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اســتقبليف ا الريـــاض جبللـــة ادللـــا تنيــد دلـــدة ســـاعت  وأ  ـــر «
 ]...[جتــاا اإلســبلمي  والقضــية اجلزائريــة اعلــى تبليػــي هوقفــ  

! االعصـ: "وكـرر ثـبلث مـرات" سـلم ه  م ليسـواإهن: "تقال رل
  »!"االعص! االعص

، دار الشـنياب، اجلزائـر مذكرات جنـرال خالـد نـزارخالد نزار، 
 .157. ، ص2888

 

 
؟ بعد ذلـا جـاء اجلنـرال اتنيمتو هل  !عذبوين إذل أقصى حد«

ل أَقبــل وق ــ. أنــا ر ــا وســرتأ مــا ســأتعل بــا: "وقــال رل توتيــ 
ســـنة تقـــ   مخســـة عشـــرأنـــا قتلـــ  حشـــاين وســـت ب  دلـــدة 

وسيتمكن والديا من زيارتا ا السـجن، وإال  سـذخذإ إذل 
ــــذي  أمــــا وســــأبقرها أمامــــا، وســــأجعلا تنفــــ  احلليــــب ال

  ».أنا هو اجلنرال توتي  رب اجلزائر. ا إياارضعتأ
 ةحكــ م علــى تــملاد بودليــ: مقاضــاة قاتــل حشــاينداؼلــة دريــدي، 

يوميـــــــــة الو  ،1222أبريـــــــــل  Algeria-Watch ،25، باإلعـــــــــدا 
 .1222أبريل  La Tribune 23اجلزائرية 
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 المقدمة. 1
عندئـــذ  ختيل ـــ اجلزائـــر؟ وهـــل  هـــل  عـــ  أو قـــرأت ةـــنيادة ضـــ ية مـــن ضـــ ايا التعـــذيب ا

 »الشــيء الفظيــذ الــذي يفعلونــ  بــا؟«تعــاين  ــ  التعــذيب، وعلــى األخــ  ذلــا نفســا 
يو ـــه؟ هـــل  ال يهـــل ةـــعرت بـــاخلوا   دعـــوت ا  أن ػلميـــا مـــن ذلـــا الشـــيء الـــذ

تصـورت هـل تكرت ا أثر هذا اخلوا من التعذيب على سلوكا االجتماعي والسياسي؟ 
 آثار هذا اخلوا على نطاق اجملتمذ الواسذ؟

بعـــو مـــو في  يقرتتنيـــاالتعـــذيب ليســـ  أحـــداثاأ منعزلـــة أو انتنياكـــات ترديـــة  شلارســـةإن 
ضــ ايا التعــذيب هــي معانــاة ، بــل إن الدولــة، وآثارهــا ال تن صــر ا الفــرد الــذي خضــذ ذلــا

عنـــدما يـــروي . وترويضـــ  البـــاب الـــذي يلـــا منـــ  جنـــراالت اجلزائـــر وجبل دوهـــا خلـــرق اجملتمـــذ
 ـــ  التعـــذيب، ينتشــر اخلـــ  بـــ   عاةــوهاالنــاجون مـــن التعـــذيب أو ذووهــ م األهـــوال الـــ  

 .كل الناس وتصبح ادلعاناة الفردية خوتاأ مجاعياأ وعقاباأ أو هتديداأ رمزياأ موجنياأ للمجتمذ  

ــي  للمــوت بقــدر مــا يكــون    وبقــدر مــا ينيــدا التعــذيب إذل تســلي  األدل كمعــادل حواس 
، وهــذا التنيديــد اجلســدي ذاتــ  ػلــ  بــ  اجلزائريــون عنــد خوتــاأ مــن ادلــوتاخلــوا اجلمــاعي 

 ــاعني م أخبــار االعتقــاالت العشــوائية وأحــداث اإلخفــاء القســري واإلعــدا  بــدون زلاكمــة 
ات اخلوا اجلماعي من ادلوت هو البنية التنظيمية احملورية لل ياة تقد ب. واجملازر وغري ذلا

 .ا اجلزائر
، تفــي علــى رلتمعاهتــاألنظمــة السياســية أســب أنــواع اخلــوا ادلســيطرة تصــنيه اؽلكــن 

اجملتمعات احلـرة يعتـ  اخلـوا بشـكل رئيسـي حالـة عاجتفيـة وجتربـة داخليـة عـابرة زلصـورة ا 
اتوريــة العســكرية تــاخلوا بالدرجــة األوذل جتربــة مجاعيــة تقررهــا الفــرد، أمــا ا األنظمــة الديكت
مـا كل و ( متمثبلأ ا القتل والتعذيب واالعتداء واخلطه وغريها)السياسة وموضوعنيا ادلوت 

، تيصبح اخلـوا هـو اخللفيـة (متمثبلأ ا الفقر ادلدقذ وغريا)ينيدد مقومات احلياة األساسية 
كاتــة   اهــي الثقاتــة ادلــملثرة  »ثقاتــة اإلرهــاب« ى ، وتضــ احليــاة العامــة باســتمرار تطبــذالــ  

وا ح  تعمل اجملتمعات احلرة على حل ادلشـكلة السياسـية لتنظـي م اجملتمـذ . ةرائح اجملتمذ
 .استػبلل نشرا و اخلوا اجلماعي، تعمل الدول اإلرهابية على تقويت  و كبح واحتواء ب

 

تعـل التعـذيب  أن  لكن نيمـا ؼلتلفـان ا . ر ي ا كوهنمـا ػل  ـو الن األدل و ـفات  إذل سـلطةاحلـيشرتإ تعـل التعـذيب والعمـل     
 عـذ ب ادم رة لل ـرب لـي  باتنـاء العـادل، ولكـن باتنـاء َتصـو ر هد  ػلاكي القـدرة ادلـ

هـو إسـقاط  نتالتعـذيب إذ. ا وعـي ادل
ـــي للمـــوت  Elaineراجــذ . للســلطة الـــ  تقل ــد هـــدا احلـــرب لــي  بالقتـــل وإظلــا بتســـلي  وتضـــ ي م األدل كمكــات  حس 

Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1995. 
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ل اجلزائــر منــذ الــذي بــات يكب ــ اخلــوا اجلمــاعي مــن ادلــوت عــيكيــه ؽلكــن للمــرء أن ي
؟ وكيــــه ي صــــنذ إرهــــاب الدولــــة 2881ينــــاير  22نقــــبلب العســــكري الــــذي حــــدث ا الا

نيا؟ وما هي آثارا السياسية وَمفاعيل  على ةـرائح اجملتمـذ اجلزائـري ادل تلفـة؟ ربوع وي نشر ا
 كمني م؟حلختذ حكا  اجلزائر العسكريون إرهاب الدولة مننياجاأ اودلاذا 

 .بعو هذا األسئلةجابة عن ئللادلقالة زلاولة  تعت  هذا
ا القس م الثاين للمقالة الذي يلي ادلقدمة نناقش كيه يصنذ احلكـ م العسـكري اخلـوا 

أمـا القسـ م الثالـ  تنيـو سلصـ  لت ليـل آثـار اخلـوا . ويستػل  لي ك م قبضت  على اجملتمـذ
هـذا القسـ م كيفيـة مقاومـة ا  ر ـدالسياسة واالجتماعية، إضاتة إذل أثـرا علـى الفـرد، كمـا ن

اجملتمــذ إلرهـــاب الدولـــة، بينمـــا يســـتعرض القســ م الرابـــذ التبيينـــات العلميـــة إلرهـــاب الدولـــة، 
 يـةالت ليلا الدراسـة هـذال  تت للنيا ويأيت القس م اخلام  واألخري لـ يـ َل ِّ  النقاط الرئيسية 

 .ادلنبثقة عننيا جا   يقد  النت

 تصنيع وتوظيف رهب الدولة. 3
اسـت دا  العنـه أو التنيديـد بـ  مـن جتـرا الدولـة «الدولـة بــأو ب هـر ( Sluka) اـرِّا سلوكيـ عَ 

ضـــد أتـــراد وأهـــارل مـــدني ، كـــأداة للت ويـــه والســـيطرة وخا ـــة نيـــا أو أنصـــارها، يأو مو ف
أ ــــبح مــــننيا احلكــــ م ا اجلزائــــر منــــذ    ترهــــب الدولــــة، جتبقــــا ذلــــذا التعريــــه، 1».السياســـية

، إال أن جذورا التارؼلية ترجذ 2881نقبلب العسكري ليناير االستقبلل وخصو اأ منذ اال
احلاليـة  ملـةترهـب الدولـة يـرب  تلـا ادلرحلـة التارؼليـة باحل. إذل العنيد االستعماري ا اجلزائـر

 .إلعادة نشر اذليمنة الفرنسية والػربية ا اجلزائر

 

حيـ  ينسـبون األول إذل الـدو ل تقـ  ويعـزون الثـاين ( terrorism)واإلرهـاب ( terror) يز بعـو احملللـ  بـ  الرهـبؽل      
اإلرهــاب والرهــب يشــريان  هــذا التمييــز غــري ســلي م ويعتقــدون أن   ن أن  و ن آخــر و يــرأ زلللــو . عــات ادلعارضــةاَحْصــراأ إذل اجلم
تعمــداأ إلثــارة اخلــوا أو الســلوإ السياســي ادلــذعن ا األتــراد أو األهــارل اســت دا  العنــه أو التنيديــد بــ  «بالتَّســاوي إذل 

يشــري الطػيــان إذل (. repression)وعــن القمــذ ( oppression)وؼلتلــه اإلرهــاب أو الرهــب عــن الطػيــان  «.ادلســتنيدت 
طة أو لارضــتنيا للســالنظــر عــن مع ػــوتيــ  احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة لطبقــات كاملــة مــن الشــعب ب  م  ضــنيْ تـ  «َوْضــذ  

تو يـه القســر أو التنيديـد بــ  ضــد معارضـ  حقيقيــ  أو زلتملـ  لت ييــد أو إلضــعاا «أمـا القمــذ تيعــيف  «.حيادهـا ذلــا
ئلرهـاب أو لتـاأ القمذ عملية تستنيدا ادلعارض  تق  خبلتبعبارة أخرأ، و  «.معارضة السلطة أو سياساهتاعلى قدرهت م 
ا اجلزائـر يمـارس السـلطة الطػيـان والقمـذ واإلرهـاب ا آن . ة من اجملتمذ بدون يمييزن يستنيدتان ةرائح كبري يذلالرهب ال

 : راجذ الب وث ا. واحد

M. Stohl and G. A. Lopez (eds.), Government Violence and Repression: An agenda for Research, Greenwood 

Press, New-York 1986. 
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تمـــــذ ولكــــي نفنيــــ م كيــــه يصــــنذ ويو ــــه جنــــراالت اجلزائــــر الرهــــب للنييمنــــة علــــى اجمل
ادلـــــذاهب العســـــكرية الـــــ  معرتـــــة تـــــوجنيني م اإليـــــديولوجي و اإلحاجتـــــة بب أوالأ جتـــــاجلزائـــــري، 

للسجن السياسـي واجلـزء  1.1بينما ؼلص   اجلزء  2.1 يناقش هذا األمر ا اجلزء. بنوهايت
أما اإلخفاءات القسرية واإلعدامات بـدون زلاكمـة واجملـازر تنيـي تنـاقش ا . للتعذيب 2.1

ه الدولـة يـتو  يـةلعـرض كيف 6.1ص  اجلـزء وخ  . على الت وارل 5.1و ..4و 3.1األجزاء 
 .ح  ونشر اخلوا اجلماعيبػية ل رب النفسية ل

 إيديولوجية األمن القومي واالستراتيجية المضادة للثورة: بهر لمذهب ا. 1.3
خلصـــائ  بااجلـــيش احلـــرا  أنـــ  يتميـــز مـــنأي  2يتســـ م اجلـــيش اجلزائـــري بالطـــابذ ال يتـــوري،

 :ليةالتا
 را ضعيه؛  3مستوأ ح 

  4ؤلمة؛للدولة أو ولي  لللمملس سة العسكرية  الو أوالء 

 ميل دائ م إذل التدخل بالقوة ا النظا  السياسي؛ 

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

  َتْشظ ية اجليش إذل ع دة ت ئات غري م نظ مة تتكتـل ا ع ْصبــَت  )يماسكية ضعيفة
 (.سيت  تقريباأ رئي

ة العسـكرية الفرنسـية، وكثـريا مـن مـذاهبنيا تـورث اجليش اجلزائري كثـرياأ مـن التقاليـد والثقا
»الفارين من اجليش الفرنسي«ت  األكثر نفوذاأ بـيـ ْعرا جنراال. احلربية

تلـا اجملموعـة  ض متو    
ا منتصه ( ش.و.ج)الضباط الذين ح وِّلوا من اجليش الفرنسي إذل اجليش الوجتيف الشعيب 

مثـل مدرسـة احلـرب )والضباط الـذين تـدربوا ا األكادؽليـات العسـكرية الفرنسـية  5الستينات
 .2881جتوال السبعينات والثمانينات ومنذ ( بباري 

 

لت ــاق بلاجلـيش االســتعماري الفرنسـي    تـر وا  اهريـا لكــانوا ضـمن  ـفوا باط الـذين  تشــري هـذا العبـارات إذل الضـ    
لتأسـي  ( De Gaulle)جبـيش الت ريـر الـوجتيف ا أواخـر اخلمسـينات بـأمر مـن قـادهت م الفرنسـي  كجـزء مـن خطـ ة ديػـول 

زلمـد العمـاري، ا ـاع  العمـاري،  ومـن ضـمن هـملالء اجلنـراالت. عندما تب   أن استقبلل اجلزائـر ال مفـر منـ  »قوة ثالثة«
 علىأرجذ إذل مقال لعليوي عن ردود أتعال اجليش اجلزائري . عبد احلميد جوادي، زلمد توايت، خالد نز ار والعر ي بل ري

  :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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متثـــال الضـــاب  مـــذ انيـــد  ه اجتمـــاعي يَ ي ـ َكـــيعتـــ  التـــدريب العســـكري الفرنســـي رلـــرد تَ 
هـذا التـدريب .  م العسكرية تقـ ينظتحول الت تتم ور ءارلتمع  ويرسِّخ مكان  رواب  ووال

ي شـــــكِّل بقـــــوة رؤيـــــتني م للمجتمـــــذ اجلزائـــــري وقيمـــــ ، وي قول ـــــب تصـــــو ره م لـــــدوره م السياســـــي 
 .وشلارستني م السياسية، وخا ة موقفني م من السلطات ادلدنية

، منـذ العنيـد االسـتعماري وبعـد االسـتقبلل  يركز التـدريب العسـكري الفرنسـي للجزائـري
يــول إذل التــدخل ا الشــملون ادل، وهــذا يشــجذ الــت ك م الــداخلي، علــى 2881خا ــة منــذ 

إيديولوجيـــــة األمـــــن «ويعتـــــ  هـــــذا التوجيـــــ  اإليـــــديولوجي، ادلعـــــروا بــــــ. السياســـــية الداخليـــــة
»القــــومي

. متــــدادا دلفنيــــو  احلــــرب الشــــاملة واحلــــرب البل تقليديــــة دلســــألة األمــــن الــــداخليا،   
 :»األمن القومي«ترسِّخ إيديولوجية و 

  وأن الق ـوأ السياسـية ادلدنيـة واالجتماعيـة الـ   »الشـعب أسـطورة«االعتقاد بأن
أو بتوزيــذ عــادل للثــروة الوجتنيــة هــي قــوأ /تطالــب همارســة الســيادة الشــعبية و

 ؛»األمن القومي«سلرِّبة ومنيددة لـ

  وأن تدخبلتـ  ا االعتقاد بأن اجليش هو أسل م هيئة ا األمة وأكثرها يماسكاأ ،
االقتصــــــاد، العبلقــــــات الدوليــــــة، األحــــــزاب السياســــــية، اجلمعيــــــات  احلكومــــــة،

ة، ادلســـــاجد واإلعـــــبل  هـــــي يــــالعائلالشـــــملون االجتماعيــــة، النقابـــــات العماليـــــة، 
 ؛»األمن القومي«ضرورية حلماية 

 الرتكيز على السلطة القسرية ادلبنية على القوة العسكرية؛ 

 لت ك م ا السكانزلاكاة ادلذاهب والتقنيات االستعمارية الفرنسية ل. 

 ذتاذا كان  هذا اإليديولوجية توضِّح إدراإ اجلنراالت بأن توز اجلبنيـة اإلسـبلمية لئلنقـا
 »األمـــن القــــومي«هتديــــد شليـــ  لـــــهـــو  2882ا االنت ابـــات التشـــريعية لديســــم  ( إ.إ.ج)
ا ، تان ما ي فسر أةكال اإلرهـاب الـ   ـنعني(يعيف لل زب العسكري وامتيازات  ا احلقيقة)

جلنـرال  –وال يعت  ما غلري ا اجلزائـر    .جية ادلضادة للثورةيهي االسرتات وو فنيا اجلنراالت
أو  »تتنــة«أو  »مأســاة وجتنيــة«أو  »حــرب أهليــة« –مــدرب علــى االســرتاتيجية ادلضــادة للثــورة 

 

  راجذ. كيِّه سلوكني م وسريهت م احلربيةت  تعت  إيديولوجيا ألهنا يمنح الضباط رلموعةأ من البواع      
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. 
 .counterinsurgency strategyباإلنكليزية و  stratégie contre-insurrectionnelleبالفرنسية تسمى     
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ـــ   »أزمـــة حقـــوق اإلنســـان« هقـــدار مـــا هـــو نـــزاع واجتـــ  الشـــدة، زلـــدود ومتطـــاول، تكـــون تي
اجتماعيــــة لت ويــــه الســــكان -عســــكرية مرتبطــــة باعتبــــارات سياســــية ونفســــيةالنشــــاجتات ال

 6.ادلدني  والت ك م تيني م
ـــه  االســـرتاتيجية الفرنســـية ادلضـــادة للثـــورة رلموعـــة مـــن ادلبـــادئ االســـرتاتيجية حملاربـــة  َتص 

وس  السكان ادلدني ، تينظمـوهن م  »يت ركون كالسما ا ادلاء«ثائرين ينتشرون و)الثائرين 
 جن ــدين وادلملونــة واالســت بارات ادلتمــردين  وهن م وي سيِّســوهن م وػلمــوهن م، مقابــل تزويــدويــدير 

بادل
ب علـــى الســـكان عـــتادلبـــدأ االســـرتاتيجي ادلتعلـــ  بتســـلي  الر  7(.والـــدع م السياســـي وادلعنـــوي

»ادلضاد للسكان-التجنيد«ادلدني  ي سمى 
  .8 

ــــــــدمري«ويطبــــــــ  هــــــــذا ادلبــــــــدأ االســــــــرتاتيجي حســــــــب برنــــــــاما  ــــــــاء-ت -destruction) »بن

construction .) ،ويســـتلز  جـــزء التـــدمري  ييـــد أو ةـــل  التنظـــي م والنفـــوذ التجنيـــدي للثـــائرين
»للجماهري اأ مضاد-اأ تنظيم«بينما يقتضي جزء البناء 

هعـ  عـزذل م اجلسـدي والسياسـي عـن    
يجي ويطبــ  هــذا ادلــذهب االســرتات 9.حلمايــة النظــا  القــائ ممنيــذ ني م إذل حصــن بقلــ   وارالثــ

 – بعــواســتػبلل التنيديــد بالر  – ب ةــديدعــعــ  عــدة خطــ  يقتضــي معظمنيــا تســلي  ر 
 .إلحداث االنقبلب ادلو وا ا السلوإ السياسي للسكان ادلستنيدت 

 السجن السياسي. 3.3
إ بأغلبيــة األ ــوات ا .إ.إذل تــوز اج 2882عنــدما أدت االنت ابــات التشــريعية لديســم  

ادلســار االنت ــا ي وأقــال الــرئي  الشــاذرل مــن الســلطة، وأس ــ   اجلولــة األوذل، أوقــه اجلــيش
وألقـــي القـــبو علـــى عشـــرات اآلالا مـــن ادلـــواجتن  الـــذين   . رللســـاأ أعلـــى للدولـــة مكانـــ 

   .الص راء ع تعسفاأ ا زلتشدات زجني م 
إ وادلنت بـ  ا رللـ  النـواب ورؤسـاء البلـديات .إ.وقد استنيدت  االعتقاالت قيـادة اج

وأعقبــــــ  هــــــذا . إ.إ. ومســــــملول  ا الــــــدوائر والواليــــــات، وأعضــــــاء وأنصــــــار اجومنت بــــــ 
َث لي نَيـــا مـــن منا ـــبني م، وحـــل  اجلمعيـــات ةـــب  السياســـية  . إ.إ.االعتقـــاالت أظـــر اج وجتـــرد شل 

 ـادات الطلبـة ومجعيـات النشـاط االجتمـاعي ات ادلنينيـة و ئـاكالنقابة اإلسبلمية للعمال واذلي

 

 . counter-mobilisationباإلنكليزية و  contre-mobilisationبالفرنسية تسمى     
 .counter-organisationباإلنكليزية و  contre-organisationبالفرنسية تسمى     
الرابطــة إحصــائيات حســب  26222، بلــع عــدد ادلعتقلــ  2881ت ايــر  8حالــة الطــوارئ بتــاريخ  اإلعــبلن عــنبعــد     

 .معتقل 22222عدده م بـ ة اإلسبلمية لئلنقاذاجلبنيبينما قدرت اجلزائرية للدتاع عن حقوق اإلنسان 
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إ مــــــن اجلـــــيش والشــــــرجتة واإلدارة العامـــــة والعدالــــــة .إ. مـــــذ اجواخلـــــريي، وتصـــــل ادلتعــــــاجتف 
ةكل  هذا االعتقاالت واإلجـراءات جـزءا مـن  10.والنقابات العمالية واإلعبل  واجلامعات

 .لل رب ادلضادة للثورة »بناء-تدمري«ة  التدمري ا برناما 
ــــوأ ول ــــدت الطبيعــــة التعســــفية واجلــــائرة ذلــــذا العقــــاب اخلــــوا واخلشــــية ا  ــــفوا  الق 

دل . القلـ  واخـتبلل األمـن ا أوسـاط الشـعب ضـرم السياسية ادلعارضة للجنـراالت، كمـا أ
تبــ  مملسســة أو قــوان   مــي حقــوق ادلــواجتن مــن ســلطة اجلنــراالت، و ــار التنيديــد بســلب 

ــــاس ــــاب الن ــــى رق ــــة ادلــــواجتن كالســــيه ادلســــل  عل ــــة والقســــوة جتــــاا . حري وأدأ ســــوء ادلعامل
عـــ  ل يـــقتالتتعـــذيب و علـــى ةـــكل ال م األحيـــان ظـــا معكانـــ   – 11ادلســـاج  السياســـي 

 لـدأدائ م الـقلـ  ال تزايـد حـدةإذل  – 13وسـركاجي 12ازر كال  حـدث  ا سـجيف برواقيـةاجمل
 .اجملتمذ ككل لدأةدة اخلوا تصاعد ادلعتقل  السياسي  وعائبلهت م و 

 التعذيب. 2.3
ادلباةـــرة    ات اجلســـديةعتــداءالوتنـــتا ا .فـــردالتعــذيب هـــو اعتــداء مكث ـــه ومتوا ـــل علــى ال

نـــات ايصـــه النـــاجون مـــن زنز . اأ ةـــديدا و ـــدمة نفســـيةرعبـــ   وتقنيـــات التعـــذيب النفســـي
  14.»الرعب«و »عادل آخر من اذلول«اجلنراالت جتربة التعذيب بأهنا 

 اهريـا يبـدو وكــأن التعـذيب يسـعى إذل احلصــول، عـن جتريـ  االعــرتاا، علـى معلومــات 
األعليــة االســرتاتيجية «إن االســرتاتيجية ادلضــادة للثــورة تملكــد علــى . ةتتعلــ  بالتنظيمــات الثــائر 

بــــدون تعــــذيب تكــــون احلــــرب ادلضــــادة للثــــورة «تـــــلتفكيــــا وهــــد  الثــــورة؛  »لبلســــت بارات
هكذا ي ِّر جنراالت اجلزائر شلارسـة التعـذيب بػيـة تـدمري ادلنظمـات السياسـية  15».مست يلة

