ال ي حكم البالد بادلراسػيم باسػم مكافحػة اإلرهػاب؟ َمػن  منُ 
؟ مػػا هػػّ مسػػؤولية الصػػحفيٌن الػػ ين تواطػػؤوا مػػع (التعبػػًن الرمسػػّ)أصػػدر شػػعار االستئصػػاؿ 

 ؟«اخليار احلرر»النظاـ يف 
ػػل اجلماعػػات ادل« مكافحػػة اإلرهػػاب»يف الواقػػع دل تسػػتهدؼ  سػػّحة فقػػ ، بػػل ُشّػػتُ 

فئػػػػػات المػػػػػعب ادلناهضػػػػػة لّحكػػػػػم العسػػػػػكري، الػػػػػ ي يعتربهػػػػػا دعػػػػػم لو ػػػػػراض التخريبيػػػػػة 
صػػػػحي  أف . وال يَػْقتصػػػػر هػػػػ ا الربنػػػػام  االستئصػػػػارل عّػػػػى العسػػػػكريٌن وحػػػػدهم. ل رهػػػػاب

ػػل  القيػػادة العسػػكرية  ػػّرؾ وتػػنظم ولكػػن هػػ ا ادلمػػروع اإلبػػادي ػلتػػاج إذل آليػػة تعمػػل عّػػىُ 
وهاز قضائّ فاسد ػلكم )وهزة الدولة وتقسم العمل بٌن ريع اذليئات ادلهنية مستويات أ

بػػػػػالقوانٌن االسػػػػػتثنائية وبػػػػػاجلور، إدارة مرتمػػػػػية ُمْسػػػػػَتِغٌّة وُمْسػػػػػتَػَغٌّة، أطبػػػػػاء وخػػػػػرباء نفسػػػػػيوف 
يقوموف بتغطية التع يب ُو ا مثقفوف وصحفيوف مرتزقة ينظّروف ويبّوروف ويعّممػوف القواعػد 

 (.ذل ا الربنام  احلرر اإليديولووية
ما يقوؿ الباحثوف يف اجملازر واإلبادات اجلماعية عن الدور األساسّ لّدعاية يف هػ    ُو

 اجلرائم، فذفّ 
رفػع سػػتار مػن دخػاف حلأػب نمػاطاته عػن الػرأي العػػاـ : احلػرب تعطػّ اجملػـر تَػَفو قػاً مزدووػاً 

أصػػب  ادلػػوت فيػػه أمػػراً ُمْبتَػػَ اًل، ويف وػػو م سػػاوي . الػػدورل وتّبػػي  ورؽلتػػه بالضػػرورة العسػػكرية
، خاصة بعد دعاية طويّػة تنسػب لّأماعػة ادلسػتهدفة  تتالشى القيود األخالقية يف سّوؾ اجملـر

  83.مسؤولية النكبات اجلارية
تقػػـو أوهػػزة اإلعػػالـ بصػػيا ة سّسػػّة مػػن األسػػاطًن حلصػػر و ديػػد العػػدو، وبتطػػوير لغػػة 

لقػػػػػد أظهػػػػػرت طػػػػػارب روانػػػػػدا والبوسػػػػػنة . افإباديػػػػػة تصػػػػػحب عمّيػػػػػة االستئصػػػػػاؿ يف ادليػػػػػد
 . انعكاسات ه   األساطًن والّغة ادلدمرة

مػػا بّينػػا  يف الفقػػرة  ويػػتم . «مػػن ليسػػوا معنػػا هػػم ضػػدنا»إف  ديػػد اخلصػػم هػػو األصػػلُ 
خاصػػم والسػػّو والعػػدو وادلتطػػرؼ والفاشػػّ واإلرهػػار اخل

ُ
. ذلػػك بتصػػوير ونعػػت اخخػػر بادل
ل التأاوزاتو مل آلية اإلقصاء ورف  اخ هك ا ال يست هل اخخػر . خر يف طياتا ب ورُ 

مػػا تصػػب   مػػا « وحمػػاً »االعتبػػار أو االنتبػػا  أو االسػػتماع ألنػػه مرعػػب،ُ  مصػػدراً لّخطػػر،ُ 
توصف شرائ  اجملتمع ادلناهضة لتسػّ  العسػكر باجلمػاهًن اذلائأػة والس ػوقات الػ  تعػارض 
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تػػػػب صػػػػاحب ادلقػػػػاؿ االفتتػػػػاحّ « ادلػػػػواطنٌن»  واسػػػػتتباع ذلػػػػك . الػػػػوطنيف وريػػػػدة ُمػػػػاُ 
الػػػػػ  ( RAFD)حسػػػػػب زازي سػػػػػعدو، مسػػػػػؤولة التأمػػػػػع اجلزائػػػػػري لّنسػػػػػاء الػػػػػدؽلوقراطيات 

الفاشػػػية ال ُ ػػػارب بػػػاحلأ ، بػػػل ُتػػػـز »تعكػػػ  األدوار لتربيػػػر اإلقصػػػاء واالعتػػػداء، هػػػو أف 
 بالسالح

 بالضػػرورة ويقػػـو اإلدعػػاء بووػػود خطػػر يهػػدد سػػيادة الدولػػة بتربيػػر الربنػػام  االستئصػػارل
لكػػػوف هػػػ ا اخلطػػػر  –والواوػػػب، إال أف هػػػ ا الربنػػػام  يتطّػػػب تفسػػػًناً وتسػػػويغاً مسػػػتمرين 

 –مػػع األسػػف  –بطػػرؽ بدائيػػة موروعػػة مػػن التعػػاليم االسػػتعمارية الػػ  أُشػػِرب تػػا  –خياليػػاً 
بػػًن مػػن ادلثقفػػػٌن والصػػحفيٌن اجلزائػػريٌن إف مهمػػة نػػػزع الطػػابع اإلنسػػاو مػػن اخخػػػر . عػػددُ 

ؤذيػػػػػة تػػػػػؤدي إ
ُ
الػػػػػوحا، الغػػػػػيالف متعػػػػػددة الػػػػػرؤوس، )ذل االسػػػػػتقاء مػػػػػن معأػػػػػم البهيميػػػػػة ادل

ال  تستدعّ القتل أو السػحق، أو مػن فهػرس األمػراض ( األخطبوط، الكّب الَكّيب، اخل
ويف ت م التػػه يف الػػدور  84.واألْوبِئَػػة الػػ  تسػػتدعّ العػػالج قبػػل أف تصػػيب األوسػػاـ السػػّيمة

 (:Ternon)نساو يف اإلبادات اجلماعية يقوؿ ترنوف ال ي يّعبه طريد الطابع اإل
ػػػل مراحػػػل اإلبػػػادة اجلماعيػػػة طػػػابع النفػػػّ يُنقػػػل هػػػ ا الطػػػابع ضػػػمنيا يف اسػػػتعماؿ .  مػػػلُ 

