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 �خص: م

البحثيةتبت الورقة  و   دراسة  �� هذه  ا�جزائر   �� اإلرهاب  ا�حرب ع��  خطاب  من  أتفكيك  محاولة  مضمرات  وصالھ 

مختلف   الكشف عن  �سائلرهاب" بما تحملھ هذه العبارة من دالالت  إل "ا�حرب ع�� ا  تخالل ال��ك�� ع�� استعماال 

ن توظيفات  أوقد كشفت الدراسة  ،  �� النسق السيا��ي ا�جزائري   الوظيفي  اواستظهار �عده  اومحتو�ا��  امضامي��

تقاطع عنف   نھ يقع �� صميم  أحيان خصوصا و ب األ رهاب �� ا�جزائر ال ت�ون بر�ئة �� غالإل خطاب ا�حرب ع�� ا

نما دائما ما يحمل �� �ي ما �علن عنھ فقط، و أذ ال يمكن تحليل مضامينھ الظاهرة،  إلسياسة وسياسة العنف،  ا

القائمإثر  أ  ��ا دائما تندرج ضمن مس�� اقتفاءأبرهنت  ثناياه �عب��ات مضمرة   النظام  كما    ،ضفاء الشرعية ع�� 

و   برزت يراد �سو�قھ،  الداخ�� وا�خار�� كما  املستوى  نموذجا فر�دا ع��  اعتباره  يضا  أتناقضاتھ بخصوص مدى 

الدراسةكشف ارتفاع وت��ة االحتجاجات    ت  ل�حد من  اعتماده �وسيلة  �عد  عن  مة أز كرد فعل جماه��ي ع��  ال�ي 

 النظام ا�حاكم. 

Abstract : 

This research paper aims to study the implications of the discourse of the war on terrorism in 

Algeria and try to dismantle it by focusing on the uses of the “war on terrorism” with the 

implications this phrase carries, questioning the disclosure of its various contents and 

contents, and memorizing its functional dimension in the Algerian political system. The 

discourse of the war on terrorism in Algeria is not often innocent, especially since it is at the 

heart of the intersection of political violence and the politics of violence, as it is not possible 

to analyze its apparent contents, that is, what is announced only. Tracing the legitimization 

effect of the existing regime, as its contradictions emerged regarding the extent to which it is 

considered a unique model at the internal and external levels as it is intended to be 

marketed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مضمرات خطاب الحرب على اإلرھاب في الجزائر:
 بین عنف السیاسة وسیاسة العنف

 

  
 
 
 

 
2021 أكتوبر 05   3 الصفحة     

 : مقدمة

 خصبا للبحث �� العلوم االجتماعية، وهو أمر يتما��ى مع األهمية ال�ي اكتسب��ا       
ً

�عت�� اإلرهاب �ش�ل عام مجاال

،  إذ هناك العديد من األسئلة ا�ختلفة واملتنوعة  2001سبتم��    11هذه الظاهرة �� ا�جتمع العاملي �عد �جمات  

ا ودراس��ا بخصوص هذه الظاهرة، ومن بي��ا خطاب الفاعل�ن السياسي�ن ا�ختلف�ن، رغم أنھ من ثار��إال�ي تمت  

ال�حيح أنھ ليس من أك��ها شيوًعا. كما خضعت البنية املفاهيمية والنظر�ة حول ظاهرة اإلرهاب لتغطية إعالمية 

أو ن لغة "ا�حرب ع��  أ"  و بحسب ريشارد جاكسون   1مكثفة وأمننة قو�ة. ا�ع�اس محايد  اإلرهاب" ليست مجرد 

فائقة  �عناية  خطاب عام مب�ي  باألحرى،  السياسية ووقائع اإلرهاب وم�افحة اإلرهاب، فهو  للمناقشات  موضو�� 

� خصيًصا  واألهم من ذلكومصمم  بطبيع��ا.  معقولة ومسؤولة و"جيدة"  تبدو  ا�حرب  لغة وممارسات  جعل  أن   ،

�� ذلك زعزعة استقرار ا�جتمع األخال��، "ا�حرب ع�� اإلرهاب" �ش�ل تحديا بما  الديمقراطية،  للدولة  ت خط��ة 

ن�ج  صياغة  ومنع  الديمقراطية،  مؤسسات  شرعية  وتقو�ض  املدنية،  والثقافة  الديمقراطية  القيم  و�ضعاف 

 .2يحتمل أن ي�ون أك�� فعالية مل�افحة اإلرهاب

من�      �سقا  باعتباره  العام  السيا��ي  ا�خطاب  تحليل  �عض  يكشف  تفضيل  يتم  كيف  تحديده  خالل  من  جًيا 

، وكيف ع�� السلطة  أش�ال املعرفة ع�� غ��ها، وكيف يتم بناء الهو�ة وا�حفاظ عل��ا، وكيف يتم إضفاء الشرعية

�ش�ل   ج و�عادة إنتاج هذا ا�خطابإجماع اآلراء، و إنتا  -، و كيف يتم  يع املمارسات السياسية واملؤسسيةيتم تطب

بدال من ذلك، �� جزء من    ايدة للواقع االجتما�� والسيا��ي.بات السياسية ليست ا�ع�اسات محن ا�خطاإفكري.  

الواق  الواقع.  –ع  هذا  تأث�� ع�� صنع  لن   لد��ا  العسكر�ة والسياسية  بأ�عادها  "ا�حرب ع�� اإلرهاب"  إن ممارسة 

ا�خطاب   اإلرهاب:  أو خطاب م�افحة  اللغة املصاحبة  بدون  أو متآلفان.  واملمارست�ون ممكنة  وعالوة ة م��ابطان 

بناء إ��ا  أيديولو�� وا�ح؛  لها طا�ع  �ش�ل   أو    و�شر "املع�ى �� خدمة السلطة".   ع�� ذلك، ا�خطابات السياسية 

تحديًد  �� اأك��  الهيمنة  عالقات  وتحو�ل  إنتاج  و�عادة  إنتاج   �� �ساهم  للمع�ى  ك��كيبات  ا�خطابات  �عمل   ،

 .3ا�جتمع

ي� السياق  هذا  او��  ع��  ا�حرب  خطاب  خصوصا  إل �ز  والتفكيك،  للتحليل  قابلة  كمساحة  ا�جزائر   �� ذا إ رهاب 

قائم   معطى  البؤر أاستحضرنا  من  �واحدة  ا�جزائر  ظهور  ع��  التار�خية  التطورات  من  عدد  تأث��  ع��  ساسا 

إفر�قيا،    �� باإلرهاب  املتعلقة  لأل�شطة  ع��إالساخنة  التطورات  هذه  تؤثر  لم  املباشرة   ذ  ومنطق��ا  ا�جزائر 

أيًضا  فحسب أثرت  بل  أخرى ،  أماكن   �� اإلرهاب  شب�ات  إع��  باإلضافة  أورو�ا.  ذلك   �� بما  �ش�لون ،  �و��م   ��

 .4��ديًدا داخلًيا، فقد ساهم اإلسالميون ا�جزائر�ون أيًضا �� اإلرهاب العابر ل�حدود

 
1 - Mantilla, Valbuena y Silvia, Cristina (2008), Narcotráfico y terrorismo en una era de miedo y seguridad global (Más 
allá del discurso hegemónico narcotráfico, terrorismo y narcoterrorismo en la era del miedo y la seguridad global), 
consultado el 14 de abril de 2021 , https: / /cutt.ly/4mH7eqB. 
2 - Jackson, Richard (2005), Security, Democracy, and the Rhetoric of Counter-Terrorism, accessed April 16, 2021, 
https://cutt.ly/xmH7aGp. 
3 -Ibid. 
4 - See Botta, Enelli (2008), Terror in Algeria, (Terror in maghreb; Transnationalization of domestic terrorism), accessed 
June 1, 2021, https://cutt.ly/8mH7jKb 
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أ  ال�ي  وتأ�ي  السابقة  الدراسات  فكرة  مع  يقطع  ل�ونھ  ا�خطا�ي  املدخل  ع��  املوضوع  مقار�ة  ملنطق أهمية  سست 

رهاب �� ا�جزائر، وال�ي ركزت �ش�ل كب�� إل ظاهرة ااشتغالها ع�� السرد الكرونولو��  لألحداث التار�خية املرتبطة ب

ا ا�حرب ع��   �� الظاهري  البعد  ورائيا��ا  وخلفيا��ا  إل ع��  وما  �� مضمرا��ا  ا�خوض  �انت    ،يضاأرهاب دون  وال�ي 

ت  وحوافز  ومازالت  دوافع  فعلها وتحركها  ع فعل  ا�جزائر�ع��   �� السلطة  اشتغال  منطق  ين�اح  ن  الذي  نحو أ،  ك�� 

 ك�� مما تخدم املواطن�ن. أ�اسب ومنافع  تخدم النظام ا�حاكم تحقيق م 

و ما اصط�ح عليھ با�حرب القذرة  أهلية   ك�� إبان ا�حرب األ أ رهاب برز �� ا�جزائر   إل ن خطاب ا�حرب ع�� اأوال غرو  

مع ال�حظة التأسيسية �خطاب ا�حرب العاملية ع�� اإلرهاب     ك�� واكت��ى �عدا دوليا أو العشر�ة السوداء، وتكيف  أ

بداية  من ا�خطاب الذي وجهھ الرئيس "جورج دبليو بوش" إ�� مجل��ي ال�ونجرس واألمة األمر�كية والعالم �ش�ل 

  �� التوأم�ن،  ال��ج�ن  ع��  ال�جوم  من  قص��  وقت  �عد  مباشر.  من  2001سبتم��    20غ��  وعليھ  التحليل أ.  جل 

هذا سنحاو  مضمرات  دراسة  أجل  من  ل�حجج  الف�ي  للتحليل  ا�خطا�ي  التقليد  أ�شأها  ال�ي  األدوات  استخدام  ل 

 تحليلًيا ��دف إ�� تفكيك ا�خطب  ا�خطاب، الذي يتم فيھ بناء تمثيل ا�حملة ضد اإلرهاب.  
ً

تق��ح هذه الورقة، تأمال

املكثفة ال�ي خضع لها    )األمننة(إلرهاب" من خالل  والتصورات املهيمنة ال�ي تم �شكيلها حول مفاهيم "ا�حرب ع�� ا

�� ا�جزائر، وذلك من خالل تقديم مقار�ة نقدية فاحصة وماحصة �ختلف مساقات استعمال خطاب ا�حرب ع�� 

هدافھ، وعليھ �س�� الدراسة ا�� استكشاف كثافة استعمال خطاب ا�حرب ع�� أرهاب من خالل ال��ك�� ع��  إل ا

حداث العنف السيا��ي ال�ي عرف��ا ا�جزائر عند بداية التسعينيات، كما تم��ي املقار�ة أمع    رهاب والذي تزامنإل ا

اإ��   ع��  ا�حرب  خطاب  تناقضات  واستثنائي، إل براز  فر�د  كنموذج   ا�حرب  هذه  �سوق  الذي  ا�جزائر   �� رهاب 

اأوالتعر�ج   ا�حرب ع��  خطاب  يوظف  استظهار  كيف  نحو  الإلر يضا  النظام  شرعنة   �� ما  هاب  دائما  الذي  قائم 

رهاب �� إل ضلع الدراسة دون ا�خوض �� كيفيات استثمار ا�حرب ع�� اأزمة الشرعية؟ ولن تكتمل  أ�عيش ع�� وقع  