وبعبـارة أخـرأ، ؽلـارس . ن واجلماعات الثائرة ا األريـااإ ا ادلد.إ.واالجتماعية التابعة للا
مراكـــــز : ت مراكـــــز التعـــــذيبئـــــاا مســـــب  تصـــــميمنيا هواتقـــــة الســـــلطات العليـــــا و  التعـــــذيب

مديريــة )الشــرجتة، مقــر ات الــدرإ، ثكنــات اجلــيش، مراكــز وبنايــات ســرية تابعــة للم ــابرات 
إن إدارة هـذا اجلنيـاز . سـجون، مراكز للمليشيات وبعـو ال  (أ.إ.  –االست بارات واألمن 

ادلنظ  م وادلملسسايت للتعـذيب يرتكـز علـى اسـترياد أحـدث العتـاد وتقنيـات التعـذيب ادلتطـورة، 

 

 .خلاغتصاب، المثبل الضرب، الصع  الكنيربائي، اخلن ، التعلي ، احلرق وا    
ــ ية أو أقاربــ ، ومعاينــة أو  ــاع آخــرين      ــي، احلرمــان مــن النــو ، هتديــد الض   تــوي هــذا التقنيــات علــى التجريــد احلس 

بون، ( مساج  أو أقارب)  .خلاوه م يعذ 
 .Direction du Renseignement et de la Sécurité (DRS)بالفرنسية تسمى     
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وكـــذلا علـــى تو يـــه عـــدد متزايـــد مـــن اجلبلديـــن واحلـــراس وادلـــو ف  والســـائق  واألجتبـــاء 
 16.القضاةسلا من و  »العبلقات العامة حلقوق اإلنسان«واخل اء ا 

أو قلـــب الضـــ ية إذل /لتعـــذيب هـــو انتـــزاع ادلعلومـــات ومـــن اقصـــد الظـــاهر رغـــ م أن الو 
لجنيــاز القمعــي، إال أن الػــرض السياســي احلقيقــي ذلــذا ادلمارســة هــو تــدمري اذلويــة لعميــل 

وينيــدا االعتــداء النفســي واجلســدي إذل  طــي م    .السياســية للضــ ية وزلــ  ذاتــ  كانســان
يعيف القضاء علي  ككـائن سياسـي أي العاجتفية،  وروابط عذَّب إرادة واعتقادات ووالءات ادل

 .واجتماعي
ينتشــر اخلــوا . اجملتمــذ ككــل: ويســتنيدا هــذا التــدمري الفــردي مــا هــو أوســذ مــن الفــرد

ـــ  تراتـــ  التفتيشـــات ادلمـــن التعـــذيب ا اجملتمـــذ عـــ   ـــدة واإلهانـــة ال  َتعمَّ
شـــاهد الوحشـــية ادل

ثر علـى مل أجسـاد وعقـول النـاج  الـ  تـ ، واألضرار الدائمة ا17البيوتداخل واالعتقاالت 
اجملتمــذ وكأهنــا  ــور إخباريــة، وكــذلا عــ  تقــارير منظمــات حقــوق اإلنســان الــ  تكشــه 

 .التعذيب وس  خلفية من االستنكارات احلكومية
تشــــعر ةــــرائح اجملتمــــذ الــــ  تتماثــــل مباةــــرة مــــذ الضــــ ايا بالتنيديــــد بالضــــرر اجلســــدي 

ؽلثلــــون أوضـــــاعنيا وإظلــــا هــــ م  ايا ليســــوا رلــــرد أتــــراد الضــــهــــملالء أن  درإوالنفســــي ألهنــــا تــــ
 مفادهــارســالة التنيديــد ادلوجنيــة إلــيني م نيــ م يــدركون أن ت. وجتموحاهتــا االجتماعيــة والسياســية

وحــا الشــرائح  ».لتفــادي العقــابالواحــد عتقــدات هــو الســبيل ادلالقضــية و الت لــي عــن «أن 
بـــالقل  والكـــبح نتيجـــة إدراكنيـــا هـــي أيضـــاأ االجتماعيـــة الـــ  ال تتماثـــل مـــذ الضـــ ايا تشـــعر 

علــى انتنيــاإ أمننيــا    نيــا مــن قــدرة اجلنــراالتتيامحالــذي ؽلكنــ  قــانون الملسســة أو ادل انعــدا 
 .الش صي واالعتداء على كياهنا األساسي

 

وذلـذا يعـذبوهن م ... يعـرا اجلـبل دون أن ضـ اياه م بشـر«: مـا يلـي( William Ian Miller)ن مـيبلر االحـ  ويليـا  إ يـ    
اإلثــارة . أر علــى التصــر ا كفــأرال توجــد إثــارة ا إجبــار تــ. إ نيــاره م علــى أهنــ م ليســوا ا الطبيعــة الــ  يعرتــوهن م تينيــا بػيــة

ألنـ  ينيـ  : واإلنسـان الـذي يتصـرَّا كفـأر يـ  ِّر تعذيبـ  لسـبب  متناقضـ . تكمن ا إجبار اإلنسان على التصـر ا كفـأر
  كتاب  راجذ ».إنسانيت  بالتصر ا كفأر، وألن  يد عي اإلنسانية ا آن واحد، وهذا وقاحة ةائنة ومتك ة نْسبةأ للفأر

William Ian Miller, Humiliation, and Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence, Cor-

nell University Press, Ithaca 1993, p. 166. 
ا احلــرب ادلضــادة  »أســاليب مجــذ االســت بارات«و »يتاالعمــل ادل ـابر «تعل ــ م هـملالء اجلنــراالت األعليــة االســرتاتيجية لـــ     

ا معركـة ( Massu)مسـاعد العقيـد ماسـو ( Roger Trinquier)التعذيب الفرنسي العقيد روجى تْـرانك   للثورة عن خبري
: عـن كيفيـة زلاربـة اجملاهـدين اجلزائـري  يقـول تْـرانك ( La guerre moderne) احلـرب احلديثـةا كتابـ  . العا ـمة اجلزائـر

ن هـذا العـدد يوجـد ثبلثـة أو أربعـة أةـ اص يعرتـون أمـورا ضـم. طلتار من بينني م أربع . يوجد ا ةارع  ما مائة ة  «
 Rogerراجـــذ  ».وذلـــذا طلضـــذ األربعــــ  للتعـــذيب، وعلـــى كــــل حـــال هــــذا الطريقـــة تولـــد اخلــــوا وتزو دنـــا بادلعلومــــات

Trinquier, La Guerre Moderne, La Table Ronde, Paris 1961. 
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 اإلخفاء القسري. 2.3

اإلخفــاء القســري هــو خْطــه غــري قــانوين لؤلةــ اص، مــن جتــرا مــو في الدولــة أو أتــراد 
تواجتمل الدولة، ألغراض هتديدية وقمعية تنتنيا حقوق اإلنسان األساسية يعملون هواتقة أو 

، وختفـي السـلطات العامـة مصـري (ا غالب األحيـان بػيـة التعـذيب، إسـاءة ادلعاملـة والقتـل)
ـــا ا الػواتيمـــاال . الَضـــ ية وتنكـــر تورجتنيـــا ا اخلْطـــه ـــة )يصـــه هنـــدي مـــن هنـــود ادلاي دول
: هذا ادلمارسـة اإلرهابيـة قـائبل( سري كسبلح لئلرعابمشنيورة عادليا بتو يفنيا لئلخفاء الق

ال ! ال ةــــيء: ألنــــ  ال يبقــــى ةــــيء حــــا الرمــــاد مــــن حــــرق ةــــعرة. وكــــأهن م أحرقــــوا ةــــعرة«
  18»!ةيء

مـــن  21آالا 11و 20آالا، 28و 19،آالا 21ـق ـــدِّر حجـــ م اإلخفـــاءات ا اجلزائـــر بـــ
 قـــدد العزيــز بوتفليقــة تجتــرا زلــامي الرابطــة اجلزائريــة للـــدتاع عــن حقــوق اإلنســان، أمـــا عبــ

وا دراسة إحصائية قام   ا رلموعة عمل تابعة لؤلم م  22.آالا 22أد عى أن العدد هو 
حالــة إخفــاء، وجــد أن معظــ م الوقــائذ دارت  366ادلت ــدة، علــى أســاس عيِّنــة تتكــون مــن 

وجــاء  23.إذل يومنــا هــذا ولـو بدرجــة أخ ــه ةســتمر مإال أهنــا مــا زالـ   2885و 2883بـ  
أعقاب اعتقاالت ا البيـوت أو ا العمـل بينمـا وقـذ اخلطـه ا ا أرباع اإلخفاءات  ةثثبل

ض عمــومي للقــوة رْ أمخــاس االختطاتــات  ــ  َعــ ةأربعــ  ووقعــ 24.ربــذ احلــاالت ا الشــارع
 25(.أ.إ. \ةرجتة، درإ، جيش وسلابرات) »أجنيزة األمن«من جترا 

ن اإلخفـاءات سـوأ جنيـاز م ـدار ذا العدد الكبـري مـدبري ذلتالمن الواضح أن  ال يستطيذ 
ئــــ: مــــن جتــــرا دولــــة ، بنــــاء مراكــــز ســــرية إليــــواء الختطــــاات احلمــــبلت لتنفيــــذ ااترتيــــب م 

القبــور للــدتن  حفــرادل طــوت ، تــدريب وتشــػيل مــو ف  لتزويــدها ولتعــذيب ادل طــوت ، 
 جتبــاء ورجـال القضــاء الـذين كانــ ألالسـري، تـوتري الســائق  وتنظـي م التعــاون والتنسـي  مـذ ا

 .ذل م  لة بالض ايا
إن َخْطــه الضــ ايا    .ع ــدَّة دواتــذ لتو يــه اإلخفــاء القســري كتقنيــة لئلرهــاب هنــاإ

ســــاعد يو  26.ػلـــرمني م مـــن تــــدخل أو مســـاعدة القضـــاء أثنــــاء حجـــزه م  ـــ  قبضــــة اجلـــيش

 

ادلعـــ  اجلـــوهري لئلخفـــاء القســـري كتقنيـــة لئلرهـــاب ( ICIHI)ة تشـــرح اللجنـــة ادلســـتقلة للقضـــايا اإلنســـانية الدوَّليـــ    
ـــة؟ دلـــاذا الدلـــاذا ا«: السياســـي قائلـــة هتمـــا  بت يـــرات قـــد تتعـــرض للتفنيـــد أو ه اكمـــات سياســـية علنيـــة أو باعـــدامات عام 

ــل عــبء ســجناء سياســي  يثــريون التعــاجته أو إعــدامات تــ ريان ادلعارضــة جا نــمل التعــر ض إلدانــة اجملتمــذ الــدو رل؟ دلــاذا  م 
 كـنتنيـو سـريذ وال يـرتإ أي أثـر وؽل. وتضفي علينيـا ومـيو الشـنيادة؟ تتنظـي م إخفـاءي قسـري هـو حـلي أكثـر تطـورا بادلقارنـة

. توســيلة اإلرهــاب األكثــر تعاليــة هــي تصــمي م ضــربات بــدون تقــدًن إيضــاحات ذلــا. نظيفــة ازع م أن أيــدينيأن تــللســلطات 
 راجــذ ».يــدم ر قواعــد اجملتمــذ ا حــد ذاتــ  مكتــو وهــو اســتبداد  –روة االســتبداد و ــذا ادلعــ  تعــد  شلارســة اإلخفــاءات ذ
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إن  27.عـوق جتنيـد الـرأي العـا  الـد وَّرليعلى إبقـاء التظـاهر باسـتواء األوضـاع كمـا  ه مءاختفا
اتذ الروحـي وهـدا للثـأر، ارؤيـة جثـ  ا ن  حــ  ألضـ ايا تػـذي ادلعارضـة بالشــنيداء والـد 

وترتكـــز كـــذلا تقنيـــة اإلرهـــاب هـــذا علـــى اعتبـــارات . نيـــاوي رب ك إخفاءهـــا ي ضـــع ه ادلعارضـــة
تبــدون جثــ  ال ؽلكــن مقاضــاة : احلك م التــارؼلي علــى اجلــيش ومســتقبل  السياســيمتعلقــة بــ

 28.وال كتابة تقرأ على ةواهد القبور ،ل دونوال موتى ؼل ،اجلنراالت ا ادلستقبل
ب الضــ ايا، ؼللــه ســبلح اإلخفــاء القســري خوتــاأ وضــرراأ يزيــادة علــى اذلــول الــذي يصــ

وتعـــيش عـــائبلت . أهـــارل الضـــ ايا وةـــرائح اجملتمـــذ الـــ  تتماثـــل مـــذ الضـــ ايا لـــدأنفســـياأ 
ري تلــــذات مصــــ علــــىشــــديدين الوا اخلــــػمــــوض و النتيجــــة ذلــــا ادل تطفــــ  معانــــاة ال هنايــــة 

ز قِّـــة بشـــأن تعـــذيب أو قتـــل ذوينيـــ. اأكبادهـــ وتثـــري وقـــائذ . اوتنتـــاب هـــذا العـــائبلت أتكـــار شل 
 م ا رلتمـذ تتفشـى  ـأعضـاء العائلـة الشـعور بـاخلطر والو  لـدأاالختطاا وتفتيش البيـوت 

مــن  هنــزا الباجلروحيــة وا يشــعر األجتفــالكمــا . تيــ  الدعايــة احلربيــة للجنــراالت أكثــر تــأكثر
 29.اجملتمذ داخلآبائني م أما  اخلطر وعزلتني م مشاهدة عجز جر اء 

ْبنيَمــــة لئلخفــــاءات الر 
 
ب ا قلــــب اجملتمــــذ بت ويــــل ترضــــية عــــتنشــــر الطبيعــــة الســــرية وادل

األقـارب واأل ـدقاء واجلـريان والـزمبلء، الـذين يظـل ينتـاب تعذيب أو قتـل ادل تفـي إذل قلـ  
 .أبداأ ال يندمل مفتوحاأ ادل تفي جرحاأ لديني م 

 عدامات بدون محاكمةإلا. 2.3
، أي الشـعور بـالتعرض مـن اجملنيـولتػرس اإلخفـاءات ا أعضـاء العـائبلت واجملتمـذ اخلـوا 

نيـل جتبيعتــ  احلقيقيــة وحلظـة   »الػرتــة ادلظلمــة«، كــاخلوا مـن وقوعــ لتنيديـد وةــيا الوقــوع جت 
ثـ  ةـكل القتـل العلـيف أو عـرض اجل علـىلكن اإلعدامات بـدون زلاكمـة،  30.الطفولة أيا 

بــأذأ معــروا، أي  ملادلشــوَّهة ا الســاحات الشــعبية، تػــرس اخلــوا مــن ادلعلــو ، وهــو التنبــ
 31.ا سياق التجارب الطفولية »عو الكلب«خوا من نوع 

اإلعـدامات « ر ح زلمد جتـاهري عضـو الرابطـة اجلزائريـة للـدتاع عـن حقـوق اإلنسـان أن 
نيـل إذل حـد اآلن احلجـ م غلو  32».2884و 2883بـ   ة ـاالا خآلبـاعد بدون زلاكمة ت

                                                                                                                         
Independent Commission on International Humanitarian Issues (ICIHI), Disappeared !, Zed Books, 

London 1986, p. 39. 
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إذل ة ســتمر مهــذا ادلمارســة اإلرهابيــة ال تــزال و    لئلعــدامات خــارج نطــاق القــانونقيقــي احل
تتــوتر و . 2885و 2883يومنـا هــذا ولــو بنشــاط أخ ــه مــن ذلـا الــذي مي ــز الفــرتة مــا بــ  

 عـد ي تالشـرجتة وادلليشـيات، وهـو الـدرإ، و اجلـيش، و ةنيادات مفص لة عن القـوات اخلا ـة، 
مــن عربــات أو جتــائرات عموميــة جثــ  مشــوهة ا الســاحات الي رمــهــي تأو  واجتن  علنيــاادلــ

  33.مروحية
احلـزن، و ا الصـدمة،  القريـبخ  تقـدان  نيايتمثل رد الفعل الفوري للعائبلت عند  اع

ــلو  وا غالــب األحيــان ال تســتطيذ . الػضــب الشــديد علــى الظلــ م، وكــذلا ا اخلــوا ادلشِّ
أو أن ( »قــوات األمــن«خوتــاأ مــن انتقــا  )جلثــ  مــن الســاحات الشــعبية العــائبلت أن تزيــل ا
وغالبــاأ مــا يمتنــذ العــائبلت عــن إ نيــار حزهنــا عبلنيــة . ذ والــد تن وبادلــذ يتقــو  هراســ م التشــي

 .ية عن ادلوتى وعائبلهت مئزدراالن تعالي  اإلعبل  اع م االجتماعي الناتا  ْ خوتاأ من الوَ 
 إذ بعـزلاكمـة وعـرض اجلثـ  ادلشـوهة علـى اجملتمـذ ا الر يتمثـل أثـر اإلعـدامات بـدون 

جـدوأ  ال«، »اجلنراالت كليـي القـدرة«: ادلذبوحة واجلث  ادلبتورة عدة رسائل دتنقل األجسا
بعبــارة جوديــ  زور . »كلفــة معارضــة اجلنــراالت هــي ادلــوت«، »مقاومــة إرادة اجلنــراالتمــن 

(Judith Zur) ،» كاأ لبلعتــداء الرمــزي والفعلــي أيــ  ت شــكل األعضــاء احلســية هــدتا مشــرت
( meta-message)ومـــا وراء هـــذا الرســـالة . تقطـــذ اآلذان واأللســـنة، وتنقـــر أو  ـــرق األعـــ 

وبــدون قــدرة علــى اإلدراإ " حاســة"علــى كــل احلــواس تاركــاأ اجملتمــذ بــبل  يقــوي أيــ  يعتــد
 34».تسمية اجملر  –أه م من ذلا  – والتفكري والنقد و

 المجازر. 2.3

  نوجتَ تَ ْســــــاأن   ـــــاهرة اجملـــــازر  إال   2883رجـــــذ إذل عــــــا  يتفرِّقـــــة ادلازر وقـــــوع اجملــــــأن   مرغـــــ
 ةبعــد مــرور عــدة أةــنير مــن الــدحر الننيــائي ألنشــط 2885ربيــذ عــا   وترس ــ   ابتــداءأ مــن

بـ  عشـرة  ل اجلمـاعي، الـ  يـرتاوح ضـ اياها مـايـقتتتمنذ ذلـا احلـ  وأمـواج ال 35.الثائرين
أمــواج مــن اجملــازر ضــمن  7 نيــرت علــى األقــل  36.وتــن فو تناوبيــاأ وعـدة مئــات، تتصــاعد 

، وس جِّل  الذروتان األكثر ةدة ا نشـاط 2887ل اجلماعي إذل غاية ديسم  يقتتمحلة ال
 2887.37ويناير  2886اجملازر ا خريه 

 

وعبـد العزيـز آالا  32 عـن اء العمارياللو لن بينما أع 15425بلع  2881منذ قتلى بأن عد د ال ا ر ح أمحد أوػلي   
ت ر أمــا احلركــة اجلزائريــة للضــباط األحــرار تقــد قــد  آالا،  212 عــددػليــا -وقــد   عبــد النــور علــيآالا  222بوتفليقــة 

 .آالا 262 ذلا بـ
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يَّما ا واليات البليدة وادلدية  تتمركز اجملازر خصو اأ ا وس  الببلد، ا الشمال، ال س 
ب غربــاأ بينمــا بقــي ةــرق وجنــوب الــببلد معــات  تقريبــاأ عــوانتشــرت محــبلت الر  38.واجلزائــر

العســكرية  ت ادلنطقوقعــ  بــ تشــري اجلػراتيــا العســكرية للمجــازر إذل أن جــل اجملــازر 39.مننيــا
خــارج نطــاق دائــرة بقــي اجلنــوب، أقولــ  النفطيــة والػازيــة الػنيــة، بينمــا و  40.األوذل والثانيــة

النواحي الفقـرية بـ ا ـةسـكان ادلنـاجت  األخـرأ، خ صـد آلـة ادلـوت يوميـاأ ماعي، ل اجليقتتال
ـــر اجلػراتيـــا  41.حيـــ  تنعـــد  أبســـ  مقومـــات احلمايـــة واألمـــن الـــنف البعيـــدة عـــن آبـــار  ت ْظني 

الواليــــات تتناســــب جتَــــْرداأ مــــذ والئنيــــا االنت ــــا ي    السياســــية للمجــــازر أن درجــــة اضــــط اء
بعبـارة أخـرأ،  42.االنت ـا ي جلبنيـة الت ريـر الـوجتيف امذ والئنيإ، وأهنا تتناسب عكساأ .إ.للا

ـــة للـــا ـــ  الباحـــ  . إ.إ.تـــان القاعـــدة االجتماعي هـــي أةـــد اضـــط اءأ، وهـــذا الواقـــذ يعـــ  عن
 43.»التطنيري االنت ا ي«السياسي اذلواري عدي بـ

ضــ ية للمجــازر الــ  أن عــدد القتلــى الــذين ذهبــوا أ نيــرت دراســة آيــ  العــر ي وزمبلئــ  
حـداأ سوأ ؽلثل ال  عددإال أن هذا القتيبل،  22647بلع  2887و 2881ب  ما   اقرتت
تقــل علينيــا هــذا الدراســة،  تعتمــداالصــ اتة، والــ  الــ  تنشــر بألن األرقــا  ، وذلــا أدىن

صــبيان مــن الأن ثلــ  الضــ ايا هــ م أيضــا اكتشــف  الدراســة  44.ن األرقــا  احلقيقيــةبكثــري عــ
وي نتقــى الضـــ ايا  45.تيمــا بيـــنني م نــاث وثلثــيني م أقـــاربمـــن اإلنســـاء وثلــثني م مــن الومخســني م 

ـــ   ةهتمــــ ةالنظـــر عــــن أيـــػـــو ب ني م وي قتلـــون عمـــداأ بــــالرغ م مـــن عجــــزه م علـــى إيــــذاء يلــــإتوج 
 46.ادلنيامج 

حســـب القـــانون ( genocide) «اإلبـــادة اجلماعيـــة«جتبيعـــة هـــذا اجملـــازر ال يمـــن ني م  ـــفة 
 48بادة اجلماعيـة كمـا يعرتنيـا علـ م االجتمـاعولكننيا ت ْضف ي عليني م نع  اإل 47اجلنائي الد َورل

ـــة«أو نعـــ   »اجملـــازر اإلبادي
49 (genocidal massacres ) كمـــا يعرتنيـــا كـــو ر(Kuper ) أو ،

»اإلبــــادة اجلماعيــــة حســــب االنتمــــاء السياســــي«نعــــ  
50 (politicide ) كمــــا يعرتنيــــا هــــرا

(Harff ) وقر(Gurr.) 
وية من عنه سادي وَعَدمي ، ولكننيا ا نفجارات   ْدتَ اتبدو اجملازر وكأهنا عشوائية أو 

 .ردود أتعال سياسية زلدَّدةإلحداث لل رب ادلضادة للثورة يو ه  احلقيقة سبلح دقي 

 

(. أو ضــ ايا)إذل ضــ ية ( أو رلموعــة أةــ اص)أي  ويــل ةــ    victimisationضــط اء يــدل علــى مفنيــو  الا    
أي جعــل منــ  ضــ ية وهــو علــى وزن امتطــى الدابــة أي  ءضــط ى الشــيا. ضــط ىاســ م منشــ  مــن الفعــل اضــط اء الوا

أي )أي جعـــل منـــ  هديـــة، واهتـــدأ الفتـــاة أي زتنيـــا إذل زوجنيـــا وجعـــل مننيـــا هديـــة  يءجعـــل مننيـــا مطيـــة، واهتـــدأ الشـــ
 .، وقد ق لب  التاء جتاء لتيسري النط (عروسا
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عــزل الثــائرين مــن الســكان سياســياأ ( أ:  ــد اجملــازر ا األريــاا كثيفــة الســكاناقمــن مو 
وتلعـب    .قـوات ةـب  عسـكريةإجتـار مضاد للسكان ادلستنيدت  ا -تنظي م( وجسديا،؛ ب

ويلجـــأ  51.طلـــراط ا ادليليشـــياتلبلاجملـــازر دور ادلنيمـــاز الـــذي يـــن   الســـكان ادلضـــط   
وتيال  ( »اجلماعة اإلسبلمية ادلسل ة«س م اادلعروتة ب)ادلضاد -اجلنراالت إذل وحدات اجلنياد

