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  LLee  rraappppoorrtt  aavveecc  lleess  ddiivveerrss  ccoouurraannttss  ppoolliittiiqquueess  ssuusscciittee  mmooiinnss  ddee  pprroobbllèèmmeess,,  

ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ppeeuu  dd’’eennttrree  eeuuxx  rreepprréésseenntteenntt  ddee  vvéérriittaabblleess  ffoorrcceess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  LLaa  

pplluuppaarrtt  ddeess  ppaarrttiiss  rreeccoonnnnuuss  oonntt  ééccllaattéé  ffaaccee  àà  ll’’aattttiittuuddee  àà  aaddoopptteerr  vviiss--àà--vviiss  dduu  nnoouuvveeaauu  

pprrééssiiddeenntt..  LLaa  tteennddaannccee  aauu  rraalllliieemmeenntt    ((mmêêmmee  ooppppoorrttuunniissttee))  ll’’aa  ssoouuvveenntt  eemmppoorrttéé,,  eett  

BBoouutteefflliikkaa  eenntteenndd  jjoouueerr  ssuurr  llee  rraappppoorrtt  ddiirreecctt  aauuxx  mmaasssseess  ((ddiissccoouurrss,,  rreeffeerreenndduumm))  ppoouurr  

mmaarrggiinnaalliisseerr  lleess  ppaarrttiiss..  

  LL’’aattttiittuuddee  ddee  ccee  qquuii  ffuutt  llee  FFIISS  eesstt  ttoouutt  aauussssii  iimmpprréécciissee..  UUnn  ffllootttteemmeenntt  ssuurr  

ll’’aattttiittuuddee  àà  aavvooiirr  ss’’eesstt  ffaaiitt  sseennttiirr..    DDeess  aappppuuiiss  lluuii  ssoonntt  vveennuuss  ddee  ccee  ccôôttéé,,  ttaanntt  ppoouurr  llaa  

pprrééssiiddeennttiieellllee  qquuee  ppoouurr  llee  rreeffeerreenndduumm  ddee  sseepptteemmbbrree..  LLaa  ddiiffffiiccuullttéé  ppoouurr  lleess  iinnssttaanncceess  

dduu  FFIISS  àà  ssee  pprroonnoonncceerr  eesstt  àà  llaa  mmeessuurree  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ddiivveerrggeenntteess  dduu  pprrééssiiddeenntt..  LLee  

ffaaiitt  qquuee  RRaabbaahh  KKeebbiirr  aaiitt  aappppeelléé  àà  vvootteerr  oouuii  aauu  rreeffeerreenndduumm  nnee  llee  ccoonndduuiitt  ppaass  àà  uunn  

aaccccoorrdd  ggéénnéérraalliisséé..  DDaannssuunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ((ssiittee  dduu  FFIISS,,  hhttttpp::////wwwwww..rriibbaatt..oorrgg)),,  iill  

aappppeellllee  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  qquuii  

““aa  ll''aavvaannttaaggee  ddee  ffoouurrnniirr  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee  jjuussttiiccee  eett  ddee  nnoonn--dduuppeerriiee  àà  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  

eett  dd''oouuvvrriirr  lleess  ppoorrtteess  aauu    

rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ccoohhééssiioonn  ssoocciiaallee  eett  ddee  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee,,  ccee  qquuii  nnoouuss  aa  ccoonndduuiittss  

àà  aappppeelleerr  llee  ppeeuuppllee  AAllggéérriieenn  àà  vvootteerr  oouuii  eenn  ffaavveeuurr  dduu  pprroojjeett  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  

rrééccoonncciilliiaattiioonn  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee........NNoouuss  ccoonnssiiddéérroonnss  ttoouuttee  

rrééccoonncciilliiaattiioonn  qquuii  tteenndd  àà  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  eenn  eennddoossssaanntt  aauu  FFIISS  lleess  eerrrreeuurrss  eett  lleess  

ssccaannddaalleess  ddee  ll''aauuttrree  ppaarrttiiee  oouu  eenn  aaddooppttaanntt  ddeess  ffaallssiiffiiccaattiioonnss  ffllaaggrraanntteess........ccoommmmee  uunnee  

rrééccoonncciilliiaattiioonn  ttrroommppeeuussee  qquuiinnee  ppeeuutt  ccoonndduuiirree  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee..””  

  

  

  PPaarr  sseess  ddiissccoouurrss,,  BBoouutteefflliikkaa  ss’’eesstt  ddéémmaarrqquuéé  ddee  ll’’iimmaaggee  dduu  ppoouuvvooiirr  FFLLNN  hhoonnnnii  

ppaarr  lleess  AAllggéérriieennss..  MMaaiiss  llee  ppaasssséé  dduu  pprrééssiiddeenntt,,  lleess  lliieennss  qquu’’iill  ccoonnsseerrvvee  aavveecc  nnoommbbrree  

ddee  sseess  aanncciieennss  ttéénnoorrss  ((CChheerriiff  MMeessssaaddiiaa,,  LLaarrbbii  BBeellkkhheeiirr,,......))  nnuuiitt  àà  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddee  sseess  

pprrooppooss..  IIll  eesstt  ddee  ccee  ffaaiitt  ddiiffffiicciillee  dd’’aapppprréécciieerr  qquueellllee  iimmaaggee  ddee  lluuii  eesstt  ppeerrççuuee  ppaarr  llaa  

ssoocciiééttéé..  IIll  eesstt  cceerrtteess  ppoorrtteeuurr  dd’’eessppooiirr,,  mmaaiiss  iill  eesstt  ssuurrttoouutt  aatttteenndduu  ssuurr  sseess  aacctteess,,  qquuii  

ppoouurrrroonntt  sseeuullss  vveenniirr  àà  bboouutt  dd’’uunnee  iinnccrréédduulliittéé  eennccoorree  bbiieenn  rrééppaanndduuee..  LLee    pprrééssiiddeenntt  eesstt  

bbiieenn  ccoonnsscciieenntt  ddee  cceess  ddiiffffiiccuullttééss,,  lluuii  qquuii  ddééccllaarraaiitt    àà  EEuurrooppee  II  ((rraappppoorrttéé  ppaarr  LLee  MMaattiinn,,  

66//1111//9999))  ::    

““......jjee  ddooiiss  aavvoouueerr  qquuee  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ll''AAllggéérriiee  ssoonntt  ffiinnaalleemmeenntt  pplluuss  ddiiffffiicciilleess  qquuee  jjee  

nnee  llee  ppeennssaaiiss..  JJ''aavvaaiiss  uunnee  vviissiioonn  ttrroopp  ooppttiimmiissttee..  JJee  nn''aavvaaiiss  ppaass  uunnee  vviissiioonn  oobbjjeeccttiivvee  ddee  

llaa  ssiittuuaattiioonn..  MMaaiinntteennaanntt  qquuee  jjee  ssuuiiss  ddaannss  llee  bbaaiinn,,  jj''aaii  uunnee  vviissiioonn  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ccllaaiirree  

ddee  llaa  ggrraavviittéé  ddeess  pprroobbllèèmmeess  àà  rrééssoouuddrree..  LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ddee  mmaa  ggéénnéérraattiioonn  eesstt  

ccoommppllèètteemmeenntt  ddééppaassssééee..  LLaa  ggéénnéérraattiioonn  mmoonnttaannttee  ??  CC''eesstt  ttoommbbeerr  ddee  CChhaarryybbddee  eenn  

SSccyyllllaa……  »»  
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eenn  ppllaaççaanntt,,  ggrrââccee  àà  AAddaammii,,  ttrroopp  ddee  mmaaggiissttrraattss,,  eenn  ffaaiissaanntt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  llaa  cchhaassssee  

aauuxx  ccaaddrreess  ((ssuurr  ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt))  aaffiinn  dd’’éétteennddrree  ddaavvaannttaaggee  ssoonn  

hhééggéémmoonniiee  ssuurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ééttaattiiqquueess,,  llee  ccoouurraanntt  dduu  ppoouuvvooiirr  mmeennéé  ppaarr  BBeettcchhiinnee  qquuii  

ss’’aappppuuyyaaiitt  ssuurr  ZZeerroouuaall  ccaassssaa  llee  ssiinniissttrree  ccoonnsseennssuuss  ssuurr  lleeqquueell  ééttaaiitt  bbaassééee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  

ddee  llaa  rreennttee..  LLeess  ccllaannss  eennttrrèèrreenntt  ddaannss  uunnee  gguueerrrree  oouuvveerrttee  qquuii  ssee  ccaallmmaa  aavveecc  llaa  

ddéémmiissssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  LLeess  vvaaiinnqquueeuurrss  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  mmooiinnss  

iimmppiittooyyaabblleess  qquuee  llee  ggrroouuppee  ddee  ll’’eexx--ccoonnsseeiilllleerr  pprrééssiiddeennttiieell  ssoonntt  mmaaiinntteennaanntt  ffaaccee  àà  

BBoouutteefflliikkaa..  SSii  ccee  ddeerrnniieerr  ss’’aappppuuiiee  eeffffeeccttiivveemmeenntt,,  ccoommmmee  iill  ll’’aaffffiirrmmee,,  ssuurr  llaa  

ppooppuullaattiioonn,,  lleess  lliioonnss  ddee  ll’’oommbbrree  ssee  ttrraannssffoorrmmeerroonntt  aassssuurréémmeenntt  eenn  cchhaattss  ddee  ggoouuttttiièèrree..””  

  

  

IIIIII..  QQUUEELLLLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  ??  

  

  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa  sseemmbbllee  aavvooiirr  eenn    mmaaiinnss  lleess  aattoouuttss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  

rreeccoonnssttrruuiirree  llee  ppaayyss  ::  uunnee  ppooppuullaarriittéé  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr,,  uunnee  ccrrééddiibbiilliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

PPoouurrttaanntt  ll’’aavveenniirr  rreessttee  iinncceerrttaaiinn  ::  llee    ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeess  rrééffoorrmmeess  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnssttiittuuéé,,  

cceeuuxx  qquuii  aavvaaiieenntt  pprriiss  lleess  aarrmmeess  ccoonnttrree  ll’’EEttaatt  ttaarrddeenntt  àà  lleess  rreennddrree,,  llaa  pprreessssiioonn  ddeess  

pprroobbllèèmmeess  ddiivveerrss  ((ééccoonnoommiiee,,  eennsseeiiggnneemmeenntt,,  llooggeemmeenntt))  nnee  cceessssee  ddee  mmoonntteerr,,  ddaannss  uunn  

ccoonntteexxttee  ooùù  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddiitt  qquuee  ““lleess  ccaaiisssseess  ssoonntt  vviiddeess””..  

  LLaa  ggrraannddee  iinnccoonnnnuuee  ccoonnssiissttee  àà  aapppprréécciieerr  ddee  qquueell  ppoouuvvooiirr  rrééeell    iill  ddiissppoossee..  LLee  

rraappppoorrtt  qquu’’iill  eennttrreettiieenntt  aavveecc  llaa  hhiiéérraarrcchhiiee  mmiilliittaaiirree  ((eett  mmaaiinntteennaanntt,,  sseess  ddiivveerrss  ccoouurraannttss  

oouu  ccllaannss))  sseerraa    ddéétteerrmmiinnaanntt..  QQuuaattrree  ttyyppeess  dd’’iissssuueess  ssoonntt  eennvviissaaggeeaabblleess  ::  oouu  bbiieenn  

BBoouutteefflliikkaa  ssee  llaasssseerraa  ddee  lluuii--mmêêmmee  ss’’iill  ccoonnssttaattee  qquu’’iill  nn’’aa  ppaass  lleess  mmaaiinnss  lliibbrreess  ppoouurr  

aaggiirr  ccoommmmee  iill  ll’’eenntteenndd  ::  iill  aa  llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquu’’iill  ppoouurrrraaiitt  aaiinnssii  ssee  rreettiirreerr  aavvaanntt    llee  1133  

jjaannvviieerr,,  ddaattee  ffiixxééee  ppoouurr  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ooùù  lleess  rraalllliieemmeennttss  ssoonntt  aacccceeppttééss..  OOuu  bbiieenn  

llee  ppoouuvvooiirrlluuii  sseerraa    rreettiirréé  ::  ll’’iissssuuee  ttrraaggiiqquuee  ddee  BBoouuddiiaaff  sseemmbbllee  iimmpprroobbaabbllee,,  vvuu  ssaa  

ssttaattuurree  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  mmaaiiss  uunnee  pprreessssiioonn  tteellllee  qquuee  cceellllee  qquuii  ss’’eexxeerrççaa  ssuurr  ssoonn  

pprrééddéécceesssseeuurr  LLiiaammiinnee  ZZeerroouuaall..  OOuu  bbiieenn  iill  rreessttaauurreerraa  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ggéénnéérraauuxx  uunn  

rreeggiimmee  bboouummeeddiiéénniissttee  aauuttoorriittaaiirree..  OOuu  bbiieenn  iill  rreessttaauurreerraa  ll’’EEttaatt  eett  ffoonnddeerraa  llaa  

ddéémmooccrraattiiee,,  mmaaiiss  ppaarr  uunn  cchheemmiinn  sseemméé  dd’’eemmbbuucchheess,,  ddee  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss,,  ,,  ssuuiivvaanntt  aaiinnssii  

lleess  ttrraacceess  ddee  ddee  GGaauullllee  ppoouurr  lleeqquueell  iill  aa  eexxpprriimméé  ssoonn  aaddmmiirraattiioonn  àà  mmaaiinntteess  rreepprriisseess..  

  LLee  rraappppoorrtt  àà  ll’’aarrmmééee  ccoonnttiieenntt  pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  ddéélliiccaattss..  NNoouuss  aavvoonnss  ssoouulliiggnnéé  

cceelluuii  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ::  ppoouurr  llee  llaaiisssseerr  aaggiirr  eenn  ccee  sseennss,,  lleess  ggéénnéérraauuxx  vvoouuddrroonntt  aauu  

mmooiinnss  ss’’aassssuurreerr  ll’’iimmmmuunniittéé,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass  eenn  AAmméérriiqquuee  llaattiinnee..  UUnn  aauuttrree  

ddoossssiieerr  eesstt  cceelluuii  ddeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  MMaarroocc..  LLaa  rrééuussssiittee  ppoolliittiiqquuee  ddee  BBoouutteefflliikkaa  

nnéécceessssiittee  uunnee  eenntteennttee  aavveecc  ccee  ppaayyss,,  eett  ddeess  pprreessssiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess    ss’’eexxeerrcceenntt  eenn  ccee  

sseennss..  MMaaiiss  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ddeemmeeuurree  iinnssoolluubbllee  ::  ll’’aarrmmééee  aallggéérriieennnnee,,  

qquuii  eennrreeggiissttrraa  ddeess  éécchheeccss  ssuurr  ccee  tteerrrraaiinn,,  yy  vvooiitt  ssoonn  pprreessttiiggee  eennggaaggéé,,  eett  nnee  vveeuutt  ppaass  

llââcchheerr  pprriissee..  BBoouutteefflliikkaa,,  nnéé  àà  OOuujjddaa,,  eesstt  ssoouuppççoonnnnéé  ddee  vvoouullooiirr  ffaaiirree  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  

ssuurr  ccee  tteerrrraaiinn,,    eett  sseess  tteennttaattiivveess  ddee  rraapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  llee  MMaarroocc  ssoonntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  

ssaabboottééeess..  UUnn  ttrrooiissiièèmmee  ééccuueeiill  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  lleess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  mmoouuvveemmeennttss  

““tteerrrroorriisstteess””  ::  AAIISS  eett  GGIIAA..  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  rrééccllaammee  ddeess  

ccoonncceessssiioonnss  ddiiffffiicciilleemmeenntt  aacccceeppttaabblleess  ppaarr  uunnee  aarrmmééee  qquuii,,  ccoommmmee  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  

aauuttrreeffooiiss,,  aa  ccoonnsscciieennccee  dd’’aavvooiirr  rreemmppoorrttéé  llaa  vviiccttooiirree  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  



GG..GGrraannddgguuiillllaauummee                    1133  

dduu  MMoouuvveemmeenntt  AAllggéérriieenn  ddeess  OOffffiicciieerrss  LLiibbrreess,,((hhttttpp::////wwwwww..AANNPP..oorrgg))  nnee  cceessssee  ddee  

ddéénnoonncceerr  cceerrttaaiinnss  ggéénnéérraauuxx  ccoommmmee  llee  nnooeeuudd  dduu  ppoouuvvooiirr  ooccccuullttee  eett  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn..  

