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منظور سياسي
»اســتقبليف ا الريــاض جبللــة ادللــا تنيــد دلــدة ســاعت وأ ــر
علــى تبليػــي هوقف ـ اجتــاا اإلســبلمي والقضــية اجلزائريــة ][...
تقال رل" :إهن م ليسـوا هسـلم " وكـرر ثـبلث مـرات" :العصـا!
العصا! العصا!"«
خالد نزار ،مذكرات جنـرال خالـد نـزار ،دار الشـنياب ،اجلزائـر
 ،2888ص.157 .

»عذبوين إذل أقصى حد! هل تنيمتوا؟ بعد ذلـا جـاء اجلنـرال
توتيـ وقــال رل" :أنــا ر ــا وســرتأ مــا ســأتعل بــا .أَقبــل وقـل
أنــا قتل ـ حش ــاين وســت ب دلــدة مخس ــة عشــر ســنة تق ـ
وسيتمكن والديا من زيارتا ا السـجن ،وإال سـذخذإ إذل
أم ــا وس ــأبقرها أمام ــا ،وس ــأجعلا تنف ـ ـ احللي ــب ال ــذي
أرضعتا إياا .أنا هو اجلنرال توتي رب اجلزائر«.

داؼلــة دريــدي ،مقاضــاة قاتــل حشــاين :حكــ م علــى تـملاد بودليـة
باإلعـ ـ ــدا  25، Algeria-Watch ،أبريـ ـ ـ ــل  ،1222واليوميـ ـ ـ ــة
اجلزائرية  23 La Tribuneأبريل .1222
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 .1المقدمة
هــل ع ـ أو ق ـرأت ةــنيادة ض ـ ية مــن ض ـ ايا التعــذيب ا اجلزائــر؟ وهــل ختيل ـ عندئــذ
نفســا تعــاين ـ التعــذيب ،وعلــى األخ ـ ذلــا »الشــيء الفظيــذ الــذي يفعلونـ بــا؟«
هــل ةــعرت بــاخلوا دعــوت ا أن ػلميــا مــن ذلــا الشــيء الــذي ال يو ــه؟ هــل
تكرت ا أثر هذا اخلوا من التعذيب على سلوكا االجتماعي والسياسي؟ هـل تصـورت
آثار هذا اخلوا على نطاق اجملتمذ الواسذ؟
إن شلارســة التعــذيب ليس ـ أحــداثاأ منعزلــة أو انتنياكــات ترديــة يقرتتنيــا بعــو م ــو في
الدولــة ،وآثارهــا ال تن صــر ا الفــرد الــذي خضــذ ذلــا ،بــل إن معانــاة ضـ ايا التعــذيب هــي
البــاب الــذي يلــا من ـ جن ـراالت اجلزائــر وجبلدوهــا خلــرق اجملتمــذ وترويض ـ  .عنــدما ي ــروي
النــاجون مــن التعــذيب أو ذووهــ م األه ـوال ال ـ عاةــوها ـ التعــذيب ،ينتشــر اخل ـ ب ـ
الناس وتصبح ادلعاناة الفردية خوتاأ مجاعياأ وعقاباأ أو هتديداأ رمزياأ موجنياأ للمجتمذ كل .

وبقــدر مــا ينيــدا التعــذيب إذل تســلي األدل كمعــادل حواســي للمــوت بقــدر مــا يكــون
اخلــوا اجلمــاعي خوتــاأ مــن ادلــوت ،وهــذا التنيديــد اجلســدي ذات ـ ػل ـ ب ـ اجلزائريــون عنــد
ــاعني م أخبــار االعتقــاالت العش ـوائية وأحــداث اإلخفــاء القســري واإلعــدا بــدون زلاكمــة
واجملازر وغري ذلا .تقد بات اخلوا اجلماعي من ادلوت هو البنية التنظيمية احملورية لل ياة
ا اجلزائر.
ؽلكــن تصــنيه األنظمــة السياســية أســب أن ـواع اخلــوا ادلســيطرة علــى رلتمعاهتــا ،تفــي
اجملتمعات احلـرة يعتـ اخلـوا بشـكل رئيسـي حالـة عاجتفيـة وجتربـة داخليـة عـابرة زلصـورة ا
الفــرد ،أمــا ا األنظمــة الديكتاتوريــة العســكرية تــاخلوا بالدرجــة األوذل جتربــة مجاعيــة تقررهــا
السياسة وموضوعنيا ادلوت (متمثبلأ ا القتل والتعذيب واالعتداء واخلطه وغريها) وكل مـا
ينيدد مقومات احلياة األساسية (متمثبلأ ا الفقر ادلدقذ وغريا) ،تيصبح اخلـوا هـو اخللفيـة
الـ تطبــذ احليــاة العامــة باســتمرار ،وتض ـ ى »ثقاتــة اإلرهــاب« هــي الثقاتــة ادلــملثرة ا كاتــة
ةرائح اجملتمذ .وا ح تعمل اجملتمعات احلرة على حل ادلشـكلة السياسـية لتنظـي م اجملتمـذ
بكبح واحتواء اخلوا اجلماعي ،تعمل الدول اإلرهابية على تقويت ونشرا واستػبلل .

يشرتإ تعـل التعـذيب والعمـل احلـر ي ا كوهنمـا ػلـوالن األدل و ـفات إذل سـلطة .لكننيمـا ؼلتلفـان ا أن تعـل التعـذيب
هد ػلاكي القـدرة ادلـدمرة لل ـرب لـي باتنـاء العـادل ،ولكـن باتنـاء تَصـورا ا وعـي ادلعـذب .تالتعـذيب إذن هـو إسـقاط
للســلطة ال ـ تقلــد هــدا احلــرب لــي بالقتــل وإظلــا بتســلي وتض ـ ي م األدل كمكــات حســي للمــوت .راجــذ Elaine

Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1995.
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كيــه ؽلكــن للمــرء أن يعــي اخلــوا اجلمــاعي مــن ادلــوت الــذي بــات يكبـل اجلزائــر منــذ
االنق ــبلب العس ــكري ال ــذي ح ــدث ا  22ين ــاير 2881؟ وكي ــه يص ــنذ إره ــاب الدول ــة
ومفاعيل على ةـرائح اجملتمـذ اجلزائـري ادل تلفـة؟
وينشر ا ربوعنيا؟ وما هي آثارا السياسية َ
ودلاذا اختذ حكا اجلزائر العسكريون إرهاب الدولة مننياجاأ حلكمني م؟
تعت هذا ادلقالة زلاولة لئلجابة عن بعو هذا األسئلة.
ا القس م الثاين للمقالة الذي يلي ادلقدمة نناقش كيه يصنذ احلكـ م العسـكري اخلـوا
ويستػل لي ك م قبضت على اجملتمـذ .أمـا القسـ م الثالـ تنيـو سلصـ لت ليـل آثـار اخلـوا
السياسة واالجتماعية ،إضاتة إذل أثـرا علـى الفـرد ،كمـا نر ـد ا هـذا القسـ م كيفيـة مقاومـة
اجملتمــذ إلرهــاب الدولــة ،بينمــا يســتعرض القســ م الرابــذ التبيينــات العلميــة إلرهــاب الدولــة،
ويأيت القس م اخلام واألخري لـيـلَ ِّ النقاط الرئيسية ال تت للنيا هـذا الدراسـة الت ليليـة
يقد النتاج ادلنبثقة عننيا.

 .3تصنيع وتوظيف رهب الدولة
ي َـع ِّـرا سلوكا ( )Slukaرهـب أو الدولـة ب ـ»اسـت دا العنـه أو التنيديـد بـ مـن جتـرا الدولـة
أو مو فيني ــا أو أنص ــارها ،وخا ــة ض ــد أت ـراد وأه ــارل م ــدني  ،ك ــأداة للت وي ــه والس ــيطرة
السياس ــية 1«.تره ــب الدول ــة ،جتبق ــا ذل ــذا التعري ــه ،أ ــبح م ــننيا احلك ــ م ا اجلزائ ــر من ــذ
االستقبلل وخصو اأ منذ االنقبلب العسكري ليناير  ،2881إال أن جذورا التارؼلية ترجذ
إذل العنيد االستعماري ا اجلزائـر .ترهـب الدولـة يـرب تلـا ادلرحلـة التارؼليـة باحلملـة احلاليـة
إلعادة نشر اذليمنة الفرنسية والػربية ا اجلزائر.

ؽليز بعـو احملللـ بـ الرهـب ( )terrorواإلرهـاب ( )terrorismحيـ ينسـبون األول إذل الـدول تقـ ويعـزون الثـاين
صـراأ إذل اجلماعــات ادلعارضــة .ويــرأ زلللـون آخــرون أن هــذا التمييــز غــري ســلي م ويعتقــدون أن اإلرهــاب والرهــب يشـريان
َح ْ
بالتَّســاوي إذل »اســت دا العنــه أو التنيديــد بـ تعمــداأ إلثــارة اخلــوا أو الســلوإ السياســي ادلــذعن ا األتـراد أو األهــارل
ادلســتنيدت  ».وؼلتلــه اإلرهــاب أو الرهــب عــن الطػيــان ( )oppressionوعــن القمــذ ( .)repressionيشــري الطػيــان إذل
ضــذ »تـ ْنيضـ م تيـ احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة لطبقــات كاملــة مــن الشــعب بػــو النظــر عــن معارضــتنيا للسـلطة أو
َو ْ
حيادهـا ذلــا ».أمـا القمــذ تيعــيف » تو يـه القســر أو التنيديـد بـ ضــد معارضـ حقيقيـ أو زلتملـ لت ييــد أو إلضــعاا
قدرهت م على معارضة السلطة أو سياساهتا ».وبعبارة أخرأ ،تالقمذ عملية تستنيدا ادلعارض تق خبلتـاأ لئلرهـاب أو
الرهب اللذين يستنيدتان ةرائح كبرية من اجملتمذ بدون يمييز .ا اجلزائـر يمـارس السـلطة الطػيـان والقمـذ واإلرهـاب ا آن
واحد .راجذ الب وث ا:
M. Stohl and G. A. Lopez (eds.), Government Violence and Repression: An agenda for Research, Greenwood
Press, New-York 1986.
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ولكـ ــي نفنيـ ــ م كيـ ــه يصـ ــنذ ويو ـ ــه جن ـ ـراالت اجلزائـ ــر الرهـ ــب للنييمنـ ــة علـ ــى اجملتمـ ــذ
اجلزائـ ــري ،جت ـ ـب أوالأ اإلحاجتـ ــة بتـ ــوجنيني م اإليـ ــديولوجي ومعرتـ ــة ادلـ ــذاهب العسـ ــكرية ال ـ ـ
يتبنوها .يناقش هذا األمر ا اجلزء  2.1بينما ؼلص اجلزء  1.1للسجن السياسـي واجلـزء
 2.1للتعذيب .أما اإلخفاءات القسرية واإلعدامات بـدون زلاكمـة واجملـازر تنيـي تنـاقش ا
األجزاء  3.1و 4..و 5.1على التوارل .وخص اجلـزء  6.1لعـرض كيفيـة تو يـه الدولـة
لل رب النفسية بػية ح ونشر اخلوا اجلماعي.
 .1.3مذهب الرهب :إيديولوجية األمن القومي واالستراتيجية المضادة للثورة
يتســ م اجل ــيش اجلزائ ــري بالط ــابذ ال يت ــوري 2،أي أن ـ يتمي ــز م ــن اجل ــيش احل ــرا باخلص ــائ
التالية:


مستوأ حرا ضعيه؛



والء أوال للمملسسة العسكرية ولي للدولة أو لؤلمة؛



ميل دائ م إذل التدخل بالقوة ا النظا السياسي؛



الت ك م ا نظا سياسي تاسد وذي حدود مدنية-عسكرية مفتتة؛



صبـَت
يماسكية ضعيفة (تَ ْشظية اجليش إذل عدة تئات غري منظمة تتكتـل ا ع ْ
رئيسيت تقريباأ).

3
4

ورث اجليش اجلزائري كثـرياأ مـن التقاليـد والثقاتـة العسـكرية الفرنسـية ،وكثـريا مـن مـذاهبنيا
احلربية .يـ ْعرا جنراالت األكثر نفوذاأ بـ»الفارين من اجليش الفرنسي« وتض م تلـا اجملموعـة
الضباط الذين ح ِّولوا من اجليش الفرنسي إذل اجليش الوجتيف الشعيب (ج.و.ش) ا منتصه
الستينات 5والضباط الـذين تـدربوا ا األكادؽليـات العسـكرية الفرنسـية (مثـل مدرسـة احلـرب
بباري ) جتوال السبعينات والثمانينات ومنذ .2881

تشــري هـذا العبـارات إذل الضـباط الـذين كــانوا ضـمن ـفوا اجلـيش االســتعماري الفرنسـي تـروا اهريـا لبللت ــاق
جبـيش الت ريـر الـوجتيف ا أواخـر اخلمسـينات بـأمر مـن قـادهت م الفرنسـي كجـزء مـن خطـة ديػـول ( )De Gaulleلتأسـي
»قوة ثالثة« عندما تب أن استقبلل اجلزائـر ال مفـر منـ  .ومـن ضـمن هـملالء اجلنـراالت زلمـد العمـاري ،ا ـاع العمـاري،
عبد احلميد جوادي ،زلمد توايت ،خالد نزار والعر ي بل ري .أرجذ إذل مقال لعليوي عن ردود أتعال اجليش اجلزائري على
اجملازر :
M. Lalioui, ‘Reactions of the Algerian Army to the Massacres’, in Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi
(eds.), An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 471-509
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يعت ـ التــدريب العســكري الفرنســي رلــرد تَ َك ـ ـيه اجتمــاعي يَنيــد امتث ــال الضــاب م ــذ
ويرسخ مكان رواب ووالءات تتم ور حول التنظي م العسكرية تقـ  .هـذا التـدريب
رلتمع ِّ
يشـ ـ ِّـكل بقـ ــوة رؤيـ ــتني م للمجتمـ ــذ اجلزائـ ــري وقيم ـ ـ  ،ويقولـ ــب تصـ ــوره م لـ ــدوره م السياسـ ــي
وشلارستني م السياسية ،وخا ة موقفني م من السلطات ادلدنية.
يركز التـدريب العسـكري الفرنسـي للجزائـري  ،منـذ العنيـد االسـتعماري وبعـد االسـتقبلل
خا ــة منــذ  ،2881علــى الــت ك م الــداخلي ،وهــذا يشــجذ ادليــول إذل التــدخل ا الشــملون
السياسـ ــية الداخليـ ــة .ويعت ـ ـ هـ ــذا التوجي ـ ـ اإليـ ــديولوجي ،ادلعـ ــروا بـ ـ ـ»إيديولوجيـ ــة األمـ ــن
الق ــومي«  ،امت ــدادا دلفني ــو احل ــرب الش ــاملة واحل ــرب البلتقليدي ــة دلس ــألة األم ــن ال ــداخلي.
ترسخ إيديولوجية »األمن القومي«:
و ِّ
 االعتقاد بأن »الشـعب أسـطورة« وأن القـوأ السياسـية ادلدنيـة واالجتماعيـة الـ
تطالــب همارســة الســيادة الشــعبية و/أو بتوزيــذ عــادل للثــروة الوجتنيــة هــي قــوأ
سلربة ومنيددة لـ»األمن القومي«؛
ِّ
 االعتقاد بأن اجليش هو أسل م هيئة ا األمة وأكثرها يماسكاأ ،وأن تدخبلتـ ا
احلكوم ـ ــة ،االقتص ـ ــاد ،العبلق ـ ــات الدولي ـ ــة ،األحـ ـ ـزاب السياس ـ ــية ،اجلمعي ـ ــات
االجتماعيـ ــة ،النقابـ ــات العماليـ ــة ،الشـ ــملون العائلي ـ ـة ،ادلسـ ــاجد واإلعـ ــبل هـ ــي
ضرورية حلماية »األمن القومي«؛


الرتكيز على السلطة القسرية ادلبنية على القوة العسكرية؛



زلاكاة ادلذاهب والتقنيات االستعمارية الفرنسية للت ك م ا السكان.

توضح إدراإ اجلنراالت بأن توز اجلبنيـة اإلسـبلمية لئلنقـاذ
تاذا كان هذا اإليديولوجية ِّ
(ج.إ.إ) ا االنت اب ــات التشـ ـريعية لديس ــم  2882ه ــو هتدي ــد شليـ ـ ل ـ ـ»األم ــن الق ــومي«
(يعيف لل زب العسكري وامتيازات ا احلقيقة) ،تان ما يفسر أةكال اإلرهـاب الـ ـنعنيا
وو فنيا اجلنراالت هي االسرتاتيجية ادلضادة للثورة .وال يعت ما غلري ا اجلزائـر – جلنـرال
مــدرب علــى االسـرتاتيجية ادلضــادة للثــورة – »حــرب أهليــة« أو »مأســاة وجتنيــة« أو »تتنــة« أو
تعت إيديولوجيا ألهنا يمنح الضباط رلموعةأ من البواع تكيِّه سلوكني م وسريهت م احلربية .راجذ
;Association Internationale Contre la Torture, Un Continent Torturé, Pierre-Marcel Favre, Lausanne 1984
E. E. Azar and C.-I. Moon, National Security in the Third World, Edward Elgar Publishing, Hants 1988.

بالفرنسية تسمى  stratégie contre-insurrectionnelleوباإلنكليزية .counterinsurgency strategy
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»أزم ــة حق ــوق اإلنس ــان« هق ــدار م ــا ه ــو ن ـزاع واجت ـ الش ــدة ،زل ــدود ومتط ــاول ،تك ــون تي ـ
النش ــاجتات العس ــكرية مرتبط ــة باعتب ــارات سياس ــية ونفس ــية-اجتماعي ــة لت وي ــه الس ــكان
6
ادلدني والت ك م تيني م.
تَصــه االس ـرتاتيجية الفرنســية ادلضــادة للثــورة رلموعــة مــن ادلبــادئ االس ـرتاتيجية حملاربــة
الثائرين (ثائرين ينتشرون و»يت ركون كالسما ا ادلاء« وس السكان ادلدني  ،تينظمـوهن م
ويــديروهن م ويسيِّســوهن م وػلمــوهن م ،مقابــل تزويــد ادلتمــردين بادلجنــدين وادلملونــة واالســت بارات
والــدع م السياســي وادلعنــوي) 7.تادلبــدأ االس ـرتاتيجي ادلتعل ـ بتســلي الرع ـب علــى الســكان
8
ادلدني يسمى »التجنيد-ادلضاد للسكان« .
»ت ـ ـ ــدمري-بن ـ ـ ــاء« (destruction-

ويطبـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ــذا ادلب ـ ـ ــدأ االس ـ ـ ـ ـرتاتيجي حس ـ ـ ــب برن ـ ـ ــاما
 .)constructionويســتلز جــزء التــدمري ييــد أو ةــل التنظــي م والنفــوذ التجنيــدي للثــائرين،
بينما يقتضي جزء البناء »تنظيماأ-مضاداأ للجماهري« هعـ عـزذل م اجلسـدي والسياسـي عـن
الثـوار قل ـبني م إذل حصــن منيــذ حلمايــة النظــا القــائ م 9.ويطب ـ هــذا ادلــذهب االس ـرتاتيجي
ع ـ عــدة خط ـ يقتضــي معظمنيــا تســلي رع ـب ةــديد – واســتػبلل التنيديــد بالرع ـب –
إلحداث االنقبلب ادلو وا ا السلوإ السياسي للسكان ادلستنيدت .
 .3.3السجن السياسي
عنــدما أدت االنت ابــات التش ـريعية لديســم  2882إذل تــوز اج.إ.إ بأغلبيــة األ ـوات ا
اجلولــة األوذل ،أوقــه اجلــيش ادلســار االنت ــا ي وأقــال الـرئي الشــاذرل مــن الســلطة ،وأسـ
رللس ـاأ أعلــى للدولــة مكان ـ  .وألقــي القــبو علــى عش ـرات اآلالا مــن ادل ـواجتن الــذين
زجني م تعسفاأ ا زلتشدات ع الص راء.
وقد استنيدت االعتقاالت قيـادة اج.إ.إ وادلنت بـ ا رللـ النـواب ورؤسـاء البلـديات
ومنت بـ ـ ـ ومس ـ ــملول ا ال ـ ــدوائر والوالي ـ ــات ،وأعض ـ ــاء وأنص ـ ــار اج.إ.إ .وأعقبـ ـ ـ ه ـ ــذا
االعتق ــاالت أظ ــر اج.إ.إ .وجت ــرد شلَثلي َني ــا م ــن منا ــبني م ،وح ــل اجلمعي ــات ة ــب السياس ــية
كالنقابة اإلسبلمية للعمال واذليئـات ادلنينيـة وا ـادات الطلبـة ومجعيـات النشـاط االجتمـاعي
بالفرنسية تسمى  contre-mobilisationوباإلنكليزية .counter-mobilisation
بالفرنسية تسمى  contre-organisationوباإلنكليزية .counter-organisation
بعــد اإلعــبلن عــن حالــة الطـوارئ بتــاريخ  8ت ايــر  ،2881بلــع عــدد ادلعتقلـ  26222حســب إحصــائيات الرابطــة
اجلزائرية للدتاع عن حقوق اإلنسان بينما قدرت اجلبنية اإلسبلمية لئلنقاذ عدده م بـ 22222معتقل.
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واخل ـ ــريي ،وتص ـ ــل ادلتع ـ ــاجتف م ـ ــذ اج.إ.إ م ـ ــن اجل ـ ــيش والشـ ـ ـرجتة واإلدارة العام ـ ــة والعدال ـ ــة
والنقابات العمالية واإلعبل واجلامعات 10.ةكل هذا االعتقاالت واإلجـراءات جـزءا مـن
ة التدمري ا برناما »تدمري-بناء« لل رب ادلضادة للثورة.
ول ــدت الطبيع ــة التعس ــفية واجل ــائرة ذل ــذا العق ــاب اخل ــوا واخلش ــية ا ــفوا الق ــوأ
السياسية ادلعارضة للجنـراالت ،كمـا أضـرم القلـ واخـتبلل األمـن ا أوسـاط الشـعب .دل
تبـ مملسســة أو قـوان مــي حقــوق ادلـواجتن مــن ســلطة اجلنـراالت ،و ــار التنيديــد بســلب
حري ــة ادل ـ ـواجتن كالس ــيه ادلس ــل عل ــى رق ــاب الن ــاس .وأدأ س ــوء ادلعامل ــة والقس ــوة جتـ ــاا
ادلســاج السياســي  – 11كان ـ ا معظ ـ م األحيــان علــى ةــكل التعــذيب والتقتي ـل ع ـ
اجملازر كال حـدث ا سـجيف برواقيـة 12وسـركاجي – 13إذل تزايـد حـدة القلـ الـدائ م لـدأ
ادلعتقل السياسي وعائبلهت م وتصاعد ةدة اخلوا لدأ اجملتمذ ككل.
 .2.3التعذيب
التعــذيب هــو اعتــداء مكثــه ومتوا ــل علــى الفــرد .وتنــتا االعتــداءات اجلســدية ادلباةــرة
وتقني ــات التع ــذيب النفس ــي رعبـ ـاأ ة ــديدا و ــدمة نفس ــية .يص ــه الن ــاجون م ــن زنزان ــات
14
اجلنراالت جتربة التعذيب بأهنا »عادل آخر من اذلول« و»الرعب«.
اهريـا يبـدو وكــأن التعـذيب يسـعى إذل احلصــول ،عـن جتريـ االعـرتاا ،علـى معلومــات
تتعلـ بالتنظيمــات الثــائرة .إن االسـرتاتيجية ادلضــادة للثــورة تملكــد علــى »األعليــة االسـرتاتيجية
لبلس ــت بارات« لتفكيـ ــا وهـ ــد الثـ ــورة؛ تـ ـ ـ»بـ ــدون تعـ ــذيب تكـ ــون احلـ ــرب ادلضـ ــادة للثـ ــورة
مست يلة 15«.هكذا ي ِّر جنراالت اجلزائر شلارسـة التعـذيب بػيـة تـدمري ادلنظمـات السياسـية
واالجتماعية التابعة للا.إ.إ ا ادلدن واجلماعات الثائرة ا األريـاا .وبعبـارة أخـرأ ،ؽلـارس
التعـ ــذيب هواتقـ ــة السـ ــلطات العليـ ــا وسـ ــب تصـ ــميمنيا ا مئـ ــات مراكـ ــز التعـ ــذيب :مراكـ ــز
الش ـرجتة ،مقــرات الــدرإ ،ثكنــات اجلــيش ،مراكــز وبنايــات س ـرية تابعــة للم ــابرات (مديريــة
االست بارات واألمن – .إ.أ)  ،مراكز للمليشيات وبعـو السـجون .إن إدارة هـذا اجلنيـاز
ادلنظ م وادلملسسايت للتعـذيب يرتكـز علـى اسـترياد أحـدث العتـاد وتقنيـات التعـذيب ادلتطـورة،

