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 و اإل ستبداد و اإل س تضؼاف وامتغریب امتبؼية قيود فك

 .و امطغيان

 

 

أ ىدي مثرة هجدي  

ىل لك من سامه يف منحي امؼمل و املؼرفة   ا 

ىل لك من يس تفيد من قرااهتا   ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُشكر و ثَقِدير 

رشاف و ثوجيو  ن ىذه املذمرة يه مثرة اجمليودات املشرتلة اميت مقت هبا حتت ا 
ِ
ا

هين أ رى  هوه و أُأ هو من امواجب ػيلَّ أ ن أ  أ س تاذي امفاضل ادللتور رمضاين مفتاح و ا 

خواين و زماليئ يف یــأ ش يد لذكل ابملالحظات امقمية اميت أ بداىا امؼد د من ا 

ىل ََجيع ال ساثذة و امباحثني اذلين أ ػاروين لتهبم  ادلراسة و أ ثقدم خبامص شكري ا 

ن اكهت جشوهبا.و مقاإلهتم و َسيلوا ػيلَّ هممة حترير ىذه املذمرة خطاا سواًا  ال   و ا 

هين أ ان املسؤول غهنا ابدلرجة ال وىل   يف امتؼبري أ و احملتوى فا 

ن هللا يف غون امؼبد ما دام امؼبد يف َغون أ خيو  َو ِختاما أ قول نلجميع ا 
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غداة االستقبلل تمكنت الجزائر من تحقيق الكثير و الكثير من االنجازات عمى صعيد التنمية إال أنيا 
رغم كل ذلك شيدت أزمة حادة و خانقة مست بأمن كيان الدولة و كافة ربوع الوطن و ذلك بعد أحداث 

 نتيجة األزمة االقتصادية و االجتماعية الخانقة التي كانت تمر بيا الببلد و أدى ذلك إلى 1988أكتوبر 
 و االتصال السياسي ظيور بوادر العنف السياسي ضد الدولة و رموزىا و ذلك النسداد قنوات الحوار و

 .إلى العمن السرية تخرج في تنشط كانت التي السياسية األحزاب التحول ىذا جعل لقد
 معروفة كانت توجيات سياسية ثبلثة تمثل األحزاب من الكثير إنشاء السياسة الساحة شيدت حيث    
 سنة تعددية في بمدية انتخابات بأول المعبة السياسية وبدأت ،"اليساري"و "اإلسبلمي"و "الوطني" البعد وىي

التحرير  جبية حزب حساب عمى ساحقا فوزا لئلنقاذ الجبية اإلسبلمية حزب فييا حقق حيث ، 1990
االنتخابات  وىي ، 1991ديسمبر في الببلد تاريخ في تعددية انتخابات ثاني بعد ذلك تمتيا الوطني،
 األمر التحرير، حزب جبية تراجع وكرست األول دورىا في اإلسبلمية الجبية اكتسحتيا حيث التشريعية

 األول الدور نتائج و ٕالغاء االنتخابي توقيف المسار إلى السياسي النظام داخل األطراف ببعض دفع الذي
 وييدد متطرف الحزب ىذا أن اعتبار عمى جديد بن الرئيس الشاذلي و ٕاقالة التشريعية االنتخاب من

 .والديمقراطية والحياة السياسية الجميورية
 الحزب وحرمان السمطة األطراف في بعض من 1992 سنة االنتخابي المسار لتوقيف كان      لقد

 رد والجميورية الوطنية الدولة وتيديد والرجعية بالتزوير إياه تيامإو االنتخابي، االنتصار من اإلسبلمي
 مرحمة بداية وبالتالي واإلرىاب، المسمح العنف إلى بالمجوء انتيى الحزب ىذا قيادات بعض من قوي فعل

 دفعت حيث بأركانيا، تعصف كادت خطيرة أمنية أزمة في الببلد ودخول الحديثة الجزائر تاريخ في سوداء
 البناء مسيرة ومواصمة المفقودين، والسمم األمن استعادة أجل من والوقت والممتمكات األرواح من غاليا ثمنا

 .والديمقراطية التعددية السياسية الحياة واستئناف والتشييد
    و من ىنا تتضح مبلمح السياسات و اآلليات التي انتيجتيا السمطة في تثبيت االستقرار السياسي في 

 الجزائر
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 :الدراسة أىمية
 السياسات لسبب كبيرة أىميةٌ  العممي وبعدىا الجزائر، الوطنية في المصالحة سياسة موضوع     ٌشكل
 األزمة ليذه حمول بابتكار وىذا الممارس السياسي العنف مصادر واحتواء تقمٌص، الدولة قصد من المتبعة

 أخيرة لحل كمرحمة الشاممة الوطنية المصالحة سياسة إلى وصوال المدني الوئام ثم الرحمة، قانون منيا
. الجزائر و تثبيت االستقرار السياسي في األزمة

 
: مبررات اختيار الموضوع

 الباحث تدفع التي المواضيع من بينيما الربط وكيفية السياسي واالستقرار الوطنية المصالحة      موضوع
 .العبلقة تمك الكتشاف أكثر يبحث وتجعمو

: المبررات الموضوعية
 الوطنية المصالحة أن ذلك الموضوع أىمية إلى األولى بالدرجة الموضوع اختيار دوافع  تعود   

 خبلل من أردنا لذلك الوقت نفس في والمشوقة الحساسة المواضيع من الجزائر في السياسي واالستقرار
 .الجزائر في الوطنية المصالحة حقيقة اكتشاف الدراسة ىذه
 إطبلعنا حسب األقل عمى الموضوع ىذا حول كثيرة أكاديمية عممية بحوث و دراسات وجود و عدم    
 من كان الجزائر في المصالحة الوطنية موضوع مشروع  فيالرأي إبداء أو الخوض أن اعتبار عمى

 الجامعة وٕاثراء والتحميل بالدراسة لمظاىرة لمتعرض محاولتنا في ميما دافعا كان المحظورة، المواضيع
. ىذه البسيطة بمساىمتنا ولو الجزائرية

  :المبررات الذاتية 
 رصيد لة من عدة زوايا لئلحاطة أكثر بالموضوع وتكوينأرغبة شخصية في البحث في ىاتو المس      
. و لكونو نقطة مفصمية في تاريخ الجزائر  السياسي وأثرىا عمى االستقرار الوطنية المصالحة حول معرفي
 باهلل إال توفيقي وما استطعت ما اإلصالح إال أريد إن :{تعالى لقولو اإلصبلح في و كذلك الرغبة      
ليو توكمت عميو  حمول وضع يتم ألن والتطمع الصالح الحكم تحقيق في والمساعدة ، 87 ةىود اآلي}أنيب وا 
االستقرار  لتحقيق الصالح الحكم إلى الوصول ومحاولة منظومة وخمق واضحة وٕاستراتجيات آنية جدية

 . ةلياتو السمميبآالسياسي 
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:  أدبـيـات الدراسـة 
ىتمام بالغ لدى الباحثين إب الجزائر في السياسي و كذا االستقرار الوطنية المصالحة موضوع      يحظى

 السياسي االستقرار وأن خصوصا والدولة، بنية المجتمع عمى تأثيره لدرجة نظرا و الكتاب و اإلعبلميين
 تحوال تعرف التي الدول تمك خاصة لمظواىر السياسي كثيرا التحميل التي تتناول المواضيع من أصبح

 الجزائر في السياسي واالستقرار الوطنية المصالحة موضوع تناولت التي الدراسات بين ومن ،ديمقراطي
 :نجد

 في ركز والذي " اإلنساني األمن منظور من الوطنية المصالحة " حول منصوري النور عبد دراسة   - 
و وصل الباحث إلى نتيجة مفادىا أن  و التطور النشأة حيث من اإلنساني األمن مفيوم عمى دراستو ىذه

 من الجزائر في الوطنية المصالحة إلى  وتطرقالنظام السياسي اثبت تكيفو مع األزمة األمنية في الجزائر 
 والمغرب الجزائر في الوطنية المصالحة بين بمقارنة قام وكذا وسياساتيا فيو جاءت الذي السياق حيث
 المقترب التحولي وفق الجزائر في الوطنية لممصالحة مستقبمية قراءة الباحث قدم إفريقيا،كما جنوب وفي

 أن لدرجة كبير بشكل األمني الجانب تناولت أنيا إال الدراسة أىمية من اإلنساني،وبالرغم واألمن لمصراع
و أثرىا عمى  الوطنية المصالحة مسار مثل ُتذكر لم أنيا إال الدراسة ىذه في ذكرىا ينبغي عناصر ىناك

. االستقرار السياسي في الجزائر
 السمم ميثاق الجزائرية المكتوبة الصحافة في اإلقناعية األساليب " حول حانون نزية دراسة    - 

 و اإلقناع فييا تناولت والتي " والخبر النصر لجريدتي دراسة الجزائر نموذجا في الوطنية والمصالحة
 الباحثة فيو تناولت حيث الجزائر في الوطنية المصالحة ثم واإلقناع المكتوبة الصحافة وكذا أساليبو

 .الجزائر في الوطنية المصالحة مفيوم تطور وىو السابق الباحث عنو تخمى الذي األساسي العنصر
 و الذي يتطرق العنف السياسي في الجزائردراسة األستاذ عبد الباسط دردور في كتابو المعنون ب     - 

فيو إلى ظاىرة العنف السياسي و محاولة تشخيص األسباب الموصمة إلييا و أبعادىا  
 قد تناولت و،  "اآلليات السياسية لمعالجة العنف السياسي" دراسة األستاذ رمضاني مفتاح     - 

إلى اآلليات السياسة المتخذة أيضا تطرق فييا الدراسة تاريخ التجربة السياسية في الجزائر ومحصمتيا، وقد 
الجزائرية، وكذا األزمات التي تكيف لمعالجة العنف السياسي بدورىا الحمقة اليامة نحو الخروج من األزمة 

 .معيا النظام السياسي الجزائري 
 لمباحث  (اإلسالمية الحركة لصعود التاريخية الجذور :الجزائر في اإلسالمي التحدي ) كتاب   -  

 الحركة حول موثق كتاب  أولأنو في – المؤلف حسب – تكمن الكتاب أىمية ويميس، مايكل األمريكي
 التي تاراَكِحو أساسية مصادر عمى اعتمد و قد (FIS) في الباحث حصرىا التي الجزائرية، اإلسبلمية

 وىذا – األحيان أغمب في – األكاديمي العممي التحميل بقوة الدراسة تميزت كما الحركة، قيادات مع جرت
 .الدكتوراه شيادة المؤلف بيا نال أطروحة ىو األصل في الكتاب أن إعتبار عمى بغريب ليس
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: حدود الدراسة 
 من بداية تغير معالم  تتحدد ىذه الدراسة من حيث اإلطار الزمني بالفترة الممتدة:الحدود الزمانية . ا

  .مبلمح العنف السياسي آنذاك إذ بدأت ،1988المجتمع اثر بداية تفكك االتحاد السوفيتي أي سنة 
 .(النموذج الجزائري  ) تقتصر ىذه الدراسة جغرافيا عمى دولة الجزائر:المكانيةالحدود . ب
.   المجتمع الجزائري و أحزاب المعارضة و المؤسسات السياسية :الحدود البشرية . ج

:  إشكالية الدراسة
     المشكمة البحثية لمدراسة في ىذا الموضوع المعنون ب اثر المصالحة الوطنية عمى االستقرار 

: السياسي في الجزائر
 إلى أي مدى ساىم مسار المصالحة الوطنية في تحقيق االستقرار السياسي بالجزائر ؟     

:     و تندرج تحت ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت 
ما ىو مفيوم المصالحة الوطنية نظريا و تطبيقيا ؟  -
 ما ىي التطورات األمنية و السياسية التي أدت إلى تبني المصالحة الوطنية في الجزائر؟ -
  وراء بروزه؟أىم المحاور الجوىريةما ىو مفيوم العنف السياسي وما  -
 تعقيدٌ  وبالتالي السياسي، العنف ظيور يف اليامة األسباب من االنتخابي المسار توقيف يعد ىل -

 .؟ الجزائريةٌ  األزمة
؟  السياسي االستقرار أبعاد و مؤشرات تتمثل فيما -

 
: الفرضيات

 : التالية الفرضيات اعتماد تم السابقة اإلشكالية عمى لئلجابة
.  ىناك عبلقة ايجابية بين تحقيق االستقرار السياسي و المصالحة الوطنية  -
العوامل التي تؤثر في عممية اإلصبلح ابرز اإلصبلح يجب أن يأتي من أعمى ىرم السمطة و ما  -

 .و أىم المؤسسات السياسية
 .ىي أن المصالحة الوطنية مكممة لمسياسة األمنية -
 .داخمية صراعات تعرف التي الدول ىي آلية و تتبناىا الوطنية سياسة المصالحة -
 .بروز ظاىرة العنف السياسي ىو ترجمة لفشل التجربة الديمقراطية التي تبنتيا الجزائر -
تعدد آليات و معالجة العنف السياسي يعود إلى عدم التشخيص الدقيق ألسباب و طبيعة العنف  -

 .  نضج و دىاء السمطة في التحكم بزمام األمورإلىالسياسي من طرف النظام السياسي أو 
. وطنية فعمية مصالحة وجود عمى ذلك دل كمما ما دولة في السياسي االستقرار تعزز كمما -
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:  متغيرات الدراسة
يعتبر المتغير المستقل بيذه الدراسة ىو االستقرار السياسي  : المتغير المستقل

يعتبر المتغير التابع بيذه الدراسة ىو المصالحة الوطنية : المتغير التابع
  

:  منيجية الدراسـة 
إن موضوع ىذه الدراسة ىو اثر المصالحة الوطنية عمى االستقرار السياسي في الجزائر و بالتالي فان    

اىتمامنا األكبر يتركز عمى السياسيات العامة المتبعة من طرف النظام السياسي و ذلك لتثبيت االستقرار 
 .السياسي في الجزائر وفق آليات فعالة ديمقراطية و قانونية

 :التاريخي المنيج  -1
 و لحقتيا التي والتطورات الماضي إلى جذورىا تمتد حاضرة ظاىرة دراسة عمى يٌساعد منيج     ىو
 وتكديٌسيا الوقائع بسرد يٌكتفي ال التاريخي والمنيج التطورات، ىذه خمف افتراضيا يٌمكن التي العوامل
 أن ويٌحاول واندثارىا، الظواىر ميبٌلد في تحكم الذي واألسباب والمحيٌط، لمظروف، تصوره يٌقدم ولكنو
 المنيج ىذا استخدام من فاليدف الدراسة ىذه موضوع وفي ذلك في تحكمت التي القوانين ٌجاديإ إلى يٌصل

 واستعادة وأسباب بروزىا و توحشيا ، الجزائر في العنف السياسي ظاىرة لمسار التاريخي التطور تتبع ىو
 .كبيٌرة بصورة لمتحميلٌ  قيٌمة إعطاء عمى يٌساعد بما معالجتيا وسبل فيو، تطورت الذي الوضع
 ( النظم ( النسق التحمييٌل  منيج  -2

 عرف دافيد ايستون النظام السياسي بأنو التفاعبلت التي تتعمق بالتخصص السمطوي لمقيم في      
المجتمع أي بالتوزيع الموارد بموجب قرارات ممزمة لؤلفراد و قدم إطارا لتحميل النظام السياسي يرى فيو 
دائرة متكاممة ذات طابع ديناميكي تبدأ بالمدخبلت و تنتيي بالمخرجات من خبلل قيام عممية التغذية 

االسترجاعية معا لمربط بين المدخبلت و المخرجات  
حيث تشير المدخبلت إلى تأثيرات البيئة عمى النظام و ينقسم إلى المطالب و يقصد بالمطالب ما        

تريده البيئة من النظام حيث يتعين عميو في سبيل الحفاظ عمى وجوده ان يستقبل المطالب و يستجيب ليا 
بشكل مرض من وجية نظر أصحابو و في نفس الوقت تقدم إلى النظام تأييدا ماديا و معنويا يساعد عمى 

  .المطالب االستجابة بنجاح لممطالب ويقصد بالمخرجات القرارات والسياسات التي يتخذىا النظام لمواجية
أما التغذية العكسية فيي عممية تدفق المعمومات إلى النظام عن نتائج أفعالو أي نتائج قراراتو و      

سياساتو و ىذه النتائج تولد مدخبلت جديدة في صورة مطمب أو تأييد و تكفل التغذية العكسية لمنظام نوعا 
من الديناميكية و الحركية و في ىذه الدراسة يتم توظيف منيج تحميل النظم حيث تعتبر المدخبلت ىي 
العممية المؤثرة بين البيئتين الداخمية و الخارجية و التعددية السياسية عمى ظاىرة االستقرار السياسي و 



 مــــقدمـة

 

 و
 

ىي المتغير المستقل ىنا و تشكل ظاىرة االستقرار السياسي أو عدمو عمى المصالحة الوطنية التي تدخل 
 .بدائرة أخرى عن طريق التغذية االسترجاعية لتشكل مدخبلت جديدة 

 :المضمون تحميي منيج  -3
 عمى الدراسة ىذه في وىو يٌندرج البيٌانات، تحميلٌ  يف تستخدم التي البحث أساليبٌ  من المنيج ىذا يٌعد   

 القانونيةٌ  والمواد الرسميٌة باإلضافة إلى التقارير ووسائل اإلعبلم، المواثيٌق و السجبلت مضامينٌ  تحميلٌ 
 .الجزائر في تثبيت االستقرار السياسي في الوطنيةٌ  المصالحة مكانة حول  بموضوع الدراسةالمتعمقة

 
: خطة الدراسـة 

و  والفرضيات البحثية المشكمة وتتضمن الدراسة أىمية عمى تحتوي التي المقدمة إلى باإلضافة    
 ثبلثة عمى تحتوی الدراسة الدراسة، إلييا خمصت التي لمنتائج تعرض التي السابقة  والخاتمة الدراسات

.  فصول
 و من ذلك ، إلى اإلطار النظري الذي بدوره يحوي المفاىيم المفتاحية لمموضوعالفصي األوي   يتعرض 

 وكذا مفيوم االستقرار ،مفيوم المصالحة الوطنية و ما تستمزمو من شروط و عوامل لنجاحيا عمى الساحة
و ذلك ألىميتو و مؤشراتو أيضا، السياسي الذي ىو جوىر الدراسة حيث تم التطرق فيو أيضا إلى أبعاده 

. في رسم مستقبل الكيان أو الدولة 
 إشكالية العنف السياسي الذي ىو بدوره يعد أساس المشكمة و نسمط األضواء عمى الفصي الثاني و في   

و أىم الفواعل التي تتداخل ، و ابرز المحاور الجوىرية لقيام الصراع داخل ىاتو الرقعة الفتية، لو تاريخو
  . و أخيرا مدى تأثيره عمى االستقرار السياسيممارسة العنفبشكل مباشر أو غير مباشر في 

 مسار المصالحة الوطنية فنتطرق فيوو ىو  و الذي يعتبر اإلطار التطبيقي لمدراسة الفصي الثالثأما    
  كما،ومواقف أطرافو وأىدافو وأسبابو السياسي الحوار تعريف خبلل من الحوار الوطني وذلك جوالت إلى

روما المعروف ب عقد سانت ايجيديو و نتعرض إلى نتائج  عقد إلى نتطرق الوطني ثم الوفاق وةند نتناول
جوالت الحوار الوطني و ما ىي أسباب فشميا، ثم االنتقال إلى قانون الرحمة بعد فشل سياسة الحوار 

م بسياستي الوئام المدني و المصالحة الوطنية كآلية لتطويق األزمة و ما أفرزتاه من تتالوطني و من ثم نخ
 .ثم وضع خاتمة لمموضوع إصبلحات لتثبيت االستقرار السياسي في الجزائر 

 
 

 
 



 مــــقدمـة

 

 ز
 

: مصطمحات ومـفاىيم الدراسة
 واستعادة  جماعي انسجام في والعمل المجمس، إلى معا الرجوع المصالحة  وتعني:المصالحة الوطنية