وتـملثر  52.وبعو ترق ادليليشيات القـرتاا اجملـازر وي  إسبلميمو بتادلوت ووحدات للجيش 
الشــعور بالــذعر واالرتبــاإ والعزلــة والتعــرض تــأجيا علــى ســكان ادلنــاجت  ادلســتنيدتة باجملــازر 
 دعايـــة مكثفـــة تَــــت ني  م  الثـــائرين وتـَْعـــر ض  أســـل ة الدولـــة تلبيـــةأ  ســـت د  اجلنـــراالتيو . لل طـــر

ـــراأ،  محـــل ادلـــواجتن  علـــى  وينيمـــزوار يقلـــب الشـــعب ضـــد الثـــشلـــا دلتطلبـــات األمـــن ادلفتعلـــة س 
وهكــذا  53.اجلــيش  ــ  إةــراابالوحــدات ةــب  العســكرية الــ  تنشــ   لت ــاقاالالســبلح و 

رَّد ادلاء من السما« –بصفة أد ق  –أو  »ػل ْر  السما من ادلاء«  ».غل 
جملـــازر إذل ااجلنـــراالت يلجـــأ ت الثـــوارســـيطرة ادلنـــاجت  الريفيـــة قليلـــة الســـكان  ـــ  ا وأمـــا 
تـ ْعــرا بــالقرأ  –ا قــرأ  ج مــذالتو االحتشــادعلــى ني م وإرغــامأهالينيــا عننيــا  إزاحــة بػــرض

َتسنيل السيطرة علينيـا، أو ا بلـدات ومـدن  –   (centres de regroupement)االسرتاتيجية 
وختتلـــه هـــذا احلالـــة مـــن حالـــة اجملـــازر ا األريـــاا الكثيفـــة  54.رلـــاورة يتيســـر الـــت ك  م تينيـــا

   .السكان بدون هتجريالسكان إذ يكون اذلدا تينيا هو قلب الوالء 
ه م زلتمــــل ءلســــكان القـــاجتنون ا ادلنــــاجت  ادلســـتنيدتة أو جبوارهــــا بـــأن اضــــط اويشـــعر ا

هـــذا اإلدراإ رعبـــاأ مجاعيـــاأ، وعنـــدما تطـــرأ  يولـــدو . ووةـــيا، وأن جـــروحيتني م لـــي  ذلـــا محايـــة
. لـدأ السـكان اأ ومضـطرب اأ بالفعل حالة خطرية تاهنا تسبِّب ذعراأ مجاعياأ، أي رد  تعـل تلقائيـ

ه واس اجملازر الـذي اسـتوذل «دلثال  د ث  تقارير عديدة عن على سبيل ا 2886ا خريه 
»علــى اجلزائــر العا ــمة

وا إذل مل غــادر ســكان ضــواحي اجلزائــر العا ــمة مســاكنني م وجلـــ إذ 55
لقــد أثــارت إةــاعات وإنــذارات خاجتئــة . بيــوت أ ــدقائني م أو نــاموا ا الســاحات العموميــة

 .اذللذ والفزعمن حزينة مشاهد 

 

دلسـاعدة  »ةصـجتريقـة قمعيـة رخي«للثوار عن الشعب، ةك ل تسليح السكان  باإلضاتة إذل الفصل اجلسدي والسياسي    
خبص صــة «وقــا  كــذلا اجلنــراالت . عســكري والتقليــل مــن خســائرهاآالا  242القــوات النظاميــة ادلرهقــة ادلكو نــة مــن 

غــري نظاميــة لية الدولــة ادلباةــرة ا جــرائ م حــرب وجــرائ م ضــد اإلنســانية باســتعمال قــوات و لتػطيــة وتفــادي مســمل  »احلــرب
 .موالية
 .strategic hamletsباإلنكليزية تسمى     
قتفــاء أثــر الثــائرين واســرتجاع الــت ك م اإلقليمــي ا ادلنــاجت  اي ســنيِّل الفصــل اجلســدي والسياســي للثــوار عــن القــروي      

داخــل  لثــوارلداري اإل- م السياســيينظــالت ريدمكمــا يقــو  بتــ. النائيــة الــ  انســ ب مننيــا النظــا  تكتيكيــاأ ا بدايــة احلــرب
 .بطريقة يمنذ إعادة جتد دا ماهرياجل
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أي )خا ـــة للـــدتاع الـــذايت  رلموعـــاتالفـــرد بـــالعجز إذل تنظـــي م وأدأ اخلـــوا والشـــعور 
األثر بالع وأما  56.قرأسلتله الا عدة أحياء من ضواحي ادلدن وا ( مستقلة عن السلطة

لت ــاق بصــفوا ادليليشــيات الســكان األحيــاء ادلضــط ية باكــان إرغــا  ترهــاب ألمــواج اإل
 57.ثر أماناأ إذل البلدات وادلدن األكنـزوح ةب  العسكرية أو ال

 دعاية الحرب المضادة للثورة. 7.3
سـلفا، نظاميـة ومنسـقة مركزيـا،أ تتنـاور ذلـا إن دعاية احلرب ادلضادة للثورة هي عملية سلططـة 

مواقـه وسـلوكات لـدأ ةـرائح واسـعة مـن اجملتمـذ و آراء و قصد إحداث أحاسي     بالرموز
 .تتطاب  مذ األهداا احلربية للجنراالت ومصاحلني م

ــــة وعلــــا قســــ م احلــــرب النفســــية التــــابذ توجــــد وحــــ ــــة احلربي دتان لصــــياغة مضــــمون الدعاي
ــــــة«و( أ.إ. )لبلســــــت بارات العســــــكرية  ــــــوزارات ومتعــــــددة  »وحــــــدة إعبلمي مشــــــرتكة بــــــ  ال

تقــــرر هاتــــان الوحــــدتان مــــا يقــــال أو يطبــــذ أو  58.االختصا ــــات مقرهــــا ا وزارة الداخليــــة
تكــر هاتــان الوحــدتان  ــناعة وتػليــه و . يعــرض أو يفعــل، ودلــن وكيــه ومــا وبــأي تــرد د

وتو ه كـذلا التلفـزة، الـ  توجـد  ـ  رقابـة . و رير وكذلا نشر األخبار ادلتعلقة باألمن
ويو  ــه كــذلا إعــبل  القطــاع اخلــاص والصــ اتة . الدولــة، خلدمــة األهــداا ادلــذكورة آنفــا

لعمـومي يلعـب دور اخلا ة، ال  يمتلكنيا عدة تئات من اجلنـراالت، كـذراع إضـاا للقطـاع ا
وقد   ا (. أ.إ. )احلزا  الناقل لؤلخبار ادلصنوعة وادلػل فة ا سلابر االست بارات العسكرية 

يعـيف الرتسـانة القانونيـة،  –منشورات سلتلفة توثي  كامل و ليل لؤلدوات واآلليات ادل تلفـة 
بـة، ادلضـايقات والقتـل احتكار ادلطابذ والتزويد بالورق واإلةنيار، التعطيل عـن الشـػل، الرقا

 59.ال  تت ك م ا هذا ادلنظومة وتراقب أو تقمذ الص اتة ادلعارضة أو االستقصائية –
اخلــــــوا غـــــرس عـــــ  إثــــــارة قضـــــايا ومواضـــــيذ هتـــــدا إذل تســـــتنيدا الدعايـــــة الشـــــعب 

، »األ ـولية«مـذ مشـروعنيا تنعـ  بــعاجته إ وةرائح اجملتمذ ال  تت.إ.كان  اجت.  واستػبلل
ذلـا ومـذ ادلبـدأ ا أما بعـد . 2881قبل انقبلب يناير  »الفاةية«و »التطرا«، »التعصب«

ـــــ   ـــــورة، تػـــــريت النعـــــوت إذل تطبي ، »اجلرؽلـــــة«، »اإلرهـــــاب«اســـــرتاتيجية احلـــــرب ادلضـــــادة للث
وينيــدا تصــنيذ وغــرس هــذا الصــور االجتماعيــة . »اخلمــري األخضــر«و »اذلمجيــة«، »النازيــة«

 

يــت م التنــاور بــالرموز مــن خــبلل الصــ اتة والتلفــزة واإلذاعــة وادلســاجد واخلطــب الر يــة واإلعبلنــات واألغــاين واألتــبل      
 .يات وادلسرحيات وادلناةري وال اما اذلجائية واإلةاعاتاوالرو 
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ــ ضــد منيــذ سياســياأ وتثبيــ  حكــ م اجلنــراالت ك صــن  وارلل ــوا والشــيطنة إذل احتــواء الث
 60.ةأخبلقي بذريعةاستئصال هذا اخلطر ا  لئلحلاحرتويا كذا ال، و »اخلطر األخضر«

نعــــ  احليوانيــــة أيــــ  ي ا إذل اســــتعمال ادلصــــطل اتخطا ــــا دعايــــة اجلنــــراالت تلجــــأ 
صـــــابة ادلبلب كـــــال«و، »تئـــــران موبـــــوءة«بــــــ .إ.إ.الثـــــائرون وكـــــذلا القاعـــــدة االجتماعيـــــة للـــــا

 »رتيبلتوالــــــــــــــ«   ،»ْدرَةاذل ــــــــــــــ«و ،»زواحــــــــــــــهال«و، »ضــــــــــــــباعوال«، »وا اذلــــــــــــــ«و، »بالطـــــــــــــاعون
بـــادات اجلماعيــــة إل م اظــــيَـــر د  ا مع خطـــابوهــــو  –ينـــاور هــــذا اخلطـــاب  61.»شـــراتاحل«و
ــــرتو  – 62تــــدريب اجلبل ديــــنل ادلنظومــــاتو  باإلقصــــاء الرمــــزي مســــتعمبل اخلــــوا واذللــــذ وال

 .ر وي ِّر دواتذ قتل اإلنسانادلست وذ لآلخر، كما ينش
الجتماعيــة اوالقاعــدة  وارؽلثــل الثــحيــ  خطــاب الــتعف ن  لدعايــة احلربيــةتو ــه أيضــاأ او 
 »ادلتعف نــــــ «، »الزبــــــال «، »الشــــــ  اذين«إ كمواقــــــذ رمزيــــــة للتلــــــوث بنعــــــتني م مــــــثبل بـــــــ.إ.للــــــا

 »زية واإليـداأل ـول«مـثبل )، ويصور اإلسـبلمي أيضـاأ ك امـل اجتمـاعي لؤلمـراض »النـ تن «و
ـــاس اخلـــوا مـــن التلـــوث  يػـــرس هـــذا اخلطـــاب 63(.»الل ـــاء ومـــرض الس ـــل«و ا عقـــول الن

: العســكري للعــبلج-يــ  ر ادلماثــل السياســيكمــا  ،والعــدوأ مــن رلــاورة الثــائرين وأنصــاره م
 64.»َوْ فة االستئصال«

ألن مشـــروع تني م بـــبل خجـــل استئصـــالينيـــرون باجلنـــراالت عـــن االستئصـــال وغل ـــدث يت
 ».تأديـة مشـر تة للواجـب«وكأنـ  ا قالـب أخبلقـي   ـياغت  يمـ عليـ   الذي يشـرتونة اإلباد

هـل يعتـيف البسـتاين باألعشـاب الضـارة؟ كـبل  بـل «: وكما يقول مزيان الشريه وزير الداخليـة
وهــذا اخلطــاب يتطــاب  بطريقــة  65»!ن مثــل نبتــة الســوءو تاإلرهــابي! بســاجتةكــل  ــلنيا بأيست

   .الشيلي وإندونيسياو الػواتيماال، و رجنت ، ا ألعسكرية مدهشة مذ كتابات الطػ م ال
 شــمليتعريــه العــدو لالتــدرغلي ل نياتوســيعاحلربيــة جتــوال ســنوات و الدعايــة إن تــواتر هــذا 

إذل غــرس ةــعور الــذنب بادلشــاركة ا اجملتمــذ كلــ  ةــرائح أوســذ تأوســذ مــن اجملتمــذ قــد أد يــا 
 

 .نمو كلما قطع أتعوان خ راا  ذو تسعة رؤوس ت    
ضـباط اجملموعـة العسـكرية اإلندونيسـية ادلكل فـة بعمليـات احلـرب ادلضـادة للثـورة عـن  ـدث تمـثبل ا تيمـور الشـرقية يت    

. ويعاملون السكان وكـأهن م وبـاء يتطل ـب االستئصـال »استئصال اجلذور«وهي عبارة تعيف ( tumpas kelor) »تومباس ك لور«
كبــاراأ و ــػاراأ   يه حقــبل أال تقتــل األتــاعيــتنظتقــو  بعنــدما «: ادلســملولون عــن ارتكــاب رلــازريقــول اجلنــود اإلندونيســيون 

 :راجذ »على حد  سواء ؟
 G. J. Aditjondro, ‘Ninjas, Nanggalas, Monuments, and Mossad Manuals9 An Anthropology of Indo-

nesian 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, Gua-

temala, 1975-1982, Westview Press, Oxford 1992. 
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اخلـوا والشـا واذللـذ ادلولَـّدين عـ  الرسـائل إذل تقويـة كمـا أد يـا    قصد إمخاد أية معارضـة،
يــة للتعــذيب ولئلخفــاءات وللمجــازر ودلشــاهد الــد  وللجثــ  ادلبتــورة، وللعــائبلت ظغــري اللف

الر عـــــب إذل درجـــــة أن عـــــائبلت ادلســـــاج  وادلعـــــذب   اولقـــــد ظلـــــ. ادلمزقـــــة وللقـــــرأ احملروقـــــة
واألقـارب الـذين ؼلشـون  وادل تطف  وضـ ايا اجملـازر  ـاروا منيجـورين مـن جتـرا األ ـدقاء

  .هتمة الذنب بادلشاركة
 .وباء أجتل  قوأ نابذة ض مة لشا أنواع اخلواا أ يب  بكأهنو  اجلزائرأ ب   

 بعض آثار إرهاب الدولة الجزائرية. 2
ــــــ  اجلــــــزء . ننــــــاقش اآلثــــــار السياســــــة لل ــــــوا 2.2ا اجلــــــزء  لت ليــــــل اآلثــــــار  1.2ؼلص 

ـــة لئلللتـــأثري  2.2االجتماعيـــة لل ـــوا واجلـــزء  أمـــا كيفيـــة مقاومـــة اجملتمـــذ . بارهـــات الفردي
 .3.2إلرهاب الدولة تتعرض ا اجلزء 

 بارهثار السياسية لإلآلا. 1.2
إ ومنظماهتــا ةــب  السياســية، .إ.بينمــا تســب ب عنــه الدولــة ا تــدمري وتشــتي  وإضــعاا اج

ــــوالء والســــلوإ السياســــي ل إالَّ أنــــ  ــــ  إال  صلاحــــاأ زلــــدودا ا قلــــب ال لســــكان، أي ا دل ػلق 
مضــاد للشــعب ضــمن منظمــات مضــادة تســاند نظــا  احلكــ م كمــا تقتضــي  -إحــداث جتنيــد

ادلضـــاد لســـكان الريـــه -ا التجنيـــدالدولـــة  إرهـــابصلـــح وإذا . االســـرتاتيجية ادلضـــادة للثـــورة
ا آال، أيــ  ارتفــذ عــدد  ــفوا ادليليشــيات مــن عــدة مســل  ةضــمن منظمــات مضــادة 

إال   1222،66سـنة  اآال 422وإذل  2887سـنة  ة صـاأ  اآال 142إذل  2884سنة 
 ثقاتيـةو اجتماعيـةو سياسـيةادلضاد للسكان ضمن منظمات مضـادة -ا التجنيدأن  أخف  

 .إ.إ.هندسة بديل سياسي للا منودل تتمكن الطػمة العسكرية . عميلة للعسكر
جنيــة واوإذا كانـ  هنـاإ . ومـن أهـ م آثـار سياسـة اإلرهـاب هــو خنـ  ادلعارضـة السياسـية

 2882لتعدديــة احلزبيــة وادلعارضــة، لكــن نتــائا االنت ابــات احلــر ة الــ  جــرت ســنة ةــكلية ل

 
درجــة أقصــى اجلنــراالت دائــرة تعريــه العــدو إذل اجتئــون مــذ كــذا ادلو فــون الســامون ادلتو اإلعــبل  اخلاضــذ للجــيش و  مــد د   

أمـــا اليوميـــة . »اجلبنيـــة اإلســـبلمية لئلنقـــاذ الثانيـــة«أو بــــ »رهابيـــةاإلنظمـــة ادل«بــــت نعـــ  منظمـــة العفـــو الدو ليـــة أ ـــب   حـــا  
ينيـة وس ددون علـى در التبلميـذ الـذين يـرت  علـى »التبلميـذ اإلرهـابي « تطل   فةت( Le Matin)الشيوعية لوماتن  الرتبيـة الد 

ــ  اإلعــبل  ادلســابعــول. ا ادلــدارس ــز مضــموهنا علــى أن اإلرهـــا ي يد للجــيش دعايــة ن  روح االستســبل  ا اجملتمــذ يوج  رك 
إ أو منا ــرا ذلــا، أو .إ.أو عضــوا ا اج مــن ادلتعــاجتف  مــذ الثــوارػلمــل القنبلــة أو البندقيــة، بــل قــد يكــون  مــنلــي  تقــ  

هيمنـة ترنسـا أو ثقاتتنيـا ضـد أتكـارا ضـد احلكـ م العسـكري أو بثـون أقارب ، أو من الـذين يمن أو  ما ينتمي إذل عائلة ثائر
 .من هذا الكتاب( ادلنظور اإلعبلمي)لطيه ا الباب الثال  . مقال إ راجذ. وقيمنيا ا اجلزائر
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ال تتمت ــذ بقاعــدة دلتواجــدة علــى الســاحة وضــوح أن  األحــزاب اكــل أ نيــرت ب 2882وســنة 
. ةـرتاكية وحـزب جبنيـة الت ريـر الـوجتيفالباستثناء جبنية القوأ ا، وجتيف بعداجتماعية ذات 

ظــــ م قــــادة هــــذا األحــــزاب ي نتقــــون مــــن جتــــرا العســــكري  أو يشــــتػلون  ومــــن ادلعلــــو  أن مع
وتســــلي   احلقيقيــــةوأمــــا جتــــرًن ادلعارضــــة السياســــية . كعمــــبلء دلديريــــة االســــت بارات واألمــــن

ع ا وضــــلؤلبنــــاء العقوبــــات القاســــية علينيــــا مــــن جتــــرا اجلــــيش تقــــد أد يــــا إذل عرقلــــة النقــــد ال
 .ةالر اهن ةواالقتصادي ةالسياسي
األمـــر بـــادلعروا والننيـــي عـــن « ـــار حـــا ادلقاومـــة،  مـــن قـــدراتيضـــعه ن اخلـــوا   أ
ـــ   ي   »ادلنكـــر  ولـــ  ادلقولـــة الشـــعبية و كعمـــل بطـــورل عـــوض أن يكـــون أمـــراأ ضـــرورياأ، نظـــر إلي

 Hannah)أرنــدت انــا تقــول ه. قــدوة لــدأ األوســاط الشــعبيةإذل  »حشيشــة جتالبــة معيشــة«

Arendt )دولةوا فة اجلمادية السياسية    إرهاب ال: 
إن شلارســات الـــدو ل التســل طية، كمعاقبـــة أعمـــال معينــة للمقاومـــة وتفكيــا ادلنظمـــات ادلشـــبوهة 

ــــة جراحيــــة ــــى العصــــيان، ؽلكــــن تشــــبينينيا بعملي ــــة . بــــالت ريو عل ــــل ؽلكــــن تشــــبي  عملي وبادلقاب
ـــــتبلت االجتماعيـــــة ادلســـــتقلة ة إذ أن يـــــئتفاعـــــل كيمياعمليـــــة اإلرعـــــاب ا ةـــــكلنيا ادلثـــــارل ب التك 

اخلـــوا يػلـــب عليـــ  جتـــابذ يميـــل إذل الـــذوبان ا وســـ  ذلـــا ر خ صـــة ادلات السياســـية غـــري واجلمعيـــ
بعــــو  أو يكبــــ نــــذ ؽل عاجتفيــــاأ  زليطــــاأ إضــــاتة إذل ذلــــا، إن عمليــــة اإلرعــــاب تنشــــأ . الشــــديد

خـذ اخلطـوات الـ  مل ال ت بذل اجلنيود ال  قد يمك ن بروز معارضـة منظمـة، وال ت  حي   التفاعبلت
دل يعـزل النـاس بطريقـة اسـتثنائية مـن تـأثري هـذا العمليـة  اإذ. مشـػلي العنـه قد تقـود إذل رلا ـة
يتمتـذ  ـا جتبيعيـا الـيف  قـدرة علـى ادلقاومـةالالبيئـة مـن  تلـاوجـوده م ا حتما  القارضة، حرمني م

 67.أعضاء األنظمة األخرأ
ما أنـ   ولقد ثـب   إرهاب الدولة عزؽلة معظ م ادلواجتن  عن التنظي م وادلعارضة السياسية، ك

عــــدد  واطلفــــتقــــد . أضــــعه ادلشــــاركة السياســــية عامــــة، وادلشــــاركة ا االنت ابــــات خا ــــةأ 
راتـــ  كـــل االنت ابـــات كمـــا . 2881النـــاخب  بانتظـــا  منـــذ االنقـــبلب العســـكري ا ســـنة 

  بعـــد االنقـــبلب، ظلـــ  إرهـــاب مشـــرتإ ومـــدهش يمث ـــل ا أمـــواج مـــن يـــجر أاجلزائريـــة، الـــ  
ـــــع ذروهتـــــاكانـــــ  اجملـــــازر   ـــــل  تبل ـــــة قب ـــــو  موعـــــد أســـــبوع  أو ثبلث ـــــرتاع،   ترتاجـــــذ ا ي االق

ـــد أســـبوعا بعـــد التصـــوي  أ ـــب   االنت ابـــات هـــا أن و  68.االنت ابـــات وترتفـــذ مـــن جدي
ه الســـلوإ االنت ـــا ي ييـــكت ، أدأ ذلـــا إذلتـــرتات للتـــنف   بـــ  أمـــواج متتاليـــة مـــن اجملـــازر

د، وهـــو  ـــاحب مقنيـــى يقـــي م علـــى ســـبيل ادلثـــال  ـــر ح مـــرات. ةـــكل زلـــد دعلـــى للجزائـــري  
إن االنت ابــات «: 2886يونيــو  4تــاريخ بقبــل االنت ابــات التشــريعية  تقــ  يــو ببالبليــدة، 

أمــا االنت ابـــات ! نيـــالخـــري  االنت ابــات أعجَ . راخطــاأل ةــدتعتــ  دائمــا تـــرتة نشــعر تينيـــا بأ
  69».عب رلرد أو غريها تنيي مننيا سواء احملل ية القادمة 
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قــي م وادلالثمــان  ذو  قــال ســعيد 2885نــوتم   17وري لتــاريخ خــبلل االســتفتاء الدســت
ال لقــد  ــوت  بــنع م لكــيف . أنــا أ ــوت لكــي ال أهتــ م بالعــداوة للــوجتن«: بــاجلزائر العا ــمة

قالـــ   2886كتـــوبر أ 12وا االنت ابـــات احملل يـــة بتـــاريخ  70».مـــا الفائـــدة مـــن ذلـــا أعلـــ م
ة أجتفـال  ـوت  ا حــي ةـعيب بالق بــة سـنة وأ  لثبلثــ 25تـرح، وهـي مع لمــة تبلـع مـن العمــر 

 71».أنا أ وت قبل كل ةيء لصاحل األمـن لكـي ال ؽلـوت أوالدي مـذبوح «: ا العا مة
وألن توزيــــذ األ ــــوات والــــوالء علــــى ادلســــتوأ احمللــــي يكــــون معروتــــا لــــدأ الســــلطات بعــــد 

ــ  ووالء س ياســي عمليــات االقــرتاع، تــان النــاخب  ؼلشــون هتمــة االنتمــاء لبلــديات ذات توج 
وهـــذا هـــو معـــ  . ادلروعـــة جملـــازرلـــذلا، أال هـــو ا العقـــاب ادلقابـــلمـــن وؼلـــاتون  «خـــاجت »
لت كلفـــة األمنيـــة لو  رهـــابوهـــو تنيـــ م غريـــزي للجػراتيـــة السياســـية لئل »أ  َّـــوت لصـــاحل األمـــن«