 صد االحتجاجات الشعبية �� ا�جزائر وال�ي عرفت وت��ة تصاعدية؟ 

أل أومن     ذلك  ل�خطاب،  النقدي  التحليل  من�جية  سنعتمد  املوضوع  مقار�ة  حول  ن  جل  السيا��ي  ا�خطاب  بناء 

�� بروز خطر  إ"اإلرهاب" تتحكم فيھ جملة من ا�خلفيات والنوازع ال�ي تحرك سلوك الطبقة ا�حاكمة، فباإلضافة  

والتشغيلية   ء الن�عة االستغاللية والت��ير�ةرهاب ت��ز �ش�ل ج�� استخداماتھ غ�� ال��يئة، وال�ي ترنو ا�� امتطاإل ا

ا خدمة  اتجاه   �� �عاأل ل�خطاب  ال�ي  السلطو�ة  ا�جزائرنظمة   �� السلطة  تدب��  ع��  دائما    قبت  يأسرها  من�ع ال�ي 

ال�ي �انت �عيشها، ومازالت تحيا ف��ا �حد اآل أ�� ظل    ضمان االستمرار�ة والديمومة ن بفعل ارتفاع زمة الشرعية 

رهاب بظاللھ ع�� إل �حرب ع�� اوت��ة  االحتجاجات ال�ي اشتد عودها �� الوقت الراهن، و�التا�� كيف يلقي خطاب ا

ال وفق  فيھ  التفصيل  ع��  سنعمد  ما  وهذا  ا�جزائر،   �� السلطة  ممارسة  لفضاء  املؤثثة  املكنونات   عناصر هذه 

 :يةآلتا
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 �جماعات املس�حةا وعنف الدولة عنف ب�ن

االنتخابات التشريعية ال�ي صدمت أعمال العنف السيا��ي، ال�ي اندلعت �� ا�جزائر منذ إلغاء ا�جولة الثانية من  

��ا ا�ج��ة اإلسالمي التار�خ فازت  الواقع، منذ ذلك   �� ، لم يكن هناك يوم واحد لم ة لإلنقاذ، املراقب�ن ب�خام��ا. 

رتكب فيھ �جمات ضد الشرطة  
ُ
،  تزايدت حصيلة ال�حايا باستمرار   ، أ�اديميون ...).واملدني�ن (تجار، مسؤولون ت

جا من  أوسواء  الشرطة  اإلسالمي�ن  نب  جانب  المن  لقمع  خضعوا  الذين  اإلدانة،   ،  �جرد  ال�جن  فيھ:  هوادة 

، وما إ�� ذلك.  تبدو سية، وا�حاكمات ال�ي توزع أح�اًما قاواالستجواب تحت التعذيب، واإلعدام بإجراءات موجزة 

العنف هذا  جذور  �عود  ل�حوار.  إم�انية  أي  بالفعل  أضعفت  وقد  مكتظة  اإلرهاب  قمع  الذي    آليات  السيا��ي، 

ي أدت إ�� تطرف ا�حركة  بال شك إلغاء االنتخابات ال�  �سبب �� مقتل آالف األ�خاص، إ�� ثالثة عوامل.  األول هو  

طة.  العامل الثا�ي هو ، مما يثبت الرادي�الي�ن الذين لطاملا دافعوا عن العنف �أسلوب للوصول إ�� السلاإلسالمية

ق كب�� من العنف.  ، مما أدى إ�� تدف ي اعتقد أنھ �سيطر عليھ، فقد تماسكھنفتاح الذ، من خالل اال أن النظام

أخ�ً�ا الثالث،  �سمح  العامل  ال  ال�ي  والصالبة  الرمز�ة،  التمثيالت   �� للمجتمع  االجتماعية  الهيا�ل  جمود  هو   ،

 .5بإضفاء الطا�ع املؤس��ي ع�� الصراع كما تف��ضھ حر�ة التعب�� واأليديولوجية الديمقراطية

�ش��   �� أ��  إيضا  أوهنا  لإلنقاذ و�ج��م  اإلسالمية  ا�ج��ة  مقات��  القبض ع��  ا�جيش  ألقى  الصراع،  بداية   �� نھ 

�ة اإلسالمية لإلنقاذ قد معسكرات بال�حراء و�ان االعتقاد السائد أن "األزمة السياسية" املتأصلة �� صعود ا�ج�

، د السيطرة ع�� مجموعة من املواقعسلطات ا�جزائر�ة تفقفصاعًدا بدأت ال   1993، منذ عام  تم حلها. �� الواقع

مي�ن ذات  ��يار النظام تحت تأث�� املقاتل�ن اإلسال احيث �عاطف الس�ان مع اإلسالمي�ن املس�ح�ن. أصبحت فرضية 

، أ�شأ ا�جيش فيلًقا مل�افحة اإلرهاب. �ان هدفھ إعادة احتالل "املساحات ال�ي مصداقية، و�� مواجهة هذا ا�خطر

مع   �عاطفهم   �� املشتبھ  الشباب  جميع  ليشمل  يمتد  اإلسالمي"  "العدو  مفهوم  فإن  ولهذا  اإلسالميون،  حررها" 

نجاحات   العسكري  السلك  هذا  حقق  وقد  كب��ةاملقاتل�ن،  عديدعسكر�ة  ان��ا�ات  عملھ  شاب  ولكن  �حقوق  ،  ة 

 .6اإل�سان

التسعينيات، �ان   �� ا�جزائر خالل  وفيما يتعلق باملستوى املرتفع من االستقطاب االجتما�� والتشرذم ا�جتم�� 

العسكر�ة، وكذلك   للمؤسسة  القسر�ة  الطبيعة  أدت  الوقت.  نفس   �� �حايا وجناة  ا�حليات  �عض   �� املدنيون 

�� املواطن�ن  انخراط  إ��  املس�حة  واحدة   ا�جماعات  قاعدة  هناك  �انت  ا�حرب  خالل  كمخ��ين.   العنف  أعمال 

.  تم من املستحيل ال��ام ا�حياد  ث��ة �� حاالت ك  نھأتتحكم �� التبادل االجتما��: إذا لم تكن معنا، فأنت معهم. أي  

�عرض الذين  املدني�ن  ع��  املعممة  املراقبة  ممارسات  خالل  من  الطرف�ن  قبل  من  إرها�ي  نظام  للقمع  إ�شاء  وا 

 
5 - Lahouari, Adi (1995), Violence and the Political System in Algeria, (Violence et système politique en Algérie), consulté 
le 2 juin 2021. https://cutt.ly/pmH7AgT 
6 - Lewis, Martinez (2001), Algeria: Massacres of Civilians in War, Algérie: les Massacres de civils dans la guerre), 
consulté le 2 juin 2021, https://cutt.ly/zmH7ZFq 
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ن تزايد املذابح بحق املدني�ن يأ�ي �� سياق ا�سم �عسكرة ا�جتمع. حيث  أكما    7والذين عانوا من الظلم العنيف.

إن �جوء ا�ح�ومة إ�� �سليح املدني�ن من أجل حماية القرى، وأيًضا �حار�ة املقاطعات اإلسالمية أج�� جزًءا من  

انتقامية من قبل املعسكر املعارض. رافق �شكيل الس�ان ع�� اختيار حليفهم، و�التا�� �عر� ض أنفسهم ألعمال 

مجموعات الدفاع عن النفس وألو�ة الدفاع عن ا�جتمعات ا�حلية انجراف هذه امليليشيات ضد املدني�ن املشتبھ  

العسكر�ة �� �عاطفهم مع ا�حركة اإلسالمية أو ح�ى انتما��م إل��ا، ولم يكن اإلطار التشري�� لهذه الوحدات شبھ  

 .8�افًيا الحتوا��ا

تحت   أخرى  فرضية  ظهرت  املس�حة،  ا�جماعات  وعنف  الدولة  عنف  من  �ل  رسمها  ال�ي  الغامضة  الصورة  ومع 

القادة  اُ��م �عض كبار  الدولية.  وقد  �� وسائل اإلعالم  عنوان "من يقتل من" وال�ي تم �سو�قها ع�� نطاق واسع 

بارت� إما  مباشرةالعسكر��ن  مذابح  أو    اب  املدني�ن  األقلعضد  بالر ��  الضيقة.،  مصا�حهم  �خدمة  للعنف   ضوخ 

رحت حجج عديدة لدعم ��مة مسؤولية الدولة عن هذه ا�جرائم املرتكبة ضد املدني�ن أو التواطؤ معها.  و�انت  
ُ
وط

لتشو�ھ سمعة ال��مة األك�� شيوًعا �� أن قوات األمن اخ��قت ا�جماعة اإلسالمية املس�حة وارتكبت هذه الفظائع  

ح�ى �� القرى القر�بة من ،  ستجابة لدعوات املدني�ن لإلنقاذ، ُيزعم أن ا�جيش رفض اال مرد.  باإلضافة إ�� ذلكالت

 ، لن�ع الشرعية عن ا�حركة اإلسالمية و�شو��ها.الثكنات

ال�ي تفسر اس الرئيسية  العنيفة هو أحد األسباب  إ�� قسوة ا�حرب، فإن غموض األحداث  تمرار بقاء  و�اإلضافة 

ا�جماعية   الذاكرة   �� املؤملة  األهلية  ا�جزائر.��  املشاعر  ا�حرب  تفس��  خالل  قابلية  �عدم  الشعور  تصو�ر  تم   ،

بوكيال ا�جزائري "حس�ن  ال�ار��ات��  السياسية لرسام  ال�ار��اتور�ة  الرسوم  �� سلسلة من   ".العنف �ش�ل صارخ 

ئر�ة ع�� أ��ا ف��ة مؤامرات ��مس، وأحداث  ، غالًبا ما يتم تصو�ر ا�حرب األهلية ا�جزاأيًضا، �� السياق األ�ادي�ي

معروفة،  غامضة غ��  وأسباب  "ستورا"،  الفر���ي  املؤرخ  أشار  ع��    فقد  ا�جزائري  التار�خ  من  الف��ة  تلك  أ��ا  إ�� 

ن  أن السرد العام اليوم ليس استثناء �سبب  أات".  كما  ، مؤامرات داخل مؤامر "حروب متداخلة �� حروب أخرى 

 .9العديد من األحداث ال تزال غ�� وا�حة للس�ان

األ  ا�حرب  للغاية.  �انت  ا�جزائر مؤملة   �� تأث�� هلية  لها  �ان  الصدمة  النفسية واالجتماعية، فإن  للتحليالت  ووفًقا 

، و�� واحدة من أبرز ''��ة طو�لة.  الحظت ّ"�ا�ي �اروثال�ي يمكن أن �ستمر لف  عميق ع�� مواقف وسلوكيات الفرد

سواء   حد  ع��  والشهود  ال�حايا  ع��  وخيمة  عواقب  لها  الصادمة  األحداث  أن  الصدمات،  مجال   �� الباحث�ن 

،  تكسر الصدمة عوالم ال�حايا الداخلية  تج��هم ع�� قبول ما هو غ�� مقبول و�غرقهم �� عالم من عدم اليق�ن و 

ن خالل �غي�� طر�قة إدراكهم ألنفسهم وعالق��م بـ "اآلخر". يمكن لل�حايا املصاب�ن بصدمات نفسية  وا�خارجية م