 حصولو عدم الكل فييا يامن وحالة لآلخر، الضرر طرف فٌييا أي ٌتسبب ال التي السممية العبلقة حالة
 استعادة أن يٌعني ال ىذا لكن المتاحة، الخيارات قائمة من االنتقامُيمغى  وحيثٌ  جديٌد، من الضرر لذلك

. العبلقة استمرار ىذه شروط توفيرٌ  من البد بل ذاتو، حد ىدف في السمميةٌ  العبلقة
 قدرة النظام السياسي عمى إدارة شؤون الدولة بكفاءة بالطرق السممية و المشروعة :االستقرار السياسي 

من خبلل تفعيل مؤسسات الدولة و تحقيق المساواة في شروط المشاركة في صناعة القرار السياسي من 
. قبل أفراد المجتمع 
 استخدام كافة الوسائل المتاحة و في مقدمتيا القوة و التيديد بتوظيفيا لتحقيق مآرب :العنف السياسي

سياسية، فالعنف ىو سموك فردي أو جماعي يصدر خارج القانون أو النظام فيو عمل غير قانوني و 
. يعرقل النظام السائد في المجتمع

 أو شخصين بين النظر تبادل لوجيات بنقاش، كبلمية مداولة أي والحوار المحادثة  تعني:الحوار الوطني
. والتفاىم لموفاق أرضية إيجاد بيدف أكثر

العممية التي يجري بموجبيا تطبيق قواعد و إجراءات ىي تمك  :التحوي الديمقراطي أو المرحمة االنتقالية
 .المواطنة عمى المؤسسات السياسة بم يشممو ذلك من حرية االنتخابات و المحاسبة السياسية 
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: الفصل األول

 .و االستقرار السياسياإلطار النظري لممصالحة الوطنية 
 أىم من تعد المصالحة أن باعتبار المصالحة، لسيٌاسة المحددة المفاىيم أىم ل سنعالجالفص ىذا في   

 إلى نتطرق ثم عامة، بصفة والتنميةٌ  واألمن، السمم إلى الوصول قصد المتنازعة، بيٌن األطراف الحمول
 . أىم حمقة في الدراسةباعتبارهالجزائر  االستقرار السياسي في
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 اإلطار النظري لممصالحة الوطنية: المبحث األول
تعتبر المصالحة موضوعا متعدد التخصصات ما يعني مشاركة الباحثين من مختمف الحقول المعرفية    

  السالم المستقر حيث ال يمكن بقاء الثقةإلى الراىن السالم في تغيير شرط أىمفي دراستيا، و لعميا 
  شرط لتحقيقأصعبو توفير الضمانات لمحفاظ عمى السالم دون المصالحة و ىي مع ذلك  المتبادلة

 . و مشاعر النخب و مختمف مكونات المجتمعأفكارالتغيير الحقيقي و العميق في معتقدات و 

 تعريف المصالحة الوطنية: المطمب األول

 : الصمح لغة :  1-1

 نقيض حالواإلص، الفساد ضد حالوالص ،الفساد نوع زال  أي صموحا حاالص يصمح صمح من    
 فصمحت إلييا أحسن الدابة وأصمح ه،أقام فساده بعد الشيء وأصمح اإلفساد نقيض حالاالستص و اإلفساد

 يدل واحد أصل الحاء و الالم و الصاد : فارس ابن قال ، شقاق و عداوة من بينيم ما زال القوم واصطمح
 ةسالمال ىيو ،السمم و الصمح و، بينيم القوم تصالح و الخصومة إنياء والصمح،  1الفساد فالخ عمى
والصمح يختص بإزالة الِنفار بين المتخاصمين ، يقال منو اصطمحوا : "  و قال األصفياني .2نازعةمال بعد

  3".و تصالحوا
أي أزال الفساد الموجود فيو، و إرجاعو إلى طريقو األصمي الصحيح : وأصمح الشيء يصمحو إصالحا   

و السميم، والصمح بين الطرفين إزالة ما بينيما من فساد و نزاع و سوء فيم و إرجاع العالقة إلى ما كانت 
 .4عميو من ود و تفاىم، و تعاون

نياء الشقاق إزالة  :ىو الخاص  فالمعنىمعنيان، يندرج تحت المغة في فالصمح      ووقف الخصومات، وا 
ح، العداءات ح الفساد إزالة العام معناه وفي والسالم ،والوئامة، ودمال لالوا    .5عموما حالوالص يرالخ لالوا 

     فغاية ىذه التعاريف مقصدىا واحد وىو رفع الخالف و إزالة النزاع و قطع دابر الخصومة الواقعة 
بين الطرفين بطريقة ترضييما، و ينبغي عمى من يبتغي الصمح أو اإلصالح أن يقتنع اقتناعا تاما بيذا 

  . األمر الذي يريد اإلقدام عميو، إذ بقدر االقتناع بالصمح بقدر ما يكون التوفيق فيو

                                                           
.  215 ص ، سعٌدي أبو جٌباصطالحا،، و القاموس الفقهً لغة و 3/3، اللغةمعجم مقاٌٌس  :انظر- 1
 .13-12 ص دت، دم، ، القرانًن  القرءان ضوء فً الصلح ،طه عابدٌن طه- 2
دار المعرفة، بٌروت، تحقٌق محمد سٌد : ط المفردات فً غرٌب القران لألصفهانً،،  القاسم حسٌن بن محمدأبو- 3

 . 1/285كٌالنً 
و المحكم و المحٌط األعظم فً اللغة،  . (2/516) (ط.ت.د) 3، دار صادر، بٌروت لبنان، طلسان العربابن منظور، - 4

بن فارس، : و معجم مقاٌٌس اللغة. (3/110) (ط.ت.د)أبو الحسن علً بن سٌده المرسً، تحقٌق، عائشة بٌت الشاطئ، 

 (.3/303) م 1979 هـ 1399 و ضبط عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بٌروت لبنان، قتحقً
 .13، ص االنف ذكره المرجع ،طه عابدٌن طه-  5
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 :  المصالحة اصطالحا :  1-2

   لقد عرف الفقياء الصمح بتعاريف تشترك في معناىا و مقاصدىا ، و الواضح أنيا ترمي جميعا إلى 
:                 و من ىذه التعاريف ما يأتي. رفع الخالف و إزالة النزاع، و ذلك بالتوفيق بين الخصمين

.     1"ىو العقد الذي تنقطع بو خصومة المتخاصمين ، أو ىو عقد يحصل بو ذلك:"تعريف الشافعية - 
                                                                                                   .2"ىو عقد لرفع المنازعة : "  تعريف الحنفية –
معاقدة يرتفع بيا النزاع بين الخصوم، و يتوصل بيا إلى الموافقة بين :" عرفتو الموسوعة الفقيية بأنو- 

.                                                                                        3"المختمفين 
 4"معاقدة يتوصل بيا إلى اإلصالح بين المتخاصمين: "عرفو منصور البيوتي بقولو - 

فالمصالحة اصطالحا ىي كل أمر يوفق بو بين الناس ، و يتحقق من خاللو رفع النزاع أو وقف      
تطرق ليا ليدراش بوضع أربعة و. القتال، أو قطع الخصومات الواقعة أو المحتممة، وفق الشروط العادلة

 :عناصر محددة ليا وىي

 .و تعني التعبير المفتوح حول الماضي: الحقيقة- 1
 .إعادة البناء االجتماعي و التعويض: العدالة- 2
 .و تعني العفو لبناء عالقة جديدة: الرحمة- 3
 .و يعني المستقبل المشترك و الحياة الكريمة و األمن لكل األطراف: السالم- 4

 
  المصالحة وفق المنظور اإلسالمي : 1-3

 فيناك العديد من المواقف عبر الزمن رسخت ذلك ، و الوطنية المصالحة إتمام في ميم دور لمدين      
 و المتخاصمين بين النظر وجيات لتقريبكانت ىناك الكثير من المؤتمرات والمقاءات الدينية التي عقدت 

 ضرورة عمى أكدت قد المطيرة النبوية والسنة الكريم القرآن إن والحقيقة ، اإلسالمي الدين بتسامح التذكير
 . البنيان المتكامل لممجتمع أساس واعتبرتيا الناس كافة بين المصالحة

                                                           
، دار عالم روضة الطالبٌن، (تحقٌق عادل احمد عبد الموجود و علً محمد معوض)أبو زكرٌا ٌحً بن شرف النووي ،- 1

 ( 3/427) م 2003 هـ 1323الكتب ، المملكة العربٌة السعودٌة، طبعة خاصة ، 
و شرح فتح القدٌر  (9/3)م 1990هـ 1411 ، 2 ، دار الفكر ، بٌروت لبنان، طالبناٌة فً شرح الهداٌةاحمد العنٌنً ،- 2

 (.8/423)ابن الهمام، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت لبنان،: 
 م 1992- هـ 1/1412 طالكوٌت،دار الصفوة :  طاإلسالمٌة، و الشؤون األوقاف وزارة ،الفقهٌةالموسوعة - 3

27/323. 
  .2/199 هـ ، 139.، مكتبة الرٌاض الحدٌثة ، الرٌاض ،طالروض المربعمنصور بن ٌونس بن إدرٌس البهوتً ،- 4
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 متعددة وبصيغ ،كثيرة بأشكال الطمب ىذا وجاء المصالحة بضرورة الناس الكريم القرآن طالب وقد     
 التي اآليات من بعض وىذه لمناس، واألنفع األمثل الحل باعتبارىا عمييا وحمميم بيا الناس إقناع بغرض
ٕيَخ  ال { :ىتعال قال : ذلك تأكد ثِٕي فِٓ  َخ ٌُم مِّه كَخ ا َُخ يَخ  مَخه إاِل وَّج قَخت  َخمَخ دَخ عُيَف  ََخ بِصَخ ََخ  مَخ هَخ  إِصالَخح    ااىَّ اِ  بَٕخ

مَخه اِ َخ  َٔخفعَخل ََخ يرَخ ثِ  ابتَخغَخ ء  َخ ًِ  فَخ َخُفَخ  ّ ِ  مَخ ِظٕم  وُ ؤِٕ  .            114 اآلية النساء، سورة }  َخجيا عَخ
هِ  ٔ سَخاُُوَخ َخ  {:تعالى وقال ِ  ااَخوفَخ اُ  قُلِ  ااَخوفَخ اِ  عَخ ُ ُاِ  ِ ّ اايَّ اثَخ  ََخ َخصلُِذُا ّ َخ  فَخ ؤَّقُُا ََخ  ّ َخ  ََخ َخِطُٕعُا بِٕىُِكم  َخ

 ُ ُ ُاًَخ ت ّ َخ  ؤَخجعَخلُُا الَخ  و { وقولو، 1اآلية األنفال، سورة } مُّم ِمىِٕهَخ  ُكىتُم إِن ََخ َخ مَخ وُِكم ُعيرَخ َٔخ َا  َخن اِّ  ؤَخبَخيُّم

ؤَختَّقُُ ؤُصلُِذُا ا ََخ هَخ  ََخ ّ ُ  ااىَّ اِ  بَٕخ ِمٕع ََخ لِٕم  َخ   .224 ةاآلي ،البقرة سورة } عَخ
ة ااُم ِمىُُنَخ  إِوَّمَخ  { :تعالى لقولة اإليمانية األخوة واجبات من باعتبارىا عمييا والحث الطمب جاء وقد َُخ  إِ 

هَخ  فَخسَخصلُِذُا ُٔكم بَٕخ َُخ اؤَّقُُا  َخ َخ َخ  ََخ ُمُنَخ  اَخعَخلَُّكم  َّ   . 11اآلية ت،راالحج سورة } ؤُيدَخ

 الموضوعات ولمختمف جميعاً  لمبشر شامال خطاباً  الكريم القرآن في المصالحة خطاب جاء لقد حقا    
 في مطموبة فالمصالحة واإلنسانية، االجتماعية روابطيم مختمف في عزان بسببيا يحدث أن يمكن التي

َٔخغفِي اَخُكم  َخعمَخ اَخُكم ُٔصلِخ { تعالى اهلل يقول المسمم المجتمع دراأف جميع وبين النزاعات مَخه ُ وُُبَخُكم اَخُكم ََخ  ََخ

َخ  ُِٔطع َّ   ُ ُ ُاًَخ اا فَخ اَخ  فَخقَخد ََخ َخ ِظٕم  فَُخ  .71اآلية  زاب،األح سورة } عَخ
 و بالتقوى والتمسك، والعفو والصفح التسامح بضرورة وجل عز اهلل أمرنا الناس بين المصالحة ولتدعيم   

الَخ  { وجل عز يقول إذ البشر كافة بين العدالة تحقيق ُِْ ََخ ىَختُ  ؤَخ تَخ الَخ  ااذَخ َخ ِّٕ َختُ  ََخ َٓخ  بِ اَّتِٓ ادفَخع اا َّ   َخد َخهُ  ٌِ

ا ىَخ َخ  ااَِّذْ فَخإِ َخ ىًَخ بَٕخ بَٕخ ة ََخ ََخ ا دَخ سَخوًَّ عَخ آِ كَخ ِمٕم ََخ   .34 اآلية ،فصمت سورة } دَخ
ا {:أيضا وقال ٍُمُ  َاِ َخ ٌِلُُنَخ   َخ طَخبَخ م  قَخ اُُا ااجَخ   .63  اآلية ،الفرقان سورة }  َخالَخ

ِ  َخقيَخ ُ  ؤَخعفُُا ََخ َخن {:وقولو َُخ ال اِلتَّق ا ََخ ُُ ىَخُكم اافَخ لَخ  ؤَخى َخ  .237اآلية  البقرة، سورة } بَٕخ

ااكَخ ِاِمٕهَخ  { :أيضا وقولو ااعَخ فِٕهَخ  ااغَخٕيَخ  ََخ هِ  ََخ  .134اآلية  ن،اعمر آل سورة } ااىَّ اِ  عَخ

اصفَخُذُافسعفُا  { :هوقول تَّّ ََخ َٓخ  دَخ .                                   119اآلية  ،البقرة سورة } بِسَخمِييِ  ّ ُ  َٔخسؤِ

إَخعفُُا { :وقولو إَخصفَخُذُا ََخ ُ  َٔخغفِيَخ   َخن ؤُِذبُّمُنَخ   َخالَخ  ََخ  .42اآلية  النور، سورة } اَخُكم  َّ
 وصفح مكة أىل عن عفا فقد،  المقدرة دوالعفو عن مصالحةلل مثاال وسمم عميو اهلل صمى الرسول كان     
 وليست الباذلين األقوياء رحمة الناس يرحم وسمم عميو اهلل صمى وكان عاما عشر ثالثة اضطياد عن

 وسمم عمية اهلل صمى وألنو عجينتيا من مخموق بيا مؤمن ممارسة يمارسيا وكان البائسين الضعفاء رحمة
 وال (( وسمم عميو اهلل صمى وصفو في ورد ومما أبدًا، لنفسو ينتقم وال ويتجاوز ويصفح يعفو فإنو حميم
 . البخاري صحيح )) ويغفر يعفو ولكن السيئة السيئة يدفع

 أحد من وما ،مشاربيم اختالف عمى الناس لجميع الحسنة األسوة يكون أن الكريم الرسول ستحق      إ
 كثيرال ىناك ، إذالحياة مناكب في بو ييتدي الذي األعمى المثل وسمم عميو اهلل صمى سيرتو في ويجد إال
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 عميو يدع ولم لو دعا  وأذاه من عن فعفا ،وسمم عميو اهلل صمى محمد نبينا فييا أوذي التي المواقف من
 .عنو فحمم عميو جيل من أكثر وما
 :المصالحة الوطنية 1-4

 ; Council)يقصد بالمصالحة الوطنية الرجوع الكمي لألطراف المتصارعة و المتنازعة إلى المجمس    
Reconcile ) استعادة حالة العالقة السممية التي ال يسبب " ، والعمل وفق تنسيق جماعي، و تعني أيضا

فييا أي طرف الضرر لألخر و حالة يامن فييا الكل عدم حصولو من جديد ، و حيث يمغى االنتقام من 
غير أن ىذا ال يعني أن استعادة العالقة السممية كفيمة بالغرض، بل يجب . 1"قائمة الخيارات المتاحة 

 .توفير شروط الستمرارية ىذه العالقة بغية تحقيق األمن و االستقرار

     إن المصالحة ىي تعبير عن مرحمة يدرك فييا أطراف النزاع انو ال بد من الوصول إلى حتمية 
التفاىم بعد فشل األساليب السابقة و الوصول إلى باب مسدود ، وبعبارة أخرى إن المصالحة الوطنية ىي 

توافق وطني يستيدف تقريب وجيات النظر المختمفة و ردم الفجوات بين األطراف المتخاصمة أو 
 .المتحاربة

 االنسجام دعم بيدف فييا رغوبمال غير الحقيقة مواجية بأنيا :"آل"و "أسمال" من كل يعرفيا     حيث
 إذ ىي وسيمة من وسائل حل  ،2" ىمتفا بيئة في العالقة الفاتوالخ تصارعةمال النظر وجيات بين

الخالفات بين األفراد و الجماعات لالنتقال من ماض يسوده االنقسام إلى مستقبل يشارك فيو الجميع 
 مسؤولية الوطن

 :فيتبناىا عن طريق عناصر أخرى" بالسالم االيجابي"     أما كميمان الذي يدعو المصالحة 
 .حل النزاع يرضي حاجات األطراف األساسية و يفي بتطمعاتيم الوطنية و ىذه خاص بالنزاع الدولي- 1
 .القبول و االحترام المتبادلين لحياة و رفاىية الطرف األخر- 2
 .تطوير مفيوم متفق عميو حول امن و كرامة كل طرف- 3
 .توسيع مجاالت التعاون المشترك في مختمف المستويات- 4
                           .ماسسة ميكانيزمات فعالة لحل النزاعات- 5

:     و تجدر اإلشارة إلى أن المصالحة الوطنية ليا عدة تعاريف وال تجتمع عمى تعريف واحد نذكر منيا 
 وديا والدول واألطراف األشخاص بين واألزمات والمنازعات الخالفات حل وسائل من وسيمة ىي- 

                                                           
1
 - Joanna Santa-Barbara, « Reconciliation » in Webel, Charles and Johan Galtung edits, Handbook of Peace 

and Conflict Studie.Simultaneously published in the USA and Canada: Routledge, 2007,p. 174. 
2
 - Yaacov Bar-Siman-Tov (edit) , From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University press New 

york , 2004, p14. 
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 و بساطة األكثر بأنيا المنازعات وحل الخالفات لتسوية الرسمية الوسائل من غيرىا عن  و تمتاز،وسمميا
 1.الحل جذرية حيث ومن والشمولية والفعالية والوقت الجيود و التكاليف حيث من رشاده

 تندرج حيث ،الشعب غالبية لدى القبول ولقي الجزائر بو رحبت والذي عقالني سياسي قرار بمثابة تعد- 2
 .2عامة إستراتجية ضمن السياسة ىذه
 ماضي من االنتقال عمى المجتمع لمساعدة ضرورية تكون التي االنتقالية العدالة أشكال من شكل تعد- 3

و  تعددية و قانونية شرعية أسس عمى المجتمع وتأسيس ،الجميع فيو يتشارك إلى مستقبل ،االنقسام يسوده
 .3ذاتو الوقت في ديمقراطية

      و مما سبق من المفاىيم لممصالحة الوطنية نصل إلى التعريف اإلجرائي المتواضع بكون المصالحة 
الوطنية مشروع نبيل حيث يكف فيو كل األطراف المتنازعة عن استعمال األنشطة الغير مشروعة و 
الدكتاتورية في التعامل إلى تبني أساليب الحوار وفق تنسيق جماعي تتوفر فيو الشروط العادلة بغية 

 .تحقيق سالم دائم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 و السٌاسٌة العلوم بقسم الدكتوراه شهادة لنٌل مقدمة أطروحة) الجزائري السٌاسً النظام مستقبلبوضٌاف،  محمد- 1

 225 ص ،2008(رجامعة الجزائ. الدولٌة العالقات
 ص ،2005 ،الجامعٌة المطبوعات دٌوان :الجزائر ،الوطنٌة المصالحة زعٌم و األقدار رجل بوتفلٌقة ،ٌةاقور أحمد- 2