مثبل الضرب ،الصع الكنيربائي ،اخلن  ،التعلي  ،احلرق واالغتصاب ،اخل.
تــوي هــذا التقنيــات علــى التجريــد احلســي ،احلرمــان مــن النــو  ،هتديــد الض ـ ية أو أقاربـ  ،ومعاينــة أو ــاع آخ ـرين
(مساج أو أقارب) وه م يعذبون ،اخل.
بالفرنسية تسمى ).Direction du Renseignement et de la Sécurité (DRS
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وكــذلا علــى تو يــه ع ــدد متزايــد مــن اجلبلديــن واحل ـراس وادل ــو ف والس ــائق واألجتب ــاء
16
واخل اء ا »العبلقات العامة حلقوق اإلنسان« وسلا من القضاة.
ورغ ــ م أن القص ــد الظ ــاهر م ــن التع ــذيب ه ــو انت ـزاع ادلعلوم ــات و/أو قل ــب الضـ ـ ية إذل
عميــل للجنيــاز القمعــي ،إال أن الػــرض السياســي احلقيقــي ذلــذا ادلمارســة هــو تــدمري اذلويــة
السياســية للضـ ية وزلـ ذات ـ كانســان .وينيــدا االعتــداء النفســي واجلســدي إذل طــي م
إرادة واعتقادات ووالءات ادل َّ
عذب وروابط العاجتفية ،أي يعيف القضاء علي ككـائن سياسـي
واجتماعي.
ويســتنيدا هــذا التــدمري الفــردي مــا هــو أوســذ مــن الفــرد :اجملتمــذ ككــل .ينتشــر اخلــوا
عم ــدة واإلهان ــة ال ـ ترات ـ التفتيش ــات
م ــن التع ــذيب ا اجملتم ــذ ع ـ ادلش ــاهد الوحش ــية ادلتَ َّ
واالعتقاالت داخل البيوت ،17واألضرار الدائمة ا أجسـاد وعقـول النـاج الـ تـملثر علـى
اجملتمــذ وكأهنــا ــور إخباريــة ،وكــذلا ع ـ تقــارير منظمــات حقــوق اإلنســان ال ـ تكشــه
التعذيب وس خلفية من االستنكارات احلكومية.
تش ــعر ةـ ـرائح اجملتم ــذ الـ ـ تتماث ــل مباة ــرة م ــذ الضـ ـ ايا بالتنيدي ــد بالض ــرر اجلس ــدي
والنفسـ ــي ألهنـ ــا ت ـ ـدرإ أن هـ ــملالء الض ـ ـ ايا ليس ـ ـوا رلـ ــرد أت ـ ـراد وإظلـ ــا هـ ــ م ؽلثلـ ــون أوضـ ــاعنيا
وجتموحاهتــا االجتماعيــة والسياســية .تنيــ م يــدركون أن رســالة التنيديــد ادلوجنيــة إلــيني م مفادهــا
أن »الت لــي عــن القضــية وادلعتقــدات هــو الســبيل الواحــد لتفــادي العقــاب «.وحــا الش ـرائح
االجتماعيــة ال ـ ال تتماثــل مــذ الض ـ ايا تشــعر هــي أيض ـاأ بــالقل والكــبح نتيجــة إدراكنيــا
انعــدا ادلملسســة أو القــانون الــذي ؽلكن ـ محايتنيــا مــن قــدرة اجلن ـراالت علــى انتنيــاإ أمننيــا
الش صي واالعتداء على كياهنا األساسي.
الحـ ويليـا إيـان مـيبلر ( )William Ian Millerمـا يلـي» :يعـرا اجلـبلدون أن ضـ اياه م بشـر ...وذلـذا يعـذبوهن م
بػيــة إ نيــاره م علــى أهنــ م ليسـوا ا الطبيعــة الـ يعرتــوهن م تينيــا .ال توجــد إثــارة ا إجبــار تـأر علــى التصــرا كفــأر .اإلثــارة
تكمن ا إجبار اإلنسان على التصـرا كفـأر .واإلنسـان الـذي يتص َّـرا كفـأر يـ ِّر تعذيبـ لسـبب متناقضـ  :ألنـ ينيـ
نسبةأ للفأر «.راجذ كتاب
إنسانيت بالتصرا كفأر ،وألن يدعي اإلنسانية ا آن واحد ،وهذا وقاحة ةائنة ومتك ة ْ

William Ian Miller, Humiliation, and Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence, Cornell University Press, Ithaca 1993, p. 166.

تعلــ م هـملالء اجلنـراالت األعليــة االسـرتاتيجية ل ـ »العمــل ادل ـابرايت« و»أســاليب مجــذ االســت بارات« ا احلــرب ادلضــادة
للثورة عن خبري التعذيب الفرنسي العقيد روجى تْـرانك ( )Roger Trinquierمسـاعد العقيـد ماسـو ( )Massuا معركـة
اجلزائـر العا ـمة .ا كتابـ احلـرب احلديثـة ( )La guerre moderneعـن كيفيـة زلاربـة اجملاهـدين اجلزائـري يقـول تْـرانك :
»يوجد ا ةارع ما مائة ة  .طلتار من بينني م أربع  .ضـمن هـذا العـدد يوجـد ثبلثـة أو أربعـة أةـ اص يعرتـون أمـورا
وذل ــذا طلض ــذ األربعـ ـ للتع ــذيب ،وعل ــى ك ــل ح ــال ه ــذا الطريق ــة تول ــد اخل ــوا وتزودن ــا بادلعلوم ــات «.راج ــذ Roger
.Trinquier, La Guerre Moderne, La Table Ronde, Paris 1961
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 .2.3اإلخفاء القسري
اإلخفــاء القســري هــو خطْــه غــري قــانوين لؤلة ـ اص ،مــن جتــرا مــو في الدولــة أو أت ـراد
يعملون هواتقة أو تواجتمل الدولة ،ألغراض هتديدية وقمعية تنتنيا حقوق اإلنسان األساسية
(ا غالب األحيـان بػيـة التعـذيب ،إسـاءة ادلعاملـة والقتـل) ،وختفـي السـلطات العامـة مصـري
الض ـ ية وتنك ــر تورجتني ــا ا اخلطْــه .يص ــه هن ــدي م ــن هن ــود ادلاي ــا ا الػواتيم ــاال (دول ــة
َ
مشنيورة عادليا بتو يفنيا لئلخفاء القسري كسبلح لئلرعاب) هذا ادلمارسـة اإلرهابيـة قـائبل:
»وك ــأهن م أحرقـ ـوا ة ــعرة .ألنـ ـ ال يبق ــى ة ــيء ح ــا الرم ــاد م ــن ح ــرق ة ــعرة :ال ة ــيء! ال
18
ةيء!«
قــدِّر حجــ م اإلخفــاءات ا اجلزائــر بـ ـ 21آالا 19،و 28آالا 20،و 11آالا 21مــن
جتــرا زلــامي الرابطــة اجلزائريــة للــدتاع عــن حقــوق اإلنســان ،أمــا عب ـد العزيــز بوتفليقــة تقــد
أدعى أن العدد هو  22آالا 22.وا دراسة إحصائية قام ا رلموعة عمل تابعة لؤلم م
ادلت ــدة ،علــى أســاس عيِّنــة تتكــون مــن  366حالــة إخفــاء ،وجــد أن معظــ م الوقــائذ دارت
بـ  2883و 2885إال أهنــا مــا زالـ مســتمرة إذل يومنــا هــذا ولـو بدرجــة أخــه 23.وجــاء
ثبلثة أرباع اإلخفاءات ا أعقاب اعتقاالت ا البيـوت أو ا العمـل بينمـا وقـذ اخلطـه ا
ربــذ احلــاالت ا الشــارع 24.ووقعـ أربعـة أمخــاس االختطاتــات ـ َعـ ْرض عمــومي للقــوة
25
من جترا »أجنيزة األمن« (ةرجتة ،درإ ،جيش وسلابرات\ .إ.أ).
من الواضح أن ال يستطيذ التدبري ذلذا العدد الكبـري مـن اإلخفـاءات سـوأ جنيـاز مـدار
م ــن جت ــرا دول ــة :ترتي ــب مئـ ـات احلم ــبلت لتنفي ــذ االختط ــاا ،بن ــاء مراك ــز سـ ـرية إلي ـ ـواء
ادل طــوت  ،تــدريب وتشــػيل مــو ف لتزويــدها ولتعــذيب ادل طــوت  ،حفــر القبــور للــدتن
السـري ،تـوتري الســائق وتنظـي م التعــاون والتنسـي مـذ األجتبــاء ورجـال القضــاء الـذين كانـ
ذل م لة بالض ايا.
هنــاإ عــدَّة دواتــذ لتو يــه اإلخفــاء القســري كتقنيــة لئلرهــاب .إن َخطْــه الض ـ ايا
ػل ــرمني م م ــن ت ــدخل أو مس ــاعدة القض ــاء أثن ــاء حج ــزه م ـ ـ قبض ــة اجل ــيش 26.ويس ــاعد

+

الدولي ـة ( )ICIHIادلع ـ اجلــوهري لئلخفــاء القســري كتقنيــة لئلرهــاب
تشــرح اللجنــة ادلســتقلة للقضــايا اإلنســانية َّ
السياســي قائلــة» :دلــاذا االهتمــا بت ي ـرات قــد تتعــرض للتفنيــد أو ه اكمــات سياســية علنيــة أو باعــدامات عامــة؟ دلــاذا
التعــرض إلدانــة اجملتمــذ الــدورل؟ دلــاذا مــل عــبء ســجناء سياســي يثــريون التعــاجته أو إعــدامات تـملجا نـريان ادلعارضــة
وتضفي علينيـا ومـيو الشـنيادة؟ تتنظـي م إخفـاءي قسـري هـو ح يـل أكثـر تطـورا بادلقارنـة .تنيـو سـريذ وال يـرتإ أي أثـر وؽلكـن
للســلطات أن تـزع م أن أيــدينيا نظيفــة .توســيلة اإلرهــاب األكثــر تعاليــة هــي تصــمي م ضـربات بــدون تقــدًن إيضــاحات ذلــا.
و ــذا ادلع ـ تعــد شلارســة اإلخفــاءات ذروة االســتبداد – وهــو اســتبداد مكتــو يــدمر قواعــد اجملتمــذ ا حــد ذات ـ  «.راجــذ
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اختفاءه م على إبقـاء التظـاهر باسـتواء األوضـاع كمـا يعـوق جتنيـد الـرأي العـا الـد َّورل 27.إن
رؤيـة جثـ الضـ ايا تػـذي ادلعارضـة بالشــنيداء والـداتذ الروحـي وهـدا للثـأر ،ا حـ أن
إخفاءهــا يضــعه ادلعارضــة ويربكنيــا .وترتكــز كــذلا تقنيــة اإلرهــاب هــذا علــى اعتبــارات
متعلقــة بـاحلك م التــارؼلي علــى اجلــيش ومســتقبل السياســي :تبــدون جثـ ال ؽلكــن مقاضــاة
28
اجلنراالت ا ادلستقبل ،وال موتى ؼللدون ،وال كتابة تقرأ على ةواهد القبور.
زيــادة علــى اذلــول الــذي يصـيب الضـ ايا ،ؼللــه ســبلح اإلخفــاء القســري خوتـاأ وضــرراأ
نفســياأ لــدأ أهــارل الض ـ ايا وة ـرائح اجملتمــذ ال ـ تتماثــل مــذ الض ـ ايا .وتعــيش عــائبلت
ادل تطفـ ـ معان ــاة ال هناي ــة ذل ــا نتيج ــة الػم ــوض واخلـ ـوا الش ــديدين عل ــى مصـ ـري تل ــذات
أكباده ـا .وتنتــاب هــذا العــائبلت أتكــار شلزقِّــة بشــأن تعــذيب أو قتــل ذويني ـا .وتثــري وقــائذ
االختطاا وتفتيش البيـوت لـدأ أعضـاء العائلـة الشـعور بـاخلطر والو ـ م ا رلتمـذ تتفشـى
تي ـ الدعايــة احلربيــة للجن ـراالت أكثــر تــأكثر .كمــا يشــعر األجتفــال باجلروحيــة واالهن ـزا مــن
29
جراء مشاهدة عجز آبائني م أما اخلطر وعزلتني م داخل اجملتمذ.
نيم ــة لئلخف ــاءات الرعـ ـب ا قل ــب اجملتم ــذ بت وي ــل ترض ــية
تنش ــر الطبيع ــة السـ ـرية وادلْب َ
تعذيب أو قتـل ادل تفـي إذل قلـ ينتـاب األقـارب واأل ـدقاء واجلـريان والـزمبلء ،الـذين يظـل
لديني م ادل تفي جرحاأ مفتوحاأ ال يندمل أبداأ.
 .2.3اإلعدامات بدون محاكمة
تػرس اإلخفـاءات ا أعضـاء العـائبلت واجملتمـذ اخلـوا مـن اجملنيـول ،أي الشـعور بـالتعرض
لتنيديـد وةــيا الوقــوع جتنيـل جتبيعتـ احلقيقيــة وحلظـة وقوعـ  ،كــاخلوا مـن »الػرتــة ادلظلمــة«
أيا الطفولة 30.لكن اإلعدامات بـدون زلاكمـة ،علـى ةـكل القتـل العلـيف أو عـرض اجلثـ
ادلشـ َّـوهة ا الســاحات الشــعبية ،تػــرس اخلــوا مــن ادلعلــو  ،وهــو التنبـمل بــأذأ معــروا ،أي
31
خوا من نوع »عو الكلب« ا سياق التجارب الطفولية.
رح زلمد جتـاهري عضـو الرابطـة اجلزائريـة للـدتاع عـن حقـوق اإلنسـان أن »اإلعـدامات
بدون زلاكمة تعد بـاآلالا خا ـة بـ  2883و 32«.2884وغلنيـل إذل حـد اآلن احلجـ م

Independent Commission on International Humanitarian Issues (ICIHI), Disappeared !, Zed Books,
London 1986, p. 39.
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احلقيقــي لئلعــدامات خــارج نطــاق القــانون وال ت ـزال هــذا ادلمارســة اإلرهابيــة مســتمرة إذل
يومنـا هــذا ولــو بنشــاط أخــه مــن ذلـا الــذي ميــز الفــرتة مــا بـ  2883و .2885وتتــوتر
ةنيادات مفصلة عن القـوات اخلا ـة ،واجلـيش ،والـدرإ ،والشـرجتة وادلليشـيات ،وهـي تعـد
ادلـواجتن علنيــا أو هــي ترمـي جثـ مشــوهة ا الســاحات العموميــة مــن عربــات أو جتــائرات
33
مروحية.
يتمثل رد الفعل الفوري للعائبلت عند اعنيا خ تقـدان القريـب ا الصـدمة ،واحلـزن،
ادلشــل .وا غالــب األحيــان ال تســتطيذ
والػضــب الشــديد علــى الظلــ م ،وكــذلا ا اخلــوا ِّ
العــائبلت أن تزيــل اجلثـ مــن الســاحات الشــعبية (خوتـاأ مــن انتقــا »قـوات األمــن«) أو أن
تقــو هراســ م التشــييذ والــدتن وبادلــذ  .وغالب ـاأ مــا يمتنــذ العــائبلت عــن إ نيــار حزهنــا عبلنيــة
الو ْ  م االجتماعي الناتا عن تعالي اإلعبل االزدرائية عن ادلوتى وعائبلهت م.
خوتاأ من َ
يتمثـل أثـر اإلعـدامات بـدون زلاكمـة وعـرض اجلثـ ادلشـوهة علـى اجملتمـذ ا الرعـب إذ
تنقل األجساد ادلذبوحة واجلث ادلبتورة عدة رسائل» :اجلنراالت كليـي القـدرة«» ،ال جـدوأ
مــن مقاومــة إرادة اجلنـراالت«» ،كلفــة معارضــة اجلنـراالت هــي ادلــوت« .بعبــارة جوديـ زور
(» ،)Judith Zurتشــكل األعضــاء احلســية هــدتا مشــرتكاأ لبلعتــداء الرمــزي والفعلــي أي ـ
تقط ــذ اآلذان واأللس ــنة ،وتنق ــر أو ــرق األع ـ  .وم ــا وراء ه ــذا الرس ــالة ()meta-message
قــوي أيـ يعتــدي علــى كــل احلـواس تاركـاأ اجملتمــذ بــبل "حاســة" وبــدون قــدرة علــى اإلدراإ
34
والتفكري والنقد و – أه م من ذلا – تسمية اجملر «.
 .2.3المجازر
تفرق ـ ــة يرج ـ ــذ إذل ع ـ ــا  2883إال أن ـ ــاهرة اجمل ـ ــازر ا ْسـ ـ ـتَوجتَن
رغـ ـ ـ م أن وق ـ ــوع اجملـ ـ ـازر ادل ِّ
وترسـ ابتــداءأ مــن ربيــذ عــا  2885بعــد مــرور عــدة أةــنير مــن الــدحر الننيــائي ألنشــطة
الثائرين 35.تمنذ ذلـا احلـ وأمـواج التقتيـل اجلمـاعي ،الـ يـرتاوح ضـ اياها مـا بـ عشـرة
وعـدة مئــات ،تتصــاعد وتــن فو تناوبيـاأ 36.نيــرت علــى األقــل  7أمـواج مــن اجملــازر ضــمن
محلة التقتيل اجلماعي إذل غاية ديسم  ،2887وس ِّجل الذروتان األكثر ةدة ا نشـاط
37
اجملازر ا خريه  2886ويناير .2887

رح أمحد أوػليا بأن عدد القتلى منذ  2881بلع  15425بينما أعلن اللواء العماري عـن  32آالا وعبـد العزيـز
بوتفليقــة  222آالا وقــد عبــد النــور علــي-ػليــا عــدد  212آالا ،أمــا احلركــة اجلزائريــة للضــباط األح ـرار تقــد قــدرت
ذلا بـ  262آالا.
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تتمركز اجملازر خصو اأ ا وس الببلد ،ا الشمال ،ال سيَّما ا واليات البليدة وادلدية
38
واجلزائــر .وانتشــرت محــبلت الرع ـب غرب ـاأ بينمــا بقــي ةــرق وجنــوب الــببلد معــات تقريب ـاأ
مننيــا 39.تشــري اجلػراتيــا العســكرية للمجــازر إذل أن جــل اجملــازر وقعـ بـادلنطقت العســكرية
األوذل والثانيــة 40.وبينمــا بقــي اجلنــوب ،أقول ـ النفطيــة والػازيــة الػنيــة ،خــارج نطــاق دائــرة
التقتيل اجلماعي ،صـد آلـة ادلـوت يوميـاأ سـكان ادلنـاجت األخـرأ ،خا ـة بـالنواحي الفقـرية
البعيــدة عــن آبــار الــنف حي ـ تنعــد أبس ـ مقومــات احلمايــة واألمــن 41.تظْنيــر اجلػراتيــا
السياس ــية للمج ــازر أن درج ــة اض ــط اء الوالي ــات تتناس ــب جتَـ ْـرداأ م ــذ والئني ــا االنت ــا ي
للا.إ.إ ،وأهنا تتناسب عكساأ مذ والئنيا االنت ـا ي جلبنيـة الت ريـر الـوجتيف 42.بعبـارة أخـرأ،
ت ــان القاع ــدة االجتماعي ــة لل ــا.إ.إ .ه ــي أة ــد اض ــط اءأ ،وه ــذا الواق ــذ يع ـ عن ـ الباح ـ
43
السياسي اذلواري عدي بـ»التطنيري االنت ا ي«.
أ نيــرت دراســة آيـ العــر ي وزمبلئـ أن عــدد القتلــى الــذين ذهبـوا ضـ ية للمجــازر الـ
اقرتت ما ب  2881و 2887بلع  22647قتيبل ،إال أن هذا العدد ال ؽلثل سوأ حـداأ
أدىن ،وذلــا ألن األرقــا ال ـ تنشــر بالص ـ اتة ،وال ـ اعتمــدت علينيــا هــذا الدراســة ،تقــل
بكثــري عـن األرقــا احلقيقيــة 44.اكتشــف الدراســة أيضــا أن ثلـ الضـ ايا هــ م مــن الصــبيان
ومخســني م مــن النســاء وثلــثني م مــن اإلنــاث وثلثــيني م أقــارب تيمــا بيــنني م 45.وينتقــى الض ـ ايا
بػ ــو النظ ــر ع ــن أيـ ـة هتمـ ـة توجـ ـ إلـ ـيني م ويقتل ــون عم ــداأ ب ــالرغ م م ــن عج ــزه م عل ــى إي ــذاء
46
ادلنيامج .
جتبيعــة ه ــذا اجمل ــازر ال يمــن ني م ــفة »اإلب ــادة اجلماعيــة» ( )genocideحس ــب الق ــانون
47
ضفي عليني م نع اإلبادة اجلماعيـة كمـا يعرتنيـا علـ م االجتمـاع
اجلنائي الد َورل ولكننيا ت ْ
أو نع ـ »اجمل ــازر اإلبادي ــة« )genocidal massacres( 49كم ــا يعرتني ــا ك ــو ر ( ، )Kuperأو
نعـ ـ »اإلب ــادة اجلماعي ــة حس ــب االنتم ــاء السياس ــي« )politicide( 50كم ــا يعرتني ــا ه ــرا
( )Harffوقر (.)Gurr

48

وع َدمي ،ولكننيا ا
تبدو اجملازر وكأهنا عشوائية أو انفجارات ْدتَوية من عنه سادي َ
احلقيقة سبلح دقي لل رب ادلضادة للثورة يو ه إلحداث ردود أتعال سياسية زلدَّدة.