جھ تحدًيا عميًقا.  �� هذا ، فإن مع�ى وجودهم يوانفسية، ولكن مع ذلكالبقاء ع�� قيد ا�حياة والعيش ك�ائنات  

، وتوليد إحساس شديد بالقلق  االستمرار�ة  ادمة تميل إ�� �عطيل، تؤكد "�اتار�نا كينفال" أن األحداث الص الصدد

 
7- Zerolia, Faouzia (2020), Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian 
Hirak, (Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian Hirak), accessed June 3, 
2021, https:// http://cutt.ly/fmH77Bf. 
8 - Lewis, Martinez (2001), Algeria: Massacres of Civilians in War, Algérie: les Massacres de civils dans la guerre.op.cit. 
9 - Zerolia, Faouzia (2020) . 
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�وم" بأن املا��ي ، تجادل "�اثر�ن شوب" و"جون إف كيلس�هول لف��ة طو�لة ع�� نفس املنوالوخلق الرهبة من ا�ج

يختفي ال  من املؤلم  عنھ  التعب��  و�تم  الذاكرة   �� متاًحا  يظل  الصادمة  لألحداث  ال�امل  العق��  التمثيل  إن  بل   ،

 األحالم والسلوكيات واملواقف. خالل 

قيادة   بظهور  �سمح  ال  ا�جيش،  عليھ  ��يمن  الذي  السلطة،  وهي�ل  قيادة،  أزمة   �� ا�جزائري  النظام  أزمة  إن 

سياسية يجسدها رجل كما �ان ا�حال مع هواري بومدين.  كبار الضباط يرفضون السماح ألي م��م بفرض نفسھ  

.  إ��م يفضلون �عي�ن رئيس ��ي
ً
 يفرض نفسھ عل��م.  فبعد سياسيا

ً
 قو�ا

ً
منون عليھ ع�� أن يطلقوا من رتب��م رجال

ا فعلًيا �� املؤسسات مما يث�� املنافسة العنيفة 
ً
حرمانھ من زعيم �ار�زمي يجسد سلطة الدولة، يخلق النظام فراغ

لع فضل  �ستثمره،  قوي  رجل  خالل  من  الرئاسة  احتالل  ا�جيش  يقرر  أن  من   
ً
بدال السلطة.   االنفتاح  ع��  ب 

مؤسسية  ش�ليات  ظل   �� السلطة  مصدر  تجعلها  بطر�قة  السياسية  با�حياة  التالعب  أمل  ع��  الديمقراطي، 

ليست  السلطة  ل�جيش،  بالنسبة  مواطن؛   ديمقراطية.  ألي  مفتوًحا  عاًما  محاطة    فضاًء  خاصة"  "محمية  إ��ا 

ليس الستعادة طا�عها العام، ولكن الستبدال  �غموض سيا��ي.  ير�د اإلسالميون ان��اعها بالقوة من أيدي ا�جيش،  

 . 10التصوف السيا��ي بالتصوف الدي�ي

 �� محار�ة االرهاب  النموذج"–تناقضات �سو�ق  "ا�جزائر 

رهاب  إل نظمة ا�حاكمة �� ا�جزائر  ع�� مستوى املنتظم الدو�� بالطر�قة ال�ي قاومت وحار�ت ��ا األ غالبا ما تتبا�� ا

ن �سو�ق  دائما  اوتحاول  املقار�ة  ب�ن  جمع  الذي  خالل  أل موذجها  من  األ إمنية  نجاحا��ا  �� براز  والعسكر�ة  منية 

  ع�� ن�ج سياسة املصا�حة الوطنية  يضاأرهاب وا�حد من عنفوانھ وشوكتھ، واملقار�ة السياسية  إل تجفيف منا�ع ا

رض الوطن ع�� أ��  إقرار قانون الوئام املد�ي، الذي سمح بتخ�� العديد من املقاتل�ن عن حمل السالح وعود��م  �و 

قدر  إبوابة   وع��  العام،  العفو  ا�حال  أقرار  واقع  فان  املقار�ة،  هذه  وم��ات  من  أهمية  مجموعة  وجود  برز 

 االختالالت والتناقضات ع�� مستوى ا�خطاب واملمارسة.  

ذ مازالت  إ،  إجراءات العفو املمنوحة للعائدينصعيد الداخ��، لم تقبل �عض عائالت ال�حايا ح�ى اآلن  فع�� ال

با�حقيقة والكشف العامة.    مص�� املفقودين من خالل تنظيم  عن  تطالب  �� األماكن  االعتصامات واالحتجاجات 

ظهر الروايات العامة أن ن�ج املصا�حة الوطنية مهم لفهم كيف يتذكر ا
ُ
�جزائر�ون ماض��م و�ر�طونھ باملستقبل.  ت

إ�� كيفية �عامل ا�ح�ومة مع   العامة  النقاش  لم يكن من املستغرب أن �ش�� جميع من تمت مقابل��م ومنتديات 

ن ن�ج الرئيس "بوتفليقة" الذي قام ع�� النسيان عّمق الشرخ ب�ن أالعنف وحقوق ال�حايا �عد ا�حرب األهلية.  

ال  والنظام  العمر  املواطن�ن  من  يبلغ  الرحيم شاب  خالل    33سيا��ي.  عبد  �ان مراهًقا  قسنطينة.   من ر�ف  عاما 

�عد االستقالل،  قال:  الوطنية  تم سؤالھ عن املصا�حة  أحد �حايا اإلرهاب.  عندما  األهلية، و�ان والده  ا�حرب 

، أعيد توزيع  هلية �� التسعينياتاية ا�حرب األ وزعت النخبة من ج��ة التحر�ر الوط�ي ال��وة الوطنية بي��م.  مع ��

، �ل مقات�� ا�جماعات املس�حة السابقة الذين أعرفهم قاموا ببناء  ن األطراف املتحار�ة.  انظر حولكثروة بالدنا ب�

 
10 - Lahouari, Adi (1995), Violence and the Political System in Algeria, (Violence et système politique en Algérie),op.cit. 
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 -.  إن أبناء القادة العسكر��ن �سبقون أيًضا موارد الناس  11منازل كب��ة �عد ��اية ا�حرب ولد��م أعمالهم ا�خاصة

وا الكب��ةالسيارات  الزفاف  الكب��ة وحفالت  �� غضون ذلك  ملنازل  الكب��ة.   املدنيون واألبر�اء  والشر�ات  يزال  ، ال 

 منح األفضلية لألطراف املتحار�ة واألوليغا
ً
 . رشية السياسية  �عانون، حيث �عت�� عملية املصا�حة الوطنية اتفاقا

تبلورت   الصدد  هذا  قناعة  و��  الناس  تم   لدى  ذكر�ا��م  وأن  تلوا 
ُ
ق قد  اإلرهاب  حار�وا  الذين  أولئك  بأن  عميقة 

السيا��ي  والنظام  املس�حة  ا�جماعات   �� الرئيسية  ال�خصيات  تتمتع  ذلك،  غضون   �� واستبعادها.   ��ميشها 

عميًقا   شعوًرا  �عكس  الذي  الرحيم  عبد  أصدقاء  من  العديد  الرأي  هذا  �شاركھ  العقاب،   من  تامة  بحصانة 

أعرب  باالس العنف،  أوقفت  أ��ا  ع��  واتفقوا  الوطنية  املصا�حة  �عملية  ا�جزائر��ن  العديد من  فبينما رحب  تياء. 

 .12معظمهم عن نو�ة غضب من كيفية معا�ج��ا لقضايا ال�حايا وحقوق ال�حايا

محاولة لن�ع فتيل الصراع ، ��  1999اق املد�ي لالستفتاء �� عام  نھ ع�� الرغم من تقديم بوتفليقة قانون الوف أكما  

، ٪ من األصوات 98افقة ساحقة بنسبة  من خالل توف�� منفذ مح��م للمقاتل�ن. هذا القانون، الذي حصل ع�� مو 

من   استث�ي  ملن  العفو  ذلكمنح  ومع  واالغتصاب.  الدم  التجرائم  اإلسالمي�ن  جميع  استفاد  من ،  تقر�ًبا  ائب�ن 

ًيا �جزء من اإلسالمي�ن. ومع  مة املرتكبة. قدم الوفاق املد�ي غطاء قانون، �غض النظر عن نوع ا�جر�إجراءات العفو

، ألنھ لم يوفر حواًرا سياسًيا حقيقًيا �عا�ج األسباب ا�جذر�ة لألزمة و�ؤدي إ�� ذلك، فقد ثبت أنھ إجراء غ�� �اٍف 

 ت�امل سيا��ي حقيقي. 

  1999ة �� عام  إن عملية املصا�حة الوطنية ال�ي بدأها الرئيس السابق  بوتفليق
ً
، �عيدة �ل البعد عن �و��ا تمر�نا

التسعي خالل  فتحت  ال�ي  ا�جراح  مداواة   
ً
فعال املمكن  من  تجعل  أن  شأ��ا  من  أو  التار�خية،  الذاكرة   ،نيات�� 

تتضمن املصا�حة الوطنية �ش�ل حت�ي دمج اإلسالمي�ن �� ا�حياة السياسية، ولكن أيًضا توضيح تورط ا�جيش �� 

ا�خت �ان قضايا  بوتفليقة،  الرئيس  صورة  تمجيد  إ��  �س��  دائما  �انت  ال�ي  الرسمية  الرواية  عكس  ع��  و  ف�ن. 

الناس يذكرون أن ت�حيات املدني�ن �� ال�ي جلبت السالم. إ��م ال ينفون أن مبادرة الرئيس أوقفت دائرة العنف، 

و  العملية،   �� غائبة  �انت  لهم  بالنسبة  للمصا�حة  األساسية  الفكرة  ا�حقيقة، لكن  وقول  ال�حايا،  كرامة   ��

�� نفس �� نفس ا�جتمع وأحياًنا  ب�ن ال�حايا وا�جناة  التعا�ش  تأث��  األسرة   و��جيع ا�حوار الوط�ي.  تم تجاهل 

العنف. لصا�ح وقف  املد�ي،   تماًما  ا�جتمع   �� الفاعلة  ا�جهات  جميع  �شمل  التخطيط ملصا�حة وطنية   من 
ً
بدال

  �� املد�ي  الوفاق  ز�ادة  �ان  أي  سياسية،  أهداف  �خدمة  متكرر  �ش�ل  استخدامها  تم  �خصية  مبادرة  ا�جزائر 

التسعينيات،  من   فبداية  وعليھ  السلطة،  مركز  داخل  املتنافسة  الفصائل  ومحار�ة  السياسية،  النخبة  شرعية 

�م ع�� الدولة ك�� من موقع قو��م وعززوا سيطر�أرهاب عزز ا�جيش وأجهزة ا�خابرات إل وتحت مس�ى ا�حرب ع�� ا

الداخ��  الدعم  ع��  نفسھ  الوقت   �� وحصلوا  الداخ��،  العدو  ضد  النظام  ألمن  ضامن�ن  يصبحوا  أن  خالل  من 

ا فمنذ  لذلك،  الالزم  لأل وا�خار��  الدمو�ة  اإلسالمي�ن.   1992ـحداث  ع��  للقضاء  اس��اتيجي��ا  إقرار  خالل  ومن 

 
11 - Eretne, Belkacem (2017), Challenges and Security Issues in the Sahel and Sahara Region, (Défis et enjeux de sécurité 
dans la région sahélo-saharienne), consulté le 4 juin 2021. 
12 -Ibid. 
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الدولة  اضطرت  وقت   �� االقتصادية  وموارده  بأسره  ا�جزائري  ا�جتمع  ع��  سيطر��ا  ا�خابرات  أجهزة  �سطت 

  13املفلسة إ�� ال�جوء إ�� صندوق النقد الدو�� ل�حصول ع�� الدعم املا��.