24 
 السٌاسٌة المصالحة استكمال االنتقالٌة العدالة مشروع من النهائٌة الغاٌة إن " :بعنوان مداخلة محمد المخالفً- 3

 2012 الٌمن، ،الحدٌث الٌمن لبناء طرٌقنا المدنٌة ندوة الدولة إطار فً ،" مجتمعٌة بمصالحة
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 شروط تحقيق المصالحة الوطنية وعوامل نجاحها : المطمب الثاني
 .طرق تحقيق المصالحة الوطنية : أوال

 ليس باليين بل ىو عممية طويمة األجل ، و اعتماد ة    ثمة اتفاق عام عمى أن السعي لتحقيق المصالح
سياق معين والتواجد داخل ذلك السياق، يمكن أن تبدأ عممية المصالحة من نقاط انطالق مختمفة، فالنسبة 

لمبعض قد تبدأ عممية المصالحة عمى مائدة المفاوضات ، و لمبعض األخر عندما تتم محاكمة مرتكبي 
الجرائم و إدانتيم، أو عندما يتم دفع التعويضات ، أو عندما يتم توجيو االعتذار لممتضررين ، و لكن رغم 
أن ىناك نقاطا عديدة لبدء عممية المصالحة، فميست ىناك نقطة واضحة، فعممية المصالحة عممية تعرف 

 .االستمرارية و السيما في البمدان التي فييا لمحرب أو إرىاب الدولة جذور عميقة و دائمة 
   و ىكذا يتضح جميا أن مسار المصالحة يتطمب سياسات واضحة و مالئمة تتمتع بمساندة قادة الدولة 

 : و مؤسساتيا و إشراك عدد اكبر من أفراد المجتمع و فيما يمي بعض الطرق لتحقيق المصالحة
 :االعتـــــــــذار- 1

إذ يعد أول الطرق البناءة لضمان تأييد المصالحة و عدم تكرار سيناريو الماضي، حيث انو في حاالت    
النزاع يحتفظ ضحايا االنتياكات بشعور الكراىية و االنتقام ضد المتسببين في اذائيم و يمثل ىذا عقبة 
حقيقية أمام المصالحة ، حيث يمثل االعتذار القبول الرسمي و الصريح بتحمل مسؤولية األفعال الغير 

المشروعة أثناء النزاع ، و كذلك طمبا مباشرا لمعفو و الصفح من الضحايا و من جية أخرى يعد االعتذار 
وسيمة التزام بمواصمة مسار العدالة و الحقيقة ، و قد كانت ىناك تجارب اعتذار  النتياكات حقوق 

 عن مدى األلم الذي تسببت فيو 1996اإلنسان كإعالن الرئيس األسبق فريدريك دوكالرك في سنة 
السياسات السابقة لمحزب الوطني و كذلك اعتذار ألمانيا لمشعب التشيكي عمى ما جرى إبان الحرب 

 .العالمية الثانية من أحداث مؤلمة في حقو 
 : تشكيل لجان الحقيقة و المصالحة- 2

تعد المنبر العام لمضحايا و يكمن اليدف من وراء تشكيل ىذه المجان إلى تقصي الحقائق التي حدثت    
أثناء النزاع و ما وقع فيو من تجاوزات و انتياكات صارخة لحقوق اإلنسان ، سواء ارتكبتيا المؤسسات 
الرسمية أو الجماعات أو األفراد ، إذ تسمح بمعرفة الحقيقة بالنسبة لألطراف المتنازعة بيدف استرجاع 

الذاكرة الجماعية مما يسيل االلتقاء مجددا ، و قد اعتمدت ىذه المجان في عدد من الدول كجنوب إفريقيا 
 و التي ساىمت بدورىا بشكل كبير في ترقية و تعزيز الوحدة الوطنية و المصالحة حتى 1995سنة 

 .أصبحت نموذجا ناجحا لممصالحة الوطنية و صورة لمديمقراطية 
    لكن إنشاء المجان يجب أن ال يتم إال بعد تشاور وطني موسع و تحديد صالحيات مناسبة ليا ووجود 

 .التزام و إرادة سياسية تسمح بالتحقيق المستقل و الفعال
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 : المحاكمات العمنية- 3
   ىي السعي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية و المتسببين في إىدار حقوق األبرياء، و يتم ذلك 

 . أمام المحاكم العامة، و ىذا حتى ال يتم التشكيك في مصداقية مسار المصالحة
  :تقديم التعويضات المالية -4

    يعتبر اليدف الجوىري من سياسات التعويض ىو اإلقرار الرسمي بالرجوع عن األضرار التي لحقت 
بالضحايا أثناء النزاع و الندم عمى ذلك و أيضا ىو رد لمكرامة و إعادة بناء الثقة بين المواطنين بعضيم 

البعض و بين المواطنين و مؤسسات الدولة و إرساء قواعد التضامن االجتماعي ، فمن جية تسمح 
التعويضات بقبول الواقع و ندم المعتدي و من جية أخرى تشير إلى قبول الضحية بالتعويض عن 

استعداده لمعفو و الصفح ، إذ تقدمت ألمانيا بتعويض لمتشيك عن احتالليا إبان الحرب العالمية الثانية و 
 .الذي دام ستة سنوات ، إضافة إلى أن مبدأ التعويضات أصبح إلزاميا بموجب القانون الدولي 

    إذ ال تقتصر التعويضات عمى العنصر المالي فقط بل يحمل عدة أشكال منيا اتخاذ إجراءات مساعدة 
لمسكان الذين تم ترحيميم و تيجيرىم أو إرجاع حقوق الحريات المسموبة و المكانة االجتماعية و الجنسية 

 أجل من الجيود كل بذلو إعادة اإلدماج في المناصب السابقة في الوظائف االجتماعية باإلضافة إلى 
 و مساعدتيم في العثور ىمتبعائال والتكفل اختفائيم صور تحديدو فقودينموال مختفينال عجمي عن الكشف

 .1عمى ذوييم 
  :كتابة التاريخ المشترك -5

   يعتمد عمى كتابة التاريخ بتشكيل لجنة من المؤرخين مختصة بشؤون النزاع، ىدفيا تسجيل ووصف و 
تحميل األحداث التي جرت في الماضي، عمى أسس عممية محايدة، حيث تشكل ىذه الطريقة القاعدة 

 .لنشوء ذاكرة جماعية جديدة متماشية مع مسار المصالحة
   إن العمل الناتج عن ىذا المجيود ال يحمل قسمة رمزية فقط بل لديو قيمة تطبيقية يمكنو من أن يكون 
قاعدة لمناىج الدراسة التاريخية التي تؤثر عمى معتقدات و سموك األجيال القادمة و أيضا إثراء المنتجات 

 . و األفالم السينمائية و برامج التمفزيون بالفكرية األخرى كالكت
 :المؤسسة التربوية -6
 تعتبر أىم طريقة لتعزيز المصالحة، و يتحقق ذلك عبر المنظومة التربوية باعتبارىا النواة األولى التي   

تمكن من تحقيق التغيير، ذلك بوضع برامج لغرس سموك التسامح و االندماج و التفاىم من اجل إحالل 
 .ثقافة السالم

 
 

                                                           
 تارٌخ  www.alarabia.com .الوطنٌة المصالحة مقومات أهم:بعنوان مقال ،تبوك  المجٌد عبد- 1

 . 2018/ 02 /05  التصفح
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  :وسائل اإلعالم  -7
    تعد وسائل اإلعالم أو كما يسمييا البعض بالسمطة الرابعة أداة قوية ذات فعالية في إدارة مسار 
المصالحة ، إذ تؤثر في توجيو سموك شريحة عريضة من الجميور و ذلك بسطوتيا عمى المتمقي 

 .  و أرائيم أو اقتناعيم بضرورة ىذامبالمعمومات و إحداث تغيير عمى اتجاىاتو
 : عمل المنظمات غير الحكومية - 8

أضحت المنظمات غير الحكومية حقيقة سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي ، إذ أصبحت تمتمك     
من اإلمكانيات و القدرات ما يمكنيا من تحقيق مصالح األفراد و الدفاع عنيا ، و بالتالي أصبحت واحدة 
من الضمانات في المجتمع الدولي المعاصر التي ال يمكن التقميل من مدى فعالية دورىا في كريس حقوق 

جمعيات يكونيا أشخاص طبيعيين أو معنويين " األفراد و حماية مصالحيم ،و يعرفيا البعض عمى أنيا 
  .1"لمتعبير عن تضامن و تعاون ذات بعد دولي بدون غاية تحقيق الربح 

  إذ تمعب ىذه المنظمات دورا ال يستيان بو في الجانب التطبيقي فيي تسعى إلى ضمان احترام تنفيذ و   
تطبيق تمك القواعد اإلنسانية التي يتم تقنينيا و يتم ذلك باستعمال عدة طرق منيا عقد المؤتمرات سواء 

. المحمية أو الدولية و المشاريع المشتركة و التبادل الثقافي 
 :الذكــرىإحيــــــاء - 9

 يٌتم أن  ويٌمكن.لمتذكر آليةٌ  بمثابة يٌستخدم بناء أو واقعة أو حدث أي طريقٌ  عن الذكرى إحيٌاء يتم     
،  2(محل مجتمع جداريو في بناء (  غير رسميأو)تذكاري نصب إقامة (مثل رسمي بشكل الذكرى إحيٌاء

و اليدف من إحياء الذكرى ىو استحضار الزمن الماضي بكل ما يعنيو و يحممو من شخصيات و أماكن 
:   و مواقف بطولية و زيادة ثقافة المجتمع ووعيو بتاريخو، و كما قال فيو المرحوم األستاذ عمي الحمامي

  ".التاريخ ىو الموجو" 
 : عوامل نجاح المصالحة الوطنية -  ثانيا
 :تقديم الحل السممي لمنزاع - 1

 المتنازعة عن موقفيم بغية حل األطرافيعتمد الحل السممي لمنزاعات بموجب عقد تتنازل فيو جميع     
 نزاع أي حل في حاسما  يعتبر ىذا الشرطإذسممي يكون عادال و مرضيا و مستجيبا لتطمعاتيم الجوىرية 

 لوجوده مبررا يٌعتبرىا حاجات لكل طرف لكن ومصالحيا، أىدافيا تعدل ال الجماعات أن يعني ال ذلك
 لنزاع بذرة يٌعتبر بل فحسب لممصالحة إعاقة ال ليٌشكل الضعف أو الضغط، تحت عنيا والتنازل
 .3مستقبمي

                                                           
. 343ص ، 2000، تونس ،2 للنشر، مطبعة فن و ألوان، طأقواسدار  ،قانون العالقات الدولٌةعبد المجٌد العبدلً، - 1
 .19-18ص  ،العربً العالم فً والمصالحة االنتقالٌة العدالة ،زٌادة رضوان- 2
 اإلدارٌة، التنظٌمٌرات فً ماجستٌرٌر  رسالة(  ،"اإلنسان األمن منظور من الوطنٌةٌة  المصالحة " عبد النور منصوري،- 3

ٌرسٌةٌر  العلوم قسم   .2009/2010ئر، الجزا ، باتنة جامعة ،) السٌا
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 : تبادلية االلتــــزامات- 2
تعد التبادلية من العوامل الجوىرية لنجاح مسار المصالحة ، حيث تعرف قابمية األخذ و العطاء بين     

أطراف النزاع في االلتزامات الرسمية و غير الرسمية ، و االنتقال بيا من سنوات الخالف و أجواء العداء 
و انعدام الثقة إلى اخذ منحنى أخر بإبراز الرضا و إظيار النوايا الحسنة و إضفاء أجواء التفاىم ، بيدف 

بناء عالقات سممية ، تؤثر بموجبيا عمى األعمال و المساعي لبيئة سميمة تسود المجتمع ، و تشكل 
 . استمرارية مسار المصالحة

 : انخراط القادة في المسار السممي - 3
يتطمب ضرورة سيرورة مسار السممي لممصالحة انخراط القادة بإرادة و تصميم و جدية ، رغم كل ما     

تمميو عميو الظروف من تعقيدات داخل الجماعة نفسيا بمعارضتيم و إجياض المسار السممي إال انو 
 .   عمى القادة تجاوزىا و إظيار إلحاحيم و عزميم عمى مواصمة مجيودات السالم 

 : دعم المؤيدين لمسار المصالحة- 4
يتجمى الدور الفعال بتوحيد المواقف الداعمة بين جميع األطراف كانوا أفرادا آو جماعات أو منظمات     

لقيام المصالحة الشاممة و نجاحيا و السعي وراء إقناع المترددين أو المعارضين بالتوفيق بين أفكارىم 
المشينة و المتعنة إلى نبذ صراعات األمس و تمتين العالقات السممية و إلى ضرورة و دور تبني 

 .المصالحة في تثبيت االستقرار و السالم 
 :تجنيد مؤسسات المجتمع المدني لدعم مسار المصالحة الوطنية - 5

 تقدم مساعي المصالحة يتطمب تجنيد كل مؤسسات المجتمع المدني السياسية و العسكرية و    
 أصبح لذلك نرى ما حدث في البوسنة و اليرسك حيث انموذج ، و التربويةاالجتماعية و الثقافية و 

 السالم، لتعميمٌ  المدن المجتمع مبادرات أطمقت حيثٌ  ، السالم بناء ثقافة يف كبيرٌ  دور المدني لممجتمع
 تمك وساىمت الحرب، جرائم وتوثيقٌ  الماضي مع األديٌان والتعامل بينٌ  الحوار ورعايةٌ  المرأة، وتمكينٌ 
 مبادرات نشطت كما االنفصال، ومقاومة الحدود العرقيةٌ  العنف وتجاوز ثقافات عمى التغمب في الجيود
  .1والسمبيةٌ  الالمباالة تفشي عمى التغمب ألجل المستقبل أجيال إلشراك الشباب

:  دعم المحيط الدولي - 6
 تماماها يالدول المجتمع يبرز عندما هان ذلك صالحةمال سارمل قوية دفعة يعطي هألن ميم عامل وهو    

 يقدم أن  يمكنكما ، الصعوباتتجاوز  عمى األطراف ويشجع سارمال يسيل معينة سممية بتسوية خاصا
 و السمفادور و الشمالية إيرلندا في صالحةمال حاالته نيتب ما وهو ,لمواصمتو ممموسا حقيقا دعما ذلك

 ...2 البوسنة و نيكارجوا
                                                           

 مركز : والتحدٌاٌةت واإلمكانٌاٌةت التجاذبات :النزاعات ومعالجة المدنً المجتمع ٌوسف حجازي، ترجمة فٌشٌرر، مارتٌنٌرا- 1
. 19 ص  ،2009برغهوف لإلدارة البناءة للنزاعات ، البحوث

2
 .82مرجع االنف ذكره ، ص   عبد النور منصوري،- 
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 اإلطار النظري لالستقرار السياسي : المبحث الثاني
 األنظمة استمرار عمييا يتوقف التي الدعائم أحد واالستقرار السياسي عامة بصفة االستقرار يعد      

 .الدولة داخل المجاالت من العديد عمى لتأثيره نظرا تحقيقو إلى يسعى سياسي نظام فأي السياسية،
 ووظائف جية من الحاكمة النخبة لعناصر الشعب تقبل بمدى واستقراره مرىون فاستمرارية النظام

 السعي خالل من مواطنييا ثقة كسب عمى تعمل أن الحاكمة النخبة فعمى ثانية جية من الدولة مؤسسات
 تزعزع أزمة إلى النظام يعرض والمحكومين الحاكمة الطبقة بين الثقة انعدام ألن تطمعاتيم لتحقيق
. استقراره

 تعريف االستقرار السياسي : المطمب األول
 : االستقرار لغة  1-1

تمكن، فاالستقرار  استقر، يستقر، استقرارًا، و استقر الرجل بالمكان أي ثبت فيو و: ورد في القاموس     
يعني ثبات الشيء في مكانو إذا لم يتغير أو يتم تغييره، والثبات ال يعني عدم الحركة فالحركة ىي حركة 

 .1ثابتة
 و القرار أي المكان في القرار بأنو العرب لسان يعرف بحيث القر، من االستقرار مصطمح اشتق ولقد    

و مثل كممة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من {: لو، و يقول اهلل سبحانو و تعالى في محكم تنزي2الثبوت
 . 3ثبات ما ليا من أي}. فوق األرض ما لها من قرار

 ال العربية، المغة قواميس في أو الكريم القرآن في سواء والثبوت السكون يفيد الذي المعنى ىذا إن    
   .لالستقرار األجنبية القواميس تفسره الذي المعنى عن يختمف
 الوضعية أو الحالة بقاء بأنيا االستقرار صفة فرنسيال (Larousse)" لروس" القاموس يعرف إذ      
 التعريف أن ، والواقع 4(Equilibre durable) المستمر التوازن من حالة وجود عميو أو ىي ما عمى

 .السياسي االستقرار لتعريف انطالق نقطة كبير حد إلى يكون أن يمكن المستمر التوازن حالة القائم عمى
                                            

 : االستقرار اصطالحا  1-2
 و سنستعين بأىم التعريفات آخر إلى اختصاص ومن آخر إلى عالم من االستقرار يختمف تعريف       

 :السياسي الستقرارلكتاب و مفكرين وردت حول ا

                                                           
 320ص ، 1997األهلٌة للنشر، : ، بٌروتالقاموس األلفبائًبن الحاج ٌحٌى الجٌالنً وآخرون، -  1
 .3580-3579 ص - ص،1981 القاهرة، العرب، دار ااعي ، ا  ن منظور، ابن-  2
 : ، الموقع االلكترونً 2 ، صالحمٌد و الخبٌث فً مفهوم االستقرار السٌاسًطه العوانً ، -  3

www.palscholars.com/ar/pdf.php?type=1&fId=2356                                                                                                  

                                    
4
 -Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse, 1982, p : 389. 
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االستقرار السياسي يتمثل في قدرة النظام السياسي عمى التعامل بنجاح مع : تعريف سعد الدين العثماني- 
األزمات التي تواجيو ، و قدرتو عمى إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمع بشكل يستطيع من خاللو أن 

يحافظ عمييا في دائرة تمكنو من القيام بما يمزمو من تغييرات لالستجابة لمحد األدنى من توقعات و 
 عمى همؤسسات وقدرة الصراع، حل في  و بمرونةدستورية أساليبانو يتماشى بحيث ، 1حاجات المواطنين

 .، حتى تتسنى لو االستمراريةلمنظام والخارجية الداخمية البيئة من ابعةنوال إليو المقدمة لممطالب االستجابة
ح المعالم ، و لكنو يتحدد من خالل ضيرى بان االستقرار السياسي مفيوم ليس وا: تعريف مارتن بالدام- 

أربعة أبعاد أساسية و ىي حكومة مستقرة، نظام سياسي مستقر، القانون و النظام الداخمي، االستقرار 
 سمبية تيدد اثأرإذ انو كمما انتقض بعد من ىاتو األبعاد األساسية وقع خمل ما قد يفرز . 2الخارجي

  .العنف وظيور المجتمع داخل واالنشقاقات الصراعات وانتشار التنمية مستوى كتراجع استقرار الدولة،
االستقرار السياسي يعني وجود نظام مقبول من العالقات بين قوى األمة و "يعرف حسن موسى الصفار - 

أطرافيا، و يقابل ذلك حالة االضطراب حين تختل عالقة األطراف مع بعضيا فيقع بينيا العداء و النزاع 
  .3"واالحتراب

 عمى النظام قدرة إلى وتشير والنسبية بالمرونة تتميز ظاىرة ىو السياسي راراالستق أن" مسعد نيفين ترى- 
 من ينشأ قد ما واحتواء الجماىير توقعات لمجاوبة ،يراتتغي من يمزم ما راءإلج مؤسساتو توظيف

 "4 وفعاليتو لشرعيتو دعما نطاق، أضيق في إال السياسي العنف استخدام دون عات،راص
االستقرار السياسي ال يعني الجمود أو عدم التغيير بل يتمثل في كونو ميزة : تعريف كارولينا كورفال- 

لمنظام المؤسسي القادر عمى معالجة المشاكل و النزاعات بطرق سممية مع قوة الردع ضد من ينتيك 
النظام العام، و كذلك قدرة المؤسسات السياسية عمى االكتفاء الذاتي بحيث تستطيع االستمرار و العمل 

 .5بشكل طبيعي في أقسى الظروف
ستقرار الذي ىو نتيجة التفاوت االجتماعي و االقتصادي و تراجع األداء المؤسسي او يقابمو الال        

 قدرة عدم " أنو عمى حسن الرحمن عبد حمدي يعرفو حيثباإلضافة إلى عدم وجود التجانس الثقافي ، 
 داخل الصراعات القائمة إدارة عمى قدرتو وعدم بنجاح، تواجيو التي األزمات مع التعامل عمى النظام

                                                           
، الصادر 2982 د، صحٌفة الوسط البحرٌنٌة، العددور الوسطٌة فً تحقٌق االستقرار السٌاسًسعد الدٌن العثمانً، -  1

 .1، ص2010 نوفمبر 05بتارٌخ 
2 - Martin paldam, <<does economic growth lead to political stability>>, university of Aarhus,  p172. 