الكّمات ويف العك  اجلدرل لعمّية طريد اإلنساف من إنسػانيته، الػ   البػاً مػا تنتهػّ إذل زلػق 
ولتفػػػادي مهمػػػة تربيػػػر أعمالػػػه . وؽ اإلنسػػػافراعػػػات بمػػػرية باسػػػم يايػػػة احلضػػػارة واحػػػااـ حقػػػ

بذسػداؿ سػتار حديػدي لّرقابػة « اذلػرج»المنيعة، يّأػ  اجملػـر إذل اسػتغالؿ احلػرب أو إذل إ ػاد 
حالػة احلصػار، حالػة الطػوارئ : ُما أنػه ؽلػّو  ورمػه بغطػاء القػوانٌن االسػتثنائية. وإ الؽ احلدود

أرد بررلتها لّقتل بصناعة عناصر التضّيل ال  وتقـو السّطة ق(. العسكرية)واألحكاـ الُعرفية 
 85.ستمكل وهازها الدفاعّ يف ادلستقبل

يػػاف ادلنحػػل و ػػت البمػػر ووحػػا يهػػدد األمػػن  إف طريػػد اخخػػر مػػن إنسػػانيته وقّبػػه إذلُ 
وبقػػػدر مػػػا يمػػػّبع الػػػرأي العػػػاـ . «اإلرهػػػاب»العػػػاـ ؽلثػػػل شػػػرطاً ضػػػرورياً لتسػػػوي  احلػػػرب ضػػػد 

، بقدر ما «اإلرهار» ا اخلطاب والق ؼ واالفااء والسب والّعن إزاء اجلزائري واألورور ت
ال . يُسػػّب مػػن طابعػػه اإلنسػػاو وؼلػػرج مػػن يايػػة القػػانوف وتتحػػتم ضػػرورة تصػػفيته وسػػدياً 

داعػػػّ حينهػػػا لالعتبػػػارات القانونيػػػة أو األخالقيػػػة إذ أف تصػػػفية مػػػا  ػػػت اإلنسػػػاف وتع يبػػػه 
رنا عّػػى سػػبيل ادلثػػاؿ النػػداء التػػارل لػػبع  ادلثقفػػٌن  .وإزالتػػه تعتػػرب أفعػػاؿ بسػػالة ووطنيػػة ويُػػُ 

 :اجلزائريٌن بالتزاـ النخبة االستئصالية بذحياء ه   األفكار
عّينػػػا أف نسػػػاند بكػػػل حػػػـز وبػػػدوف التبػػػاس العمػػػل الػػػ ي تقػػػـو بػػػه قػػػوات األمػػػن اجلمهوريػػػة 

فاحػِك الر . لّقضػاء عّػى اإلرهػاب َفػرِدة يفُ  هيػب ضػد عػدو  ػت إننػا نقػوؿ ذلػا انػِك لسػِت ُمنػْ
 86.اإلنساف وقاسّ القّب، بل انِك تتمتعٌن بدعم اجملتمع ومثقفّ األمة
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فػػػورد مػػػثال أنػػػه يف إحػػػدى مظػػػاهرات . تػػػ عًن مباشػػػر ومّمػػػوس« الكّمػػػات القاتّػػػة»و ذلػػػ   
أمهػػػات وزووػػػات ادلفقػػػودين يف اجلزائػػػر العاصػػػمة قػػػاؿ أحػػػد المػػػرطيٌن وهػػػو يػػػ مر بزوػػػرهن 

هنػػػػاؾ إرهػػػػابيوف فقػػػػ ، وحػػػػ  عػػػػائالتم إرهابيػػػػة . قسػػػػرياً  ال يووػػػػد هنػػػػاؾ سلفيػػػػٌن»: بعنػػػػف
 87«.أيضا

صػػػار  قػػػًن وطييػػػز أصػػػحاب الّحػػػى « مطػػػاردة األصػػػولية اإلسػػػالمية»منػػػ  أف انطّقػػػت 
وقد أظهر الصػحفيوف إبػداعا بالغػاً يف زلػاولتهم تعريػف . بالكتابة وبالصور اذلزلية أمراً م لوفا

انػػػػػػت حلمّػػػػػػتهم أعػػػػػػر مّ فقػػػػػػد طالػػػػػػت مػػػػػػثال االسػػػػػػتدعاءات . مػػػػػػوساإلرهػػػػػػار بِسػػػػػػماته، ُو
واالعتقػػػاالت ادلّتحػػػٌن خاصػػػة، وتػػػدرل شػػػهادات ادلعػػػ بٌن باسػػػتحواذ الّحػػػى عّػػػى ادلعػػػ  بٌن 

 88.ال ين يستهدفو ا باحلرؽ والنتف باليد والكالبة واجلب 
وعّػػػى الػػػر م مػػػن العواقػػػب اجلسػػػيمة لػػػػدعايتها دل تكتػػػف بعػػػ  اجلرائػػػد ادلثػػػًنة بنمػػػػرها 

اخالؼ من ادلواطنٌن، فها هّ  ّرض عّى يػالت وديػدة أوسػع مػن ألخبار قتل عمرات 
 : التقتيل

يبػػدو أننػػا نتناسػػى أف اإلرهػػاب مػػا هػػو إال الػػ راع ادلسػػّحة لوصػػولية الدينيػػة الػػ  اخاقػػت 
العديػػػد مػػػن مؤسسػػػات الػػػبالد، منهػػػا ادلدرسػػػة والعدالػػػة وادلسػػػأد وحػػػ  الربدلػػػاف حيػػػث ؽلكنهػػػا 

وإنه من اخلط  االعتقاد أف عدد زلرُّّ اإلرهػاب قػد قػّل . ت السياسيةشلارسة الت عًن عّى القرارا
إ ػم اضػطروا إذل حػين الظهػور والااوػع  ػت . بصفة معتربة أو أ ػم قػد ذّػوا عػن العنػف  ائيػا

 –أمػا أولئػك الػ ين ال يزالػوف يف ادليػػداف . تػ عًن الضػربات اجملتمعػة لقػوات األمػن والػػدفاع الػ اي
ػػانوا  فػػذ م ياصػػدوف يف انتظػػار الظػػرؼ ادلناسػػب لّتحػػرؾ، ألف  –أو مػػن وادلنفػػ ين مػػن القػػادةُ 

 89.الدينية-العنف متأ ٌر يف ووهر اعتقاداتم السياسية
تعّد ه   الصحف لتوفًن األس  اإليديولووية والنفسية لّحمالت احلربية يف ادلستقبل، 

واب العاصػػػمة، ور ػػػم أ ػػػا ر ػػػم أ ػػػا متواطئػػػة يف مػػػوت مئػػػات ادلػػػدنيٌن الػػػ ين بُػػػِاوا عّػػػى أبػػػ
ولكػن سػُتتهم حتمػػاً . م مومػة أمػاـ التػاريخ دلعارضػتها القاطعػة ألّي  قيػػق عػن هػ   ادلػ اب 