سبتم��    11رهاب، �انت مأساة  إل لوضع الدو�� وسياستھ ا�خارجية �� محار�ة اطار عالقة النظام ا�جزائري باإو��  

 11، فإن  ق بجهوده ل�خروج من وضعھ املنبوذبمثابة هبة من السماء للنظام ا�جزائري من نواح كث��ة.  وفيما يتعل

 �� قتالھ ضد اإلسالمي�ن. جتثاث" سبتم�� قد زود ا�جزائر بالصور ال�ي تمكنھ من إقناع العالم بمزايا سياستھ �� "اال 

حا ذلك".  لقد  لكم  "قلنا  لتعلن:  الوقت  الواليان  ملساعدة  استعدادها  اإلظهار  ع�� ت  العاملية  ا�حرب   �� ملتحدة 

تضم  رهابإل ا بقائمة  األمر�كي�ن  ا�جزائر  �  1350، زودت  ا�خارج   �� جزائرً�ا  بن اسًما  بأسامة  صالت  لهم  أن  عتقد 

مي�ن املشتبھ ��م �� اإلقليم ا�جزائري.  لم تكن وزارة ا�خارجية وال جهاز ا�خابرات  ، وقائمة باملس�ح�ن اإلسال الدن

ع� للتعليق  استعداد  ع��  مفاجًئااألمر��ي  ليس  هذا  القوائم.   هذه  هذه �  من  العديد  أن  اآلن  املعروف  من  ألنھ   ،

ماء ال�ي ظهرت �� هذه القوائم إ�� الروابط مع القاعدة ال�ي نقلها ا�جزائر�ون لألمر�كي�ن �انت وهمية.  �انت األس

فعل شيًئا  ، معظمهم لم يائري: ليسوا بالضرورة "إرهابي�ن"، لكن جزائر��ن أبر�اءحد كب�� أسماء أعداء النظام ا�جز 

التصو�ت �حزب دي�ي  أن أحداث  واألهم من ذلك،  14هر�وا من بالدهم من أجل سالم��م  ، ثمسوى  سبتم��    11، 

فرصة ذهبية للضغط من أجل أنظمة األس�حة ا�جديدة ال�ي حرم ا�جيش ا�جزائري م��ا.  قدمت للقادة ا�جزائر��ن  

  �� هذه  التسوق  قائمة  وضع  املالئممع  السياق  هذا  و��  �� االعتبار  واشنطن  إ��  الثانية  بز�ارتھ  بوتفليقة  قام   ،

ر اإلدارة األمر�كية بأن ألمر��اعاد التأكيد ع�� دعمھ  نوفم��.  و�ينما أ   5. التقى الرئيس بوش ��  2001نوفم��  
ّ

، ذك

وأعرب عن أملھ �� أن تقوم الواليات املتحدة اآلن ، �ش�ل عام ".  زائري يجب أن يواجھ اإلرهاب وحده"الشعب ا�ج

استعداًدا  أك��  ت�ون  و�التا��  القاعدة،  ضد  وحر��ا  اإلسالمي�ن  املس�ح�ن  ضد  ا�جزائر  قتال  ب�ن  الفجوة  �سد 

 .15ل�ي يحتاجها جيشها �شدةل��و�دها باألس�حة ا

ا      املن��  هذا  عام  عتبـر و��  اإلرهاب"  ع��  العاملية  "ا�حرب  بوش  الرئيس  إعالن  ا�جزائر�ة  السلطات  ، 2001ت 

مع   تحالفا��ا  الستعادة  التسعينيات  عقد  خالل  لھ.  �عرضت  الذي  املعنوي"  "ا�حظر  ع��  للتغلب  ذهبية  فرصة 

املتحدة � الواليات  ا�جزائر  �� عرفت  رائدة  كدولة  نفسها  تقديم  خالل  من  صور��ا  تأهيل  �عيد  أ��ا  الوقت  ذلك   �

حليًفا  جعلها  ال�حراء  جنوب  دول  ع��  ا�خار��  وتأث��ها  ا�جزائر  موقع  أن  كما  اإلرهابية.  ا�جماعات  محار�ة 

بالقا املرتبطة  ا�جماعات  �انت  حيث  الساحل  منطقة   �� اإلرهاب  ضد  ا�حرب   �� رئيسًيا  مثل اس��اتيجًيا  عدة 

اإل  املغرب  بالد   �� ا�ح�نالقاعدة  ذلك  منذ  نفسها.  تؤسس  ا�جزائرسالمي  �انت  املتحدة،   ،  للواليات  حيوً�ا  حليًفا 

 
13 - Zerolia, Faouzia (2020), Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian 
Hirak, (Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian Hirak) ;op.cit . 
14 - Jérémy H. Kenan (2012), Foreign Policy and the Global War on Terror in the Reproduction of Algerian Power, (La 
politique étrangère et la guerre mondiale contre le terrorisme dans la reproduction de la puissance algérienne), 
consulté le 5 juin 2021. 
https://cutt.ly/GmH5aq1 
15 -Ibid. 
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، مهم �� جميع املبادرات األمر�كية، ولكن �� جميع أنحاء القارة األفر�قية. إ��ا حليف  ليس فقط �� شمال إفر�قيا 

 16.وهذا هو ا�حال أيًضا، من قبل القوى الغر�ية األخرى �� والنيجر. وخاصة فيما يتعلق بليبيا وما

نجد السردية ال�ي الهوة ب�ن ا�خطاب واملمارسة �� سياق ا�حرب ع�� االرهاب،  ومن املفارقات ال�ي ت��ز ع�� مستوى  

ال ��ا  �� منطقة الساحل يجب أن تقوم  النظام ا�جزائري، و�� أن م�افحة اإلرهاب    بلدان املعطاملا رددها 
ً
نية أوال

، وهذا الن�ج املش��ك الذي اق��حتھ ا�جزائر مستو�� مرة أخرى من وقبل �ل ��يء، دون تدخل من الدول األجنبية

 �� التدخل  إ�� عدم  ال�ي تدعو  �� النصوص املتعلقة بتطو�ر وسلوك السياسة ا�خارجية  مذه��ا املنصوص عليھ 

، من ا�خوف من التدخل األجن�ي �� الشؤون الداخلية ًيال األخرى. نبع هذا املوقف، ضمنالشؤون الداخلية للدو 

 خالل النضال التحر�ري ضد االستعمار  
ً
وتآ�ل السيادة الوطنية ال�ي يزعم القادة ا�جزائر�ون أ��م اكتسبوها غاليا

إلي ُينظر  أن  يجب  األخرى  القوى  من  والدعم  التضامن  إ��  الس��  إن  فقطالفر���ي.  �� ھ،  مساهمة  أنھ  ع��   ،

التعاون.    سياسة لهذا  الساحل وليس كبديل  �� منطقة  ا�جزائر وشر�اؤها  ال�ي وضع��ا  والتنسيق  نھ  أال  إ التعاون 

املقا الطائرات  أمام  ا�جزائري  ا�جوي  ا�جال  ما��باملوافقة ع�� فتح  إ��  طر�قها   �� الفر�سية  ، و�غالق حدودها  تلة 

ن ، ووضعوا أنفسهم �� معضلة كب��ة: �� ح� باًبا عملوا بجد إلغالقھزائر�ون  ، فتح ا�جن�االت ا�ج�� الواقعا�جنو�ية  

ب�ن االثن�ن.  البلدان   ، �� الثورات الليبية و�نوا بوابة حديديةأ��م رفضوا �شدة مؤخًرا التدخل، ع�� سبيل املثال

   لذاكرة ا�جماعية".، اآلن يقدمون املساعدة للفر�سي�ن (أي الغرب) الذين �انوا / �انوا مستعمر�ن �� "اوالشعب�ن

، املدعوم با�خطاب  تدخل األجانب �� الشأن ا�جزائري   ، أي األسس ال�ي �� عدموهذا بال شك �شكك �� (الثوابت)

تفو�ًضا مطلًقا التخاذ قرارات   التعامل مع اإلرهاب، و�منحها   �� القوات العسكر�ة ا�جزائر�ة  الدؤوب الذي يمجد 

للتعامل معها.  م�افح ا�جانب  الدولية  أحادية  الفعل  يرو��ا مناسبة.  وهكذا فعند ردود  ال�ي  بالطر�قة  ة اإلرهاب 

التعب طر�قة  ا�جزائر�ةع��  العسكر�ة  القوات  عن  تم  ��  ا�جزائري ،  الوط�ي  التلفز�ون  من  ذي  ال استخدام  أظهر 

 .17بل التحدي خاللھ �عض ا�جزائر��ن دعمهم وتذك�� العالم بأن تجر�ة ا�جزائر �� التعامل مع اإلرهاب ال تق

، �عت��ه ظاهرة  خطاب مزدوج: داخلًيا، غالبا ما تحافظ ا�ح�ومة ا�جزائر�ة ع��  يضاأفيما يتعلق بم�افحة اإلرهاب و 

ا�خارج و��  با�جمتبقية،  تدفع  اإلرهاب  ضد  ا�حرب  أن  بدو   .
ً
محتمال ��ديًدا  �ش�ل  أ��ا  الدو��. ،  املسرح  إ��  زائر 

��  يذكرنا   أنھ  كيف  الوضع  م هذا  ا�جزائر�ةسنوات  األهلية  با�حرب  �س�ى  وجھ ا  ع��  اإلرها�ي  ال��ديد  خدم   ،

محور    �� ذلك  أعقبت  ال�ي  العنف  دوامة  �انت  السياسية.  ا�حياة  مقدمة   �� العسكر�ة  القوة  وضع   �� التحديد 

داخ�� حل  دون  اإلرها�ي  ا�خطاب  إ��  العودة  إن  الرئيسية.  املناصب  باحتالل  ل�جيش  سمح  الذي  و��   الشرعية 

مفتاح ا�حوار الوط�ي، فإن العوائق ال�ي خلف��ا ا�حرب قد جعلت ا�جزائر �سقط �� ا�خطاب العسكري. إذا �انت  

عام   منذ  أعمال  1999ا�ح�ومة،  هناك  تزال  فال  املتبقية،  اآلثار  من  أنھ  ع��  اإلرهاب  تصنيف  ع��  أصرت  قد   ،

ر�ة. ع�� املستوى الدو��، ُيطلب التعاون، ولكن ع�� ف ا�جزائمنعزلة تواصل �شر أعداد قليلة من القت�� �� ال�ح

، يو�ح مشروع امليثاق الذي قدمھ بوتفليقة أنھ يجب ع�� ا�جتمع الدو�� أال يتدخل �� طر�قتھ  املستوى الداخ��

 
16 -Ibid. 
17 - Eretne, Belkacem (2017), Challenges and Security Issues in the Sahel and Sahara Region, (Défis et enjeux de sécurité 
dans la région sahélo-saharienne) ;op.cit. 
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�� إدارة رحيل مدبري ا�حرب. لقد قفزت ا�ح�ومة إ�� القطا�جزائر�ة، وال سيما ا�جن�االت  ا�خاصة  �� ا�حرب  ،  ار 