3
، 1للعلوم، طالدار العربٌة : ، بٌروتاالستقرار السٌاسً االجتماعً ضروراته و ضماناتهحسن موسى الصفار، -  

 15، ص 2005
  القانونٌة، الوفاء مكتبة: اإلسكندرٌة ،األوسط الشرق فً السٌاسٌة األنظمة استقرار على األقلٌات تأثٌر ،نوي بن حسان-  4

 .76-75 ص ، 2015 .
5 - Carolina Curvale, << Does Political Participation Affect Political Stability>>, department of 

politics, New York university,P3. 
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 ويصاحبو فييا، والتحكم السيطرة من تمكنو دائرة في عمييا يحافظ أن خاللو من ما يستطيع بكل المجتمع
 ."أخرى جية من وكفاءتو شرعيتو وتناقص جية، من السياسي العنف استخدام

 داخل في الصراعات الستيعاب الكافية الموارد تعبئة عمى النظام مقدرة عدم" بأنو أيضا     و يرى
 مجموعة ىناك بأن لنا يتضح التعريف ىذا إلى  ، بالنظر1"فيو العنف وقوع دون تحول بدرجة المجتمع،

 تجاوز عمى الحاكم النظام قدرة عدم بينيا من السياسية األنظمة استقرار عدم تظير التي المظاىر من
 شرعية راجعت جانب إلى وفعاليتو أدائو جعترا إلى يؤدي ما فييا، والتحكم البالد تواجييا التي األزمات
 .تجاىو المحكومين ثقة يفقد قد الذي األمر السياسي النظام

     يمكن أن نستخمص من ىاتو التعريفات األنف ذكرىا عمى أن االستقرار السياسي ما ىو إال محصمة 
 .بما يمكنو من االستمرارية  لخبرة النظام السياسي في التعامل مع المطالب سواء الداخمية أو الخارجية

 
 أبعاد و مؤشرات االستقرار السياسي : المطمب الثاني

 :أبعاد االستقرار السياسي: أوال
، السياسي السموك أوليا أبعاد ثالثة عمى زامرك السياسي االستقرار ألبعاد الغربي السياسي الفكر تعرض  

 والذي المؤسسي وثانييما البعد، الدستورية بالقواعد زاموااللت العنف إلى وءالمج عدم :عنصرين ويتضمن
 شرعية يتضمن الذي النفسي البعد ثالثيما أما ا،وظيفتو أداء عند وانسجاميم المؤسسات قوة عمى يركز
 :لذلك توضيح يمي وفيما، السياسي النظام

 : بعد السموك السياسي- 1
 :عدم المجوء إلى العنف السياسي - (ا

 الذي و النظام أو بو سواء األفراد أو الجماعات يقوم الذي العمل إلى السياسي العنف مفيوم يشير     
 قوة موازية بوجود سمحي سياسية، فالنظام ال بدوافع األخرى الجماعات أو باألفراد الضرر إلحاق إلى يؤدي

 ، األمن قوات و كالجيش  واإلكراه القير و القوة أدوات عمى أنو يسيطر كما ، إقميمو داخلو مناوئة 
 منع إلى السمطة   وتيدفلحماية كيانو و المحافظة عمى تواجده و بقاءه الدستور لتطبيق كأداة ويستخدميا

األفراد و  إلى غياب االستقرار،  ويمجأ دورهب يؤدي الذي السياسي العنف مؤشرات من مؤشر أي ظيور
 ذلك عمل في فشموا إذا الحكم عمى السيطرة أو بغرض التأثير السياسي العنف  إلىأيضاالجماعات 

 .المشروعة السممية بالطرق
 :االلتزام بالقواعد القانونية - (ب

 واألحكام القواعد انتياك عدم أوليم مستويين بين التمييز ويمكن      يرتبط ىذا البعد بالنواحي القانونية 
  التعسفية االعتقاالت إلى وءالمج عدم مثال الحاكم قبل فمن جماىير،ال أو الحاكم قبل من سواء الدستورية

                                                           
 .75-74 ص المرجع األنف ذكره، ،نوي بن حسان - 1
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مجمس  )ين، و عدم حل المجمس النيابي المعارض ضد قمعية راءاتإج اتخاذ و، عادلة محاكمة بدون
قبل استنفاذ عيدتو الدستورية ، أما من جانب الجماىير فيتجمى في عدم احترام األطر القانونية   (الشعب

بتكوين جماعات أو أحزاب سرية ممنوعة، بما في ذلك استخدام أساليب العنف لمتعبير عن أرائيم و 
مطالبيم متجاوزة بذلك القنوات الرسمية، و عادة ما يكون عدم احترام القانون سواء من جانب النظام أو 

 .من جانب الجماىير مؤشرا ىاما عمى الالاستقرار السياسي
 تعديل أو جزئي تعديل إما عميو يطرأ فالدستور ، الدستورية التعديالت   أما المستوى الثاني فيتضمن   

 و السياسي االستقرار من نوع ىناك كان الدستور في واالستمرارية الثبات من نوع ىناك كان كمي وكمما
  .1صحيح العكس

 (التوازن بين مدخالت و مخرجات النظام السياسي  ): البعد أداء المؤسسات- 2
 لمعممية كأساس والمخرجات المدخالت كل بين المطموب التوازن خمق عمى السياسي النظام قدرة بمعنى

 المخرجات أما المعنوية، أو المادية كانت سواء إليو المقدمة المطالب في تتمثل السياسية، فالمدخالت
 من ىذه المخرجات إليو ، وتتأثر المقدمة لممطالب عن مدى استجابة و ترجمة النظام تعبر التي فيي
 كمما مدخالتو مع اتساقا أكثر النظام مخرجات كانت العكسية ، بحيث كمما بالتغذية تعرف عممية خالل
.  2صحيح والعكس االستقرار من السياسي النظام اقترب

 (المتعمق بشرعية النظام السياسي  ): النفسيالبعد - 3
: تمتع أبنية النظام و مؤسساته بالشرعية - (ا

 إدارة حكمو في يعتمد الحاكم ، فأي نظام سياسي النظام عن العام والرضا القبول و يقصد بالشرعية     
حيث  من األخرى عن حالة كل تختمف ولكن والقبول التوافق وعمى واإلجبار القوة من اإلكراه و مزيج عمى
عمى ذلك، ومن ىذا تتجمى األنظمة الديمقراطية و يتم تمييزىا بجو من الرضا الجماىيري  االعتماد درجة

، بحيث تسود الشرعية التي حيث أنيا ال تعتمد مطمقا عمى استخدام القوة و اإلكراه عمى تحقيق أىدافيا 
 :3ىي مؤشر أساسي من مؤشرات االستقرار السياسي ، والذي بدوره ينبع من عاممين ىما

 لو دعميا من رضاىا ومدى السياسي نظاميا من الجماىير موقف. 

المتغيرة الظروف مع والتكيف والتالؤم التأقمم عمى ومقدرتو الحاجات إشباع في وكفاءتو النظام درة ق. 
 
 

                                                           
  رسالة2007-1991 الجزائر فً االستقرار السٌاسً على الدٌمقراطً التحول تأثٌرإسماعٌل ،  احمد إسراء-  1

. 45 ص ، 2007 القاهرة، السٌاسٌة، جامعة العلوم قسم السٌاسٌة، والعلوم االقتصاد كلٌة ماجٌستٌر،
2
، مذكرة لنٌل  1999-1990من  اإلمارات دولة فً واالستقرار السٌاسً الوافدة العمالة الشرٌانً، عمٌر علً محمد-  

 .28 ، ص 2002شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة ، اإلمارات ، 
3
. 46 ، ص المرجع األنف ذكرهإسماعٌل،  احمد إسراء-  
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 :الرضا عن الوضع القائم - (ب
    و يتصل اتصاال وثيقا بمفيوم الشرعية، إذ انو من الصعب الحصول عمى الرضا و التأييد الجماىيري 

لموضع القائم، و ال يتم تمقائيا و ليس أيضا وليد الصدفة، بل يتطمب تضافر جيود المؤسسات و مدى 
قدرتيا عمى تمبية مطالب و حاجيات أفراد المجتمع، و في المقابل ال يعتبر الخضوع و اإلذعان مؤشرا 

لمرضا عن النظام القائم ، لذلك يكون من الميم التحقق ما إذا كان ىذا الخضوع يمثل فعال ذلك ، أو انو 
 .  لمبروز و قمب الموازين عمى حساب النظام الحاكمةيعبر عن عداوة كامنة غير ظاىرة تنتظر الفرص

 لالستقرار المختمفة األبعاد بين والتشابك التداخل من نوعا ىناك أن لنا يتضح سبق ما عمى       وتأسيسا
االستقرار  من حالة إلى يؤدي السياسي العنف فغياب باألخر، ويتأثر يؤثر منيا كال أن بمعنى السياسي،
 ما يؤدي والمخرجات، المدخالت بين التوازن إن كما القانونية، بالقواعد االلتزام إيجابا عمى ينعكس و الذي

الجماىيري  والرضا التقبل من نوعا تولد النظام عمى الشرعية إضفاء وقوتو، كذلك النظام استمرارية إلى
 السياسي الشرعية ، النظام عمى يضفى وبالتالي السياسي، العنف تقميل إلى يؤدي وىذا القائم الوضع عمى
. الدراسة ألغراض تحميمي فصل ىو المختمفة األبعاد ىذه بين الفصل يكون وبذلك

 
 :مؤشرات االستقرار السياسي: ثانيا
 تتعدد الذي ،ستقرار السياسياالال مفيوم من باالنطالق السياسي مؤشرات االستقرار يحدد من ىناك      
 القدرة وعدم الخارجي، التدخل بسبب السيادة ونقص لممؤسسات تدىور مثل الدول من في الكثير ظواىره
 من نوعين أمام نكون وىنا وغيرىا، واالقتصادي االجتماعي الداخمية، والتفاوت النزعات مجابية عمى

 تجربة عمى باالعتماد االستقرار السياسي ظاىرة في يبحث والثاني يفسر، أن بدل يحمل األول الباحثين
، حيث  توجد  السياسي االستقرار مفيوم تحديد يتعمق فيما الباحثين بين اختالف ىناك ما، دولة في معينة

: اختصارىا كاألتي و ىي محل اتفاق ويمكن  والمفكرينباحثونفييا ال يختمف ال المؤشرات من مجموعة
: نمط انتقال السمطة في الدولة  -1
 وفقا يكون الذي واالنتقال وشرعية، ودستورية قانونية لقواعد وفقا تكون السمطة انتقال عممية أن بمعنى

و تأسيسا عمى ىذا فان  .1االستقرار السياسي لعدم مؤشر إال ما ىو العسكرية والتدخالت لالنقالبات
االستقرار السياسي مرتبط بنمط انتقال السمطة فمتى كان االنتقال سمميا كانت استمرارية النظام السياسي و 

 حتى 1958بقائو، وقد عانت الدول النامية من ظاىرة االنقالبات العسكرية، ففي الفترة الممتدة من عام 
 .انقالبات سنويا (8)انقالب أي بمعدل  (151) رصد 1977

 
                                                           

1
 قاصدي ماستر،جامعة مذكرة ."لبنان حالة دراسة  :السٌاسًرار االستق على وأثرها السٌاسٌة الطائفٌة" ، مزابٌة خالد- 

 ، 2013-2012 وٕادارٌة، سٌاسٌة تنظٌمات :السٌاسٌة،تخصص العلوم قسم السٌاسٌة، والعلوم الحقوق كلٌة بورقلة، مرباح
 .10ص 
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 :شرعية النظام السياسي -2
 دالئل من  بدورهأيضا يعد و الذي السياسي لالستقرار األساسية الدعائم من السياسي النظام   تعد شرعية 

 اإلدارة منطق من الحاكمة السمطة التي ىي تبرير السياسية الشرعية منطمقومن  السياسية، الشرعية
 يتحقق  وال.بطواعية لو وخضوعيم لمنظام الشعب أفراد تقبل خالل من توشرعيالنظام  يكتسب الجماعية،

 استقالل وصيانة الشعب مصالح تحقيق عمى والعمل وظائفو تأدية عمى السياسي النظام سعى إذا إال ذلك
 .حكاميم عمى  تمقائياالمحكومين رضا في ينعكس وىذا الحقوق، وحماية البالد
: الدولة وسيادة المجتمع حماية عمى ومقدرته السياسي النظام قوة -3

       تعد قوة النظام السياسي من المؤشرات الميمة لظاىرة االستقرار السياسي ، و تتجمى ىذه القوة من 
خالل مقدرتو عمى التصدي لألخطار الخارجية سواء كان غزوا استعماريا أو تدخال خارجيا غير مباشرا و 
كذلك حماية المجتمع من األزمات و النزاعات الداخمية و قدرتو عمى ضبط األمن الداخمي ، و في حال 
كان النظام السياسي ضعيفا ال يستطيع صون سيادتو و تحقيق أمنو الداخمي فانو يضع استقرار الدولة 

 .عمى المحك و النتيجة الطبيعية ىي التبعية لمنظم القوية 
(  الثبات ) :السياسية القيادات مناصب في التغير محدودية -4

     المقصود بالقيادات السياسية ىي السمطة التنفيذية، فبقاء القادة السياسيين عمى رأس أي نظام لفترة 
 .1طويمة ىو مؤشر كفيل لوجود استقرار سياسي، ولكن وجب اقتران ذلك برضا الشعب عن حاكميو

 :البرلماني االستقرار -5
رئاسي، برلماني،  )      يعتبر البرلمان ممثال لألفراد والشعب في كل األنظمة عمى اختالف أنماطيا 

و ال يجوز لمسمطة التنفيذية حل البرلمان، عمى اعتبار أن شرعية ىذا األخير تؤخذ من الشعب  (مختمط 
وفق عممية االنتخاب ، ويعتبر حل البرلمان قبل استيفاء المدة القانونية أو استقالة احد أعضائو أو إسقاط 

عضويتو من مؤشرات الالاستقرار، و بالتالي فان استقرار البرلمان و ثبات أعضائو يدل عمى وجود 
 .االستقرار السياسي

 (المشاركة السياسية ) :السياسية المشاركة وتدعيم الديمقراطية -6
 السياسيرار باالستق النظام عمى خالليا من الحكم يتم التي قاييسالم أحد السياسية المشاركة تعتبر    
من يحكميم  باختيار لممواطنين تسمح السياسية فالمشاركة .الحكم في الديمقراطية قواعد تطبيق حيث من
 السياسية المشاركة تصبح بالتالي المحمية، أو النيابية المجالس مستوى في ذلك أكان سواء يمثميم منو 

 فعن أرائيم عن بالتعبير الرسمية القنوات رادلألف يتوافر التي الحالة فيي وتدعيمو راراالستق لتحقيق وسيمة
 يعمل ومنو الجماىير رغبات معرفة السمطة تستطيع السياسية والمشاركة راطيالديمق الجو توافر طريق
 .الوطن داخل التكامل تحقق رامجوب سياسات وضع عمى

                                                           
1
 ، الموقع 2009 مارس 21، الصادر بتارٌخ 2592العدد ، الحوار المتمدن،"االستقرار السٌاسً و مؤشراته" رائد ناٌف حاج سلٌمان، -  

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391                                    :                                   االلكترونً
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 :التمردات و االنفصالية والحركات األهمية الحروب واختفاء العنف غياب -7
 من فيو السياسي العنف اختفاء أما السياسي االستقرار لعدم الرسمي التعبير ىو السياسي العنف إن     

 الفعمي االستخدام" ، ويمكن تعريف العنف السياسي بأنو السياسي االستقرار ظاىرة الميمة عمى المؤشرات
 تتخذ سياسية وأبعاد دالالت ليا اجتماعية أىداف أو سياسية أىداف لتحقيق باستخداميا والتيديد لمقوة
   1"المنظم غير أو المنظم العمني أو السري الجماعي أو الفردي األسموب شكل

 من الموجية فيو الرسمي أما رسمي، غير أو رسمي يكون قد العنف من نوعين ىناك أن حيث    ب
 من الموجو فيو الرسمي الغير أما معينة عناصر أو تنظيمات أو جماعات ضد أو المواطنين ضد النظام

 األىمية والحروب والتمردات االنفصالية الحركات أما رموزه بعض أو النظام ضد الجماعات أو المواطنين
 .الواسع نطاق العنف إلى المجوء لتضمنيا وذلك السياسي االستقرار عدم صور أعمى فتمثل
 (مبدأ المواطنة  ) :التحتية الوالءات واختفاء الوطنية الوحدة -8

 الطائفي أو المغوي أو الديني أو العرقي المستوى عمى سواء التعدد ظاىرة ال تعرف التي إن المجتمعات    
 التعددية في العيب ليس لكن التعددية، تعرف التي تمك من السياسي االستقرار إلى أقرب تكون ما غالب

نما االجتماعية  نوعين بين نميز وىنا التعددية ىذه مع التعامل في الحاكمة النخب استراتيجيات في وا 
 ما أو  التحتيةما يؤدي إلى بروز الوالءات بالقوة االستيعاب منطق من األقمية مع يتعامل أحدىما مختمفين

يدعى باألجندات الخاصة و بالتالي الدخول في نزاعات و مطالبة باالستقالل و الحكم الذاتي كما حدث 
والواجبات ، والذي بدوره  الحقوق في المساواة منطق من األقمية مع يتعامل في العراق و السودان ، والثاني
 .2* المواطنةمبدأيخمق الوالءات لموطن و يرسخ 

 :لمنظام االقتصادية السياسات نجاح -9
  االستقرار االقتصادي عمى انو مؤشر عام من مؤشرات االستقرار السياسي في كلإلىينظر     

أىداف تساىم في  نحو االقتصادية سياساتو يوجو فإنو مستقرا، السياسي النظام المجتمعات، فعندما يكون
 من نوعا وتخمق لألفراد، والرفاىية المعيشة مستوى التي ترفع  التنموية السياسات وىذه التنمية دفع عجمة 
 .السياسي النظام تجاه الشعبي الرضا و الطمأنينة

 
 

                                                           
 03،2004 ، عددالباحث مجلة، " 1988_2000الجزائر فً للعنف السٌاسً النظام إدارة "قبً، وادم شمسة بوشنافة- 1

  128-127ص - ، ص
 الشخص تمتع تعنً وهً كانت دولة ألي والسٌاسً الدستوري البناء فً مهما أساسا المواطنة مبدأ ٌعتبر :المواطنة* - 2

 الحدٌثة القومٌة بالدولة الراهن الوقت فً تعرف معٌنة، حدود لها معٌنة، جغرافٌة بقعة فً وممارستها وواجبات، بحقوق
 والمواطنة والمجتمع الدولة بٌن عالقة الرشٌد الحكم اإلطار" محمود، محمد صدفة: أنظر ."القانون حكم إلى تستند التً