األقػػالـ »الدولػػة اجلزائريػػة يومػػاً مػػا بارتكػػاب وػػرائم ضػػد اإلنسػػانية وسيسػػتتبع ذلػػك مقاضػػاة 
 .و ديد طبيعة مسؤوليتهم ودروتها( الصحافيٌن)« القتالة

بادلصػػادقة عّػػى ادليثػػاؽ الػػدورل اخلػػاص  2494سػػبتمرب  24زائريػػة يف قامػػت احلكومػػة اجل
ُػػػل عمػػػل دعػػػائّ ػلػػػرض عّػػػى » 44بػػػاحلقوؽ ادلدنيػػػة والسياسػػػية الػػػ ي ؽلنػػػع يف مادتػػػه الػػػػ

مرسػػػـو الػػػوزارة الداخّيػػػة يفػػػرض عّػػػى وسػػػائل  –ُمػػػا سػػػبق أف رأينػػػا    –، ولكػػػن «احلػػػرب
ػػػػل ادلبػػػػادئ وتنتهػػػػ. اإلعػػػػالـ قانونػػػػاً أشػػػػبه مػػػػا يكػػػػوف بدعايػػػػة حربيػػػػة ك الصػػػػحافة اجلزائريػػػػةُ 

ادلتأسػػػػػػدة يف القػػػػػػوانٌن والتمػػػػػػريعات اخلاصػػػػػػة بالواوبػػػػػػات ادلهنيػػػػػػة لّصػػػػػػحفيٌن يف البّػػػػػػداف 
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احػػااـ احلقيقػػة واألمانػػة، والػػدفاع عػػن حريػػة اإلعػػالـ، والنػػػزاهة، وطنػػب القػػ ؼ : ادلتحضػػرة
الػػػػدعائّ والعمػػػػل واالفػػػػااء والمػػػػتم واالتػػػػاـ بػػػػدوف دليػػػػل، والتمييػػػػز بػػػػٌن األخبػػػػار والعمػػػػل 

ل أشكاؿ الضغوط، اخل  .البوليسّ، ورف ُ 
غلػػػب التحقيػػػق يف طبيعػػػة ودروػػػة مسػػػؤولية الصػػػحفيٌن اجلزائػػػريٌن يف تػػػدهور الوضػػػع يف 

تابػات احلقػد والتحػري  . اجلزائر وسيتضمن ه ا التحقيق التقيػيم القضػائّ واجلنػائّ لنمػرُ 
ُو ا تربير اجلرائم « الدؽلوقراطية»و« اجلمهورية»عّى يل السالح والثناء عّى القتل باسم 

 . عّى الصعيد الوطين والدورل
مػة مسػتقّة وعادلػة ونزيهػة لتقاضػّ أولئػك الػ ين  إنه من الضروري أف تقاـ يومػا مػا زلُا

ّ»سػػاوا عػػػن  مػػػات بعػػػد . «اخلطػػػر األخضػػػر»حبأػػػة « اخلطػػػر الكػػػُا وستسػػػاهم هػػػ   احملُا
مف ه   السنوات ال  .كابوسية وإوالء احلقيقةعودة السّم إذل اجلزائر يفُ 

 ، بػػػًن اليػػػـو ال شػػػك أف مصػػػداقية ومسػػػتقبل هػػػ   ادلهنػػػة الػػػ  خػػػدمت احلػػػرب يف خطػػػرُ 
 .فيأب أف تسعى الساواع عقة ال ين عبثت بمرفهم دلدة طويّة
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 الوزارات ملعاجلة األخبار األمنية بنيالقرار : ملحق 
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 ترمجة الوثيقة الفرنسية
    
 

 انجًهىسَت انجضائشَت انذًَىقشاطُت انشعبُت
 

 اإلصالح اإلصاعٞٚػاعح اٌضاس١ٍخ ٚاٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ ٚاٌج١ئخ ٚ
 اٌٛػ٠غ

7  ٛ١ٔٛ٠4991 

 إنً انناششَن ويسؤونٍ

 انصحافت انىطنُت 
 األِٓ اٌضاسٍٟ ٚاإلػالَ ٚاٌصذبفخ• : انًىضىع

 س١ٍخ اإلػالَ األِٕٟ•                      

 
٠شغفٕٟ أْ أعؿً ٌىُ اٌمغاع ث١ٓ اٌٛػاعاد اٌّزؼٍك ثّؼبٌجةخ األسجةبع 

ؤؿةؾ س١ٍةخ ٌالػةالَ ِّٙزٙةب األٌٚةٝ ٘ةظا اٌمةغاع ٠ .طاد اٌطبثغ األِٕٟ

 . ٟ٘ رـ١ًٙ أصاء ِّٙزىُ

 :اٌش١ٍخ ِّغوؼح فٟ لصغ اٌذىِٛخ ٚ٘ظٖ أعلبَ االرصبي

 54.41.36: علُ اٌٙبرف

 51.11.66: علُ اٌفبوؾ

فٟ اٌٛلذ اٌظٞ رجظي وً جٙٛص األِخ الؿزئصةبي اإلع٘ةبة ٚاٌزشغ٠ةت 

ة ؿةةكرىً ػٍةةٝ ِـةةبّ٘زىُ اإل٠جبث١ةةخ فةةٟ اٌذةةغة اٌّ ةةبصح ٌالع٘ةةب

 .ٚاٌزشغ٠ت

ٌمض صعؿذ ِجّٛػخ اٌؼًّ ِزؼضصح اٌزشصصةبد وةً جٛأةت ِؼبٌجةخ 

األسجبع األ١ِٕخ ٚلض أشغوذ فٟ رفى١غ٘ب ػضح صذبف١١ٓ، وّب أسظد ثؼ١ٓ 

 .االػزجبع أشغبالرُٙ ِٚشبوٍُٙ فٟ ٘ظا اٌّجبي

ّّةةب  ّٙ إْ رؼم١ةةض ٘ةةظا ا١ٌّةةضاْ ٠فةةغج ػ١ٍٕةةب ج١ّؼةةبئ رشةةبٚعائ صا ّةةبئ ٚرف

ٚاٌ غٛط اٌزٟ رٛاجٕٙب، وّب ٠مز ٟ رؼبْٚ فؼةبي ث١ٕٕةب ِزجبصال ٌٍّزطٍجبد 

 .ٌٍزغٍت ػٍٝ وً اٌؼٛا ك فٟ طغ٠مٕب
 

     
 

 يحفىظ/ سشٌ 
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 وصاسة انثقافت واإلعالو        سة انذاخهُت وانجًاعاث انًحهُتوصا

 

 
 انقشاس يا بُن انىصاساث

 انًتعهق بًعانجت األخباس راث انطابع األينٍ

 
 ٠غ اٌثمبفخ ٚاإلػالَٚػ٠غ اٌضاس١ٍخ ٚاٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ ٚٚػ