(أو رلموعــة أة ـ اص) إذل ضـ ية (أو ض ـ ايا).
االضــط اء يــدل علــى مفنيــو  victimisationأي ويــل ة ـ
واالضــط اء اســ م منشـ مــن الفعــل اضــط ى .اضــط ى الشــيء أي جعــل منـ ضـ ية وهــو علــى وزن امتطــى الدابــة أي
جعــل مننيــا مطيــة ،واهتــدأ الش ـيء أي جعــل من ـ هديــة ،واهتــدأ الفتــاة أي زتنيــا إذل زوجنيــا وجعــل مننيــا هديــة (أي
عروسا) ،وقد قلب التاء جتاء لتيسري النط .
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ومــن مقا ــد اجملــازر ا األريــاا كثيفــة الســكان :أ) عــزل الثــائرين مــن الســكان سياســياأ
وجسديا،؛ ب) تنظي م-مضاد للسكان ادلستنيدت ا إجتـار قـوات ةـب عسـكرية .وتلعـب
الســكان ادلضــط لبلطل ـراط ا ادليليشــيات 51.ويلجــأ
اجملــازر دور ادلنيمــاز الــذي يــن
اجلنراالت إذل وحدات اجلنياد-ادلضاد (ادلعروتة باس م »اجلماعة اإلسبلمية ادلسل ة«) وتيال
ادلوت ووحدات للجيش بتموي إسبلموي وبعو ترق ادليليشيات القـرتاا اجملـازر 52.وتـملثر
اجملــازر علــى ســكان ادلنــاجت ادلســتنيدتة بتــأجيا الشــعور بالــذعر واالرتبــاإ والعزلــة والتعــرض
لل طــر .ويس ــت د اجلن ـراالت دعاي ــة مكثف ــة تَ ــتني م الث ــائرين وتَـ ْع ــرض أس ــل ة الدول ــة تلبي ـةأ
دلتطلبــات األمــن ادلفتعلــة س ـراأ ،شلــا يقلــب الشــعب ضــد الث ـوار وينيمــز ادل ـواجتن علــى محــل
الســبلح وااللت ــاق بالوحــدات ةــب العســكرية الـ تنشـ ـ إةـراا اجلــيش 53.وهكــذا
ػلر السما من ادلاء« أو – بصفة أدق – »غل َّرد ادلاء من السما«.
»ْ
وأمــا ا ادلنــاجت الريفيــة قليلــة الســكان ـ ســيطرة الث ـوار تيلجــأ اجلن ـراالت إذل اجملــازر
بػــرض إزاحــة أهالينيــا عننيــا وإرغــامني م علــى االحتشــاد والتجمــذ ا قــرأ – تـ ْعــرا بــالقرأ
االسرتاتيجية ( – )centres de regroupementتَسنيل السيطرة علينيـا ،أو ا بلـدات ومـدن
رلــاورة يتيســر الــت ك م تينيــا 54.وختتلــه هــذا احلالــة مــن حالــة اجملــازر ا األريــاا الكثيفــة
السكان إذ يكون اذلدا تينيا هو قلب الوالء بدون هتجري السكان.
ويش ــعر الس ــكان الق ــاجتنون ا ادلن ــاجت ادلس ــتنيدتة أو جبواره ــا ب ــأن اض ــط اءه م زلتم ــل
ووةــيا ،وأن جــروحيتني م لــي ذلــا محايــة .ويولــد هــذا اإلدراإ رعب ـاأ مجاعي ـاأ ،وعنــدما تط ـرأ
بالفعل حالة خطرية تاهنا تسبِّب ذعراأ مجاعياأ ،أي رد تعـل تلقائيـاأ ومضـطرباأ لـدأ السـكان.
ا خريه  2886على سبيل ادلثال دث تقارير عديدة عن »هواس اجملازر الـذي اسـتوذل
علــى اجلزائــر العا ــمة« 55إذ غــادر ســكان ض ـواحي اجلزائــر العا ــمة مســاكنني م وجل ـملوا إذل
بيــوت أ ــدقائني م أو نــاموا ا الســاحات العموميــة .لقــد أثــارت إةــاعات وإنــذارات خاجتئــة
مشاهد حزينة من اذللذ والفزع.
باإلضاتة إذل الفصل اجلسدي والسياسي للثوار عن الشعب ،ةكل تسليح السكان »جتريقـة قمعيـة رخيصـة« دلسـاعدة
الق ـوات النظاميــة ادلرهقــة ادلكونــة مــن  242آالا عســكري والتقليــل مــن خســائرها .وقــا كــذلا اجلن ـراالت »خبص صــة
احلــرب« لتػطيــة وتفــادي مســملولية الدولــة ادلباةــرة ا ج ـرائ م حــرب وج ـرائ م ضــد اإلنســانية باســتعمال ق ـوات غــري نظاميــة
موالية.
باإلنكليزية تسمى .strategic hamlets
يسـ ِّـنيل الفصــل اجلســدي والسياســي للث ـوار عــن القــروي اقتفــاء أثــر الثــائرين واســرتجاع الــت ك م اإلقليمــي ا ادلنــاجت
النائيــة ال ـ انسـ ب مننيــا النظــا تكتيكيـاأ ا بدايــة احلــرب .كمــا يقــو بتـدمري التنظ ـي م السياســي-اإلداري للث ـوار داخــل
اجلماهري بطريقة يمنذ إعادة جتددا.
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وأدأ اخلــوا والشــعور الفــرد بــالعجز إذل تنظــي م رلموعــات خا ــة للــدتاع الــذايت (أي
مستقلة عن السلطة) ا عدة أحياء من ضواحي ادلدن وا سلتله القرأ 56.وأما بالع األثر
ألم ـواج اإلرهــاب تكــان إرغــا ســكان األحيــاء ادلضــط ية بااللت ــاق بصــفوا ادليليشــيات
57
ةب العسكرية أو النـزوح إذل البلدات وادلدن األكثر أماناأ.
 .7.3دعاية الحرب المضادة للثورة
إن دعاية احلرب ادلضادة للثورة هي عملية سلططـة ذلـا سـلفا ،نظاميـة ومنسـقة مركزي أـا ،تتنـاور
بالرموز قصد إحداث أحاسي وآراء ومواقـه وسـلوكات لـدأ ةـرائح واسـعة مـن اجملتمـذ
تتطاب مذ األهداا احلربية للجنراالت ومصاحلني م.
توج ــد وح ـ ـدتان لص ــياغة مض ــمون الدعاي ــة احلربي ــة وعل ــا قس ــ م احل ــرب النفس ــية التـ ــابذ
لبلس ـ ــت بارات العس ـ ــكرية ( .إ.أ) و»وحـ ـ ــدة إعبلمي ـ ــة« مش ـ ــرتكة ب ـ ـ ـ ال ـ ــوزارات ومتعـ ـ ــددة
االختصا ــات مقره ــا ا وزارة الداخلي ــة 58.تق ــرر هات ــان الوح ــدتان م ــا يق ــال أو يطب ــذ أو
يعــرض أو يفعــل ،ودلــن وكيــه ومــا وبــأي تــردد .و تكــر هاتــان الوحــدتان ــناعة وتػليــه
و رير وكذلا نشر األخبار ادلتعلقة باألمن .وتو ه كـذلا التلفـزة ،الـ توجـد ـ رقابـة
الدولــة ،خلدمــة األهــداا ادلــذكورة آنفــا .ويو ــه كــذلا إعــبل القطــاع اخلــاص والص ـ اتة
اخلا ة ،ال يمتلكنيا عدة تئات من اجلنـراالت ،كـذراع إضـاا للقطـاع العمـومي يلعـب دور
احلزا الناقل لؤلخبار ادلصنوعة وادلػلفة ا سلابر االست بارات العسكرية ( .إ.أ) .وقد ا
منشورات سلتلفة توثي كامل و ليل لؤلدوات واآلليات ادل تلفـة – يعـيف الرتسـانة القانونيـة،
احتكار ادلطابذ والتزويد بالورق واإلةنيار ،التعطيل عـن الشـػل ،الرقابـة ،ادلضـايقات والقتـل
59
– ال تت ك م ا هذا ادلنظومة وتراقب أو تقمذ الص اتة ادلعارضة أو االستقصائية.
تس ـ ــتنيدا الدعاي ـ ــة الش ـ ــعب عـ ـ ـ إث ـ ــارة قض ـ ــايا ومواض ـ ــيذ هت ـ ــدا إذل غ ـ ــرس اخل ـ ــوا
واستػبلل  .تكان اج.إ.إ وةرائح اجملتمذ ال تتعاجته مـذ مشـروعنيا تنعـ ب ـ»األ ـولية«،
»التعصب«» ،التطرا« و»الفاةية« قبل انقبلب يناير  .2881أما بعـد ذلـا ومـذ ادلبـدأ ا
تطبي ـ ـ اس ـ ـرتاتيجية احل ـ ــرب ادلض ـ ــادة للث ـ ــورة ،تػ ـ ــريت النع ـ ــوت إذل »اإلره ـ ــاب«» ،اجلرؽل ـ ــة«،
»النازيــة«» ،اذلمجيــة« و»اخلمــري األخضــر« .وينيــدا تصــنيذ وغــرس هــذا الصــور االجتماعيــة

يــت م التنــاور بــالرموز مــن خــبلل الصـ اتة والتلفــزة واإلذاعــة وادلســاجد واخلطــب الر يــة واإلعبلنــات واألغــاين واألتــبل
والروايات وادلسرحيات وادلناةري وال اما اذلجائية واإلةاعات.
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لل ــوا والشــيطنة إذل احت ـواء الث ـوار سياســياأ وتثبي ـ حكــ م اجلن ـراالت ك صــن منيــذ ضــد
60
»اخلطر األخضر« ،وكذا الرتويا لئلحلاح ا استئصال هذا اخلطر بذريعة أخبلقية.
تلج ــأ دعاي ــة اجلنـ ـراالت ا خطا ـ ـا إذل اس ــتعمال ادلص ــطل ات احليواني ــة أيـ ـ ينعـ ـ
الثـ ــائرون وكـ ــذلا القاعـ ــدة االجتماعيـ ــة للـ ــا.إ.إ .بـ ـ ـ»تئ ـ ـران موبـ ــوءة« ،و»الك ـ ـبلب ادلصـ ــابة
بالط ـ ـ ـ ـ ـ ــاعون« ،و»اذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا «» ،والض ـ ـ ـ ـ ـ ــباع« ،و»الزواح ـ ـ ـ ـ ـ ــه« ،و»اذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد َرة«» ،والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتيبلت«
و»احلشـ ـرات« 61.ين ــاور ه ــذا اخلط ــاب – وه ــو خط ــاب يَــرد ا معظـ ـ م اإلب ــادات اجلماعي ــة
وادلنظوم ــات لت ــدريب اجلبلدي ــن – 62باإلقص ــاء الرم ــزي مس ــتعمبل اخل ــوا واذلل ــذ وال ــرتو
ادلست وذ لآلخر ،كما ينشر وي ِّر دواتذ قتل اإلنسان.

وتو ــه أيض ـاأ الدعايــة احلربيــة خطــاب الــتعفن حي ـ ؽلثــل الث ـوار والقاعــدة االجتماعيــة
لل ـ ــا.إ.إ كمواق ـ ــذ رمزي ـ ــة للتل ـ ــوث بنع ـ ــتني م م ـ ــثبل ب ـ ـ ـ»الش ـ ـ ـ اذين«» ،الزب ـ ــال «» ،ادلتعفن ـ ـ ـ «
و»النـتن « ،ويصور اإلسـبلمي أيضـاأ ك امـل اجتمـاعي لؤلمـراض (مـثبل »األ ـولية واإليـدز«
و»الل ــاء وم ــرض الس ــل«) 63.يػ ــرس ه ــذا اخلط ــاب ا عق ــول الن ــاس اخل ــوا م ــن التل ــوث
والعــدوأ مــن رلــاورة الثــائرين وأنصــاره م ،كمــا ي ـ ر ادلماثــل السياســي-العســكري للعــبلج:
64
» َو ْ فة االستئصال«.
يت ــدث اجلنـ ـراالت ع ــن االستئص ــال وغلني ــرون باستئص ــاليتني م ب ــبل خج ــل ألن مش ــروع
ـياغت ا قالـب أخبلقـي وكأنـ »تأديـة مشـرتة للواجـب«.
اإلبادة الذي يشـرتون عليـ يمـ
وكما يقول مزيان الشريه وزير الداخليـة» :هـل يعتـيف البسـتاين باألعشـاب الضـارة؟ كـبل بـل
يستأ ــلنيا بكــل بســاجتة! تاإلرهــابيون مثــل نبتــة الســوء!« 65وهــذا اخلطــاب يتطــاب بطريقــة
مدهشة مذ كتابات الطػ م العسكرية ا ألرجنت  ،والػواتيماال ،والشيلي وإندونيسيا.
إن تـواتر هــذا الدعايــة احلربيــة جتـوال ســنوات وتوســيعنيا التــدرغلي لتعريــه العــدو ليشــمل
ةـرائح أوســذ تأوســذ مــن اجملتمــذ قــد أديــا إذل غــرس ةــعور الــذنب بادلشــاركة ا اجملتمــذ كلـ
أتعوان خراا ذو تسعة رؤوس تنمو كلما قطع .
تمـثبل ا تيمـور الشـرقية يت ـدث ضـباط اجملموعـة العسـكرية اإلندونيسـية ادلكلفـة بعمليـات احلـرب ادلضـادة للثـورة عـن
»تومباس كلور« ( )tumpas kelorوهي عبارة تعيف »استئصال اجلذور« ويعاملون السكان وكـأهن م وبـاء يتطلـب االستئصـال.
يقــول اجلنــود اإلندونيســيون ادلســملولون عــن ارتكــاب رلــازر» :عنــدما تقــو بتنظيـه حقــبل أال تقتــل األتــاعي كبــاراأ و ــػاراأ
على حد سواء ؟« راجذ:
G. J. Aditjondro, ‘Ninjas, Nanggalas, Monuments, and Mossad Manuals9 An Anthropology of Indonesian State Terror in East Timor’, in J. A. Sluka (ed.), Death Squad: The Anthropology of State Terror,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2000, p. 166; R. Falla, Massacres in the Jungle, Ixcan, Guatemala, 1975-1982, Westview Press, Oxford 1992.
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قصد إمخاد أية معارضـة ،كمـا أديـا إذل تقويـة اخلـوا والشـا واذللـذ ادلولَّـدين عـ الرسـائل
غــري اللفظيــة للتعــذيب ولئلخفــاءات وللمجــازر ودلشــاهد الــد وللجثـ ادلبتــورة ،وللعــائبلت
ادلمزق ـ ــة وللق ـ ــرأ احملروق ـ ــة .ولق ـ ــد ظل ـ ـا الرع ـ ــب إذل درج ـ ــة أن ع ـ ــائبلت ادلس ـ ــاج وادلع ـ ــذب
وادل تطف وضـ ايا اجملـازر ـاروا منيجـورين مـن جتـرا األ ـدقاء واألقـارب الـذين ؼلشـون
هتمة الذنب بادلشاركة.
أ ب

اجلزائر وكأهنا أ يب بوباء أجتل قوأ نابذة ض مة لشا أنواع اخلوا.

 .2بعض آثار إرهاب الدولة الجزائرية
ا اجل ـ ــزء  2.2نن ـ ــاقش اآلث ـ ــار السياس ـ ــة لل ـ ــوا .ؼلصـ ـ ـ اجل ـ ــزء  1.2لت لي ـ ــل اآلث ـ ــار
االجتماعي ــة لل ــوا واجل ــزء  2.2للت ــأثريات الفردي ــة لئلره ـاب .أم ــا كيفي ــة مقاوم ــة اجملتم ــذ
إلرهاب الدولة تتعرض ا اجلزء 3.2.
 .1.2اآلثار السياسية لإلرهاب
بينمــا تســبب عنــه الدولــة ا تــدمري وتشــتي وإضــعاا اج.إ.إ ومنظماهتــا ةــب السياســية،
إالَّ أن ـ ـ دل ػلق ـ ـ إال صلاح ـ ـاأ زل ــدودا ا قل ــب ال ــوالء والس ــلوإ السياس ــي للس ــكان ،أي ا
إحــداث جتنيــد-مضــاد للشــعب ضــمن منظمــات مضــادة تســاند نظــا احلكــ م كمــا تقتضــي
االس ـرتاتيجية ادلضــادة للثــورة .وإذا صلــح إرهــاب الدولــة ا التجنيــد-ادلضــاد لســكان الريــه
ضــمن منظمــات مضــادة مســل ة ،أي ـ ارتفــذ عــدد ــفوا ادليليشــيات مــن عــدة آالا
سنة  2884إذل  142آالا ة صـاأ سـنة  2887وإذل  422آالا سـنة  66،1222إال
أن أخف ا التجنيد-ادلضاد للسكان ضمن منظمات مضـادة سياسـية واجتماعيـة وثقاتيـة
عميلة للعسكر .ودل تتمكن الطػمة العسكرية من هندسة بديل سياسي للا.إ.إ.
ومـن أهـ م آثـار سياسـة اإلرهـاب هــو خنـ ادلعارضـة السياسـية .وإذا كانـ هنـاإ واجنيــة
ةــكلية للتعدديــة احلزبيــة وادلعارضــة ،لكــن نتــائا االنت ابــات احلــرة الـ جــرت ســنة 2882
مــدد اإلعــبل اخلاضــذ للجــيش وكــذا ادلو فــون الســامون ادلتواجتئــون مــذ اجلنـراالت دائــرة تعريــه العــدو إذل أقصــى درجــة
حــا أ ــب منظمــة العفــو الدوليــة تنع ـ بـ ـ»ادلنظمــة اإلرهابيــة« أو بـ ـ»اجلبنيــة اإلســبلمية لئلنقــاذ الثانيــة« .أمــا اليوميــة
الشيوعية لوماتن ( )Le Matinتتطل فة »التبلميـذ اإلرهـابي « علـى التبلميـذ الـذين يـرتددون علـى دروس الرتبيـة الدينيـة
ا ادلــدارس .ولبع ـ روح االستســبل ا اجملتمــذ يوج ـ اإلعــبل ادلســاند للجــيش دعايــة يركــز مضــموهنا علــى أن اإلرهــا ي
لــي تقـ مــن ػلمــل القنبلــة أو البندقيــة ،بــل قــد يكــون مــن ادلتعــاجتف مــذ الثـوار أو عضـوا ا اج.إ.إ أو منا ـرا ذلــا ،أو
ينتمي إذل عائلة ثائر ما أو من أقارب  ،أو من الـذين يبثـون أتكـارا ضـد احلكـ م العسـكري أو ضـد هيمنـة ترنسـا أو ثقاتتنيـا
وقيمنيا ا اجلزائر .راجذ مقال إ .لطيه ا الباب الثال (ادلنظور اإلعبلمي) من هذا الكتاب.
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وســنة  2882أ نيــرت بكــل وضــوح أن األحـزاب ادلتواجــدة علــى الســاحة ال تتمتــذ بقاعــدة
اجتماعية ذات بعد وجتيف ،باستثناء جبنية القوأ االةـرتاكية وحـزب جبنيـة الت ريـر الـوجتيف.
وم ــن ادلعل ــو أن معظ ــ م ق ــادة ه ــذا األحـ ـزاب ينتق ــون م ــن جت ــرا العس ــكري أو يش ــتػلون
كعم ــبلء دلديري ــة االس ــت بارات واألم ــن .وأم ــا جت ــرًن ادلعارض ــة السياس ــية احلقيقي ــة وتس ــلي
العقوب ــات القاس ــية عليني ــا م ــن جت ــرا اجل ــيش تق ــد أدي ــا إذل عرقل ــة النق ــد البن ــاء لؤلوض ـ ـاع
السياسية واالقتصادية الراهنة.
أن اخلــوا يضــعه مــن قــدرات ادلقاومــة ،حــا ــار »األمــر ب ــادلعروا والنني ــي عــن
ادلنك ــر« ينظ ــر إلي ـ كعم ــل بط ــورل ع ــوض أن يك ــون أم ـراأ ض ــرورياأ ،و ول ـ ادلقول ــة الش ــعبية
»حشيشــة جتالبــة معيشــة« إذل قــدوة لــدأ األوســاط الشــعبية .تقــول هانــا أرنــدت ( Hannah
إرهاب الدولة:
 )Arendtوا فة اجلمادية السياسية
إن شلارســات الــدول التســلطية ،كمعاقبــة أعمــال معينــة للمقاومــة وتفكيــا ادلنظمــات ادلشــبوهة
ب ــالت ريو عل ــى العص ــيان ،ؽلك ــن تش ــبينينيا بعملي ــة جراحي ــة .وبادلقاب ــل ؽلك ــن تش ــبي عملي ــة
اإلرعـ ــاب ا ةـ ــكلنيا ادلثـ ــارل بعمليـ ــة تفاعـ ــل كيميائي ـ ـة إذ أن التكـ ــتبلت االجتماعيـ ــة ادلسـ ــتقلة
واجلمعي ـات السياســية غــري ادلرخصــة ذلــا يميــل إذل الــذوبان ا وس ـ يػلــب علي ـ جتــابذ اخلــوا
الش ــديد .إض ــاتة إذل ذل ــا ،إن عملي ــة اإلرع ــاب تنش ــأ زليط ـ ـاأ عاجتفيـ ـاأ ؽلن ــذ أو يكبـ ـ بع ــو
التفاعبلت حي ال تبذل اجلنيود ال قد يمكن بروز معارضـة منظمـة ،وال تملخـذ اخلطـوات الـ
قد تقـود إذل رلا ـة مشـػلي العنـه .إذا دل يعـزل النـاس بطريقـة اسـتثنائية مـن تـأثري هـذا العمليـة
القارضة ،حرمني م حتما وجـوده م ا تلـا البيئـة مـن القـدرة علـى ادلقاومـة الـيف يتمتـذ ـا جتبيعيـا
67
أعضاء األنظمة األخرأ.

ولقد ثـب إرهاب الدولة عزؽلة معظ م ادلواجتن عن التنظي م وادلعارضة السياسية ،كما أنـ
أض ــعه ادلش ــاركة السياس ــية عام ــة ،وادلش ــاركة ا االنت اب ــات خا ـ ـةأ .تق ــد اطلفـ ـو ع ــدد
النــاخب بانتظــا منــذ االنقــبلب العســكري ا ســنة  .2881كمــا رات ـ كــل االنت ابــات
اجلزائريــة ،ال ـ أجري ـ بعــد االنقــبلب ،ظل ـ إرهــاب مشــرتإ ومــدهش يمثــل ا أم ـواج مــن
اجمل ـ ــازر كان ـ ـ تبل ـ ــع ذروهت ـ ــا أس ـ ــبوع أو ثبلث ـ ــة قب ـ ــل موع ـ ــد االق ـ ـرتاع ،ترتاج ـ ــذ ا ي ـ ــو
االنت اب ــات وترتف ــذ م ــن جدي ــد أس ــبوعا بع ــد التص ــوي  68.وه ــا أن االنت اب ــات أ ــب
ت ـرتات للتــنف ب ـ أم ـواج متتاليــة م ــن اجملــازر ،أدأ ذلــا إذل تكيي ـه الس ــلوإ االنت ــا ي
للجزائ ـري علــى ةــكل زلــدد .تعلــى ســبيل ادلثــال ــرح م ـراد ،وهــو ــاحب مقنيــى يقــي م
بالبليــدة ،بيــو تق ـ قبــل االنت ابــات التش ـريعية بتــاريخ  4يونيــو » :2886إن االنت ابــات
أعجلنيــا! أمــا االنت ابــات
تعت ـ دائمــا تــرتة نشــعر تينيــا بأةــد األخط ـار .خــري 69االنت ابــات َ
سواء احمللية القادمة مننيا أو غريها تنيي رلرد عب «.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تشريح إرهاب الدولة ا اجلزائر

178

خــبلل االســتفتاء الدســتوري لتــاريخ  17نــوتم  2885قــال ســعيد ذو الثمــان وادلقــي م
بــاجلزائر العا ــمة» :أنــا أ ــوت لكــي ال أهتــ م بالعــداوة للــوجتن .لقــد ــوت بــنع م لكــيف ال
أعلــ م مــا الفائــدة مــن ذلــا 70«.وا االنت ابــات احملليــة بتــاريخ  12أكتــوبر  2886قال ـ
تـرح ،وهـي معلمــة تبلـع مـن العمــر  25سـنة وأ لثبلثـة أجتفـال ـوت ا حــي ةـعيب بالقبــة
71
ا العا مة» :أنا أ وت قبل كل ةيء لصاحل األمـن لكـي ال ؽلـوت أوالدي مـذبوح «.
وألن توزي ــذ األ ـ ـوات وال ــوالء عل ــى ادلس ــتوأ احملل ــي يك ــون معروت ــا ل ــدأ الس ــلطات بع ــد
عمليــات االقـرتاع ،تــان النــاخب ؼلشــون هتمــة االنتمــاء لبلــديات ذات توجـ ووالء سياســي
«خ ــاجت » وؼل ــاتون م ــن العق ــاب ادلقاب ــل ل ــذلا ،أال ه ــو اجمل ــازر ادلروع ــة .وه ــذا ه ــو معـ ـ
»أ َّــوت لصــاحل األمــن« وهــو تنيــ م غريــزي للجػراتيــة السياســية لئلرهــاب وللتكلفــة األمنيــة
لبلختيارات السياسية.
 .3.2اآلثار االجتماعية لإلرهاب
يس ــتلز أي نظ ــا اجتم ــاعي ح ــدا أدىن م ــن التع ــاون بـ ـ أعض ــائ وإال تتش ــظى وتتفك ــا
الرواب نتيجةأ النعدا التضامن ،والثقة ،واالحرتا  ،والتقيد بالقوان  ،اخل.