 3.ص ،2009 ٌناٌر االجتماعً، مركز العقد ."المتبادلة والثقة
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   :والخارجية الداخمية الهجرة تدفق قمة- 10
التغير الدائم أو شبو الدائم لمكان اإلقامة بغض النظر عن "  اليجرة عمى أنيا Evertt Lee   يعرف 

المسافة المقطوعة، دون االىتمام إلى كون اليجرة حرة أو إجبارية أو التفريق ما بين اليجرة الداخمية أو 
 ليا أضف اليجرة إلى تدفع التي األسباب من وخارجيا داخميا والسياسية األمنية األسباب تعتبرو ،1"الدولية
 كل الدولية، العسكرية،العقوبات الداخمية،االنقالبات الثورات ،لألفراداعتقاالت التعسفية  العسكري، التدخل

، و في المقابل كمما كانت معدالت اليجرة ستقرار السياسياالال مؤشرات لظاىرة ىناك أن عمى يدل ىذا
 .قميمة أو معتدلة دل ذلك عمى وجود حالة من االستقرار النسبي

  وعميو فإن رغبة صاحب القرار السياسي بضرورة التطوير و اإلصالح ىي نقطة حاسمة و جوىرية في  
 . دفع المسيرة الديمقراطية نحو األمام، خصوصا إذا تضافرت جيود القيادة مع الوعي الشعبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - Alexandre Abreu, " The new economics of labor migration : beware of Neoclassicals gifts" (paper presented 

at the Forum For social economics,2012). 
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 خالصة و استنتاج

وىكذا يتضح جميا أن لممصالحة دور كبير و فعال في إحداث التغيير، حيث تعد من اآلليات اليامة     
في حل النزاعات، إذ ُتًمكن مختمف أطراف الصراع من العيش في أمن و سالم باالعتماد عمى أساليب 

، فيي تيدف أساسا إلى  (...لجان الحقيقة و العفو،التعويض الناجم عن أضرار أثناء سنوات النزاع )منيا 
تحقيق ما يعرف باالستقرار السياسي و نبذ العنف بكل أشكالو و حقن الدماء و مواصمة مسيرة الديمقراطية 

 . العادلة
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: لثانيالفصل ا

 في الجزائر السياسي ستقرارإالعنف السياسي َكأحد أسباب الال

ظاىرة العنف السياسي في الجزائر، من حيث مصادرىا و منابعيا  الفصل ىذا في إرتأينا أن نعالج    
التي تغذي الصراع، و كذلك محاور االختالف الجوىرية من منطمق جذورىا التاريخية، و كيفية تعامل 
المؤسسة العسكرية التي توجو النظام مع المعارضة السياسة و خاصة التي يمثميا اإلسالميون، و أيضا 

 .دور ىذا األخير في رسم و بمورة العنف السياسي القائم في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الثاني                           العنف السياسي كأحد أسباب الالإستقرار السياسي في الجزائر

 

21 
 

 منابع و محاور العنف السياسي في الجزائر: المبحث األول

 المجتمعات كل تعرفيا والنفسية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية جوانبيا ليا مركبة ظاىرة العنف    
 السياسي لمعنف و .و مستواه العنف اندالع أسباب في بينيا الفارق فقط ويبقى متفاوتة، بدرجات البشرية
و  و االجتماعية السياسية النواحي من المجتمع كل عمى سمبية نتائج إلى وتؤدي لمغاية خطيرة تداعيات

 جراء تفاقم ظاىرة من باىظة ومعنوية مادية تكمفة عامة والمواطنون الدولة مؤسسات وتتحمل االقتصادية،
     .العنف

 منابع العنف السياسي في الجزائر: المطمب األول

 تشيرقبل التطرق إلى المصادر والمنابع التي تدفع العنف السياسي لمبروز نعرج إلى تعريفو حيث    
 متعددة بأساليب المادية لمقوة المشروع غير االستخدام" إلى االجتماعية الدراسات في عامة "العنف"  كممة

 في والتدخل واالغتصاب العقاب معاني ذلك ويتضمن بالممتمكات، واإلضرار األذى باألشخاص إللحاق
 الذي السياسة عمى أنيا ذلك السموك عمم أدبيات عرفتيا السياسي، فمقد العنف ظاىرة اآلخرين، أما حريات
و يعرف أيضا بأنو استخدام . 1والممتمكات باألشخاص واألذى الضرر إللحاق القوة استخدام عمى يقوم

كافة الوسائل المتاحة و في مقدمتيا القوة أو التيديد باستخداميا لتحقيق أىداف سياسية، فالعنف ىو 
سموك فردي أو جماعي يصدر خارج القانون أو النظام، فيو عمل غير قانوني و يعرقل النظام العام في 

 أىداف لتحقيق باستخداميا التيديد أو لمقوة الفعمي االستخدام ىو السياسي العنف أن كما. 2المجتمع
. 3المنظم غير أو المنظم العمني، أو السري ،الجماعي أو الفردي األسموب بشكل تتخذ سياسية

 العنف منابع البعض عمييا يطمق    إذ أن العنف السياسي ليس وليد الصدفة بل بفعل أسباب كما 
 ترد أن يمكن و. السياسي العنف أسباب ذاتيا وىي العنف، أنبتت التي االجتماعية البيئة بمعنى السياسي،

 ممارسات رفض إلى تيدف ضغط وأداة تمارس ووسيمة تعبير ىو السياسي العنف أن إلى األسباب كل
 الضائعة الحقوق الستعادة ومحاولة الذات عن لمدفاع فعل رد العنف في يرى البعض فإن  ولذا.السمطة

 شرعية عمى الدولة نظام وتأسيس اغتصابيا ومنع السمطة في المشاركة حق مقدمتيا وفي والمصادرة،
   .الشعبي باإلجماع تحظى واضحة

                                                           
  .102، ص 2002، 01العدد  الباحث، مجلة ،"السياسي العنف حول نظرية رؤية " قبً، ادم-  1
 ةماجستٌر، جامع، رسالة 1992/2009اآلليات السياسية لمعالجة العنف السياسي في الجزائر رمضانً مفتاح، -  2

 .07، ص 2011 الدولٌة،كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم، قسم العلوم السٌاسٌة و العالقات  :الجزائر
 :بٌروت )17العدد الثانٌة،  بعةطال ،سلسلة أطروحات الدكتوراه العربية، النظم في السياسي العنف ظاهرة ،حسنٌن -3

 27 .ص ، (1999العربٌة  الوحدة دراسات مركز



  الفصل الثاني                           العنف السياسي كأحد أسباب الالإستقرار السياسي في الجزائر

 

22 
 

يمكن رصد عدة أسباب لظاىرة العنف وتتدخل في درجة تأثيره و يتعمق األول بالنخبة الحاكمة التي   و 
تحتكر السمطة منذ نشأة النظام و ترفض مبدأ التداول عمى السمطة، حيث قررت إلغاء نتائج انتخابات 

التشريعية التي آلت بفوز كاسح لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ مما ولد إحباطا داخل صفوفيا دفع بيا إلى تبني 
 في رغبة الشعب الجزائري في إحداث القطيعة مع ممارسات لالعنف السياسي ، أما المصدر الثاني فيتمث

النظام التسمطية حيث أن عممية االنفتاح السياسي التي سطرتيا السمطة بأمل التحكم في المجريات انفمتت 
من يد مخططييا وتكممت بالفشل، وتحولت إلى حراك شعبي يطالب بالحرية والمساواة، أما المصدر الثالث 
فيتمثل في ضعف الوعي السياسي و فشو التخمف الديني الذي عرفتو الجماعات اإلسالمية التي ال تتوفر 
عمى المرونة الالزمة إلدارة الخالفات و النزاعات، و التمسك باألحكام المطمقة دون فقو لمواقع و المرحمة 

 .  1و دون مراعاة ما تتطمبو الممارسة الديمقراطية و حرية التعبير
    :العنف كنتيجة لرفض التداول عمى السمطة -1
يمثل العنف الموجو من السمطة الركيزة األساسية بالنسبة لألنظمة التي ال تستند إلى شرعية سياسية، و    

التي تعتبر من التحديات التي تواجو األنظمة القائمة و الجماىير أو باألحرى شرعية الحكم ، فيي عمى 
تتمتع األنظمة  الدوام في حال ترقب ، و تترصد ألي نشاط من شانو أن يزعزع ثقة الجماىير بيا، و

 ممارسةو يعود ذلك بالتسمطية عمى قدرات عالية عمى إبقاء حاالت العنف في مستويات منخفضة جدا 
االجتماعية، لكن قد  القوى باقي مع االختالف بحق رافاالعتم وعد العامة الحريات وتقييد القمع أعمال

صراع  )واء عمى مستوى القيادة ستطرأ ظروف تعمل عمى اختالل الموازين و تتعمق بالنظام في حد ذاتو، 
، أو (..، استفحال الفساد، فشل برامج التنميةنقص الموارد المالية ) عمى مستوى السياسات أو ،(األجنحة

ألسباب تتعمق بالبيئة الخارجية و ال يستوعبيا النظام ، فتتحرك جماعات كل و ليا والءاتيا و مصالحيا 
و ىي موجودة في كل األنظمة، سواء ذات الشرعية االنتخابية، أو األنظمة التسمطية، بقصد  الخاصة،

 الشرعيةوتجدر اإلشارة إلى انو في األنظمة ذات  ،2االنقالب عمى النظام و االستيالء عمى السمطة
، تنظم ىذه المنافسة في إطار من التوافق يجسده الدستور و يحكمو مبدأ التداول الدستورية الديمقراطية

عمى السمطة ، أما في األنظمة ذات الشرعية التاريخية أو الثورية أو الدينية، فان الخالفات و النزاعات 
السياسية عادة ما تحل عن طريق العنف، و تمارسو الجماعات وىي تندد بو، و ترى أنيا مضطرة إلى 

  . 3المجوء إليو كوسيمة مشروعة لتحقيق أىدافيا
 و في نموذج الجزائر، تعد المؤسسة العسكرية الدعامة األساسية لمسمطة الحاكمة، ففي منتصف    

عن دور مؤسسة الجيش في " جان فرانسوا داغوزان"التسعينات من القرن الماضي كتب الباحث الفرنسي 
في أي بمد من بمدان المغرب ، حتى في ليبيا ال يمعب الجيش : " الحياة السياسية في المغرب العربي قائال

                                                           
1
 .57، ص 2004دار الحكمة،: بوتفلٌقة الرئٌس وحصٌلته،الجزائر : ، التحدي(ترجمة عبد الرحمان كابوٌة)خالد الشاٌب ، -  

2
 - Houari ADDI, "les parties politiques en Algérie et la crise du régime des(grands électeur)",sur 2 

.www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/addi_partis.htm le 07/02/2007 
3
 - Houari Addi, Ibid, p 06. 
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، أَما بالنسبة لمكاتب األمريكي 1"دورا أكثر أىمية في الحياة السياسية من الدور الذي يمعبو في الجزائر
فان الجيش الجزائري يشكل نمطا خاصا بو في عالقتو بالسمطة، ال يشبو األنماط التي " ويميام كوانت "

و عمى ىذا األساس فان دور . 2"سادت في أمريكا الالتينية و ال شبو القارة االيبيرية و ال التجربة التركية
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية و تأثيره يبدو أعمق بكثير من مجرد تدخل ظرفي لوقف مسار 

و من ثم فيي تتوفر عمى عنصر القوة  ".تيديدا لمستقبل الجميورية " سياسي رأت فيو القيادة العسكرية
الذي يؤىميا لمتحكم بزمام األمور من ضبط و توجيو لممعارضة باإلضافة إلى تمبية حاجيات و مطالب 

المجتمع الجزائري و تحقيق مصالح الجماعات المؤيدة ليا و ذلك من خالل تفويض المؤسسات الخاضعة 
ليا و التي تدير شؤون النظام ، لكن مع منتصف الثمانينيات شحت مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار 
النفط و تزايد عدد السكان حيث بدأت شرعية النظام في التآكل و أجنحة السمطة في الصراع و انخفاض 
أداء المؤسسات اإلنتاجية، و لم تستوعب السمطة المتغيرات الدولية، فدخمت المعارضة اإلسالمية كجماعة 

تطرح نفسيا بديال عن النظام المتعثر الذي لم يعد لو إال الجيش كمورد سياسي يحافظ بو عمى السمطة 
من اإلسالميين، الذين فازوا بأول انتخابات تعددية فمم تستسغ النخبة الحاكمة، نتيجة االمتحان و ألغت 

نتائج االنتخابات، وقام الجيش بقمع المحتجين المحبطين وانشطرت الجبية اإلسالمية لإلنقاذ إلى 
جماعات تبنى معظميا العنف المسمح بحجة رد الصائل واسترجاع الحقوق واشتعمت نار الحرب األىمية 

 . 3التي لم تبق و لم تذر
 :العنف كنتيجة عن القطيعة -2

   يعتبر بروز العنف في الجزائر نتيجة لقطيعة النظام مع ممارساتو السابقة، و التي يفرضيا منطقو 
" باشالر"نقال عن عالم االجتماع "* ىواري عدي"الجديد في التحكم بزمام األمور، حيث يصف األستاذ 

" السيستام" عن منطقو الخاص ، ويصف " السيستام" قولو إن القطيعة يمكن أن تحدث عندما يتخمى 
األحادي بأنو سيدمر كل مراكز القرار ذات االستقاللية ، ويترتب عمى ذلك القضاء عمى النخب غير 
المنتسبة و التابعة لو مخافة أن تشكل جيوبا موازية تعارضو في سياساتو ، و أيضا القضاء عمى كل 
مبادرة أو إبداع خالق ال يكون مصدره السمطة وذلك خوفا من تأثير ىذه المبادرات في عالقات القوة 
داخل النظام و بروز قوى جديدة يمكنيا أن توجو مسار النظام أو تقدم كبدائل عنو، و كذلك عممية 

التفويض السمطوي عادة ما تكون خارج األطر المؤسساتية حتى يتسنى لمنخب المسيطرة من تعديميا و 
تغييرىا متى ما شاءت، كما انو من ضمن القواعد المشكمة لمنطق األحادية االحتكارية فرض إيديولوجية 

رسمية تبرر تيميش و إقصاء كل معارضة و كل منافس خارج منطقيا، و السمطة المحتكرة في سعي دائم 
                                                           

1
 - Jean François DAGUZAN, "Le Dernier Rempart ?", paris: Editions Publisud, 1998, p21. 

2
 - William B.QUANDT,"Société et pouvoir en Algérie", Alger: CASBAH Edition, 1999. p 203. 

3
 رشٌد ،( محاضر فً العالقات الدولٌة جامعة مارن الفالً )، عبد النور بن عنتر(مؤلف الكتاب)ي بندوة نشطها فرٌدٌرٌك فول خالد الحروب،-  

، حصة خٌر جلٌس على "فشل الحقوق في الجزائر..  و الديمقراطية اإلسالم"بعنوان ، ( باحث متخصص فً الشؤون الجزائرٌة )مسعودي 
 .01/07/2003بتارٌخ  ،  www.aljazeera.netالموقع 

 .دكتور هواري عدي ، متخصص فً علم االجتماع  بجامعة لٌون الفرنسٌة *- 
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الحتواء القطاعات الخاصة لما تتمتع بو من قوة في التأثير عمى موازين القوة، و أخيرا االعتماد و المجوء 
 . 1إلى استعمال منطق العنف و آلة القمع لمدفاع عن النظام االحتكاري

   لقد تمكنت النخب المسيطرة عمى النظام من توسيع قاعدة الحكم ، بإدماج المعارضة في الحكم و 
السماح لبعض أصحاب األفكار و اإليديولوجيات بالتعبير عن أنفسيم، و ىي إستراتيجية يتكيف مع 

ولم يوقنوا أن معارضييم خاصة أصحاب التيار اإلسالمي ليم  خالليا مع األوضاع اإلقميمية و الدولية،
نفس التصور لمسمطة، فيي لكمييما ليست فضاء عاما مفتوحا لكل المواطنين، بل ىي حصن منيع، محاط 
بالنسبة لمعسكريين بشيء من الفمسفة السياسية و اإليديولوجية، و ىي بالنسبة لإلسالميين نفس الحصن 

محاطة بيالة من األفكار الدينية، و من ثم فيم يتنافسون لالستحواذ عمييا، ويعتبرونيا وسيمة لفرض 
توجياتيم كل حسب توجيو، و يتم من خالليا توزيع الثروة عمى الشعب، وليذا السبب فان كل محاوالت 
الحوار التي جرت منذ بداية األزمة لم تفض إلى شيء، فالوصول إلى اتفاق سيكون حتما لطرف عمى 

 .2حساب الطرف اآلخر
   و في ضرورة السعي إلخراج الجزائر من عنق الزجاجة و محاولة حل األزمة، جرت إستراتيجية الحوار 

الوطني بين التيارين المتناقضين، المؤسسة العسكرية من جية والجبية اإلسالمية لإلنقاذ من جية أخرى ،  
 بادرة أي ينسفون وكانوا بالمرصاد، دائماً  كانواو ىذا بغية التخمص من اإلطراف المتشددة لكن ىؤالء 

، أما بأعمال القمع و التنكيل من طرف الجيش أو بتصعيد أعمال العنف و اإلرىاب السياسي الحل باتجاه
من جية الجماعات المسمحة ، وبات جميا أن السياسيين المكمفين بإنجاح عممية الحوار ال يممكون اليد 

الطولى في إيقاف أعمال العنف، ومن ثم بررت أولوية الحسم العسكري عمى السياسي ، و انتياج سياسة 
 .3االستئصال و االجتثاث من كال الطرفين

   لقد سعت إستراتيجية الحوار الوطني من توسيع دائرة النخبة الحاكمة من خالل إدماج التيار اإلسالمي 
المعتدل، في إطار مؤسساتي يعطي لممدنيين دورا إلى جانب العسكريين و الدعوة إلى تعاون و تضافر 
كل الجيود من اجل تجاوز األزمة التي كادت أن تعصف بالبالد، لكن ىذه االستراتيجيات عبرت في 

النياية عمى أنيا مجرد الستمرار قيادة نظام االحتكار بييئة تنفيذية تعددية ، عوض الدفع نحو التغيير في 
اتجاه التداول عمى السمطة، و قد بات جميا أن السمطة تسعى إلى احتكار التعددية و من ثم فقدت الكثير 

من انسجاميا ، و استعصت عممية اتخاذ القرار بسبب االختالفات الكثيرة، بين مجمل المشاركين في 
العممية السياسية، ىذا مع التذكير بان جزءا كبيرا من اإلسالميين رفضوا المشاركة في ىذا المسعى الذي 

ال يسيطرون عميو، و اعتقادىم بأنيم ىم من يمثمون إرادة الشعب، و ىم أصحاب الحق و الفائزين 
 .4، ومن ثم صمموا عمى مواصمة العنف وتبنيو دفاعا حسب اعتقادىم عمى حقوقيم المشروعةتباالنتخابا

                                                           
1
 - Houari Addi, Op.Cit, p 06. 

2
 - Houari ADDI, Op.cit. p09. 

3
 - Ibid. même, page. 