 ؛4991أثغ٠ً  4اٌّؤعر ث١َٛ  17-91ٔظغائ ٌٍمبْٔٛ اإلػالَ علُ  -

ُّّ ٚاٌمبضةٟ ّة، ا4994ٌفجغا٠ةغ  9اٌّؤعر ث١َٛ  11-94ٔظغائ ٌٍّغؿَٛ اٌغ بؿٟ علُ  - ز

 ثئدالي دبٌخ اٌطٛاعا؛

ٚاٌمبضٟ ثبؿزئٕبف  4994فجغا٠غ  5اٌّؤعر ث١َٛ  14-94ٔظغائ ٌٍّغؿَٛ اٌغ بؿٟ علُ  -

 ٌخ اٌطٛاعا؛دب

ٚاٌمبضةٟ ثزٕصة١ت  ١ٌٛ٠4994ٛ  3اٌّؤعر ث١َٛ  411-94ٔظغائ ٌٍّغؿَٛ اٌغ بؿٟ علُ  -

 ع ١ؾ اٌذىِٛخ؛

ٚاٌمبضٟ ثزٕصة١ت  ١ٌٛ٠4994ٛ  49اٌّؤعر ث١َٛ  417-94ٔظغائ ٌٍّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  -

 أػ بء اٌذىِٛخ؛

 

 ُقش ِّس  

 

 1اٌّبصح 

اٌّةظوٛع  1229فجغا٠ةغ  2ّةؤعر اٌ 44-29جغاءاد اٌّغؿَٛ اٌغ بؿٟ علةُ إفٟ إطبع 

ػال١ِةةخ ربثؼةةخ ٌةةٛػاعح اٌضاس١ٍةةخ ٚاٌجّبػةةبد اٌّذ١ٍةةخ إأػةةالٖ، رةةُ ركؿةة١ؾ س١ٍةةخ 

ِٚىٍّفخ ثبٌؼاللبد ِغ ٚؿب ً اإلػالَ ف١ّب ٠شة  إٔزةبو ٚ ٔشةغ اٌج١بٔةبد اٌغؿة١ّخ 

 .اٌّزؼٍمخ ثبٌٛضغ األِٕٟ ٚٔشغ٘ب

 9اٌّبصح 

أػةالٖ ٘ةٟ اٌٛد١ةضح  1ٌّةبصح إْ اٌج١بٔبد إٌّزجخ ِٓ لجةً اٌش١ٍةخ اٌّؼغّفةخ فةٟ ا

ال  اٌزٟ ٌٙب طبثغ عؿّٟ، ٠ٚزُ ٔشةغ٘ب سبصّةخ ِةٓ طةغف ٚوبٌةخ األٔجةبء اٌجؼا غ٠ةخ

 .غ١غ

 3اٌّبصح 

إْ ٚؿةةب ً اإلػةةالَ اٌّشزٍفةةخ ِطبٌجةةخ ثةةكْ ال رٕشةةغ األسجةةبع اٌّزؼٍمةةخ ثؼ١ٍّةةبد 

أػةةالٖ  9فةةٟ اٌّةةبصح ػةةضا اٌج١بٔةةبد اٌغؿةة١ّخ اٌّةةظوٛعح  اإلع٘ةةبة ٚاٌزشغ٠ةةت، ِةةب

ُّشبع إ١ٌٙب فٟ اٌّبصح ٚاٌزصغ٠ذ أػةالٖ ضةّٓ ٌمةبءاد  1بد اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌش١ٍخ اٌ

 .إػال١ِخ
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 1اٌّبصح 

طبثغ إِٟٔ سبعو إطبع ث١بْ عؿّٟ أٚ ٌمبء ِغ اٌصذبفخ ٚفك ِب  اطإْ ٔشغ أٞ سجغ 

ّْ سغق ٘ظا اٌذظغ ٠ُؼبلت . ّٕٛعأػالٖ ِ 3رش١غ إ١ٌٗ اٌّبصح  ِطْجمةبئ ٌٍزشةغ٠غ  ػ١ٍٗإ

 .ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌجبع٠خ

 5ٌّبصح ا

ّّٗ األِغ  أٚ شش  طارٟ )إْ ٘ظا اٌمغاع ٌٓ ٠ٕشغ ٚ ٠ُجٍّغ ِذزٛاٖ إٌٝ ِٓ ٠ٙ

 .بدفػٍٝ شىً ِمزط( ِؼٕٛٞ

 

ُّ ثبٌجؼا غ اٌؼبصّخ فٟ ٠َٛ   1224 ٠ٛٔٛ١ 7ر

 

 ٚػ٠غ اإلػالَ ٚػ٠غ اٌضاس١ٍخ

 ثٓ ػّغ ػعٟ٘ٛٔ .َ ِؼ٠بْ شغ٠ف

 

 

======================== 

 

 ع األينٍيعانجت األخباس راث انطاب

 تىصُاث يىجه ت نىسائم اإلعالو انىطنُت

 

 

 .أ

 تزكُش بانًحاوس انشئُسُت نهسُاست اإلعاليُت

 نهسهطاث انعايت فٍ انًجال األينٍ

 

  :ٔشغ األسجبع ثبٔزظبَ ٚفٟ اٌٛلذ إٌّبؿت ِٓ أجً (1

 صدض شب ؼبد اٌشصُ ٚصػب٠زٗ ِٚؼبعضزٙب ٚ٘ؼِٙب؛ 

 ٚ بٚٚؿة ّجبي ِةغ اٌّةٛاط١ٕٓطاد ِصضال١خ فٟ ٘ظا اٌر١ّٕخ ػاللخ ؿ١ٍّخ ً 

 اإلػالَ؛

 : رم١ًٍ األثغ إٌفـٟ اٌظٞ ٠ـؼٝ إ١ٌٗ ِضثغٚ اإلع٘بة ثة (9

 جٙب؛ برذم١غ أسجبع اٌؼ١ٍّبد اإلع٘بث١خ ٚاٌزشغ٠ج١خ ٚػضَ ر ش١ُ ٔز 

 ْٛػةةضَ اٌغػةةت،: اٌـةؼٟ إٌةةٝ رذم١ةةك األثةةغ اٌؼىـةةٟ ٌّةةب ٠ٕزظةةغٖ اإلع٘ةةبث١ 

 .بؿٟاٌزذىُ فٟ إٌفؾ، اٌؼؼَ ػٍٝ ِٕب٘ خ اٌؼٕف اٌـ١
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 .ب

 انًهنت اثخالقُأقىاعذ 

 وانذفاع عن انًصانح انعهُا نأليت

 

إْ أ١ّ٘خ ِب ٠ّىٓ سـبعرٗ فٟ اٌذغة ضض اإلع٘بة ٚاٌزشغ٠ت ٚضةغٚعح اٌـةٍُ اٌّةضٟٔ 

فٟ ثالصٔةب ٠ذزِّّةبْ ػٍةٝ اٌج١ّةغ اٌّـةبّ٘خ فةٟ اؿزئصةبي اٌؼٕةف اٌـ١بؿةٟ لجةً وةً 