 .لبلختيارات السياسية

 بارهاآلثار االجتماعية لإل. 3.2
ا أدىن مــــن التعــــاو   تتشــــظ ى وتتفكــــاإال  ن بــــ  أعضــــائ  و يســــتلز  أي نظــــا  اجتمــــاعي حــــد 

 .خلاالتقيد بالقوان ، و االحرتا ، و الثقة، و نعدا  التضامن، رواب  نتيجةأ الال
قــــد أد أ إذل تْذريــــة خطــــرية لنســــيا  2881إن إرهــــاب الدولــــة ادلســــل   بــــبل رمحــــة منــــذ 

ــا يمث ــل ميــدانا للملجــأ و . اجملتمــذ . لنقــل ادلقاومــةواســتنيدا اجلــيش اخلل يــة العائليــة إلدراكــ  أهن 
 »العائلــة اإلرهابيــة«تيــ  الســلطات والصــ اتة عــن   ــدثالــذي تتالوحيــد واجلزائــر هــي البلــد 

ولقد ع ـذ ب . األ ، األب، األجداد واألوالد: والذي ال يوت ر احلصانة ألي عضو من العائلة
وأثنـــاء  72.األبـــاء واألم نيـــات وقتلـــوا أمـــا  أعـــ  األبنـــاء، وكـــذلا األبنـــاء أمـــا  أعـــ  الوالـــدين

ولقـــــد خ ر بـــــ  بيـــــوت . تفتـــــيش البيـــــوت يشـــــت م األوالد واألبـــــاء ويعتـــــدأ علـــــيني م دون يمييـــــز
وخَتتطـه وتػتـال قـوات األمـن الـذكوَر مـن العـائبلت عنـدما ال . العائبلت وتع رضـ  للس ـطو

 73.جتد الش    ادلطارد ا البي 

البــاأ مــا يكــون ولكــن غ 74لئلبــادة، لــة الواحــدةوتعــر ض جــيبلن أو ثبلثــة أجيــال مــن العائ
األثــــر علــــى العــــائبلت علــــى ةــــكل تقــــدان مملقــــ  أو دائــــ م لعضــــو مــــن العائلــــة أو أكثــــر، 

، والنــزاعات   ومضايقات مستمرة ذلا من جترا القوأ القمعية، والفصل أو الرتحيل القسري
. وتفاقمــ  هــذا ادلفاعيــل باحلرمــان االقتصــادي النــاتا عــن تقــدان ذكــور العــائبلت. العائليــة

ـــــأثرت الن ـــــل وت ـــــالفقر وبتثاق ـــــة ب ـــــة باإلرهـــــاق نتيجـــــة تفـــــاق م األزمـــــة العائلي ســـــاء بصـــــفة خا  

 

 .أو إذل اخلارجغالبا ما جت  العائبلت ادلستنيدتة ذكورها إذل اذلروب إذل مناجت  آمنة ا اجلزائر     
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ادلسملوليات دلواجنية ةا أنـواع اخلسـائر النامجـة وبـاألدل واحلـزن علـى تـراق األهـارل وبـاخلوا 
وأد ت هــــذا احلــــاالت ا كثــــري مـــن األحيــــان إذل ادلزيــــد مــــن . ضـــطنيادالمـــن تكــــرار عمليــــة ا

 .كل ي لؤلسرا الهنيار العائلي والتفك  الا
وتعرض  كذلا العائلة إذل العنه الناتا عـن اسـرتاتيجية اجلـيش لتنظـي م تقـدان الـذاكرة 

الــذاكرة اجلماعيــة شلارســات تشــنيد  تبقــي علــىالعســكر الطقــوس الــ   يعتــ إذ االجتماعيــة 
 م اجلنائزيـة اإلسـبلمية لتشـييذ ادلـوتى يواستنيدا اجليش ادلراسـ. وتدًن ادلقاومة  معلى جرائمني

لقــد أ تلفــ  أو ب عثــرت و .  م إحيـاء ذكــرأ ادلــوتىيمراســ لقــر عزيـة ومراتقــة العــائبلت، كمــا عولت
 يــردع ــَوض أن و . جثــ  األمــوات عــ  أضلــاء الــوجتن ضــمن سياســة سلط طــة لطمــ  هــويتني م

سـر اأ وبطريقـة غـري قانونيـة  نيـادتن  جلـأ إذل اجلث  إذل العائبلت لتدتن كما ينبػـي، تانـاجليش 
ووضــذ  75.ا الوديــان والب ــر اهــاأو رم ،مجاعيــة ا مقــابر وحقــول وآبــارا قبــور ترديــة أو 

أما  العائبلت الـ  تريـد سـ ب أمواهتـا مـن مسـتودعات اجلثـ  أو تـتح عدة اجليش عراقيل 
نعوةـــــني م ادل تومـــــة بالن ـــــاس، وا أغلـــــب األحيـــــان يفـــــرض اجلـــــيش غرامـــــات ثقيلـــــة علـــــى 

 76.العائبلت مقابل س ب جث  تلذات أكباده م
، ادلنكوبـة وادلسريات اجلنائزيـة دلشـاركة ومواسـاة العـائبلت جمعاتتلكثريا حج م اوتقل   

أو  لعســــكرا علـــى أيــــدي م لتشـــييذ األةــــ اص الـــذين قتلــــوا يألن حضـــور مثــــل هـــذا ادلراســــ
ـــــبليعــــر ض ادلشــــارك  ل  مأعــــواهن ــــ اتة ا اخــــرتاع »اإلرهــــابي «هتــــا  ب ، ا حــــ  تتنــــات  الص 

عملية الد تن    مراقبة اجليش وأضور ت م وغالباأ ما ت. مواتاأللقاب ادلنيينة وإلصاقنيا باأل
والقبـور  »مرب عـات اإلرهابيـة«لــلوةنيدت ادلقابر اجلزائرية تكاثراأ . عدد قليل من األقارب تق 

داللـــة ك  «X–Algérien»ســـوأ عبلمـــة اجلماعيـــة وكـــذلا األضـــرحة اجملنيولـــة الـــ  ال  مـــل 
ق ة يمزقيدة بوالية ادلدي ة حطـ م العسـاكر َعْمـداأ كـل وا بعو ادلقابر كم 77. يهوية ادلعلى 

الــ  أقامتنيــا عــائبلت الضــ ايا علــى قبــور  »ال إلــ  إال ا «ةــواهد القبــور الــ   مــل عبــارة 
 .بناءهاأ

ادلقــابر إن    .األهــارل ألمــواهت م اتوتعرضــ  كــذلا ادلقــابر إذل اذلجــو  بقنابــل أثنــاء زيــار 
ـــعا للـــذاكرة اجلماعيـــة وأمكنـــ إن زيـــارة األمـــوات ادلـــوارين تينيـــا إذ  ة للـــرتاب  بـــ  األجيـــالَمْوض 

 

 26ا هجو  بالقنابل على مق ة بوركيكة بتـاريخ : مثال واحد. 24حصاءات هذا النوع من اذلجو  راجذ اذلامش إل    
 Dernières Nouvellesثــبلث نســاء وجتفلــة ا س ــن العاةــرة مــن عمرهــا حــتفنين، حســب جريــدة   لقيــ 2887يونيــو 

d'Alsace   دة التريبون وكما أوردت  جري. 2887يونيو  28ليو(La Tribune) النسـاء إذل  تلـاجـاءت «، حسـب ةـنيود
وأمـا حوريــة زويــل تقالــ   ».وكــان أبــا إلرهــا ي ]...[ادلقـ ة ا الصــباح البــاكر لزيـارة قــ  أحــد أقــار ن تـوا قبــل ثبلثــة أيـ ا  

والــ  تقــدت ( ة العا ــمةا واليــ)قــ ة قريبــة مــن بــن جتل ــة خــبلل زيارهتــا دل( Elaine Ganley)للصــ اتية  أاليــن قــانلي 
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ولــــذلا تــــان هجمــــات . يســــمح لفكــــرة ادلعارضــــة وادلقاومــــة أن تنتقــــل مــــن جيــــل إذل جيــــل
 م اجلنائزيـــة والتـــدخ ل ا يالعســكر ادلثـــرية للر عـــب علــى ادلقـــابر، كبـــاقي األتعـــال إلعاقــة ادلراســـ

 .ة وإذل هندسة تقدان الذاكرة االجتماعيةحداد العائبلت، هتدا إذل منذ مداومة ادلقاوم
التضامن االجتماعي الذي يطبذ عادة العبلقـات  تقل إذل  وأد أ إرهاب الدولة كذلا

وأد أ تقــدان الثقــة واخلــوا مــن تلقــي هتمــة التعامــل مــذ اإلرهــاب . بــ  العــائبلت واجلــريان
ولقــد بلــع هــد  .  ــاجترألتفــ  األســباب إذل جعــل التضــامن مــذ األقــارب واجلــريان زلفوتــاأ بادل

على سبيل ادلثال حدث  حـاالت دل ت. العائلة وضرب األسانيد االجتماعية حدوداأ مأساوية
قتلـ  وةـو ه  )تينيا عائبلت أو جريان من تورل العنايـة جبثـ  أقـارب أو معـارا ذلـ م  ؤجتر 

خوتـا ( من جترا العساكر   ترك  معروضة لعد ة أي ا  لػـرض الدعايـة وزلـ  الر هبـة البطوليـة
  78».التواجتمل مذ اإلرهابي «من هتمة 

ـــة واخلرييـــة، الـــ  كانـــ  تقـــد   اإلعانـــة للم ـــروم   وأدأ تفكيـــا الشـــبكات االجتماعي
وادلستضعف ، دون تقدًن البديل عننيا إذل وقوع هذا الشـرائح االجتماعيـة ا الضـي  األلـي م 

رلـــــال التجربـــــة وتقل ـــــ  الشـــــعور بـــــروح التضـــــامن وانكمـــــش . واإلحبـــــاط والشـــــعور بـــــاذلجر
 أرهبنيـــاادلنـــاجت  القروي ـــة الـــ   أمـــا. نعـــزال االجتمـــاعي والفردانيـــةالاالجتماعيـــة بينمـــا انتشـــر ا

ادلضـــاد للقـــروي  ا -الناجتـــة عـــن التنظـــي م)مـــن عســـكرة احليـــاة تنيـــي تعـــاين ازر باجملـــاجلـــيش 
مــــــن اســـــــتقطاب اجتمـــــــاعي حــــــاد باإلضـــــــاتة إذل التفكيـــــــا ا وكـــــــذ( وحــــــدات ادليليشـــــــيات

 .االجتماعي
قــد حطـ  م وســط ح اجلنـراالت البنيــة االجتماعيـة ادلر كبــة للجزائـر لتســنيل علــيني م ت وخبل ـةأ 

َذرَّأ وتكــا إرهــاب الدولــة التفــاعبلت االجتماعيــة ادلتناســقة كمــا . منيمــة دوريتنيــا ومراقبتنيــا
هـــــا إذل ردود أتعـــــال ألتـــــراد معـــــزول  وغـــــري شلي ـــــزين ومرتا ـــــي الصـــــفوا ا  للجزائـــــري  ليػريِّ

 .خلائه للطػمة العسكريةخضوعني م ا

 بارهالتأثيرات الفردية لإل. 2.2
نســـ اب األتـــراد إذل عـــادلني م اخلـــاص وعـــزل ااجلـــيش إذل   ـــنعنياتـــدتذ ثقاتـــة اإلرهـــاب الـــ  

وبزعزعة الثقة ب  اجلريان وحا ب  األقارب يت سـ م األتـراد أالـة دائمـة مـن . نفوسني م داخل 

                                                                                                                         
 Elaine Ganley, ‘In Algeria, even theراجـذ  ».ال نشـعر بــاألمن حــا ا ادلقــ ة«: 2883زوجنيـا ا رلــزرة ســنة 

cemeteries are not safe’, The Detroit News, 27 October 1997. 
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للــد تاع واإلبقــاء علــى احليــاة، ضــد جواســي  اليقظــة وغالبــا مــا يلتجئــون للســكوت كوســيلة 
 .ووةاة حقيقي  أو خيالي 

نعــدا  قدرتــ  الن إدراإ الفــرد عــويو لــد اإلرهــاب كــذلا الشــعور باالستضــعاا، النــاج م 
 .ضعه قدرت  على الت ك م ا حيات ب  ن وعيعأما  إرهاب الدولة و 

إرهـاب الدولـة  مواجنيـة نويشعر الرجال خا ة بالذنب والعار والػضـب مـن عجـزه م عـ
إهنـ م يعيشـون هـذا األوضـاع كنيجـو     .زلاكمـة ومعاقبـة اجلنـراالت ومن ضعه قدرهت م علـى

 .هنيار ذلويتني م ولدوره م االجتماعي كذكورامملدل و 
وباإلضاتة إذل اآلثار ادلذكورة أعبلا، تان النساء يتأثرن باخلصوص من اإلخفـاء القسـري 

بادلراسـ م اجلنائزيـة والتذكاريـة، أيـ  يبقـ  ا لفلذات أكبادهن ومن تناور اجلـيش باجلثـ  و 
 (. كب  عملية احلداد) »احلداد اجملم د«أو  »احلداد ادلعل  «حاالت تعرا بـ

ا لئــأو  لــدأللفــرد هــو الشــعور باليــأس والقنــوط، خا ــة  ضــرراأ ورهــا يكــون األثــر األكثــر 
دد االنت ــارات ا وةــنيدت اجلزائــر ارتفاعــا مرعبــاأ ا عــ. إلرهــاب الدولــة استســلمواالــذين 

 79.السنوات التسذ األخرية

 مقاومة إرهاب الدولة. 2.2
ورغ م األثر . ث البذور ال  تملدي إذل  ييدادػلإذ أن  ذاتية  يةدودزلإن سبلح اإلرهاب ل  

اجلســـي م الـــذي ترتكـــ  الَتْذريـــة االجتماعيـــة، تـــان الطبيعـــة التعســـفية والوحشـــية لعنـــه اجلـــيش 
 .أةكال عديدة للمقاومةتول د الشعب و  لدأتملدي إذل زيادة الوعي 

 

. هــو عليــ  احلــال ا رلتمــذ متفــت ح تضــ يات أكثــر ا دولــة إرهابيــة شلــا »األمــر بــادلعروا والننيــي عــن ادلنكــر«يكلــه     
مــثبل )نزوائيــة يلجــأ األتــراد إذل ذرائــذ عديــدة إلولت يــر التقــاع  عــن التضــ ية مــن أجــل ادلصــل ة العامــة ولتســويع ادليــول ا

السياســية واالجتماعيــة والفظــائذ  آلتــاترغــ م وعــيني م الكامــل با( القدريــة، الــتنيك  م، التشــاؤ ، التســويفية وانتظــار ادلنيــدي
يبقـى الركـود مـن خـبلل «: وا فا منط  الركود اجلماعي ا األنظمة العسكرية القمعيـة( Corradi)يقول كورادي . كبةادلرت

يقــول أةــ اص ادلراتــب العاليــة أن الســلوإ . عــذارؤلعتبــارا كتبــادل اجتمــاعي لالية الــذي ؽلكــن و التأجيــل ادلتبــادل للمســمل 
أن مثـل هـذا األةــياء " العامـة"ويقـول .   ذلـ م ةـ  قابـل لل سـارةالـذين لـي" عامـة النـاس"حـي الضـمري معقـول بالنسـبة لــ

يقـــول ةـــ   مـــا أنـــ  بصـــدد إيمـــا  . ذيني ممل حســـنة بالنســـبة للـــذين يوجـــدون ا مراتـــب عاليـــة ألنـــ  ال يســـتطيذ أحـــد أن ي ـــ
 وأمـا ةـ   آخـر تانـ  ؼلـاا علـى جتديـد. ويقـول ةـ   آخـر أنـ  ال يريـد أن يعق ـد أمـور عائلتـ  أو رب  عملـ . دراست 

أحيانـا . وهنـاإ مـا هـو أسـوأ. ويقول الشبان إهن م دون السن الكاتية ويقول الكبـار أهنـ م جتـاوزوا سـن النشـاط. جواز سفرا
بكراهيـة حقيقيـة  –الذين يتصرتون كباقي الناس على أساس مسل مات عقبلنية واختيارية ظلوذجيـة  –سيشعر األة اص 

َأْزق أخبلقي جد يضلو أي ة   يعطي مثاال للسلوإ الشجاع وغلا ني م  ر و شـعالأحيانا ال نلجـأ تقـ  إذل الكـذب و . ه 
ــه عــن الكــذب واخلــوا وهــذا حالــة خا ــة دلنطــ  الســلوإ اجلمــاعي الــذي  يتــ  باجَلماديــة . بــاخلوا وإظلــا ال نريــد الك 

 J. E. Corradi, ‘Toward Societies without Fear’, in J. E. Coraldi, P. Weiss Fagen, and: راجـذ ».االجتماعيـة

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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ونتيجة وقوعني م    ضربات اجلنياز القمعي احملص ن وتواجتمل معظـ م األحـزاب السياسـية 
ن ال و إ وكــذلا مواجتنــ.إ.لي اجضــوعــد  جتنيــد اجملتمــذ ادلــدين، رأأ الكثــري مــن مناعتمــدة ادل

ـــدة للـــدتاع عـــن وســـيلة حـــزب، أن ال يينتمـــون إذل أ ـــالوحي ســـبلح ضـــد نف  هـــي محـــل الال
ودل يردعني م عن هذا السبيل ال التنيديد بالتعـذيب وال السـجن وال ادلـوت . احلك م العسكري

   ادلضــاد-وال االنتقــا  مــن ذوينيــ م مــن جنيــة، وال خطــر ادلــوت علــى أيــدي مجاعــات اجلنيــاد
وأورد ادلراقبـــون أن تـــدت  ادللت قـــ  باخلبليـــا الســـر ية الـــ  يمـــارس . ادلتكـــاثرة مـــن جنيـــة أخـــرأ

 .2881سل ح تػريَّ تنا رياأ مذ ةدة القمذ منذ اندالع النـزاع ا العمل ادل
  امذوينيـــ م دل يقتنـــذ الكثـــري مـــن الضـــباط الســـعلـــى اخلطـــر علـــى أنفســـني م و ةـــدة رغـــ م 

 ـ  اخلضـوع لؤلوامـر  ووكذلا اجلنـود بـأن السـبيل الوحيـد لصـون حيـاهت م وحيـاة ذوينيـ م هـ
الـــدرإ واالســـت بارات العســـكرية، ا مـــن اجلـــيش والشـــرجتة و الكثـــري مـــنني م  لقـــد تـــر  و . القمـــذ

ـــات ضـــد ادلـــدني  وجتـــالب   ةركاشـــدل ـــروا خطـــرية ا معظـــ م األحيـــان، راتضـــ  ا ا عملي
وكـذلا رتــو عــدد منيــ م مـن الشــباب، الــذين بلػــوا ســن  80.خــارج الــببلدالسياســي اللجـوء 

اجت  لت ـــاق بـــاجليش ألداء اخلدمـــة العســـكرية وتـــر وا إذل منـــالالتجنيـــد العســـكري اإللزامـــي، ا
 مـنأمـاكن كثـرية ا هويـة جديـدة أو جتلبـوا اللجـوء ا أوروبـا و  منت لـ اجلزائر داخل أخرأ 
 .العادل

ـــاهت م  دتاعـــاأ عـــن  أمـــا الســـجناء السياســـيون تـــاهن م يقـــاومون بأةـــكال سلتلفـــة داخـــل زنزان
بــــالتعلي م الــــذايت كمــــا ينشــــػلون  ،كــــرامتني م وحريــــة اعتقــــاداهت م رغــــ م قســــوة النظــــا  الســــجيف  

، وال يستســــلمون عــــوة وهدايــــة القــــائم  علــــى خدمــــة الســــجونا دالروحــــي وكــــذوالت ســــ  
 81.اخلمولوال يسرتسلون لل زن وال يننيمكون ا  تشاؤ لل

بوا هعلومــــات  أتشــــىوبينمــــا  قــــادت أحيانــــا إذل تعــــذيب أو قتــــل )عــــدد مــــن الــــذين ع ــــذِّ
موا أو ق ل بـــــــوا إذل عمـــــــبلء للجـــــــيش، إال أن الكثـــــــري مـــــــن النـــــــاج  قـــــــاو ( أةـــــــ اص آخـــــــرين

االعتـــداءات اجلســـدية واذلجمـــات النفســـية مـــن جتـــرا اجلبلديـــن، وخرجـــوا مـــن احملنـــة نزهـــاء 
 – الشـيء الـذي كل فنيـ م حيـاهت م أحيانـاأ  – حوا هعلومـاتو ل م يبت. وهويتني م السياسية سليمة

 82.أو أعطوا معلومات دل تتسبب ا عواقب مملذية لآلخرين

 

ئرين إن منظمـة احلـرب ادلضـادة للثـورة هـي قـوة غـري نظاميـة، مقن عـة وتظنيـر هظنيـر قـوة للثـائرين، وتو ـه حملاربـة قـوة الثـا    
ليس  منظمة ثائرة كما يروجـ  اإلعـبل  اجلزائـري والػـر ي، بـل  »اجلماعة اإلسبلمية ادلسل ة«س م االقوة ادلعروتة ب. احلقيقية

 :راجذ. ست بارات واألمن اجلزائريةالادلضاد ال  تديرها مديرية ا-هي وحدة من وحدات اجلنياد
 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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 تســب ب  اعات األكثــر كربــاأ وقســوة الــيعتــ  الب ــ  عــن األقــارب ادل َتطَفــ  أحــَد الصــر 
مــن خــبلل لقــاءات  تطــور وعــي أمنيــات وزوجــات وبنــات وأخــوات ادلفقــودين. تينيــا القمــذ
ا مراكــز الشــرجتة وثكنــات اجلــيش ومســتودعات اجلثــ  وادلقــابر ببعضــنين الــبعو  ــدتوية 

اســي سيالمــن التجربــة واإلدراإ الفــردي وغــري وعــينين انتقــل تأثنــاء الب ــ  عــن ادلفقــودين، 
يَّــات وكناجيــات  مـــن إلرهــاب الدولــة إذل اإلدراإ أن منبــذ معانــاهتن واحــد وأن جتــربتنين كَرم 

منظمـــــات تكـــــر س جنيودهـــــا لتقص ـــــى األجوبـــــة عـــــن  ن  عنـــــه الدولـــــة حالـــــة مشـــــرتكة، تكـــــو  
نظ مــــ  هــــملالء النســــوة اللــــوايت دل يعتــــ ن أبــــدا مــــن قبــــل كشــــركاء ا احليــــاة و . استفســــاراهتن

احتجاجــات ةــعبية واســتطعن تــدويل قضــيتنين وإبقائنيــا حيــة ا ضــمري السياســية ا اجلزائــر 
إن هـذا . رغـ م التنيديـد ادلتوا ـل دبشجاعة تائقة وعز  ال يل  و   ال ينفـ، وذلا اجملتمذ

تصـــبح حركـــة اجتماعيـــة كمـــا يـــرتجح أن   التـــدرغلي لل ـــوا،رتاجـــذ احلركـــة قـــد تت ســـذ مـــذ ال
 .ذلذا اذلدا ن د جتاقاهتا خدمةأ انتنياكات حقوق اإلنسان وجت كلمتنامية تقاو  

كــذا ورغــ م تواجتــمل معظــ م العــامل  ا ســلا القضــاء إال أن رلموعــة متفانيــة مــن احملــام  و 
الرابطـــة اجلزائريـــة للـــدتاع عـــن حقـــوق اإلنســـان والنقابـــة الوجتنيـــة للم ـــام  اجلزائـــري  قـــد موا 

مــن ادلعلومــات والوثــائ  دعمــا قانونيــا ومعنويــا لضــ ايا إرهــاب الد ولــة ومج عــوا كم يــات هائلــة 
علـــى عـــرا مـــن الت  للمنظمـــات الدو ليـــة حلقـــوق اإلنســـان والـــرأي العـــا  كنـــالقانونيـــة الـــ  م

ـــة وعـــي وضـــػ   إغلـــادوســـاه م هـــملالء احملـــامون الشـــجعان ا . حقيقـــة نشـــاط إرهـــاب الدول
ادلــــدني  ادلتشــــددين ا  لــــدأمــــن أجــــل احــــرتا  حقــــوق اإلنســــان، وول ــــدوا حــــا مســــتمرين 
 .منابر للتنديد باالنتنياكات قاموامذ ةعوراأ بالقل ، كما أدعمني م للق