  AA  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ffeemmmmee    wwaallii  ((NNeeffiissssaa  ZZeerrhhoouunnii))    àà  

TTiippaazzaa  llee  3311  aaooûûtt,,  BBoouutteefflliikkaa  ddéénnoonnccee,,  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  eenn  

mmeennttiioonnnnaanntt  eexxpplliicciitteemmeenntt  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddeess  ddoouuaanneess..    RReennddaanntt  ccoommppttee  

ddee  cceettttee  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  EEll  WWaattaann  ((11//0099//9999))  aannaallyyssee  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  

mmaall  eennddéémmiiqquuee  dduu  ppaayyss  ::    

““LLuunnddii  àà  TTiippaazzaa,,  BBoouutteefflliikkaa  aa  ddéénnoonnccéé  eenn  ddeess  tteerrmmeess  ssaannss  ééqquuiivvooqquuee  ll’’aaccttiioonn  

ddeessttrruuccttrriiccee  ddeess  ccllaannss  dd’’iinnttéérrêêttss  qquuii  ttiieennnneenntt  dd’’uunnee  mmaaiinn  ddee  ffeerr  ll’’ééccoonnoommiiee  dduu  ppaayyss..  

CC’’eesstt  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ffooiiss  qquu’’uunn  hhoommmmee  oossee  ppaarreeiillllee  cchhoossee  aalloorrss  qquu’’iill  eesstt  aauu  ccœœuurr  dduu  

ppoouuvvooiirr..  LLee  ddééffuunntt  BBoouuddiiaaff  ll’’aa  ddééjjàà  ffaaiitt  eenn  uuttiilliissaanntt  llaa  ffoorrmmuullee  ««mmaaffiiaa  ppoolliittiiccoo--

ffiinnaanncciièèrree»»..  DDèèss  qquu’’iill  eesstt  ppaasssséé  ddee  llaa  ppaarroollee  aauuxx  aacctteess,,  oonn  ssaaiitt  ccee  qquuii  lluuii  eesstt  aarrrriivvéé..  

BBoouutteefflliikkaa  eesstt  ccoonnsscciieenntt  ddeess  ddaannggeerrss  qquuii  llee  gguueetttteenntt,,  mmaaiiss  iill  aa  ddéécciiddéé  dd’’aassssuummeerr,,  

ccoommmmee  iill  ll’’aa  ddiitt  lluuii--mmêêmmee,,  lleess    

ccoonnssééqquueenncceess  ddee  sseess  aaccttiioonnss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  iill  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà  cciitteerr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  

ssééccuurriittéé  eett  lleess  ddoouuaanneess,,  eennttrree  aauuttrreess,,  ccoommmmee  mmooyyeennss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  cceess  ggrroouuppeess  

ppoolliittiiccoo--mmaaffiieeuuxx..  CC’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  ppoouurrqquuooii  iill  aa  ffrraappppéé  ddaannss  llee  ccoorrppss  ddee  

ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((2222  wwaalliiss  rraaddiiééss))  aaiinnssii  qquuee  ddaannss  cceelluuii  ddee  llaa  jjuussttiiccee..  EEnn  rrééaalliittéé,,  ttoouutteess  

lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoonntt  ggaannggrreennééeess..  CCoommmmee  iill  nn’’yy  aa  ppaass  uunn  sseeuull  ppôôllee  dd’’iinnttéérrêêttss  mmaaiiss  

pplluussiieeuurrss,,  lleess  ppuuiissssaanncceess  ((oouu  ccee  qquuee  ll’’oonn  aappppeellllee  ssoouuss  llee  vvooccaabbllee  ddee  ««ppoouuvvooiirr  rrééeell»»))  

qquuii  oonntt  ggoouuvveerrnnéé  jjuussqquuee--llàà  llee  ppaayyss  oonntt  ttrroouuvvéé  uunnee  ddéémmaarrcchhee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  

ccoonnsseennssuueellllee  qquuii  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  ccoohhaabbiitteerr  ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  mmiissee  àà  ssaacc  dduu  ppaayyss..  

CCeettttee  ccoohhaabbiittaattiioonn  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ffaammeeuussee  ««ppoolliittiiqquuee  ddeess  qquuoottaass»»..  CCeellllee--ccii  eesstt  

uuttiilliissééee  ppoouurr  pprrooccééddeerr  àà  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ppoosstteess  ddaannss  pprraattiiqquueemmeenntt  ttoouutteess  lleess  

iinnssttiittuuttiioonnss::  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx,,  hhaauutteess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

mmiinniissttéérriieellllee,,  ppllaacceess  ddee  wwaallii,,  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ppoolliiccee  eett  ddeess  ddoouuaanneess,,  ddeess  ppoosstteess  

ddee  mmaaggiissttrraatt  eettcc,,  eettcc..  DDaannss  llee  ccrréénneeaauu  dduu  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr,,  llee  cceerrccllee  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  qquuoottaass  eesstt  hheerrmmééttiiqquueemmeenntt  ffeerrmméé..  AAvveecc  llaa  ffiinn  ddeess  mmoonnooppoolleess  

ééttaattiiqquueess,,  llee  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr  ——  oonn  ddeevvrraaiitt  pplluuttôôtt  ddiirree  lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  ccoommmmee  llaa  

vvooxx  ppooppuullii  qquuii  ppaarrllee  ddee  MM..  ««iimmppoorrtt--iimmppoorrtt»»  ——  aa  ééttéé  ccééddéé  àà  ddeess  mmoonnooppoolleess  pprriivvééss..  

CCeess  ddeerrnniieerrss  oonntt  àà  lleeuurr  ttêêttee  ddee  ppuuiissssaanntteess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  dduu  rrééggiimmee..  DDee  ccee  ffaaiitt,,  iill  eesstt  

pprreessqquuee  iimmppoossssiibbllee  ddee  ppéénnééttrreerr  llaa  sseeccttee  ddeess  iimmppoorrttaatteeuurrss..  TToouuss  lleess  mmooyyeennss  ssoonntt  bboonnss  

ppoouurr  ddiissssuuaaddeerr  lleess  pprréétteennddaannttss::  cceellaa  vvaa  ddee  llaa  mmeennaaccee  àà  ll’’aattttaaqquuee  ssoouurrnnooiissee  eenn  ppaassssaanntt  

ppaarr  lleess  oobbssttaacclleess  ddoouuaanniieerrss  eett  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  ccaarrggaaiissoonnss  eennttiièèrreess  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess..  

CCeess  pprraattiiqquueess  ssoonntt  mmaaiinntteennaanntt  tteelllleemmeenntt  ccoonnnnuueess  qquuee  ll’’oonn  ppaarrllee  ddee  MM..  ««ssuuccrree»»,,  MM..  

««ccaafféé»»  eett  aauuttrree  MM..  ««ccéérrééaalleess»»......  LL’’eennjjeeuu  eesstt,,  iiccii,,  ccoolloossssaall  ppuuiissqquuee  ll’’eesssseennttiieell  ddee  llaa  

ccoonnssoommmmaattiioonn  aallggéérriieennnnee  vviieenntt  ddee  ll’’ééttrraannggeerr..  LLeess  ggrraannddss  aaggrrééggaattss  dduu  ccoommmmeerrccee  

eexxttéérriieeuurr  iinnddiiqquueenntt  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  pprréétteennttiioonnss  ddeess  bbaarroonnss  ddee  ll’’iimmppoorrtt--iimmppoorrtt..  CCoommmmee  

ll’’aappppééttiitt  vviieenntt  eenn  mmaannggeeaanntt,,  iillss  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  ccaasssseerr  lleess  sseecctteeuurrss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  

eennccoorree  pprroodduuccttiiffss  ppoouurr  ppllaacceerr  lleess  pprroodduuiittss  qquu’’iillss  iimmppoorrtteenntt......  

PPoouurr  ppoouuvvooiirr  ccoonnttiinnuueerr  lleeuurr  ddéétteessttaabbllee  nnééggooccee,,  iillss  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  rréédduuiirree  aauu  

ssiilleennccee  lleess  llaabboorraattooiirreess  dd’’aannaallyysseess  eett  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  qquuaalliittéé..  EEnnttrree  

11999955  eett  11999988,,  llaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  ddee  cceess  ggrroouuppeess  dd’’iinnttéérrêêtt  aa  ééttéé  ddéérraannggééee  ppaarr  llee  ppooiiddss  

pprriiss  ppaarr  uunn  ccllaann  ssuurr  lleess  aauuttrreess..  EEnn  pprreennaanntt  ttrroopp  ddee  ppllaaccee  ssuurr  ll’’éécchhiiqquuiieerr  ddeess  wwiillaayyaass,,  
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ddeess  vviilllleess  eett  ddeess  vviillllaaggeess  aauu  nnoomm  ddee  lleeuurr  rreevveennddiiccaattiioonn  àà  ooffffiicciiaalliisseerr  llee  

ttaammaazziigghhtt,,ccoommmmee  iillss  oonntt  bbooyyccoottttéé  ll’’ééccoollee  dduurraanntt  uunnee  aannnnééee  eennttiièèrree,,  oonntt--tt--iillss  bbeessooiinn  

ddee  ppoosstteess  ??......  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ((dd’’aarraabbiissaattiioonn))  ééttaaiitt  aalloorrss  llee  ffeerr  ddee  llaannccee  dduu  

ccoommbbaatt  ccoonnttrree  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  ffrraanncciissaattiioonn  eett  ddee  ll’’oocccciiddeennttaalliissaattiioonn,,  cceettttee  rruuddee  

bbaattaaiillllee  ffuutt--eellllee  ppoouurr  ddeess  ppoosstteess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ??  NNuulllleemmeenntt,,  iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunn  

ccoonnfflliitt  ââpprree,,  sseennssiibbllee  eett  ccoommpplleexxee,,uunnee  lluuttttee  ppoouurr  llaa  ssuurrvviiee,,  nnoonn  ppoouurr  ddeess  iinnttéérrêêttss..””  

  EEnn  rreennddaanntt  ppuubblliiqquuee  cceettttee  lleettttrree  pprriivvééee,,  BBoouutteefflliikkaa  aa  cchhooiissii  dd’’aaffffrroonntteerr,,  aauu--ddeellàà  

ddee  ssoonn  aauutteeuurr,,  uunn  ccoouurraanntt  iinntteerrnnee  aauu  FFLLNN  ((eett  ppeeuutt--êêttrree  àà  ll’’AALLNN))  qquuii  lluuii  ééttaaiitt  hhoossttiillee,,  

ttoouutt  eenn  ss’’aarrrrooggeeaanntt  llee  mméérriittee  ddee  llaa  ttrraannssppaarreennccee  qquu’’iill  vveeuutt  aaffffiicchheerr..  AApprrèèss  cceett  

iinncciiddeenntt,,  AAbbddeellkkaaddeerr  HHaaddjjaarr,,  ddééssaavvoouuéé  ppaarr  llee  FFLLNN,,  aa  dduu  ddéémmiissssiioonnnneerr  ddee  llaa  

pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  

LLaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ::  JJuuiiffss,,    PPiieeddss--nnooiirrss,,  hhaarrkkiiss    

  LL’’iirrrriittaattiioonn  ddeess  aarraabboo--iissllaammiisstteess  aa  aauussssii  ééttéé  ccaauussééee    ppaarr  ddeess  pprrooppooss  ccoonncciilliiaannttss  

ddee    BBoouutteefflliikkaa  vviiss--àà--vviiss  ddeess  JJuuiiffss  dd’’AAllggéérriiee,,  qquu’’iill  ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  ppaarrttiiee  ddee  

ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  CCee  ddééssiirr  ddee  ggrraannddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  llee  ccoonndduuiitt  àà  ppaarrlleerr  

aauussssii  ddeess  PPiieeddss--nnooiirrss  eett  ddeess  hhaarrkkiiss,,  lloorrss  dd’’uunnee  iinntteerrvviieeww  ssuurr  FFrraannccee--CCuullttuurree  llee  1122  

sseepptteemmbbrree,,  rreepprroodduuiittee  ppaarr  EEll  WWaattaann  ((1144//0099//9999))  ::    

««JJee  nnee  ppeeuuxx  ccoonnssiiddéérreerr  llaa  FFrraannccee  qquuee  ccoommmmee  uunn  ppaarrtteennaaiirree  pprriivviillééggiiéé..  IIll  yy  aa  cceess  lliieennss  

ddee  llaa  ccuullttuurree..  JJ’’yy  ccrrooiiss,,  dd’’aauuttaanntt  qquu’’eenn  aauuccuunnee  mmaanniièèrree  jjee  nnee  ccééddeerraaii  àà  cceeuuxx  qquuii  

vveeuulleenntt  eennffeerrmmeerr  llaa  ccuullttuurree  ddaannss  uunnee  llaanngguuee  nnaattiioonnaallee  qquueellllee  qquu’’eellllee  ssooiitt........  

JJee  ppeennssee  qquuee  ssaannss  lleess  ddééccrreettss  CCrréémmiieeuuxx,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  jjuuiivvee  dd’’AAllggéérriiee  eesstt  dd’’aabboorrdd  

aallggéérriieennnnee..  EEllllee  eesstt  ppeeuutt--êêttrree  pplluuss  aallggéérriieennnnee  qquuee  mmooii..  EEllllee  aa  44  000000  aannss  dd’’hhiissttooiirree  

ddeerrrriièèrree  eellllee..  CCee  ssoonntt  lleess  ddééccrreettss  CCrréémmiieeuuxx  qquuii  eenn  oonntt  ffaaiitt  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ccee  qquu’’oonn  

aappppeellllee  lleess  PPiieeddss  nnooiirrss..  IIll  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ccllaaiirr  qquuee  lleess  ppaassssiioonnss  ssee  ttaaiissaanntt  eett  llee  ssiioonniissmmee  

ss’’aattttéénnuuaanntt,,  aauussssii  bbiieenn  EEnnrriiccoo  MMaacciiaass  qquuee  LLiillllii  BBoonniicchhee  ppoouurrrraaiieenntt  ssee  pprroodduuiirree  eenn  

AAllggéérriiee  àà  llaa  ggrraannddee  ssaattiissffaaccttiioonn  dd’’aaiilllleeuurrss  ddeess  AAllggéérriieennss  eett  lleess  rrééccoonncciilliieerr  aavveecc  eeuuxx--

mmêêmmeess......  

  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee,,  iiccii  eett  aaiilllleeuurrss,,  ssee  ddooiitt  dd’’aassssuummeerr  sseess  eennffaannttss,,  ttoouuss  sseess  

eennffaannttss..  CCeettttee  eerrrreeuurr,,  aauu  ddeemmeeuurraanntt  ttrraaggiiqquuee,,  aa  ééttéé  ccoommmmiissee  àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  

ll’’AAllggéérriiee..  EEllllee  nnee  sseerraa  ppaass  ccoommmmiissee  aavveecc  mmooii..  AA  ll’’iinnddééppeennddaannccee  nnoouuss  aavvoonnss  ttrraaiittéé  llee  

pprroobbllèèmmee  ddeess  hhaarrkkiiss  ddee  ffaaççoonn  ccoolllleeccttiivvee..  NNoouuss  ssoommmmeess  eenn  ttrraaiinn  ddee  ppaayyeerr  llaa  ffaaccttuurree..  

UUnnee  ppaarrttiiee  ddeess  mmaaqquuiiss,,  ccee  ssoonntt  ddeess  eennffaannttss  ddee  hhaarrkkiiss..»»  