 . 18، وذهبت �� �عض األحيان إ�� حد ت��ير بأثر رج�� التجاوزات ال�ي ترتك��ا قوات األمناملية ضد اإلرهابالع

 شرعنة  النظام ا�حاكم  �� رهاب إل خطاب ا�حرب ع�� اتوظيف  

القول   يمكن  البداية  سبق  إ��  و  أنھ  العام  ا�خطاب  أرسطو  حلل  ع�� أ ن  تأث��  لھ  ي�ون  أن  يمكن  كيف  ظهر 

بقت تقنياتھ منذ ذلك  املواطن�ن
ُ
 فن اإلقناع وط

ً
، ا�ح�ن وح�ى اليوم. و�نفس الطر�قة. �انت البالغة فًنا، وتحديدا

وما ��منا هنا، الدور الذي يجب أن يلعبھ القائد السيا��ي عند إرسال رسالة لشعبھ �عد مأساة مثل �جوم إرها�ي 

ا وذو مصداقية دون أن نن��ى  . يدافع أرسطو ع�� أن ا�خطاب يجب أن  �� وجھ التحديدع
ً
ي�ون إيضاحًيا وصادق

، و�� بحثھ   .ل�جمهور ألنھ "مهم جًدا لإلقناع، خاصة �� ا�خطابة التداولية  أنھ يجب علينا االنتباه لكيفية تقديمھ

ال واإلجراءات  األساليب  من  مجموعة  باعتباره  السيا��ي  التواصل  ع��  الضوء  كذلك،  غ��ست��"  "جاك  �ي �سلط 

، ا�ح�ام من خالل  قو��م �� جذب ا�جمهور والسيطرة عليھ الفاعلون السياسيون، وع�� وجھ التحديد  يتمتع ��ا

املطاف ��اية   �� "مازولي�19و�قناعھ  بحسب  السياسية  للغة  امل�ونة  السمات  وتبقى  الدرامي  .  "التمثيل   �� ي" 

لكس والعاطفي أساسيان  �جالن  وهما  اآلراء"،  وتوافق  ا�جمهور  انتباه  فهن ب   ، �� يتكرر  التدر�ج  من  جزء  اك 

فيھ و�مكن  ا�ختلفة  السياسية  مختلفة  الطقوس  أ�عاد  أر�عة  ب�ن  استخدامالتمي��  يمكن  نافار��ي"،  "بحسب   ، 

، لقوة"، أي كدليل ع�� قوة معينة، و "إلظهار اا�خطاب السيا��ي "إلثارة التضامن، أي كدالة للت�امل االجتما��"

لذي هو بطل ا�خطاب أو تجاه من يكرس لھ. يمكن أيًضا استخدامھ لبناء معا�ي أو "م�انة" أو "شرعية" لل�خص ا

   و�عطاء
ً
وأخ��ا ا�جتمع،   �� يحدث  ملا  مش��ك  العامة مع�ى  الصورة  ملهاجمة  أيًضا  ا�خطاب  �ستخدم  أن  يمكن   ،

 .20حداث ال�ي �سبب ف��اعن األ ل�خصم وتحميلھ املسؤولية  

اإ  �� األسود  بالعقد  الذاكرة  عالقة  لكن ن  السياسية.   واالنتماءات  واألجيال  املناطق  باختالف  تختلف  �جزائر 

ا�حرب األهلية أثرت �عمق ع�� الثقافة السياسية الوطنية، مما جعل ا�حاجة إ�� ا�حفاظ ع�� السالم واالستقرار  

إ��   أدى  كما  السيا��ي،  الطيف  مختلف  ع��  واسع  نطاق  ع��  ا 
ً
مش��� مطلًبا  البالد  املشهد  ��  السيا��ي، تفتيت 

إن ذكرى    .ا�خطاب األبوي املوجھ للمواطن�ن  ، و�ضفاء الشرعية ع��و�شكيل السلوك السيا��ي للنظام ومعارضيھ

ومحفوظة، محجو�ة  املظلم  الرسمية  العقد  السياسات  عل��ا  طغت  املتحدثون لقد  استغلها  نفسھ  الوقت  و��   ،

ن التار�خ ��  . إ21سية وا�حفاظ ع�� الوضع الراهنباسم النظام إلضفاء الشرعية ع�� سيطر��م ع�� ا�حياة السيا

كموضو  لھ  وجود  ال  آخر  م�ان  أي   �� كما  ا�جزائرا�جزائر   �� مسّيس.   إنھ  محايد،  الثمانينيات  ع  أزمة  �عد   ،

يمكن تجاوزهاوالتسعينيات وتار�خ االستعمار وحرب االستقالل إشارات أساس لك��ا ال  ، طاملا كررت  ية وحساسة 

 
18 - Sancha, Natalia (2005), Argelia entre desafíos internos y cortejo internacional, (Argelia, entre los desafíos internos y 
el cortejo internacional), consultado el 4 de junio de 2021, https://cutt.us/rYCnO 
19 - Antonio, Pérez, Vicente (2016), Discurso político europeo ante el terrorismo yihadista, (El discurso politico europeo 
ante el terrorismo yihadista), consultado el 5 de junio de 2021, https://cutt.ly/omH5zPF 
20 -Ibid. 
21 - Fries, Louis (2019), Algérie : « Le régime a exploité la mémoire de la guerre civile » (Algérie : « Le régime a 
instrumentalisé la mémoire de la guerre civile »). Consulté le 2 juin 2021, https://cutt.ly/bmH5ThM 
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مراًرا  الفو��ى  وتكراًرا  ا�ح�ومة  ثمن  �عرفون  املواطن�ن  إشاأن   �� وليبيا،  سور�ا   �� الصراع�ن  إ��  ا�حرب  رة  و���   ،

الرئاسة ،  طات السياسية ا�جزائر�ة الرئيسيةلقد ُوضعت السل  م تقديمها �عد ذلك كدرس للمجتمع.األهلية ال�ي ت

ن أ ع�� السالم والوئام. وهذا ما يفسر    ، يف��ض أ��ا وحدها القادرة ع�� ا�حفاظوا�جيش، �� موقع أبوي وحص�ي

لهادفة إ�� ضمان السلم االجتما��، سلسلة من اإلجراءات األمنية و�عادة التوزيع ا  هذه ا�خطابات دائما ما ترافقها

 .22، �� مناخ من األزمة ال�امنة الدائمة ال�ي بدت و�أ��ا ال تنت�ي أبًداواحتواء ال�خط الشع�ي

بجديدة��ز  ال�ي    األزمات   نإ ليست  اليوم  �عمقت    .ا�جزائر  ال�ي  الشرعية،  أزمة  سابقة،  أزمة  من  تأ�ي  ك��، أإ��ا 

مع    فالنظام  يتوافق  �عد  لم  أنھ  املهيمنةنفسھ يدرك  القوى االجتماعية  ين�جمصا�ح  ما  دائما  لكنھ  املناورة ع��   ، 

السي ع��  ا�حفاظ  ا�حتمية.أمل  التغي��  عملية  ع��  ا�جزا  طرة  غالبية  �عد  التناوب  لم  بإم�انية  يؤمنون  ئر��ن 

يضا الذين فازوا بقلوب العديد من املواطن�ن �� الثمانينيات  أالسيا��ي �� ظل النظام ا�حا��.  ولم �عد اإلسالميون  

ن السلطة إوالتسعينيات يتمتعون بمصداقية سياسية، لكن لم تنجح أي قوة أخرى �� احتالل املساحة ا�حررة.  

نذ �حظة إ�شا��ا، �عا�ي من أزمة شرعية، وهذه املسألة �� عامل بنيوي وجوهري �� عمل ، م السياسية ا�جزائر�ة

، منذ منتصف السبعينيات، تحدث �� سياق حالة املوزع [ريع  ي. والثا�ي أن مش�لة الشرعية هذهالنظام ا�جزائر 

باإل  وال�ي  الري��النفط]،  االقتصاد  إدامة  إ��  إ��ضافة  تؤدي  السيا��ي عالقة    ،  االستقرار  ب�ن  وثيقة  إيجابية 

واالقتصادي. ومع ذلك، فإن هذا، كما سن�ى أدناه، ال �ع�ي أن استمرار�ة النظام السيا��ي  ل�جزائر �عتمد حصرً�ا  

و  النفط.  عائدات  األ �ع��  كث�� من   �� ي�جا  اإحيان  نما  ا�حرب ع��  خطاب  توظيف  الذاكرة   برهاإل ��  واستحضار 

جل كسب شرعيتھ و أهلية لف��ة التسعينيات من  بان ا�حرب األ إاملواطن�ن ا�جزائر��ن خاصة    ا�جروحة للكث�� من 

  �� ا�خطابية  االس��اتيجية  هذه  توفرها   ال�ي  املزايا  بفعل  وذلك  وديمومتھ،  استمرار�تھ  خطر  إضمان  وجود  ثارة 

و�فعل   وخار��،  االع��اأداخ��  إ��  �س��  مقنع  خطاب  هو  اإلرهاب  م�افحة  خطاب  السلطة ن  بموافقة  ف 

تنظيم  إ��  �سعون  السياسي�ن  القادة  أن  نف��ض  لذلك  للشرعية.   رئيسية  أنماط  ثالثة  خالل  من  ومساير��ا 

ثالث اس��داف  خالل  من  اليق�ناالضطراب  عدم  وتقليل  الس�ان،  �عبئة  ل�جمهور:  تأث��ات  املش�لة ة  وشرح   ،

  مع شرعنة ردود يتبدد تأث�� الصدمة،  ، و�عده    العنف االستن�ار  يولد  ، ثم �عد ذلكاالجتماعية من خالل �سييسها

والقضاء،  افعال   قانون ب  والقيامالشرطة  إ��  االستثناء  وعواق��ا  ،ن�خ  ال�جمات  استحضار  خالل  ينشر    .من 

 .23مصا�حهم السياسيةال�ي تدعم  السياسيون أيًضا شب�ات قراءة �ستند إ�� نظام القيم ا�خاصة ��م و

ت��ز اأ  وهنا  ع��  "ا�حرب  �خطاب  التضليلية  القدرة  استكشاف  إل يضا  ع��  ا�جزائر،   �� السيا��ي رهاب"  ا�خطاب 

 هرمًيا ألش�ال مختلفة من املعرفة والطرق ال�ي يتم 
ً

العام، الذي قد يف�ح املرء ع��ه عالقات قوة معينة، و�سلسال

استخ يمثل  وتطبيعها.  السلطة  ممارسات  ع��  الشرعية  إضفاء  خاللها  اللغةمن  املنظور   دام  �عض  دائًما 

أبًدا محايدة  ليست  ف�ي  السياسأذلك    ؛األيديولو��،  ا�خطابات  ألن  الواقع،  صنع  ع��  تأث��  لها  �عمل ية    ��ا 

 
22 -Ibid. 
23 -Fragnon, Julien (2017), Discours antiterroriste : la gestion politique des événements du 11 septembre en France, (Le 
discours antiterroriste : la gestion politique du 11 septembre en France), consulté le 5 juin 2021, https://cutt 
.ly/1mH5FKP 
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إنتاجها وتحو�لها   �� ا�جتمع و�عادة  الهيمنة  إنتاج عالقات   �� للمع�ى و�ساهم  القول  أكـبناءات  بالتا�� يمكن  يضا. 