هجــروهن مثلمــا ينيجــر  »عــائبلت إرهابيــة «ورغــ م أن بعــو األقــارب وأ ــدقاء ســابق  لـــ
عـائبلت سـارع  لتقـدًن الـد ع م ادلـاد ي وادلعنـوي رغـ م عـن األجذ ، إال أن هناإ أمثلة كثرية 

ـــد ا. خطـــر االعتقـــال أو ادلـــوت ش االجتمـــاعي، ال يـــزال الكثـــري مـــن نكمـــاالوا خضـــ م تزاي
ا قـد يكلفنيـ م هـذا ادلوقـه دلـ وعـيني معلى اإليثار والتضامن مذ اآلخـرين رغـ م ر ون الناس ػل

وا ادلنــاجت  الــ  تعر ضــ  للمجــازر كشــه النــاس    .وخيمــة مــن لــدن العســكرقــب وامــن ع

 

ا عــ  النعجــة، وهــي ضــاحية مــن «: لــويزة حنــون، رئيســة حــزب العمــال ا و ــفنيا لعمــل بطــورل ورتيــ  رأتــ  تقــول    
جثــــة رجــــل كانــــ  معروضـــة  ــــ  الشــــم  ودل غلـــرؤ أحــــد علــــى تػطيتنيــــا أو  2884ضـــواحي اجلزائــــر، رأيــــ  ا أواخـــر 

 مـاذا حـدث: "تصـيحتأخـذت مـرأة أعصاب اهنارت ااستدعى األمر أن . لتقاجتنيا رغ م أن أقارب الض ية َيسكنون احلي  ا
زلت  ـمنـــلكـــ م؟ هـــل تقـــد  إنســـانيتك م؟ ال ػلـــ   لنـــا أن نفـــر ط ا جثـــة إنســـان، ســـاعدوين، تعـــالوا وســـاعدوين لكـــي نـــرد  لـــ  

ن دلسـاعدهتا ورغـ م اخلطـر تـاهن م أخـذوا جثـة هـذا الرجــل و وعلـى إثـر ذلـا  ـرإ أةــ اص آخـر !" إنـ  لـي  كلبـا! اإلنسـانية
 :راجذ ».زل ـإذل من

Louisa Hannoune, Une Autre Voix pour l’Algérie, La Découverte, Paris 1996, p. 30. 
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والت بشــجاعة دلنظمــات حقــوق اإلنســان عــن اذلويــة احلقيقيــة للمقرتتــ  وقــاو  آخــرون زلــا
 .التجنيد أو ادلشاركة ا ادليليشيات التابعة للجيش

جبنيـة عريضـة  بنـاءببذل رلنيـودات مـن أجـل      احلقيقيةالسياسية  قام  أحزاب ادلعارضة
إذل حد اآلن ا إال  أهنا أخفق  ب، عرضية مشرتكة إلخراج الببلد من الر ا ألبلحتجاج وكذ

تلقـد . تقدًن  د  متماسا وتع ال للنظا  و هـذا األحـزاب عـن قلقنيـا إزاء حقـوق بعـ عـ  
مذ السكان األكثـر تضـرراأ مـن القمـذ أو ة عبلقات اإلنسان ولكن نيا عجزت عن إقامة ةبك

أمريكـا البلتينيـة تاهنـا دل تـنجح إذل حـد اآلن ا وضـذ تجـارب وخبلتـا ل     عن مسـاعدهت م،
اب ورجـال احملامـاة بالتعاون مذ الناج  مـن اإلرهـ)حلقوق اإلنسان  متينةاسرتاتيجية وبراما 

اجلــيش مــن قنيــر  ــد لل( الدو ليــة ومننيــا أكوميــة حلقــوق اإلنســان الوجتنيــة احلوادلنظمــات غــري 
 .من إرهاب الدولةواجتن  وحلماية ادل

جت ـــبلع علـــى علـــ م الـــنف  التفتقـــر إذل ا هـــذا األحـــزابومـــا يـــدعو إذل قلـــ  أكـــ  هـــو أن 
شكيل وجتنيد القوأ االجتماعيـة الـ  بتكارية ال  تستلزمنيا إعادة تالاالجتماعي لل وا وا

بتكــار اســرتاتيجيات ونشـاجتات لقنيــر أو لت فــيو اخلــوا اوبقـي . بارهــتك كتنيـا ثقاتــة اإل
ثل ـة مـن لت ويـل األمـر بـادلعروا والننيـي عـن ادلنكـر مـن انشـػال الرئيسـية ادلنيملـة َعَقبَـة هو ال

 .أغلبية ادلواجتن  تق  إذل ه ماألبطال 

 تبيين إرهاب الدولة. 2
لتجـأ حكـا  اجلزائـر إذل قمـذ واسـذ ادلـاذا : التـارل إلجابـة عـن السـملالإذل زلاولـة اوج  اآلن تن

ؽليـل األتـراد الـذين قاسـوا . من تبيينـات إرهـاب الدولـة ياتو مستو أنواعالنطاق؟ توجد عد ة 
هنــــاإ أيضــــا رلموعــــة مــــن      .ترديــــةمــــن اإلرهــــاب إذل التبيينــــات الــــ  تركــــز علــــى أعمــــال 

إهنـ م اعتقلـوا  «مـثبل )تعـزو القمـذ إذل وقـائذ اجتماعيـة أو اقتصـادية أو سياسـية  التبيينات ال 
تعرضـــ  القريــة جملـــزرة ألن «، »إهنــ م قتلــوا لكـــي ت ســلب أراضــيني م«، »كــل ادلصــل  وادللت ـــ 

، أو إذل دواتـــذ حكوميـــة مثـــل احلقـــد أو (»ســك اهنا  ـــوتوا لصـــاحل اجلبنيـــة اإلســـبلمية لئلنقـــاذ

 

 .ةرتاكية وحزب العمال وحزب الننيضة مثبلالالقوة ا ها ادلبعثرة وجبنيةاإ أو باألحرأ بقاي.إ.اج      
ودل . ال توجـد خـدمات اجتماعيـة دلسـاعدة هـذا ادلنـاجت  وختفيـه معانـاة البطالـة واجلـوع ومشـاكل الس ـكن والصـ ة      

معلومات حول الوضذ السياسي الوجتيف وحول زليطنيا االقتصادي ( من خبلل أيا  دراسية مثبل)ػلاول أحد أن يقد  ذلا 
 .قانوينوال

ــجتــرا أت ـــني  َم زورا مــن «أو  »قتلــوا ألهنــ م ةــك وا ا مســاعدت  لئلرهــابي «تصــرػلات مثــل        أو  »دا تقتلــ  اجلــيشاحس 
 .خلا »ضايقوا عائلة ذلا ادل تطه ألهن م يريدون االستيبلء على منزذلا«
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غـري أن ادلـرء (. »انتقا  ترنسـا«مثبل ) أغراض خبيثة لقوات أجنبية استئصال اإلسبل ، أو إذل
ال أدري «: يسمذ غالبا تصرػلات بالعجز عن تنيـ م حجـ م وعمـ  الشـر الـذي يرتكبـ  البشـر

 »!ا  أعل م«و ،»دلاذا ػلدث كل هذا
 يكمن هذا النـوع     .التوقذ القانوينأال وهو للتبي   اأ وزلد د اأ سلتلف اأ نست د  هنا مفنيوم

، ا إدراج الواقــذ الــذي يــراد تبيينــ  ضــمن قــانون »التبيــ  العلمــي«دعى مــن التبيــ ، الــذي يــ
تبيــــ  إرهــــاب الدولــــة بــــادلفنيو  العلمــــي يعــــيف إ نيــــار إرهــــاب الدولــــة ا اجلزائــــر  . جتــــرييب مــــا

 .كنموذج وجبلء لنظامية  تية مشولية ما
بيــــــ  التػــــــريات ا بعــــــو النظريــــــات الــــــ  اقرتحــــــ  لت 2.3ا اجلــــــزء  سنســــــتعرض أوال

إمكانيـــة ومـــدأ  1.3ا اجلـــزء  عـــ  العـــادل،   ننـــاقش     انتنياكـــات حقـــوق حرمـــة اإلنســـان
 .إدراج شليِّزات الدولة اجلزائرية ضمن هذا النظريات

 النظريات التبيينية إلرهاب الدولة. 1.2
بنـــاء ادلـــدارس لتعلـــيمني م علـــى و  نيـــادمـــة مواجتنيخلدارات اإل علـــى تأســـي  احلكومـــاتتســـنير 

، إال  أهنــا يــوش حلمــايتني ماجلمــن و األقــوات  أتنشــ، كمــا ادلستشــفيات لعبلجنيــ معلــى تشــييد و 
 2878تمــثبل بــ  . إبــادهت مقســرياأ و اءه م خفــإو  ني مبيوتعــذنيــا ســجن مواجتنيتلجــأ أحيانــاأ إذل 

نزاعات تق  ب  دول والبقية كانـ   5كان    ةمسل   تنزاعا 222ومن ضمن  2886و
معــد ل مســتوأ احــرتا  حقــوق حرمــة اإلنســان مــن جتــرا  2يعــرض البيــان  83.حروبــا داخليــة

وريتَشــــــْرْدس ( Cingranelli)وقـــــد ر ســــــينقرانل ي . 2885-2872احلكومـــــات جتــــــوال الفــــــرتة 
(Richards ) ـــــل الســـــجن السياســـــي والتعـــــذيب واإلخفـــــاء معـــــد ل مســـــتويات االحـــــرتا  مقاب

ويرتاوح ادلـدأ  84.بلداأ  68القسري واإلعدامات بدون زلاكمة، مستعمل  عيِّنة مكونة من 
(. احـــرتا  كامـــل) 1و( عـــد  احـــرتا ) 2بـــ   ادلمكـــن الحـــرتا  احلكومـــات ذلـــذا احلقـــوق مـــا

ـــان  هـــذا احلقـــوق غـــري زلرتمـــة بشـــكل كامـــل، وأن التعـــذيب  –بادلعـــدل  –أن  2يظنيـــر البي
 .أسوأ الـت ـعس فات اوالسجن السياسي عل

 

وتسـتلز  نظريـة التبيـ  (. Deductive-nomological explanation) النَاموسـي-التبيـ  االستـنْـتَــاجييسـمى كـذلا       
نــــاموس يعــــيف قــــانون  .مــــن نـــاموس أو نــــوامي  عامــــة وواتيــــة جتريبيــــاأ  اأ اســــتنتاجي اأ هـــذا أن تكــــون الظــــاهرة للتبيــــ  اســــتتباع

 .بالبلتينية
تشتمل خروق هذا احلقوق على السـجن السياسـي والتعـذيب واإلخفـاء القسـري واالغتيـاالت خـارج نطـاق القـانون       

 .واجملازر
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ـــر، دلنظ   2886وتتطـــاب  هـــذا النتـــائا التجريبيـــة مـــذ تقريـــر  مـــة العفـــو الدو ليـــة الـــذي ي ْظني 
دولـة  52و%(  44)دولـة يمـارس التعـذيب  71دولـة، أن  242على أسـاس إحصـاء مشـل 

 اختطفــــ وخــــبلل العقــــدين األخــــريين  85%(. 32)يمــــارس إعــــدا  ادلعارضــــ  السياســــي  
روَمــل الباحــ  واكتشــه  86.ة صــا عــ  العــادلآالا  222وآالا  122الــدول مــا بــ  

(Rummel ) ــــد تيــــقحــــول شلارســــة الــــدول للت راســــات دا اجملــــازر واإلبــــادة اجلماعيــــة )ل ادلتعمَّ
األنظمـــة السياســـية قتلـــ  علـــى األرجـــح «أن ( حســـب االنتمـــاء العرقـــي والـــدييف والسياســـي

حوارل أربـذ  ما يقاربهذا القرن،  خبللمن مواجتنينيا ومن األجانب      مليون 262حوارل 
وبنــاء علــى دراســة  87».الد وَّليــة واألهليــة والثــورات مــرات عــدد الــذين قتلــوا ا مجيــذ احلــروب

الــ  ازر اجملــ«أن ( Helen Fein)قــد رت َهلَــْن تــاين  88،(Harff)وهــرا( Gurr)قــا   ــا قــر 
أضـــــعاا عـــــدد  1.5تســـــبب  ا هــــبلإ  2875و 2856الـــــدول بــــ  يمــــ  علـــــى أيــــدي 
  89».نف  ادلدة خبللمن جر اء الكوارث الطبيعية لقوا حتفني م األة اص الذين 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 معدل مستوى احترام الدول لحقوق حرمة اإلنسان:  1بيان 

 

 :راجذ. قتيبل 258287222و ل إلي  رومل هو تالعدد احلقيقي الذي       
 R. J. Rummel, Death by Government, Transaction Publishers, New Brunswick 1997, pp. 1-27. 
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الســــبلمة الــــ  يمــــ  نتنياكــــات االأساســــية بــــ  الــــدول ا درجـــة  تفاوتــــات هنـــاإ أنإال 
انتنياكـا حلقـوق اإلنسـان حسـب  كثرالدول العشر األ 2ي ز اجلدول . لؤلة اص اجلسدية

ب يف  دليـل األبزرتـر علـى أسـاس  2887.90لسنة  حلقوق اإلنسان( Observer)دليل األبزرتر 
التعــذيب واإلخفــاء القســري وكــذلا اإلعــدامات خــارج إجتــار القــانون، الــ   تو يــهقيــاس 

، وأمــا التجــاوزات األخــرأ تــان مملةــراهتا 22خص ــ   ذلــا مملةــرات  مــل عبلمــة مــن أ ــل 
علينيـا   صـلادلتواجملموع احلا ل لكـل بلـد يضـرب ا عبلمتـ  . 22 مل عبلمة من أ ل 

تــازت اجلزائــر بادلرتبــة األوذل ا . ا دليــل التنميــة البشــرية كمــا تعرِّتــ  وتقيســ  األمــ م ادلت  ــدة
ل نيا  ج  ذلـذا  1لبلنتنياكات ال  و ف  ا القس م األسود قائمة الدول اجملرمة، من خبلل س 

 ويلـي اجلزائـر علـى(. 222.44)ادلقالة، حيـ  حصـل  علـى أكـ  عبلمـة حلا ـل الضَّـرب 
ســــيا وكولومبيــــا وســــوريا والعــــراق يندونإالشــــمالية وبورمــــا و  اقائمــــة العــــار هــــذا كــــل مــــن كوريــــ

غلـب كـذلا مقارنـة (. 2اجلـدول  آخـرا تلـا الـدول  راجذ حا ل)ويوغوسبلتيا والص  
هــذا العبلمــات العاليــة النتنياكــات حقــوق اإلنســان مــذ عبلمــات الــدول الــ   ــرت  حقــوق 

، 24.281ادلػـــرب و ، 51.223تمـــثبل ســـجَّل  مصـــر عبلمـــة . اإلنســـان نســـبياأ أو كـــامبل
وكنــــــدا  1.727الســـــويد و ، 3.524الــــــداظلرإ و ، 22.842سويســـــرا و ، 26.863ترنســـــا و 

2.812.91  
انتنياكـــا حلقـــوق اإلنســـان حســـب دليـــل األبزرتـــر  كثـــرالـــدول العشـــر األ 1يـــ ز اجلـــدول 

(Observer ) د عــــن الــــذي ؼلتلــــه هــــذا الــــدليل اجلديــــ 2888.92حلقــــوق اإلنســــان لســــنة
هــذا الــدليل هــو رلــرد ترتيــب بســي  و . ال يتضــمن دليــل التنميــة البشــرية إذ ســابقاأ اســت د  

أنــــواع مـــــن  22هــــذا اإلحصـــــاء العــــادلي  مشــــلو . حلــــدوث االنتنياكــــات نســــبة لكـــــل ســــاكن
 .1جدول  آخرع رتة ا ادلاالنتنياكات 

حلقـوق اإلنسـان  انتنياكـاأ  كثـرمـن بـ  الـدول األربـذ األ 2888اجلزائـر سـنة لقد   نف  
وغلــدر مقارنــة هــذا القيــاس . 11.2 درجــةدهتا النتنياكــات حقــوق اإلنســان حــ بلػــ حيــ  

الـــ   اســـرائيلك 2888حقـــوق حرمـــة اإلنســـان ســـنة  انتنياكاهتـــمـــذ ســـجل بعـــو الـــدول ال
ا  22و ا ادلػــــرب، 21 ة خــــروق هــــذا احلقــــوقدحــــ ، كمــــا بلػــــ 22.4 صــــل  علــــى 

 2.4و ا الســويد، 2.2و ا ترنســا، 1.4و طانيــا،ا بري 2.4وا أمريكــا،  7.4و تــون ،
 93.ا الداظلرإ 2و ،ا سويسرا
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 1998نسان لسنة إلانتهاكاً لحقوق ا كثرالدول العشر األ: 1جدول 
 مــل عبلمــة مــن أ ــل ( اإلعــدا  بــبل زلاكمــة والتعــذيب واإلخفــاء القســري)اجلــرائ م  بشــذ 

 تشـــري إذل. ب.ت.داألوائليـــة  اللفظـــة .22 لاجلـــرائ م األخـــرأ  مـــل عبلمـــة مـــن أ ـــ. 22
 .دليل التنمية البشرية

 يوغو الص 
ســـــــــــــــبل

 تيا

 العراق
 

كولـــــــــــو  سوريا
 مبيا

 ندوإ ليبيا
 نسيا

 اكوريـــــــــــــــــــ بورما
 الشمالية

 نوع اجلرؽلة اجلزائر

 اإلعدا  ببل زلاكمة 22 28 28 28 26 12 7 13 23 22

 التعذيب 13 25 12 25 25 24 12 15 25 12

 اإلخفاء القسري 13 28 25 28 23 12 23 13 1 2

 ك م باإلعدا احل 2 7 22 22 6 2 22 22 4 8

 رتو حرية التعبري 22 22 22 22 7 4 8 22 6 8

 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

 ةدلارتو احملاكمة الع 6 4 22 4 6 3 5 22 6.4 8

 رتو حقوق األقل يات 22 22 22 22 6 5 4 22 7 3

 رتو حقوق ادلرأة 1 3 6 7 7 4 8 1 7 4

131 92 122 113 99 118 122 123 122 123  
َ
 ْجموعادل

 
  2222× ب .ت.د 626 654 544 557 722 737 644 422 752 663

 ب.ت.د× رَلْموع  113.2 132.2 99.2 92.3 92.2 82.9 82.1 83.2 81.7 78.3
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 1999سنة خالل نسان إلانتهاكاً لحقوق ا كثرالدول األ:  3جدول 
 الدولة إ ب   إ ق ت   ت إ س س   ج إ ع ت ح إ ح ب إ ج     رلموع

 
 ج د كونػو 2  2  2 2 2 2 2 2 13.2

 نداارو  2 2 2 1  1 2 1 2 2 13.2

 بوروندي 2 1 2 2  2 2  2 2 12.2

 اجلزائر 2 1 2  1 2 2  2 2 11.2

 سرياليون 2  2 1 2 1 2 1 2 2 11.2

 مصر  2 2 1 1 2 2 1 2 1 12.2

 .كوريا ش 2 1 2 2 1 2 2 2 2  12.2

 السودان 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 12.2

 سيايندونإ 2 2 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

 الص    1.4 1 2 1 2 2 2  27.4

 ليبيا 1 1 1  1 2 2  1 1 27.2

 بورما 1 1 2 1  1 2   1 26.2

 العراق 2 1 2  1  2 2 1  26.2

 أتػانستان 2  2    2 1 2.4 1 25.4

 إيران 2 2 1  1 1 1 1 1 1.4 25.4

 اليمن 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2.4 25.4

 تشاد 2  1 2 1 1 1 1  1 25.2

 كونػو جال 2 1 2 1 1  1   1 25.2

 أوغندا 1 2 2 2 2  2  1 2 25.2

 

التعـــــذيب وادلعاملـــــة =  ت *اإلخفـــــاء القســـــري =  إ ق * اإلعـــــدا  بـــــبل زلاكمـــــة=  إ ب م
=  م ج *الســـــجن السياســـــي =  س س *  االعتقـــــال ادلـــــوت  ـــــ=  م ت إ *الوحشـــــية 

تنفيـــذ =  ت ح إ *( بـــبل هتمـــة أو زلاكمـــة)االعتقـــال العشـــوائي =  إ ع *احملاكمـــة اجلـــائرة 
انتنياكـــات مــن جتـــرا مجاعـــات =  ج م م *احلكــ م باإلعـــدا  =  ح ب إ *حكــ م اإلعـــدا  

 .ادلعارضة ادلسل ة
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 2888يــة لعيِّنــة مــن الــدول لســنة ترتيــب احلقــوق السياســية وادلدن 2رقــ م اجلــدول  يعــرض

 ــنف  هــذا الــدول  94(.Freedom House)حســب اإلحصــاء الســنوي لفريــدو  هــاوس 
( كوريــا الشــمالية)اجلــدول  ولحســب رتبــة دؽلوقراجتيــة تــرتاوح مــا بــ  األقــل دؽلوقراجتيــة ا أ

ة األقـل اجلزائـر مـن بـ  الـدول الثمانيـ، وتبـدو (الداظلرإ)اجلدول  آخرواألكثر دؽلوقراجتية ا 
تراقـــب تريـــدو  هـــاوس تطـــور واضلطـــاط احلقـــوق ادلدنيـــة والسياســـية ا . ا العـــادل يـــةأ دؽلوقراجت

يـــ ز (. حريـــة قـــلاأل) 6و( األقصـــى حريـــة) 2العـــادل مـــن خـــبلل ســـل م مقيـــاس ؽلتـــد مـــا بـــ  
، ا حــــ  أن العمــــود الثــــاين والثالــــ  للجــــدول قيمــــة مملةــــرات احلقــــوق السياســــية وادلدنيــــة

 .غل َْدو ل  الرتب ال  تقي  درجة حرية الص اتةالعمود األخري 
 1999تحقيق فريدوم هاوس عن الحريات لسنة  نتائج: 2جدول 

 الدولة الدؽلوقراجتية السياسيةاحلقوق  احلقوق ادلدنية حرية اإلعبل 
 .كوريا ش 237 6 6 222

 العراق 236 6 6 87

 ليبيا 231 6 6 82

 نستاناأتػ 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

 سيايإندون 222 3 3 38

 باكستان 87 6 4 53

 

 السويد 4 2 2 22
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حلقــوق حرمــة اإلنســان إذل إجــراء  اا درجــات انتنياكاهتــ لتفاوتــات بــ  الــدولاودتعــ  
نرك ز هنــا علــى ســ 95.هــذا الظــاهرةةــرح هتــدا إذل أــوث عديــدة منــذ منتصــه الســبعينات 

وعلــى نظريــة النـــزاع علــى الســلطة لروَمــل  ،بعــو التبيينــات الــ  تلجــأ إذل النظريــات البنيويــة
(Rummel)  الثقاتة السياسية ند إذلات التبيينية ال  تستال نتعر ض للفرضي، و تق. 