  

LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  

  LLaa  ccoorrrruuppttiioonn  eesstt  ll’’uunn  ddeess  ggrraannddss  tthhèèmmeess  aabboorrddééss  ppaarr  BBoouutteefflliikkaa..  IIll  ssoouulliiggnnee  

qquu’’eellllee  ppaarraallyyssee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,    ppeerrttuurrbbee  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  qquuee,,  

ggéénnéérraalliissééee,,  eellllee  eesstt  ssuurrttoouutt  llee  ffaaiitt  ddeess  ppuuiissssaannttss  dduu  rrééggiimmee..  CC’’eesstt  ssuurr  cceettttee  bbaassee  qquuee  

2222    wwaalliiss  ((pprrééffeettss)),,  ssuurr  4488,,    ssoonntt  rreemmeerrcciiééss    llee  2222  aaooûûtt..  IIll  aannnnoonnccee  eenn  ooccttoobbrree  uunnee  

aauuttrree  mmeessuurree  dd’’ééppuurraattiioonn  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  pprrééffeeccttoorraallee..  MMaaiiss  llaa    ccoorrrruuppttiioonn  eesstt  

aauussssii  uunn  pprroobbllèèmmee  ppoolliittiiqquuee,,  ccaarr  llaa  ddéénnoonncceerr  rreevviieenntt  àà  mmeettttrree  eenn  ccaauussee  lleess  rroouuaaggeess  

ssuuppéérriieeuurrss  dduu  ppoouuvvooiirr..    CChhaaccuunn  ssee  ddeemmaannddee  jjuussqquu’’ooùù  lleess  ggéénnéérraauuxx  llee  llaaiisssseerroonntt  

aavvaanncceerr  ddaannss  cceettttee  ddiirreeccttiioonn  ::  yy  aa--tt--iill  llàà--aauussssii  uunnee  ““lliiggnnee  rroouuggee””,,  ccoommmmee  iill  ll’’aa  

mmeennttiioonnnnéé  ddaannss  sseess  ddiissccoouurrss  ??    OOuuttrree  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppuubblliiccaattiioonnss  ssuurr  llee  ssuujjeett,,  llee  ssiittee  
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ssuurrttoouutt  eexxpprriimméé  aapprrèèss  lleess  ffuunnéérraaiilllleess  dduu  rrooii  HHaassssaann  IIII,,  llee  2255  jjuuiilllleett  11999999,,  lloorrssqquuee  

BBoouutteefflliikkaa  aa  sseerrrréé  llaa  mmaaiinn  ddee    EEhhuudd  BBaarraakk,,  pprreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéélliieenn..  CCeess  ddeeuuxx  

ssuujjeettss  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddeess  ccrriittiiqquueess  ddee  MMaahhffoouudd  NNaahhnnaahh  ((EEll  WWaattaann,,  2299//0077//9999))::    

““DDaannss  ssoonn  aallllooccuuttiioonn  iinnaauugguurraallee  ddee  llaa  sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  ccoonnssuullttaattiiff  

nnaattiioonnaall  dduu  MMSSPP,,  MMaahhffoouudd  NNaahhnnaahh  ss''eesstt  mmoonnttrréé  dd''uunnee  rraarree  vviirruulleennccee  ccoonnttrree  llee  

pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa,,  aauuqquueell  llee  ppaarrttii  aa  ppoouurrttaanntt  aaccccoorrddéé  

ssoonn  eennttiièèrree  ccaauuttiioonn..    

LLee  lleeaaddeerr  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissttee  MMSSPP  aa  nnoottéé  qquuee  llee  pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaayyss  rreeccuullee  

ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ll''aarraabbiissaattiioonn,,  vviioollaanntt  ppaarr  llàà  

mmêêmmee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonnFF......  IIll  aa  aavvaannccéé,,  eenn  oouuttrree,,  qquu''iill  yy  aa  rreeccuull  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  

pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  ccoonnssttaanntteess  nnaattiioonnaalleess..  ««LL''EEttaatt  nnee  ddooiitt  eenn  aauuccuunn  ccaass  ppeerrmmeettttrree  qquu''oonn  

ppoorrttee  aatttteeiinnttee  àà  ll''iissllaamm  tteell  qquuee  ccoonnssttaattéé  ddaannss  cceerrttaaiinnss  ééccrriittss  ddee  pprreessssee  eett  ppaarr  cceerrttaaiinneess  

ppeerrssoonnnnaalliittééss  ppoolliittiiqquueess..»»  

  PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llee  bbuurreeaauu  nnaattiioonnaall  ddee  NNaahhddaa,,    rrééuunnii  lleess  2266  eett  2277  jjuuiilllleett  eexxpprriimmee  

ddaannss    uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ((LLee  MMaattiinn,,  2288//0077//9999))  ::    

““  ssaa  pprrooffoonnddee  pprrééooccccuuppaattiioonn  qquuaanntt  aauu  rreettoouurr  ddeess  aattttaaqquueess  ffllaaggrraanntteess  eett  pprroovvooccaanntteess  

ccoonnttrree  lleess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  nnaattiioonn  eett  lleess  ccoonnssttaanntteess  nnaattiioonnaalleess,,  aaiinnssii  qquuee  llee  nnoonn--rreessppeecctt  

ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddeess  llooiiss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ll’’iissllaamm  

eenn  ttaanntt  qquuee  rreelliiggiioonn  eett  ccoonnvviiccttiioonn  ddaannss  lleess  ccoolloonnnneess  ddee  qquueellqquueess  jjoouurrnnaauuxx,,......  aalloorrss  

qquuee  ccee  ggeennrree  dd’’aaggrreessssiioonnss  ccoonnttrree  llaa  rreelliiggiioonn  ddee  ll’’EEttaatt  ssee  ccaacchhaaiitt  ddaannss  llee  ppaasssséé  ddeerrrriièèrree  

llaa  rreevveennddiiccaattiioonn  ddee  llaa  llaaïïcciittéé  eett  ddee  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddee  llaa  rreelliiggiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee......  

IIll  rraappppeellllee  qquuee  llaa  llaanngguuee  aarraabbee  eesstt  llaa  llaanngguuee  nnaattiioonnaallee  eett  ooffffiicciieellllee  ddee  ll’’EEttaatt  aallggéérriieenn  

eett  ll’’uunn  ddeess  aassppeeccttss  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  nnaattiioonnaallee..  IIll  aappppeellllee  àà  ll’’ooccccaassiioonn  aauu  rreessppeecctt  ddee  

llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  àà  ss’’eenn  tteenniirr  àà  llaa  llooii  ssuurr  llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  llaa  llaanngguuee  aarraabbee  ddaannss  lleess  

ddiissccoouurrss  ooffffiicciieellss  eett  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  aaddmmiinniissttrraattiiff..””  

LLaa  lleettttrree  ddee  AAbbddeellkkaaddeerr  HHaaddjjaarr  aauu  pprrééssiiddeenntt  BBoouutteefflliikkaa  

  AAbbddeellkkaaddeerr    HHaaddjjaarr,,  ddééppuuttéé,,  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  aaccttiiffss  pprroommootteeuurrss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  

dd’’aarraabbiissaattiioonn  aauu  sseeiinn  dduu  FFLLNN,,  aa  aaddrreesssséé  uunnee  lloonngguuee  lleettttrree  àà  BBoouutteefflliikkaa,,  lleettttrree  rreenndduuee  

ppuubblliiqquuee  ddaannss  llaa  pprreessssee  ((EEll  MMoouuddjjaahhiidd,,  1177//1100//9999))  ..  IIll  yy  rreepprroocchhee    llaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  

ppaarr  BBoouutteefflliikkaa  ddeess  sseerrvviicceess  rreenndduuss,,    eett    llee  ccrriittiiqquuee  vviivveemmeenntt  ppoouurr  sseess  mmaannqquueemmeennttss  àà  

ll’’aarraabbiissaattiioonn  ::    

““LL’’AAllggéérriiee  aa  cchhooiissii,,  ddeeppuuiiss  ll’’IInnddééppeennddaannccee,,  llaa  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee  ccoommmmee  oouuttiill  ddee  

ttrraavvaaiill..  DDeess  

sseecctteeuurrss  sseennssiibblleess,,  tteellss  llaa  ssaannttéé,,  ll’’iinndduussttrriiee,,ll’’ééccoonnoommiiee  eett  lleess  ffiinnaanncceess  nn’’oonntt  ppaass  

eennccoorree  àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee  ééttéé  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  ll’’aarraabbiissaattiioonn..  EEtt  nnoouuss  vvooyyoonnss  ll’’ééttaatt  ddee  

ddééttéérriioorraattiioonn  ddaannss  lleeqquueell  iillss  ssee  ttrroouuvveenntt..  PPeerrmmeetttteezz--mmooii    MMoonnssiieeuurr,,  ddee  vvoouuss  iinnvviitteerr  àà  

vvoouuss  oouuvvrriirr  ssuurr  lleess  llaanngguueess..  PPrreenneezz  llaa  ddéécciissiioonn  dd’’iinnttrroodduuiirree,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  

rreennttrrééee  ssccoollaaiirree,,  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  llaanngguuee  aannggllaaiissee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  oouu  ddee  llaa  

ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  éélléémmeennttaaiirree  eett  vvoouuss  nnoouuss  vveerrrreezz  lleess  pprreemmiieerrss  àà  ddééffeennddrree  cceettttee  

ddéécciissiioonn..  MMaaiiss  nnee  nnoouuss  ppaarrlleezz  ppaass  ddeess  llaanngguueess  aauu  pplluurriieell  aalloorrss  qquuee  cceerrttaaiinnss  vveeuulleenntt  

sseeuulleemmeenntt  llaa  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee,,  aavvaanntt  llaa  llaanngguuee  aarraabbee  eett  àà  ssoonn  ddééttrriimmeenntt..  SSii  cc’’eesstt  ccee  

qquu’’iillss  vveeuulleenntt  aalloorrss  nnoouuss  lleess  ccoommbbaattttrroonnss  aavveecc  ttoouutteess  nnooss  ffoorrcceess......  

......IIll  eesstt  uunnee  aauuttrree  pprreeuuvvee  ::  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  llaanngguuee  bbeerrbbèèrree  oonntt  pplluuss  dd’’uunnee  ffooiiss  bbrrûûlléé  

ttoottaalleemmeenntt  
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ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  ppoouurr  ««  mmaaîîttrriisseerr  lleess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  »»  ddee  ccoonnqquuêêttee  ddee  ll’’eessppaaccee  

««  nnoouuss  nnee  ddeevvoonnss  ppaass  nnoouuss  rreepplliieerr  ssuurr  nnoouuss--mmêêmmeess  »»..  CCee  ddiissccoouurrss  qquuii  rroommpptt  aavveecc  

uunnee  cceerrttaaiinnee  ccoonncceeppttiioonn  ssaaccrraalliissééee  ddee  llaa  llaanngguuee  aarraabbee  sseemmbbllee  ggeelleerr  ddee  ffaaccttoo  

ll’’oorrddoonnnnaannccee  ppoorrttaanntt  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  llaanngguuee  aarraabbee..  LL’’aarrttiiccllee  3366  

ddee  cceettttee  llooii  ssttiippuullee  qquuee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ttoottaall  eett  ddééffiinniittiiff  eenn  llaanngguuee  aarraabbee  ddaannss  ttoouuss  lleess  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  lleess  iinnssttiittuuttss  ssuuppéérriieeuurrss  ddooiitt  êêttrree  

eeffffeeccttiiff  eett  ggéénnéérraalliisséé  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  55  jjuuiilllleett  ddee  ll’’aann  22000000..  PPoouurr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee,,  ss’’iill  ffaauutt  aapppprreennddrree  llee  jjaappoonnaaiiss  ppoouurr  qquuee  ll’’éélliittee  aallggéérriieennnnee  ppuuiissssee  ssee  

mmeessuurreerr  aauuxx  ccoommppéétteenncceess  ddeess  aauuttrreess  nnaattiioonnss,,  ««  nnoouuss  aapppprreennddrroonnss  llee  jjaappoonnaaiiss  »»..EEnn  

rreevveennaanntt  aaiinnssii  ssuurr  uunnee  llooii  qquuii  aa  ssoouulleevvéé  eenn  11999966  uunn  ttoolllléé  cchheezz  lleess  uunniivveerrssiittaaiirreess  

aallggéérriieennss,,  BBoouutteefflliikkaa  ddéélliivvrree  uunn  aauuttrree  mmeessssaaggee......    

  ««  LL’’éélliittee  nnee  ssee  mmeessuurreerraa  pplluuss  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn..  EEllllee  llee  ffeerraa  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

éélliitteess  ddeess  aauuttrreess  nnaattiioonnss..  AAvveecc  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn,,  lleess  ccoommppéétteenncceess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

mmeessuurrééeess  qquu’’aauuxx  ssttaannddaarrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  »»  UUnn  oobbjjeeccttiiff  qquuii  sseerraaiitt  llooiinn  ddee  llaa  rrééaalliittéé,,  

rrééppoonndd--iill,,  ccaarr  ««  llee  ddiippllôômmee  aallggéérriieenn  qquuii  ééttaaiitt  aacccceeppttéé  àà  llaa  SSoorrbboonnnnee,,  àà  OOxxffoorrdd  eett  àà  

HHaarrvvaarrdd  ((……))  ppeerrdd  ccoommmmee  llee  ddiinnaarr  ddee  ssaa  vvaalleeuurr  àà  ll’’oorrééee  ddee  ll’’aann  22000000  »»..  

  

““......EEnn  rreevveennaanntt  ssuurr  llee  ccoonnfflliitt  eennttrree  aarraabbiissaannttss  eett  ffrraanncciissaannttss  qquuii  nnee  sseerraaiitt,,  sseelloonn  lluuii,,  ««  

eenn  rriieenn  lliinngguuiissttiiqquuee  oouu  cciivviilliissaattiioonnnneell  »»  mmaaiiss  ppoolliittiiqquuee,,  BBoouutteefflliikkaa  ccaassssee  uunn  aauuttrree  

ttaabboouu  ::  ««  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  aa  ééttéé  ttrraanncchhééee  ((……))..  CCeellaa  nnoouuss  ssuuffffiitt  eett  nnoouuss  nnee  

ddeevvoonnss  ppaass  ppoolléémmiiqquueerr..  »»  ««  IIll  eesstt  iimmppeennssaabbllee......  dd’’ééttuuddiieerr  ddeess  sscciieenncceess  eexxaacctteess  

ppeennddaanntt  ddiixx  aannss  eenn  aarraabbee  aalloorrss  qquu’’eelllleess  ppeeuuvveenntt  ll’’êêttrree  eenn  uunn  aann  eenn  aannggllaaiiss..  »»  

        EEll  WWaattaann  ((2222//0055//9999))  ccoommmmeennttee  ::    

““LLee  ccoonnssttaatt  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  eesstt  jjuussttee  eett  ccoouurraaggeeuuxx..  OOnn  ll’’aa  eenntteenndduu  ddiirree  aauuxx  

ééttuuddiiaannttss  qquu’’iill  rreecceevvaaiitt  ccee  qquu’’aauuccuunn  hhaauutt  rreessppoonnssaabbllee  hhaauutt  ppllaaccéé  nn’’aa  eeuu  llaa  ffrraanncchhiissee  

dd’’eexxpprriimmeerr  ppuubblliiqquueemmeenntt  ddeevvaanntt  uunnee  ccaamméérraa  ::  ««IIll  nn’’yy  aa    jjaammaaiiss  eeuu  ddee  pprroobbllèèmmee  

lliinngguuiissttiiqquuee  eenn  AAllggéérriiee,,  jjuussttee  uunnee  rriivvaalliittéé  eett  ddeess  lluutttteess  ppoouurr  pprreennddrree  llaa  ppllaaccee  ddeess  

ccaaddrreess  ffoorrmmééss  eenn  ffrraannççaaiiss  !!»»  