إن إره ــاب الدول ــة ادلس ــل ب ــبل رمح ــة من ــذ  2881ق ــد أدأ إذل ت ْذري ــة خط ــرية لنس ــيا
اجملتمــذ .واســتنيدا اجلــيش اخلليــة العائليــة إلدراكـ أهنــا يمثــل ميــدانا للملجــأ ولنقــل ادلقاومــة.
واجلزائــر هــي البلــد الوحيــد الــذي تت ــدث تيـ الســلطات والصـ اتة عــن »العائلــة اإلرهابيــة«
والذي ال يوتر احلصانة ألي عضو من العائلة :األ  ،األب ،األجداد واألوالد .ولقد عـذب
األبــاء واألمنيــات وقتل ـوا أمــا أع ـ األبنــاء ،وكــذلا األبنــاء أمــا أع ـ الوالــدين 72.وأثنــاء
تفتـ ــيش البيـ ــوت يشـ ــت م األوالد واألبـ ــاء ويعتـ ــدأ علـ ــيني م دون يمييـ ــز .ولقـ ــد خرب ـ ـ بيـ ــوت
ـذكور مـن العـائبلت عنـدما ال
العائبلت وتعرضـ للسـطوَ .
وختت73طـه وتػتـال قـوات األمـن ال َ
ادلطارد ا البي .
جتد الش
وتعــرض جــيبلن أو ثبلثــة أجيــال مــن العائلــة الواحــدة لئلبــادة 74،ولكــن غالبـاأ مــا يكــون
األث ــر عل ــى الع ــائبلت عل ــى ة ــكل تق ــدان مملق ـ ـ أو دائ ــ م لعض ــو م ــن العائل ــة أو أكث ــر،
ومضايقات مستمرة ذلا من جترا القوأ القمعية ،والفصل أو الرتحيل القسري  ،والن ـزاعات
العائليــة .وتفاقمـ هــذا ادلفاعيــل باحلرمــان االقتصــادي النــاتا عــن تقــدان ذكــور العــائبلت.
وت ـ ــأثرت النس ـ ــاء بص ـ ــفة خا ـ ــة باإلره ـ ــاق نتيج ـ ــة تف ـ ــاق م األزم ـ ــة العائلي ـ ــة ب ـ ــالفقر وبتثاق ـ ــل
غالبا ما جت العائبلت ادلستنيدتة ذكورها إذل اذلروب إذل مناجت آمنة ا اجلزائر أو إذل اخلارج.
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ادلسملوليات دلواجنية ةا أنـواع اخلسـائر النامجـة وبـاألدل واحلـزن علـى تـراق األهـارل وبـاخلوا
م ــن تكـ ـرار عملي ــة االض ــطنياد .وأدت ه ــذا احل ــاالت ا كث ــري م ــن األحي ــان إذل ادلزي ــد م ــن
االهنيار العائلي والتفكا الكلي لؤلسر.
وتعرض كذلا العائلة إذل العنه الناتا عـن اسـرتاتيجية اجلـيش لتنظـي م تقـدان الـذاكرة
االجتماعيــة إذ يعت ـ العســكر الطقــوس ال ـ تبقــي علــى الــذاكرة اجلماعيــة شلارســات تشــنيد
على جرائمني م وتدًن ادلقاومة .واستنيدا اجليش ادلراسـي م اجلنائزيـة اإلسـبلمية لتشـييذ ادلـوتى
ولتعزيـة ومراتقــة العــائبلت ،كمــا عرقـل مراسـي م إحيـاء ذكــرأ ادلــوتى .ولقــد أتلفـ أو بعثــرت
جث ـ األم ـوات ع ـ أضلــاء الــوجتن ضــمن سياســة سلططــة لطم ـ هــويتني م .وعـ َـوض أن يــرد
اجليش اجلث إذل العائبلت لتدتن كما ينبػـي ،تانـ جلـأ إذل دتننيـا سـراأ وبطريقـة غـري قانونيـة
ا قبــور ترديــة أو مجاعيــة ا مقــابر وحقــول وآبــار ،أو رماهــا ا الوديــان والب ــر 75.ووضــذ
اجليش عراقيل عدة أما العائبلت الـ تريـد سـ ب أمواهتـا مـن مسـتودعات اجلثـ أو تـتح
نعوةـ ــني م ادل تومـ ــة بالن ـ ــاس ،وا أغلـ ــب األحيـ ــان يفـ ــرض اجلـ ــيش غرامـ ــات ثقيلـ ــة علـ ــى
76
العائبلت مقابل س ب جث تلذات أكباده م.
وتقل كثريا حج م التجمعات وادلسريات اجلنائزيـة دلشـاركة ومواسـاة العـائبلت ادلنكوبـة،
ألن حض ــور مث ــل ه ــذا ادلراسـ ـي م لتش ــييذ األةـ ـ اص ال ــذين قتلـ ـوا عل ــى أي ــدي العس ــكر أو
أعـ ـواهن م يع ــرض ادلش ــارك لبلهت ــا ب ـ ـ»اإلره ــابي « ،ا ح ـ ـ تتن ــات الص ـ ـ اتة ا اخ ـ ـرتاع
مراقبة اجليش وأضور
األلقاب ادلنيينة وإلصاقنيا باألموات .وغالباأ ما تت م عملية الدتن
عدد قليل من األقارب تق  .وةنيدت ادلقابر اجلزائرية تكاثراأ لل ـ»مربعـات اإلرهابيـة« والقبـور
اجلماعيــة وكــذلا األضــرحة اجملنيولــة ال ـ ال مــل ســوأ عبلمــة « »X–Algérienكداللــة
على هوية ادلي  77.وا بعو ادلقابر كمق ة يمزقيدة بوالية ادلدية حطـ م العسـاكر َع ْمـداأكـل
ة ـواهد القبــور ال ـ مــل عبــارة »ال إل ـ إال ا « ال ـ أقامتنيــا عــائبلت الض ـ ايا علــى قبــور
أبناءها.
وتعرض ـ كــذلا ادلقــابر إذل اذلجــو بقنابــل أثنــاء زيــارات األهــارل ألم ـواهت م .إن ادلقــابر
َم ْوضــعا للــذاكرة اجلماعيــة وأمكن ـة لل ـرتاب ب ـ األجيــال إذ إن زيــارة األم ـوات ادل ـوارين تينيــا

+

إلحصاءات هذا النوع من اذلجو راجذ اذلامش  .24مثال واحد :ا هجو بالقنابل على مق ة بوركيكة بتـاريخ 26
يونيــو  2887لقي ـ ثــبلث نســاء وجتفلــة ا ســن العاةــرة مــن عمرهــا حــتفنين ،حســب جريــدة Dernières Nouvelles
 d'Alsaceليو  28يونيو  .2887وكما أوردت جريدة التريبون ( ،)La Tribuneحسـب ةـنيود »جـاءت تلـا النسـاء إذل
ادلقـ ة ا الصــباح البــاكر لزيـارة قـ أحــد أقــار ن تـوا قبــل ثبلثــة أيـا ] [...وكــان أبــا إلرهــا ي «.وأمـا حوريــة زويــل تقالـ
للصـ اتية أاليــن قــانلي ( )Elaine Ganleyخــبلل زيارهتــا دلقـ ة قريبــة مــن بــن جتل ــة (ا واليـة العا ــمة) والـ تقــدت
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يس ــمح لفك ــرة ادلعارض ــة وادلقاوم ــة أن تنتق ــل م ــن جي ــل إذل جي ــل .ول ــذلا ت ــان هجم ــات
العســكر ادلثــرية للرعــب علــى ادلقــابر ،كبــاقي األتعــال إلعاقــة ادلراس ـي م اجلنائزيــة والتــدخل ا
حداد العائبلت ،هتدا إذل منذ مداومة ادلقاومة وإذل هندسة تقدان الذاكرة االجتماعية.
وأدأ إرهاب الدولة كذلا إذل تقل التضامن االجتماعي الذي يطبذ عادة العبلقـات
ب ـ العــائبلت واجل ـريان .وأدأ تقــدان الثقــة واخلــوا مــن تلقــي هتمــة التعامــل مــذ اإلرهــاب
ألتفـ األســباب إذل جعــل التضــامن مــذ األقــارب واجلـريان زلفوتـاأ بادل ــاجتر .ولقــد بلــع هــد
العائلة وضرب األسانيد االجتماعية حدوداأ مأساوية .تعلى سبيل ادلثال حدث حـاالت دل
جترؤ تينيا عائبلت أو جريان من تورل العنايـة جبثـ أقـارب أو معـارا ذلـ م (قتلـ وةـوه
من جترا العساكر ترك معروضة لعدة أيا لػـرض الدعايـة وزلـ الرهبـة البطوليـة) خوتـا
78
من هتمة »التواجتمل مذ اإلرهابي «.
وأدأ تفكي ــا الش ــبكات االجتماعي ــة واخلريي ــة ،ال ـ كان ـ تق ــد اإلعان ــة للم ــروم
وادلستضعف  ،دون تقدًن البديل عننيا إذل وقوع هذا الشـرائح االجتماعيـة ا الضـي األلـي م
واإلحبـ ــاط والشـ ــعور بـ ــاذلجر .وتقل ـ ـ الشـ ــعور بـ ــروح التضـ ــامن وانكمـ ــش رلـ ــال التجرب ـ ــة
االجتماعيــة بينمــا انتشــر االنع ـزال االجتمــاعي والفردانيــة .أمــا ادلنــاجت القرويــة ال ـ أرهبني ــا
اجلــيش باجمل ـازر تني ــي تع ــاين م ــن عس ــكرة احلي ــاة (الناجت ــة ع ــن التنظ ــي م-ادلض ــاد للق ــروي ا
وحـ ـ ــدات ادليليشـ ـ ــيات) وكـ ـ ــذا مـ ـ ــن اسـ ـ ــتقطاب اجتمـ ـ ــاعي حـ ـ ــاد باإلضـ ـ ــاتة إذل التفكيـ ـ ــا
االجتماعي.
وخبل ـةأ تقــد حطـ م وســطح اجلنـراالت البنيــة االجتماعيـة ادلركبــة للجزائـر لتســنيل علــيني م
منيمــة دوريتنيــا ومراقبتنيــا .كمــا َذ َّرأ وتكــا إرهــاب الدولــة التفــاعبلت االجتماعيــة ادلتناســقة
ليػريهـ ــا إذل ردود أتعـ ــال ألت ـ ـراد معـ ــزول وغـ ــري شلي ـ ـزين ومرتا ـ ــي الصـ ــفوا ا
للجزائ ـ ـري
ِّ
خضوعني م اخلائه للطػمة العسكرية.
 .2.2التأثيرات الفردية لإلرهاب
تــدتذ ثقاتــة اإلرهــاب ال ـ ــنعنيا اجلــيش إذل انس ـ اب األت ـراد إذل عــادلني م اخلــاص وعــزل
نفوسني م داخل  .وبزعزعة الثقة ب اجلريان وحا ب األقارب يتسـ م األتـراد أالـة دائمـة مـن

زوجنيـا ا رلــزرة ســنة » :2883ال نشـعر بــاألمن حــا ا ادلقـ ة «.راجـذ

Elaine Ganley, ‘In Algeria, even the

cemeteries are not safe’, The Detroit News, 27 October 1997.
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اليقظــة وغالبــا مــا يلتجئــون للســكوت كوســيلة للــدتاع واإلبقــاء علــى احليــاة ،ضــد جواســي
ووةاة حقيقي أو خيالي .
ويولــد اإلرهــاب كــذلا الشــعور باالستضــعاا ،النــاج م ع ـن إدراإ الفــرد النعــدا قدرت ـ
أما إرهاب الدولة وعن وعي بضعه قدرت على الت ك م ا حيات .
ويشعر الرجال خا ة بالذنب والعار والػضـب مـن عجـزه م عـن مواجنيـة إرهـاب الدولـة
ومن ضعه قدرهت م علـى زلاكمـة ومعاقبـة اجلنـراالت .إهنـ م يعيشـون هـذا األوضـاع كنيجـو
مملدل واهنيار ذلويتني م ولدوره م االجتماعي كذكور.
وباإلضاتة إذل اآلثار ادلذكورة أعبلا ،تان النساء يتأثرن باخلصوص من اإلخفـاء القسـري
لفلذات أكبادهن ومن تناور اجلـيش باجلثـ وبادلراسـ م اجلنائزيـة والتذكاريـة ،أيـ يبقـ ا
حاالت تعرا بـ»احلداد ادلعل « أو »احلداد اجملمد« (كب عملية احلداد).
ورهــا يكــون األثــر األكثــر ضــرراأ للفــرد هــو الشــعور باليــأس والقنــوط ،خا ــة لــدأ أولئـا
الــذين استســلموا إلرهــاب الدولــة .وةــنيدت اجلزائــر ارتفاعــا مرعب ـاأ ا ع ـدد االنت ــارات ا
79
السنوات التسذ األخرية.
 .2.2مقاومة إرهاب الدولة
إن سبلح اإلرهاب ل زلدودية ذاتية إذ أن ػلدث البذور ال تملدي إذل ييدا .ورغ م األثر
اجلســي م الــذي ترتك ـ التَ ْذريــة االجتماعيــة ،تــان الطبيعــة التعســفية والوحشــية لعنــه اجلــيش
تملدي إذل زيادة الوعي لدأ الشعب وتولد أةكال عديدة للمقاومة.
يكلــه »األمــر بــادلعروا والننيــي عــن ادلنكــر« تضـ يات أكثــر ا دولــة إرهابيــة شلــا هــو عليـ احلــال ا رلتمــذ متفــتح.
ولت يــر التقــاع عــن التضـ ية مــن أجــل ادلصــل ة العامــة ولتســويع ادليــول اإلنزوائيــة يلجــأ األتـراد إذل ذرائــذ عديــدة (مــثبل
القدريــة ،الــتنيك م ،التشــاؤ  ،التســويفية وانتظــار ادلنيــدي) رغــ م وعــيني م الكامــل باآلتــات السياســية واالجتماعيــة والفظــائذ
ادلرتكبة .يقول كورادي ( )Corradiوا فا منط الركود اجلماعي ا األنظمة العسكرية القمعيـة» :يبقـى الركـود مـن خـبلل
التأجيــل ادلتبــادل للمســملولية الــذي ؽلكــن اعتبــارا كتبــادل اجتمــاعي لؤلعــذار .يقــول أة ـ اص ادلراتــب العاليــة أن الســلوإ
حـي الضـمري معقـول بالنسـبة ل ـ"عامـة النـاس" الـذين لـي ذلـ م ةـ قابـل لل سـارة .ويقـول "العامـة" أن مثـل هـذا األةــياء
مــا أن ـ بصــدد إيمــا
حســنة بالنســبة للــذين يوجــدون ا مراتــب عاليــة ألن ـ ال يســتطيذ أحــد أن ي ـملذيني م .يقــول ة ـ
آخـر تانـ ؼلـاا علـى جتديـد
آخـر أنـ ال يريـد أن يعقـد أمـور عائلتـ أو رب عملـ  .وأمـا ةـ
دراست  .ويقـول ةـ
جواز سفرا .ويقول الشبان إهن م دون السن الكاتية ويقول الكبـار أهنـ م جتـاوزوا سـن النشـاط .وهنـاإ مـا هـو أسـوأ .أحيانـا
سيشعر األة اص – الذين يتصرتون كباقي الناس على أساس مسلمات عقبلنية واختيارية ظلوذجيـة – بكراهيـة حقيقيـة
يعطي مثاال للسلوإ الشجاع وغلا ني م هَ ْأزق أخبلقي جدي .أحيانا ال نلجـأ تقـ إذل الكـذب والشـعور
ضلو أي ة
بــاخلوا وإظلــا ال نريــد الكــه عــن الكــذب واخلــوا .وهــذا حالــة خا ــة دلنطـ الســلوإ اجلمــاعي الــذي يتـ باجلَماديــة
االجتماعيـة «.راجـذJ. E. Corradi, ‘Toward Societies without Fear’, in J. E. Coraldi, P. Weiss Fagen, and :
M. A. Garretón (eds.), Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America, University of
California Press, Oxford 1992, p.280.
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ضربات اجلنياز القمعي احملصن وتواجتمل معظـ م األحـزاب السياسـية
ونتيجة وقوعني م
ادلعتمــدة وعــد جتنيــد اجملتمــذ ادلــدين ،رأأ الكثــري مــن مناض ـلي اج.إ.إ وكــذلا مواجتن ـون ال
ينتم ــون إذل أي ح ــزب ،أن الوس ــيلة الوحي ــدة لل ــدتاع ع ــن ال ـنف ه ــي مح ــل الس ــبلح ض ــد
احلك م العسكري .ودل يردعني م عن هذا السبيل ال التنيديد بالتعـذيب وال السـجن وال ادلـوت
وال االنتقــا مــن ذوينيــ م مــن جنيــة ،وال خطــر ادلــوت علــى أيــدي مجاعــات اجلنيــاد-ادلضــاد
ادلتكــاثرة مــن جنيــة أخــرأ .وأورد ادلراقبــون أن تــدت ادللت ق ـ باخلبليــا الســرية ال ـ يمــارس
تػري تنا رياأ مذ ةدة القمذ منذ اندالع النـزاع ا .2881
العمل ادلسلح َّ
رغــ م ةــدة اخلطــر عل ــى أنفس ــني م وعلــى ذوينيــ م دل يقتن ــذ الكثــري مــن الض ــباط الس ـام
وكذلا اجلنـود بـأن السـبيل الوحيـد لصـون حيـاهت م وحيـاة ذوينيـ م هـو اخلضـوع لؤلوامـر ـ
القمــذ .ولقــد تــر الكثــري مــنني م مــن اجلــيش والش ـرجتة والــدرإ واالســت بارات العســكرية ،ا
ــروا خط ــرية ا معظ ــ م األحي ــان ،راتض ـ ادلشـ ـاركة ا عملي ــات ض ــد ادل ــدني وجت ــالب
اللجـوء السياســي خــارج الــببلد 80.وكـذلا رتــو عــدد منيــ م مـن الشــباب ،الــذين بلػـوا ســن
التجنيــد العســكري اإللزامــي ،االلت ــاق بــاجليش ألداء اخلدمــة العســكرية وتــروا إذل من ـاجت
أخرأ داخل اجلزائر منت لـ هويـة جديـدة أو جتلبـوا اللجـوء ا أوروبـا وا أمـاكن كثـرية مـن
العادل.
أم ــا الس ــجناء السياس ــيون ت ــاهن م يق ــاومون بأة ــكال سلتلف ــة داخ ــل زنزان ــاهت م دتاعـ ـاأ ع ــن
كـ ـرامتني م وحري ــة اعتق ــاداهت م رغ ــ م قس ــوة النظ ــا الس ــجيف ،كم ــا ينش ــػلون ب ــالتعلي م ال ــذايت
والت سـ ـ الروح ــي وك ــذا دع ــوة وهداي ــة الق ــائم عل ــى خدم ــة الس ــجون ،وال يستس ــلمون
81
للتشاؤ وال يسرتسلون لل زن وال يننيمكون ا اخلمول.
وبينم ــا أتش ــى ع ــدد م ــن ال ــذين ع ـ ِّـذبوا هعلوم ــات (ق ــادت أحيان ــا إذل تع ــذيب أو قت ــل
أة ـ ـ ـ اص آخ ـ ـ ـرين) أو قلب ـ ـ ـوا إذل عمـ ـ ــبلء للجـ ـ ــيش ،إال أن الكثـ ـ ــري مـ ـ ــن النـ ـ ــاج قـ ـ ــاوموا
االعتــداءات اجلســدية واذلجمــات النفســية مــن جتــرا اجلبلديــن ،وخرج ـوا مــن احملنــة نزهــاء
وهويتني م السياسية سليمة .تل م يبوحوا هعلومـات – الشـيء الـذي كلفنيـ م حيـاهت م أحيانـاأ –
82
أو أعطوا معلومات دل تتسبب ا عواقب مملذية لآلخرين.
إن منظمـة احلـرب ادلضـادة للثـورة هـي قـوة غـري نظاميـة ،مقنعـة وتظنيـر هظنيـر قـوة للثـائرين ،وتو ـه حملاربـة قـوة الثـائرين
احلقيقية .القوة ادلعروتة باس م »اجلماعة اإلسبلمية ادلسل ة« ليس منظمة ثائرة كما يروجـ اإلعـبل اجلزائـري والػـر ي ،بـل
هي وحدة من وحدات اجلنياد-ادلضاد ال تديرها مديرية االست بارات واألمن اجلزائرية .راجذ:
B. Izel, J.S. Wafa, and W. Isaac, ‘What is the GIA?’, in Y. Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi (eds.), An
Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp. 373-453
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يعتـ الب ـ عــن األقــارب ادل تَطَفـ أحـ َـد الصــراعات األكثــر كربـاأ وقســوة الـ تســبب
تينيــا القمــذ .تطــور وعــي أمنيــات وزوجــات وبنــات وأخ ـوات ادلفقــودين مــن خــبلل لقــاءات
ــدتوية ببعضــنين الــبعو ا مراكــز الش ـرجتة وثكنــات اجلــيش ومســتودعات اجلث ـ وادلقــابر
أثنــاء الب ـ عــن ادلفقــودين ،تانتقــل وعــينين مــن التجربــة واإلدراإ الفــردي وغــري السياســي
كرميَّــات وكناجيــات مــن
إلرهــاب الدولــة إذل اإلدراإ أن منبــذ معانــاهتن واحــد وأن جت ـربتنين َ
عنـ ــه الدولـ ــة حالـ ــة مشـ ــرتكة ،تكـ ــون منظمـ ــات تكـ ــرس جنيودهـ ــا لتقصـ ــى األجوبـ ــة عـ ــن
استفس ــاراهتن .ونظمـ ـ ه ــملالء النس ــوة اللـ ـوايت دل يعتـ ـ ن أب ــدا م ــن قب ــل كش ــركاء ا احلي ــاة
السياســية ا اجلزائــر احتجاجــات ةــعبية واســتطعن تــدويل قضــيتنين وإبقائنيــا حيــة ا ضــمري
اجملتمذ ،وذلا بشجاعة تائقة وعز ال يل و ال ينفـد رغـ م التنيديـد ادلتوا ـل .إن هـذا
احلركــة قــد تتســذ مــذ الرتاجــذ الت ــدرغلي لل ــوا ،كمــا يــرتجح أن تص ــبح حركــة اجتماعي ــة
متنامية تقاو كل انتنياكات حقوق اإلنسان وجتند جتاقاهتا خدمةأ ذلذا اذلدا.
ورغــ م تواجتــمل معظــ م العــامل ا ســلا القضــاء إال أن رلموعــة متفانيــة مــن احملــام وكــذا
الرابطــة اجلزائريــة للــدتاع عــن حقــوق اإلنســان والنقابــة الوجتنيــة للم ــام اجلزائ ـري قــدموا
دعمــا قانونيــا ومعنويــا لضـ ايا إرهــاب الدولــة ومجعـوا كميــات هائلــة مــن ادلعلومــات والوثــائ
القانونيــة ال ـ مكن ـ للمنظمــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان وال ـرأي العــا مــن التعــرا علــى
حقيق ــة نش ــاط إره ــاب الدول ــة .وس ــاه م ه ــملالء احمل ــامون الش ــجعان ا إغل ــاد وع ــي وض ــػ
مس ــتمرين م ــن أج ــل احـ ـرتا حق ــوق اإلنس ــان ،وول ــدوا ح ــا ل ــدأ ادل ــدني ادلتش ــددين ا
دعمني م للقمذ ةعوراأ بالقل  ،كما أقاموا منابر للتنديد باالنتنياكات.
ورغــ م أن بعــو األقــارب وأ ــدقاء ســابق ل ـ» عــائبلت إرهابيــة« هجــروهن مثلمــا ينيجــر
األجذ  ،إال أن هناإ أمثلة كثرية عـن عـائبلت سـارع لتقـدًن الـدع م ادلـادي وادلعنـوي رغـ م
خط ــر االعتق ــال أو ادل ــوت .وا خض ــ م تزاي ــد االنكم ــاش االجتم ــاعي ،ال يـ ـزال الكث ــري م ــن
الناس ػلر ون على اإليثار والتضامن مذ اآلخـرين رغـ م وعـيني م دلـا قـد يكلفنيـ م هـذا ادلوقـه
مــن عواقــب وخيمــة مــن لــدن العســكر .وا ادلنــاجت الـ تعرضـ للمجــازر كشــه النــاس
ا و ــفنيا لعمــل بطــورل ورتيـ رأتـ تقــول لــويزة حنــون ،رئيســة حــزب العمــال» :ا عـ النعجــة ،وهــي ضــاحية مــن
ض ـواحي اجلزائ ــر ،رأيـ ـ ا أواخ ــر  2884جث ــة رج ــل كانـ ـ معروض ــة ـ ـ الش ــم ودل غل ــرؤ أح ــد عل ــى تػطيتني ــا أو
التقاجتنيا رغ م أن أقارب الض ية يَسكنون احلي .استدعى األمر أن اهنارت أعصاب امـرأة تأخـذت تصـيح" :مـاذا حـدث
لكــ م؟ هــل تقــد إنســانيتك م؟ ال ػل ـ لنــا أن نفــرط ا جث ــة إنســان ،ســاعدوين ،تعــالوا وســاعدوين لكــي نــرد ل ـ منـ ـزلت
اإلنسـانية! إنـ لـي كلبـا!" وعلـى إثـر ذلـا ـرإ أةـ اص آخـرون دلسـاعدهتا ورغـ م اخلطـر تـاهن م أخـذوا جثـة هـذا الرجــل
إذل منـزل  «.راجذ:
Louisa Hannoune, Une Autre Voix pour l’Algérie, La Découverte, Paris 1996, p. 30.
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بشــجاعة دلنظمــات حقــوق اإلنســان عــن اذلويــة احلقيقيــة للمقرتت ـ وقــاو آخــرون زلــاوالت
التجنيد أو ادلشاركة ا ادليليشيات التابعة للجيش.
قام أحزاب ادلعارضة السياسية احلقيقية ببذل رلنيـودات مـن أجـل بنـاء جبنيـة عريضـة
لبلحتجاج وكذا أرضية مشرتكة إلخراج الببلد من الرعب ،إال أهنا أخفق إذل حد اآلن ا
تقدًن د متماسا وتعال للنظا  .لقـد عـ ت بعـو هـذا األحـزاب عـن قلقنيـا إزاء حقـوق
اإلنسان ولكننيا عجزت عن إقامة ةبكة عبلقات مذ السكان األكثـر تضـرراأ مـن القمـذ أو
عن مسـاعدهت م ،وخبلتـا لتجـارب أمريكـا البلتينيـة تاهنـا دل تـنجح إذل حـد اآلن ا وضـذ
اسرتاتيجية وبراما متينة حلقوق اإلنسان (بالتعاون مذ الناج مـن اإلرهـاب ورجـال احملامـاة
وادلنظمــات غــري احلكوميــة حلقــوق اإلنســان الوجتنيــة مننيــا أو الدوليــة) لل ــد مــن قنيــر اجلــيش
وحلماية ادلواجتن من إرهاب الدولة.
ومــا يــدعو إذل قل ـ أك ـ هــو أن هــذا األح ـزاب تفتقــر إذل االجتــبلع علــى علــ م الــنف
االجتماعي لل وا واالبتكارية ال تستلزمنيا إعادة تشكيل وجتنيد القوأ االجتماعيـة الـ
تككتنيـا ثقاتــة اإلرهـاب .وبقـي ابتكــار اسـرتاتيجيات ونشـاجتات لقنيــر أو لت فــيو اخلــوا
هو ال َع َقبَـة الرئيسـية ادلنيملـة لت ويـل األمـر بـادلعروا والننيـي عـن ادلنكـر مـن انشـػال ثلـة مـن
األبطال تق إذل ه م أغلبية ادلواجتن .