4
 - Ibid. P10 
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 :العنف كنتيجة لنفي االختالف السياسي -3
   تعود الجذور التاريخية لظاىرة العنف السياسي في الجزائر إلى ما بعد االستقالل، و الستيعابيا يمجا 
إلى األسس اإليديولوجية التي قام عمييا نظام الحكم، و أبرز ىذه األسس نفي االختالف السياسي و 

رفضو فالنظام السياسي يقوم عمى مبدأ وحدة السمطة، وكذا وحدة الدولة و المجتمع، باإلضافة إلى تبنيو 
النيج االشتراكي الذي يستبعد التعدد في اآلراء خاصة في المجال السياسي، فبناء االشتراكية يستمزم 
الحفاظ عمى وحدة الطاقات ووحدة اإلطار الذي خاض معركة التحرير ، و تحول الجبية إلى الحزب 

الوحيد الذي يحق لو النشاط و ضرورة تحييد القوى المناىضة لالشتراكية و أن تعدد األحزاب ال يخدم إال 
 ، ىذا النيج الذي التزمو النظام افقد المجتمع ىويتو االجتماعية 1البرجوازية و مجموعات الضغط األجنبية

و السياسية، فقد أصبح خاضعا إلدارة الدولة ، و ال تربطو أي صالت مع بعضو البعض، فالجماىير ىي 
مجموعة أشخاص توجييم الدولة و تممي عمييم إرادتيا ، و عندما بدأت ىذه األخيرة تعجز عن االستجابة 
إلى مطالبيم المتنامية بسبب تراجع أسعار النفط وفي المقابل تزايد عدد السكان و ضعف اآللة اإلنتاجية ، 

 ، و 2راحت الجماىير تقطع حبال الصمة بينيا و بين السمطة ، و بدا التذمر الشعبي و السخط الجماىيري
عند وقوع ىذه األزمة ظيرت الحركة اإلسالمية حاممة معيا اإلصالحات ، و قد بمورة خطابا سياسيا يحمل 

في طياتو مشروع تبني الحكم اإلسالمي الذي أساسو العدل و المساواة و رفع الغبن عن الكادحين، و 
حممت في الوقت ذاتو فساد وجور و ظمم الحكام بسوء تسييرىم لمموارد، حيث جعمت المساجد منبرا ليا و 
سخرت ليا األئمة و الدعاة ممن لدييم القاعدة الجماىيرية، إذ استأنس بيم الجزائريين و ظنوا أنيم ليسوا 

وحدىم في مواجية التيميش و تغيرت نظرتيم إلى الحياة، فيم ليسوا محكومين يسعون إلى تحقيق مطالبيم 
من عند الدولة، بل أنيم مؤمنون يسعون إلى تطبيق الشريعة، فارتبطت أرواح الماليين منيم بيذا الرباط 
االجتماعي الجديد، و تفجرت منيم روح التضامن فأبدعوا أيما إبداع و أصبح لحياتيم معنى بعدما كانوا 

 . 3ال يرون الحياة إال من خالل جبية التحرير الوطني و الدولة 
، و التي فازت فييا 1991 أو التشريعية ديسمبر 1990   و أكدت ذلك نتائج االنتخابات سواء المحمية 

الجبية اإلسالمية لإلنقاذ، و التي لم تكن تؤمن بالديمقراطية كنمط لحرية التعبير و ال تطيق االختالفات 
اإليديولوجية واالقتصادية وحتى االجتماعية، وبذلك أعيد إنتاج مبدأ نفي الخالفات السياسية و االقتصادية 

و االجتماعية الذي قامت عميو جبية التحرير الوطني و حكمت بو البالد ألكثر من خمس و عشرين 
سنة، إن نفي االختالف بالنسبة لمفائزين باالنتخابات، ليس من اختراع قادة الجبية لالستحواذ عمى السمطة 

                                                           
  .229، ص1993، سراش للنشر، تونس نموذجا: الدولة و التنمية في المغرب العربيعبد اللطٌف الهرماسً، -  1
 .46خالد الشاٌب ، المرجع األنف ذكره، ص -  2
، فً مجدي حماد و عناصر أولية لتحليل مقارن: الحركات اإلسالمية في المغرب العربيعبد اللطٌف الهرماسً، -  3

، بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة، دراسات في الفكر و الممارسة: الحركات اإلسالمية و الديمقراطيةآخرون ، 

  .316 ، ص1999
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أو البقاء فييا أو تقنية إلدارة الشؤون السياسية، انو قناعة ال يراودىا شك عند الماليين من مناضمي جبية 
 .1اإلنقاذ، فثقافتيم السياسية تقوم عمى ذلك

 ، حاولت 1989     إذا فالسمطة من خالل محاولة االنفتاح الذي عرفتو الجزائر مع إقرار دستور 
دماج كل الحساسيات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بيدف  ماسسة الخالف داخل النظام السياسي، وا 

توسيع دائرة النخبة الحاكمة ، لكن نتائج االنتخابات و فوز الجبية اإلسالمية لإلنقاذ بكل ما تحمل من 
فمن جية حاولت بعض القوى " الماسسة"ثقافة سياسية، قرأ عمى انو رفض من طرف الشعب ليذه العممية 

تجاوز مبدأ نفي الخالفات و إيجاد وضعية جديدة و لو شكمية تتالءم و تطورات النظام السياسي، قابمتيا 
قوة اجتماعية متجذرة ترفض ميالد ىذه الوضعية و تجعل من العممية الديمقراطية، مطية الستالم الحكم 
الذي ال مجال فيو لالختالف و التعدد فكان حتميا أن تقع المواجية و كانت أفضل وسيمة إلدارتيا ىي 

  .2استعمال العنف بقصد استئصال و اجتثاث الخاسر فييا
 المحاور الجوهرية لمصراع السياسي في الجزائر : المطمب الثاني

    يعد االختالف الجوىري الذي عصف بالجزائر سنوات الرعب إلى القضايا الحساسة أىميا اختالف 
اإليديولوجيات العقائدية و يرجع ىذا إلى تضارب الرؤى الفكرية، و بروز الجدل بين مشروع الدولة 

اإلسالمية من جية، و النظام الجميوري من جية أخرى، و أيضا قامت جدلية بين دعاة التعريب و ما 
، و قد نجم عميو أضرار جمة عمى قطاع التربية و التعميم و إنتاج ةقابميا من أنصار المنظومة الفرانكفوني
 المسالة االمازيغية، و توظيفيا في إدارة الصراع شكمت جدال زاد من سالقيم و الرموز، باإلضافة إلى تسيي

معاناة الجزائريين، و قد دارت بين أصحاب المصالح النافذين بالسمطة و نظرائيم من المحافظين و قد 
في الجزائر و " الحرب األىمية"انعكس ذلك سمبا عمى االستقرار، تعتبر ىذه أىم المحاور التي داري حوليا 

 .كميا قضايا بالكاد تتعمق باليوية الوطنية، الشيء الذي جعل منيا قضايا جد حساسة و خطيرة
 :جدلية الدولة اإلسالمية و النظام الجمهوري -1

 من الحزب الواحد إلى ل    لقد فات الجزائريين تحديد شكل الحكم الذي يريدون عندما فكروا من االنتقا
التعددية، فاإلسالميون باإلضافة الفتقارىم إلى مشروع واضح المعالم، أخافوا جميع األطراف المشاركة في 

 في ذلك مالعممية فيم يتبنون الطرح الديمقراطي فقط لموصول إلى السمطة ثم االنقالب عميو، و شعاره
المعزولة " ، في مقابل ىذه الشعارات المتطرفة نجد ارتباك القوى العممانية"نذىب إلى االنتخابات مرة واحدة"

شعبيا و التي تتبنى الطرح الديمقراطي لكنيا ترفض اإلسالميين كشريك في العممية االنتخابية، فيم يريدون 
  .3ديمقراطية عمى المقاس، السمطة فييا ليم، فمقابل التطرف اإلسالمي نجد نزعة تسمطية عممانية

                                                           
  .306المرجع األنف ذكره، ص -  1

2
 - Mustapha BEN CHENANE,"Algérie: la Transition au Prix de la Tragédie "Défense nationale, vol 04, 

Avril 1998, p 124. 
  .03خالد الحروب، المرجع االنف ذكره، ص -  3
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   قد تختمف وجيات النظر في تحديد من ىم اإلسالميون ؟ ىل ىم أولئك الذين يتخذون من اإلسالم كما 
عاشو السمف مرجعية إلقامة دولة الحق و العدل؟ و ىم بال شك سيصطدمون مع أساليب الحياة الحديثة، 
و عمى كل المستويات و من ثم فيم دعاة لمتطرف و األصولية الدينية، أم أنيم أصحاب اإلسالم المعتدل 

المتنور و الذين يتخذون من معالم اإلسالم مرجعية ليم مع مراعاة فقو الواقع و التكيف معو؟ أم أنيم 
أولئك الذين يحسبيم الكثير من المتتبعين لمشأن الجزائري، عمى أنيم تعبير سياسي لإلحباط و فقدان 

األمل، الذي أصاب المجتمع الجزائري من جراء الفشل الذريع لممشروع التنموي و إقامة الدولة الوطنية، و 
الذين يمثمون كذلك حالة الخوف من الدخول لعصر الحداثة و التنمية، و يرفضون كثيرا من القيم العالمية         

النبيمة عمى افتراض أنيا قيم يستخدميا الغرب بقيادة أمريكا و أوروبا إلخضاع العالم اإلسالمي والعربي ، 
  .1كالديمقراطية و حقوق اإلنسان و حرية التعبير و التعددية

    إن مقصودنا عن اإلسالميين ىم المتشبثون بالصور النمطية لمحياة اإلسالمية كما عاشيا أسالفنا و 
الذين يعتبرون أنفسيم طميعة تدافع عن اليوية اإلسالمية ضد المشروع الغربي، بين ما ىو صالح و مفيد، 

و مما ىو ضار و فاسد، و بأساليب تميل إلى العنف و الرفض الراديكالي و دون استيعاب األوضاع 
  .  2الداخمية و التيديدات الخارجية في مطالباتيم بإقامة الدولة اإلسالمية

   في مقابل ىاتو الثمة من اإلسالميين نجد فريقا استحوذ عمى مراكز ىامة في ىرم الدولة و كذلك 
اإلعالم و يسعى بعض غالتو إلى محاربة و استئصال كل ما ىو عربي و إسالمي، و ىذا الفريق ىو 
نتاج االستعمار الفرنسي، الذي حاول طوال فترة تواجده عمى ارض الجزائر مسخ اليوية الوطنية و بناء 

دعائم الثقافة الفرنسية، و ذلك من خالل منع تدريس المغة العربية، ثم اعتبار المغة العربية لغة أجنبية، و 
ربط كل أشكال الترقي والحراك االجتماعي و االقتصادي و االلتحاق بوظائف الدولة العميا بمدى استيعاب 

بالمدارس " القيم والثقافة الفرنسية، و قد استمرت ىذه التأثيرات بعد االستقالل من خالل خريجي ما عرف 
  . 3الذين صاروا ىم الوزراء و السفراء و رؤساء أجيزة الدولة و ضباطيا لعقود طويمة" العميا

 الجزائر، إلى مجارات التحوالت العالمية، و إطالق شيء من ي    وبعد أن اضطر النظام السياسي ف
الحرية الداخمية، سارع ىؤالء إلى قطع الطريق أمام أي كان خارج نادييم، وخاصة إذا كان الفائز إسالمي 

إال من دخل في حزبيم، و ال تدار المعركة في " الكرسي"فقد انعقدت خناصرىم عمى أن ال يصل إلى 
، لقد ىددوا الدولة في مظاىرات عارمة في العاصمة، يوم فازت 4الجزائر إال تحت إشرافيم و بتخطيطيم

                                                           
الحركات اإلسالمية و ، فً مجدي حماد، الديمقراطية في الخطاب السياسي الحديث و المعاصرزكً احمد، -  1

  .76-75ص - ، ص1929مركز دراسات الوحدة العربٌة، : دراسات فً الفكر و الممارسة، بٌروت: الديمقراطية
الحركات اإلسالمية و ، فً مجدي حماد، الحركات اإلسالمية بين سلفية الشكل و سلفية المضمونخالد شوكات، -  2

 . 226-212ص -  ، صالديمقراطية
 .48-39ص - ، ص1993، القاهرة، دار األمٌن، العنف السياسي و أزمة التحول في الجزائرعبد الباسط دردور، -  3
  . 75، ص 1995، الجزائر ، المؤسسة الجزائرٌة للطباعة، جذور الصراع في الجزائرابوجرة سلطانً، -  4
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التي ترفض االعتراف بنتائج االنتخابات، و ىي " لجنة اإلنقاذ" لذلك ا، و شكموذالجبية اإلسالمية لإلنقا
 .1إرادة الشعب، ال لشيء ألنيا في غير صالحيم اإليديولوجي فيم ديمقراطيون بال ديمقراطية

 :معركة التعــريب -2
 يتمركز أنصار التيار العروبي في قطاع التربية و التعميم، وبعض الصحف التي تنشئيا بعض   

األحزاب و بعد االستقالل احتدم الصراع بين النخب المعربة و بين أصحاب الثقافة الفرنسية و أخذت 
المناقشات بينيم حول قضية التعريب بعدا إيديولوجيا، حيث أن النخب المفرنسة و النافذة في أجيزة الدولة 

استطاعت أن تدير ىذا الصراع بكفاءة عالية فأوكمت القطاع التقني االقتصادي و المالي و قطاعات 
الصناعة و التخطيط إلى اإلطارات المفرنسة تاركة ما اعتقدتو غير مؤثر في القرار الوطني لمنخب 

المعربة، و قد ولد ىذا التقسيم لمعمل في الجزائر و القائم عمى أساس لغوي جدال اجتماعيا خطيرا حيث 
تحولت النخب المعربة إلى مواطنين من الدرجة الثانية و يشكمون األغمبية الميمشة من طرف نخب 

 . 2متفرنسة حاكمة و متنفذة 
   و في مطمع الثمانينات أعمن الرئيس الشاذلي بن جديد إصراره عمى متابعة مشروع تعريب قطاع التعميم 
العالي فتراجعت النخب المتفرنسة و اختفت وراء المسالة االمازيغية لعرقمة سياسة التعريب التي بدأت تيدد 
حصون التيار الفرانكفوني و بدا المعربون يزحفون إلى أجيزة الدولة و استمموا العديد من الحقائب الوزارية 

 .3الحساسة و عين منيم السفراء ، كما اقر الرئيس الشاذلي إنشاء المجمس األعمى لمغة العربية
     لجأت النخب الفرانكفونية إلى اإلعالم لتبدأ حممة دعائية تشير فييا بالمدرسة األساسية، وتمصق فييا 
صفة البعثيين بالقائمين عمييا و أنيا أصبحت مصدرا إلنتاج الرجعية و التخمف، و فيما بعد اتيمت عمى 

رمز التوجو " ديكارت"أنيا مصدر لتخريج اإلرىابيين، وقاموا باحتجاجات قوية من اجل اإلبقاء عمى ثانوية 
 .4المتفرنس حيث يدرس أبناء النخب المتغربة، كما طالبوا بإلغاء مادة التاريخ من برامج التربية والتعميم

    و مباشرة بعد إلغاء االنتخابات التشريعية و تشكيل المجمس األعمى لمدولة صدر المرسوم التشريعي 
، يجمد قانون استعمال المغة العربية الذي اقره، المجمس الشعبي 1992 جويمية 04 الصادر في 92-02

 1989 من دستور03، باإلضافة إلى كون ىذا المرسوم غير دستوري بحكم مخالفتو لنص المادة 5الوطني
و التي تثبت المغة العربية بأنيا المغة الوطنية و الرسمية ويفترض أن تأتي مختمف اإلجراءات التنظيمية و 

 ظروفا غير عادية و االقانونية موافقة ليذا النص، فان المرسوم غير أخالقي كذلك إذ أن واضعيو استغمو
أجواء مميئة بالحزن من جراء اغتيال الرئيس محمد بوضياف، و مرروا ىذا القانون إشباعا لنزعتيم 

                                                           
  .146، ص 1996، الجزائر، دار األمة، الحقائق و المغالطات: الهوية الوطنيةاحمد بن نعمان، -  1
مركز دراسات الوحدة :،بٌروتاألزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية واالقتصادية والثقافيةسلٌمان الرٌاشً وآخرون،-  2

  455، ص1999العربٌة،
  .98 ، ص 2002 ، الجزائر، دار المعرفة ،دعاة البربرية في مواجهة السلطةرابح لونٌسً، -  3
  .01 ، ص 06/12/2004، ٌومٌة الشروق ، بتارٌخ نكبة التعريب في الجزائرمحمد العربً الزبٌري، -  4
  .455، ص الرجع االنف ذكرهسلٌمان الرٌاشً، -  5
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اإليديولوجية و انتقاما من لغة الشعب الذي أىانيم في االنتخابات، واستغالال لتواجدىم من خالل رضا 
 .1مالك في المجمس األعمى لمدولة

     تراجعت السمطة عن ىذا المرسوم غير الشرعي خالل فترة حكم الرئيس األمين زروال حين صوت 
، و حدد تاريخ سيرانو 1996 ديسمبر 17المجمس الوطني االنتقالي عمى قانون تعميم المغة العربية بتاريخ 

 بالنسبة لمتعميم العالي، و قد أثارت ىذه الخطوة حركات احتجاجية بتحريض 2000 و سنة 1998بين 
أن التعريب بيذا الشكل ىو  "(جون فرانسوا ديفال)من أطراف فرنسية، حيث ذكر الفيمسوف الفرنسي 

تطيير لغوي، يمكن أن يدفع بالنخب الجزائرية المتفرنسة إلى البؤس أو إلى اليجرة ، و أن المزعج في ىذا 
القانون انو لم يستوحي فيما يبدوا من التعمق بالمغة الوطنية أو بإحدى المغات الوطنية، بقدر ما ىو نابع 

 .    2"من كراىية فرنسا التي تعطي الجزائر العشرات من المميارات إلى أبنائيا
 :تسييس القضية االمازيغية -3

    تعد الجزائر من بين الدول العربية متوسطة التجانس فيي تحتوي عمى تكوينات اثنيو تصل إلى حد 
والثقافة االمازيغية، و تشير بعض التحميالت إلى أن االستعمار " األقمية البربرية" متمثمة أساسا في 20%

الفرنسي عمل عمى تغذية االختالف بين البربر وبقية المناطق الجزائرية، و قد انشأ لذلك األكاديمية 
، و حاولت فرنسا تسييس ىذه القضية لخمق لوبي يسعى لإلبقاء عمى الثقافة 1967البربرية في باريس 
 .3الفرنسية في الجزائر

    و قد عرفت القضية البربرية والثقافة االمازيغية، كبقية القضايا الحساسة في الجزائر مثل التعريب و 
الحريات السياسية و الحركة اإلسالمية تضييقا من السمطة الحاكمة بسبب التوجو االشتراكي و الحزب 

 أخذت الحركات البربرية من خالل نشاطاتيا المتعددة تبث 1989 فيفري 23الواحد، ومع اعتماد دستور 
وجودىا كيويات بربرية، فقد نظمت ىذه الجماعة و التنظيمات العديد من اإلضرابات العامة في منطقة 

القبائل، و قادت مظاىرات عامة في كل من تيزي وزو و بجاية و العاصمة، كما قاطعت الموسم الدراسي 
 و المتضمن تعميم استعمال المغة العربية استياء كبيرا لدى 05/91 ، و قد احدث القانون رقم 1994سنة 

البربر الجزائريين خاصة أولئك المتواجدين في مناطق القبائل سواء الكبرى أو الصغرى و نزل عشرات 
اآلالف منيم إلى الشارع منددين بالقانون الذي اعتبروه عنصريا و غير متسامح و ال يتجانس و التعدد 
الثقافي في الجزائر، كما قامت مجموعة من النواب ذوي األصول البربرية بالتقدم بمشروع قانون يتضمن 

، و تشير بعض التحاليل إلى أن 4االعتراف بالمغة االمازيغية كمغة رسمية ووطنية مثميا مثل المغة العربية
ىي من وراء كل ىذه النشاطات لمواجية مد التعريب في الجزائر، فتستر ىذه " الفرانكو شيوعية"األطراف 

                                                           
 .1996 أكتوبر 29 إلى 22، الصادرة فً 285، أسبوعٌة الشروق، العدد التحالف ضد التعريبمحمد عباس، -  1
2
 www. Islam online.Net           ، على موقعالتعريب أم المعارك الثقافية في المغرب العربيصالح الدٌن الجورشً، -  

  .226-203ص - ، ص2002مركز دراسات الوحدة العربٌة،:، بٌروتمستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعٌل قٌرة وآخرون، -  3
4 - Gilbert, GRAND GUILLAUME, Arabisation et Politique Linguistique au Maghreb, Paris: édition G.P 

Maison  ruma et l'arose, 1983, p 127. 
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الجماعات وراء مطمب مشروع لشرائح جزائرية ذات أصول بربرية يعقد من إمكانية عزليا و فضحيا أمام 
 و ة، و الدليل عمى ذلك أنيم حريصون جدا عمى كتابة حروف االمازيغية بالالتيني1الرأي العام الوطني