  LLaa  ppllaaccee  dduu  ttaammaazziigghhtt  

  BBoouutteefflliikkaa,,  qquuii  nnee  jjoouuiitt  ppaass  dd’’uunnee  ggrraannddee  ppooppuullaarriittéé  eenn  KKaabbyylliiee,,  ffiieeffss  dduu  RRCCDD  

eett  dduu  FFFFSS,,  aa  ddééççuu  lleess  aatttteenntteess  dd’’uunnee  ppooppuullaattiioonn  qquuii,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  mmeeeettiinngg  àà  TTiizzii--

OOuuzzoouu  llee  22  sseepptteemmbbrree,,  lluuii  ddeemmaannddaaiitt  ddee  ffaaiirree  ddee  ttaammaazziigghhtt  uunnee  llaanngguuee  nnaattiioonnaallee  eett  

ooffffiicciieellllee  ::  iill  rrééppoonndd  ((EEll  MMoouuddjjaahhiidd,,  33--44//0099//9999))  ::    

  ““IIll  nn’’eexxiissttee  ppaass  ddee  ttaabboouu  aammaazziigghh  eett  jjee  nn’’aaii  ppaass  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  ddee  ccoommpplleexxee  àà  ccee  

ssuujjeett......SSeeuulleemmeenntt  iill  ffaauutt  ttrraaiitteerr  cchhaaqquuee  cchhoossee  eenn  ssoonn  tteemmppss  eett  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  

nnaattiioonnaall......  AAvveecc  qquueellllee  llaanngguuee  ppaarrlleerr  ssii  lleess  ffllaammmmeess  ddee  llaa  ffiittnnaa  ddéévvoorreenntt  llaa  mmaaiissoonn  

AAllggéérriiee??””  IIll  nnee  vvooiitt  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  ““aauuccuunn  iinnccoonnvvéénniieenntt  ppoouurr  qquuee  ttaammaazziigghhtt  aaiitt  ssoonn  

ssttaattuutt  ddee  llaanngguuee  nnaattiioonnaallee,,  sseeuulleemmeenntt  iill  ffaauutt  ssoouummeettttrree  llaa  qquueessttiioonn  àà  ttoouutt  llee  ppeeuuppllee......IIll  

nnee  ffaauutt  ppaass  jjeetteerr  ddee  ll’’hhuuiillee  ssuurr  llee  ffeeuu......””        

  CCee  rreennvvooii  àà  uunn  rreeffeerreenndduumm  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  bbeerrbbèèrree  aa  ééttéé  rreesssseennttii  ccoommmmee  uunnee  

ffiinn  ddee  nnoonn--rreecceevvooiirr..  

LLeess  rrééaaccttiioonnss  ddeess  iissllaammiisstteess  

  LLee  ffaaiitt  qquuee  BBoouutteefflliikkaa  uuttiilliissee  ssoouuvveenntt  llee  ffrraannççaaiiss  ppoouurr  sseess  ddiissccoouurrss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  

eett  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  aa  mmééccoonntteennttéé  lleess  aarraabbiissaannttss..    CCee  mmééccoonntteenntteemmeenntt  ss’’eesstt  
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nnoommbbrreeuuxx  AAllggéérriieennss,,  mmêêmmee  iinnssttrruuiittss  eenn  cceettttee  llaanngguuee,,  nnee  ppoouuvvaaiieenntt  ccoommpprreennddrree  ::  eenn  

ttéémmooiiggnnee  cceettttee  rrééaaccttiioonn  ((EEll  WWaattaann,,  3311//0055//9999))  ::    

““LLee  ddiissccoouurrss  ttaanntt  aatttteenndduu  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  pprroonnoonnccéé  ppeennddaanntt  pprrèèss  ddee  

ddeeuuxx  hheeuurreess  ssaammeeddii  eenn  ssooiirrééee,,  nn''aa  ppaass  ééttéé  àà  llaa  ppoorrttééee  ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss..  AA  qquuii  MM..  

AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa  aa--tt--iill  vvoouulluu  ss''aaddrreesssseerr  ??......  FFaaiirree  uunn  bbeeaauu  ddiissccoouurrss,,  ppoonnccttuuéé  ddee  

ggrraannddss  mmoottss  eett  ddee  vveerrbbeess  cchhââttiiééss,,  cc''eesstt  bbiieenn..  EEnnccoorree  ffaauutt--iill  qquuee  cceelluuii--ccii  ssooiitt  

aacccceessssiibbllee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé..  SSiinnoonn  ccoommmmeenntt  ddééffiinniirr  ssoonn  uuttiilliittéé  eett  mmeessuurreerr  ssoonn  iimmppaacctt  ssii  

lleess  mmoottss  nn''oonntt  ppaass  aatttteeiinntt  lleeuurr  ddeessttiinnaattaaiirree  ??  

......CC''eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddaannss  ll''hhiissttooiirree  ddee  ll''AAllggéérriiee  iinnddééppeennddaannttee  qquuee  llee  pprreemmiieerr  

mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaayyss  ffaaiitt  mmoonnttrree  dd''aauuttaanntt  dd''éérruuddiittiioonn..  UUnn  ééttaallaaggee  hhoorrss  ddee  ppoorrttééee  qquuee  

sseeuullss  lleess  pplluuss  éérruuddiittss  ddeess  éérruuddiittss  oonntt  ccoommpprriiss  dduu  pprreemmiieerr  ccoouupp,,  ssaannss  llee  ccoonnccoouurrss  ddee  

ddiiccttiioonnnnaaiirreess  oouu  aauuttrreess  ««qqaammoouuss»»..  

  BBoouutteefflliikkaa  lluuii--mmêêmmee,,  ddaannss  ssoonn  iinntteerrvviieeww  àà  PPaarriiss--MMaattcchh  ((99//0099//9999)),,  iirroonniissee  ssuurr  

cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  ::  eenn  qquueellllee  llaanngguuee  ddooiitt--iill  ppaarrlleerr  ??  IInntteerrrrooggéé  àà  pprrooppooss  ddee  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  dduu  ffrraannççaaiiss,,  iill  rrééppoonndd  ::    

““JJee  nn’’aaii  aabbssoolluummeenntt  aauuccuunn  ccoommpplleexxee..LLaa  llaanngguuee  aarraabbee  eesstt  llaa  llaanngguuee  ooffffiicciieellllee  eett  

nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  QQuuaanndd  jjee  mm’’eexxpprriimmee  eenn  ffrraannççaaiiss,,  iill  yy  aa  ddeess  ggeennss  qquuii  ééccrriivveenntt  

ddaannss  llaa  pprreessssee  qquuee  jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  ttoouutt  àà  ffaaiitt  eenn  rrèèggllee  aavveecc  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  MMaaiiss  qquuaanndd  

jjee  ppaarrllee  eenn  aarraabbee,,  eenn  aarraabbee  ccllaassssiiqquuee,,  ddeess  aammiiss  ttrrèèss  pprroocchheess  mmee  ttéélléépphhoonneenntt  eett  mmee  

ddiisseenntt  ::””TTuu  aass  ffaaiitt  uunn  ttrrèèss  bbeeaauu  ddiissccoouurrss..  NNoouuss  ééttiioonnss  ttrrèèss  ffiieerrss,,  mmaaiiss  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  

rriieenn  ccoommpprriiss..””  

  AA  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  ddee  ll’’EEttuuddiiaanntt  ((1199  mmaaii  11999999)),,  llee  pprrééssiiddeenntt  ss’’eexxpprriimmee  

àà  ccooeeuurr  oouuvveerrtt  aauupprrèèss  ddeess  ééttuuddiiaannttss  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  dd’’OOrraann,,  ssuurr  lleess  ddiivveerrsseess  qquueessttiioonnss  

ddee  llaa  llaanngguuee,,  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’eennttrreerr  ddaannss  llee  mmoonnddee  mmooddeerrnnee  

aavveecc  lleess  mmooyyeennss  aapppprroopprriiééss..  CCeettttee  lloonngguuee  ccoonnvveerrssaattiioonn    eesstt    rreettrraannssmmiissee  ppaarr  llaa  

ttéélléévviissiioonn  aallggéérriieennnnee..  DDee  llaarrggeess  eexxttrraaiittss  eenn  ssoonntt  ppuubblliiééss  ddaannss  llaa  pprreessssee  ((LLee  MMaattiinn,,  

2222//0055//9999))  ::      

««IIll  mmee  cchhaaggrriinnee  ddee  vvooiirr  qquuee  ll’’uunniivveerrssiittaaiirree  aallggéérriieenn  eesstt  ssaannss  vvaalleeuurr  eenn  FFrraannccee,,  eenn  

EEggyyppttee,,  eenn  AAnngglleetteerrrree  oouu  eenn  AAmméérriiqquuee..  LLàà  eesstt  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn..  NNoouuss  

aalllloonnss  ddéécciiddeerr  ddee  mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ssppéécciiaalliissééee  qquuii  eexxaammiinneerraa  llaa  

qquueessttiioonn  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  dduu  pprriimmaaiirree  aauu  ssuuppéérriieeuurr  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  llaa  qquueessttiioonnee  ::  

ssoommmmeess--nnoouuss  ccaappaabblleess  oouu  nnoonn  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  llaa  ddéémmooccrraattiissaattiioonn  ddee  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ??»»  

  

««NNoouuss  ssoommmmeess  àà  ll’’oorrééee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  mmiilllléénnaaiirree  aauu  ccoouurrss  dduuqquueell  ll’’hhuummaanniittéé  

ccoonnnnaaîîttrraa  ddeess  mmuuttaattiioonnss  jjaammaaiiss  ccoonnnnuueess,,  ddeeppuuiiss  EEvvee  eett  AAddaamm,,  ddaannss  llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  

ll’’eessppaaccee,,  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee,,  llaa  rroobboottiiqquuee  eett  ll’’IInntteerrnneett..  DDeevvrroonnss--nnoouuss  rreesstteerr  ddrraappééss  ddaannss  

nnooss  ggaannddoouurraass,,  ddjjeellllaabbaass  oouu  bbuurrnnoouuss  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  ddéécceennnniiee  ??  NNoouuss  

ddeevvoonnss  nnoouuss  aaddaapptteerr  ccaarr  nnoouuss  ccrrooyyoonnss  ffeerrmmeemmeenntt  eenn  nnoottrree  iiddeennttiittéé  dduu  mmoommeenntt  qquuee  

nnoouuss  nnoouuss  aaccccoorrddoonnss  ssuurr  nnoottrree  aarraabbiittéé,,  iissllaammiittéé  eett  aammaazziigghhiittéé..  CCeellaa  ddooiitt  êêttrree  ccllaaiirr  

ddaannss  nnooss  eesspprriittss..»»  

  

««NNoouuss  ssoommmmeess  pprrêêttss  àà  uuttiilliisseerr  ll’’aannggllaaiiss  ssii  cceettttee  llaanngguuee  nnoouuss  ppeerrmmeett  dd’’aavvaanncceerr  pplluuss  

rraappiiddeemmeenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  »»,,  aaffffiirrmmee  BBoouutteefflliikkaa  qquuii  eesstt  
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““AAllggeerr,,  1111  ooccttoobbrree..  LLeess  ggéénnéérraauuxx  qquuii  ccoommpptteenntt  ddaannss  lleess  ccoouulliisssseess  ddee  llaa  vviiee  ppoolliittiiqquuee  

aallggéérriieennnnee  aauurraaiieenntt  ddéénniiéé  aauu  PPrrééssiiddeenntt  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa  llee  llooiissiirr  ddee  ffoorrmmeerr  uunn  

nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoommppoosséé  dd''hhoommmmeess  bbiieenn  ««  àà  lluuii  »»,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss  lluunnddii  ddee  

ssoouurrccee  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee..  SSoouuss  llee  sscceeaauu  ddee  ll''aannoonnyymmaatt,,  oonn  aa  ccoonnffiiéé  àà  RReeuutteerrss  ddee  

mmêêmmee  ssoouurrccee  qquuee  llee  cchheeff  ddee  ll''EEttaatt,,  éélluu  eenn  aavvrriill  ddeerrnniieerr  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  ppoouusssséé  ppaarr  uunnee  

ffrraaccttiioonn  ddee  ll''aarrmmééee,,  aavvaaiitt  pprréésseennttéé  àà  cceess  iinnfflluueennttss  mmiilliittaaiirreess  uunnee  lliissttee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  

iissssuueess  ddee  ssoonn  pprroopprree  eennttoouurraaggee..  ««  MMaaiiss  eellllee  aa  ééttéé  rreejjeettééee  ppaarr  lleess  ggéénnéérraauuxx  qquuii  oonntt  

iinnssiissttéé  ppoouurr  qquu''iill  cchhooiissiissssee  sseess  mmiinniissttrreess  aauu  sseeiinn  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  qquuii  ll''oonntt  

ssoouutteennuu  lloorrss  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  »»,,  aa--tt--oonn  pprréécciisséé,,  eexxpplliiqquuaanntt  aaiinnssii  llee  rreettaarrdd  ddaannss  llaa  

ffoorrmmaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt......  

BBoouutteefflliikkaa  qquuii  nn''aa  ddee  cceesssséé  ddeeppuuiiss  aavvrriill  ddee  pprroouuvveerr  qquu''iill  nn''eenntteenndd  ppaass  êêttrree  uunn  cchheeff  ddee  

ll''EEttaatt  mmaanniippuulléé,,  ppaass  mmêêmmee  ppaarr  ll''AArrmmééee,,  ll''aavvaaiitt  eennssuuiittee  rreemmiissee  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  

rrééfféérreenndduumm  ssuurr  ssaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ««  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  nnaattiioonnaallee  »»  qquu''iill  aa  oorrggaanniisséé  àà  llaa  mmii--

sseepptteemmbbrree  ppoouurr  mmiieeuuxx  aasssseeooiirr  ssoonn  ppoouuvvooiirr......    

LLee  ddééssaaccccoorrdd  eennttrree  llaa  PPrrééssiiddeennccee  eett  lleess  ggéénnéérraauuxx  eesstt  llaa  rraaiissoonn  pprriinncciippaallee  àà  ll''oorriiggiinnee  

ddee  ccee  ddééllaaii,,  eexxpplliiqquuee--tt--oonn,,  ttoouujjoouurrss  ddee  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  ssaannss  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  llaa  dduurrééee  

eett  ll''iissssuuee  ddee  ccee  bbrraass  ddee  ffeerr..  ««  LLaa  pprraattiiqquuee  vveeuutt  qquuee  lleess  mmiilliittaaiirreess  iinnfflluueennttss  ccoooopptteenntt  lleess  

hhaauuttss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll''EEttaatt..  MMaaiiss  cceellaa  eesstt  mmaanniiffeesstteemmeenntt  iinnccoommppaattiibbllee  aavveecc  llee  

ccaarraaccttèèrree  ddee  BBoouutteefflliikkaa  eett  llaa  ccoonncceeppttiioonn  qquu''iill  ssee  ffaaiitt  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr  »»,,  

aajjoouuttee--tt--oonn......    

LL''aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aavvaaiitt  ppuu  ss''iimmppoosseerr  ggrrââccee  aauuxx  ppaarrttiiss  ooùù  lleess  

mmiilliittaaiirreess  ddiissppoosseenntt  dd''uunnee  iinnfflluueennccee  nnoottaabbllee,,  nnoottaammmmeenntt  llee  FFLLNN,,  aanncciieenn  ppaarrttii  uunniiqquuee,,  

eett  llee  RRNNDD,,  llee  ppaarrttii  ««  pprrééssiiddeennttiieell  »»  ffoonnddéé  ppoouurr  ssoouutteenniirr  ll''aaccttiioonn  ddee  ZZeerroouuaall,,  mmaaiiss  

rreepprriiss  eenn  mmaaiinn  ppaarr  uunnee  ddiirreeccttiioonn  ssoouutteennaanntt  cceelluuii  eenn  qquuii  ll''ooppppoossiittiioonn  vvooyyaaiitt  aalloorrss  llee  

ssiimmppllee  ppiioonn  ddee  ll''AArrmmééee..””  