 .2تبيين إرهاب الدولة
نتوج اآلن إذل زلاولـة اإلجابـة عـن السـملال التـارل :دلـاذا التجـأ حكـا اجلزائـر إذل قمـذ واسـذ
النطاق؟ توجد عدة أنواع ومستويات من تبيينـات إرهـاب الدولـة .ؽليـل األتـراد الـذين قاسـوا
م ــن اإلره ــاب إذل التبيين ــات الـ ـ ترك ــز عل ــى أعم ــال تردي ــة .هن ــاإ أيض ــا رلموع ــة م ــن
التبيينات ال تعـزو القمـذ إذل وقـائذ اجتماعيـة أو اقتصـادية أو سياسـية (مـثبل »إهنـ م اعتقلـوا
كــل ادلصــل وادللت ـ «» ،إهنــ م قتل ـوا لكــي تســلب أراضــيني م«» ،تعرض ـ القريــة جملــزرة ألن
ســكاهنا ــوتوا لصــاحل اجلبنيــة اإلســبلمية لئلنقــاذ«) ،أو إذل دواتــذ حكوميــة مثــل احلقــد أو
اج.إ.إ أو باألحرأ بقاياها ادلبعثرة وجبنية القوة االةرتاكية وحزب العمال وحزب الننيضة مثبل.
ال توجـد خـدمات اجتماعيـة دلسـاعدة هـذا ادلنـاجت وختفيـه معانـاة البطالـة واجلـوع ومشـاكل السـكن والصـ ة .ودل
ػلاول أحد أن يقد ذلا (من خبلل أيا دراسية مثبل) معلومات حول الوضذ السياسي الوجتيف وحول زليطنيا االقتصادي
والقانوين.
تصــرػلات مثــل »قتلــوا ألهنــ م ةــكوا ا مســاعدت لئلرهــابي « أو »أتــني َ م زورا مــن جتــرا حسـادا تقتلـ اجلــيش« أو
»ضايقوا عائلة ذلا ادل تطه ألهن م يريدون االستيبلء على منزذلا« اخل.
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استئصال اإلسبل  ،أو إذل أغراض خبيثة لقوات أجنبية (مثبل »انتقا ترنسـا«) .غـري أن ادلـرء
يسمذ غالبا تصرػلات بالعجز عن تنيـ م حجـ م وعمـ الشـر الـذي يرتكبـ البشـر» :ال أدري
دلاذا ػلدث كل هذا« ،و»ا أعل م!«
نست د هنا مفنيوماأ سلتلفاأ وزلدداأ للتبي أال وهو التوقذ القانوين .يكمن هذا النـوع
مــن التبيـ  ،الــذي يـدعى »التبيـ العلمــي« ،ا إدراج الواقــذ الــذي يـراد تبيينـ ضــمن قــانون
جتـ ـرييب م ــا .تبيـ ـ إره ــاب الدول ــة ب ــادلفنيو العلم ــي يع ــيف إ ني ــار إره ــاب الدول ــة ا اجلزائ ــر
كنموذج وجبلء لنظامية تية مشولية ما.
سنس ـ ــتعرض أوال ا اجل ـ ــزء  2.3بع ـ ــو النظري ـ ــات الـ ـ ـ اقرتحـ ـ ـ لتبيـ ـ ـ التػـ ـ ـريات ا
انتنياكــات حقــوق حرمــة اإلنســان ع ـ العــادل ،ننــاقش ا اجلــزء  1.3إمكانيــة ومــدأ
إدراج شليِّزات الدولة اجلزائرية ضمن هذا النظريات.
 .1.2النظريات التبيينية إلرهاب الدولة
تســنير احلكومــات علــى تأســي اإلدارات خلدمــة مواجتنيني ــا وعلــى بنــاء ادلــدارس لتعل ــيمني م
وعلــى تشــييد ادلستشــفيات لعبلجنيــ م ،كمــا تنشـأ قـوات األمــن واجليــوش حلمــايتني م ،إال أهنــا
تلجــأ أحيانـاأ إذل ســجن مواجتنينيــا وتعــذيبني م وإخفـاءه م قسـرياأ وإبــادهت م .تمــثبل بـ 2878
و 2886ومن ضمن  222نزاعات مسل ة كان  5نزاعات تق ب دول والبقية كانـ
حروبــا داخليــة 83.يعــرض البيــان  2معــدل مســتوأ احـرتا حقــوق حرمــة اإلنســان مــن جتــرا
يتش ـ ـ ْـرْدس
احلكوم ـ ــات جتـ ـ ـوال الف ـ ــرتة  .2885-2872وق ـ ــدر س ـ ــينقرانلي ( )Cingranelliور َ
( )Richardsمعـ ــدل مس ـ ــتويات االح ـ ـرتا مقاب ـ ــل الس ـ ــجن السياسـ ــي والتع ـ ــذيب واإلخف ـ ــاء
القسري واإلعدامات بدون زلاكمة ،مستعمل عيِّنة مكونة من  68بلداأ 84.ويرتاوح ادلـدأ
ادلمكــن الح ـرتا احلكومــات ذل ــذا احلق ــوق مــا ب ـ ( 2ع ــد اح ـرتا ) و( 1اح ـرتا كام ــل).
يظني ــر البي ــان  2أن – بادلع ــدل – ه ــذا احلق ــوق غ ــري زلرتم ــة بش ــكل كام ــل ،وأن التع ــذيب
والسجن السياسي علا أسوأ الـتـعسفات.

يسـمى كـذلا التبيـ االستـنْـتـَـاجي-النَاموسـي ( .)Deductive-nomological explanationوتسـتلز نظريـة التبيـ
ه ــذا أن تك ــون الظ ــاهرة للتبيـ ـ اس ــتتباعاأ اس ــتنتاجياأ م ــن ن ــاموس أو نـ ـوامي عام ــة وواتي ــة جتريبيـ ـاأ .ن ــاموس يع ــيف ق ــانون
بالبلتينية.
تشتمل خروق هذا احلقوق على السـجن السياسـي والتعـذيب واإلخفـاء القسـري واالغتيـاالت خـارج نطـاق القـانون
واجملازر.
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وتتطــاب هــذا النتــائا التجريبيــة مــذ تقريــر  2886دلنظمــة العفــو الدوليــة الــذي يظْنيــر،
على أسـاس إحصـاء مشـل  242دولـة ،أن  71دولـة يمـارس التعـذيب ( )% 44و 52دولـة
يم ــارس إع ــدا ادلعارض ـ ـ السياس ــي ( 85.)% 32وخ ــبلل العق ــدين األخ ـ ـريين اختطف ـ ـ
رومــل
الــدول مــا بـ  122آالا و 222آالا ة صــا عـ العــادل 86.واكتشــه الباحـ
َ
ادلتعم ــد (اجمل ــازر واإلب ــادة اجلماعي ــة
( )Rummelا دراس ــات ح ــول شلارس ــة ال ــدول للتقتيـ ـل َّ
حســب االنتم ــاء العرقــي وال ــدييف والسياســي) أن »األنظم ــة السياســية قتل ـ عل ــى األرج ــح
حوارل  262مليون من مواجتنينيا ومن األجانب خبلل هذا القرن ،ما يقارب حوارل أربـذ
مـرات عــدد الــذين قتلـوا ا مجيــذ احلــروب الد َّوليــة واألهليــة والثــورات 87«.وبنــاء علــى دراســة
قــا ــا قــر ( )Gurrوهــرا( 88،)Harffقــدرت َهلَـ ْـن تــاين ( )Helen Feinأن »اجمل ـازر ال ـ
يم ـ ـ علـ ــى أيـ ــدي الـ ــدول ب ـ ـ  2856و 2875تسـ ــبب ا هـ ــبلإ  1.5أضـ ــعاا عـ ــدد
89
األة اص الذين لقوا حتفني م من جراء الكوارث الطبيعية خبلل نف ادلدة«.
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بيان  : 1معدل مستوى احترام الدول لحقوق حرمة اإلنسان
العدد احلقيقي الذي تو ل إلي رومل هو  258287222قتيبل .راجذ:
R. J. Rummel, Death by Government, Transaction Publishers, New Brunswick 1997, pp. 1-27.
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إال أن هن ــاإ تفاوت ــات أساس ــية بـ ـ ال ــدول ا درج ــة االنتنياك ــات الـ ـ يمـ ـ الس ــبلمة
اجلسدية لؤلة اص .ي ز اجلدول  2الدول العشر األكثر انتنياكـا حلقـوق اإلنسـان حسـب
دليل األبزرتر ( )Observerحلقوق اإلنسان لسنة  90.2887بيف دليـل األبزرتـر علـى أسـاس
قيــاس تو يــه التعــذيب واإلخفــاء القســري وكــذلا اإلعــدامات خــارج إجتــار القــانون ،ال ـ
خصـ ذلــا مملةـرات مــل عبلمــة مــن أ ــل  ،22وأمــا التجــاوزات األخــرأ تــان مملةـراهتا
مل عبلمة من أ ل  .22واجملموع احلا ل لكـل بلـد يضـرب ا عبلمتـ ادلت صـل علينيـا
تعرت ـ وتقيس ـ األمــ م ادلت ــدة .تــازت اجلزائــر بادلرتبــة األوذل ا
ا دليــل التنميــة البش ـرية كمــا ِّ
قائمة الدول اجملرمة ،من خبلل سجلنيا األسود لبلنتنياكات ال و ف ا القس م  1ذلـذا
الضـرب ( .)222.44ويلـي اجلزائـر علـى
ادلقالة ،حيـ حصـل علـى أكـ عبلمـة حلا ـل َّ
قائم ــة الع ــار ه ــذا ك ــل م ــن كوريـ ـا الش ــمالية وبورم ــا وإندونيس ــيا وكولومبي ــا وس ــوريا والعـ ـراق
ويوغوسبلتيا والص (راجذ حا ل تلـا الـدول ا آخـر اجلـدول  .)2غلـب كـذلا مقارنـة
هــذا العبلمــات العاليــة النتنياكــات حقــوق اإلنســان مــذ عبلمــات الــدول ال ـ ــرت حقــوق
ـجل مص ــر عبلم ــة  ،51.223وادلػ ــرب ،24.281
اإلنس ــان نس ــبياأ أو ك ــامبل .تم ــثبل س ـ َّ
وترنس ـ ــا  ،26.863وسويسـ ـ ـرا  ،22.842وال ـ ــداظلرإ  ،3.524والس ـ ــويد  1.727وكن ـ ــدا
91
.2.812
ي ـ ز اجلــدول  1الــدول العشــر األكثــر انتنياكــا حلق ــوق اإلنس ــان حســب دليــل األبزرت ــر
( )Observerحلق ــوق اإلنس ــان لس ــنة  92.2888ؼلتل ــه ه ــذا ال ــدليل اجلديـ ـد ع ــن ال ــذي
اســت د ســابقاأ إذ ال يتضــمن دليــل التنميــة البش ـرية .وهــذا الــدليل هــو رلــرد ترتيــب بســي
حلـ ــدوث االنتنياكـ ــات نسـ ــبة لكـ ــل سـ ــاكن .ومشـ ــل هـ ــذا اإلحصـ ــاء العـ ــادلي  22أن ـ ـواع مـ ــن
االنتنياكات ادلعرتة ا آخر جدول .1
لقد نف اجلزائـر سـنة  2888مـن بـ الـدول األربـذ األكثـر انتنياكـاأ حلقـوق اإلنسـان
حيـ بلػـ حـدهتا النتنياكــات حقــوق اإلنســان درجــة  .11.2وغلــدر مقارنــة هــذا القيــاس
مــذ ســجل بعــو الــدول النتنياكاهت ـا حق ــوق حرمــة اإلنس ــان ســنة  2888كاس ـرائيل ال ـ
ص ــل عل ــى  ،22.4كم ــا بلػـ ـ حـ ـدة خ ــروق ه ــذا احلق ــوق  21ا ادلػ ــرب ،و 22ا
تــون  ،و 7.4ا أمريكــا ،و 2.4ا بريطانيــا ،و 1.4ا ترنســا ،و 2.2ا الســويد ،و2.4
93
ا سويسرا ،و 2ا الداظلرإ.
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جدول  :1الدول العشر األكثر انتهاكاً لحقوق اإلنسان لسنة 1998

بشــذ اجل ـرائ م (اإلعــدا بــبل زلاكمــة والتعــذيب واإلخفــاء القســري) مــل عبلمــة مــن أ ــل
 .22اجل ـرائ م األخــرأ مــل عبلمــة مــن أ ـل  .22اللفظــة األوائليــة د.ت.ب .تشــري إذل
دليل التنمية البشرية.

نوع اجلرؽلة

بورما

إندو
نسيا

اإلعدا ببل زلاكمة

22

28

28

28

26

التعذيب

13

25

12

25

25

24

اإلخفاء القسري

13

28

25

28

23

12

23

احلك م باإلعدا

2

7

22

22

6

2

22

22

رتو حرية التعبري

22

22

22

22

7

4

8

22

6

رتو احلقوق السياسية

22

22

22

22

7

3

8

22

6.4

8

السجن السياسي

22

22

22

22

8

5

8

22

6.4

5

رتو حرية الت رإ

4

22

22

22

7

5

3

22

4.4

3

رتو حقوق الطفل

22

3

22

6

3

7

2

7

2

2

رتو احلرية الدينية

7

22

22

22

4

2

3

2

3

8

رتو احملاكمة العادلة

6

4

22

4

6

3

5

22

6.4

8

رتو حقوق األقليات

22

22

22

22

6

5

4

22

7

3

رتو حقوق ادلرأة

1

3

6

7

7

4

8

1

7

4

ادل ْجموع
َ

123

122

123

122

118

99

113

122

92

131

د.ت.ب × 2222

626

654

544

557

722

737

644

422

752

663

َْرلموع × د.ت.ب

113.2

132.2

99.2

92.3

92.2

82.9

82.1

83.2

81.7

78.3
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اجلزائر

كوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
الشمالية

ليبيا

الص

كولـ ـ ـ ــو
مبيا

سوريا

العراق

12

7

13

يوغو
سـ ـ ـ ـ ــبل
تيا
23

22

12

15

25

12

13

1

2

4

8
8
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الدولة

إب

جدول  : 3الدول األكثر انتهاكاً لحقوق اإلنسان خالل سنة 1999
إق

ت

كونػو ج د

2

رواندا

2

2

بوروندي

2

1

2

اجلزائر

2

1

2

سرياليون

2

تإ

2

2

2

2

2

2

13.2

2

1

1

2

1

2

2

13.2

2

2

2

2

2

12.2

1

2

2

2

2

11.2

2

1

2

1

2

1

2

2

11.2

2

2

1

1

2

2

1

2

1

12.2

كوريا ش.

2

1

2

2

1

2

2

2

2

السودان

2

2

2

2

1

1

1

2

إندونيسيا

2

2

2

مصر

2

سس

ج

إع

تحإ

حبإ

ج

رلموع

12.2

2

2

12.2

2

1

1.4

1

1

12.4

يوغوسبلتيا

2

2

1.4

2

2

2

2

2

1

12.4

باكستان

1

2

1.4

2

2

2.4

2

2

1

28.2

1.4

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

الص
ليبيا

1

1

1

بورما

1

1

2

العراق

2

1

2

أتػانستان

2

1
1

2

1

2

2

1

27.4
1

27.2

1

26.2
26.2

2

1

2.4

1

25.4

1

1

1

1

1

1.4

25.4

2

1

1

1

1

2.4

25.4

1

1

1

1

25.2

1

25.2

2

25.2

إيران

2

2

1

اليمن

2

1

1

2

تشاد

2

1

2

1

الكونػو ج

2

1

2

1

1

1

أوغندا

1

2

2

2

2

2

1

إ ب م = اإلعـ ــدا بـ ــبل زلاكمـ ــة * إ ق = اإلخفـ ــاء القسـ ــري * ت = التعـ ــذيب وادلعاملـ ــة
الوحش ـ ــية * م ت إ = ادل ـ ــوت ـ ـ ـ االعتق ـ ــال * س س = الس ـ ــجن السياس ـ ــي * م ج =
احملاكمــة اجلــائرة * إ ع = االعتقــال العش ـوائي (بــبل هتمــة أو زلاكمــة) * ت ح إ = تنفي ــذ
حكــ م اإلعــدا * ح ب إ = احلكــ م باإلعــدا * ج م م = انتنياكــات مــن جتــرا مجاعــات
ادلعارضة ادلسل ة.
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يعــرض اجلــدول رقــ م  2ترتيــب احلقــوق السياســية وادلدنيــة لعيِّنــة مــن الــدول لســنة 2888
حســب اإلحصــاء الســنوي لفريــدو هــاوس ( 94.)Freedom Houseــنف هــذا الــدول
حســب رتبــة دؽلوقراجتيــة ت ـرتاوح مــا ب ـ األقــل دؽلوقراجتيــة ا أول اجلــدول (كوريــا الشــمالية)
واألكثر دؽلوقراجتية ا آخر اجلدول (الداظلرإ) ،وتبـدو اجلزائـر مـن بـ الـدول الثمانيـة األقـل
دؽلوقراجتي ـةأ ا العــادل .تراقــب تريــدو هــاوس تطــور واضلطــاط احلقــوق ادلدنيــة والسياســية ا
العــادل مــن خــبلل ســل م مقيــاس ؽلتــد مــا ب ـ ( 2األقصــى حريــة) و( 6األقــل حريــة) .ي ـ ز
العم ــود الث ــاين والثالـ ـ للج ــدول قيم ــة مملةـ ـرات احلق ــوق السياس ــية وادلدني ــة ،ا حـ ـ أن
العمود األخري غلَ ْدول الرتب ال تقي درجة حرية الص اتة.
جدول : 2نتائج تحقيق فريدوم هاوس عن الحريات لسنة 1999

الدولة
كوريا ش.
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الدؽلوقراجتية
237

احلقوق السياسية
6

احلقوق ادلدنية
6

حرية اإلعبل
222

العراق

236

6

6

87

ليبيا

231

6

6

82

أتػانستان

232

6

6

82

سرياليون

226

2

4

74

السودان

226

6

6

74

يوغوسبلتيا

225

4

4

72

اجلزائر

223

5

4

72

بوروندي

223

5

5

72

الكونػو ج د

218

5

4

66

الص

214

6

5

72

روندا

228

6

5

61

مصر

222

5

4

58

إندونيسيا

222

3

3

38

باكستان

87

6

4

53

السويد

4

2

2

22

الداظلارإ

2

2

2

8
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ودتع ـ التفاوتــات ب ـ الــدول ا درجــات انتنياكاهت ـا حلقــوق حرمــة اإلنســان إذل إج ـراء
أــوث عديــدة منــذ منتصــه الســبعينات هتــدا إذل ةــرح هــذا الظــاهرة 95.سـنركز هنــا علــى
لرومــل
بعــو التبيينــات ال ـ تلجــأ إذل النظريــات البنيويــة ،وعلــى نظريــة الن ـزاع علــى الســلطة َ
( )Rummelتق  ،وال نتعرض للفرضيات التبيينية ال تستند إذل الثقاتة السياسية.