 نوعا من االنفراج بخصوص القضية االمازيغية ، حتى و إن ظمت المغة العربية أساس 1995عرفت سنة 
السياسة المغوية في الجزائر ، فعمى اثر السنة البيضاء التي قام بيا تالميذ مدارس منطقة القبائل قامت 
السمطة بفتح حوار مع بعض زعماء المنطقة، واتفقوا عمى إنشاء المحافظة السامية لالمازيغية ، و التي 

تتبع مباشرة رئاسة الجميورية ، و قد بادرت ىذه الييئة باقتراح مجموعة من المشاريع تتعمق بتعميم 
االمازيغية، و رغم ىذا االنجاز إال أن مناضمي القضية لم يقتنعوا بو و رأوا فيو ىيئة سياسية إدارية يمكن 

 . 2أن تتراجع، وكثفوا نضاليم في اتجاه اعتماد المغة كأحد مكونات اليوية الوطنية و إدراجيا في الدستور
 و في الديباجة اعترف 1996    رغم استمرار المغة العربية لغة رسمية وحيدة في البالد، إال أن دستور 

أن البعد االمازيغي ىو احد األبعاد األساسية لميوية الجزائرية، لكن الجمعيات و التنظيمات البربرية، رأت 
في ذلك مراوغة من السمطة و محاولة لمتالعب بجيودىم و مطالبيم، و ظموا متمسكين باالعتراف 

 .3باالمازيغية، كمغة رسمية في الجزائر و إعادة االعتبار لمثقافة االمازيغية
     و في األخير يبدوا أن األسباب العنف في الجزائر ليست سياسة من يتمحور حول من يمتمك أحسن 
البرامج و أرقى األفكار لخدمة ىذا الشعب، إنما ىي نتاج ثقافة استئصاليو أساسيا إيديولوجي عقائدي، 
ثقافة ترفض الشريك و تسعى لمقضاء عميو بشتى السبل و عمى كل المستويات، فقد استيدفت الجبية 

اإلسالمية لإلنقاذ بعد انشطارىا إلى جماعات مسمحة كل شرائح المجتمع، و قد اختمف إدراك و تصورات 
، فالجزراة و ىم كما 4ىذه الجماعات لالزمة والعنف، فكان لكل واحدة منيا إستراتيجيتيا في العمل المسمح

لبسوا الرداء المناسب لشعور عميق في الحقد االجتماعي عمى النخبة الفرانكفونية " الياس بوكراع"يصفيم 
، وىي جناح مسمح (FIDA)، وقد قاموا بتأسيس الجبية اإلسالمية لمجياد المسمح 5و العداء لمتيار السمفي

نخبوي يحتوي عمى عناصر ذات تكوين جامعي و تعمل عمى ارتكاب أعمال عنف ذات تأثير إعالمي 
، إلى جانب الجزراة 6شديد ، وتستيدف الضباط والشخصيات السياسية والفنانين والمثقفين والصحفيين

ىناك أصحاب النزعة التكفيرية بقيادة الياشمي سحنوني، وىي جماعة متطرفة أخرجت من دائرة اإلسالم 
حتى قادة الجبية أنفسيم فضال عن باقي الشعب الجزائري، إلى جانب ىؤالء و أولئك ىناك من يعرف 

                                                           
1
  .127، ص المرجع االنف ذكرهابوجرة سلطانً، -  

2 - Salem CHAKER,"OU EN EST LE BERBÉRISME EN Algérie", dans langue et littérature berbère, Paris: 

L'harmattan, 1996, p 53. 
3
 - Ibid., p 55. 

كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم، : الجزائرةأطروحة دكتوراه، جامع، مستقبل النظام السياسي الجزائرمحمد بوضٌاف، -  4

 .157، ص 2008 الدولٌة،قسم العلوم السٌاسٌة و العالقات 
-125ص - ، ص2001، الجزائر، دار النشر و التوزٌع، الجزائر الرعب المقدسإلٌاس بوكراع، ترجمة احمد خلٌل، - 5

186.  
  .275 ص المرجع االنف ذكره،- 6
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بالنزعة الجيادية وىم أكثرية أعضاء مجمس شورى الجبية اإلسالمية لالنقاذ، وىم ال يكفرون كل المجتمع 
و يؤسسون فتواىم عمى منيج اإلمام ابن تيمية و اإلمام احمد بن حنبل و امتدادات الوىابية و فكر سيد 

، و ىدفيم ىو إسقاط النظام القائم و إقامة أحكام الشريعة (معالم في الطريق)قطب و خصوصا كتابو 
كمرجع أساسي ووحيد لشرعية الدولة و يتوفر ىذا الفصيل عمى قاعدة جماىيرية واسعة ، و قد شكل ىذا 

، والحركة من (MIA 1991-1994)التيار مجموعات مسمحة متعددة منيا الحركة اإلسالمية المسمحة 
، وغيرىا من التنظيمات وكميا تجتمع عمى ضرورة العمل (MEI 1991-1998)اجل الدولة اإلسالمية 

المسمح و تنتيج العنف في مواجية الخصوم و المنافسين، و تسعى بكل ما تممك إلى استئصال من 
 .   1يعتقدون أنيم يحولون دون تطبيق الشريعة

    و في مقابل ىذه الثقافة المتطرفة و الدامية، الحظ كثير من المتتبعين قوات األمن التي من حيث 
أرادت أو لم ترد تورطت في لعبة العنف السياسي، و قامت بتجاوزات و خروقات ال تميق بأجيزة الدولة و 
شوىت سمعة البمد و جيشو، و أثارت شدة ىذه اليول الذي حصل في الجزائر تساؤالت المتتبعين لمشأن 

، و صح عن بعض الفارين من الجيش الجزائري ضباطا و جنود "من يقتل من ؟"الجزائري أىميا سؤال 
أنيم قاموا بعمميات اغتيال و اختطاف و إعدامات خارج إطار القضاء، و دبروا لمجازر راح ضحيتيا 

    2"باإلرىابيين" األبرياء والعزل من المواطنين الذين ال ذنب ليم إال أنيم أىل وجيران أو أصدقاء لمن سموا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .192-186ص -  صالمرجع االنف ذكره،- 1

2 - yahia ASSAM, "les Instruments Juridique De La Répression, Dossier", n°15, Comité justice pour l'Algérie 

2004, sur le site .www.algérie-tpp.org ,pp 34/41. 
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أطراف المشهد السياسي في رسم و بمورة العنف السياسي في : المبحث الثاني
 .الجزائر

انتشرت ظاىرة العنف السياسي في الجزائر بأشكالو المختمفة سواء ما يطمق عميو العنف السياسي      
، أو ما يطمق عميو (الذي يمارسو المواطنون أفرادا أو جماعات ضد األنظمة السياسية المتعاقبة  )الشعبي 

، والذي تمارسو الدولة من خالل أجيزتيا المختمفة ضد المواطنين (الرسمي)العنف السياسي المؤسسي 
أفرادا أو جماعات أو عناصر معينة منيم، و حيث أن ىذه الظاىرة يكتنفيا الكثير من الغموض في 
جوانبيا المختمفة، فان ىناك حاجة ماسة إلى البحث و التحميل في جذور األطراف و القوى الممارسة 

. لمعنف السياسي في الجزائر 
   تعد األطراف المساىمة في رفع العنف السياسي في الجزائر موضوعا شائكا، و يعود ذلك إلى التعدد 
األكبر في منابعو، و تعدد القوى الممارسة لو، وفق أشكال متفرقة، إذ يرى كل طرف استئصال اآلخر 

 إلى قسمين 1بسبب اختالف اإليديولوجيات، و لمتمييز بين تمك القوى وجب تفرقتيا وفق صيغتيا الدستورية
: رئيسيين

  و المتمثل في القوى الرسميةالعنف السياسي الرسمي- ا
   . و يتجمى في جماعات المعارضة و خاصة اإلسالمية منياالعنف السياسي غير رسمي- ب
 

 القوى الرسمية و ممارساتها الممنهجة لمعنف السياسي : المطمب األول
 ،1988 أكتوبر العنف التي شيدتيا الدولة في أحداثكشفت التطورات التي حدثت في الجزائر منذ     

االعتماد الكامل لمسمطة  اذ كانت نقطة بداية المواجية بين المؤسسة العسكرية وقوى اإلسالم السياسي،وأن
، فقد أدت دورا محوريا في انتشار  لمحكم في الجزائراألساسيىي المحور  والمؤسسة العسكريةبات في يد 

 .العنف السياسي في الجزائر، وتجمى ذلك من خالل الممارسات العنفية و الغير شرعية
   تتمتع القيادة العسكرية و خاصة في دول العالم الثالث بييمنة كبيرة في اتخاذ القرار جعميا مركز قوة 
النظام و محور التوازن السياسي في الدولة، إذ ىي من تقبض عمى مفاتيح السمطة، وىي صاحبة القرار 
ال كان مصيره  في تعيين لمرئيس و إقالتو، لذا فقد وجب عميو الخضوع ليا وعدم تحقيق استقاللية نسبية وا 

، حيث كانت لممؤسسة العسكرية تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة لتجاوز األزمة فقد كان خيارىا *اإلبعاد
 .الوحيد إقالة الرؤساء و االستناد إلى قوى الردع العسكري بوصفيا أداة أخيرة لحسم األزمات السياسية 

                                                           
و لو أننا فً الحالة الجزائرٌة، ال ٌمكننا التكلم عن وجود وضعٌة دستورٌة نتٌجة الفراغ الذي أحدثته إشكالٌة إقالة -  1

. 50، ص عن رمضاني مفتاح، المرجع االنف ذكرهالرئٌس الشاذلً بن جدٌد مع حل البرلمان ، 

كان لك واضحا من خالل سلوك المؤسسة العسكرٌة، حٌث نجد أنها أقالت الرئٌس الشاذلً بن جدٌد، وهً متهمة - *

بتصفٌة الرئٌس محمد بوضٌاف، وأخٌرا من خالل مجموعة من الضغوط أجبرت الرئٌس األمٌن زروال على االستقالة 
 (.96: 1998توفٌق المدٌنً،  )قبل نهاٌة والٌته 
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     و الجزائر جسدت ىذا النوع من العنف بشكل واضح جدا بعد االنتخابات التشريعية، فقد لجا الجيش 
إلى كل الوسائل لردع الجبية اإلسالمية لإلنقاذ من الوصول إلى السمطة تحت ذريعة إنقاذ الجميورية 

 :1يالجزائرية، و لتحقيق ىذه العنف تم استعمال عدة وسائل و أشكال من العنف السياس
 :إعالن حالة الطوارئ- 1
 يعد نظام دستوري مخصص لحماية الكيان الوطني من اإلخطار الناجمة سواء الداخمية أو الخارجية،   

بجممة من التدابير التي من شانيا نقل صالحيات السمطات المدنية إلى السمطات العسكرية، بغية صون 
 .مؤسسات الدولة و استعادة النظام العام

    إن إعالن حالة الطوارئ رسميا يؤكد عمى أن البالد دخمت في نفق مظمم، بعد انزالق األمور األمنية 
 يقرر » 86 في مادتو 1989والسياسية في الجزائر جراء إلغاء المسار االنتخابي، وعميو فقد نص دستور

رئيس الجميورية، إذا دعت الضرورة الممحة حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معينة بعد اجتماع 
المجمس األعمى لألمن و استشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة و رئيس المجمس 

الدستوري، و يتخذ كل التدابير الالزمة الستتباب الوضع، وال يمكن تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار 
 شعبان 05 المؤرخ في 44-92وقد فرضت بالمرسوم الرئاسي . 2«إال بعد موافقة المجمس الشعبي الوطني

 .1992 فيفري 09 ه، الموافق ل 1412
    حيث أن المتتبع ليذه الحالة يرى أن ىناك عدة تجاوزات ضد أي فرد أو جماعة مشتو فييا، من 

 .      جانب قوات الجيش بما لو من صالحيات
  :االستعمال المفرط لمقوى ضد المتظاهرين-2

استخدمت المؤسسة العسكرية العنف المفرط ضد المدنيين المتظاىرين مما اعتبره المتتبعين لمقضية     
باالنتياكات القانونية و الغير شرعية وذلك بالحصيمة الكبيرة من القتمى، وفي المقابل اعتبرتو السمطة عمل 

 .قانوني وواجب من اجل الحفاظ عمى األمن و النظام العام
 1988   و النظام الجزائري كان سباقا في استعمال العنف ضد المواطنين، حيث منذ قيام أحداث أكتوبر 

وعدد الضحايا في ازدياد متواصل، وخصوصا بعد المجوء إلى الجيش بعد تعثر قوات األمن في أداء 
 .   3مياميا

 :االعتقاالت السياسية- 3
و ىو سموك يتضمن القبض عمى بعض المواطنين و التحفظ عمييم تنفيذا ألوامر إدارية، دون      

تعد االعتقاالت لممعارضين لمنظام السياسي في الرأي والمعتقد أو  إذ ،1إصدار أحكام قضائية عامة
                                                           

 .50، ص المرجع االنف ذكرهرمضانً مفتاح، - 1
 فبراٌر 28 المؤرخ فً 18-89 رقم مرسوم رئاسيالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، رئاسة الجمهورٌة، - 2

 الصادر بتارٌخ 09، الجرٌدة الرسمٌة رقم 1999 فبراٌر 23، ٌتعلق بنشر تعدٌل الدستور الموافق علٌه فً استفتاء 1989

 .246، ص 01/03/1989
 .52، ص المرجع االنف ذكرهرمضانً مفتاح، - 3
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االنتماء السياسي أو تعاطفو مع معارضيو ومساندىم ظاىرة لطالما أرقت المشيد الجزائري، حيث تم إنشاء 
معتقالت أمنية في الجنوب الجزائري احتوت الكثير من النشطاء السياسيين، وعميو من الصعب تقدير 

 اآلراء، فبينما يقدرىا رئيس المجنة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتيا تأعدادىم حيث تضارب
، فان مصادر أخرى غير رسمية تعتبر عدد المعتقمين اكبر 2 ألف معتقل18فاروق قسنطيني بما يقارب 

من ذلك بكثير ، فالمجنة الجزائرية لمدفاع عن معتقمي المراكز األمنية، وعمى رئيس لسانيا نور الدين 
 . 3 ألف24 ألف و 18بمموىوب، تعتبر عدد المعتقمين ما بين 

   و كانت االعتقاالت تتم بطريقة عشوائية و لمجرد االشتباه، و في بعض االحيان لتصفية الحسابات،  
وقد طالت جميع شرائح المجتمع من مواطنين بسطاء إلى شخصيات معروفة و كوكبة من النخبة عمى 

، واإلعالمي الراحل فحاصي، و النجم (أستاذ العموم السياسية بجامعة الجزائر)غرار الدكتور سميم قاللة 
   .4 شيرا44الدولي الجزائري صالح عصاد الذي مكث في المعتقل 

    خمقت تمك المحتشدات المميئة بالمعتقمين فجوة بين الشعب و السمطة و كانت سببا في التحاق الكثير 
من العناصر إلى صفوف الجماعات المسمحة وجعميم يبحثون عن ما يدافعون بيم عمى أنفسيم و كذلك 

 .انتقاما مما حدث ليم من تجاوزات و تعسف في حقيم
 :التعـــذيب- 4

 َيحُظر القانون التعذيب وغيره من أشكال المعاممة السيئة في جميع األوقات، و يقضي بمعاممة     
 المحتجزين وفقا ألحكام و مبادئ القانون الدولي اإلنساني و غيره من المعايير الدولية، إذ أن الواقع

 بدا أن النظام 1991السياسي في الجزائر يعكس ذلك تماما ومنذ بدأت فصول الحكاية بانقالب عام 
الجزائري تولى ممارسة التعذيب، وانو لم يقم بأي إجراء لوضع حد لو، و يعمم كل جزائري أن آالف 

الضحايا قد تعرضوا لمتعذيب الذي تمارسو مصالح األمن الخاضعة لمسمطات العسكرية أو المدنية، وتمك 
 . 5الممارسات ليست أفعاال منعزلة بل سياسة بل سياسة إدارية سارية، مستخدمة بطريقة محكمة و منظمة

انو ُيستخدم .     و قد أصبحت ممارسة التعذيب جزا ال يتجزأ من االستجوابات و بديال عنيا أو مكمال ليا
لمحصول عمى االعترافات التي تسيل اإلدانة في المحاكم و يستخدم التعذيب أيضا بغرض العقاب أو 

 .6كوسيمة ضغط و تيديد من اجل ضم مخبرين جدد
                                                                                                                                                                                     

، المستقبل العربً، 1987-1982 العنف السياسي في مصر دراسة تحليلية مقارنة ة، ظاهرحسنٌن توفٌق إبراهٌم- 1

 .35، ص 1988، نوفمبر 117العدد
 : ألف من معتقلً محتشدات الصحراء عن 18غنٌة قمراوي، قسنطٌنً ٌعترف بحق -  2

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=18341                                                                                                           
 :نقال عن. كامل الشٌرازي، لجنة الدفاع عن معتقلً المراكز األمنٌة تطالب برد االعتبار لهم- 3

http://elaph.mobi/web/mobile/templates/article.aspx?articleid=639982                                                                    
4
 .، نفس الصفحةالمرجع االنف ذكره-  

معهد : ، جنٌف1، طتحقيق عن التعذيب في الجزائرمنتدى باحثً شمال إفرٌقٌا، مشروع الشهادة و التوثٌق التارٌخً،-  5

 .14، ص2003الهوقار، 
 .، نفس الصفحةالرجع االنف ذكره-  6
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    إن المرحوم حسين عبد الكريم الذي كان يشغل منصب أمين ديوان السيد عباسي مدني زعيم الجبية 
و لقد أدلى . 1992 أغسطس 26اإلسالمية لإلنقاذ قد اتيم بمسؤولية تفجير مطار الجزائر العاصمة في 

 :بتصريح في قفص الشيود أمام القضاء قال فيو
 و فزت فيها، وقد صوت لصالحي مئة ألف شخص عمى مستوى 1991 ديسمبر 26لقد ترشحت لالنتخابات التشريعية يوم   " 

 يوما في احد مراكز االعتقال و نقمت مرتين إلى مستشفى عين 34 و قضيت 1992 سبتمبر 6و اعُتقمت في . دائرة بوزريعة
و . و أوشكت أن افقد سالمة عقمي من شدة التعذيب، و ظننت وقتها أن اجمي قد اقترب.النعجة العسكري لعالج كسر جمجمتي

و لو قالوا لي تحت التعذيب أنني أنا الذي قتمت أبي . حينها لو سألوني عن زلزال الشمف و الناظور لقمت أنني أنا المسؤول عنهما
         1".و أمي و الرئيس الراحل بوضياف ألجبتهم بنعم

التعذيب ال يشرف المجتمع الوطني الذي يبقى مستسمما أمام .     التعذيب فضيحة ال عذر و ال مبرر ليا
التعذيب يغزي كل المجتمع الوطني رغم انو مغزو سوى إلى أولئك الذين يمارسون ىذا . ىذه الفظيعة

 .2العمل الوحشي أو يسمحون بو أو يخفونو
 :أحكام اإلعدام المرتبطة بقضايا سياسية- 5

 يشكل اإلعدام العقوبة األقصى في سمم العقوبات، فال شيء يفوق إنياء حياة إنسان بقرار إنسان مثمو،    
لكن يتعدى عقوبة اإلعدام نفسيا إلى اإلعدام السياسي و الذي يتم فيو إنياء حياة الخصم السياسي بحجة 

أن وجوده يمثل تيديدا لألمن و النظام السياسي أو بحجة تحقيق العدالة في طاغية ارتكب جرائم بحق 
شعبو أو بحق اإلنسانية ، و كثيرا ما تصدر أحكام اإلعدام بشان القضايا السياسية ، و خاصة عندما 
تكون ىناك حالة طوارئ حيث تشكل محاكم خاصة، و إجراءات التقاضي أماميا ال يجوز الطعن في 