 النظريات البنيوية. 1.1.1

شــكل إحــدأ األوضــاع البنيويــة السياســية الــ  أن أزمــات اإلدمــاج ا الــدول احلديثــة ت   ي قــال
ودليـل هـذا الطـرح هـو أن الـدول . تزيد من ميول األنظمة إذل انتنياإ حقـوق حرمـة اإلنسـان

االســـتقبللية والتكيفيـــة والرتكيبـــة « جتـــابذ إرثـــي وتبعـــي تفتقـــد إذلا النمـــو تـــرث إدارات ذات 
عجزهــا عــن تطــوير مملسســات اجتماعيــة وسياســية تتماةــى ووتــرية يشلــا  »ادلتقدمــة والتماســا

ـــر عنـــ  مـــن التعبئـــة االجتماعيـــة والـــوعي وادلشـــاركة السياســـية  96.النمـــو االقتصـــادي ومـــا ينج 
ــرال«هــذا إدمــاج ا فشــل تــان الوبالتــارل  هــد  اســتقرار نتنيــي إذل ياأ مملسســاتي »ي  ادلشــارك تفج 

 .األنظمة ال  تلجأ حينئذ إذل االنقبلبات العسكرية والقمذ من أجل إبقاء الوضذ الراهن
دل غلـــدا أي دليـــل إحصـــائي لـــرب  ( Kposova) اوكبوســـوت( Jenkins)غـــري أن جنكيـــن  

ـــادليول إذل االنقبلبـــات العســـكرية جنكيـــن  وكبوســـوتا  ويبلحـــ  97.ترضـــية أزمـــة اإلدمـــاج ب
يـرد د خطـاب  ـانعي االنقبلبـات الـذين يضـعون اللـو  علـى اجلمـاهري «أيضا أن هذا التبي  

»اذلائجــة والسياســي  الفاســدين
أن هــذا النــوع مــن النظريــات ( Sluka) ابينمــا يملكــد ســلوك 98

 99».هيمنة الن ب احلاكمةالذين يقاومون اب إذل هؽليل إذل إيعاز اإلر «
ادلركزيــــة قمعيــــة يســــمى بنظريــــة ال ادرجاهتــــا  الــــدولفاوتــــات بــــ  لتل هنــــاإ تبيــــ  آخــــر

يقـال و  100.ال  تملكد أن إرهاب الـدول هـو أكثـر ةـيوعا لـدأ األنظمـة العسـكرية العسكرية
عــن نظــا  مــا أن جيشــ  مركــزي سياســي إذا كــان هــذا اجلــيش ػلصــل علــى حصــة كبــرية مــن 

 م الـداخلي جتعلـ  أقـوأ مملسســة ذات مـوارد الدولـة ولـ  هويـة مملسسـاتية قويـة وميـول للـت ك  
ورغـ م أن العسـاكر . نفسـنيا يماسكية تنظيمية وموارد تفوق يماسكية وثروات احلكومـة ادلدنيـة

إال  أن لد ســـتور، شـــرعي  لالقـــادة الذريعـــة انتنيـــاإ الـــذين يأخـــذون احلكـــ م بـــالقوة يتـــذر عون ب
 .احلك م العسكري هو الذي يعتمد على القوة والقنير
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نقبلبـات العسـكرية ا بلألسـباب البنيويـة لعـن اة دراسـات إحصـائية عـد وبقـوةكشف  
كنســبة مئويــة مــن مــوارد )اجليــوش  مــواردو     يماســاو حجــ مالــدول الناميــة أنــ  كلمــا ازداد 

وتيمـا ؼلـ  العبلقـة  101.زاد احتمـال التـدخل العسـكري( الدولة وبالنسبة لبلقتصـاد الـوجتيف
أن مسـتويات عاليـة ( Davenport)ه داتنبورت ب  ادلوارد العسكرية وإرهاب الدولة، اكتش

بتزايـد ادلضــايقات  اأ مـن النفقـات العسـكرية، نســبة إذل ادلصـروا الـوجتيف، تـرتب  ارتباجتــا وثيقـ
تقــــد َخَلــــَ  إذل أن واردات ( Blanton)أمــــا الت ليــــل اإلحصــــائي لببلنطــــون  102.السياســــية

وتفسـري ببلنطـون ذلـذا  103.سبلح الدول النامية مرتبطة بانتنياكات حقـوق سـبلمة اإلنسـان
األتعـــال تمكـــ  ســـاه م ا القمـــذ بيبـــدو أنـــ  ياقتنـــاء األســـل ة «النتيجـــة اإلحصـــائية هـــو أن 

مباةــــرا ا انتنياكــــات  اأ وذلــــذا الػــــرض قــــد تلعــــب األســــل ة دورا وســــائلي. السياســــية العنيفــــة
 أج اتـ قـوي اجلـيش و ت  ، كما أهنا تساه م ا ذلا بطريقة غـري مباةـرة إذ أهنـا حقوق اإلنسان

 104».ذهنية األمن القومي ال  تملدي بدورها إذل قمذ حقوق اإلنسان
ركــز علــى الــدور الــذي تلعبــ  الســببية لــة ذلــذا االكتشــاا اإلحصــائي ت  تفاســري مكمِّ  هنــاإ
كمـــا ت، أيضـــاأ د وَّليـــاأ ت ســـب، بـــل ينشـــ   ينشـــ  زلل يـــاال إن نظـــا  إرهـــاب الدْولـــة . الد وَّليـــة

 – إلغلـادمـذ التيـارات الد اخليـة والسياسـي  جنبيـة ول األتشـرتإ الـد«( Stohl)يقول سـتول 
أن  ــــناعة عــــروا مــــن ادل 105».أو إرهــــاب الدولــــة/لقمــــذ ومناســــب ل منــــاخ –وحــــا إثــــارة 

ــطَة ا      األســل ة هـــي أكــ   ـــناعة ا العـــادل  هـــا ا – تصـــديرها؛ واحلكومــات الػربيـــة َنش 
 –ا ى اســتعماذلالتــدريب علــةأ إذل إضــاتالعتــاد احلــر ي، وتكنولوجيــة الــت ك  م السياســي ذلــا 

 .العادل الثال  لدأوللدول التسل طية خا ة ذلا للدكتاتوريات العميلة 

 

أن سلســـلة شلركـــزة للقيـــادة ( Finer)تـــاينر  قـــال. نان متناقضـــتاترضـــيت هنـــاإبالنســـبة لتماســـا ادلنظمـــة العســـكرية       
ــ   الــرتاب  جتعــل مــن الضــباط العســكري  توجــا متماســكا وقــادراأ علــى القيــا  انضــباط عســكري و او  تصــاالت واســعة وح 

ولكـن نـوردلينقر ( S. E. Finer, The Man on Horseback, Westview Press, Boulder 1988راجذ . )بانقبلبات ناج ة
(Nordlinger )تون ػوهانتي(Huntington )  ْرتية والتنـات  الع ْصــَبوي جليـوش دول العـادل الثالـ  هـي جادال أن ضعه احل

ثـ ني  م علــى االنقبلبــات العســكرية  ,E. A. Nordlinger, Soldiers in Politics, Prentice-Hallراجــذ . الــ  َتْســَت  

Englewood Cliffs NJ 1976 
مل وكـذلا ادلنتوجـات واخلـدمات علـى سـبيل ادلثـال قـدرت قيمـة  ـويبلت األسـل ة وتكنولوجيـة أسـل ة الـدمار الشـا      

ومعظـــ م هـــذا الت ـــويبلت ذهبـــ  إذل . بليـــون دوالر 2222بــــ 2882–2872ادلتعلقـــة  ـــا للـــدول الناميـــة خـــبلل الفـــرتة 
جتـــارة مـــن جـــر اء  سليـــهتالنفقـــات العســـكرية واحلـــروب ا الـــدو ل الناميـــة تتزايـــد بشـــكل . الشـــرق األوســـ  ومشـــال إتريقيـــا

الدوالرات ال  تنف  ا عتاد اذلندسة  بلع ملياراتادل ات ستث  من هذ)دوالر سنويا  مليار 34قيمتنيا ال  بلػ  لؤلسل ة 
اخلـــ اء والفنيـــ  نفقـــات العســـكرية وادلـــواد ادلدنيـــة لبلســـتنيبلإ مـــن جتـــرا القـــوات العســـكرية ومشـــاريذ البنـــاء العســـكري و 

 ,J. McCain, ‘Controlling Arms Sales to the Third World’, The Washington Quarterly: راجـذ(. العسـكري 

Vol. 14, No 2 (1991) pp 79 – 89. 
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أن التبعيــة العســكرية، الــ   تــوي حســب ( Dixon)وديكْســن ( Boswell)يــرأ ب ــزوال 
ــــى التػلػــــل العســــكري اخلــــارجي  ارأينيمــــ ــــى )عل ــــذخرية وادلســــاعدة عل اســــترياد األســــل ة وال

 :ويبلح  الباحثان أن 106.القمعي للدو ليول ، ت فاق م ادل(عسكريالتدريب ال
تصــــرا ك ليــــه أو عميــــل ال جت هــــا علــــىالتبعيــــة العســــكرية تضــــذ قيــــودا بنيويــــة علــــى الدولــــة 

البلــدان  ليســ . هصـاحلنيا اخلا ــة أو هصــاحل ةـعبنيااإلضــرار  ترغمنيـا علــىعسـكري دلمو هنــا أو 
الـــ  " الدبلوماســـية" لضـــػوطهـــي أيضـــاأ لتعـــرض إذ أهنـــا ت ه ْســـَتْثناة مـــن هـــذا القيـــودالدؽلقراجتيـــة 
وبقـــدر مــا ػلصــل العســـكر علــى مــواردا مـــن  ]...[. تصـــر ا ا مصــل ة شلو نينيــاال  ملنيــا علــى

شلــو ن  أجانــب يكــون للقــادة العســكري  التزامــات مزدوجــة، وتــزداد اســتقبلليتني م عــن احلكومــة 
ـــة يشـــنيا بقـــدر ا الـــت ك  م ا جمـــا وتـــرتب  قـــدرة دولـــة . احملليـــة يـــة ادلدنيـــة  م احلكومـــة  ك  ا كم 

يـــزداد قمـــذ مـــن ادلتوقـــذ أن   وبالتـــارل تانـــ. د د قـــوة ونفـــوذ اجلـــيشػلـــ ألن ذلـــا ونوع يـــة األســـل ة
ـــــاد ال ـــــة الالنظـــــا  مـــــذ ا زدي ـــــى اخلـــــارج]عســـــكرية تبعي ـــــاد [ عل ـــــا مـــــن خـــــبلل ازدي اســـــتقبللية وذل

احلقـوق الدؽلوقراجتيـة الق وأ و قمذ  كِّننيا منشلا ؽل َ [ من احلكومة ادلدنية]وليػارةيات العسكرية الا
 107.وادلدنية ال  هتدد وضعنيا

ات ا درجــات االنتنياكــات الَدْوليــة حلقــوق حرمــة اإلنســان  وهنــاإ تفاســري أخــرأ للتػــري 
علــى أن الــدول  التبعيــة االقتصــاديةتمــثبل يــن  تبيــ  . الــ  تركــز علــى البنيــات االقتصــادية

بأســـوأ عـــن غريهـــا إذل التمي ـــز  يميـــلللـــدول الرأ اليـــة ادلتقدمـــة  اأ يالناميـــة األكثـــر تبعيـــة اقتصـــاد
وَخَلَصـــ  عـــدة دراســـات أخـــرأ إذل أن التبعيـــة  108.حقـــوق اإلنســـان ميـــدانا  تســـج بلال

ذلــا ( وادلعونــة األجنبيــة     وتبعيــة الــديون     كمــا تقــاس مــن خــبلل تبعيــة التصــدير)االقتصــادية 
 109.نقبلبات العسكريةمباةر على احتمال وقوع االو تأثري متزايد 

ات األســعار احملــددة د وَّليــا لصــادرات ادلــوارد األوليــة ذلــا تــأثري علــى كــذلا أن تػــري  ثبــ   و 
االنقبلبـات ا البلـدان الفقـرية الـ  تعتمـد بشـكل مفـرط علـى تصـدير بعـو ادلـوارد  حدوث

تصـادي إذل تشـوي  النمـو االقتـملدي ادلتقلب ذو السعر الواردات من ادلعروا أن . األساسية
اإلحصـــائية تـــان التبعيـــة ( Ross)وحســـب نتـــائا دراســـات روس  .وختريـــب االســـتقرار احمللـــي

علــى تصــدير الــنف  وادلعــادن مرتبطــة ارتباجتــاأ وثيقــاأ بــاحلك م التســلطي ، وبالنفقــات العســكرية 
كمـــا است لصـــ  أيضـــاأ دراســـات   110.الباهظـــة، وباحتمـــال وقـــوع حـــروب أهليـــة، وبالفســـاد

وادلعــــادن ال ختفــــ  ا ختفيــــه الفقــــر ت ســــب، بــــل تســـــاه م ا  روس أن  ــــادرات الــــنف 
 

تبعية التصدير لبلد ما تقاس كمي ا من خبلل النسبة ادلئوية للتجارة مذ الدولة ادلستعم رة سابقا و ادرات ادلواد األولية       
 .إمجارل الناتا احملل يمن ة كنسبة مئوية من رلموع الصادرات وكذلا الصادرات كنسب( مثل البرتول والػاز)

مات تبعيـــة الــديون مــن خــبلل نســـبة ادلديونيــة اخلارجيــة إلمجـــارل النــاتا احملل ــي ومـــن نســبة ثقــل خـــد قيــاسنســتطيذ       
 .ادلديونية أو دتذ الديون لعائدات الصادرات
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انتشـــارا وتفاقمــــ ، إذ تشـــري اإلحصــــائيات إذل أن هـــذا الصــــادرات مرتبطـــة بأنظمــــة  ــــ ية 
 .متدهورة، وهعد الت عالية للوتيات الطفولية، وبتأث ر بليع بالصدمات االقتصادية

ارتباجتـــا وثيقـــا بـــ  ( Smith)قـــا   ـــا ْ يـــ   111ن أ نيـــرت دراســـةو وبالنســـبة لتبعيـــة الـــدي
 :االستدانة والتنازع حي 

 هقيـــاس رلمـــوع )دولـــة األكثـــر مديونيـــة مـــن دول العـــادل الثالـــ   14مـــن بـــ  الــــ
، أي نزاعــات مننيــا بلــدان تشــنيد 11( ادلديونيــة اخلارجيــة ونســبة خدمــة الــديون

 ؛% 82ما ؽلثل 

 اس ادلديونيــة هقيــ)دولــة األكثــر مديونيــة مــن دول العــادل الثالــ   14مــن بــ  الـــ
 ؛حروب داميةمننيا  21مننيا يمز قنيا احلروب و 22( اخلارجية اإلمجالية

 هقيـــاس خدمـــة )دولـــة األكثـــر مديونيـــة مـــن دول العـــادل الثالـــ   14مـــن بـــ  الــــ
 ؛هي على ةكل حروب داميةمننيا  22مننيا يمز قنيا احلروب و 8( الديون

   ـــئ ن   42عات نـــزاتشــنيد دولــة مــن دول العــادل الثالــ  الــ   54مــن بــ مننيــا َت
مننيــا ل نــاما  ــندوق  42 ختضــذو ، (تقريبــا%  72أي ) ــ  ثقــل ادلديونيــة 

مدانـة إذل درجـة  تنيـي بقيـة تالـدول ادلأم ـا النقد الدو رل إلعادة هيكلـة االقتصـاد و 
 كبرية؛

   مننيــا دولــة  12روب احلــ نيــادولــة مــن دول العــادل الثالــ  الــ  يمزق 21مــن بــ
 ؛%( 52تقريبا ) ض مةمديونية  ء   عبتئن 

   ء ـــ  عـــبتـــئن مننيـــا  22دولـــة عنيفـــة مـــن دول العـــادل الثالـــ   22مـــن بـــ 
 %(. 82تقريبا ) ض مةمديونية 

نقبلبـات بلأ نيرت دراسـة إحصـائية قـا   ـا جنكيـن  وكبوسـوتا عـن األسـباب البنيويـ ة ل
احتمـال وقـوع وثيقـاأ بارتباجتـاأ مـرتاب  ( تبعيـة ادلديونيـة)العسكرية بأن توغ ل الرأ ال األجنـيب 

 112.نقبلبات عسكريةا
الــ  يفرضــنيا  ــندوق النقــد الــدوَّرل والبنــا العــادلي  »إعــادة هيكلــة االقتصــاد«إن بــراما 

تتفـرض . أ ب   اليو  إحدأ مسـببات إرهـاب الدولـة ةدينستالعادل الثال  ادلالدول على 
، الصــــ ة، دعــــ م ادلــــواد الرتبيــــة)التقليــــل مــــن النفقــــات االجتماعيــــة هــــذا الــــ اما اإلجراميــــة 

 ريـر التجـارة و خو صـة أو غلـ  الشـركات العموميـة واخلـدمات، و ، (خلاالػذائية األساسية، 
ـــة الرتخـــي  باالســـترياد، وهيكلـــة السياســـة االقتصـــادية بطريقـــة تســـني ل االســـتثمارات  وخا  
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يــة إ ــدار قــوان  جديــدة بشــأن الضــرائب وترحيــل األربــاح وكــبح النقابــات العمال)األجنبيــة 
تــــان اســــترياد األســــل ة والنفقــــات مــــن جنيــــة أخــــرأ و (. واحلقــــوق االجتماعيــــة واالقتصــــادية

رغــ م أن النفقــات العســكرية يمثــل ثلــ  ) »إعــادة اذليكلــة«لـــبتاتــاأ العسـكرية واألمنيــة ال ختضــذ 
ألهنـــــــا تســـــــتعمل لســـــــ   ( 113عـــــــدة دول ناميـــــــة لـــــــدأرلمـــــــوع خدمـــــــة الـــــــديون أو أكثـــــــر 

والن ـب  العمال دلصل ة الرأ ال األجنـيب »انضباط«ى جات الشعبية ولل فاظ علااالحتج
 . احمللية العميلة ل  أو ادلتواجتئة مع

 

 العسكرة-القمع-دورة الفقر:  3بيان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

أن تشـري إذل  إرهـاب الدولـةو التبعيـة االقتصـادية اخلارجيـةوبعبارة أخرأ تان العبلقة بـ  
عارضــــة السياســــية واالجتماعيــــة واحلركــــة العماليــــة القمــــذ العســــكري ال ينيــــدا إذل تــــدمري ادل

تــــاحش رأ ــــارل  نظــــا إذل ياأ القتصــــاد واجملتمــــذ قســــر ا ةلبــــو للق يو  ــــه أيضــــاأ ، بــــل ت ســــب

 ةشراء األسلح

 قمع حتياج العملة األجنبيةا

 

 قروض أجنبية

 
 جتماعية وسياسيةامعارضة 

 

 ديون خارجية

 

ف برنامج صندوق :  تَ َقشُّ
 النقد الدّولي
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ــثــروات و العــادة توزيــذ قــل إعر ت  جتبقــات اجملتمــذ و تيــ  ْســـتَـْقطب ت     حقــوق ادلشــاركة ذا تيــ  
ـــلكمـــا . ادلواجتنـــةو  ل االقتصـــاد الـــوجتيف ا النظـــا  القمـــذ العســـكري عمليـــة جـــر  وإدخـــا يـ َعجِّ

ػــذ ي بعضــنيا يكيــه أن تبع ي ــة ادلديونيــة والقمــذ والعســكرة   1يظنيــر البيــان . الرأ ــارل العــادلي
 .اأ بعض

 نظرية النـزاع على السلطة. 4.1.1
القتل ادلتعم ـد وسـاب  التصـمي م ( Rummel)درس روَمل  احلكومة ييدأادلوت على ا كتاب  

بلل اإلبـــادة اجلماعيـــة حســـب االنتمـــاء العرقـــي أو الـــدييف أو الـــذي تقـــو  بـــ  الـــدول مـــن خـــ
ــــــادة «هعــــــ  ( democide)السياســــــي، واجملــــــازر والرعــــــب، أي مــــــا يســــــمي  بالدؽلوَســــــاْيد  إب

قتــل ادلســل   أو الــذين ي قتلــون ( دؽلوَســاْيد)وي ْسـَتـــثْـَ  مــن مفنيــو  إبــادة الشــعب . »الشــعب
 .قضائية عداماتإعسكرية أو من جر اء  ياتنتيجة عمل

ــــ   ا اجملمــــوع وخــــبلل الثمــــان  ســــنة األوذل مــــن هــــذا القــــرن ق ت ــــَل رميــــا «قــــد ر روَمــــل أن
بالر  ــاص، بالضــرب، بالتعــذيب، بــالطعن، بــاحلرق، بــالتجويذ، بالتجميــد بــال د، بالســ  ، 

مــــن آخــــر بالتشــــػ يل القســــري، بالــــدتن احلــــي، بــــالتػري ، بــــالتعلي ، بالقصــــه أو بأســــلوب 
مليونــا مــن الرجــال والنســاء واألجتفــال علــى أيــدي حكومــات  262عديــدة أســاليب القتــل ال

ومـــا هـــذا إال تقـــدير حـــذر جـــداأ، ألن احلكومـــات  114».عـــز لومنياجرينيـــا ال نيـــامواجتني أماتـــ 
ويقد ر روَمـل بأنـ  . على العمو  تطم  أو ختفي ادلعلومات ال  تتعل   بالفظائذ ال  تقرتتنيا

 115».جداأ  ادلعقولعدد وهذا  ،مليون ة   252قد يبلع عدد ادلوتى «
، وكمــا يقــول ىهــذا احلصـيلة مــن ادلـوتا  بسـب  تويـرأ روَمــل بـأن الســلطة هـي العامــل ادل

ذا اجلـــن  ولكـــن  ـــوتعـــبل ت ت ـــَا . وكأظلـــا جنســـنا البشـــري تتـــا بـــ  جتـــاعون أســـود عصـــري«
ووجــــد كــــذلا روَمــــل أن مملةــــرات االخــــتبلا  116».بطــــاعون ســــلطوي بــــدال مــــن اجلــــراثي م

االقتصـــادية أو -والـــدالئل االجتماعيـــة( مـــثبل العـــرق، العرقيـــة، الـــدين أو اللػـــة)االجتمـــاعي 
ــــة أو اجلػراتيــــة  ســــلطة كمــــا اســــت ل  أن  ، إبــــادة الشــــعوبليســــ  مناســــبة لتبيــــ الثقاتي

لســـلطة ؽلتــــد مــــن الســـلطة األكثــــر دؽلوقراجتيــــة إذل لكمــــا ت قــــد ر وتـــ  ســــل  م قيــــاس )األنظمـــة 
  (الســلطة األكثــر كلِّيانيــة

 
يبلح  روَمــل تــ. اجلماعيــة بــادة ــاهرة اإل تَـَػــريِّ ادلبلئــ م لتبيــ هــي ادل

ـــفية لنظـــا  مـــا بشـــكل  «بأنـــ   ، أي عنـــد االنتقـــال مـــن نظـــا  كبـــريكلمـــا زادت الســـلطة التعس 
ـــاين علـــى ســـل  م قيـــاس الســـلطة،  حجـــ م  ازداددؽلـــوقراجتي إذل نظـــا  تســـل طي   إذل نظـــا  كل ي

وت ر  مـــدأ الـــت ك  م ادلطلـــ  لنظـــا  مـــا ا يـــ«وبعبـــارات أخـــرأ  117».التقتيـــل بأضـــعاا هائلـــة
تـ ، باجلماعات وادلملسسات االجتماعيـة واالقتصـادية والثقاتيـة، ومـدأ احلكـ م التعسـفي لن 
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كل مـا كانـ  سـلطة «وبالتعـاك ،  118».ل واإلبادة اجلماعيـةيقتتحلج م وةد ة ال التبي  الواا
خفــ  داءاهتا علــى اآلخــرين و اعتــ ، قلــ احلكومــات مقي ــدة والســلطة مو زعــة ومراقبــة ومتوازنــة

 .نتائا روَمل 3يعرض جدول  119».اقرتاتنيا إلبادة الشعب
ــــائا  ــــل يلجــــأ ولتفســــري هــــذا النت العمليــــات الســــلطوية ا األنظمــــة ة بــــ  قارنــــإذل ادلروَم

 :وذليقول عن األ، تاألنظمة الدؽلوقراجتية الكل يانية والعمليات السلطوية ا
ات الـرأي، تسـعى األنظمـة الكليا نيـة إذل تـرض إيـديولوجيا اختبلت فو  بدال من أن تكون أداة ل
. رأي ادلعارضـــةيمامـــاأ ، متجاهلـــة شـــعبدلشـــاكل اجتماعيـــة علـــى المعـــ  معي نـــة أو ديـــن أو حـــل 

زاعات ـومـــن    ـــاول هـــذا األنظمـــة أن تـــت ك  م ا كـــل جوانـــب اجملتمـــذ، وأن تتعامـــل مـــذ النـــ
تمثــــل هــــذا الســــلطة تو لــــد إذل ذلــــا ضــــاتة وإ. الســــلطة تو يــــهبــــالقوة والقنيــــر واخلــــوا، أي ب

الذهان هذا يكمن موضوع و . الذهان اذلَذياين السياسي لدأ الطاغية أو لدأ الطػمة احلاكمة
. عـــدا  مـــن ؽلارســـون إللبلســـتيبلء علـــى احلكـــ م و  يتـــذمر مـــناالعتقـــاد بـــأن هنـــاإ  ااخلـــوا أو 

، للسـلطةوحيـد  ـيدة، أي هـر  ترتيبـمنظمة قسـرية واحـ األنظمة الكليا نية إال  ا وأخرياأ ال توجد 
يـملدي هـذا الوضـذ . تـوازن بعضـنيا الـبعو عـدة أهـرا حي  تو ه  ؤلنظمة الدؽلوقراجتيةخبلتاأ ل
النظا  وخصـوم ، بـ   رلا ة ب كل ادلشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية إذل  و لإذل  