  

LLaanngguueess,,  iiddeennttiittééss,,    eennsseeiiggnneemmeenntt,,  iiddééoollooggiieess  

  EEnn  AAllggéérriiee,,  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  llaanngguueess    --  ddaannss  ll’’ooppppoossiittiioonn    ffrraannççaaiiss  --aarraabbee  eett  

aarraabbee--bbeerrbbèèrree  --  eesstt  iimmppoorrttaannttee  ccaarr  eellllee  rreennvvooiiee  àà  ddee  mmuullttiipplleess  ccoonnfflliittss  eett  mmeett  eenn  jjeeuu  llaa  

qquueessttiioonn  ddeess    iiddeennttiittééss..    LL’’aalltteerrnnaattiivvee  aarraabbee--ffrraannççaaiiss,,  ddaannss  llaa  ppoolliittiiqquuee  dd’’aarraabbiissaattiioonn,,  

ooppppoossee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddeeuuxx  llaanngguueess,,  mmaaiiss  ddeeuuxx  ccoonncceeppttiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  eett  ddeeuuxx  

ggrroouuppeess  ssoocciioo--ppoolliittiiqquueess  aauuxx  iinnttéérrêêttss  ddiivveerrggeennttss..  EEllllee  ooppppoossee  ddeeuuxx  ssyyssttèèmmeess  

dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ooùù  llaa  ffaaiilllliittee  dduu  ssyyssttèèmmee  ssccoollaaiirree  eesstt  rréégguulliièèrreemmeenntt  

ddéénnoonnccééee..  LLaa  llooii  ddee  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  llaanngguuee  aarraabbee  aa  ééttéé  rreenndduuee  

eeffffeeccttiivvee  ddeeppuuiiss  llee  55  jjuuiilllleett  11999988..    DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  llaanngguuee  

bbeerrbbèèrree  ((ttaammaazziigghhtt))    ccoommmmee  llaanngguuee  nnaattiioonnaallee  eesstt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  rreevveennddiiccaattiioonn  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  kkaabbyyllee,,  ccoommmmee  ssyymmbboollee  ddee  ssoonn  iiddeennttiittéé..  DDaannss  ssaa  pprraattiiqquuee  ccoommmmee  ddaannss  

sseess  ddiissccoouurrss,,  BBoouutteefflliikkaa  nnee  ppoouuvvaaiitt  éélluuddeerr  cceettttee  qquueessttiioonn,,  eennccoorree  mmooiinnss  ssaattiissffaaiirree  

ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess..  TTiittuullaaiirree  dduu  bbaaccccaallaauurrééaatt    ffrraannççaaiiss  ((11995555))  eett  dduu  bbrreevveett  dd’’aarraabbee,,  iill  

ttiieenntt  dduu  mmooiinnss  àà  mmoonnttrreerr  qquuee,,  ss’’iill  ss’’eexxpprriimmee  ssoouuvveenntt  eenn  ffrraannççaaiiss,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  ppaarr  

iiggnnoorraannccee  ddee  ll’’aarraabbee,,  ccoommmmee  bbeeaauuccoouupp  dd’’AAllggéérriieennss  ddee  ssaa  ggéénnéérraattiioonn..  

  LLee  2299  mmaaii,,  BBoouutteeffllkkaa  ss’’eesstt  aaddrreesssséé  àà  llaa  nnaattiioonn  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddeeppuuiiss  ssoonn  

éélleeccttiioonn..    IIll  ll’’aa  ffaaiitt  ddaannss  uunnee  llaanngguuee  aarraabbee  ccllaassssiiqquuee  tteelllleemmeenntt  rreecchheerrcchhééee  qquuee  ddee  
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ppuubblliiqquuee,,  dd''iinntteerrvveenniirr,,  ddee  ccrriittiiqquueerr,,  dd''aammeennddeerr……SSuurr  cceellaa,,  llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  nn''aa  

ppaass  ddéérrooggéé  àà  llaa  rrèèggllee  ddee  sseess  pprrééddéécceesssseeuurrss  ::  lleess  cciittooyyeennss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnvviiééss  àà  

ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  ddéécciissiioonnss  dd''aavveenniirr  qquuii  lleess  ccoonncceerrnneenntt,,  iillss  ssoonntt  

ccoonnvvooqquuééss  àà  ssaannccttiioonnnneerr  ddeess  ""ttrraaiitteemmeennttss""  ffiicceellééss  aaiilllleeuurrss..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  bbeeaauuccoouupp  

dd''AAllggéérriieennss,,  mmêêmmee  ss''iillss  oonntt  ""vvoottéé  oouuii  àà  llaa  ppaaiixx"",,  nnee  ppeeuuvveenntt  rrééppoonnddrree  aavveecc  pprréécciissiioonn  

aauuxx  qquueessttiioonnss  ::  qquuee  ccoonnttiieenntt  llaa  llooii  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  aammnniissttiiéé  ddeess  ccrriimmiinneellss  ??  QQuuee  ssee  

ppaasssseerraa--tt--iill  aapprrèèss  ll''uullttiimmaattuumm  dduu  1133  jjaannvviieerr??  RRaaiissoonn  aauussssii  ssaannss  ddoouuttee  dd''uunn  ggrraanndd  

mmaallaaiissee  ddiiffffuuss,,  qquuii  ééttrreeiinntt  lleess  ccœœuurrss  ddee  cciittooyyeennss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  nnoommbbrreeuuxx  

aauujjoouurrdd''hhuuii,,  ccoommmmee  cchhaanncceellaannttss,,  pprreesssseennttaanntt  ll''iimmmmiinneennccee  dd''uunn  nnoouuvveeaauu  ssiinniissttrree..  

SSiiggnnee  qquuee,,  ddee  ccee  ccôôttéé  ddééjjàà,,  llaa  ""tthhéérraappiiee  ccoolllleeccttiivvee""  aa  vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt  éécchhoouuéé..  ““  

  

LLeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  ll’’aarrmmééee  

LLee  cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess  aarrmmééeess  

    AAppppeelléé  àà  pprréécciisseerr  ssaa  ppoossiittiioonn  ffaaccee  àà  ll’’aarrmmééee  lloorrss  dd’’uunnee  iinntteerrvviieeww  ((GGrraanndd  JJuurryy  

RRTTLL--LLee  MMoonnddee,,  1122//0099//9999)),,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddééccllaarree  ::    

    ““JJee  ssuuiiss  llee  cchheeff  ddee  ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss  eett  dd’’aabboorrdd  jjee  ssuuiiss  llee  cchheeff  ssuupprrêêmmee  ddeess  

aarrmmééeess..””  

  AA  uunn  jjoouurrnnaalliissttee  lluuii  ddeemmaannddaanntt  ss’’iill  nn’’eesstt  ppaass  ll’’oottaaggee  ddee  ll’’aarrmmééee,,  iill  rrééppoonndd  ::    

““  MMooii,,  jjee  ssuuiiss  uunn  hhoommmmee  dduu  ppeeuuppllee  eett  jjee  mm’’aappppuuiieerraaii  ssuurr  llee  ppeeuuppllee  ppaarr--ddeessssuuss  lleess  

ppaarrttiiss  eett  ppaarr--ddeessssuuss  ttoouutt  ccee  qquuii  eesstt  ddee  nnaattuurree  àà  aalllleerr  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  aassppiirraattiioonnss  

ppooppuullaaiirreess  pprrooffoonnddeess……  EEtt  iill  eesstt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  ccllaaiirr  qquuee  ccee  qquuee  jj’’aaii  aappppoorrttéé  ddee  nnoouuvveeaauu  

eesstt  qquuee  jj’’aaii  uunn  pprroobbllèèmmee  ttrrèèss  ggrraavvee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  nnaattiioonn  ttoouutt  eennttiièèrree..  JJee  mm’’aaddrreessssee  

aauu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  ttoouutt  eennttiieerr  eett  jjee  ssuuiiss  llee  sseerrvviitteeuurr  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  

ddee  ttoouuttee  aauuttrree  ffoorrccee  ssuuppeerr  oorrggaanniissééee......””  

  IIll  rreeccoonnnnaaiitt  llee  rrôôllee  eesssseennttiieell  jjoouuéé  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ((PPaarriiss--MMaattcchh,,  99//0099//9999))  ::    

““    AA  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ,,  eenn  11996622,,  cceeuuxx  qquuii  aavvaaiieenntt  ppoorrttéé  lleess  aarrmmeess  ssee  ccrrooyyaaiieenntt  ddééssiiggnnééss  

ppoouurr  ddiirriiggeerr  llee  ppaayyss,,  àà  ttrraavveerrss  llee  FFrroonntt  ddee  lliibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee......  

  DDaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ccrrééééee  iill  yy  aa  ddiixx  aannss,,  llaa  gguueerrrree  cciivviillee,,  jjee  mmee  fféélliicciittee  qquuee  ll’’aarrmmééee  aaiitt  

ééttéé  llàà  ppoouurr  tteenniirr,,  ssaauuvveerr  ll’’AAllggéérriiee..  TToouutt  ss’’eesstt  ééccrroouulléé!!  JJee  llee  ddiiss  bbiieenn,,  ttoouutt  ss’’eesstt  ééccrroouulléé  

ssaauuff  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree..””  

DDeess  tteennssiioonnss  eennttrree  BBoouutteefflliikkaa  eett  lleess  ggéénnéérraauuxx  ??  LL’’aaffffaaiirree  RReeuutteerrss  

  AA  mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,  BBoouutteefflliikkaa  aa  rreenndduu  hhoommmmaaggee  àà  ll’’aarrmmééee,,  ssiiggnniiffiiaanntt  qquu’’iill  eenn  

rreeccoonnnnaaiissssaaiitt  llee  llooyyaalliissmmee,,  rrééffuuttaanntt  aaiinnssii  llee  ssoouuppççoonn  dd’’uunnee  ““ttuutteellllee””  dduu  

ccoommmmaannddeemmeenntt  mmiilliittaaiirree  ssuurr  llaa  pprrééssiiddeennccee..  OOrr,,  llee  1111  ooccttoobbrree,,  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  

RReeuutteerrss  ppuubblliiee  uunnee  lloonngguuee  ddééppêêcchhee,,  iinnddiiqquuaanntt  qquuee  lleess  ggéénnéérraauuxx  aauurraaiieenntt  rreeffuusséé  llee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuee  pprrooppoossaaiitt    BBoouutteefflliikkaa..RReepprroodduuiittee  ppaarr  ll’’aaggeennccee  aallggéérriieennnnee  AAPPSS  llee  

mmaattiinn  dduu  1122  ooccttoobbrree,,  eellllee  eesstt  ddéémmeennttiiee  llee  ssooiirr  eenn  cceess  tteerrmmeess  ::    

““DDee  ssoouurrcceess  bbiieenn  iinnffoorrmmééeess,,  nnoouuss  ssoommmmeess  aauuttoorriissééss  àà  ddiirree  qquuee  llaa  ddééppêêcchhee  ddee  

ll’’aaggeennccee  RReeuutteerrss  ssoouuss  llee  nnuumméérroo  11779944  ddaattééee  dd’’AAllggeerr  llee  lluunnddii  1111  ooccttoobbrree  11999999  nn’’aa  ééttéé  

rreepprriissee  ppaarr  ll’’AAPPSS  qquuee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  ddéémmaassqquueerr  lleess  iinnssppiirraatteeuurrss  ddee  cceettttee  ddééppêêcchhee,,  

qquuii  nn’’oonntt  nnii  ddee  pprrèèss  nnii  ddee  llooiinn  uunn  qquueellccoonnqquuee  rraappppoorrtt  aavveecc  llaa  ppoolliittiiqquuee  nnaattiioonnaallee..””  

  VVooiiccii  lleess  pprriinncciippaauuxx  ppaassssaaggeess  ddee  cceettttee  ddééppêêcchhee,,  rreepprroodduuiittee  ppaarr  llaa  pprreessssee  

aallggéérriieennnnee  ((LLee  MMaattiinn,,  1133//1100//9999))  
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  LLeess  ssttaattiissttiiqquueess  rreellaattiivveess  aauu  nnoommbbrree  ddee  rraalllliieemmeenntt  ssoonntt  ccoonnttrrôôllééeess..IIllss  ssoonntt  

mmooiinnss  nnoommbbrreeuuxx  qquuee  pprréévvuu..  LLaa  rrééttiicceennccee  ddeess  mmeemmbbrreess  rreelleevvaanntt  ddeess  GGIIAA  vviieenntt  dduu  

mmaannqquuee  ddee  ggaarraannttiieess..  LLeess  rraalllliiééss  vvooiieenntt  lleeuurr  ccaass  jjuurriiddiiqquuee    ttrraaiittéé  ppaarr  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  

ppaarriittaaiirreess,,  mmaaiiss  llaa  qquueessttiioonn  ddee  lleeuurr  rrééiinnsseerrttiioonn,,  mmaattéérriieellllee  eett  mmoorraallee,,  nn’’eesstt  ppaass  

rrééssoolluuee..  EEnn  cceerrttaaiinnss  ccaass,,  oonn  pprréévvooiitt  ddee  lleess  rrééiinnssttaalllleerr  hhoorrss  ddee  lleeuurrss  lliieeuuxx  dd’’oorriiggiinnee,,  ooùù  

llaa  pprréésseennccee  ddee  ““mmiilliicceess  ppaattrriioottiiqquueess””    nn’’aa  rriieenn  ddee  rraassssuurraanntt,,  ssaannss  ccoommpptteerr  aavveecc  lleess  

vveennggeeaanncceess    ppoossssiibblleess..  DDiivveerrss  éécchhooss  iinnddiiqquueenntt  qquuee  ll’’AAIISS  ddee  MMaaddaannii    MMeezzrraagg  

ffrreeiinneerraaiitt  ccee  mmoouuvveemmeenntt  ddee  rraalllliieemmeennttss,,  ddaannss  ll’’iiddééee  ddee  ppeesseerr    dd’’uunn  ppooiiddss  pplluuss  lloouurrdd  

ddaannss  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  ssuurr  ssoonn  ffuuttuurr  ssttaattuutt,,  ttoouujjoouurrss  ppaass  rréégglléé..  PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  

aatttteennttaattss  eett  rraacckkeettss  ssee  ppoouurrssuuiivveenntt,,  ccoommmmee  ssii  cceerrttaaiinnss  vvoouullaaiieenntt  pprrooffiitteerr  ddeess  ddeerrnniieerrss  

mmoommeennttss  ppoouurr  aaccccuummuulleerr  ddeess  bbiieennss  ddeessttiinnééss  àà  aassssuurreerr  lleeuurr  aaiissaannccee  ddaannss  llaa  ffuuttuurree  

ppéérriiooddee  ddee  ppaaiixx..  QQuueell  sseerraa  llee  ssoorrtt  ddee  cceess  bbiieennss  mmaall  aaccqquuiiss  ??  LLaa  pprreessssee  ppoossee  

rréégguulliièèrreemmeenntt  cceess  qquueessttiioonnss,,  aauuxxqquueelllleess  nnuull  nnee  ppeeuutt  rrééppoonnddrree..  IIll  ffaauuddrraaiitt    aajjoouutteerr  àà  

ttoouutt  cceeccii  ll’’iinncceerrttiittuuddee  ssuurr  llaa  rrééuussssiittee  ddee  BBoouutteefflliikkaa,,  vvooiirree  ssuurr  ssoonn  mmaaiinnttiieenn  aauu  ppoouuvvooiirr  

::  ssoonn  rreettrraaiitt  ppoouurrrraaiitt  rreeddoonnnneerr  vviiee    ttaanntt  àà  ll’’AAIISS    qquu’’aauuxx  ddiifffféérreenntteess  ssttrruuccttuurreess  dduu  GGIIAA,,  

ffaaccee  aauuxx  mmiilliicceess  ppaattrriioottiiqquueess  eett  aauuxx  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  ((ppoolliiccee,,  aarrmmééee))..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  

ééttoonnnnaanntt    ddaannss  ccee  ccaass  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  rraalllliiééss  ssooiitt    rreellaattiivveemmeenntt  ffaaiibbllee..  MMaaiiss  lleess  

ooffffiicciieellss  aaffffiicchheenntt  uunn  ooppttiimmiissmmee  ddee  rriigguueeuurr..  LLaa  pprreessssee  ((EEll  WWaattaann,,  77//1100//9999))  ffoouurrnniitt  uunn  

pprreemmiieerr  bbiillaann  ::      

““LLaa  llooii  ssuurr  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  nnee  ccoonncceerrnnee  ppaass  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  MMaaddaannii  MMeezzrraagg..  EEllllee  

aa  ppeerrmmiiss  llaa  rreeddddiittiioonn  ddee  553311  tteerrrroorriisstteess,,  ddoonntt  2255  ssoonntt  ddeess  ffeemmmmeess  eett  4422  qquuii  aaccttiivvaaiieenntt  

àà  ll’’ééttrraannggeerr......CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  ddééccllaarréé  hhiieerr  llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  lloorrss  dd’’uunnee  

ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  aanniimmééee  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  MM..  