 :ءشٟ

 ث١ٓ أجٙؼح اٌصذبفخ؛ ٠جت إلصبء األسجبع األ١ِٕخ ػٓ ِجبي إٌّبفـخ (1

٠جت االِزٕبع ػٓ ٔشغ اٌزمص١ّبد اٌشبصّخ ٚاإلفغاط فٟ اإلػالَ ٚر ش١ُ األدبؿة١ؾ  (9

ال ٠ّىةٓ ألٞ ١٘ئةخ أسجةبع أْ رجةغع ػةضَ رطج١مٙةب ٘ةظٖ . ػزضاءااٌّجغّعح إٌبجّخ ػٓ أٞ 

 .ٔ جبط اٌجّبػٟالاٌمبػضح ثظع٠ؼخ أْ ١٘ئخ أسجبع أسغٜ سغلذ ا

 

 

 .ث

 تىصُاث

 

 يصطهحاث. 1

٠ُٛصةٝ . َٛ اٌش١ٍخ اإلػال١ِخ ثٛضغ ِصطٍذبد ِٕبؿجخ فٟ ِزٕبٚي ٚؿب ً اإلػةالَؿزم

ثبؿةةزؼّبي ٘ةةظٖ اٌّصةةطٍذبد الجزٕةةبة اٌٍجةةٛء اٌةةال شةةؼٛعٞ إٌةةٝ ِصةةطٍذبد رٕبؿةةت 

 .إ٠ض٠ٌٛٛج١خ اٌشصُ ٚصػب٠زٗ

 حًاَت األشخاص .2

ّؼغٚفةةخ ٌؼةةضاٚرٙب اإل٠ض٠ٌٛٛج١ةةخ ٌ صةة١ٌٛخ اٌغ١ةةغ ٠جةةت اجزٕةةبة ٔشةةغ صةةٛع اٌششصةة١بد 

 .ؼٕف اٌـ١بؿٟٚاٌ

 أهًُت األخباس. 3

 ؿزثٕب ١خالثبٔزظبَ فٟ اٌصفذبد اٌضاس١ٍخ إال فٟ اٌذبالد اجت ٔشغ األسجبع ٠. 

 فةٟ اٌصةفذخ األٌٚةٝ ٔظةغائ أل١ّ٘ةخ اٌذةضس أٚ  [سجةغ األِٕةٟ] فٟ دبٌةخ ٔشةغ

 .ّكٌٛف ٠جت اٌزم١ًٍ ِٓ اٌّـبدخ اٌّشصصخ ٌٗاٌغ١غ ٌطبثؼٗ 

 بد اإلع٘بث١خ ٚاٌزشغ٠ج١خ ٚاٌذفبظ ػٍٝ ٠جت رذم١غ ٚرم١ًٍ األثغ إٌفـٟ ٌٍؼ١ٍّ

٠جت ػٍٝ ِضثغٞ اإلع٘بة أْ ٠فّٙٛا أُّٔٙ ٌٓ ٠صٍٛا أثةضائ إٌةٝ . ِؼ٠ٕٛبد األِخ

رذم١ك ٘ضفُٙ اٌةظٞ ٠زّثةً فةٟ سٍةك جةٛ ٔفـةٟ ٠ةؤصٞ إٌةٝ شةًٍ ثؼةض 

اٌّؤؿـةةبد ٚإثةةبعح عصٚص أفؼةةبي جّبػ١ةةخ ر ةةغط ػٍةةٝ اٌـةةٍطخ دزةةٝ رمةةَٛ 

 .ثزٕبػالد أٚ ثكسطبء ١ِّزخ
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 ت إَذَىنىجُت ودعاَت انخصىيحاسب. 4

 ػطةبءُ٘ صةفبد أٚ ب٠جت اجزٕبة ٔشغ صٛع ػػّبء اٌؼٕف ٚاٌغّفغ ِةٓ شةكُٔٙ ث

 .أٌمبة ال صاػٟ ٌٙب

  ْ٠جةةت اٌزّغو١ةةؼ ػٍةةٝ ٔشةةغ فظةةب غ األٔظّةةخ اإلؿةةال١ِّخ فةةٟ إ٠ةةغاْ ٚاٌـةةٛصا

 .ٚأفغبٔـزبْ

 ٚ ؿةُ بئه اٌظ٠ٓ ٠ّبعؿْٛ أػّبال إجغا١ِةخ ثأٌٚدز١بي ا٠جت اٌزغو١ؼ ػٍٝ سضاع

 : ٌض٠ٓ ٚرط١ٙغ اٌّجزّغا

 شضعاد ِٓ طغف ِٕفظٞ اٌجغا ُ اإلع٘بث١خ؛ّطٟ اٌبؼر 

 ةٛاثك اٌؼض١ٌةخ ٚ لطّةبع اٌطةغق ومزٍةخ ا ـّ ؿزؼّبي اٌّجةغ١ِٓ طٚٞ اٌ

 ِكجٛع٠ٓ؛

  ًاٌزج١ٕض اٌمـغٞ ٌشجبة ثال عػب٠ةخ ٚاٌ ةغط ػٍة١ُٙ دزةٝ ٠ـةزذ١

 رغاجؼُٙ؛

  ١بؿ١١ٓ اٌظ٠ٓ ٠غؿٍْٛ اٌشجبة اٌـّظو ـّ  إٌٝاٌّّبعؿبد اٌججبٔخ ٌٍ

 .اٌّٛد

ًُجب شَن عهً ا. 5  نخشاطالسدع انًتطىعُن و ان

 :٠جت اٌزغو١ؼ ػٍٝ

أٔٗ ال رفٍذ أٞ جغ٠ّخ ِٓ اٌؼمبة ١ٌٚؾ ٕ٘بن فٟ ٔٙب٠خ اٌّطةبف  إالّ اٌـةجٓ أٚ  •

 اٌّٛد؛

فؼب١ٌخ لٜٛ األِٓ اٌزٟ، ٚإْ ٌُ رـزطغ ِٕغ وً اٌجغا ُ، إال أٔٙب رزّىٓ صا ّبئ ِٓ  •

 رٛل١ف اٌُجٕبح؛

 شصُ؛سـب غ اٌ •

 اؿزؼضاصُ٘ ٌٍٛشب٠خ؛ٚججٓ اٌّٛلٛف١ٓ  •

 شضح األدىبَ اٌصّبصعح ػٓ اٌّذبوُ اٌشبصخ؛ •

 ٔجظ اٌغأٞ اٌؼبَ ٌٍؼٕف اٌـ١بؿٟ؛ •

ػٚاي رؼبطف اٌّٛاط١ٕٓ ِغ األفىبع إٌج١ٍخ ٌةجؼض األشةشبب ثّجةغص ٌجةٛ ُٙ إٌةٝ  •

 .اإلع٘بة

 إثاسة سدود أفعال نشفض اإلسهاب. 6

 :ٟٔ ألفؼبي إلع٘بث١١ٓ اٌٛدش١خ اٌزٟ رزٍش  فٟٔـبال إإظٙبع اٌطبثغ اٌ ٠جت

 اٌظثخ؛ •

 اٌٙجَٛ ػٍٝ ؿ١بعاد اإلؿؼبف؛ •

 جُٙ؛١ؼطرًٚ األطفبي ١مزر •

 ً ألبعة أػ بء أجٙؼح األِٓ ثذ ٛع أطفبي صغبع؛١مزر •

 ...ٌزا •
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 إظهاس انتىاطؤ يع حكىياث خاسجُت. 7