إنھ فقط بمساعدة هذا ا�خطاب ا�خطط لھ عن قصد و�عناية،  وع��ه يمكن تطبيع ممارسات م�افحة اإلرهاب  

 ��ا ا�جيش الوط�ي ا�جزائري. و�ضفاء الشرعية ع�� االستخدام غ�� العادي للقوة ال�ي يتق

، ع�� الرغم من وجود إجماع عام ع�� أن التجر�ة األهلية �� األدبيات األ�اديمية  نادًرا ما يتم تناول ذكرى ا�حرب

عبد املاضية ال تزال لها تأث�� عميق �� ا�جزائر وأ��ا �انت أداة مهمة إلضفاء الشرعية ع�� النظام السيا��ي �� عهد  

بوتفليقة الواقع العز�ز   �� أعقاب.    �� عام    ،  منذ  العر�ية  السياسيون 2010االنتفاضة  اعتمد  رئيس  ،  ف��م  بمن   ،

امل للما��ي لدعم سيا الك سالل"الوزراء السابق "عبد  الفهم ا�جما��  ��  ، غالًبا ع��  سبتم��   29سات ا�ح�ومة.  

يع الناس والتأكيد ع�� دور الرئيس  ، بث التلفز�ون الوط�ي صورا مروعة ومروعة ل�حايا ا�حرب األهلية ل��و 2018

د�ي ع�� بوتفليقة �� عملية السالم.  وقد أثار هذا بدوره معارضة كب��ة من األحزاب السياسية ومنظمات ا�جتمع امل

، استذكر رئيس الوزراء  ف��اير  22االحتجاجات ا�حاشدة ��  و�عد    2019ف��اير    28، ��  حد سواء.  عالوة ع�� ذلك

أو� "أحمد  املظاهرات  السابق   �� املشاركة  املتظاهر�ن عن  لردع  السوري  والسينار�و  املاضية  األهلية  ا�حرب  حيى" 

خام  لوالية  بوتفليقة  العز�ز  عبد  ل��شيح  السابقة   سة. املناهضة  األر�ع  الواليات  أنھ ��  ع��  الرئيس  تقديم  تم   ،

 .24دونھ سيعود العنفمهندس السالم �� ا�جزائر واآلن �غ��ت االس��اتيجية ل��ديد الناس بأنھ ب

يتذكرها  إ كث��ة،  أرواحا  و�لفت  التسعينيات   �� الزمن  من  عقًدا  استمرت  ال�ي  ا�جزائر�ة،  األهلية  ا�حرب  ن 

� �� الهو�ة ا�جزائر�ة "ا�جديدة.ا�جزائر�ون بوضوح و�ساهم  �� استحضار   شكيل  يواجھ ا�جزائر�ون تحدًيا يتج�� 

تطاردهم وال�ي  املا��ي  من  املش��كة  الفردية    ��خهم  وذكر�ا��م  مستمر،  ا�حروب �ش�ل  حول  وا�جماعية 

).  لقد أثرت هذه  1962-1954سواء ا�حرب األخ��ة (ا�حرب األهلية �� التسعينيات) والثورة ا�جزائر�ة (  ا�جزائر�ة،

ك��ى"  . و�ان بناء "الذكر�ات ا�جماعية" بواسطة "الروايات ال1962ا�حروب ع�� ثالثة أجيال منذ االستقالل �� عام 

حول حرب التحر�ر ا�جزائر�ة مركًزا للنضال ع�� مدى عقود، كما تم استخدامها �ش�ل متكرر من قبل املسؤول�ن 

النخبة  استثمرت  فقد  واملستقبل.  وا�حاضر  املا��ي  لتفس��ات  أطر  وتوف��  الشرعية  إلضفاء  السياسية  والنخبة 

ا� و�شكيل  الروايات  احت�ار  كب��  �ش�ل  ا�جزائر�ة  الالسياسية  (ا�خطابات)  ا�حر��ن.  خطاب  حول  ظل  رسمية 

 .25خطاب (خطابات) الهيمنة حول ا�حروب ع�� العموم دون منازع ح�ى وقت قر�ب

أن الناس طوروا رواية مضادة تنافس الرواية الرسمية وأن هذا السرد املضاد لم يتم تناولھ   ومع ذلك، هذا ال ينفي

، استخدم املتظاهرون من جميع الطبقات االجتماعية اآلثار الظاهرة 2019ف��اير    22�� األبحاث األ�اديمية.  منذ  

للما��ي  فهمهم  �عكس  نقل  ،ال�ي  ال�ي  الروايات  �ل  يتبنون  ال  أ��م  مثال.    هاوتؤكد  بوتفليقة  ذلكنظام  فإن ومع   ،

�� وسائل اإلعالم وكذلك من قبل  تناولها  يتم  تزال صامتة وال  املا��ي ال  ا�جزائر��ن وروايا��م عن مأساة  ذكر�ات 

للذاكرة ا�جماعية ل�حرب األهليةساط األ�اديميةاألو  التأث�� الدقيق  أننا ما زلنا نتجاهل  الواقع، ف.  ، مما �ع�ي   في 

 
24 - Zerolia, Faouzia (2020), Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian 
Hirak, (Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past with Reference to the Algerian Hirak),op.cit. 
25 - Daoudi, Anissa, To what extent do Algerians hold their "collective memory" hostage? (How much are Algerians 
hostage to their 'collective memory)?', accessed June 6, 2021, https://cutt.ly/GmH5B8L 
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ة منتديات التواصل االجتما�� وا�حادثات اليومية واملقابالت املباشرة مع ال�حايا أن الناس يختبئون أكدت متا�ع

الذكرى من قبل نظام  ع�� الرغم من استبعاد املا��ي من عملية إحياء    راء صمت قصصهم وصورهم وذكر�ا��م.و 

ا�حرب �عد  للمواطنما  الفردي  التصور  لتحديد  �عمل  وذاكرتھ   �� أنھ  إال  والنظام ،  ومستقبلهم  أنفسهم  عن  �ن 

 .26السيا��ي

اإ ع��  ا�حرب  خطاب  ��خ��  بخصوص  ا�حد  هذا  عند  يقف  ال  ا�جزائري  النظام  خدمة  إل ن   �� جنداتھ أرهاب 

ن اإلرهاب ظاهرة غر�بة ع�� القيم الدينية والثقافية للمجتمع وال ترتبط أالسياسية، وانما دائما ما �عزف ع�� وتر  

من  بأ ش�ل  أسالفھ.ي  بإسالم  تفس��ها    األش�ال  يمكن  وال  داخلية  ليست  اإلرهاب  أسباب  فإن  املنطلق  هذا  من 

الشباب بطالة  أو  ا�جزائري  للنظام  االستبدادية  االقتصادية  بالطبيعة  األزمة  أو  األمية  باأليديولوجيات  أو  بل   ،

� ال�ي قاتلت  العناصر.  العراق أو بفضل املستوردة من الشرق األوسط سواء �ان ذلك من خالل  أو  � أفغا�ستان 

ال� الفضائية  والقنوات  املدونات  �غمرها  ال�ي  السلفي�ن  الدين  علماء  الواقع خطب   �� ا�خليج.   دول  من  تبث  ، ي 

حققتھ   الذي  الهائل  الدخل  مع  الشباب  تطرف  عموًما  تفسر  ال�ي  االقتصادية  أو  االجتماعية  األسباب  تالشت 

عام   منذ  الز�ا  1999ا�جزائر  لصا�ح بفضل  كب��ة  اجتماعية  بتحو�الت  وال�ي سمحت  النفط  أسعار   �� الكب��ة  دة 

إ واالئتمان و�سهيل  التوظيف   �� املساعدة  آليات  خالل  الصغ��ة.  الشباب من  التجار�ة  األعمال  أن �شاء  والدليل 

وسور�ا العراق   �� املقاتلة  اإلسالمية  ا�جماعات  صفوف   �� انخرطوا  الذين  ا�جزائر��ن  الشباب  "الر�يع    عدد  منذ 

 مقارنة با�جندين الشباب. تو���ي (  100العر�ي" ال يتجاوز  
ً
) 1500و مغر�ي (أ)  7000عنصر، وهو رقم يظل ضئيال

، يلقي القادة ا�جزائر�ون باللوم �� صعود اإلرهاب �� ا�جزائر ع�� إغراءات القوى األجنبية املعادية عالوة ع�� ذلك

ار هذا البلد وتفتيت ا�جتمع وتقو�ض وحدة شعبھ.  واألسباب املقدمة �� ل�جزائر وال�ي �عمل ع�� زعزعة استقر 

الطبيعية   ا�جغرا�� ومواردها  موقعها  إ��  بالنظر  األجن�ي  الطمع  هدفها  البالد  وأن  نظام وط�ي  يحكمها  ا�جزائر  أن 

هو فرض نوع من    ن هاجس النظام ا�جزائري أ. وهنا يتب�ن  27ومواقفها السياسية ال�ي تدافع عن القضايا العادلة

من واستقرار  أسا��ي ع��  تمدها من �ونھ الضامن وا�حارس األ ن �انت ذات طا�ع قسري وال�ي �س �الشرعية ح�ى و 

ا ضد  و إل املواطن�ن  ح�ى  ع�� �رهاب  با�حرب  املتعلقة  ا�خطابية  اس��اتيجيتھ  �سو�ق   �� �ش�ل مكثف  يبالغ  �ان  ن 

 رهاب.  إل ا

 وشيطنة ا�حراك رهاب إل خطاب ا�حرب ع�� اسرديات  

ا والشرق  افر�قيا  شمال  دول  مختلف   �� الشعوب"  "ر�يع  بـ  �س�ى  ما  بداية  استثناًء، أل منذ  ا�جزائر  �انت  وسط، 

ذ أن االحتجاجات املناهضة للسلطو�ة لم يكن لها تأث�� بحجم تلك ال�ي أثرت ع�� ج��ا��ا. لكن إ�سبب استقرارها،  

�عد تجدد االح ل�جزائر  السيا��ي  الظروف االقتصادية  االستقرار  تجاجات أصبح مرة أخرى قضية مقلقة �سبب 

ف��اير /    22لقد عاشت ا�جزائر منذ    .السيا��يواألمنية ا�خارجية والداخلية ا�جديدة ال�ي تضعف دعائم نظامها  

 
26 -- Daoudi, Anissa, To what extent do Algerians hold their "collective memory" hostage? (How much are Algerians 
hostage to their 'collective memory) ;op.cit. 
27 - Eretne, Belkacem (2017), Challenges and Security Issues in the Sahel and Sahara Region, (Défis et enjeux de sécurité 
dans la région sahélo-saharienne) ;op.cit. 
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رئيس  امسة للمعدل �عبئة غ�� مسبوقة.  نزل مالي�ن ا�جزائر��ن إ�� شوارع  البالد ملعارضة الوالية ا�خ  2019شباط  

العز�ز بوتفليقة للنظام.  ، قبعبد  بتغي�� جذري  ت  ل املطالبة  التعبئة  نطلق كما يظهر �ش�ل أك�� تحديًدا أن هذه 

بالذات �� �عب��ات سلوكية حضار�ة.  ، وال�يمن االهتمام  للمواطن�ن ا�جزائر��ن، من  ويساهم األ   تتج��  العل�ي  داء 

رات بـ "الفو��ى السور�ة".  كما �عتمد املواطنون أيًضا  ، �� دحض خطاب رس�ي يدين التظاهخالل ضبط النفس

النظام  انت�ى  ال�ي  الفساد  �خصيات  مع  القطع  أجل  من  الكرامة،  أجل  من  للنضال  مش��ك  صندوق  ع�� 

��دد  أن  شأنھ  من  حشد  شباب  صورة  �عيد  أو  السور�ة  الفو��ى  شبح  ��ز  رس�ي  �خطاب  خالفا  و  بتجسيدها. 