GGhhaaoouuttii  MMeekkaammcchhaa,,  aauu  PPaallaaiiss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt::  ““  AAuu  nnoommbbrree  ddee  553311,,  iill  ffaauuddrraa  

aajjoouutteerr  lleess  446633  mmeemmbbrreess  ddee  KKaattiibbaatt  EEll  MMaaoouutt  qquuii  ssee  ssoonntt  rreenndduuss  eenn  jjuuiinn  ddeerrnniieerr,,  

aavvaanntt  llaa  pprroommuullggaattiioonn  ddee  llaa  llooii  ssuurr  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee..  MM..  SSeellllaall  aa  tteennuu  àà  pprréécciisseerr  qquuee  

ll’’ééccrraassaannttee  mmaajjoorriittéé  ddeess  448899  rreeppeennttiiss  qquuii  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  ddee  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  ddeess  ppeeiinneess  

aappppaarrtteennaaiieenntt  aauu  GGIIAA,,  eett  qquuee  2255  dd’’eennttrree  eeuuxx  ssoonntt  ddeess  ffeemmmmeess..  ““  

UUnnee  tthhéérraappiiee  aauuxx    eeffffeettss  iinncceerrttaaiinnss  

  PPoouurr  ddeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  eexxttéérriieeuurrss  ((SSiittee    AAllggeerriiaa  IInntteerrffaaccee    ((hhttttpp::////wwwwww..aallggeerriiaa--

iinntteerrffaaccee..ccoomm)),,  llaa  ccoonnffuussiioonn  qquuii  eennttoouurree  llaa  llooii  rriissqquuee  ddee  llaa  pprriivveerr  ddee  ll’’eeffffeett  

tthhéérraappeeuuttiiqquuee  eessppéérréé  ::    

““IIll  yy  aa  cceeuuxx  qquuii  ppeennsseenntt  qquu''eellllee  eesstt  llaa  ““  tthhéérraappiiee  ””  iiddééaallee  ppoouurr  aaiiddeerr  aauu  rreettoouurr  àà  llaa  ppaaiixx  

eenn  AAllggéérriiee..  IIll  yy  aa  cceeuuxx  qquuii  jjuuggeenntt  qquu''eellllee  eesstt  uunnee  ““  ttrraahhiissoonn  ””  eennvveerrss  llaa  mméémmooiirree  ddeess  

ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  vviioolleennccee  ddeeppuuiiss  11999922  eett  eennffiinn,,  cceeuuxx  qquuii  

eessttiimmeenntt  qquu''eellllee  nn''eesstt  nnii  pplluuss  nnii  mmooiinnss  qquu''uunnee  nnoouuvveellllee  ""eessccrrooqquueerriiee""  ccoonnccooccttééee  ppaarr  

uunn  ppoouuvvooiirr  qquuii  vveeuutt  ssee  ddéébbaarrrraasssseerr  dd''uunnee  iimmaaggee  ddee  mmaarrqquuee  ffoorrtteemmeenntt  tteerrnniiee  aauupprrèèss  ddee  

llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee......  

EEnn  rrééaalliittéé,,  ccee  tteexxttee,,  aannnnoonnccéé  ccoommmmee  ll''iinnssttrruummeenntt  dduu  ggrraanndd  vviirraaggee  ddee  ll''AAllggéérriiee,,  dduu  

ddééffiinniittiiff  ttoouurrnnaanntt  vveerrss  llaa  ppaaiixx  nn''aa  ppaass  ccoonnnnuu  llee  vvéérriittaabbllee  ggrraanndd  ddéébbaatt  ppuubblliicc  qquu''iill  

aauurraaiitt  nnéécceessssiittéé..  LLaa  llooii  ssuurr  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  nn''aa  ppaass  ééttéé  ll''ooccccaassiioonn  ddee  ffaaiirree  ppaarrttiicciippeerr  

lleess  AAllggéérriieennss,,  uussééss  ppaarr  sseepptt  aannss  ddee  vviioolleennccee  tteerrrriiffiiaannttee,,  àà  llaa  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  lleeuurr  pprroopprree  

tthhéérraappiiee  ccoonnttrree  lleess  ttrraauummaass  qquu''iillss  oonntt  ssuubbiiss..  LL''ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee  aallggéérriieennnnee  nn''aa  ppaass  eeuu  

llaa  ppeerrmmiissssiioonn,,  àà  ll''ooccccaassiioonn  ddee  ccee  ""ggrraanndd  mmoommeenntt  dd''hhiissttooiirree"",,  dd''uusseerr  ddee  llaa  ppaarroollee  
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  LLee  tthhèèmmee  ddee  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  eesstt  ppaarr  eexxcceelllleennccee  llaa  qquueessttiioonn  ssuurr  llaaqquueellllee  ttoouuss  

ssoonntt  dd’’aaccccoorrdd,,  mmaaiiss  ppeerrssoonnnnee  nn’’yy  ppeerrççooiitt  llee  mmêêmmee  ccoonntteennuu..  LLee  ggeessttee  rraasssseemmbblleeuurr  dduu  

pprrééssiiddeenntt  ttrroouuvvee  llàà  àà  llaa  ffooiiss  ssaa  rrééuussssiittee  aappppaarreennttee  eett  ll’’iinncceerrttiittuuddee  ddee  ssoonn  iissssuuee..  CC’’eesstt  

ccee  qquu’’iilllluussttrree  bbiieenn  ccee  ccoommppttee--rreenndduu  ((EEll  WWaattaann  dduu  1166//0099//9999))  dduu  ddeerrnniieerr  mmeeeettiinngg  tteennuu  

ppaarr  BBoouutteefflliikkaa  llee  1155  sseepptteemmbbrree  11999999,,  àà  llaa  vveeiillllee  dduu  rreeffeerreenndduumm,,  àà  llaa  ggrraannddee  ssaallllee  

HHaarrcchhaa  dd’’AAllggeerr  ::    

««UUnnee  mmaajjoorriittéé  ddee  5511  %%  nnee  mmee  ccoonnvviieenntt  ppaass..  JJee  vveeuuxx  bbeeaauuccoouupp  pplluuss»»,,  llee  ttoonn  dduu  

pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  dduu  ppaayyss  nn''aaddmmeett  aauuccuunnee  ééqquuiivvooqquuee..  LLee  ppeeuuppllee  eesstt  ppoouurr  oouu  ccoonnttrree  

llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee,,  lleess  ddeemmii--mmeessuurreess  nnee  ssoonntt  ppaass  ddee  mmiissee..  ««SSii  lleess  AAllggéérriieennss  vvootteenntt  

ccoonnttrree  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee,,  jjee  pprreennddrraaii  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  aabbrrooggeerr  llaa  llooii  

yy  aafffféérreennttee»»..  LLaa  ssaallllee  ccllaammee  aauussssiittôôtt  llaa  ppaaiixx..  LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssee  mmoonnttrree  

aalloorrss  rraassssuurraanntt..  ««LLee  ddoossssiieerr  dduu  FFIISS  ddiissssoouuss  eesstt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ccllooss..»»  IIll  nnee  mmaannqquuee  

ppaass  ttoouutteeffooiiss  ddee  jjeetteerr  uunnee  fflleeuurr  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  iissllaammiisstteess......    ««JJ''aaii  bbeeaauuccoouupp  ddee  

ssyymmppaatthhiiee  ppoouurr  llee  mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee..  SSii  oonn  nn''aavvaaiitt  ppaass  mmiiss  ddeevvaanntt  mmooii  uunnee  lliiggnnee  

rroouuggee......  ..»»  IIll  aauurraaiitt  ffaaiitt  qquuooii??  LLee  pprrééssiiddeenntt  nnee  llee  pprréécciissee  ppaass..  IIll  ppllaaccee  ssiimmpplleemmeenntt  cceettttee  

««ssyymmppaatthhiiee»»  ssoouuss  llee  sscceeaauu  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee,,  ssaannss  aavvooiirr  ll''aaiirr  ddee  ssee  ccoonnttrreeddiirree..  IIll  aa  

ppoouurrttaanntt  bbiieenn  ssoouutteennuu  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu,,  iill  yy  aa  uunnee  sseemmaaiinnee  ::  ««LL''iissllaammiissmmee  ppoolliittiiqquuee  nn''aa  

ppaass  ddrrooiitt  ddee  cciittéé..»»  LLee  ppuubblliicc  eenn  ddéélliirree  nnee  rreellèèvvee  ppaass  ll''aannoommaalliiee..  LLeess  cchheeffss  iissllaammiisstteess  

ssoonntt,,  qquuaanntt  àà  eeuuxx,,  ddééccoonncceerrttééss  ppaarr  llee  ddiissccoouurrss  àà  ddeeuuxx  vviitteesssseess  ddee  BBoouutteefflliikkaa..  IIll  

sseemmbbllee  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  vvoouullooiirr  ddoonnnneerr  llee  cchhaannggee  àà  ttoouutt  ssoonn  bbeeaauu  mmoonnddee..  ««JJee  vveeuuxx  

cchhaannggeerr  llee  ssyyssttèèmmee,,  mmaaiiss  cceelluuii  qquuee  jjee  ccoonnnnaaiiss  mmee  ccoonnvviieenntt  mmiieeuuxx  qquuee  cceelluuii  qquuee  

jj''iiggnnoorree..»»  CCeettttee  ffooiiss--ccii,,  iill  ffaaiitt  dduu  ppiieedd  aauuxx  nnaattiioonnaalliisstteess  eett  aauuxx  ccaacciiqquueess  dduu  sséérraaiill..  PPeeuu  

aapprrèèss,,  iill  bbrraassssee  llaarrggee  eenn  aaffffiirrmmaanntt  hhaauutt  eett  ffoorrtt  qquu''iill  eennttrreettiieenntt  ddee  bboonnss  rraappppoorrttss  aavveecc  

ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ppoolliittiiqquueess,,  ««mmiiss  àà  ppaarrtt  qquueellqquueess  mmeemmbbrreess  dduu  FFLLNN  eett  ddee  

ll''AALLNN»»  eett  ccee,,  ttoouutt  eenn  rraappppeellaanntt  ssoonn  aappppaarrtteennaannccee  àà  ll''eexx--ppaarrttii  uunniiqquuee  eett  ssoonn  ppaasssséé  

gglloorriieeuuxx  aauu  sseeiinn  ddee  ll''AArrmmééee  ddee  lliibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee..  LLaa  pprréésseennccee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  

ppeerrssoonnnnaalliittééss,,  ttoouutteess  tteennddaanncceess  ccoonnffoonndduueess,,  àà  llaa  ssaallllee  HHaarrcchhaa,,  nnee  ppoouuvvaaiitt  qquuee  

ccoonnffiirrmmeerr  sseess  ddiirreess......  

  LLeess  ffaammiilllleess  ddeess  ddiissppaarruuss,,  vveennuueess  eenn  ffoorrccee,,  aattttiirreenntt  ll''aatttteennttiioonn  ssuurr  eelllleess..  

BBoouutteefflliikkaa  ppeerrmmeett  àà  lleeuurr  ppoorrttee--ppaarroollee  dd''aaccccééddeerr  aauu  mmiiccrroo..  ««JJee  rreepprréésseennttee  44  005511  ccaass  ddee  

ddiissppaarruuss..  NNoouuss  vvoouulloonnss  uunn  EEttaatt  ddee  ddrrooiitt,,  nnoouuss  vvoouulloonnss  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  vvéérriittéé  ssuurr  llee  ssoorrtt  

ddee  nnooss  eennffaannttss..»»  DD''aabboorrdd  ccoommppllaaiissaanntt,,  llee  cchheeff  ddee  ll''EEttaatt  ssee  mmeett  ccaarrrréémmeenntt  eenn  ccoollèèrree  eenn  

ttaannççaanntt  dduurreemmeenntt  lleess  ffaammiilllleess  ddeess  ddiissppaarruuss..  ««EEnntteerrrreezz  llee  ppaasssséé,,  oonn  nnee  ssoorrttiirraa  ppaass  ddee  llaa  

ccrriissee  aavveecc  ddeess  pplleeuurreeuusseess»»  lleeuurr  ccrriiee--tt--iill  pprreessqquuee  àà  llaa  ffiigguurree  aavvaanntt  ddee  lleess  eexxhhoorrtteerr  àà  

cceesssseerr  ddee  cchhaahhuutteerr  ssoonn  mmeeeettiinngg::  ««AAsssseeyyeezz--vvoouuss,,  ttaaiisseezz--vvoouuss,,  ll''EEttaatt  nnee  ffaaiitt  ppaass  ddee  

ccoommmmeerrccee  aavveecc  vvooss  eennffaannttss»»..  QQuuaanndd  MMmmee  FFlliiccii,,  pprrééssiiddeennttee  ddee  ll''AAssssoocciiaattiioonn  

nnaattiioonnaallee  ddeess  ffaammiilllleess  ddeess  vviiccttiimmeess  dduu  tteerrrroorriissmmee  mmoonnttee  ssuurr  ll''eessttrraaddee,,  llaa  ssaallllee  

ll''eemmppêêcchhee  ddee  ppaarrlleerr  eenn  llaa  hhuuaanntt  ffoorrtteemmeenntt..  ««HHoonnttee  àà  vvoouuss,,  llaaiisssseezz--llaa  ss''eexxpprriimmeerr  eett  

nn''aappppllaauuddiisssseezz  ppaass  ssii  vvoouuss  nn''êêtteess  ppaass  dd''aaccccoorrdd»»  ss''eemmppoorrttee  BBoouutteefflliikkaa..  IIll  ssee  mmoonnttrreerraa  

ttoouutt  aauussssii  sséévvèèrree  aavveecc  lleess  iinntteerrvveennaannttss  qquuii  oonntt,,  pprreessqquuee  àà  ll''uunnaanniimmiittéé,,  rréécciittéé  ddeess  

lliittaanniieess  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  ssaannss  oommeettttrree  aauu  ppaassssaaggee  ddee  ffaaiirree  uunnee  

ppeettiittee  ddoollééaannccee..  ««VVoouuss  nnee  ddeemmaannddeezz  qquuee  vvooss  ddrrooiittss,,  qquu''eenn  eesstt--iill  ddee  vvooss  ddeevvooiirrss  ??»»..    