د اتتقـتـََفـاَق م انظـا  مـا، لؽلوقراجتي دالطبذ النق   كلمانيكذا صلد أن   ت. ستضعف وادلتسلط  ادل
إبــادة الشــعب جيننيــا تصــبح . زداد ميلــ  إذل إبــادة الشــعباالتقييــد والتــوازن و إذل ســلطت  ادلركزيــة 

أو تطنيـري البلـد مـن عـرق أجنـيب ة عارضادلشتب  تيني م بادلوسيلة لل ك م كما هو احلال ا تصفية 
 120.أو إعادة بناء اجملتمذ

 :وية ا األنظمة الدؽلوقراجتية يقول روَملوتيما ؼل  العمليات السلط
الدؽلوقراجتيـــة مـــن خـــبلل التصـــوي  وادلفاوضـــات ا األنظمـــة النــــزاعات االجتماعيـــة ؽلكـــن تـــو  

 نياضــعالــ  تالقيــود يرجــذ ويســتند إذل صلــاح هــذا اإلجــراءات إن . دلــة والوســاجتةاوالتنــازالت ادلتب
ط ادلتعارضـة النابعـة مـن التعدديـة الطبيعيـة الضـػو وإذل  على  انعي القـرار االنت ابات التناتسية

ــــة، باإلضــــاتة إذل  دؽلوقراجتيــــة تركــــز علــــى النقــــاش وأظلــــاط ثقاتــــة  وجــــودللمجتمعــــات الدؽلوقراجتي
تضـــبل عـــن ذلـــا تـــان . النــــزاعات تـــو  العقـــبلين والتســـامح ومفاوضـــة االختبلتـــات وادلصـــاحلة و 

أي [أمثـاذل م أخبلقيـا  – ياسي  منني موحا اخلصو  الس – القادة الدؽلوقراجتي  يعت ون اآلخرين
مفاوضــة تفضــيل لعنــه و اا رتــو  ني مومســاوي ]يقصــوهن م عقائــديا أو أخبلقيــا الال يكفــروهن م و 

 121.االختبلتات سلمي ا
يــرأ روَمــل أن أحســن الضــمانات ضــد إبــادة الشــعوب تتمثــل ا االنفتــاح الــدؽلوقراجتي 

ضاتة إذل  ديد حج م إةعو  م،  جترامن ة القادة اَسبإمكان زل َ التنات  السياسي و حرية و 
 .وسلطتنيا احلكومة
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 إبادة الشعوب والسلطة:  2جدول 

  أ( اآال)مقتول   ب)%( نسبة 
ســــــــــــــــــــــــــــــــلطة 

 النظا 

 
 نظا 

 رلموع وجتيف أجنيب إمجالية سنوية

 دؽلوقراجتي األدىن 1217 248 2747 2.23 2.22

 تسل طي ةوسطمت 17565 15281 1473 2.25 2.12

 كل ياين 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 ث6.17 ث2.272

 

" اإلمجاليـــة"النســـبة : ب*  .2876و 2822إبـــادة الشـــعوب هـــذا تشـــمل ادلـــدة بـــ   إحصـــائيات: أ* 
إذل عـــدد الســـكان ا  2876-2822جتـــرا نظــا  مـــا ا ادلــدة مـــن عــدد ضـــ ايا اإلبــادة هــي معـــدل 

هــذا يشــري إذل : ت*  .الواحــدة الســنةخــبلل تعــيف هــذا ادلعــدل " الســنوية"النســبة . منتصــه هــذا ادلــدة
النسـبة : ث*  .اجلماعات ال  ال ختضذ ذلذا التصنيه، كجماعات اإلرهاب الـدو رل والعصـابات احملليـة

 .2833سنة لالسكان  العادلية زلسوبة على أساس عدد

 جذور إرهاب الدولة الجزائرية. 3.2
باختصـــار بعـــو البنيـــات السياســـية واالقتصـــادية للنظـــا  اجلزائـــري الـــ  ا مـــا يلـــي و ننـــاقش 

هقتضـــى إمكانيـــة إدراجنيـــا ضـــمن وذلـــا يينات إلرهـــاب الدولـــة اجلزائريـــة ـتبـــبؽلكـــن و ـــفنيا 
 .آنفا سردناهاالدول ال  نقبلبات العسكرية وإلرهاب بليينية لـالنظريات التب

 ادلركزية العسكرية. 1.4.1
الَوضـذ البنيـوي األول الــذي يزيـد مـن ميـل النظـا  اجلزائـري إذل انتنيــاإ مـن ادللفـ  للنظـر أن 

 يم ـــورتتقــد . لجـــيشلادلركزيــة السياســية  هـــو حقــوق حرمــة اإلنســـان واقــرتاا االنقبلبــات
نـ  أأساسـاأ حـول حـزب سياسـي أنكـر دائمـا العملية السياسية دلـا بعـد االسـتعمار ا اجلزائـر 

 الأ بينمــا تشــب  العمليــة السياســية ا كثــري مــن الــدول اإلتريقيــة بنــدو . اجلــيش، أال وهــو حــزب
بــ  الفوضــوي ة ادلدني ــة واالســتبداد العســكري، تــان أحســن و ــه ذلــا ا اجلزائــر هــو  س  و ينــ

 ةعلـى سـبيل ادلثـال أربعـ  ـدث ت. بندول يتأرجح ب  التـدخل العسـكري وادلراقبـة العسـكرية

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



 منظور سياسي 
 

 

222 

+ + 

+ + 

( 2887وسـبتم   2881يناير و ، 2854يونيو و ، 2851ا سبتم  )نقبلبات عسكرية ا
علـى ل رئـي  مـدين يـاغتكما  ،(2886وسبتم   2856ا ديسم  )نقبلب بلوزلاولتان ل

 2881.122ا يونيو ( أ.إ. )ادل ابرات العسكرية أيدي 
وقعـ  بعـد ذلـا الدْوريـة،  خبلت ادلباةـرةالتـدمن هذا العملية السياسية  خرج وكلما 

ـــة العســـكريةاذل ـــ  تـــوراأ  أةـــنير مـــن االســـتقبلل، مـــن يوليـــو  5ســـنة و 23مـــن أ ـــل . يمن
ســنة  22)احلكــ م العســكري   ــ عامــا  22، عاةــ  الــببلد 2887إذل ديســم   2851
سـلطة سـنوات  ـ   4رل وذالعقيد الشاسلطة سنة     22العقيد بومدين، سلطة    
بــن حكــ م ســنوات  ــ   2)مــن احلكــ م ادلــدين تقــ  أةــنير  5ســنوات و 2و( ال زروالاجلنــر 
  الرؤسـاء ادلـدني  هـا تـيني م بوتفليقـة   إن مجيـذ  123(.بوضيااحك م أةنير     5بلة و

 .جترا ادلملسسة العسكريةمن تنصيبني م 
الت ريــر الــوجتيف وحـــدة ال ةــرتاكي ةــك ل  الدولـــة واجلــيش وحــزب جبنيـــة الوا العنيــد ا

  داخل كـل ادلملسسـات يثلشلوكان اجليش يراقب كل النشاجتات السياسية من خبلل . تتجز أ
ســب  ورللــ  الــوزراء وقيــادة كــان كليــي الوجــود داخــل رللــ  الثــورة األ  إذ السياســية الن بويــة

ابيــة  راقـب كــل النشـاجتات السياســية مـن خــبلل وكالـة إرهكمـا كــان ي. جبنيـة الت ريـر الــوجتيف
     والــدرإ الــوجتيف( الــ  لعبــ  دور الشــرجتة السياســية)كانــ  تســمى بادل ــابرات العســكرية 

وهـيمن اجلـيش  . وهو قوة تتمتذ بسلطات مدنية وقضـائية وعسـكرية هـدتنيا مراقبـة الواليـات
ذوي إقليميـ   قـادة ادلنـاجت  العسـكرية ك كـا  تصراحي  )على حك م الواليات  كذلا

ــَدخ َل دل تســل م مــن وحــا الــدوائر والبلــدي ات ( أنفســني م نفــوذ يتعــدأ نفــوذ الــوالة اذليئــات َت
وامتــــد  كــــذلا تســــل   العســــكر إذل مواقــــذ رئيســــية داخــــل . الداخليــــة ا ةــــملوهناالعســــكرية 

 .ادلملسسات االقتصادية واإلعبل  ع  ضباط ا زي مدين
نـــــة مـــــن الت قليـــــل ادلعتـــــ  للنييم 2882-2878دل يـــــتمك ن الفا ـــــل الـــــدؽلوقراجتي لفـــــرتة 

، حلظــة 2881ويعتـ  انقـبلب ينـاير . العسـكرية علـى احليـاة السياسـية واالقتصــادية اجلزائريـة
 مجيـــذتعكـــ  تشـــكيلة   ومنـــذ ذلـــا احلـــ. يمنـــة العســـكرية بانتقـــا اذلعـــودة و ردة البنـــدول، 

 124.اخلـ  السياسـي للجـيش، الـذي تـ َعـ   تئاتـ  ادل تلفـة زَلْمي ينيـا كـوزراءادلتتالية احلكومات 
ض كــذلا ع َصــب ادلملسســة العســكرية علــى ن َســب تعيينــات عمبلئنيــا داخــل اإلدارة وتتفــاو 
، اليــو  اجلزائــرآلــ  إلينيــا وا الثكنــة الكبــرية الــ   125.الدبلوماســيســلا وال( والة)ة يــاجلنيو 

 

هـذا ادلملسسـة ( Napoleon I)و ـه نـابوليون األول . سـابقاأ  الدولة ادلسـتعم رة ن ترنساعمملسسة موروثة  يالدرإ ه      
إهنـــا يمثـــل مملسســة نصـــه مدنيـــة ونصـــه . ع لل فـــاظ علـــى أمـــن الــببلدو هــي الطريقـــة األكثـــر صلــ«: هـــا يلـــي 2725ســنة 

 ».عالية نوعيةذات عسكرية للمراقبة وهي تنتشر ا مجيذ ربوع الوجتن وترسل تقارير 
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ومرتزقـة      كـأحزاب سياسـيةذنـاب  اجليش رلموعات خا  ة من األمن يملا كذلا تئات 
 126.    ووسائل إعبلمية     ةب  سياسي 
  يـعلكـانوا أكثـر شلـا  الـوجتيف علـى االقتصـاد بسـطوا نفـوذه م ضباط اجلـيش اليـو  كما أن 
بلســـــتفادة مـــــن  ريـــــر لالســـــلطة  ينيســـــتػلون وضـــــعني م كم تكـــــر إذ  ةـــــرتاكيالا العنيـــــد ا

 وقام  احلركة اجلزائرية للضباط األحـرار، وهـي حركـة تنشـ  ا أوروبـا. وخو صة االقتصاد
هتـا  عـدد كبـري ا، بة العسـكريةملسسـادلالشـعب وتسـاد  ضباط منشق  يعارضون قمـذ وتض م

 .بالفساد     من الضباط وةركات متعد دة اجلنسيات
مـــدخوالأ منتظمـــاأ مـــن ةـــركات «تعلـــى ســـبيل ادلثـــال قيـــل أن اللـــواء زلمـــد بتشـــ  يتلقـــى 

ـــاَدركو  ـــة أن »(.Arco)وأَركـــو ( Anadarko)البـــرتول األمريكي
ويتلقـــي اللـــواء العـــر ي بل ـــري  127

علـى عقـد  ـفقة  هاالـ  سـاعدو من ةركة إيطالية لصنذ أنابيب الػاز  »ض ماأ نيرياأ راتباأ ة«
ويتلقـــــى اللـــــواء زلمـــــد العمـــــاري، قائـــــد أركـــــان اجلـــــيش،  128.علـــــى حســـــاب ةـــــركة جزائريـــــة

وأمـــا اللـــواء زلمـــد مـــدين، قائـــد  129».عمـــوالت مـــن ةـــركات أدويـــة ترنســـية تعمـــل بـــاجلزائر«
 م الرئيسـي ا ةـركة جنـوب إتريقيـة للتنقيـب عـن ادلسـاه«، تنيـو مديرية االست بارات واألمن

الــذهب وادلــاس ا اذلوقــار، وحصــل كــذلا علــى مــدخول معتــ  مــن عــدة ةــركات متعــد دة 
رللــــ  إدارة دايــــو «بنـــ  األكــــ  تنيــــو عضــــو ا اأمــــا  130».اجلنســـيات للتنقيــــب عــــن البــــرتول

(Daewoo )مديريـــة )د اللـــواء  ـــاع  العمـــاري، قائـــد التجســـ  ادلضـــاأمـــا  131».ا اجلزائـــر
عموالت واسعة على عقود التزويد باألسـل ة «يتلقى ت،     (خ.إ.  -االست بارات اخلارجية

عمــوالت مــن ادلشــاريذ االســتثمارية الكــ أ «واللــواء زلمــد تــوايت يتلقــى  132».مــن الفرنســي 
والشركات ادلشرتكة للتنقيب عن البرتول، ال  توت ر ذلا ةركات  اخلا ـة لؤلمـن خـدمات أمنيـة 

ـــ  بـــل ن ســـبة مئويـــة علـــى كـــل بئـــرمقا اللـــواء زلمـــد حرجتـــاين  ويتلقـــى 133».نفـــ  يقـــو  أمايت
 

ـــل م والننيضـــة  هنـــاإ َبويحـــزاب العميلـــة للجــيش والـــ  ال رلـــال للشــا ا انتمائنيـــا الع ْصــمــن األ       حركـــة رلتمــذ الس 
 .والتج مذ من أجل الثقاتة والدؽلوقراجتية والت اله الوجتيف اجلمنيوري والتجمذ الوجتيف الدؽلوقراجتي وجبنية الت رير الوجتيف

 الِعْصاهوي  انتمتئهات فا  للشا  مجات  ال  التا  للجاي  العميلا  سيتساي ال شاه  المنظمات  فمثال      
 الجزائاييي  األ هات  تحات ا  للمجتهايي  الي نيا   المنظما  الجزائاييي  عمات لل العات  تحت الا تضم

 .الييميقيا يت  للنست  الجزائي   التجمع

،الشــعب، (El Moudjahid)تلفــزة، اجملاهــد ال: أمثلــة تتعلــ  جبرائــد األخبــار الــ  يــت ك م تينيــا أو ؽللكنيــا العســكر      
 Le Quotidien)، لوكوتيـديان د ران (El Khabar)، اخلـ  (Le Matin)، لوماتـان (Liberté)، ليبـاريت (El Watan)الـوجتن 

d’Oran) لوجتانتيا ،(L'Authentique) د ما الجلري ،(Demain l'Algérie )واأل يل. 
ا  الل صول على عقود وحلماية مصـاحلنيالواسذ النفوذ  ذويتتقر ب الشركات ادلتعد دة اجلنسيات من اجلنراالت       

 .  من الد خلاجلزائر مقابل قس
 .Direction du Renseignement Extérieurبالفرنسية تسمى       
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 134».وةـــركات أخـــرأ دلـــواد البنـــاء( Siemens)عمـــوالت جتاريـــة كبـــرية مـــن ةـــركة ســـيَمْن  «
ةــراء عتــاد للــدرإ الــوجتيف خا ــة مــن «اللــواء بــن عبــاس غز ييــل رةــاوي معتــ ة أثنــاء  وتلقــى

»(.Beretta)ةركة بريطة 
135 

الــذي  4ا نراهــا مــن خــبلل اجلــدول نــركزيــة العســكرية مــن حيــ  حجــ م اجلــيش تانأمــا ادل
لــع القــوة البشــرية العســكرية تتباجلــدول دل عليــ  كمــا يــو . يقــد   تفا ــيل حــول قوتــ  البشــرية

 28مـن القــوات ادلسـل ة لكــل واحـداأ  اأ أو عضــو  ،سـاكن 213لكـل واحــداأ النشـطة جنـدياأ 
الـــــ  تـــــديرها ( مليـــــون 2.4)عـــــدد األدىن للميليشـــــيات ال أخـــــذنا بعـــــ  االعتبـــــارإذا  مـــــواجتن

الــدو ل  مجيــذهــذا األرقــا  بكثــري أرقــا  معظــ م الــدو ل الناميــة و  وتفــوق 136.ادلملسســة العســكرية
جتبيـب : مقارنة هذا األرقا  مذ دالئل القـوأ البشـرية األخـرأ للجزائـردر أيضاأ وغل. ادلتطورة

 1122جـــامعي لكـــل  ذتاســـأو  ،ســـاكن 272ســـاكن، ومـــدرس لكـــل  2122واحـــد لكـــل 
 137.ساكن 3122ساكن وإما  مسجد واحد لكل 

 القوة البشرية العسكرية النشطة للجزائر:  2جدول 
 القوات ال ية 212222 

 القوات ادلضادة لئلرهاب 52222
 القوات الب رية واجلوية 28222
 الدرإ الوجتيف 24222
 احلرس اجلمنيوري 2222

124222  

 ادلليشيات 422222139 2222222138
 رلموع 624222 2124222

 

الــذي يظنيــر تطــو ر  2نبلحظنيــا مــن البيــان تادلــوارد العســكرية بقيــاس مركزيــة اجلــيش أمــا 
ادلعطيــات ادلتعل قــة بالنفقــات قــد أخــذت و  ،النفقــات العســكرية ا الســنوات العشــر األخــرية

ذا النفقـات علـى و تـوي هـ 140.العسكرية من ادلعنيد الدو رل للب وث عن السل م بستوكنيودل
 52)جتــائرات سلصص ــة لعمليــات احلــرب ادلضــادة للثــورة مــن ترنســا  اقتنــاءســبيل ادلثــال علــى 

ومـن جنـوب إتريقيـا ( رلني ـزة بعتـاد الرؤيـة الليليـة( Ecureuil)جتائرة عمودية من نوع إيكـوراي 
وجتــائرات جتســ  بــبل ر ب ــان ( Rooivalk)أســل ة مــن  ــنه أ هــا تينيــا َحَوامــات رويفالــا )
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وجتنييـزات  »أسل ة زلاربة اإلرهـاب«و( مليون رندا 72.2بقيمة      توج  باةارات السلكية
و تــــوي  141.وعربــــات مــــن بريطانيــــا وإيطاليــــا وأدلانيــــا وةــــركات األســــل ة احلربيــــة األمريكيــــة

  68422عتــــاد التعــــذيب مــــن الواليــــات ادلت ــــدة وترنســــا، و اقتنــــاءالنفقــــات كــــذلا علــــى 
ــــري ــــوغرا  مــــن مــــادة ت ــــولَ -كيل ادلســــتعملة ا  ــــناعة الػــــازات ( tri-ethanolamin)مي  إثن

 142.الس امة من ترنسا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1999و 1993 بين تطور النفقات العسكرية الجزائرية:  2بيان       
 

أن النفقــات العســكرية قــد ارتفعــ  بطريقــة مفرجتــة ا الســنوات العشــر  2يوضــح البيــان 
مـا بـ  %  2264بنسـبة ( بالـدينار اجلزائـري)ية ارتفع  النفقات العسكرية السنو . األخرية
، وهـذا يسـاوي نسـبة ارتفـاع (سنوات بعد االنقبلب 5) 2887و( قبل االنقبلب) 2882
كنسـبة مئويـة إلمجـارل %  214بالـدوالر األمريكـي ونسـبة ارتفـاع قيمتنيـا %  227قيمتنيا 

ردات العسكرية والتضـ  م هذا التطور ا النفقات يعك  ارتفاعا كبريا ا الوا. الناتا احمللي
بلػـ  النفقـات العسـكرية ألغـراض قمعيـة داخليـة تقـ  و . لقوات ادلسل ةا عدد اادلستمر 
 143.دوالر أمريكي مليار 6.7قيمة  1222و 2881ما ب  
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 سعر النفط
 النفقات العسكرية
 عدد المجازر

النفقات العسكرية 
(

مليار دينار جزائري
) 

ط 
النف

يل 
 برم

سعر
(

كي
ألمري

الر ا
دو

بال
) 

ازر
مج

ي لل
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لعد

ا
 

 11نتــاج الصــناعي بنســبة إلوتــزامن هــذا االرتفــاع، كمــا تبينــ  الصــورة، مــذ اطلفــاض ا ا
دوالر ا  1422قــومي اإلمجــارل الفــردي مــن وســقوط الــدخل ال 2886و 2882بــ  % 
هـذا ادلصـاريه ادلفرجتـة مـذ تـزامن ارتفـاع و . 2886دوالر ا سنة  2522إذل  2876سنة 

ا نشـــاط اجملــازر كمــا يشــري إذل ذلـــا  حــادنتــاج الػـــاز والبــرتول وارتفــاع إزيــادة ضــ مة ا 
     .3البيان 

 1998-1993نشاط المجازر الغاز و /نتاج النفطإتطور النفقات العسكرية و :  2بيان 
 

ـــل لنفقـــات احلكومـــة اجلزائريـــة 5ػلتـــوي اجلـــدول  وأعـــد هـــذا اجلـــدول  .علـــى توزيـــذ مفص 
 144.عطيات وزارة ادلاليةيناأ همستع( Testas)تسطاس 

تــأيت نفقــات . هــذا اجلــدول كيــه تنفــ  احلكومــة كــل دوالر مــن مــدخول الضــرائببــ ِّ ي
يمثـل  اخلـدمات العام ـة، ا الرتبـة الثالثـة وهـي، وهو عنصر يـدخل ا  ـنه »الدتاع الوجتيف«

 وبادلقابل تنف  احلكومة أقل بكثري . من كل دوالر جديد ينف  (2.2)عشر دوالر 
 
 :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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 توزيع مفّصل لنفقات الحكومة الجزائرية:  2جدول 
 صنف دوالر أمريكي مرتبة
 عامةالدمات اخل 2.1118 
 مكتب الرئي  2.2248 27
 الدتاع الوجتيف 2.2226 2

 الشملون اخلارجية 2.2211 22
 الداخلية 2.2588 3

 العدل 2.2283 23
 ادلالية 2.2122 7

 الت طي  2.2224 14
 

 جتماعيةاالدمات اخل 2.2124 
 ثانويالبتدائي و اتعلي م ال 2.1284 1

 ب  التعلي م عارل و ال 2.2253 26
 دينيةالرتبية ال 2.2222 11
 ص ةال 2.2468 4

 ثقاتةالعبل  و اإل 2.2288 22
 جتماعيةاالشػل وةملون ال 2.2262 8

 اجملاهدين. و 2.2222 21
 رياضةالشباب و ال 2.2241 12

 

 قتصاديةاالدمات اخل 2.2322 
 زراعةال 2.2272 24
 يالر  2.2227 22
 طاقةالصناعة و ال 2.2242 28
 ةوميعمالةػال األ 2.2226 12
 سكنلابناء و ال 2.2222 13
 نقلال 2.2257 25
 سياحةال 2.2222 15
 تجارةال 2.2228 12

 

 خرأاألدمات اخل 2.3245 
 ربا الديون العامة 2.2214 5
 إعانات مالية 2.2118 6
 خدمات عمومية أخرأ 2.2521 2

 مجموع 1.3333 
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لعارل أو على التعلي م ا( دوالر من كل دوالر جديد ينف  2.23)على اخلدمات االقتصادية 
وغلعــل هــذا الوضــذ (. 8مرتبــة )وعلــى التشــػيل والشــملون االجتماعيــة ( 26مرتبــة )والب ــ  

 .من اجلزائر أحد الدول األكثر عسكرة ا العادل

 التبعية االقتصادية. 4.4.1
يـول النظـا  اجلزائـري إذل انتنيـاإ حقـوق عامـل حـاتز دلأما السبب البنيوي الثـاين الـذي يـ ز ك

نَــة لل ــارج تاا االنقبلبــات حرمــة اإلنســان واقــرت  ْزم 
 
تبعيــة التصــدير )نيــو التبعيــة االقتصــادية ادل

نتـائا ا الأسـوأ مـن وأما النتائا االقتصادية للجزائر تنيي تعت  ومنذ ترتة جتويلة (. وادلديونية
وبقـــي قطـــاع احملروقـــات يشـــكل  145.العـــادل حســـب معنيـــد الدراســـات االســـرتاتيجية والدوَّليـــة

 ل احلكومـةيخادمـمـن %  52من مدخول الصادرات وحوارل %  87إذل  84بانتظا  من 
َه بديل ذلما الهنار إمجارل الناتا احملل ـي مـن أ ـل سـاكن  دلو نف إذ الػاز والبرتول أو اْكت ش 