العام، يرد املتظاهرو  �� �ل النظام  التآ�� مع ضباط الشرطة. ا�حلفاء لهم، و�ظهرون  ن بدعابة الذعة، محاول�ن 

إيجابية  صورة  لت�و�ن  فرصة  إذن  هو  ا�حضري  الفضاء  إ��  فالدخول   .
ً

احتفاال ت�ون  أن  يمكن  املواطنة  أن  نزهة 

التنا يرفض  مما  "الذات"،  القيمةومجز�ة عن  املتخلفة عن  الفئات  ال�زل عن  صور  و�تعارض مع  اإلرهابية  ،  �بر�ة 

 . 28ال�ي تضعها األخبار اإلقليمية والدولية

�انت حالة االحتجاج االجتما�� والتظاهرات االجتماعية شبھ الدائمة ضد النظام جزًءا من الطقوس اليومية ��  

البالد أنحاء  املظاهرات   .29معظم  وهذه  االحتجاج  هذا  �عرضتإن  الذي  العنف  عن   
ً
فضال ا�جهاز    ،  قبل  من  لھ 

للدولة بقالقم��  آخر  عن   
ً
��ائيا تخلت  الدولة   أن  حقيقة  �عكس  با،  يتعلق  فيما  وواجبا��ا.  مسؤوليا��ا  زدهار ايا 

، إال أن هذه املظاهرات "سياسية" من ليست أرًضا خصبة للثورة السياسيةع�� الرغم من أ��ا    ورفاهية مواطن��ا.

 من أش�ال االتصال  
ً
ب�ن الشعب ا�جزائري و "ا�جماه��" وقاد��ا، فمن   -خطاب جديد    -حيث أ��ا أصبحت شكال

ة من  طاب يتم عرض قضايا اإلس�ان واملياه والغاز والكهر�اء وجمع القمامة و�صالح الطرق ومجموعخالل هذا ا�خ

، كما أن شعارات املتظاهر�ن �� مؤشر قوي ع�� أن ذاكرة الصدمة ال تزال موجودة  املظالم األخرى ع�� السلطات

الشع  ب�ن  تار�خهم.  من   �� أخرى  تحول عنيفة  نقطة  تجنب  يحاولون  الناس  ��ا: ارات  وأن  االستشهاد  يمكننا  ال�ي 

سور�ا""ا ليست  للتغ�جزائر  �عم   ، دمار  "ال   ، إخوة"  والشعب  "ا�جيش   ، إخوة"  والشعب  الشرطة  "رجال  ي��"، ، 

 30.، حار��م بأف�ارك ا�جديدةقد "، و" ال تقاتل القوة بالسالحع  "انت�ى العقد األسود ونب�ي

جل ا�حد من شرارة ا�حراك، أ رهاب من إل تتعلق بتوظيف خطاب ا�حرب ع�� الة محور�ة أو�� هذا ا�خضم ت��ز مس

الت�و�ن،   بحديثة  ليست  مسالة  استخدام إو��  ع��  رسمًيا  املؤس��ي  الطا�ع  ا�جزائري  النظام  أضفى  طاملا   ذ 

ذ إ   اإلرهاب كحجة قانونية وسياسية �� حملتھ القمعية ع�� االحتجاجات الشعبية من أجل التغي�� الديمقراطي.

هذا هو السالح الذي استخدمھ  الت التعسفية خارج نطاق القضاء.  ض�� اإلرهاب هو السالح ال��ائي قبل االعتقا أ

الراهن النظام ا �� الوقت  نطاق واسع، والذي �ان ع��    1992عام  ��  إ.  1962ولكن منذ عام    �جزائري ليس فقط 

 
28 - Darraji, Islam Amin et Gharbi, Amal (2019), Le mouvement algérien : un laboratoire de citoyenneté, (Le Hirak 
algérien : un laboratoire de citoyenneté). 
Consulté le 7 juin 2021, https://cutt.ly/omH6rHE 

،طلبًا لتدخالت إنفاذ القـانون فـي األمـاكن ) 11710(، سجلت الشرطة  2011وفقًا لإلحصاءات الرسمیة ، في مارس ):  2011نیسان  12( جریدة الوطن ،  - 29
 ".مسیرة واعتصام في آذار  520: " انظر.  دقائق 4-3كل  1في الساعة ، أو   16یومیًا ، أو   377العامة ، بمعدل 

30 -Jérémy H. Kenan (2012), Foreign Policy and the Global War on Terror in the Reproduction of Algerian Power, (La 
politique étrangère et la guerre mondiale contre le terrorisme dans la reproduction de la puissance algérienne ;op.cit. 
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. كما �ش�ل التغطية اإلعالمية لألحداث املرتبطة باإلرهاب اإلسالمي  31لتخو�ف الناس  واآلن يوظف �ش�ل محكم

�عد   خاصة  السياسية  اإلس��اتيجية  أش�ال  من   
ً
شكال التسعينيات  العر�ي.  منذ  املثالالر�يع  سبيل  �انت  ع��   ،

ب�ن الس�ان التغطية اإلعالمية املستمرة لعمليات ا�جيش ��دف إ�� ��جيع ا�جزائر��ن ع�� التوحد �� ف��ات التوتر  

ا�حدود من  القادم  ا�خطر  ع��  التأكيد  إ��  ��دف  بذلك  و��  البالد.   وح�وم��م،   �� الصفوف  توحيد  أجل   من 

و�التا��، فإن العودة إ�� اتصاالت أك�� شفافية �شأن اإلرهاب ا�ح�� ست�ون وسيلة للتلو�ح بال��ديد من أجل منع 

 . 32عودة محتملة لـ "ا�حراك" إ�� الشوارع

�ع الطالبإود  وهنا  آالف  تظاهر  الثالثاء    ��  أخرى    2019مارس    5يوم  مدن  عدة  و��  ا�جزائر  العاصمة  وسط   ��

الذين ير�دون  إ��  �� ح�ن وجھ ا�جيش تحذيرا  العز�ز بوتفليقة لوالية خامسة،  الرئيس عبد  احتجاجا ع�� تر�ح 

. وأمام تكرار التظاهرات وتحولها ا�� شبھ العودة بالبالد إ�� ف��ة ا�حرب األهلية �� التسعينات من دون أن �سم��م

يومية صدر آنذاك موقف عن رئيس أر�ان ا�جيش السابق "الفر�ق أحمد قايد صا�ح "�� �لمة ألقاها خالل ز�ارة  

القضاء ع��  أم��ا، من خالل  ل�افة عوامل  ا�جزائر  "إرساء  إن  العسكر�ة من األحداث األخ��ة. قال  األ�اديمية  إ�� 

أهدافھ، بفضل االس��اتيجية الشاملة والعقالنية املتبناة، ثم بفضل التصدي العازم الذي أبداه   اإلرهاب و�فشال 

�عض   يرض  لم  األخرى،  األمنية  األسالك  �افة  رفقة  الشع�ي  الوط�ي  ا�جيش  طليعتھ  و��  ا�جزائري  الشعب 

ومستقرة، بل ير�دون أن �عودوا  األطراف". واعت�� أن هذه األطراف ال�ي لم يذكرها "يز�جهم أن يروا ا�جزائر آمنة  

ثمنا   خاللها  وقدم  املعاناة،  أش�ال  �ل  ا�جزائري  الشعب  خاللها  عا�ش  ال�ي  ا�جمر  وسنوات  األلم  سنوات  إ��  ��ا 

غاليا"، �� إشارة إ�� سنوات ا�حرب األهلية ا�جزائر�ة. ولوقت طو�ل، �ان الرئيس ا�جزائري يوصف برجل املصا�حة 

�� الوطنية الذي جلب السلم   للمرة األو��  الرئاسية  �� االنتخابات  ل�جزائر �عد عقد من ا�حرب األهلية. فقد فاز 

حي��ا    1999نيسان/أبر�ل   اإلسالمي�ن. وعمل  ضد  األهلية  ا�حرب  أوج   �� حي��ا  ا�جزائر  و�انت  ا�جيش،  بدعم من 

قايد   الفر�ق  وتا�ع  أخرى.  وتداب��  للعفو  قانون�ن  ع��  بالده  ا��  السلم  إعادة  أفشل  ع��  الذي  الشعب  "إن  صا�ح 

اإلرهاب وأحبط مخططاتھ ومراميھ، هو نفسھ املطالب اليوم، �� أي موقع �ان، أن �عرف كيف يتعامل مع ظروف  

محسو�ة  غ��  ألخطار  ا�جزائر  �عر�ض  شأنھ  من  ما  �ل  لصد  منيعا  حصنا  ي�ون  كيف  �عرف  وأن  وشعبھ،  وطنھ 

ا�� حد كب�� كيف يوظف ا�  العواقب". للتخو�ف والتخو�ن وتكميم  إل حرب ع�� اوهذا يفسر  فواه �ل من  أرهاب  

 ينادي باإلصالح والتغي�� �� الفضاء العام.  

مع   تزام��ا  بحكم  توقفها  �عد  خصوصا  االحتجاجات  عودة  �وفيدأومع  ا�جزائر    ،19  زمة   �� ا�حكمة  أصدرت 

واعتقال   تفتيش  مذكرات  أر�ع  ��مالعاصمة  مشتبھ  ا�خاص  أر�عة  بحق  ا�حركة دولية  لتحو�ل  املناورة  ب��مة   ،

 
31 -Jerry Bart Plos : La « terreur » est la nouvelle arme mortelle du régime algérien contre les manifestations populaires 
en faveur de la démocratie (Le « terrorisme », la nouvelle arme fatale du régime algérien contre les protestations 
populaires en faveur de, 
 la démocratie), consulté le 13 juin 2021, https://cutt.ly/fmH6Was 
32 -karif, Akram (2021), L'Algérie de nouveau confrontée à la menace terroriste ? (L'Algérie de nouveau confrontée à la 
menace terroriste), consulté le 13 juin 2021, 
https://cutt.ly/4mH6SB1 
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العسك  ا�حراك  نظام  ضد  السل�ي  لالحتجاج  األمرالشعبية  صدر  فقد  عنف.  أعمال  إ��  الدبري  بحق  لوما��ي ، 

العر�ي ز�توت أ السابق محمد  "أم�� دز"، وال�حفي هشام عبودم�� بوخو ، واملدون  بـ  املعروف  جل شرطة  ، ور رس 

 . 33، الذي أبدى رأيھ ع�� شبكة اليوتيوبسابق اسمھ عبد هللا محمد

نفصالية املعروفة  ال كما صنف ا�جلس األع�� لألمن �� ا�جزائر الثالثاء، منظمة "حركة استقالل منطقة القبائل" ا

اإلسال  "رشاد"  حركة  جانب  إ��  بيان  بـ"املاك"  بحسب  اإلرهابية"  "املنظمات  قائمة  ع��  ا�خارج،   �� الناشطت�ن  مية 

ا�جمهور�ة. قرارا    لرئاسة  اتخذ  تبون،  ا�جيد  الرئيس عبد  اجتماعھ  ترأس  الذي  األمن  "مجلس  أن  البيان   �� وجاء 

معهما   والتعامل  اإلرهابية،  املنظمات  قائمة  ضمن  ورشاد  القبائل  منطقة  استقالل  حركة  بوضع  ��ذه يق��ي 

للقوات    الصفة". األع��  القائد  ا�جمهور�ة  رئيس  تبون،  ا�جيد  عبد  السيد  رئاسة  تحت  لألمن،  األع��  ا�جلس 

الصفة  ��ذه  ُيتعامل معهما  إرهابيت�ن،  و"املاك"، منظمت�ن  الوط�ي، يصنف حرك�ي "رشاد"  الدفاع  املس�حة، وز�ر 

ا�جمهور�ة بيان رئاسة  ا34بدءا من صدور  يأ�ي هذا  �� وقت يحشد فيھ ا�حراك مرة أخرى آالف عال إل .  ن ا�جزائري 

النظاما�جزائر�� ضد  أسبوع  �ل  الشوارع   �� ��  ن  �شريعية  انتخابات  إ��  تبون  ا�جيد  عبد  الرئيس  دعا  فيما   ،12 

بمصا�ح  تضر  "أعماال  ارتكبوا  إذا  جنسي��م  من  ا�جزائر��ن  املواطن�ن  تجر�د  إم�انية  ا�ح�ومة  تدرس  كما  يونيو. 