LLee  nnoommbbrree  ddeess  rraalllliieemmeennttss  nnee  ccoorrrreessppoonndd  ppaass  aauuxx  eessppéérraanncceess  
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««  PPoouurr  lleess  ccaaddrreess  jjuuggééss  ddééffiinniittiivveemmeenntt,,  lleeuurr  ssiittuuaattiioonn  sseerraa  aapppprréécciiééee  aauu  ccaass  ppaass  ccaass  

ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  ffaaiirree  bbéénnééffiicciieerr  cceeuuxx  qquuii  llee  mméérriitteenntt  dd’’uunnee  ggrrââccee..  »»  

JJuussttiiccee  

««  JJ’’aaii  tteennuu  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  aannnnoonncceerr  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ssuuppéérriieeuurr  ddee  llaa  mmaaggiissttrraattuurree  llaa  

mmiissee  ssuurr  ppiieedd  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  rrééffoorrmmee  ddee  llaa  jjuussttiiccee......JJ’’aaii  ddiitt  rrééffoorrmmee  

ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  nnoonn  ssiimmppllee  rrééffoorrmmee  jjuuddiicciiaaiirree,,  ccaarr  jj’’iinnssccrriiss  cceellaa  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  

gglloobbaallee  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’EEttaatt..  »»  

AAggrriiccuullttuurree  

««  LLaa  ccllaarriiffiiccaattiioonn  dduu  ssttaattuutt  ddeess  tteerrrreess  aaggrriiccoolleess,,  qquuii  ccoonnddiittiioonnnnee  llee  pprrooggrrèèss  gglloobbaall  dduu  

sseecctteeuurr,,  ppoossee  uunn  pprroobbllèèmmee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddéélliiccaatt  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  mmuullttiipplleess  

ccoonnssiiddéérraattiioonnss  aannttaaggoonniisstteess  qquu’’iill  ccoonnvviieenntt  dd’’aamméénnaaggeerr..»»  

AAddmmiinniissttrraattiioonn    

««  JJee  ssuuiiss  ddéétteerrmmiinnéé  àà  lluutttteerr  ffeerrmmeemmeenntt,,  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss,,  ccoonnttrree  cceerrttaaiinnss  

aaggiisssseemmeennttss  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  qquuii  llèèsseenntt  eett  eennttrraavveenntt  ll’’iinniittiiaattiivvee  pprriivvééee  ;;  jjee  sseerraaii  

iinnttrraannssiiggeeaanntt,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  mmeess  pprréérrooggaattiivveess,,  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ddee  

cceeuuxx  qquuii  ccoonnttiinnuueerraaiieenntt  ddee  pprréétteennddrree  jjoouuiirr  ddeess  ddrrooiittss  qquuee  lleeuurr  pprrooccuurree  llaa  cciittooyyeennnneettéé  

ssaannss  ss’’aaccqquuiitttteerr  ddeess  ddeevvooiirrss  qquu’’eellllee  ccoommppoorrttee..  »»  

CCoorrrruuppttiioonn  

««  JJee  ttiieennss  àà  aannnnoonncceerr  qquuee  llee  mmoouuvveemmeenntt  qquuii  aa  ttoouucchhéé  rréécceemmmmeenntt  llee  ccoorrppss  ddeess  wwaalliiss  

nn’’eesstt  qquu’’uunn  pprreemmiieerr  ppaass  vveerrss  ccee  qquuee  nnoouuss  eennvviissaaggeeoonnss  dd’’eennttrreepprreennddrree  ppoouurr  rreeddrreesssseerr  

ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss  ssaannss  eexxcclluussiivvee..LLaa  ddéépprraavvaattiioonn  ddooiitt  ddiissppaarraaîîttrree  ddee  nnoottrree  ppaayyss  ccaarr  qquuee  

llee  mmaall  ddeevviieennnnee  llaa  rrèèggllee  eett  llee  bbiieenn  ll’’eexxcceeppttiioonn,,  cceellaa  eesstt  iinnaacccceeppttaabbllee..  »»  

LLeess  ffeemmmmeess  eett  llee  CCooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee  

““LLee  pprroobbllèèmmee  nn’’eesstt  ppaass  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ffooii  oouu  ddeess  vveerrsseettss  ccoorraanniiqquueess..  LLee  pprroobbllèèmmee  

eesstt  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccaallcciiffiiccaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  eesspprriittss  eett  pprriinncciippaalleemmeenntt  dd’’uunnee  

ppooppuullaattiioonn  aallggéérriieennnnee  qquuii  nn’’aa  ppaass  ccoommpprriiss  qquuee  5522%%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  cc’’eesstt  ddeess  

ffeemmmmeess..  CC’’eesstt  uunnee  ddéémmaarrcchhee  ppééddaaggooggiiqquuee  qquuii  ddeemmaannddeerraa  uunn  ppeeuu  ddee  tteemmppss..  JJee  llaa  

ffeerraaii..  CC’’eesstt  uunn  ppaarrii  qquuii  nnee  mmee  ffaaiitt  ppaass  ppeeuurr..    DDee  ttoouutteess  lleess  ffaaççoonnss,,  jjee  nn’’aauurraaii  ppaass  ppeeuurr  ::  

5522%%  cc’’eesstt  ddééjjàà  uunnee  mmaajjoorriittéé  ppoouurr  ggoouuvveerrnneerr  uunn    ppaayyss......””  ((IInntteerrvviieeww  àà  FFrraannccee  22))  

  EEnn  ooccttoobbrree  11999999,,  iill  aa  ddoonnnnéé  ssoonn  aappppuuii  àà  uunn  ccoollllooqquuee  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  HHaauutt  

CCoommiittéé  IIssllaammiiqquuee,,  eenn  vvuuee  ddee  pprréésseenntteerr  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  llaa  rrééffoorrmmee  dduu  CCooddee  ddee  

llaa  FFaammiillllee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  HHCCII    ss’’eesstt  pprroonnoonnccéé  ppoouurr  ll’’aabboolliittiioonn  ddee  llaa  ppoollyyggaammiiee,,  

ssuusscciittaanntt    ppaarr  llàà  lleess  ccrriittiiqquueess  dduu  ppaarrttii  iissllaammiissmmee  MMSSPP  ddee  MMaahhffoouudd  NNaahhnnaahh  ((LLee  MMaattiinn  

dduu  1133//1100//9999))..  

  

IIII..  LLAA  PPAARROOLLEE  EENN  LLIIBBEERRTTEE,,  OOUU  LLEESS  GGRRAANNDDSS  TTHHEEMMEESS  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  

  

LLaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  

  LLee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  AAllggéérriiee  eesstt  ll’’oobbjjeeccttiiff  pprreemmiieerr  ddee  BBoouutteefflliikkaa,,  

cceelluuii  qquuii  ccoonnddiittiioonnnnee  llaa  rrééuussssiittee  ddee  ttoouuss  lleess  aauuttrreess..  AA  cceett  eeffffeett,,  IIll  aa  mmiiss  eenn  vviigguueeuurr  

uunnee  llooii,,  aaddooppttééee  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt    llee  1133  jjuuiilllleett,,  eett  rraattiiffiiééee  ppaarr  rreeffeerreenndduumm  llee  1166  

sseepptteemmbbrree  ((vvooiirr  eenn  aannnneexxee  II  llee  tteexxttee  iinnttééggrraall  ddee  cceettttee  llooii..))  

    

CCoonnccoorrddee  cciivviillee,,  pplléébbiisscciittee  eett  aammbbiigguuïïttéé  
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aappppaarraaîîtt  aaiinnssii  qquuee  BBoouutteefflliikkaa  cchheerrcchhee  uunnee  aapppprroobbaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,  uunnee  llééggiittiimmaattiioonn  

ddiirreecctteemmeenntt  iissssuuee  ddee  llaa  bbaassee..  SSeess  ddééppllaacceemmeennttss  ddaannss  ddiifffféérreenntteess  vviilllleess  dduu  ppaayyss  sseerroonntt  

uunn  mmooyyeenn  dd’’aaccqquuéérriirr  ccee  ssoouuttiieenn  ppooppuullaaiirree..  

  DDiivveerrsseess  iinntteerrvveennttiioonnss,,  ooùù  iill  ss’’eexxpprriimmee  eenn  ffrraannççaaiiss  eett  ddéénnoonnccee  llaa  ffaaiilllliittee  ddee  

ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt,,  ssoonntt  aaccccuueeiilllliieess  ffaavvoorraabblleemmeenntt    ppaarr  llaa  pprreessssee  ffrraannccoopphhoonnee,,    mmmmaaiiss  

ssoouullèèvveenntt  lleess  ccrriittiiqquueess  dduu  mmoouuvveemmeenntt  iissllaammiissttee  mmooddéérréé  ((aassssoocciiéé  aauu  ppoouuvvooiirr)),,  

ccrriittiiqquueess  qquuii  vvoonntt  ss’’aacccceennttuueerr  ssuurr  uunn  aauuttrree  tteerrrraaiinn,,    lloorrssqquuee,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddeess  

ffuunnéérraaiilllleess  dduu  rrooii  HHaassssaann  IIII,,  llee  2255  jjuuiilllleett,,  BBoouutteefflliikkaa  éécchhaannggee  uunnee  ppooiiggnnééee  ddee  mmaaiinnss  

aavveecc  llee  lleeaaddeerr  iissrraaéélliieenn  EEhhuudd  BBaarraakk..  DD’’aauuttrreess  mmeessuurreess,,  tteelllleess  qquuee  llee  lliimmooggeeaaggee  ddee    2222  

wwaalliiss  ((pprrééffeettss))    llee  2222  aaooûûtt,,  ddoonnnneenntt    ll’’iimmpprreessssiioonn  qquuee  BBoouutteefflliikkaa  aa  vvéérriittaabblleemmeenntt    

eennggaaggéé  uunnee  rreepprriissee  eenn  mmaaiinn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn..  LLeess  nnoommbbrreeuuxx  ddiissccoouurrss  qquu’’iill  pprroonnoonnccee  

dduurraanntt  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  pprrééppaarraattiioonn  aauu  rreeffeerreenndduumm  dduu  1166  sseepptteemmbbrree,,  ssuusscciitteenntt  

ll’’iinnttéérrêêtt  dd’’uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  LL’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu    

vvoottee    aappppoorrttee  aauu  pprrééssiiddeenntt  llee  ssoouuttiieenn  qquu’’iill  rreecchheerrcchhaaiitt..  

DDeess  ppaarroolleess  aauuxx  aacctteess  

  UUnnee  pphhaassee  pplluuss  ddéélliiccaattee  ss’’oouuvvrree  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  rreeffeerreenndduumm..  ::  llaa  

ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddeess  iinntteennttiioonnss  aannnnoonnccééeess  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  pprrééccééddeennttee..  LLeess  

rraalllliieemmeennttss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  llooii  ssuurr  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  ssoonntt  mmooiinnss  nnoommbbrreeuuxx  qquuee  

pprréévvuuss,,  aalloorrss  qquuee  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ggrrââccee  ((1133  jjaannvviieerr  22000000))  aapppprroocchhee..  AA  ppaarrtt  

qquueellqquueess  mmeessuurreess    ppoonnccttuueelllleess,,  BBoouutteefflliikkaa  nn’’aa  ppuu  eennggaaggeerr  aauuccuunnee  mmeessuurree  ddee  rrééffoorrmmee  

ssttrruuccttuurreellllee..  LLee  ppooiinntt  ccrruucciiaall    eesstt  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  ppoouurrrraaiitt  eenn  

êêttrree  ll’’aarrttiissaann,,  mmaaiiss  ssoonn  rreettaarrdd  eesstt  llee  ssiiggnnee  ddee  ddiiffffiiccuullttééss  ooccccuulltteess..  LL’’ééppiissooddee  ddee  llaa  

ddééppêêcchhee  ddee  ll’’aaggeennccee  RReeuutteerrss  ((vvooiirr  pplluuss  llooiinn)),,  aannnnoonnççaanntt,,  ppuuiiss  ddéémmeennttaanntt,,  uunn  ccoonnfflliitt  

eennttrree  BBoouutteefflliikkaa  eett  lleess  ggéénnéérraauuxx,,  ssèèmmee  llee  ddoouuttee  ddaannss  lleess  eesspprriittss..  IIll  aappppaarraaîîtt  ddee  pplluuss  eenn  

pplluuss  qquuee  BBoouutteefflliikkaa  nn’’aa  ppaass  lleess  mmaaiinnss  aauussssii  lliibbrreess  qquu’’iill  ll’’aaffffiirrmmaaiitt..  IIll  aa  mmêêmmee  

aannnnoonnccéé  qquuee,,  ss’’iill  rreennccoonnttrraaiitt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ttrroopp  ggrraavveess,,  iill  ddéémmiissssiioonnnneerraaiitt  aavvaanntt  llee  

1133  jjaannvviieerr..    LLaa  mmaacchhiinnee  qquu’’iill  aavvaaiitt  mmiissee  eenn  rroouuttee  aavveecc  ttaanntt  ddee  bbrriioo  sseemmbbllee  ppaarraallyyssééee..  

LL’’ooppiinniioonn  aatttteenndd  ssoonn  pprrééssiiddeenntt  ssuurr  ddeess  aacctteess..  UUnn  qquuoottiiddiieenn,,  LLee  MMaattiinn  ((1177//1100//9999)),,  

rraappppeellllee  ccee  qquu’’iill  aavvaaiitt  pprroommiiss  ::      

SSeerrvviiccee  nnaattiioonnaall  

««    ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  pprraattiiqquueess  sseerroonntt  iinncceessssaammmmeenntt  aarrrrêêttééeess  eenn  vvuuee  dduu  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee  2277  aannss  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  11999999,,  àà    ll’’eexxcclluussiioonn  ddeess  

ssuurrssiittaaiirreess  eett  ddeess  iinnssoouummiiss  ((……))..  CCeettttee  mmeessuurree  ttoouucchheerraa  pprrèèss  ddee  880000  000000  jjeeuunneess..  »»  

RReellaannccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  

  ««  jjee  mmee  ssuuiiss    eennggaaggéé  àà  iimmppuullsseerr  ll''ééccoonnoommiiee  eett  àà  lluuii  iinnssuufffflleerr  uunn  nnoouuvveell  eesspprriitt,,  aavveecc  

ddeess  mmooyyeennss  nnoouuvveeaauuxx  qquuee  jjee  rreecchheerrcchheerraaii  ppaarrttoouutt,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  mmooyyeennss  

nnaattiioonnaauuxx……  LLaa  ssoolluuttiioonn  eesstt  àà  ppoorrttééee  ddee  llaa  mmaaiinn,,  jj’’aaii  ééggaalleemmeenntt  llaa  pprrooffoonnddee  

ccoonnvviiccttiioonn  qquuee  ppeerrssiisstteerr  ddaannss  llaa  ddiivviissiioonn  eett  lleess  ddiisssseennssiioonnss  nn’’aabboouuttiitt  qquu’’àà  ddeess  

iimmppaasssseess..»»  

LLooggeemmeenntt  

««  LLaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  llooggeemmeenntt,,  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  dduu  llooggeemmeenntt  ssoocciiaall,,  ddooiitt  êêttrree  

pprrooffoonnddéémmeenntt  rrééaamméénnaaggééee..EEnnsseemmbbllee,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  vveenniirr  àà  bboouutt  dd’’uunn  ggiiggaanntteessqquuee  

ddééffii  qquuii  ccoonnddiittiioonnnnee  aauussssii  ggrraavveemmeenntt  llaa  ssttaabbiilliittéé  ssoocciiaallee  ..  »»  

CCaaddrreess  iinnccaarrccéérrééss  
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mmaarrggiinnaalliissééee,,  vvoouuééee  aauu  cchhôômmaaggee  eett  àà  ll’’iinnssaalluubbrriittéé  ddeess  cciittééss  ppéérriipphhéérriiqquueess..  FFaaccee  àà    

lleeuurrss  aatttteenntteess  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  oouu  àà  lleeuurr  iinnccrréédduulliittéé  ffrrooiiddee,,  iill  ss’’aaddrreessssee  ttaannttôôtt  àà  uunnee  

ppaarrttiiee,,  ttaannttôôtt  àà  uunnee  aauuttrree,,  ccoonnvvaaiinnccuu  qquu’’iill  eesstt  ddee  ppoouuvvooiirr  êêttrree  llee  rraasssseemmbblleeuurr..  LLeess  

ppaarroolleess  ssoonntt  ssoouuvveenntt  bbiieenn  aaccccuueeiilllliieess,,  mmaaiiss  lleess  aacctteess  ssuuiivvrroonntt--iillss,,  eett  qquueelllleess  ddéécciissiioonnss  

sseerroonntt  pprriisseess??    LLee  ffaaiitt  qquuee  BBoouutteefflliikkaa,,  ddeeppuuiiss  ssoonn  aacccceessssiioonn  aauu  ppoouuvvooiirr  ssuupprrêêmmee,,  

ttaarrddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  rréévvèèllee  ll’’éétteenndduuee  ddee  cceess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss..  