غلعــــــل عــــــد  التنــــــوع االقتصــــــادي والتبعيــــــة ادلفرجتــــــة لقطــــــاع احملروقــــــات  146.دوالر 1.4إذل 
ن اقتصــاد اجلزائــر عرضــة للت ػــريات ا ســعر مــ( الطاقــة قطــاعالــ   ــي  مســتقبل  شــكوإوال)

دخلـ   2875هنيار أسـعار البـرتول سـنة اتاثر . الػاز والبرتول ال  هي خارج  ك  م اجلزائر
معـد ل وبلـع %  42اجلزائر ا ركود اقتصادي حاد  عندما اطلفض  العائـدات تقريبـا بنسـبة 

وخــبلل  147%. 112 وهــو ملــ  أال إذل عائــدات التصــدير عبئــا يســت يل بالنســبة الــد ين 
إذل واردات تصــدير احملروقـــات بالنســبة الــد ين معــد ل بلــع  2886هنيــار ســعر البــرتول ســنة ا

ا أقصـــى ا ســـعر احملروقـــات بـــاجراءات  هنيـــارات دائمـــاالمثـــل هـــذا ا وتـ ْتبَـــذ%.  122 :حـــد 
اين منـ  قاسية تنعك  سلبيا على أغلبية اجملتمذ، وت فاق م احلرمان الـذي ت عـتقشفية اقتصادية 

ـــــخ االحتجاجـــــات ـــــاظ وترس  التنـــــو ع  إذن  انعـــــدات. ةـــــرائح اجملتمـــــذ احملرومـــــة، وتولِـّــــد االغتي
ــــة ادلفرجتــــة  ــــداتاالقتصــــادي والتبعي ــــى عائ ــــات هــــ عل ــــ  ختــــل  مــــل واعال ي مــــن أهــــ ماحملروق ال

 .االستقرارب
ر ي وبالنسبة لتبعية ادلديونيـة تـان اجلزائـر هـي إحـدأ الـدول األكثـر مديونيـة ا العـادل العـ

كانـ  ديـون اجلزائـر تقـد ر   2865ا سـنة  148.مصر وإيران والسودانديون ديوهنا  تفوقإذ 
 32بليــون دوالر ا أواخــر الثمانينــات   تفاقمــ  إذل  15دوالر   ارتفعــ  إذل  مليــار 5بـــ

إذا قــــد رنا الــــد يون  149(.الــــديون العســــكريةألينيــــا نا فضــــأإذا ) 2888بليــــون دوالر ا ســــنة 
 2886.150و 2865مــــر ة بـــــ   62قــــد تضــــاعف  تنجـــــدها ينار اجلزائــــري بالــــداخلارجيــــة 

 2874سـنة %  21.3 معـدل إذل إمجارل الناتا احمللـي مـن وارتفع  الديون اخلارجية نسبةأ 
 2888.151ســــنة %  72وحــــوارل  2886ســــنة %  56  إذل  2882ســــنة %  42إذل 

بلػـ   قـد هاالتصدير صَلد نسبة إذل عائداتبالدتعات خدمة ادلديونية معدل وإذا نظرنا إذل 
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يعتـــ   اوهـــو مـــ 2888ســـنة %  32طلفضـــ  تـــدرغليا إذل نســـبة ا   2882ســـنة %  71
ضــخ  أكـــ  كم يــة شلكنــة مــن الػـــاز والبــرتول لســد  احلمـــل  علــىعاليــا جــدا، إذ يــرغ م اجلزائـــر 

تســديد  مــن أجــلإن مــا أنفقتــ  اجلزائــر ا العشــرت  األخريتــ   152.ادلتزايــد خلدمــة ادلديونيــة
عــن الــديون نفســنيا، كــان كاتيــا حلــل الكثــري مــن مشــاكلنيا االقتصــادية  تضــبلتوائــد الــديون 

 مليـــار 5إذل  4)لـــديون ل خدمـــةأ  ســـنوياأ ادلبلـــع الـــذي تدتعـــ  اجلزائـــر يفـــوق  حيـــ  والسياســـية
 .عد ة مر ات ما تنفق  احلكومة على الص ة واإلسكان والتعلي م( دوالر

الـــديون ا أوائـــل الثمانينـــات اســـتدعى تـــدخ ل  تســـديدعـــن عجـــز الأن مـــن ذلـــا واأَلَمـــر  
ث ــة لئلرهــاب    

 ي لقــبترضــ  هــذا ادلملسســة الدو ليــة مــا و .  ــندوق النقــد الــدو رل بسياســت  ادل
عامــل وختفــيو النفقــات ألــه  722أد أ إذل جتــرد أكثــر مــن شلــا  »برنــاما إعــادة اذليكلــة«بـــ

وتــــرض . ذائيــــة األساســــيةدعــــ م ادلــــواد الػعلــــى التعلــــي م والصــــ ة، و مســــتوأ العموميــــة علــــى 
 خـبلل%  22  بلػـرغـ م أن نسـبة البطالـة القاسـية جـراءات إل ندوق الن قد الدو رل هـذا ا

وان عـدد العـاجتل  عـن الشــػل . 2888سـنة %  32وارتفعـ  إذل أكثـر مـن  2883سـنة 
 23عيش أكثـر مـن وي 2887.153مليون سنة  4.2إذل  2881مليون سنة  2.2زداد من ا

 2.26 يقل عنحسب التعريه الدو رل، أي بَدْخل يومي ادلدقذ الفقر    مليون جزائري 
  عــدد الفقــراء، الطبقــة ادلتوســطة إذل حــد كبــري وتثلَّــقــد تقلصــ  و  154(.عتبــة الفقــر)دوالر 

سياســة  ــندوق النقــد الــدورل مــن جــراء  ألغلبيــة اجلزائــري  ةع االجتماعيــا وضــاألتــدهورت و 
معـــد ل االعـــتبلل وارتفـــذ  155.ريه االجتماعيـــةختفـــيو االســـتنيبلإ وادلصــاالــ  عمـــدت إذل 

  نقرضقد اكما عادت أوبئة كان  نيات،  ل واألماجتفاأللدأ معدل الَوتـََيات  كذاالوجتيف و 
الســـل، التفويـــد، الكلـــب، األمجي ـــة، احلْصـــبة، ) 2881قبـــل يمامـــاأ أو تراجعـــ  تراجعـــاأ كبـــرياأ 

ــــ ايا والز نــــوزااخلنـــوق، الز حــــار،  ثــــر مــــن مليــــون جتفــــل مــــن ســــوء يعــــاين أك 156(.لتنيــــاب السَّ
أقـــــل مـــــن ادلتطلَّـــــب اليـــــومي األدىن مـــــن علــــى مخـــــ  العـــــائبلت اجلزائريـــــة   صـــــلالتػذيــــة، و 

ـــرات، كمـــا تعـــاين  ـــدَّ  بســـبب الـــنق  %  34احل رْي ـــوالدة مـــن تقـــر ال مـــن النســـاء ا ســـن ال
. ة هــذا القطــاعيزانيــدل ســتمرادلض افــاالطلوتــدهور كــذلا قطــاع الرتبيــة بســبب  157.الػــذائي

 2886.158و 2876مــــا بــــ  %  52فضــــ  مــــثبل نفقــــات جْتنييــــزات قطــــاع الرتبيــــة بـــــطلات
عـن ذوينيـ م طـرد أو عجـز البسـبب وياأ مليـون جتفـل ادلدرسـة بـدون ةـنيادة سـن نصـهويػادر 

 159%. 84بتــدائي إذل اجلامعــة ال، كمــا بلػــ  نســبة الرســوب مــن اةدراســ مــل نفقــات ال
مليـون  3.512 م أن اجلزائـر تفتقـد إذل وترض  ـندوق النقـد الـدورل سياسـات  اإلجراميـة رغـ

ســكن ســنوياأ، ا حــ  أن آالا  222بنــاء أكثــر مــن  نعــاجزة عــتبقــى الدولــة أن ســكن و 
 160.مبلي  5سنة جتاوز  28ن ني م عسنالذين تزيد عدد الع ز اب 
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وبـــــالطبذ تـــــان برنـــــاما إعـــــادة اذليكلـــــة لصـــــندوق النقـــــد الـــــدو رل دل يســـــتنيدا النفقـــــات 
اليــو  تكل ــه اجلزائــَر هــي ارتفعــ  بصــورة مذهلــة، و الــ  و  2البيــان  العســكرية الــ  يعرضــنيا

زاا احتياجتات الطاقة ال  ال تعو ض، وضـياع عائـدات التصـدير حلسـاب جتـار ـادلوَت واستن
لعكـــ  تـــان يمويـــل احلـــرب وعلـــى ا. احلـــروب الـــدو لي  وكـــذلا مزيـــد مـــن الـــديون ادلســـتعب دة

ادليليشـــيات، حـــدث هباركـــة  ـــندوق النقـــد باإلضـــاتة إذل تكـــوين وتـــدريب وتســـليح رجـــال 
، (Jean-Paul Mari)حســب مو ــه رلنيــول رتيــذ ادلســتوأ ذكــرا جــون  ــول مــاري . الــدوَّرل

وباإلضـاتة  161.من رجال ادليليشيات 42222تان  ندوق النقد الدورل أَذ ن جلي ا بتجنيد 
ديد أجــور إذل ةــراء األســل ة تــان نســبة هامــة مــن عائــدات الػــاز والبــرتول تــذهب إذل تســ

ؽلتص ون مذ اجليش وقوات األمن موارد واسعة من  لذينمن رجال ادليليشيات اآالا  422
تمـــثبل، حســـب حســـ  زهـــوان، نائـــب رئـــي  الر ابطـــة اجلزائريـــة للـــد تاع عـــن . خـــريات الـــببلد

من ميزانية والية بومرداس، الواقعة ةرق العا مة، ت نف  على %  62حقوق اإلنسان، تان 
نفقـات اخلـدمات العسـكرية لصـاحل علـى وال يوجد كذلا أي قيد  162.الشرجتةادليليشيات و 

( Defence Systems Limited) 163ةركات احلرب ادلتعد دة اجلنسيات، كشركة أجنيزة الـدتاع
الــ   صــل علــى ســني م مــن عائــدات ( Executive Outcomes) 164وإيْكزكتيــه أوتكــوم 

حســــب و . أجورين مــــن مجيــــذ أضلــــاء العــــادلالبــــرتول، وادلرتزقــــة وضــــباط ادل ــــابرات والقتلــــة ادلــــ
مقابــل  ت قــد مصــادر دبلوماســية، تــان خــدمات احلــر اس اخلا  ــ  وتــأجري العربــات ادلصــف  ة 

وؽلثــل هــذا ادلبلــع علــى األقــل عشــرة أضــعاا الر اتــب الشــنيري األدىن . دوالر لليــو  2222
 1422ار مــن الــذي اهنــ –بالــد خل القــومي اإلمجــارل للفــرد ذلــا مقارنــة إن و  165.ادلضــمون

تعطـي نظــرة علــى مـدأ ادلأســاة الــ   – 2886دوالر ســنة  2522إذل  2876دوالر سـنة 
 .أ اب  اجلزائر

إلعـــادة اذليكلـــة للفســـاد البنيـــوي الـــذي بتاتـــاأ ودل يتعـــر ض برنـــاما  ـــندوق النقـــد الـــدو رل 
ريــــل ا أب( Challenges)نشــــرت اجملل ـــة االقتصــــادية ةـــالنجيز . زا االقتصــــاد اجلزائـــريـيستنـــ

ليــارات ورجــال األعمــال الــذين كد ســوا ادل ]…[اجلزائــري  ليــارديرات ادل«أثــا حــول  2888
مــن الفرنكــات الفرنســية علــى األرجــح نتيجــة عبلقــاهت م الوثيقــة بادلملسســة العســكرية ومصــاحل 

،     ثروهت م احملـتف   ـا خـارج اجلزائـر، وخا  ـة ا البنـوإ الػربي ـة قد رتو  166».األمن ا الببلد

 

 2457يقــد ر مركــز الدراســات االســرتاتيجية والدو ليــة ا الواليــات ادلت ــدة بــأن الثــروة اخلا ــة ا العــادل العــر ي تبلــع       
بليـون  722ادلركـز بـأن  ويقدر(. مليون دوالر لكل ترد 73.6هعدل )ة   تق   122222بليون دوالرا وهي ملا لـ

 Centre of Strategic andراجـذ . دوالر مـن رلمـوع ثــروة العـادل العــر ي ؽللكنيـا أتــراد مـن ادلػــرب العـر ي ولبنــان ومصـر

International Studies, Strategic Development in the Maghreb, CSIS, Washington 1997, p. 24. 
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ظلــو الفســاد  –الــوزير األول األســب   –براعلــي عبــد احلميــد اإليقــد ر و  167.دوالرا مليــار 32ـبـ
 .بليون دوالرا ا السنة 1إذل  2.4أوارل 
كـــل هـــذا ادلعطيـــات تـــد ع م وجنيـــة النظـــر القائلـــة بـــأن عســـكرة النظـــا  والقمـــذ الـــذي إن  

لسياسـية احلقيقيـة االجتماعيـة وادلعارضـة ا أو ؽلارس  ينيدتان لـي  تقـ  لتفكيـا وتـدمري الق ـ
كوســيلة   –الحتجــاج امــن خــبلل اإلرهــاب الــذي يشــل  كــل أنــواع  –وإظلــا كــذلا يعمــبلن 

وجعـــل ة وحشـــادلتللتػيـــري القســـري لبلقتصـــاد واجملتمـــذ مـــن أجـــل تأســـي  نـــوع مـــن الرأ اليـــة 
 اقتصــاد اجلزائــر أكثــر تبعيــة للنظــا  العــادلي، وهــذا لصــاحل الرأ ــال العــادلي وأعوانــ  ا اجلزائــر

 .على حساب األغلبية الس احقة للمجتمذ اجلزائري
ادلعــذ بون ا ا كتــاب  ــذا االســتعمار اجلديــد ( Frantz Fanon)ترانتــز تــانون لقــد تنبــأ 

مصـيبة الـوعي «تنبـأ تـانون ا اجلـزء بعنـوان  .أثنـاء حـرب الت ريـر اجلزائريـة ألفـ الذي  األرض
 :النامية الدول ذا التطور التارؼلي تقال أن ا  »الوجتيف

. أين يتعايش الثراء الفاحش مذ البملس الشديد، عـادة مـا يكـون اجلـيش والشـرجتة دعـائ م للنظـا 
كونــان  ــ  إرةــاد اخلــ اء يوهنــاإ قاعــدة أخــرأ ال بــد  مــن تــذك رها وهــي أن اجلــيش والشــرجتة 

قي بـا  تـ وتكون قوة هذا الشرجتة وقدرة هـذا اجلـيش متناسـبة مـذ الركـود الـذي تــئن  . األجانب
. الكــ أ أم ــا ال جوازيــة الوجتنيــة تاهنــا تبيــذ نفســنيا أكثــر تــأكثر وعلنــا للشــركات األجنبيــة. األمــة

متيـــازات ويثـــرأ الـــوزراء وتت ـــو ل نســـاؤه م إذل قـــدور ويـــدب ر النـــواب الو ـــ  العمـــوالت تتزايـــد ا
  168.ةارإ ا هذا القاتلة الكبرية للفسادإال  و رجل مجارإ  أوأحواذل م وال يبقى رجل ةرجتة 

نزالق أمة ضلو دولة بوليسية قمعي ة هو نتيجـة للمعطيـات االقتصـادية احسب تانون تان 
يشـنيد بـروز اجلـيش والشـرجتة  تنـزالق الالطور الننيائي ذلذا اأما . ادلستقلة حديثاأ ادلقيد ة لؤلمة 

ــل  هيمنتنيــا علــى الســابقةكَ َكمــ  بــ  االقتصــاد الــوجتيف والن بــة االســتعمارية  ، الــ  تـ َوا  
هنيـار االقتصـاد الـوجتيف ووقـوع األمـة اويـَْقـوأ نفـوذ اجلـيش مـذ . احلياة السياسية واالقتصـادية

 :يصه تانون الز بائن ادلعم رين اجلدد ها يليو .    تبعي ة االستعمار اجلديد التامة
 اجتفون أوراق النقد البنكيـة علـى خلفيـة بلـد يت، الذين     يصبح رلمذ االستػبللي  ادلزخرت 

وهكذا . عاجبل أ  آجبل لعبة ب  أيدي اجليش تـ ر إ هنيارة من جترا اخل اء األجانب بائ ،
 

وهـي تشـكو مـن خلـل علـى ادلسـتوأ األخبلقـي . يـة االقتصـادية واالجتماعيـةال يملـا هـذا الن بـة أي برنـاما للتنم      
وعجزهــا علــى التســيري الفع ــال لبلقتصــاد الــوجتيف ػلو ذلــا إذل طلبــة عقيمــة وتاتنيــة (. مػرتبــة)والسياســي والفكــري والنفســاين 

الوجتنيــة الــ  ترضــى بــدورها  ال جوازيــة «يــتكل م تــانون عــن . يكــون إصلازهــا الوحيــد هــو إعــادة تأســي  اجملتمــذ االســتعماري
ليس  ال جوازيـة الوجتنيـة ا الـدول . ال صلد ا هذا ال جوازية الوجتنية ال  ناعي  وال أرباب أموال: كوكيل عمل للػرب

ــة ضلــو ا كــأن . إن جنيودهــا منصــب ة ا نشــاجتات ذات الطــابذ الَوســيطي. نتــاج واالخــرتاع والبنــاء والعمــلإلادلت لفــة موجني 
 .Fراجذ  ».ذلا نفسية رجال األعمال ال قادة الصناعات ذة هي التواجد داخل القنوات وتدبري الصفقات إهوايتنيا العميق

Fanon, Les damnés de la terre, Editions ENAG, Alger 1987, p. 148 
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واجلـيش  اه مارس القوة ادلستعم رة السابقة احلكـ م غـري ادلباةـر عـن جتريـ  ال جـوازي  الـذين ترعـيم  
 169.ر الشعب وةل  حركت  وإرهاب انيا والذي تكون منيمت  حصئبواسطة خ ا املجتر تالذي 

 تمةخالصة وخا. 2
ـــر خـــبلل الســـنوات  أتـــراد  مجيـــذاألخـــرية مـــ    العشـــرلقـــد انتشـــر جـــو  مـــن الر عـــب ا اجلزائ

ودل يكــن هــذا الرعــب اجلمــاعي رلــر د منتـوج جــانيب للمجا ــة ادلســل  ة، بــل هــو أداة . اجملتمـذ
أنواعـــاأ سلتلفـــة مـــن انتنياكـــات  وعـــن قصـــدالســـرتاتيجية احلـــرب ادلضـــادة للثـــورة الـــ  تو ـــه 

تناولـــ  هـــذا ادلقالـــة بعـــو . ســـان، مـــن أجـــل تصـــنيذ اخلـــوا وادلنـــاورة بـــ حقـــوق حرمـــة اإلن
 الســــجن السياســــي، التعـــذيب، اإلخفــــاء القســــري، اإلعــــدا  بــــبل)انتنياكـــات هــــذا احلقــــوق 

 ـنذ  يـةكيفعـن  باإلضاتة إذل الدعاية احلربية للشـرح عـ  تفا ـيل ملموسـة ( زلاكمة واجملازر
 .تاجلنراالوادلناورة ب  من جترا اخلوا وغرس 
لل ــوا قــد اســت دم  كجــزء ال يتجــز أ مــن اســرتاتيجية  ادلو لــدةجــرائ م الدولــة هــذا إن 

لل ـوا   السياسـيةتعرض هذا ادلقال إذل بعـو اآلثـار قد و . للت ك  م السياسي واالجتماعي
كتــدمري اجلبنيــة اإلســبلمية لئلنقــاذ وقلــب الــوالء السياســي للســك ان الــذين اســتنيدتوا وجتــرًن 

وإضــــــعاا ادلشـــــاركة السياســـــية وتػيــــــري الســـــلوإ االنت ـــــا ي للواليــــــات ادلعارضـــــة السياســـــية 
ــــةثــــار اخلــــوا آلبالنســــبة أمــــا . ســــتنيدتةادل نــــاقش ادلقــــال الضــــرر البلحــــ  تقــــد ، االجتماعي

نفراديـة، باإلضـاتة إذل االسـتقطاب الوتقدان التضامن االجتماعي والثقة وزيـادة ا تبالعائبل
والتسـوي ة للنسـيا االجتمـاعي اجلزائـري األتـراد ا  ويرتإ هذا الت طي م. والتجزئة االجتماعية

 .عزلة و م  وضعه وقنوط
رغــ م اآلثــار  ثقاتــة الثقــة بــالنف  و ــاهرة الــوعي وادلقاومــة وادلقــال أيضــا إذل ظلــ أةــاركمـا 

يمكنـ  اجتماعيـة وسياسـية  أو وذ ك ْرت عد ة أمثلة لرجال ونساء وق ـ. ادلدم رة إلرهاب الدولة
وقـــد    . واجتن ادلـــعـــن حقـــوق   للر عـــب وداتعـــباســـلة مقاومـــة  تر جتـــاوز اخلـــوا وأ نيـــمـــن 

اسـرتاتيجية وبـراما لل ـد سـطري كذلا ادلقال نقدا لفشل األحـزاب السياسـية ادلعارضـة ا ت
أكــ  عــدد مــن ادلــواجتن  خلــوض هــذا  جتنيــدجملتمــذ مــن الرعــب و امــن ســطوة اجلــيش ومحايــة 

 .النضال
ح أن تبيـــ  ا ضـــيبعـــد اإل. اب الدولـــة اجلزائـــريوأخـــريا قـــد   ادلقـــال تبيينـــات علميـــة إلرهـــ

إرهاب الدولة بادلفنيو  العلمي يعيف إ نيار إرهاب الدولة ا اجلزائر كنموذج وجبلء لنظاميـة 
ادلركزيــة العســكرية والتبعيــة ) تيــة مشوليــة وجتريبيــة مــا، استعرضــ  الدراســة نظــريت  بنيــويت  

عـــ  تفاوتـــات الـــدول الـــ  اقرتحـــ  لتبيـــ   ونظريـــة روَمـــل للنــــزاع علـــى الســـلطة( االقتصـــادية
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نـوقش إمكـان ومـدأ إدراج الظـروا  بعـد ذلـا. حقـوق حرمـة اإلنسـان اانتنياكاهتا  العادل
واســـتنتا ادلقـــال أن مركزيـــة اجلـــيش والتبعيـــة . البنيويـــة للدولـــة اجلزائريـــة ضـــمن هـــذا النظريـــات

َنة القتصاد اجلزائر يوت ران تبييناأ للسلوإ اإلرها ْزم 
 
 . ي للنظا  اجلزائريادل

وبــالطبذ تــان الكــبل  عــن التبيــ  اإلحصــائي واألســباب البنيويــة إلرهــاب الدولــة ال يعــيف 
حال من األحوال إقصاء األحكا  األخبلقية والقضائية ال  تتطلبنيـا هـذا اجلـرائ م، كمـا  ةبأي

ْنَجـــــر ة عننيـــــا
 
مزيـــــ  عقلنـــــة لتب األجتروحـــــاتليســـــ  هـــــذا و . ال تزيـــــل ادلســـــملولية الش صـــــية ادل

بعــ  االعتبــار الر عــب  ذأخــل َمــن  األجســاد واألرواح أو تننيــيا لعــذاب الضــ ايا وعــائبلهت م
 قيـاس  يسـت يل أنـول َمـن أدرإ  ا ادلفـاهي م ادلسـتعملةمين تنطوي علينيذاحلقيقي والعذاب الل

 .األدل وادلعاناة
ر عــــب غــــري أن عــــد  القابليــــة للقيــــاس هاتــــ  ال ؽلكــــن أن تــــدتذ إذل االكتفــــاء بتســــجيل ال

والكـــبل  عـــن التبيينـــات البنيويـــة هـــو رتضـــنيا  . والعـــذاب ا هـــذا الفـــرتة احلالكـــة مـــن تارؼلنـــا
 .كمصيبة حتمية أو لعنة تارؼلية وإدراكنيا كعملية قابلة للتفكيا

ال يكمـــن العنـــه ا احلْربـــات بقـــدر مـــا «(: Mahatma Ghandi)غانـــدي  اقـــال ماهتمـــ
ع إذل القمذ السياسـي هـو هثابـة تـتح نقـاش حـول زو ـتعي  الن ».يكمن ا ما  مي  احلْربات

 .هذا ادلوضوع حولونأمل أن يتوا ل النقاش . اإل بلحات البنيوية ادلطلوبة إلزالت 
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