 .1.1.1النظريات البنيوية
يقــال أن أزمــات اإلدمــاج ا الــدول احلديثــة تشــكل إحــدأ األوضــاع البنيويــة السياســية الـ
تزيد من ميول األنظمة إذل انتنياإ حقـوق حرمـة اإلنسـان .ودليـل هـذا الطـرح هـو أن الـدول
ا النمــو تــرث إدارات ذات جتــابذ إرثــي وتبعــي تفتقــد إذل »االســتقبللية والتكيفيــة والرتكيبــة
ادلتقدمــة والتماســا« شلــا يعجزهــا عــن تطــوير مملسســات اجتماعيــة وسياســية تتماةــى ووتــرية
96
النمــو االقتصــادي ومــا ينجــر عن ـ مــن التعبئــة االجتماعيــة والــوعي وادلشــاركة السياســية.
وبالتــارل تــان الفشــل ا إدمــاج هــذا »التفجــر ادلشــاركي« مملسســاتياأ ينتنيــي إذل هــد اســتقرار
األنظمة ال تلجأ حينئذ إذل االنقبلبات العسكرية والقمذ من أجل إبقاء الوضذ الراهن.
غــري أن جنكيــن ( )Jenkinsوكبوس ــوتا ( )Kposovaدل غلــدا أي دليــل إحصــائي ل ـرب
ترض ــية أزم ــة اإلدم ــاج ب ــادليول إذل االنقبلب ــات العس ــكرية 97.ويبلح ـ جنكي ــن وكبوس ــوتا
أيضا أن هذا التبي »يـردد خطـاب ـانعي االنقبلبـات الـذين يضـعون اللـو علـى اجلمـاهري
اذلائجــة والسياســي الفاســدين« 98بينمــا يملكــد ســلوكا ( )Slukaأن هــذا النــوع مــن النظريــات
99
»ؽليل إذل إيعاز اإلرهاب إذل الذين يقاومون هيمنة الن ب احلاكمة«.

هن ــاإ تبيـ ـ آخ ــر للتفاوت ــات بـ ـ ال ــدول ا درجاهتـ ـا القمعي ــة يس ــمى بنظري ــة ادلركزي ــة
العسكرية ال تملكد أن إرهاب الـدول هـو أكثـر ةـيوعا لـدأ األنظمـة العسـكرية 100.ويقـال

عــن نظــا مــا أن جيشـ مركــزي سياســي إذا كــان هــذا اجلــيش ػلصــل علــى حصــة كبــرية مــن
مـوارد الدولـة ولـ هويـة مملسسـاتية قويـة وميـول للـت ك م الـداخلي جتعلـ أقـوأ مملسســة ذات
يماسكية تنظيمية وموارد تفوق يماسكية وثروات احلكومـة ادلدنيـة نفسـنيا .ورغـ م أن العسـاكر
الــذين يأخــذون احلكــ م بــالقوة يتــذرعون بذريعــة انتنيــاإ القــادة الشــرعي للدســتور ،إال أن
احلك م العسكري هو الذي يعتمد على القوة والقنير.
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كشف وبقـوة عـدة دراسـات إحصـائية عـن األسـباب البنيويـة لبلنقبلبـات العسـكرية ا
الــدول الناميــة أن ـ كلمــا ازداد حجــ م ويماســا وم ـوارد اجليــوش (كنســبة مئويــة مــن م ـوارد
الدولة وبالنسبة لبلقتصـاد الـوجتيف) زاد احتمـال التـدخل العسـكري 101.وتيمـا ؼلـ العبلقـة
ب ادلوارد العسكرية وإرهاب الدولة ،اكتشه داتنبورت ( )Davenportأن مسـتويات عاليـة
مـن النفقـات العسـكرية ،نســبة إذل ادلصـروا الـوجتيف ،تـرتب ارتباجتــا وثيقـاأ بتزايـد ادلضــايقات
السياس ــية 102.أم ــا الت لي ــل اإلحص ــائي لببلنط ــون ( )Blantonتق ــد َخلَـ ـ َ إذل أن واردات
سبلح الدول النامية مرتبطة بانتنياكات حقـوق سـبلمة اإلنسـان 103.وتفسـري ببلنطـون ذلـذا
النتيجــة اإلحصــائية هــو أن »اقتنــاء األســل ة يبــدو أن ـ يســاه م ا القمــذ بتمك ـ األتعــال
السياس ــية العنيف ــة .وذل ــذا الػ ــرض ق ــد تلع ــب األس ــل ة دورا وس ــائلياأ مباةـ ـرا ا انتنياك ــات
حقوق اإلنسان ،كما أهنا تساه م ا ذلا بطريقة غـري مباةـرة إذ أهنـا تقـوي اجلـيش وتـأجا
104
ذهنية األمن القومي ال تملدي بدورها إذل قمذ حقوق اإلنسان«.
مكملــة ذلــذا االكتشــاا اإلحصــائي تركــز علــى الــدور الــذي تلعبـ الســببية
هنــاإ تفاســري ِّ
الدولــة ال ينش ـ زلليــا ت ســب ،بــل ينش ـ د َّولي ـاأ أيض ـاأ ،تكمــا
الد َّوليــة .إن نظــا إرهــاب ْ
يقول سـتول (» )Stohlتشـرتإ الـدول األجنبيـة مـذ التيـارات الداخليـة والسياسـي إلغلـاد –
وح ــا إث ــارة – من ــاخ مناس ــب للقم ــذ و/أو إره ــاب الدول ــة 105«.م ــن ادلع ــروا أن ــناعة
األســل ة هــي أك ـ ــناعة ا العــادل ؛ واحلكومــات الػربيــة نَش ـطَة ا تصــديرها – هــا ا
ذلــا العتــاد احلــر ي ،وتكنولوجيــة الــت ك م السياســي إضــاتةأ إذل التــدريب علـى اســتعماذلا –
للدكتاتوريات العميلة ذلا وللدول التسلطية خا ة لدأ العادل الثال .

بالنس ــبة لتماس ــا ادلنظم ــة العس ــكرية هن ــاإ ترض ــيتان متناقض ــتان .ق ــال ت ــاينر ( )Finerأن سلس ــلة شلرك ــزة للقي ــادة
وانضــباط عســكري واتصــاالت واســعة وح ـ ال ـرتاب جتعــل مــن الضــباط العســكري توجــا متماســكا وقــادراأ علــى القيــا
بانقبلبات ناج ة( .راجذ  )S. E. Finer, The Man on Horseback, Westview Press, Boulder 1988ولكـن نـوردلينقر
صــبَوي جليـوش دول العـادل الثالـ هـي
( )Nordlingerوهانتيػتون ( )Huntingtonجادال أن ضعه احل ْرتية والتنـات الع ْ
ســتَ ثـني م علــى االنقبلبــات العســكرية .راجــذ E. A. Nordlinger, Soldiers in Politics, Prentice-Hall,
ال ـ تَ ْ
Englewood Cliffs NJ 1976

علـى سـبيل ادلثـال قـدرت قيمـة ـويبلت األسـل ة وتكنولوجيـة أسـل ة الـدمار الشـامل وكـذلا ادلنتوجـات واخلـدمات
ادلتعلقــة ــا للــدول الناميــة خــبلل الفــرتة  2882–2872بـ ـ 2222بليــون دوالر .ومعظــ م هــذا الت ــويبلت ذهب ـ إذل
الشــرق األوس ـ ومش ــال إتريقي ــا .تالنفق ــات العس ــكرية واحل ــروب ا الــدول النامي ــة تتزاي ــد بش ــكل سلي ــه م ــن ج ــراء جت ــارة
لؤلسل ة ال بلػ قيمتنيا  34مليار دوالر سنويا (تستث من هذا ادلبلع مليارات الدوالرات ال تنف ا عتاد اذلندسة
العســكرية وادل ـواد ادلدنيــة لبلســتنيبلإ مــن جتــرا الق ـوات العســكرية ومشــاريذ البنــاء العســكري ونفقــات اخل ـ اء والفني ـ
العسـكري ) .راجـذJ. McCain, ‘Controlling Arms Sales to the Third World’, The Washington Quarterly, :

Vol. 14, No 2 (1991) pp 79 – 89.
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وديكســن ( )Dixonأن التبعيــة العســكرية ،ال ـ تــوي حســب
يــرأ بــزوال ()Boswell
ْ
رأينيم ـ ـا عل ــى التػلػ ــل العس ــكري اخل ــارجي (اس ــترياد األس ــل ة وال ــذخرية وادلس ــاعدة عل ــى
التدريب العسكري) ،تفاق م ادليول القمعي للدول 106.ويبلح الباحثان أن:
التبعي ــة العس ــكرية تض ــذ قي ــودا بنيوي ــة عل ــى الدول ــة جت ه ــا عل ــى التص ــرا ك لي ــه أو عمي ــل
عسـكري دلموهنــا أو ترغمنيـا علــى اإلضـرار هصـاحلنيا اخلا ــة أو هصــاحل ةـعبنيا .ليسـ البلــدان
الدؽلقراجتيــة ه ْســتَثْناة مــن هــذا القيــود إذ أهنــا تتعــرض هــي أيض ـاأ للضــػوط "الدبلوماســية" ال ـ
ملنيــا علــى التصــرا ا مصــل ة شلونينيــا [...] .وبقــدر مــا ػلصــل العســكر علــى م ـواردا مــن
شلــون أجانــب يكــون للقــادة العســكري التزامــات مزدوجــة ،وتــزداد اســتقبلليتني م عــن احلكومــة
احملليــة .وت ـرتب ق ــدرة دول ــة مــا ا ال ــت ك م ا جيش ــنيا بق ــدرة ك ـ م احلكوم ــة ادلدني ــة ا كمي ــة
ونوعيــة األســل ة ألن ذلــا ػل ـدد قــوة ونفــوذ اجلــيش .وبالتــارل تان ـ مــن ادلتوقــذ أن يــزداد قمــذ
النظ ـ ــا م ـ ــذ ازدي ـ ــاد التبعي ـ ــة العس ـ ــكرية [عل ـ ــى اخل ـ ــارج] وذل ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــبلل ازدي ـ ــاد اس ـ ــتقبللية
االوليػارةيات العسكرية [من احلكومة ادلدنية] شلا ؽلَ ِّكننيا من قمذ القوأ واحلقـوق الدؽلوقراجتيـة
107
وادلدنية ال هتدد وضعنيا.

الد ْوليــة حلقــوق حرمــة اإلنســان
وهنــاإ تفاســري أخــرأ للتػــريات ا درجــات االنتنياكــات َ
ال ـ تركــز علــى البنيــات االقتصــادية .تمــثبل يــن تبي ـ التبعيــة االقتصــادية علــى أن الــدول
الناميــة األكثــر تبعيــة اقتصــادياأ للــدول الرأ اليــة ادلتقدمــة يميــل إذل التميــز عــن غريهــا بأس ـوأ
108
ص ـ عــدة دراســات أخــرأ إذل أن التبعيــة
الســجبلت ا ميــدان حقــوق اإلنســان.
َ
وخلَ َ
االقتصــادية (كمــا تقــاس مــن خــبلل تبعيــة التصــدير وتبعيــة الــديون وادلعونــة األجنبيــة) ذلــا
109
تأثري متزايد ومباةر على احتمال وقوع االنقبلبات العسكرية.
وثبـ كــذلا أن تػــريات األســعار احملــددة د َّوليــا لصــادرات ادلـوارد األوليــة ذلــا تــأثري علــى
حدوث االنقبلبـات ا البلـدان الفقـرية الـ تعتمـد بشـكل مفـرط علـى تصـدير بعـو ادلـوارد
األساسية .من ادلعروا أن الواردات ذو السعر ادلتقلب تـملدي إذل تشـوي النمـو االقتصـادي
وختريــب االســتقرار احمللــي .وحســب نتــائا دراســات روس ( )Rossاإلحصــائية تــان التبعيــة
علــى تصــدير الــنف وادلعــادن مرتبطــة ارتباجتـاأ وثيقـاأ بــاحلك م التســلطي ،وبالنفقــات العســكرية
الباهظــة ،وباحتمــال وقــوع حــروب أهليــة ،وبالفســاد 110.كمــا است لص ـ أيض ـاأ دراســات
روس أن ـ ــادرات الـ ــنف وادلعـ ــادن ال ختف ـ ـ ا ختفيـ ــه الفقـ ــر ت سـ ــب ،بـ ــل تسـ ــاه م ا
تبعية التصدير لبلد ما تقاس كميا من خبلل النسبة ادلئوية للتجارة مذ الدولة ادلستعمرة سابقا و ادرات ادلواد األولية
(مثل البرتول والػاز) كنسبة مئوية من رلموع الصادرات وكذلا الصادرات كنسبة من إمجارل الناتا احمللي.
نســتطيذ قيــاس تبعيــة الــديون مــن خــبلل نســبة ادلديونيــة اخلارجيــة إلمجــارل النــاتا احمللــي ومــن نســبة ثقــل خــدمات
ادلديونية أو دتذ الديون لعائدات الصادرات.

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تشريح إرهاب الدولة ا اجلزائر

224

انتش ــارا وتفاقمـ ـ  ،إذ تش ــري اإلحص ــائيات إذل أن ه ــذا الص ــادرات مرتبط ــة بأنظم ــة ـ ـ ية
متدهورة ،وهعدالت عالية للوتيات الطفولية ،وبتأثر بليع بالصدمات االقتصادية.
وبالنســبة لتبعيــة الــديون أ نيــرت دراســة 111قــا ــا ْ ي ـ ( )Smithارتباجتــا وثيقــا ب ـ
االستدانة والتنازع حي :


مــن ب ـ الـ ـ 14دولــة األكثــر مديونيــة مــن دول العــادل الثال ـ (هقيــاس رلمــوع
ادلديونيــة اخلارجيــة ونســبة خدمــة الــديون)  11مننيــا بلــدان تشــنيد نزاعــات ،أي
ما ؽلثل % 82؛



مــن بـ ال ـ 14دولــة األكثــر مديونيــة مــن دول العــادل الثالـ (هقي ـاس ادلديونيــة
اخلارجية اإلمجالية)  22مننيا يمزقنيا احلروب و 21مننيا حروب دامية؛



مــن ب ـ الـ ـ 14دولــة األكثــر مديونيــة مــن دول العــادل الثال ـ (هقيــاس خدمــة
الديون)  8مننيا يمزقنيا احلروب و 22مننيا هي على ةكل حروب دامية؛



مــن ب ـ  54دولــة مــن دول العــادل الثال ـ ال ـ تشــنيد ن ـزاعات  42مننيــا تَــئن
ـ ثقــل ادلديونيــة (أي  % 72تقريبــا) ،وختضــذ  42مننيــا ل نــاما ــندوق
النقد الدورل إلعادة هيكلـة االقتصـاد وأمـا الـدول ادلتبقيـة تنيـي مدانـة إذل درجـة
كبرية؛



مــن ب ـ  21دولــة مــن دول العــادل الثال ـ ال ـ يمزقنيــا احل ـروب  12دولــة مننيــا
عبء مديونية ض مة (تقريبا )% 52؛
تئن



مــن ب ـ  22دولــة عنيفــة مــن دول العــادل الثال ـ  22مننيــا تــئن ـ عــبء
مديونية ض مة (تقريبا .)% 82

أ نيرت دراسـة إحصـائية قـا ـا جنكيـن وكبوسـوتا عـن األسـباب البنيويـة لبلنقبلبـات
العسكرية بأن توغل الرأ ال األجنـيب (تبعيـة ادلديونيـة) مـرتاب ارتباجتـاأ وثيقـاأ باحتمـال وقـوع
112
انقبلبات عسكرية.
ـدورل والبنــا العــادلي
إن ب ـراما »إعــادة هيكلــة االقتصــاد« ال ـ يفرضــنيا ــندوق النقــد الـ َّ
على الدول العادل الثال ادلستدينة أ ب اليو إحدأ مسـببات إرهـاب الدولـة .تتفـرض
ه ــذا الـ ـ اما اإلجرامي ــة التقلي ــل م ــن النفق ــات االجتماعي ــة (الرتبي ــة ،الصـ ـ ة ،دع ــ م ادلـ ـواد
الػذائية األساسية ،اخل) ،وخو صـة أو غلـ الشـركات العموميـة واخلـدمات ،و ريـر التجـارة
وخا ــة الرتخ ــي باالس ــترياد ،وهيكل ــة السياس ــة االقتص ــادية بطريق ــة تس ــنيل االس ــتثمارات
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األجنبيــة (إ ــدار ق ـوان جديــدة بشــأن الض ـرائب وترحيــل األربــاح وكــبح النقابــات العماليــة
واحلق ــوق االجتماعي ــة واالقتص ــادية) .وم ــن جني ــة أخ ــرأ ت ــان اس ــترياد األس ــل ة والنفق ــات
العسـكرية واألمنيــة ال ختضــذ بتاتـاأ ل ـ»إعــادة اذليكلــة« (رغــ م أن النفقــات العســكرية يمثــل ثلـ
رلمـ ـ ــوع خدمـ ـ ــة الـ ـ ــديون أو أكثـ ـ ــر لـ ـ ــدأ عـ ـ ــدة دول ناميـ ـ ــة )113ألهنـ ـ ــا تسـ ـ ــتعمل لس ـ ـ ـ
االحتجاجات الشعبية ولل فاظ على »انضباط« العمال دلصل ة الرأ ال األجنـيب والن ـب
احمللية العميلة ل أو ادلتواجتئة مع .
بيان  : 3دورة الفقر-القمع-العسكرة
شراء األسلحة

قمع

احتياج العملة األجنبية

معارضة اجتماعية وسياسية

تَ َق ُّ
شف  :برنامج صندوق
الدولي
النقد
ّ

قروض أجنبية

ديون خارجية

وبعبارة أخرأ تان العبلقة بـ التبعيـة االقتصـادية اخلارجيـة وإرهـاب الدولـة تشـري إذل أن
القم ــذ العس ــكري ال يني ــدا إذل ت ــدمري ادلعارض ــة السياس ــية واالجتماعي ــة واحلرك ــة العمالي ــة
ت س ــب ،ب ــل يو ــه أيضـ ـاأ للقولبـ ـة االقتص ــاد واجملتم ــذ قس ــرياأ إذل نظ ــا رأ ــارل ت ــاحش

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
تشريح إرهاب الدولة ا اجلزائر

226

ت ْس ـتَـ ْقطب تي ـ جتبقــات اجملتمــذ وتعرقــل إعــادة توزيــذ الثــروات و ـذا تي ـ حقــوق ادلشــاركة
وادلواجتنــة .كمــا يـ َع ِّجــل القمــذ العســكري عمليــة جــر وإدخــال االقتصــاد الــوجتيف ا النظــا
الرأ ــارل العــادلي .يظنيــر البيــان  1كيــه أن تبعيــة ادلديونيــة والقمــذ والعســكرة يػــذي بعضــنيا
بعضاأ.

 .4.1.1نظرية النـزاع على السلطة
رومل ( )Rummelالقتل ادلتعمـد وسـاب التصـمي م
ا كتاب ادلوت على أيدي احلكومة درس َ
الــذي تق ــو ب ـ ال ــدول مــن خ ـبلل اإلبــادة اجلماعي ــة حس ــب االنتم ــاء العرق ــي أو ال ــدييف أو
بالدؽلوس ـ ــايْد ( )democideهع ـ ـ ـ »إب ـ ــادة
السياس ـ ــي ،واجمل ـ ــازر والرع ـ ــب ،أي م ـ ــا يس ـ ــمي
َ
دؽلوســايْد) قتــل ادلســل أو الــذين يقتلــون
الشــعب« .وي ْسـتَ ـثْـ َ مــن مفنيــو إبــادة الشــعب ( َ
نتيجة عمليات عسكرية أو من جراء إعدامات قضائية.

رومـ ــل أن ـ ـ »ا اجملمـ ــوع وخ ــبلل الثمـ ــان س ــنة األوذل مـ ــن ه ــذا القـ ــرن قت ـ َـل رميـ ــا
ق ــدر َ
بالر ــاص ،بالضــرب ،بالتعــذيب ،بــالطعن ،بــاحلرق ،بــالتجويذ ،بالتجميــد بــال د ،بالسـ ،
بالتش ــػيل القس ــري ،بال ــدتن احل ــي ،ب ــالتػري  ،ب ــالتعلي  ،بالقص ــه أو بأس ــلوب آخ ــر م ــن
أســاليب القتــل العديــدة  262مليونــا مــن الرجــال والنســاء واألجتفــال علــى أيــدي حكومــات
أمات ـ مواجتنينيــا ومنياجرينيــا العــزل 114«.ومــا هــذا إال تقــدير حــذر جــداأ ،ألن احلكومــات
رومـل بأنـ
على العمو تطم أو ختفي ادلعلومات ال تتعل بالفظائذ ال تقرتتنيا.
 115ويقدر َ
 ،وهذا عدد ادلعقول جداأ«.
»قد يبلع عدد ادلوتى  252مليون ة
رومــل بـأن الســلطة هـي العامــل ادلتسـبب ا هــذا احلصـيلة مــن ادلـوتى ،وكمــا يقــول
ويـرأ َ
ـا ـذا اجلــن ولك ــن
»وكأظلــا جنس ــنا البشــري تت ــا ب ـ جتــاعون أس ــود عصــري .وتعــبل تت ـ َ
116
روم ــل أن مملةـ ـرات االخ ــتبلا
بط ــاعون س ــلطوي ب ــدال م ــن اجلـ ـراثي م «.ووج ــد ك ــذلا َ
االجتمــاعي (م ــثبل الع ــرق ،العرقي ــة ،ال ــدين أو اللػ ــة) وال ــدالئل االجتماعي ــة-االقتص ــادية أو
الثقاتي ــة أو اجلػراتيـ ــة ليس ـ ـ مناس ــبة لتبي ـ ـ إبـ ــادة الش ــعوب ،كمـ ــا اسـ ــت ل أن سـ ــلطة
األنظم ــة (كم ــا تق ــدر وتـ ـ س ــل م قي ــاس للس ــلطة ؽلت ــد م ــن الس ــلطة األكث ــر دؽلوقراجتي ــة إذل
رومــل
الســلطة األكثــر كلِّيانيــة) هــي ادلتَـػَـ ِّـري ادلبلئــ م لتبيـ ــاهرة اإلبــادة اجلماعيــة .تـيبلح َ
بأن ـ »كلمــا زادت الســلطة التعســفية لنظــا مــا بشــكل كبــري ،أي عنــد االنتقــال مــن نظــا
دؽل ــوقراجتي إذل نظ ــا تس ــلطي إذل نظ ــا كلي ــاين عل ــى س ــل م قي ــاس الس ــلطة ،ازداد حج ــ م
التقتيــل بأضــعاا هائلــة 117«.وبعبــارات أخــرأ »ي ـوتر مــدأ الــت ك م ادلطل ـ لنظــا مــا ا
اجلماعات وادلملسسات االجتماعيـة واالقتصـادية والثقاتيـة ،ومـدأ احلكـ م التعسـفي لن بتـ ،
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التبي الواا حلج م وةدة التقتيل واإلبادة اجلماعيـة 118«.وبالتعـاك » ،كلمـا كانـ سـلطة
احلكومــات مقيــدة والســلطة موزعــة ومراقبــة ومتوازنــة ،قلـ اعتـداءاهتا علــى اآلخـرين وخفـ
119
رومل.
اقرتاتنيا إلبادة الشعب «.يعرض جدول  3نتائا َ

روم ــل إذل ادلقارن ـ ـة بـ ـ العملي ــات الس ــلطوية ا األنظم ــة
ولتفس ــري ه ــذا النت ــائا يلج ــأ َ
الكليانية والعمليات السلطوية ا األنظمة الدؽلوقراجتية ،تيقول عن األوذل:
بدال من أن تكون أداة لفو اختبلتات الـرأي ،تسـعى األنظمـة الكليانيـة إذل تـرض إيـديولوجيا
معينــة أو ديــن أو حــل مع ـ دلشــاكل اجتماعيــة علــى الشــعب ،متجاهلــة يمام ـاأ رأي ادلعارضــة.
وم ــن ــاول ه ــذا األنظم ــة أن ت ــت ك م ا ك ــل جوان ــب اجملتم ــذ ،وأن تتعام ــل م ــذ الن ـ ـزاعات
ب ــالقوة والقني ــر واخل ــوا ،أي بتو ي ــه الس ــلطة .وإض ــاتة إذل ذل ــا تمث ــل ه ــذا الس ــلطة تول ــد
الذهان اذلَذياين السياسي لدأ الطاغية أو لدأ الطػمة احلاكمة .ويكمن موضوع هذا الذهان
أو اخل ــوا ا االعتق ــاد ب ــأن هن ــاإ م ــن يت ــذمر لبلس ــتيبلء عل ــى احلك ــ م وإلع ــدا م ــن ؽلارس ــون .
وأخرياأ ال توجد ا األنظمة الكليانية إال منظمة قسـرية واحـدة ،أي هـر ترتيبــي وحيـد للسـلطة،
خبلتاأ لؤلنظمة الدؽلوقراجتية حي تو ه عـدة أهـرا تـوازن بعضـنيا الـبعو .هـذا الوضـذ يـملدي
إذل ول كل ادلشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية إذل رلا ة ب النظا وخصـوم  ،بـ
ادلتسلط وادلستضعف  .تنيكذا صلد أن كلما نق الطبذ الدؽلوقراجتي لنظـا مـا ،تَـ َفـاقَ م اتتقـاد
ســلطت ادلركزيــة إذل التقييــد والتـوازن وازداد ميلـ إذل إبــادة الشــعب .تصــبح جيننيــا إبــادة الشــعب
وسيلة لل ك م كما هو احلال ا تصفية ادلشتب تيني م بادلعارضة أو تطنيـري البلـد مـن عـرق أجنـيب
120
أو إعادة بناء اجملتمذ.