 ...جً إ٠غاْ ٚاٌـٛصاٌْز ِٓ لِ ااٌضػُ اٌّبٌٟ ٚاٌـٛلٟ  •

 .ألفغبْرضع٠ت ا •

 .لزصبص٠خ اٌذ٠ٛ١خالٙب اذّصبٌثالضغاع ٌٔضاءاد ٌّمبطؼخ اٌجؼا غ ٚ •

ارصبالد ِغ اٌمٜٛ األجٕج١خ ٌٍذصٛي ػٍٝ صػّٙب ِمبثً ٚػٛص ٌشضِخ ِصبٌخ ٘ةظٖ  •

 .اٌمٜٛ فٟ اٌجؼا غ

 .صفمبد ؿغ٠خ ِغ أػضاء اٌجؼا غ •

 ...ٌزا •

 تنًُت غشائض انذفاع انزاتٍ عهً انًستىي انجًاعٍ .8

 ٌةٓ ٠ٕزصةغ»اٌطغق اٌّزٛاصً ٌشةؼبع : اٌّجزّغ ػٍٝ اٌغّفض اٌغغ٠ؼٞ ٌٍؼٕفدًّ  •

 .«اإلع٘بة

اٌٛلب٠خ ِٓ ا٢ثبع اٌّغجٛح ِٓ لجً ِضثغٞ اإلع٘بة ػٍٝ اٌّجزّغ أٚ ثؼض شغا ذٗ  •

 :ة ث

 جبث١خ ٌؼب الد اٌ ذب٠ب ٚألبعثُٙ؛إلإظٙبع عصٚص األفؼبي ا -

 ٓ فٟ ِىبفذخ اإلع٘بة؛اٌّٛاط١ٕصػُ ِشبعوخ  -

ثكْ اإلع٘بة اٌظٞ ِّؾ ػضح صٚي ص٠ّٛلغاط١خ ِزمّضِخ ٌّضح ؿٕٛاد ١١ٓ جاٌزّ  -

ُِجغ٠ةبد األِةٛع  إ٠طب١ٌةب، إؿةجب١ٔب، ثغ٠طب١ٔةب اٌؼظّةٝ، )ٌُ ٠غ١ِّةغ شة١ئب فةٟ 

 ؛...(فغٔـب

اٌّشغح ٌؼبِخ إٌبؽ ثكْ اٌؼٕف ظب٘غح ِـزٛطٕخ ٌضٜ األُِ اٌذض٠ثةخ ٚأٔةٗ  -

ِةٛد ػ١ٕفةخ سةالي  دةٛاٌٟ أٌةف دبٌةخ)٠زـجت وً ػبَ فٟ آالف اٌّٛرٝ 

فةةٟ ِض٠ٕةةخ ٚاشةةٕطْٛ ثبٌٛال٠ةةبد اٌّزذةةضح  1223ـةةٕخ ٌاٌـضاؿةةٟ األٚي 

 ؛(ٚدض٘ب

إلٕبع ِضثغٞ اإلع٘بة ثةكْ جةغا ُّٙ ٌةٓ رُغ١ِّةغ شة١ئبئ فةٟ اٌزطةٛع اٌطج١ؼةٟ  -

 .ٌّجزّؼٕب ٚال فٟ اٌـ١غ اٌطج١ؼٟ ٌٍّؤؿـبد

 تنًُت إَذَىنىجُت دَنُت تنذد باإلسهاب . 9

٠مزً ثبؿُ اٌض٠ٓ ٚػٍٝ أؿؾ فزبٜٚ، ٚ٘ظا ٠ّثًّ جغ٠ّةخ  إْ اإلع٘بة فٟ اٌجؼا غ •

 .ضض اإلٔـبْ ٚضض اٌض٠ٓ: ِ بػفخ 

 .رٕظ١ُ ِمبثالد ٚ ِب ضاد ِـزض٠غح ِغ عجبي اٌض٠ٓ ٚاٌّثمف١ٓ دٛي ٘ظا اٌّٛضٛع •

 .ٔشغ اٌّٛالف اإل٠جبث١خ ٌٍـٍطبد اٌض١ٕ٠خ اٌٛط١ٕخ ٚاألجٕج١خ •

ٛا صبِز١ٓ فٟ ٚجٗ اٌجغ٠ّخ اإلع٘بث١خ اٌ غط ػٍٝ عجبي اٌض٠ٓ اٌجؼا غ١٠ٓ اٌظ٠ٓ ثم •

ثـجت اٌشٛف دزٝ ٠زشّجؼٛا ػٍٝ اٌزؼج١غ ػٓ آعا ٙةُ ، إط أْ اٌةضفبع ػةٓ اٌةٛطٓ 

 .فغج ػٍٝ وً أثٕب ٗ
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 اذلواما
 

1
  Alger Républicain .2444يناير  4،   

2
وضػػع حػػداً الحتكػػار الدولػػة لوسػػائل اإلعػػالـ وأدى إذل إنمػػاء عمػػرات  2444أبريػػل  4إصػػدار قػػانوف اإلعػػالـ يف   

ورائػػد (. حأػػز أو تعطيػػل أو منػػع)إوػػراءات رقابيػػة  49باذػػاذ  2444الصػػحف،  ػػًن أف السػػّطات قامػػت بعػػد ينػػاير 
 Algérie, la guerre civileراوع التقرير األخًن . ة ت   اإلوراءاتُانت أوذل اجلرائد ادلعني( FIS)اجلبهة اإلسالمية ل نقاذ 

à huis clos  ،(RSF )Reporters Sans Frontières 2444، مارس. 
3

يهػػػػدؼ إذل احلفػػػػاظ عّػػػػى النظػػػػاـ العػػػػاـ وأمػػػػن »، 2444فربايػػػػر  4إف مرسػػػػـو حالػػػػة الطػػػػوارىء، الػػػػ ي أصػػػػدر يف   
ادلرسػػػػـو  2444سػػػبتمرب عػػػاـ  44وقػػػػد تػػػال هػػػ ا دلرسػػػـو يف « .العامػػػة األشػػػخاص وادلمتّكػػػات والسػػػًن العػػػادي لّمرافػػػق