  

II..  LLEESS  MMEEAANNDDRREESS  DD’’UUNNEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE    

  

  AAvvaanntt    dd’’aannaallyysseerr  lleess  pprriinncciippaauuxx  tthhèèmmeess  aabboorrddééss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt,,  iill  ffaauutt    

rraappppeelleerr  bbrriièèvveemmeenntt  lleeuurr  ccoonntteexxttee,,  cceelluuii  ddeess  

ddiissccoouurrss  eett  ddeess  mmeessuurreess  pprriisseess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  rrééaaccttiioonnss  qquu’’iillss  oonntt  ssuusscciittééeess  ddaannss  

ll’’ooppiinniioonn  eett  sseess  

ddiivveerrss  ccoouurraannttss..  

UUnn  pprrééssiiddeenntt  mmaall  éélluu  

  LLeess  AAllggéérriieennss  oonntt  ttoouujjoouurrss  ssuu  qquuee,,  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  nnoommbbrree  ddeess  ccaannddiiddaattss    àà  

uunnee  éélleeccttiioonn,,  eett  eenn  ddééppiitt  ddee  ttoouutteess  lleess  ddéénnééggaattiioonnss,,  llee  ccaannddiiddaatt  éélluu  sseerraa  cceelluuii  qquuee  

ll’’aarrmmééee  aauurraa  cchhooiissii,,  oouu  dduu  mmooiinnss  qquuii  aauurraa  rreeççuu  ssaa  bbéénnééddiiccttiioonn..  AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa  

ss’’eesstt  ddééffeenndduu  dd’’êêttrree  llee  ccaannddiiddaatt    ddee  ll’’aarrmmééee,,  ppeerrssoonnnnee  nnee  ll’’aa  ccrruu..  AA  llaa  vveeiillllee  dduu  

ssccrruuttiinn,,  lleess  ssiixx  ccaannddiiddaattss  qquuii  lluuii  ééttaaiieenntt  ooppppoossééss  ssee  ssoonntt  rreettiirrééss  ppoouurr  pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  

lleess  ffrraauuddeess  mmaanniiffeesstteess  ccoonnssttaattééeess  ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  éélleeccttoorraalleess  eennttaammééeess..  LLeess  

ccoonnssiiggnneess  ddee  vvoottee  dduu  FFIISS  ddiissssoouuss  ss’’ééttaaiieenntt  ppaarrttaaggééeess  eennttrree  TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii  eett  

BBoouutteefflliikkaa..  

  LLeess  rrééssuullttaattss  ooffffiicciieellss    ffoonntt  ééttaatt  dd’’uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  pplluuss  ddee  6600%%,,  ddeess  ssoouurrcceess  

ooffffiicciieeuusseess  ddee  2233%%,,  mmaaiiss,,    mmêêmmee  sseelloonn  cceess  ddeerrnniièèrreess,,  BBoouutteefflliikkaa  eesstt  eenn  ttêêttee  ddeess  

ccaannddiiddaattss..  LLaa  ffaaccee  eesstt  ssaauuvvééee,,  ppuuiissqquuee  BBoouutteefflliikkaa  aavvaaiitt  aaffffiirrmméé  qquu’’iill  nn’’aacccceepptteerraaiitt  llee  

ppoouuvvooiirr  qquuee  ppoorrttéé  ppaarr  uunnee  ““mmaajjoorriittéé  mmaassssiivvee””..  

  CC’’eesstt  ddoonncc  uunn  pprrééssiiddeenntt  mmaall  éélluu  qquuii  ssoorrtt  ddeess  uurrnneess,,  ll’’ooppiinniioonn  eesstt  sscceeppttiiqquuee,,  eellllee  

aatttteenndd  BBoouutteefflliikkaa  àà  sseess  aacctteess..  

LLeess  pprreemmiieerrss  ppaass  vveerrss  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  

  LLeess  pprreemmiièèrreess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  BBoouutteefflliikkaa,,  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddeess  aaccccoorrddss  ddee  

ttrrêêvvee    ccoonncclluuss    aavveecc  ll’’AArrmmééee  IIssllaammiiqquuee  dduu  SSaalluutt,,    eennggaaggééss  ssoouuss  ssoonn  pprrééccééddeesssseeuurr,,  

aaiinnssii  qquuee  llaa  pprroommeessssee  ddee  lliibbéérraattiioonn  ddeess  pprriissoonnnniieerrss  ppoolliittiiqquueess,,  ffoonntt  ccrraaiinnddrree  àà  uunnee  

ppaarrttiiee  ddee  ll’’ooppiinniioonn  uunnee  aattttiittuuddee  ttrroopp  ccoonncciilliiaannttee  eennvveerrss  lleess  iissllaammiisstteess..  LLaa  pprreessssee  

ffrraannccoopphhoonnee  ssee  mmoonnttrree    hhoossttiillee..  LLee  pprreemmiieerr  ddiissccoouurrss  aaddrreesssséé  àà  llaa  nnaattiioonn,,  llee  2299  mmaaii  

11999999,,  ooùù  llee  pprrééssiiddeenntt  ss’’eexxpprriimmee  eenn  uunn  aarraabbee  ttrrèèss  ccllaassssiiqquuee,,  ssuusscciittee  lleess  mmêêmmeess  

rrééttiicceenncceess..    DD’’aauuttrreess  mmeessuurreess  ssoonntt  mmiieeuuxx  aacccceeppttééeess,,  tteellllee  qquuee  cceellllee  qquuii  rréégguullaarriissee  llaa  

ssiittuuaattiioonn  ddee  pprrèèss  ddee  880000..000000  jjeeuunneess  AAllggéérriieennss  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  rrééppoonndduu  àà  ll’’aappppeell  dduu  

sseerrvviiccee  mmiilliittaaiirree,,  eett  ssee  ttrroouuvveenntt  ddee  ccee  ffaaiitt  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  dd’’iinnssoouummiiss..  LLaa  tteennuuee  dduu  

ssoommmmeett  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’UUnniittéé  AAffrriiccaaiinnee,,  àà  AAllggeerr,,  dduurraanntt  llee  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett,,  

ccoonnttrriibbuuee  àà  ccrrééddiibbiilliisseerr  llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt..  

UUnn  rreennvveerrsseemmeenntt  dd’’aalllliiaanncceess  

  LLaa  llooii  ssuurr  llaa  ccoonnccoorrddee  cciivviillee  eesstt    vvoottééee  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  llee  1133  jjuuiilllleett,,    mmaaiiss  

BBoouutteefflliikkaa  iinnssiissttee  ppoouurr  llaa  ffaaiirree  rraattiiffiieerr  ppaarr  uunn  rreeffeerreenndduumm  ((ffiixxéé  aauu  1166  sseepptteemmbbrree))..  IIll  
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RRééfféérreennccee  ::    MMaagghhrreebb--MMaacchhrreekk,,  LLaa  DDooccuummeennttaattiioonn  ffrraannççaaiissee,,  NN°°116666,,  11999999,,  pp..110099--

112244  

  

    

        

AAbbddeellaazziizz  BBOOUUTTEEFFLLIIKKAA,,  pprreemmiieerrss  ppaass  dd''uunn  pprrééssiiddeenntt  

  

  LLaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt    bbiieenn  ccoonnnnuuee  ppoouurr  ssoonn  

ppaasssséé  ddaannss  lleess  aannnnééeess  7700  aauuxx  ccoottééss  ddee    HHoouuaarrii  BBoouummeeddiieennee..  EEllllee  nn’’eenn  ssuusscciittee  ppaass  

mmooiinnss  bbiieenn  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss..  LL’’hhoommmmee,,  hhaannttéé  ppaarr  llee  mmyytthhee  ggaauulllliieenn,,  rrêêvvee  ssaannss  

ddoouuttee  dd’’êêttrree  cceelluuii  qquuii  aauurraa  ttiirréé  ll’’AAllggéérriiee  ddee  llaa  ffoonnddrriièèrree  ooùù  eellllee  ss’’eesstt  eennffoonnccééee..    SSeess  

pprrooccllaammaattiioonnss,,    aauuxx  ddiivveerrsseess  ééttaappeess  ddee  ssoonn  ppaarrccoouurrss,,  ffoonntt  eenntteennddrree  aauuxx  AAllggéérriieennss  uunnee  

ppaarroollee  iinnoouuïïee  àà  ccee  jjoouurr,,    eett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  ll’’iimmmmeennssee  mmaajjoorriittéé  dd’’eennttrree  eeuuxx  ddeemmeeuurree  

ppeerrpplleexxee  ddeevvaanntt  ddeess  aaffffiirrmmaattiioonnss    qquuii  nnee  sseemmbblleenntt  ppaass  ttoouujjoouurrss    ss’’aaccccoorrddeerr  eennttrree  

eelllleess..  SSeerraa--tt--iill  ll’’hhoommmmee  pprroovviiddeennttiieell  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  aatttteenndd  ??  OOuu  ssoonn  ppaassssaaggee  sseerraa--tt--iill  

uunn  ééppiissooddee  ddee  pplluuss  dd’’uunnee  hhiissttooiirree  qquuii    sseemmbbllee  aavvooiirr  ppeerrdduu  sseess  rreeppèèrreess  ??  AA  ccee  jjoouurr,,  nnuull  

nnee  ssaauurraaiitt  llee  ddiirree..      TToouutt  aauu  pplluuss  eesstt--iill  ppoossssiibbllee  ddee  mmaarrqquueerr  qquueellqquueess  jjaalloonnss  dd’’uunn  

pprroocceessssuuss  qquuii  ss’’eesstt  aaccccéélléérrééee  ddeeppuuiiss  llee  1155  aavvrriill  11999999..  

  AAbbddeellaazziizz    BBoouutteefflliikkaa  ss’’eesstt  bbeeaauuccoouupp  eexxpprriimméé..  DDeeppuuiiss  llee  1155  fféévvrriieerr  11999999,,  ooùù  iill  

aa  ffaaiitt  aaccttee  ddee  ccaannddiiddaattuurree  àà  llaa  pprrééssiiddeennccee,,  àà  ccee  jjoouurr,,  iill  aa  mmuullttiipplliiéé    ddiissccoouurrss,,  

ddééccllaarraattiioonnss,,  iinntteerrvviieewwss,,  iill  aa  mmeennéé  ddeeuuxx  ccaammppaaggnneess  éélleeccttoorraalleess,,  ll’’uunnee  ppoouurr  ll’’éélleeccttiioonn  

pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  1155  aavvrriill,,  ll’’aauuttrree  ppoouurr  llee  rreeffeerreenndduumm  dduu  1166  sseepptteemmbbrree,,  ccaammppaaggnneess  

mmaarrqquuééeess  ppaarr  ddeess  ddiissccoouurrss  fflleeuuvveess  ddaannss  ttoouutteess  lleess  vviilllleess  dduu  ppaayyss,,  iill  aa  ddiissppoosséé  ddee  

mmuullttiipplleess  ttrriibbuunneess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  jjuuiilllleett,,    aauu  ssoommmmeett  ddee  

ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’UUnniittéé  AAffrriiccaaiinnee,,  eett  eenn  sseepptteemmbbrree,,  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  

ll’’OONNUU  àà  NNeeww  YYoorrkk..  RRaarreemmeenntt  uunn  hhoommmmee  qquuii  ss’’eesstt  ttaanntt  eexxpprriimméé  aauurraa  llaaiisssséé  ppllaanneerr  

aauuttaanntt  dd’’iinncceerrttiittuuddee  ssuurr  ssoonn  ddeessttiinn  ppoolliittiiqquuee..  

  CCeerrtteess  uunnee  vveerrvvee  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  ééccllaattee  ddaannss  lleess  pprrooppooss  dd’’uunn  ppoolliittiiqquuee  aauu  

ppaasssséé  bbrriillllaanntt,,  mmaaiiss  qquuii  ssoorrtt  dd’’uunnee  lloonngguuee  ttrraavveerrssééee  dduu  ddéésseerrtt..  CC’’eesstt  mmaanniiffeesstteemmeenntt  

uunn  ppoolliittiicciieenn  hhaabbiillee,,  rruusséé,,  mmaaiiss  aauussssii  iimmpprrééggnnéé  dd’’uunnee  ccoonnvviiccttiioonn    ppaattrriioottiiqquuee  

iinnddéénniiaabbllee..  PPoouurr  cceerrttaaiinnss,,  sseess  ddééccllaarraattiioonnss  ssoonntt  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  eett  sseess  pprroommeesssseess  

ggrraattuuiitteess..    

LL’’aannaallyyssee  qquuee  nnoouuss  eenn    ffeerroonnss    rréévvèèllee  uunnee  cceerrttaaiinnee  ccoohhéérreennccee  ssuurr  lleess  pprriinncciippaauuxx  

tthhèèmmeess..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  iill  ffaauutt    bbiieenn  ccoonnssttaatteerr  qquu’’iill  ssee  ssiittuuee  lluuii--mmêêmmee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  

aallggéérriieenn  mmaarrqquuéé  ppaarr  ddee  ffoorrtteess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss..  IIll  eesstt  ppaarrttaaggéé  eennttrree    ssaa  vvoolloonnttéé  

dd’’eexxeerrcceerr    pplleeiinneemmeenntt  ssoonn  ppoouuvvooiirr  ddee  cchheeff  dd’’EEttaatt,,  eenn  rrééfféérreennccee  àà  sseess  mmooddèèlleess,,  ddee  

GGaauullllee  eett  BBoouummeeddiieennee,,  eett  llaa  pprreessssiioonn  dd’’uunnee  aarrmmééee  qquuii  ll’’aa  ppoorrttéé  aauu  ppoouuvvooiirr  eett  nn’’aa  ppaass  

rreennoonnccéé  àà    ll’’eemmpprriissee  qquu’’eellllee  eexxeerrccee  ssuurr  llee  ppaayyss  ddeeppuuiiss  ll’’iinnddééppeennddaannccee..  IIll  eesstt  ttiirraaiilllléé  

eennttrree  uunnee  ooppiinniioonn  iissllaammiissttee,,  qquuii  aatttteenndd  ddee  lluuii,,  aavveecc  llaa  ppaaiixx,,  llaa  rrééiinnttééggrraattiioonn,,  ddaannss  

ll’’eesspprriitt  ddee  SSaanntt’’EEggiiddiioo,,    ddee  cceeuuxx  qquuii  ssee  ssoonntt  ooppppoossééss  àà  ll’’EEttaatt,,  eett  uunnee  ooppiinniioonn  qquuii  

rreejjeettttee  ccee  ccoouurraanntt  eett  qquuii  ss’’eexxpprriimmee  ppaarr  llee  ccaannaall  dd’’  aassssoocciiaattiioonnss  ddee    vviiccttiimmeess  dduu  

tteerrrroorriissmmee..  IIll  ccoonnssttaattee  llaa  sscciissssiioonn  dduu  ppaayyss  eennttrree  uunnee  ssoocciiééttéé  mmooddeerrnniissttee,,  bbéénnééffiicciiaaiirree  

ddee  llaa  ggeessttiioonn  aannttéérriieeuurree  dduu  ppaayyss,,  ssoouuvveenntt  ffrraannccoopphhoonnee,,  eett  uunnee  mmaajjoorriittéé  qquuii  aa  ééttéé  