وتيما ؼل

رومل:
العمليات السلطوية ا األنظمة الدؽلوقراجتية يقول َ

ؽلكــن تــو النـ ـزاعات االجتماعيــة ا األنظمــة الدؽلوقراجتيــة مــن خــبلل التصــوي وادلفاوضــات
والتنــازالت ادلتبادلــة والوســاجتة .إن صلــاح هــذا اإلجـراءات يرجــذ ويســتند إذل القيــود الـ تضــعنيا
االنت ابات التناتسية على انعي القـرار وإذل الضـػوط ادلتعارضـة النابعـة مـن التعدديـة الطبيعيـة
للمجتمع ــات الدؽلوقراجتي ــة ،باإلض ــاتة إذل وج ــود ثقات ــة وأظل ــاط دؽلوقراجتي ــة ترك ــز عل ــى النق ــاش
العقــبلين والتســامح ومفاوضــة االختبلتــات وادلصــاحلة وتــو النـ ـزاعات .تضــبل عــن ذلــا تــان
القادة الدؽلوقراجتي يعت ون اآلخرين – وحا اخلصو السياسي منني م – أمثـاذل م أخبلقيـا ]أي
ال يكفــروهن م وال يقصــوهن م عقائــديا أو أخبلقيــا[ ومســاويني م ا رتــو العنــه وتفضــيل مفاوضــة
121
االختبلتات سلميا.

رومــل أن أحســن الضــمانات ضــد إبــادة الشــعوب تتمثــل ا االنفتــاح الــدؽلوقراجتي
يــرأ َ
اسبة القادة من جترا ةعو  م ،إضاتة إذل ديد حج م
وحرية التنات السياسي وإمكان زلَ َ
احلكومة وسلطتنيا.
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جدول  : 2إبادة الشعوب والسلطة
نسبة ( )%ب

مقتول (آالا) أ

نظا

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة
النظا

رلموع

وجتيف

أجنيب

إمجالية

سنوية

دؽلوقراجتي

األدىن

1217

248

2747

2.23

2.22

تسلطي

متوسطة

17565

15281

1473

2.25

2.12

كلياين

كبرية

226866

222283

23672

3.24

2.32

ةيوعي

األقصى

222175

222818

7246

4.24

2.41

آخر ت

427

353

43

العادل

258287

218827

28167

6.17ث

2.272ث

* أ :إحصــائيات إبــادة الشــعوب هــذا تشــمل ادلــدة ب ـ  2822و * .2876ب :النســبة "اإلمجاليــة"
هــي معــدل عــدد ض ـ ايا اإلبــادة مــن جتــرا نظــا مــا ا ادلــدة  2876-2822إذل عــدد الســكان ا
منتصــه هــذا ادلــدة .النســبة "الســنوية" تعــيف هــذا ادلعــدل خــبلل الســنة الواحــدة * .ت :هــذا يشــري إذل
اجلماعات ال ال ختضذ ذلذا التصنيه ،كجماعات اإلرهاب الـدورل والعصـابات احملليـة * .ث :النسـبة
العادلية زلسوبة على أساس عدد السكان لسنة .2833

 .3.2جذور إرهاب الدولة الجزائرية
ننــاقش ا مــا يلــي وباختصــار بعــو البنيــات السياســية واالقتصــادية للنظــا اجلزائــري ال ـ
ؽلكــن و ــفنيا بتبـ ـيينات إلرهــاب الدولــة اجلزائريــة وذلــا هقتضــى إمكانيــة إدراجنيــا ضــمن
النظريات التبـيينية لبلنقبلبات العسكرية وإلرهاب الدول ال سردناها آنفا.

 .1.4.1ادلركزية العسكرية
الوضـذ البنيـوي األول الــذي يزيـد مـن ميـل النظـا اجلزائـري إذل انتنيــاإ
مـن ادللفـ للنظـر أن َ
حقــوق حرمــة اإلنســان واق ـرتاا االنقبلبــات هــو ادلركزيــة السياســية للجــيش .تقــد يم ــورت
العملية السياسية دلـا بعـد االسـتعمار ا اجلزائـر أساسـاأ حـول حـزب سياسـي أنكـر دائمـا أنـ
حــزب ،أال وهــو اجلــيش .بينمــا تشــب العمليــة السياســية ا كثــري مــن الــدول اإلتريقيــة بنــدوالأ
ين ـوس ب ـ الفوضــوية ادلدنيــة واالســتبداد العســكري ،تــان أحســن و ــه ذلــا ا اجلزائــر هــو
بندول يتأرجح ب التـدخل العسـكري وادلراقبـة العسـكرية .ت ـدث علـى سـبيل ادلثـال أربعـة
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انقبلبات عسكرية (ا سبتم  ،2851ويونيو  ،2854ويناير  2881وسـبتم )2887
وزلاولتان لبلنقبلب (ا ديسم  2856وسبتم  ،)2886كما اغتيـل رئـي مـدين علـى
122
أيدي ادل ابرات العسكرية ( .إ.أ) ا يونيو .2881
الدوريـة ،وقعـ بعـد ذلـا
وكلما خرج العملية السياسية من هذا التـدخبلت ادلباةـرة ْ
ت ــوراأ ـ اذليمن ــة العس ــكرية .م ــن أ ــل  23س ــنة و 5أة ــنير م ــن االس ــتقبلل ،م ــن يولي ــو
 2851إذل ديســم  ،2887عاةـ الــببلد  22عامــا ـ احلكــ م العســكري ( 22ســنة
سلطة العقيد الشاذرل و 4سـنوات ـ سـلطة
سلطة العقيد بومدين 22 ،سنة
اجلنــرال زروال) و 2ســنوات و 5أةــنير تقـ مــن احلكــ م ادلــدين ( 2ســنوات ـ حكــ م بــن
حك م بوضياا) 123.إن مجيـذ الرؤسـاء ادلـدني هـا تـيني م بوتفليقـة
بلة و 5أةنير
تنصيبني م من جترا ادلملسسة العسكرية.
وا العنيــد االة ـرتاكي ةــكل الدولــة واجلــيش وحــزب جبنيــة الت ريــر الــوجتيف وحــدة ال
تتجزأ .وكان اجليش يراقب كل النشاجتات السياسية من خبلل شلثلي داخل كـل ادلملسسـات
السياســية الن بويــة إذ كــان كليــي الوجــود داخــل رللـ الثــورة األســب ورللـ الــوزراء وقيــادة
جبنيـة الت ريـر الــوجتيف .كمـا كــان يراقـب كــل النشـاجتات السياســية مـن خــبلل وكالـة إرهابيــة
كانـ تســمى بادل ــابرات العســكرية (الـ لعبـ دور الشـرجتة السياســية) والــدرإ الــوجتيف
وهو قوة تتمتذ بسلطات مدنية وقضـائية وعسـكرية هـدتنيا مراقبـة الواليـات .وهـيمن اجلـيش
كذلا على حك م الواليات (حي تصرا قـادة ادلنـاجت العسـكرية ك كـا إقليميـ ذوي
نفــوذ يتعــدأ نفــوذ الــوالة أنفســني م) وحــا الــدوائر والبلــديات دل تســل م مــن تَـ َـدخ َل اذليئــات
العس ــكرية ا ة ــملوهنا الداخلي ــة .وامت ــد ك ــذلا تس ــل العس ــكر إذل مواق ــذ رئيس ــية داخ ــل
ادلملسسات االقتصادية واإلعبل ع ضباط ا زي مدين.
دل يـ ــتمكن الفا ـ ــل الـ ــدؽلوقراجتي لفـ ــرتة  2882-2878مـ ــن التقليـ ــل ادلعت ـ ـ للنييمنـ ــة
العسـكرية علـى احليـاة السياسـية واالقتصــادية اجلزائريـة .ويعتـ انقـبلب ينـاير  ،2881حلظــة
ردة البنــدول ،وع ــودة اذليمنــة العس ــكرية بانتقــا  .ومنــذ ذلــا احل ـ تعك ـ تش ــكيلة مجيــذ
124
احلكومات ادلتتالية اخلـ السياسـي للجـيش ،الـذي تـ َعـ تئاتـ ادل تلفـة َْزلميينيـا كـوزراء.
صــب ادلملسســة العســكرية علــى ن َســب تعيينــات عمبلئنيــا داخــل اإلدارة
وتتفــاوض كــذلا ع َ
125
اجلنيويـة (والة) والســلا الدبلوماســي .وا الثكنــة الكبــرية الـ آل ـ إلينيــا اجلزائــر اليــو ،
الدرإ هي مملسسة موروثة عن ترنسا الدولة ادلسـتعمرة سـابقاأ .و ـه نـابوليون األول ( )Napoleon Iهـذا ادلملسسـة
ســنة  2725هــا يلــي» :هــي الطريقــة األكثــر صل ـوع لل فــاظ علــى أمــن الــببلد .إهنــا يمثــل مملسســة نصــه مدنيــة ونصــه
عسكرية للمراقبة وهي تنتشر ا مجيذ ربوع الوجتن وترسل تقارير ذات نوعية عالية«.
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ومرتزقـة

كما أن ضباط اجلـيش اليـو بسـطوا نفـوذه م علـى االقتصـاد الـوجتيف أكثـر شلـا كـانوا عليـ
ا العني ـ ــد االةـ ـ ـرتاكي إذ يس ـ ــتػلون وض ـ ــعني م كم تك ـ ــرين الس ـ ــلطة لبلس ـ ــتفادة م ـ ــن ري ـ ــر
وخو صة االقتصاد .وقام احلركة اجلزائرية للضباط األحـرار ،وهـي حركـة تنشـ ا أوروبـا
وتض م ضباط منشق يعارضون قمـذ الشـعب وتسـاد ادلملسسـة العسـكرية ،باهتـا عـدد كبـري
من الضباط وةركات متعددة اجلنسيات بالفساد.
تعل ــى س ــبيل ادلث ــال قي ــل أن الل ـواء زلم ــد بتش ـ يتلق ــى »م ــدخوالأ منتظم ـاأ م ــن ة ــركات
ـادركو ( )Anadarkoوأَرك ــو ( 127«.)Arcoويتلق ــي اللـ ـواء الع ــر ي بل ــري
الب ــرتول األمريكي ــة أن ـ َ
»راتباأ ةنيرياأ ض ماأ« من ةركة إيطالية لصنذ أنابيب الػاز والـ سـاعدها علـى عقـد ـفقة
علـ ــى حسـ ــاب ةـ ــركة جزائريـ ــة 128.ويتلقـ ــى الل ـ ـواء زلمـ ــد العم ـ ــاري ،قائـ ــد أركـ ــان اجل ـ ــيش،
»عمــوالت مــن ةــركات أدويــة ترنســية تعمــل بــاجلزائر 129«.وأمــا الل ـواء زلمــد مــدين ،قائــد
مديرية االست بارات واألمن ،تنيـو »ادلسـاه م الرئيسـي ا ةـركة جنـوب إتريقيـة للتنقيـب عـن
الــذهب وادلــاس ا اذلوقــار ،وحصــل كــذلا علــى مــدخول معت ـ مــن عــدة ةــركات متعــددة
اجلنس ــيات للتنقي ــب ع ــن الب ــرتول 130«.أم ــا ابنـ ـ األكـ ـ تني ــو عض ــو ا »رللـ ـ إدارة داي ــو
( )Daewooا اجلزائــر 131«.أمــا الل ـواء ــاع العمــاري ،قائــد التجس ـ ادلضــاد (مديريــة
االست بارات اخلارجية. -إ.خ)  ،تيتلقى »عموالت واسعة على عقود التزويد باألسـل ة
مــن الفرنســي  132«.والل ـواء زلمــد ت ـوايت يتلقــى »عمــوالت مــن ادلشــاريذ االســتثمارية الك ـ أ
والشركات ادلشرتكة للتنقيب عن البرتول ،ال توتر ذلا ةركات اخلا ـة لؤلمـن خـدمات أمنيـة
مقاب ــل نس ــبة مئوي ــة عل ــى ك ــل بئ ــر نفـ ـ يق ــو أمايت ـ  133«.ويتلق ــى اللـ ـواء زلم ــد حرجت ــاين
ص ـبَوي هنــاإ حركــة رلتمــذ الســل م والننيضــة
مــن األح ـزاب العميلــة للجــيش وال ـ ال رلــال للشــا ا انتمائنيــا الع ْ
والتجمذ من أجل الثقاتة والدؽلوقراجتية والت اله الوجتيف اجلمنيوري والتجمذ الوجتيف الدؽلوقراجتي وجبنية الت رير الوجتيف.
التا ال مجات للشا فا انتمتئهات ال ِعصْ اهوي
فمثال المنظمات شاه السيتساي العميلا للجاي
تضم االتحت العات للعمات الجزائاييي المنظما الي نيا للمجتهايي اتحات األ هات الجزائاييي
التجمع الجزائي للنست الييميقيا يت .
أمثلــة تتعلـ جبرائــد األخبــار الـ يــت ك م تينيــا أو ؽللكنيــا العســكر :التلفــزة ،اجملاهــد (،)El Moudjahidالشــعب،
الـوجتن ( ،)El Watanليبـاريت ( ،)Libertéلوماتـان ( ،)Le Matinاخلـ ( ،)El Khabarلوكوتيـديان دران ( Le Quotidien
 ،)d’Oranلوجتانتيا ( ،)L'Authentiqueدما الجلري ( )Demain l'Algérieواأل يل.
تتقرب الشركات ادلتعددة اجلنسيات من اجلنراالت ذوي النفوذ الواسذ لل صول على عقود وحلماية مصـاحلنيا ا
اجلزائر مقابل قس من الدخل.
بالفرنسية تسمى .Direction du Renseignement Extérieur
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البنــاء«.

ـيمْن ( )Siemensوةــركات أخــرأ دل ـواد
»عمــوالت جتاريــة كبــرية مــن ةــركة سـ َ
وتلقــى الل ـواء بــن عبــاس غزييــل رةــاوي معت ـ ة أثنــاء »ة ـراء عتــاد للــدرإ الــوجتيف خا ــة مــن
135
ةركة بريطة («.)Beretta

134

أمــا ادلركزيــة العســكرية مــن حيـ حجــ م اجلــيش تاننـا نراهــا مــن خــبلل اجلــدول  4الــذي
يقــد تفا ــيل حــول قوتـ البشـرية .وكمــا يـدل عليـ اجلــدول تتبلــع القــوة البش ـرية العســكرية
النشـطة جنـدياأ واحــداأ لكـل  213سـاكن ،أو عضــواأ واحـداأ مـن القـوات ادلسـل ة لكــل 28
م ـ ـواجتن إذا أخـ ــذنا بع ـ ـ االعتبـ ــار العـ ــدد األدىن للميليشـ ــيات ( 2.4مليـ ــون) ال ـ ـ تـ ــديرها
ادلملسســة العســكرية 136.وتفــوق هــذا األرقــا بكثــري أرقــا معظــ م الــدول الناميــة ومجيــذ الــدول
ادلتطورة .وغلدر أيضاأ مقارنة هذا األرقا مذ دالئل القـوأ البشـرية األخـرأ للجزائـر :جتبيـب
واحــد لكــل  2122ســاكن ،ومــدرس لكــل  272ســاكن ،وأس ـتاذ ج ــامعي لك ــل 1122
137
ساكن وإما مسجد واحد لكل  3122ساكن.
جدول  : 2القوة البشرية العسكرية النشطة للجزائر
القوات ال ية

212222

القوات ادلضادة لئلرهاب

52222

القوات الب رية واجلوية

28222

الدرإ الوجتيف

24222

احلرس اجلمنيوري

2222
124222

ادلليشيات

139422222

1382222222

رلموع

624222

2124222

أمــا مركزيــة اجلــيش بقيــاس ادل ـوارد العســكرية تنبلحظنيــا مــن البيــان  2الــذي يظنيــر تطــور
النفقــات العســكرية ا الســنوات العشــر األخــرية ،وقــد أخــذت ادلعطيــات ادلتعلقــة بالنفقــات
العسكرية من ادلعنيد الدورل للب وث عن السل م بستوكنيودل 140.و تـوي هـذا النفقـات علـى
ســبيل ادلثــال علــى اقتنــاء جتــائرات سلصصــة لعمليــات احلــرب ادلضــادة للثــورة مــن ترنســا (52
جتائرة عمودية من نوع إيكـوراي ( )Ecureuilرلنيـزة بعتـاد الرؤيـة الليليـة) ومـن جنـوب إتريقيـا
(أســل ة مــن ــنه أ هــا تينيــا َح َوامــات رويفالــا ( )Rooivalkوجتــائرات جتس ـ بــبل ربــان
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توج باةارات السلكية بقيمة  72.2مليون رندا) و»أسل ة زلاربة اإلرهـاب« وجتنييـزات
وعرب ــات م ــن بريطاني ــا وإيطالي ــا وأدلاني ــا وة ــركات األس ــل ة احلربي ــة األمريكي ــة 141.و ت ــوي
النفق ــات ك ــذلا عل ــى اقتن ــاء عت ــاد التع ــذيب م ــن الوالي ــات ادلت ــدة وترنس ــا ،و68422
كيل ــوغرا م ــن م ــادة ت ــري-إثن ـ ـولَمي ( )tri-ethanolaminادلس ــتعملة ا ــناعة الػ ــازات
142
السامة من ترنسا.
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بيان  : 2تطور النفقات العسكرية الجزائرية بين  1993و1999

يوضــح البيــان  2أن النفقــات العســكرية قــد ارتفعـ بطريقــة مفرجتــة ا الســنوات العشــر
األخرية .ارتفع النفقات العسكرية السنوية (بالـدينار اجلزائـري) بنسـبة  % 2264مـا بـ
( 2882قبل االنقبلب) و 5( 2887سنوات بعد االنقبلب) ،وهـذا يسـاوي نسـبة ارتفـاع
قيمتنيا  % 227بالـدوالر األمريكـي ونسـبة ارتفـاع قيمتنيـا  % 214كنسـبة مئويـة إلمجـارل
الناتا احمللي .هذا التطور ا النفقات يعك ارتفاعا كبريا ا الواردات العسكرية والتضـ  م
ادلستمر ا عدد القوات ادلسل ة .وبلػـ النفقـات العسـكرية ألغـراض قمعيـة داخليـة تقـ
143
ما ب  2881و 1222قيمة  6.7مليار دوالر أمريكي.

.UAV Seeker systems
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سعر النفط
النفقات العسكرية
عدد المجازر

العدد السنوي للمجازر

سعر برميل النفط (بالدوالر األمريكي)

النفقات العسكرية (مليار دينار جزائري)

وت ـزامن هــذا االرتفــاع ،كمــا تبينـ الصــورة ،مــذ اطلفــاض ا اإلنتــاج الصــناعي بنســبة 11
 %بـ  2882و 2886وســقوط الــدخل القــومي اإلمجــارل الفــردي مــن  1422دوالر ا
سنة  2876إذل  2522دوالر ا سنة  .2886وتـزامن ارتفـاع هـذا ادلصـاريه ادلفرجتـة مـذ
زيــادة ض ـ مة ا إنتــاج الػــاز والبــرتول وارتفــاع حــاد ا نشــاط اجملــازر كمــا يشــري إذل ذلــا
البيان .3

بيان  : 2تطور النفقات العسكرية وإنتاج النفط/الغاز ونشاط المجازر 1998-1993

ػلت ــوي اجلــدول  5علــى توزيــذ مفصــل لنفق ــات احلكومــة اجلزائريــة .وأعــد هــذا اجل ــدول
144
تسطاس ( )Testasمستعيناأ هعطيات وزارة ادلالية.

يبـ ِّ هــذا اجلــدول كيــه تنفـ احلكومــة كــل دوالر مــن مــدخول الضـرائب .تــأيت نفقــات
»الدتاع الوجتيف« ،وهو عنصر يـدخل ا ـنه اخلـدمات العامـة ،ا الرتبـة الثالثـة وهـي يمثـل
عشر دوالر ( )2.2من كل دوالر جديد ينف  .وبادلقابل تنف احلكومة أقل بكثري
مصدر هذا البيان:
M. Tinkicht and A. Benhadid, ‘Transational Companies and the Massacres9 Business as Usual’, in Y.
Bedjaoui, A. Aroua, M. Ait-Larbi (eds.), An Inquiry into the Algerian Massacres, Hoggar, Geneva 1999, pp.
965-1009.
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مفصل لنفقات الحكومة الجزائرية
جدول  : 2توزيع ّ
مرتبة
دوالر أمريكي
صنف
2.1118
اخلدمات العامة
27
2.2248
مكتب الرئي
2
2.2226
الدتاع الوجتيف
22
2.2211
الشملون اخلارجية
3
2.2588
الداخلية
23
2.2283
العدل
7
2.2122
ادلالية
14
2.2224
الت طي
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اخلدمات االجتماعية
التعلي م ابتدائي والثانوي
التعلي م عارل والب
الرتبية الدينية
الص ة
اإلعبل والثقاتة
الشػل وةملون االجتماعية
و .اجملاهدين
الشباب والرياضة

2.2124
2.1284
2.2253
2.2222
2.2468
2.2288
2.2262
2.2222
2.2241

1
26
11
4
22
8
21
12

اخلدمات االقتصادية
الزراعة
الري
الصناعة والطاقة
األةػال العمومية
البناء والسكن
النقل
السياحة
التجارة

2.2322
2.2272
2.2227
2.2242
2.2226
2.2222
2.2257
2.2222
2.2228

24
22
28
12
13
25
15
12

اخلدمات األخرأ
ربا الديون العامة
إعانات مالية
خدمات عمومية أخرأ
مجموع

2.3245
2.2214
2.2118
2.2521
1.3333

5
6
2
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على اخلدمات االقتصادية ( 2.23دوالر من كل دوالر جديد ينف ) أو على التعلي م العارل
والب ـ (مرتبــة  )26وعلــى التشــػيل والشــملون االجتماعيــة (مرتبــة  .)8وغلعــل هــذا الوضــذ
من اجلزائر أحد الدول األكثر عسكرة ا العادل.