تػػػدابًن تػػػدعو إذل القّػػػق، حيػػػث أف "والػػػ ي ػلتػػػوي عّػػػى « اخلػػػاص قكافحػػػة التخريػػػب واإلرهػػػاب» 44–44التمػػػريعّ 
مػػػػة أي شػػػػخ  مػػػػتهم بادلسػػػػاندة »طػػػػن  السػػػػّطات « اإلرهػػػػاب»و« التخريػػػػب»تعريفػػػػات ادلرسػػػػـو بمػػػػ ف  إمكانيػػػػة زلُا

راوػع أيضػا تقريػر منظمػة . 2444، المػرؽ األوسػ ، (HRW -أمريكػا )راوع تقرير مرصد حقوؽ اإلنسػاف  «.المفهية
 .244، ص Paris 1996 ،Livre noir de l’Algérie ،(RSF )Reporters Sans Frontières: صحافيٌن بال حدود

4
ر يف تقرير     .24، ص RSFُذ
5
 .22، ص RSFتقرير   

، ص RSF؛ راوع تقريػر 2444إلنساف يف اجلزائر لوزارة اخلاروية لّواليات ادلتحدة، فرباير نقال عن تقرير عن حقوؽ ا 6 
42-44. 

 7 La Tribune ،44 نقل عن 2444فرباير ،Ghania Mouffok, Etre journaliste en Algérie, Paris 1996 44، ص. 

و مكاتػػب ادلراقبػػة واحلمايػػة ». باسػػم احلكومػػةُانػػت وال تػػزاؿ هػػ   اجلريػػدة النػػاطق الرمسػػّ (.El Moudjahid)اجملاهػػد  8 
(BSP ) تاتورية بومدين، دلراقبة ادلوظفٌن واإلبالغ عن أي اف ". بّبّة سياسية"أنمئت داخل مؤسسات الدولة وقت ُد ُو

تاب 424راوع ص « .أعضاؤها من رواؿ األمن العسكري ال ين عينوا يف ادلؤسسات نفسها  :منُ 
 CAMLDHDH, Livre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995, Tome 2, Hoggar, Genève 1996. 

 .244، صFrançois Burgat, L’Islamisme en face, Paris 1995راوع  9 

 .494، صAbed Charef, Algérie, le grand dérapage, La Tour d’aigues 2444راوع  10 

الكومنػػػدوس "ر ػػػم دحػػػ  روايػػػة . سياسػػػية بػػػال اسػػػتثناءصػػػحفيا مػػػن سلتّػػػف االطاهػػػات ال 44قتػػػل مػػػا يزيػػػد عّػػػى  11 
تّػك الػ  ارتكبػت يف حػق طػاهر وػاوت والػ  حظيػت بتغطيػة صػحفية " اإلسالمية فيما ؼلػ  بعػ  مػن هػ   اجلػرائم،ُ 

 .42، صGhania Mouffokراوع ادلروع السابق لػ . دائماً عّى اتاماتم" الكومندوس االستئصاليوف"بالغة، أصر 

 .242، ص  RSFتقرير  12 

، الػػ ي يصػػف 2444، أوائػػل ديسػػمرب El-Watanيف  'La compromission surnommée paix'راوػػع ادلقػػاؿ  13 
،  ػػت 2444وينػػاير  2444شلثّػػّ األحػػزاب الػػ  التقػػت يف رومػػا يف نػػوفمرب ( Saint-Egidiens)بالقديسػػٌن اإلويػػديٌن 

( FIS)ة يف اجلزائػػر، ومػػن بيػػنهم وبهػػة اإلنقػػاذ اإلسػػالمية رعايػػة ضػػيافة القػػدي  إغليػػديو إلصلػػاز وعيقػػة لّخػػروج مػػن األزمػػ
ية (FLN)ووبهػػػة التحريػػػر الػػػوطين  يف هػػػ ا النػػػداء وػػػدد هػػػؤالء سػػػعيهم إلغلػػػاد حػػػل (. FFS)، ووبهػػػة القػػػوات االشػػػاُا

 .سياسّ
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ماؿ بّقاسم، اعاؼ ه ا األخًن أف  14   Algérieة من رسائل القراء ادلنمورة يف اجلريدة األسبوعي% 94يف مقابّة معُ 

Actualité ػػل األشػػكاؿ ػػاف يػػديرها تتعّػػق قنػػاورات ووشػػايات مػػنُ   2444سػػبتمرب  Jeudi d'Algérie ،24راوػػع . الػػ ُ 
تاب عّّ ػلّ عبد النور   ,Ali Yahia Abdennour, Raisons et déraison d’une guerreِِ ( رئي  رابطة حقوؽ اإلنساف)ُو

l’Harmattan, Paris 2444 44، ص. 

 .44دلصدر ص نف  ا 15 

 .42نف  ادلصدر ص  16 

ػػػة " الّسػػػاف النػػػاطق"مثػػػل هػػػ   الصػػػحافة ال طّػػػك أي ضػػػماف لّبقػػػاء، إذ أصػػػبحت  17  لّحكومػػػة يف صػػػراعها ضػػػد احلُر
ر يف هػػػ ا السػػػّوؾ ورائػػػد مثػػػل . اإلسػػػالمية، ففػػػّ ميػػػادين أخػػػرى طػػػد نفسػػػها يف صػػػراع مػػػع احلكومػػػة -Algerغلػػػدر بالػػػُ 

Républicain ،Hebdo-Libéré ،Le Soir d’Algérie ،Liberté ،El Watan ،L’Authentique ،Le Matin إخل، بغػ  النظػر ،
 .عن الصحافة احلكومية

 18 Le Matin ،44  2444نوفمرب. 

 19 L'hebdo-Libéré ،44-44  2444مارس. 

 خػػالؿ اسػػتنطاقهن أُػػدف أ ػػن عبػػئن مػػن طػػرؼ أسػػتاذهن لّرياضػػيات، ]...[. طالبػػات عانويػػات عضػػوات ارتبػػاط» 20 
 Leراوػع « .ه ا األخًن هارب ومالحػق مػن طػرؼ السػّطة ]...[وهو عضو نمي  يف وبهة اإلنقاذ اإلسالمية ادلنحّة  

Matin ،44  2444مايو. 