االدولة العدل مطلع  وز�ر  قانون قدمھ  بحسب مشروع   ، ا�خارج   �� بحسب  "  املبادرة،  و��دف هذه  ا�جاري.  لشهر 

 ، وال سيما مستخدمي اليوتيوب". �ات األصوات املقاومة من ا�خارج"، إ�� "إسمنتقد��ا

األمن مجلس  قرار  �عد  "رشاد"،  �حركة  منتم�ن  ناشط�ن  مالحقة  حملة  ا�جزائر�ة  السلطات  بدأت  القومي   كما 

، برفقة حركة ثانية تطالب بانفصال منطقة القبائل، و�حال��م ع�� ا�حاكم ب��مة 
ً
 إرهابيا

ً
تصنيف ا�حركة تنظيما

الوطنية. باملص�حة  تضّر  منشورات  و�شر  والتحر�ض  البالد  استقرار  زعزعة  محاولة  تخص  وأعلنت    مختلفة، 

حركة  �� ناشط  "توقيف  عن  الوط�ي،  لألمن  العامة  ا�حركة.   املدير�ة  تخص  منشورات  بتوزيع  يقوم  �ان  "رشاد"، 

وأو�ح بيان مصا�ح األمن أّن "التحر�ات ال�ي قامت ��ا املص�حة املركز�ة مل�افحة ا�جرائم اإللك��ونية أفضت إ�� 

يبلغ   ناشط  وهو  امل��م،  هو�ة  لغرض    33تحديد   
ً
خصيصا الرقمية  املنصات  ع��  حسابات  عدة  بفتح  قام  سنة، 

و�عاد املناش��  ال��و�ج  "هذه  أن  إ��   
ً
مش��ا أخرى"،  تحر�ضية  ومناش��  "رشاد"  بتنظيم  ا�خاصة  املناش��  �شر  ة 

واألمن  بالنظام  لإلخالل  والدعوة  التجمهر  ع��  والتحر�ض  الوطنية،  باملص�حة  لإلضرار  ��دف  �انت  التحر�ضية 

بد الرحمن صا�ح، إّن "تصنيف العمومي". و�� هذا الصدد اعت�� عضو هيئة الدفاع عن معتق�� الرأي ا�حامي ع

أية هيا�ل ع�� األرض ل�حركة، بأي ش�ل من  رشاد، كما حركة املاك كتنظيم إرها�ي، ع�� الرغم من عدم وجود 

األش�ال، �عطي للسلطة ع�� أساس هذا التصنيف أن �ل املنتم�ن إل��ا والداعم�ن ألف�ارها يمكن مالحق��م ب��م 

 .35اإلرهاب واإلشادة بأعمال إرهابية

 
ــع م- 33 ــوزأوقـ ــق ): 2021(ورونیـ ــف بحـ ــذكرات توقیـ ــدر مـ ــر تصـ ـــ 4الجزائـ ــین بـ ــطاء متھمـ ــاب" نشـ ــالع " اإلرھـ ــاریخ االطـ ــاي  11، تـ . 2021مـ

https://cutt.ly/YmH60VI 
. 2021یونیــو  14، تــاریخ االطــالع )2021"(المنظمــات اإلرھابیــة" علــى قائمــة " رشــاد" و" المــاك" ، الجزائــر تــدرج حركتــي 24انظــر فــرانس - 34

https://cutt.ly/qnXEk8N 
بعـد تصـنیفھا منظمـة إرھابیـة، العربـي الجدیـد، تـاریخ " رشـاد" بدء مالحقـة ناشـطین فـي حركـة : ، تقریر حول موضوع، الجزائر)2021(لحیاني، عثمان - 35

 https://cutt.ly/hnZCbB4،  2012یونیو    14االطالع  
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رهاب ذريعة لقمع جميع  إل ، لم يتخذ ا�حرب ع�� اخرى �� املنطقةيد من األنظمة األ العد، مثل  ن النظام ا�جزائري إ

عسكري وما�� أش�ال املعارضة فحسب، بل ان��ز الفرصة أيًضا الن��اع ما �س�ى ب"ريع اإلرهاب "، �� ش�ل �خاء  

يكن هناك إرهاب باملع�ى  .  ففي أجزاء من املنطقة حيث �انت اإلسالمو�ة هامشية وحيث لم  من الواليات املتحدة

 لتوليد هذا الريع.  تمثلت براع��م مثال �� تحر�ض عناصر    ، �ان ع�� ا�ح�ومات أن ت�ون التقليدي 
ً
أك�� حيلة قليال

املعارضة من حركة أو أخرى ع�� مظاهرات ال�خط االجتما�� أو ح�ى حمل السالح. وهكذا �ان "علماء الدالالت"  

مشت "إرهابي�ن  إ��  "ا�جرم�ن"  و  الطرق"  "قطاع  و  "املتمردين"  تحو�ل    ع��  قادر�ن  واشنطن  ووصف ��  ��م"  بھ 

، أي خلق امل�ان الذي  يمكن للناس فيھ االختباء وتحولهم ا��  ارهابي�ن"  قة بأ��ا "منطقة غ�� خاضعة ل�حكماملنط

،و باختصار ، إ�شاء "املنطقة اإلرهابية" ال�ي تظهر اآلن �ش�ل ال يم�� ع�� ا�خرائط العسكر�ة األمر�كية ألفر�قيا.  

هذ ا�جزائر،  معر ��  املمارسات  الس�ان.ه  لبعض  ع��   وفة  االستفزاز  من  النوع  هذا  ُ�ستخدم  ما  كث��ا  الواقع،   ��

وهكذا أصبحت فكرة  .  36نطاق واسع من قبل دائرة االستعالم واألمن لت��ير تكثيف القمع والسيطرة ال�ي تمارسها

األوليغارشي موارد  أهم  من  ��ا"ال��ديد"  املرتبط  واألسلوب  ا�حاكمة،  مستمرةة  عملية  و��  العسكرة    ،  من 

النخبة   لهذه  والسياسية  واملالية  االقتصادية  الفوائد  من  واسعة  دائرة  ع��ا  تولدت  ال�ي  والدولة  االجتماعية 

"الرد  ع��  تحصل  بدورها  وال�ي  "ال��ديدات"،  مواجهة   �� با�خوف  زائف  و��  خلق  ع��  اللعب  خالل  من  املهيمنة. 

وهو قطاع يميل   -من الذي تم ترسيخھ عمًدا �� الرأي العام  املناسب" ل�حد من هذا الشعور با�خطر وا�عدام األ 

 بالتا�� إ�� اإليمان با�حلول القمعية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 -Jérémy H. Kenan (2012), Foreign Policy and the Global War on Terror in the Reproduction of Algerian Power, (La 
politique étrangère et la guerre mondiale contre le terrorisme dans la reproduction de la puissance algérienne ;op.cit 
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 خاتمة

إن ا�حاولة الواعية لتجاوز استخدام "ا�حرب ع�� اإلرهاب" �� ا�جزائر، �سبب الدالالت السلبية والتسو�فات ال�ي 

ضرور�ة. و�التا��، يجب استخدام املصط�ح بحذر شديد، ألن "اإلرهاب  اكتس��ا املصط�ح ع�� مر السن�ن، �عت��  

اإلرهاب   ع��   ا�حرب  من  �ل  تجاه  ومتشكك  تأم��  توجھ  إ��  ماسة  حاجة  هناك  ين��"،  أن  من  أك��  يح��  مفهوم 

املؤطرإل وا املعر��  الضروري    طار  من  وعليھ  اإلرهاب،ألها،  مل�افحة  ا�حا��  الن�ج  مفاهيم  صياغة  إعادة  ع��    يضا 

بدرجة   تتمثل  يتبعھ أمسلكيات  تكتيك  األساس   �� هو  اإلرهاب  بأن  االع��اف   �� املفاهيم  صياغة  إعادة   �� و��  

و  مختلفة؛  وألهداف  مختلفون  ثابت  إضف  أفاعلون  �ش�ل  تتطلب  ناجح  �ش�ل  اإلرهاب  م�افحة  فإن  ذلك،   ��

و  بحيثيا��ا،  ليس  والتصا�حية  القسر�ة  السياسات  ب�ن  رهان  أاء  رسإنما  �ا�جمع  تحقق  وال�ي  ال�حيحة  سسها 

يجب   ال  اإلرهاب  مع  التعامل  فإن  و�التا��،  ا�حقيقي.  االجتما��  السلم  ع��أتحقيق  يقتصر  األمنية    ن  القضايا 

ن أ ن نزع الشرعية عن اإلرهاب يجب  أنما ع�� استخدام األدوات السياسية واالقتصادية والقانونية. كما  �فقط، و 

املوقف من  نقلھ  ع��  وجودي    تتم  ك��ديد  ليس  التعامل معھ  يتم  حيث  العادية،  "السياسة  إ��  العسكري  األم�ي/ 

أخرى  كقضية  ولكن  لذلك  فقط،  اليومية.  السياسة  قضايا  عنًفا  من  وأقل  شمولية  أك��  ملقار�ة  ال��و�ج  يجب   ،

يك تصور اإلرها�ي ع�� هذا ما �ساهم �� تفك  ضده، نظًرا ألن "ما هو مؤكد هو أن العنف يولد دائًما عنًفا مضاًدا"

ستخدام لغة "نحن" مقابل لغة "هم"، أنھ متعصب وغ�� إ�سا�ي. كما تحتاج م�افحة اإلرهاب إ�� فك االرتباط مع ا

إ�سانيتھ العدو من  العسكري ، وتؤ ال�ي تجرد  التدخل  أي محاولة  �د  و�التا��  األم�ي ع�� إ،  الطا�ع  �� إضفاء  فراط 

ُ�عت�� أنھ يدفع بنا    -، و���كنا �� خطر مميت وغ�� محتمل ح�ى يتم إزالتھ  مقبول تماًمااعتباره خطًرا غ��   اإلرهاب ب

  اس��اتيجيات أمنية منتجة.  -جميًعا إ�� حلقة مفرغة من تزايد ا�عدام األمن وم�افحة

 