 .4.4.1التبعية االقتصادية
أما السبب البنيوي الثـاين الـذي يـ ز كعامـل حـاتز دليـول النظـا اجلزائـري إذل انتنيـاإ حقـوق
حرمــة اإلنســان واقــرتاا االنقبلبــات تنيــو التبعيــة االقتصــادية ادل ْزمنَــة لل ــارج (تبعيــة التصــدير
وادلديونية) .وأما النتائا االقتصادية للجزائر تنيي تعت ومنذ ترتة جتويلة مـن أسـوأ النتـائا ا
الدوليــة 145.وبقــي قطــاع احملروقــات يشــكل
العــادل حســب معنيــد الدراســات االس ـرتاتيجية و َّ
بانتظا من  84إذل  % 87من مدخول الصادرات وحوارل  % 52مـن مـداخيل احلكومـة
ه بديل ذلما الهنار إمجارل الناتا احمللـي مـن أ ـل سـاكن
إذ لو نفد الػاز والبرتول أو ا ْكتش َ
إذل  1.4دوالر 146.غلع ـ ــل ع ـ ــد التن ـ ــوع االقتص ـ ــادي والتبعي ـ ــة ادلفرجت ـ ــة لقط ـ ــاع احملروق ـ ــات
(والشــكوإ الـ ــي مســتقبل قطــاع الطاقــة) مـن اقتصــاد اجلزائــر عرضــة للتػـريات ا ســعر
الػاز والبرتول ال هي خارج ك م اجلزائر .تاثر اهنيار أسـعار البـرتول سـنة  2875دخلـ
اجلزائر ا ركود اقتصادي حاد عندما اطلفض العائـدات تقريبـا بنسـبة  % 42وبلـع معـدل
الــدين بالنســبة إذل عائــدات التصــدير عبئــا يســت يل مل ـ أال وهــو  147.% 112وخــبلل
اهنيــار ســعر البــرتول ســنة  2886بلــع معــدل الــدين بالنســبة إذل واردات تصــدير احملروقــات
حــدا أقصــى .% 122 :وتـْتبَــذ مثــل هــذا االهنيــارات دائمــا ا ســعر احملروقــات بــاجراءات
اقتصادية تقشفية قاسية تنعك سلبيا على أغلبية اجملتمذ ،وتفاق م احلرمان الـذي تعـاين منـ
ة ـ ـرائح اجملتم ـ ــذ احملروم ـ ــة ،وتولِّـ ــد االغتي ـ ــاظ وترس ـ ــخ االحتجاج ـ ــات .تانع ـ ــدا إذن التن ـ ــوع
االقتص ــادي والتبعي ــة ادلفرجت ــة عل ــى عائ ــدات احملروق ــات ه ـ ـي م ــن أه ــ م العوام ــل ال ـ ـ خت ــل
باالستقرار.

+

وبالنسبة لتبعية ادلديونيـة تـان اجلزائـر هـي إحـدأ الـدول األكثـر مديونيـة ا العـادل العـر ي
إذ تفوق ديوهنا ديون مصر وإيران والسودان 148.ا سـنة  2865كانـ ديـون اجلزائـر تقـدر
ب ـ 5مليــار دوالر ارتفعـ إذل  15بليــون دوالر ا أواخــر الثمانينــات تفاقمـ إذل 32
بلي ــون دوالر ا س ــنة ( 2888إذا أضـ ـفنا أليني ــا ال ــديون العس ــكرية) 149.إذا ق ــدرنا ال ــديون
150
اخلارجيـ ــة بالـ ــدينار اجلزائـ ــري تنجـ ــدها قـ ــد تضـ ــاعف  62مـ ــرة ب ـ ـ  2865و.2886
وارتفع الديون اخلارجية نسبةأ إذل إمجارل الناتا احمللـي مـن معـدل  % 21.3سـنة 2874
151
إذل  % 42س ــنة  2882إذل  % 56س ــنة  2886وح ـ ـوارل  % 72س ــنة .2888
وإذا نظرنا إذل معدل دتعات خدمة ادلديونية بالنسبة إذل عائدات التصدير َصلدها قـد بلػـ
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 % 71ســنة  2882اطلفض ـ تــدرغليا إذل نس ــبة  % 32ســنة  2888وه ــو م ـا يعت ـ
عاليــا جــدا ،إذ يــرغ م اجلزائــر علــى ضــخ أك ـ كميــة شلكنــة مــن الػــاز والبــرتول لســد احلمــل
ادلتزايــد خلدمــة ادلديونيــة 152.إن مــا أنفقت ـ اجلزائــر ا العش ـرت األخريت ـ مــن أجــل تســديد
توائــد الــديون تضــبل عــن الــديون نفســنيا ،كــان كاتيــا حلــل الكثــري مــن مشــاكلنيا االقتصــادية
والسياســية حي ـ يفــوق ادلبلــع الــذي تدتع ـ اجلزائــر ســنوياأ خدم ـةأ للــديون ( 4إذل  5مليــار
دوالر) عدة مرات ما تنفق احلكومة على الص ة واإلسكان والتعلي م.
واأل ََمــر مــن ذلــا أن العجــز عــن تســديد الــديون ا أوائــل الثمانينــات اســتدعى تــدخل
ــندوق النقــد الــدورل بسياســت ادل ثــة لئلرهــاب .وترضـ هــذا ادلملسســة الدوليــة مــا يلقــب
ب ـ»برنــاما إعــادة اذليكلــة« شلــا أدأ إذل جتــرد أكثــر مــن  722ألــه عامــل وختفــيو النفقــات
العمومي ــة عل ــى مس ــتوأ التعل ــي م والصـ ـ ة ،وعل ــى دع ــ م ادلـ ـواد الػذائي ــة األساس ــية .وت ــرض
ندوق النقد الدورل هـذا اإلجـراءات القاسـية رغـ م أن نسـبة البطالـة بلػـ  % 22خـبلل
سـنة  2883وارتفعـ إذل أكثـر مـن  % 32سـنة  .2888وان عـدد العـاجتل عـن الشــػل
ازداد من  2.2مليون سنة  2881إذل  4.2مليون سنة  153.2887ويعيش أكثـر مـن 23
بد ْخل يومي يقل عن 2.26
مليون جزائري
الفقر ادلدقذ حسب التعريه الدورل ،أي َ
154
دوالر (عتبــة الفقــر) .وقــد تقلصـ الطبقــة ادلتوســطة إذل حــد كبــري وتثلَّـ عــدد الفقـراء،
وتــدهورت األوضـاع االجتماعيـة ألغلبيــة اجلزائـري مــن جـراء سياســة ــندوق النقــد الــدورل
ال ـ عمــدت إذل ختفــيو االســتنيبلإ وادلصــاريه االجتماعيــة 155.وارتفــذ معــدل االعــتبلل
الوتَـيَات لدأ األجتفال واألمنيات ،كما عادت أوبئة كان قد انقرض
الوجتيف وكذا معدل َ
احلصــبة،
يمام ـاأ أو تراجع ـ تراجع ـاأ كب ـرياأ قبــل ( 2881الســل ،التفويــد ،الكلــب ،األمجيــةْ ،
السـ ـ ايا والزن ــوز) 156.يع ــاين أكث ــر م ــن ملي ــون جتف ــل م ــن س ــوء
اخلن ــوق ،الزح ــار ،التني ــاب َّ
التػذيـ ــة ،و صـ ــل مخ ـ ـ العـ ــائبلت اجلزائريـ ــة علـ ــى أقـ ــل مـ ــن ادلتطلَّـ ــب اليـ ــومي األدىن مـ ــن
احلريْ ـرات ،كم ــا تع ــاين  % 34م ــن النس ــاء ا س ــن ال ــوالدة م ــن تق ــر ال ـ َّـد بس ــبب ال ــنق
الػــذائي 157.وتــدهور كــذلا قطــاع الرتبيــة بســبب االطلف ـاض ادلســتمر دليزاني ـة هــذا القطــاع.
158
تاطلفضـ ـ م ــثبل نفق ــات ْجتنييـ ـزات قط ــاع الرتبي ــة ب ـ ـ % 52م ــا بـ ـ  2876و.2886
ويػادر نصـه مليـون جتفـل ادلدرسـة بـدون ةـنيادة سـنوياأ بسـبب الطـرد أو عجـز ذوينيـ م عـن
159
مــل نفقــات الدراس ـة ،كمــا بلػ ـ نســبة الرســوب مــن االبتــدائي إذل اجلامعــة .% 84
وترض ـندوق النقـد الـدورل سياسـات اإلجراميـة رغـ م أن اجلزائـر تفتقـد إذل  3.512مليـون
ســكن وأن الدولــة تبقــى عــاجزة عـن بنــاء أكثــر مــن  222آالا ســكن ســنوياأ ،ا حـ أن
160
عدد العزاب الذين تزيد سنني م عن  28سنة جتاوز  5مبلي .
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وبـ ــالطبذ تـ ــان برنـ ــاما إعـ ــادة اذليكلـ ــة لصـ ــندوق النقـ ــد الـ ــدورل دل يسـ ــتنيدا النفقـ ــات
العســكرية ال ـ يعرضــنيا البيــان  2وال ـ ارتفع ـ بصــورة مذهلــة ،وهــي تكلــه اجلزائـ َـر اليــو
ادلوت واستنـزاا احتياجتات الطاقة ال ال تعوض ،وضـياع عائـدات التصـدير حلسـاب جتـار
َ
احلــروب الــدولي وكــذلا مزيــد مــن الــديون ادلســتعبدة .وعلــى العك ـ تــان يمويــل احلــرب
باإلضــاتة إذل تك ــوين وت ــدريب وتســليح رج ــال ادليليش ــيات ،ح ــدث هبارك ــة ــندوق النق ــد
ـدورل .حســب مو ــه رلنيــول رتيــذ ادلســتوأ ذكــرا جــون ــول مــاري (،)Jean-Paul Mari
الـ َّ
161
تان ندوق النقد الدورل أَذن جليا بتجنيد  42222من رجال ادليليشيات .وباإلضـاتة
إذل ة ـراء األســل ة تــان نســبة هامــة مــن عائــدات الػــاز والبــرتول تــذهب إذل تس ـديد أجــور
 422آالا من رجال ادليليشيات الذين ؽلتصون مذ اجليش وقوات األمن موارد واسعة من
خ ـريات الــببلد .تمــثبل ،حســب حس ـ زه ـوان ،نائــب رئــي الرابطــة اجلزائريــة للــدتاع عــن
حقوق اإلنسان ،تان  % 62من ميزانية والية بومرداس ،الواقعة ةرق العا مة ،تنف على
ادليليشيات والشرجتة 162.وال يوجد كذلا أي قيد علـى نفقـات اخلـدمات العسـكرية لصـاحل
ةركات احلرب ادلتعددة اجلنسيات ،كشركة أجنيزة الـدتاع)Defence Systems Limited( 163
وإيكْزكتيــه أوتكــوم  )Executive Outcomes( 164ال ـ صــل علــى ســني م مــن عائــدات
الب ــرتول ،وادلرتزق ــة وض ــباط ادل ــابرات والقتل ــة ادلـ ـأجورين م ــن مجي ــذ أضل ــاء الع ــادل .وحس ــب
مصــادر دبلوماســية ،تــان خــدمات احلــراس اخلا ـ وتــأجري العربــات ادلصــف ة تقــد مقابــل
 2222دوالر لليــو  .وؽلثــل هــذا ادلبلــع علــى األقــل عشــرة أضــعاا الراتــب الشــنيري األدىن
ادلضــمون 165.وإن مقارنــة ذلــا بالــدخل القــومي اإلمجــارل للفــرد – الــذي اهنـار مــن 1422
دوالر سـنة  2876إذل  2522دوالر ســنة  – 2886تعطـي نظــرة علــى مـدأ ادلأســاة الـ
أ اب اجلزائر.
ودل يتعــرض برنــاما ــندوق النقــد الــدورل بتات ـاأ إلعــادة اذليكلــة للفســاد البنيــوي الــذي
يستن ـ ـزا االقتص ــاد اجلزائ ــري .نش ــرت اجملل ــة االقتص ــادية ة ــالنجيز ( )Challengesا أبري ــل
 2888أثــا حــول »ادلليــارديرات اجلزائ ـري ]…[ ورجــال األعمــال الــذين كدس ـوا ادلليــارات
مــن الفرنكــات الفرنســية علــى األرجــح نتيجــة عبلقــاهت م الوثيقــة بادلملسســة العســكرية ومصــاحل
األمن ا الببلد 166«.وتقدر ثروهت م احملـتف ـا خـارج اجلزائـر ،وخا ـة ا البنـوإ الػربيـة ،
يقــدر مركــز الدراســات االسـرتاتيجية والدوليــة ا الواليــات ادلت ــدة بــأن الثــروة اخلا ــة ا العــادل العــر ي تبلــع 2457
تق (هعدل  73.6مليون دوالر لكل ترد) .ويقدر ادلركـز بـأن  722بليـون
بليون دوالرا وهي ملا لـ 122222ة
دوالر مـن رلمـوع ثــروة العـادل العــر ي ؽللكنيـا أتـراد مـن ادلػــرب العـر ي ولبنــان ومصـر .راجـذ Centre of Strategic and

International Studies, Strategic Development in the Maghreb, CSIS, Washington 1997, p. 24.
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ب ـ 32مليــار دوالرا 167.ويقــدر عبــد احلميــد اإلبراعلــي – الــوزير األول األســب – ظلــو الفســاد
أوارل  2.4إذل  1بليون دوالرا ا السنة.
إن كــل هــذا ادلعطيــات تــدع م وجنيــة النظــر القائلــة بــأن عســكرة النظــا والقمــذ ال ــذي
ؽلارس ينيدتان لـي تقـ لتفكيـا وتـدمري القـوأ االجتماعيـة وادلعارضـة السياسـية احلقيقيـة
وإظلــا كــذلا يعمــبلن – مــن خــبلل اإلرهــاب الــذي يشــل كــل أن ـواع االحتجــاج – كوســيلة
للتػيــري القســري لبلقتصــاد واجملتمــذ مــن أجــل تأســي نــوع مــن الرأ اليــة ادلتوحش ـة وجعــل
اقتصــاد اجلزائــر أكثــر تبعيــة للنظــا العــادلي ،وهــذا لصــاحل الرأ ــال العــادلي وأعوان ـ ا اجلزائــر
على حساب األغلبية الساحقة للمجتمذ اجلزائري.
(Fanon

 )Frantzــذا االســتعمار اجلديــد ا كتــاب ادلعــذبون ا

لقــد تنبــأ ترانتــز تــانون
األرض الذي ألفـ أثنـاء حـرب الت ريـر اجلزائريـة .تنبـأ تـانون ا اجلـزء بعنـوان »مصـيبة الـوعي
الوجتيف« ذا التطور التارؼلي تقال أن ا الدول النامية:
أين يتعايش الثراء الفاحش مذ البملس الشديد ،عـادة مـا يكـون اجلـيش والشـرجتة دعـائ م للنظـا .
وهنــاإ قاعــدة أخــرأ ال بــد مــن تــذكرها وهــي أن اجلــيش والش ـرجتة يكونــان ـ إرةــاد اخل ـ اء
األجانب .وتكون قوة هذا الشرجتة وقدرة هـذا اجلـيش متناسـبة مـذ الركـود الـذي تــئن تـ بـاقي
األمــة .أمــا ال جوازيــة الوجتنيــة تاهنــا تبيــذ نفســنيا أكثــر تــأكثر وعلنــا للشــركات األجنبيــة الكـ أ.
و ـ العم ــوالت تتزاي ــد االمتي ــازات ويث ــرأ ال ــوزراء وتت ــول نس ــاؤه م إذل ق ــدور وي ــدبر الن ـواب
168
أحواذل م وال يبقى رجل ةرجتة أو رجل مجارإ إال وةارإ ا هذا القاتلة الكبرية للفساد.

حسب تانون تان انزالق أمة ضلو دولة بوليسية قمعية هو نتيجـة للمعطيـات االقتصـادية
ادلقيدة لؤلمة ادلستقلة حديثاأ .أما الطور الننيائي ذلذا االنـزالق تيشـنيد بـروز اجلـيش والشـرجتة
ك َ َكمـ بـ االقتصــاد الــوجتيف والن بــة االســتعمارية الســابقة ،الـ تـ َوا ــل هيمنتنيــا علــى
احلياة السياسية واالقتصـادية .ويـَ ْقـوأ نفـوذ اجلـيش مـذ اهنيـار االقتصـاد الـوجتيف ووقـوع األمـة
تبعية االستعمار اجلديد التامة .ويصه تانون الزبائن ادلعمرين اجلدد ها يلي:
 ،الذين يت اجتفون أوراق النقد البنكيـة علـى خلفيـة بلـد
يصبح رلمذ االستػبللي ادلزخرت
بائ  ،عاجبل أ آجبل لعبة ب أيدي اجليش تـ رإ هنيارة من جترا اخل اء األجانب .وهكذا
ال يملـا هـذا الن بـة أي برنـاما للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة .وهـي تشـكو مـن خلـل علـى ادلسـتوأ األخبلقـي
والسياســي والفكــري والنفســاين (مػرتبــة) .وعجزهــا علــى التســيري الفعــال لبلقتصــاد الــوجتيف ػلوذلــا إذل طلبــة عقيمــة وتاتنيــة
يكــون إصلازهــا الوحيــد هــو إعــادة تأســي اجملتمــذ االســتعماري .يــتكل م تــانون عــن »ال جوازيــة الوجتنيــة الـ ترضــى بــدورها
كوكيل عمل للػرب :ال صلد ا هذا ال جوازية الوجتنية ال ناعي وال أرباب أموال .ليس ال جوازيـة الوجتنيـة ا الـدول
الوســيطي .كــأن
ادلت لفــة موجنيــة ضلــو اإلنتــاج واالخ ـرتاع والبنــاء والعمــل .إن جنيودهــا منصــبة ا نشــاجتات ذات الطــابذ َ
هوايتنيا العميقة هي التواجد داخل القنوات وتدبري الصفقات إذ ذلا نفسية رجال األعمال ال قادة الصناعات «.راجذ F.
Fanon, Les damnés de la terre, Editions ENAG, Alger 1987, p. 148
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يمارس القوة ادلستعمرة السابقة احلكـ م غـري ادلباةـر عـن جتريـ ال جـوازي الـذين ترعـاه م واجلـيش
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الذي تملجترا بواسطة خ ائنيا والذي تكون منيمت حصار الشعب وةل حركت وإرهاب .

 .2خالصة وخاتمة
لق ــد انتش ــر ج ــو م ــن الرع ــب ا اجلزائ ــر خ ــبلل الس ــنوات العش ــر األخ ــرية م ـ مجي ــذ أتـ ـراد
اجملتمـذ .ودل يكــن هــذا الرعــب اجلمــاعي رلــرد منتـوج جــانيب للمجا ــة ادلســل ة ،بــل هــو أداة
الس ـرتاتيجية احل ــرب ادلض ــادة للث ــورة ال ـ تو ــه وع ــن قص ــد أنواع ـاأ سلتلف ــة م ــن انتنياك ــات
حقــوق حرمــة اإلنســان ،مــن أجــل تصــنيذ اخلــوا وادلنــاورة ب ـ  .تناول ـ هــذا ادلقالــة بعــو
انتنياك ــات ه ــذا احلق ــوق (الس ــجن السياس ــي ،التع ــذيب ،اإلخف ــاء القس ــري ،اإلع ــدا ب ــبل
زلاكمة واجملازر) باإلضاتة إذل الدعاية احلربية للشـرح عـ تفا ـيل ملموسـة عـن كيفيـة ـنذ
وغرس اخلوا وادلناورة ب من جترا اجلنراالت.
إن ج ـرائ م الدولــة هــذا ادلولــدة لل ــوا قــد اســت دم كجــزء ال يتجــزأ مــن اس ـرتاتيجية
للت ك م السياسي واالجتماعي .وقد تعرض هذا ادلقال إذل بعـو اآلثـار السياسـية لل ـوا
كتــدمري اجلبنيــة اإلســبلمية لئلنقــاذ وقلــب الــوالء السياســي للســكان الــذين اســتنيدتوا وجتــرًن
ادلعارض ـ ــة السياس ـ ــية وإض ـ ــعاا ادلش ـ ــاركة السياس ـ ــية وتػي ـ ــري الس ـ ــلوإ االنت ـ ــا ي للوالي ـ ــات
ادلس ــتنيدتة .أمـ ــا بالنس ــبة آلثـ ــار اخلـ ــوا االجتماعي ــة ،تقـ ــد نـ ــاقش ادلق ــال الضـ ــرر البلح ـ ـ
بالعائبلت وتقدان التضامن االجتماعي والثقة وزيـادة االنفراديـة ،باإلضـاتة إذل االسـتقطاب
والتجزئة االجتماعية .ويرتإ هذا الت طي م والتسـوية للنسـيا االجتمـاعي اجلزائـري األتـراد ا
عزلة و م وضعه وقنوط.
كمـا أةــار ادلقــال أيضــا إذل ظلـو ثقاتــة الثقــة بــالنف و ــاهرة الــوعي وادلقاومــة رغــ م اآلثــار
ادلدمرة إلرهاب الدولة .وذك ْرت عدة أمثلة لرجال ونساء وقـوأ اجتماعيـة وسياسـية يمكنـ
مــن جتــاوز اخلــوا وأ ني ـرت مقاومــة باســلة للرعــب وداتع ـ عــن حقــوق ادل ـواجتن  .وقــد
كذلا ادلقال نقدا لفشل األحـزاب السياسـية ادلعارضـة ا تسـطري اسـرتاتيجية وبـراما لل ـد
مــن ســطوة اجلــيش ومحايــة اجملتمــذ مــن الرعــب وجتنيــد أك ـ عــدد مــن ادل ـواجتن خلــوض هــذا
النضال.
وأخ ـريا ق ــد ادلق ــال تبيين ــات علمي ــة إلره ـاب الدول ــة اجلزائ ــري .بع ــد اإليضـ ـاح أن تبيـ ـ
إرهاب الدولة بادلفنيو العلمي يعيف إ نيار إرهاب الدولة ا اجلزائر كنموذج وجبلء لنظاميـة
تيــة مشوليــة وجتريبيــة مــا ،استعرض ـ الدراســة نظ ـريت بنيــويت (ادلركزيــة العســكرية والتبعيــة
رومــل للنـ ـزاع علــى الســلطة ال ـ اقرتح ـ لتبي ـ تفاوتــات الــدول ع ـ
االقتصــادية) ونظريــة َ
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العادل ا انتنياكاهتا حقـوق حرمـة اإلنسـان .بعـد ذلـا نـوقش إمكـان ومـدأ إدراج الظـروا
البنيويــة للدولــة اجلزائريــة ضــمن هــذا النظريــات .واســتنتا ادلقــال أن مركزيــة اجلــيش والتبعيــة
ادل ْزمنَة القتصاد اجلزائر يوتران تبييناأ للسلوإ اإلرها ي للنظا اجلزائري.
وبــالطبذ تــان الكــبل عــن التبيـ اإلحصــائي واألســباب البنيويــة إلرهــاب الدولــة ال يعــيف
بأية حال من األحوال إقصاء األحكا األخبلقية والقضائية ال تتطلبنيـا هـذا اجلـرائ م ،كمـا
ال تزيـ ــل ادلسـ ــملولية الش صـ ــية ادلْن َجـ ــرة عننيـ ــا .وليس ـ ـ هـ ــذا األجتروحـ ــات بعقلنـ ــة لتمزي ـ ـ
األجســاد واألرواح أو تننيــيا لعــذاب الض ـ ايا وعــائبلهت م ل َمــن أخ ـذ بع ـ االعتبــار الرعــب
احلقيقي والعذاب اللذين تنطوي علينيما ادلفـاهي م ادلسـتعملة ول َمـن أدرإ أنـ يسـت يل قيـاس
األدل وادلعاناة.
غ ــري أن ع ــد القابلي ــة للقي ــاس هاتـ ـ ال ؽلك ــن أن ت ــدتذ إذل االكتف ــاء بتس ــجيل الرع ــب
والعــذاب ا هــذا الف ــرتة احلالكــة مــن تارؼلن ــا .والكــبل عــن التبيين ــات البنيويــة ه ــو رتض ــنيا
كمصيبة حتمية أو لعنة تارؼلية وإدراكنيا كعملية قابلة للتفكيا.
احلربــات بقــدر مــا
قــال ماهتم ـا غانــدي (» :)Mahatma Ghandiال يكمــن العنــه ا ْ
احلربات «.تعي النـزوع إذل القمذ السياسـي هـو هثابـة تـتح نقـاش حـول
يكمن ا ما مي ْ
اإل بلحات البنيوية ادلطلوبة إلزالت  .ونأمل أن يتوا ل النقاش حول هذا ادلوضوع.
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