 21 Le Matin ،4  2444يونيو. 

 22 Ghania Mouffok, Les femmes algériennes dans la guerre, Peuples Méditerrannéens2444يونيو -، يناير. 

 23 Liberté ،24  ػػر أيضػػا يف. 2444أُتػػوبر ، Livre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995 ُذ
 .244ص

 24 Le Matin ،44  2444نوفمرب. 

 .نف  ادلصدر 25 

 26 Hebdo-Libéré ،23-29  2444مارس. 

 RSF، منظمػة يف تقريرهػا عػن مقتػل الصػحفيٌن. 44، ص Ghania Mouffok, Etre journaliste en Algérieراوػع  27 
مػات الوحيػدة لقػاتّّ صػحفيٌن والػ  أبّػ  تػا الػرأي »: تكتب مصاحل األمن دل تصرح إطالقاً عن نتػائ   قيقاتػا، واحملُا

انت قد طت بغياب ادلتهمٌن  .4راوع ص . «العاـُ 

ػل اجلػ»بػ 4ه ا ادلرسـو يوصّ يف مادته رقم  28  رائم، تػتمكن دائمػاً إظهار فعالية قوى األمن ال ، وإف دل تستطع منػعُ 
رشيد . 2444يناير  49التصفية األخًنة ذ  القاتل ادلفاض لعبد احلق بن يودة ال ي ا تيل يف  «.من توقيف اجلُناة
 .2444فرباير  44باجلرؽلة، قتل يف السأن يـو " اعاؼ"رلاهد ال ي 

إظهػار الطػابع الالإنسػاو »بػ« نب  اإلرهابإعارة ردود أفعاؿ ت »لّمرسـو السري  4اذلدؼ ادلنمود هو حسب ادلادة  29 
ومػن ادلواضػيع ادلفضػّة االعتػداء عّػى أعػراض النسػاء والبنػات، واسػتغالؿ األعػر النفسػّ . «دلمارسات الوحمية ل رهابيٌن

ّ قبػل قتّهمػا»: دلثل األخبار التالية  Le)« بالر م من الدعاية ادلتطرفة، اإلرهابيوف العمرة انتهكوا فعال عػرض بنػ  الػدُر

Matin ،4  عندما ػلّل اإلرهابيوف هتك األعراض»و( 2444يوليو »(Le Matin ،24 2444مايو.) 

 .2444ديسمرب  El-Watan ،24-24حارس بّدي واهزوف لّعمّيات احلربية،  24444 30 

ور أعال  9راوع الفقرة  31   .«تنمية رد فعل تّقائّ لّدفاع ال اي»: لّمرسـو ادلُ 

ور 4راوع ادلادة  32   .لّمرسـو ادلُ 
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 .2444أ سط   Le Matin ،4، "مواطنوف يطاردوف اإلرهابيٌن" 33 

يٌن، ال » 34  يٌن وأبنػاء حػُر ه ا العمػل الوحمػّ يػربهن مػرة أخػرى عّػى أف اجلماعػات ادلسػّحة، ادلتكونػة  البػا مػن حػُر
 .2444يونيو  29و Le Matin ،24راوع . «يردعها أي شئ عن  قيق أ راضهم الدنيئة

35 Le Matin ،29 2444نوفمرب  24و. 

 36 Horizons ،24  2444فرباير. 

الكمػػف لعامػة النػاس بػػ ف العنػف ظػػاهرة مسػتوطنة يف األمػػم احلديثػة وأنػػه »بػػ 9ادلرسػـو السػري ينصػػ  يف مادتػه رقػػم  37 
ل سنة آالؼ ادلوتى  .« ػلدثُ 

 38 El-Watan ،24  2444مارس. 

 .Moussa Aït-Embarek, L’Algérie en murmure, Un cahier sur la torture, Hoggar, Genève 1996راوع  39 

 40 El-Watan ،4  2444أبريل. 

 .294، صLivre Blanc sur la Répression en Algérie 1991-1995, Tome 2 راوع مقاؿ عّّ ػلّ عبد النور يف 41 

تابه  42   .FIS de la haine, Denoël, Paris 1992أبدع رشيد بوودر  يف المتم الرديء السوقّ يفُ 

 43 El-Watan ،4  2444نوفمرب. 

 44 El-Watan ،24  2444ديسيمرب. 

قناسػبة « النسػاء اجلزائريػات»وذلك خالؿ ادلظاهرات ادلنظمة من طرؼ عّة مػن النسػاء الّػواي يػزعمن الػتكّم باسػم  45 
مػػة ضػػد التطػػرؼ قامػػت بذدارتػػا تّػػك  الّػػواي دل يػػاددف يف احلكػػم « النسػػاء الػػدؽلقراطيات»يػػـو ادلػػرأة، حيػػث نظمػػت زلُا

ػ لك ضػمن تظػاهرة . باإلعداـ عّى مسؤورل اإلنقاذ ، األمر ال ي دل تتأرأ عّيه احملكمػة العسػكرية يف « الػدؽلقراطيٌن»ُو
 .، ومسًنات الدعم لّيامٌن زرواؿ يف الوقت ال ي طت فيه لقاءات ادلعارضة يف روما، اخل2444مارس  44

ّمة " رلـر"ات وادلتمثل يف استبداؿ عبارة ه ا التغيًن يف ادلصطّح 46   Leال ي أشارت إليها صحيفة " إرهار"مكافُ 

Soir d’Algérie ،44  حدث من  اإلعالف عن ممروع قانوف يتعّق بتحويل اإلوراءات والقػوانٌن اجلنائيػة »، 2444فرباير
 .«التائبٌن ادلصحوبة بذوراءات الرية ادلقيدة طا  اإلرهابيٌن

 47 L’Authentique ور يف تقرير  .29، ص RSF، مُ 

ػر يف 2444نػوفمرب 24فرانسػوا ميػااف يف اجلريػدة الرمسيػة،  48   H. Alleg, La Guerre d’Algérie, Vol. 2, Paris؛ ُذ

 .444، ص 1980

ز أساسا عّى إدانة اإلرهاب إلبراز أنػه يف اجلزائػر  49  ، شلػا يقتػل باسػم الػدين وعّػى أسػاس فتػاوى»ه   اإليديولووية تُر
، ة عّػػػى إبػػػراز إعالمػػػػّ دلػػػوظفٌن دنيئػػػػٌن مسػػػتعدين إلعطػػػػاء «ضػػػػد الػػػنف  البمػػػػرية وضػػػد اإلسػػػػالـ: يػػػؤدي إذل وػػػرؽلتٌن

ّ يتبنوا ه   القضية  .ممروعية لّسّطة، والضغ  عّى باقّ المخصيات الدينيةُ 

 .2444فرباير  El-Watan ،4، 2444فرباير  4تقرير لقاء  50 

 .2444مارس  Alger Républicain ،42قناسبة نداء ادلظاهرة  51 

-El« .عّى رلاتة التطرؼ ال ي أصاب اإلدارات وادلؤسسات العامػة بػداء  –أخًنا  –السّطات العامة صممت » 52 

Watan ،4  2444أبريل. 

ايف" 53   .2444وويّيه  El-Watan ،4، "طهراف تعد با تياؿ عُّّ 

 54 El-Watan ،29  2444ديسمرب. 
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 55 El-Watan ،4  2444اير فرب. 

 .نف  ادلصدر 56 
 نف  ادلصدر 57
 58 El-Watan ،24  2444فرباير. 
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