أحكاميا، حيث تم رصد أحكام اإلعدام التي صدرت في بعض القضايا السياسية ، بمغ عدد حاالت الحكم 
 ما 1994 حالة، في حين بمغت سنة 300 أكثر من 1993فييا باإلعدام بحق اإلسالميين سنة 

 .3 حكم غيابي1463 حكما باإلعدام من بينيا 1661يتجاوز
 :االخفاءات القسرية- 6
إن مسالة االخفاءات القسرية محزنة جدا، و تبقى شوكة في حمق المسؤولين الجزائريين، و قد أحصت    

وقد ألقت أالف من عائالت المفقودين، التي رفضت . 4رابطتنا أكثر من أربعة آالف حالة اختفاء موثقة
خيار االستسالم و الخضوع و التنازل صيحة إنذار ارتسامية و نداء ممح إلى الرأي العام الوطني و 

الدولي تطالبيم فيو بممارسة ضغوط عمى السمطات الجزائرية حتى تعطي ىذه األخيرة جوابا واضحا عن 
ماذا فعمتم بالمفقودين؟، أخذتموىم أحياء أرجعوىم : "السؤال الذي يطرحو أىالي المفقودين ليا منذ سنوات

، و لوضع حد لمغالطات السمطة التي تدعي ان كثيرا من المفقودين قد التحقوا بالجبال أو "!أحياء

                                                           
 . 10/05/1993 بتاريخ (El Watan)جرٌدة الوطن  : ، لالطالع أكثر انظر15، ص المرجع االنف ذكره-  1
 .، نفس الصفحةالمرجع االنف ذكره-  2
  92، صالمرجع االنف ذكرهحسنٌن توفٌق إبراهٌم، -  3
 .16، ص المرجع االنف ذكرهمنتدى باحثً شمال إفرٌقٌا، -  4
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بالخارج، قدمت عائالت المفقودين براىين موثقة تدل عمى أنيم اختطفوا إما من منازليم أم مواقع عمميم 
أو بعد عودتيم، من طرف مصالح األمن أو الدرك أو الشرطة، و سوف يحكم العالم عمى السمطات 

 .1الجزائرية بناءا عمى قدرتيا عمى حل مشكل المفقودين
 :المجازر- 7
 1993طمب رضا مالك ، الذي كان آنذاك رئيسا لمحكومة، ووزير داخمتيو سميم سعدي، عالنية عام    

، ىذا ما أعمنو رضا مالك، "آن األوان أن يغير الرعب مركزه"." إرىاب اإلسالميين" إنشاء مميشيات ألجل
مفسرا كالم وزير داخمية فرنسا آنذاك شارل باسكوا، الذي كان دعا قبل ذلك بقميل السمطات الجزائرية 

 فرقة 300 ، و منذ ذلك الحين بدأت السمطة في تكوين مميشيات وصل عددىا إلى 2"إلرىاب اإلسالميين"
 .3موت

أو " الجماعة اإلسالمية المسمحة"    و في الوقت نفسو انتقمت مصالح األمن العسكري إلى اليجوم بخمق 
، و كانت المجازر الكبرى التي حدثت في الجزائر خير دليل عمى ىذا االختراق، 4اختراقيا و استخداميا

ورغم تبرئة النظام . حيث أنيا حدثت بالقرب من مواقع الجيش كمجرة بني مسوس و بن طمحة بالعاصمة
 أغسطس 4 يوليو إلى 22الجزائري من كل تمك المجازر عن طريق الوفد االممي الذي زار الجزائر، من 

 . 5، إال أن الشكوك بقيت تحوم حول ىذا الموضوع1998 سبتمبر 10 و الذي نشر تقريره في 1998
     ىذه اإلجراءات جعمت خيار العنف ىو الخيار المتاح أمام القوى غير الرسمية و عمى رأسيا الجبية 

 . اإلسالمية لإلنقاذ أكثر من غيره من الخيارات األخرى في إدارة الصراع مع النظام السياسي
 
 
 
 
 

القوى غير الرسمية و استخدامها لمعنف السياسي : المطمب الثاني
إن الحديث عن القوى السياسية الفاعمة و المؤثرة في الجزائر يفرض عمينا دراسة اإليديولوجيات     

المتبعة لكل منيا و أيضا موقفيا من النظام السياسي، و عمى ىذا األساس نستطيع أن نحدد دورىا في 

                                                           
 17، ص المرجع االنف ذكره-  1
، ص 2001مركز الوحدة العربٌة، : ، بٌروت1ط. 1999-1958في أصل األزمة الجزائرية عبد الحمٌد براهٌمً، -  2

242. 
 .18، ص المرجع االنف ذكرهمنتدى باحثً شمال إفرٌقٌا، -  3
 .242، ص المرجع االنف ذكرهعبد الحمٌد براهٌمً، -  4
 .19، ص المرجع االنف ذكرهمنتدى باحثً شمال إفرٌقٌا، -  5
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ممارسة العنف السياسي، مع أن الجزائر تزخر بما يربو عمى خمسين حزبا سياسيا، إذ أنيا تختمف في 
 القاعدة الشعبية و درجة القبول لدى أوساط المجتمع، و عمى ىذا من حيثدرجة التأثير القوة و الوجود و 

 التي يعد المنطمق األساسي لدييا تطبيق الشريعة اإلسالمية، اإلسالميذات االتجاه سنتطرق إلى األحزاب 
  .في بيئة محمية و دولية مغايرة تماما

 الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ: أوال
   تعد عمـــاد التنظيمات اإلسالمية في الجزائر، حيث أنيا تأتي في مقدمة القوى من حيث اتساع االنتشار 

 ، وليا خبرة في العمل 1989و األكثر عددا و أنصارا، و قد تشكمت بوصفيا حزبا سياسيا في مارس 
السياسي و التنظيم المحكم و أسموب تعبئة الجماىير، ما مكنيا من السيطرة عمى الشارع الجزائري في فترة 

، وتعتمد الجبية عمى مبدأ الشورى و التشاركية في تصريف 1991 و التشريعية 1990االنتخابات البمدية 
األمور، وتحوي عدة تيارات فكرية متدرجة، و تنطمق بالتشدد الذي يمثمو عمي بمحاج إلى االعتدال الممثل 

  .الذي يقوده محمد سعيد" بالجزراة"في عباسي مدني و انتياء 
 تم إلغاء نتائج االنتخابات التشريعية مما ولد 1991   بعد الفوز الساحق لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ سنة 

غضبا عارما في أوساط المجتمع و أدى إلى  تفجير الوضع و تصادمات مع قوى األمن، وتم اعتقال 
 إذ بات واضحا أن لمجبية 1992 تم حل الجبية في مارس ىالقادة السياسيين لمجبية، ولم يمبث حت

جناحين، األول سياسي يتولى المطالب السياسية و يمثميا بشكل رسمي، و الثاني عسكري يتمثل الجيش 
، وكذلك الجماعة اإلسالمية المسمحة التي فيما بعد خرجت من تحت عباءة الجبية، وقد 1اإلسالمي لإلنقاذ

عممتا عمى توجيو ضربات قوية وموجعة لمنظام السياسي واستيداف المصالح الغربية في الجزائر و خاصة 
 .الفرنسية منيا، و أظيرت بان الدولة غير قادرة عمى إقرار األمن و االستقرار

  (حماس )حركة المجتمع اإلسالمي :  ثانيا
 بزعامة الشيخ محفوظ نحناح وذلك مع فتح التعددية 1991    نشا ىذا التنظيم السياسي في فبراير

الحزبية، الذي دعا إلى اإلصالح اإلسالمي وفتح أبواب الحوار وتجنب الصدام مع السمطة، باإلضافة إلى 
التشاركية والتنسيق مع القوى اإلسالمية األخرى، و يعد ثاني حزب من ناحية القوى اإلسالمية في الجزائر 

 بشكل سري، حيث اعتقل 1963بعد الجبية اإلسالمية لإلنقاذ، و كان لدييا نضال طويل يعود إلى سنة 
، 2 سنة15مؤسسيا بسبب الصدام مع السمطة الذي يعتبر أول عنف سياسي، وحكم عميو بالسجن لمدة 

أما المنطمقات الفكرية لحركة المجتمع اإلسالمي فإنيا تختمف عن منطمقات جبية اإلنقاذ فيي تميل إلى 
                                                           

 وفً الجزائر داخل مسلحة  نشاطات له وكانت ، لإلنقاذ اإلسالمٌة للجبهة العسكري الجناح وٌمثل 1994 عام تأسس - 1
 لإلنقاذ اإلسالمً الجٌش أعلن 1997  سبتمبر21هدنة وبتارٌخ إلعالن السلطة مع تفاوض 1997 عام محددة،فً مناطق
 الجزائر في التطرف وسياسة السلفية ،بوبكٌر أمل :ٌنظر للتفاصٌل المسلحة، لعملٌاته شاملة هدنة على السلطة مع باتفاق

 معركة : اإلنقاذ  غزوة ، قواص محمد ؛109 ص ،2008 بٌروت، األوسط، للشرق كارٌنغً مركز ،الصراع بعد ما
 بين الجزائريون اإلسالميون ، البا سٌفرٌن،  175 ص، 1998 بٌروت، الجدٌد، ، دار1ط ،الجزائر في السياسي اإلسالم
 .182 ص ،2003 القاهرة، للثقافة، األعلى ، المجلس 1 ط إبراهٌم، حمادة: ترجمة ،واألدغال االنتخاب صناديق

 . فً فترة حكم الرئٌس الشاذلً بن جدٌد1981قضى منها الشٌخ نحناح خمس سنوات فً السجن، و أفرج علٌه سنة -  2
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تعزيز العالقات مع السمطة السياسية و تجنب المواجية ، إذ تؤمن بالتغيير المرحمي و التدريجي، وكل 
ىذا لكونيا حركة نخبوية ال جماىيرية، أي أن القاعدة االجتماعية لمحركة تتمركز في األوساط المثقفة من 

 .جامعات و معاىد عميا و ىذا ما دعاىا إلى تبني االعتدال و الوسطية في عممية اإلصالح و التغيير
    تعد الحركة من الداعمين لممؤسسة العسكرية و ترك العنف السياسي و الصدامات، حيث عبر الشيخ 

بان الجبية ال تزال تعمل بفكر السرية و عقميتيا ، وال بد أن تتطور بشكل ايجابي وفقا "نحناح معمال ذلك 
، و تأكيدا لذلك برر تدخل الجيش 1"لمتطورات، و ال تحاول فرض أي وصاية عمى المجتمع باسم الدين

ونحن نؤمن اليوم بالقانون و الدستور الجزائري و ال بد أن يحترميما .. أن تدخل الجيش كان حكيما"بقولو 
، و أعمن تأييده القاطع بان قرار المؤسسة العسكرية بإلغاء االنتخابات التي فازت بيا الجبية 2.."الجميع
لو لم يتم إلغاء ىذه االنتخابات لعرفت الجزائر المصير ذاتو الذي "  كان حكيما حيث قال1991سنة 

 . 3"عرفتو أفغانستان و بورندي و النيارت الدولة الجزائرية
:  اإلسالميةحركة النهضة - 3

 تحت قيادة الشيخ عبد اهلل 1990    تأسست ىذه الحركة بوصفيا حزبا سياسيا معترفا بو في ديسمبر 
جاب اهلل الذي يعد احد العناصر النشطة في الساحة السياسية، حيث تعرض لالعتقال و السجن مرات 

، و 4عديدة، و البرنامج السياسي لحركة النيضة يتمحور حول اتخاذ الشورى منيجا و أسموبا في الحكم
تحتل قضية االستقالل أىمية كبرى في رؤية الحركة، و االستقالل في مفيوم الحركة ىو االستقالل 
السياسي و االقتصادي و االجتماعي و الثقافي، و ترى الحركة أن الحوار ىو السبيل إلى تحقيق 

االستقرار و إنياء العنف السياسي في الجزائر، و ىي تنتمي إلى التيار المعتدل و ال تتطمع إلى الحكم، و 
، حيث أن مسار 5تؤكد عمى تعاون جميع القوى السياسية في الدولة لتحقيق االستقرار واألمن في الدولة

الحركة كان يميل إلى االعتدال و الوسطية و لم يثبت عنيا أي تجاوزات أو صدامات مع السمطة، و قد 
ىاجمت كل من يفتعل العنف السياسي في رسالة واضحة إلى المؤسسة العسكرية و الجبية اإلسالمية 

 . لإلنقاذ
 التي اعتمدتيا األطراف غير الرسمية ضد السمطة الحاكمة بيدف أشكال العنف السياسي أما بشان     

 :التأثير عمييا في االستجابة لمطالبيا أو العدول و التنازل عن قرارات اتخذتيا فتمثمت في 
 : المظاهرات- 

                                                           
. 221 ، ص1992، السٌاسة الدولٌة،خريطة حركات اإلسالم السياسي في الجزائرخلٌفة ادهم، -  1
الخلفيات السياسية و :األزمة الجزائرية، (محرر)فً سلٌمان الرٌاشً. الجزائر و التعددية المكلفةمنعم العمار، -  2

. 72، ص 1996مركز دراسات الوحدة العربٌة، : ، بٌروتاالجتماعية و االقتصادية و الثقافية
 . جمهوريتها في الجزائرإقامة في اإلسالميةلماذا فشلت الحركة : الكبيرسقوط الرهان  النصر، أبوعبد الكرٌم -  3

 .36، ص 1997، 1066الوطن العربً، 
 ، مجلة العلوم (دراسة تحليلية مقارنة) 1998-1976ظاهرة العنف السياسي في الجزائر سرحان بن دبٌل العتٌبً، -  4

 .39، ص 2000 ،04 ، العدد 28االجتماعٌة، الكوٌت، مجلد 
 .221، ص المرجع االنف ذكرهخلٌفة ادهم، -  5
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و قد تميزت بكثافتيا في الجزائر خالل اآلونة التي شيدتيا التعددية الحزبية من طرف الجبية    
بغية الوصول إلى الحكم، و تصاعدت كذلك في منطقة القبائل سنة  (المحظورة )اإلسالمية لإلنقاذ 

  تنديدا بمقتل احد الشباب عمى يد الشرطة حسب الصحف الصادرة في تمك الفترة2001
:  أعمال الشغب- 
 بعض أو السمطة ضد االحتجاج ىدفيا منظمة، غير تكون وقد منظمة لمواطنين تجمعات وىي   

 إزىاقو تندرج من خالل استعمال القوة كتخريب و تدمير لممنشاءات العمومية و  .القائمة السياسات
 ،1988 أكتوبر أحداث منيا األعمال ىذه من كبير بعدد زائرالج في السياسية األحداث ، وتعجلألرواح

 منطقة واحتجاجات الجامعيين، الطمبة عتصاماتإو العمومية، القطاعات مختمف عمال وكذلك إضرابات
  .النظام القائمسياسات   فحوى ، و كميا تؤثر عمى2001سنة  القبائل

 :االغتياالت- 
تتعدى االغتياالت السياسية عادة كونيا جرائم عادية، فيي لحقبة سياسية و نيج و تجري بتخطيط و    

تدبير، حيث شيدت الجزائر اغتياالت عديدة مست عناصر األمن و الجيش و الشرطة و كانت بشكل 
يومي، و كذلك النخبة من المفكرين و الشخصيات البارزة التي لم تنجوا ىي أيضا، أما عمميات االغتيال 
التي تعد أكثر دموية وجية إلى المدنيين ووصمت إلى حد تصفية المئات بالمجزرة الواحدة كمجازر بن 

 ... طمحة و الرايس وغيرىا
 والبالغات والرسائل،  الممصقات :أىميا من أساليب، عدة العنف في الجماعات ىذه   وتستعمل  

والمجازر  العمنية، ، والحواجز المزيفة والحواجز والتفجيرات ، والكمائن، االختطاف، االغتياالت، الكاذبة،
تالف والحجز، القسرية، االشتراكات الجماعية،  عشرة نحو  "بوسعدية مسعود" عّدد ، وقد1الممتمكات وا 

 و والخطابي، والفكري، والشامل، واإلقميمي، والجماعي، والفردي، اإللكتروني، العنف(  العنف من أنواع
 .2)المادي والعنف والمعنوي، اإلشياري،
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 :خالصة و استنتاج

يمكننا القول أن األزمة السياسية في الجزائر في شكميا العمني تعود إلى  و بناءا عمى ما تقدم ذكره    
، و لو تأممنا لوجدنا أن السبب الرئيسي غير ذلك، إذ يكمن في الصراع القائم منذ 1988أحداث أكتوبر 

االستقالل بين التيارين المتضادين، التيار اإلسالمي و التيار الفرانكفوني، و يجب أن نعترف أيضا أن 
العنف السياسي في الجزائر عنف ال حدود لو ، وال ضوابط لو، وال قواعد لو، وانطالقا من ىذا يصعب 

تحديد مصدر العنف أو حتى أىدافو أو أطرافو، ومما زاد الطين بمو ىي تمك اإلجراءات الردعية و 
القانونية لمسمطة التي لم تؤدي إلى استتباب األمن و تحقيق االستقرار بقدر ما زادت الوضع تأزما ، حيث 
أدخمت الجزائر في دوامة العنف أو الدائرة الجينمية التي تقوم عمى التغذية المتبادلة و تعيد إنتاج نفسيا، 

 .و العنف الرسمي يولد العنف غير الرسمي و العكس صحيح
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: الفصؿ الثالث

مسار المصالحة الكطنية ك أثرىا عمى االستقرار السياسي في 
 الجزائر

التي تعد مف اآلليات اليامة في الجزائر، مف خالؿ ىذا الفصؿ ك المتعمؽ بمسار المصالحة الكطنية     
 أساليب عمى باالعتماد كسالـ أمف في العيشه  مف النزاع مختمؼ أطراؼ تمكف حيثه  ،في فض النزاعات

 بعد الجزائر ، ففي(...النزاع سنكات أثناء حدثت التي األضرار عف كالتعكيضه  كالعفك، الحؽ لجاف ( منيا
 مف البد بأنو األزمة أطراؼ تيقهف كبيرهة، حتى كببريةه  ،اقتصادية خسائر كبدة التي العنؼ المسمح سنكات
 النجاح، تمقى لـ أنيا إال الكطني الكفاؽ ندكات في تتمثؿ لو التمييدهيةه  المراحؿ كانت كقد السياهسي الحؿ

الثالثة  المرحمة كفي الرحمة، قانكف ثـ، السياهسي طرؼ النظاـ مف بالالحدث كاعتبرت البدايةه  منذ كرفضت
 جاء أنو إال سبؽ، لما كمسار يعهد كىك الكطنيةه، كالمصالحة السمـ مبركع جاء ثـ المدني، الكئاـ قانكف
السمـ  إجراءات اعتمدت حقكقيـ، كما مف كانتقص المدني الكئاـ إجراءات تبمميـ لـ لمذيفه  االعتبار إلعادة

، مسالة في كالمتمثمة ىامة، مسائؿ لعدة التطرؽ في كالمصالحة  العمؿ، المسرحيفه مف كمسالة المفقكديفه
عانة  . د، ك كؿ ىذا يعد جزءا كبيرا مف قضية استرجاع االستقرار السياسي بالبالالمحركمة األسر كا 
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جكالت الحكار الكطني : المبحث األكؿ
     تعد جكالت الحكار الكطني محكرا جكىريا بعد تكقيؼ المسار االنتخابي، ك تدمير الديمقراطية النابئة 
في الجزائر باسـ المحافظة عمى الجميكرية، إذ حاكؿ أصحاب القرار إعادة االستقرار السياسي لمبالد بفتح 
أبكاب الحكار بالكامؿ أماـ الحركة السياسية ك بدء مرحمة جديدة ك طي سجؿ الماضي، حيث مرت بعدة 

مراحؿ كاف أكليا إعالف مبركع األرضية المتعمقة بالمرحمة االنتقالية، أما الثانية فقد ظيرت بكادر البرعية 
الدستكرية ك اتسمت بإبراؾ البعب ك اخذ رأيو حكؿ أفضؿ الصيغ لتسيير ىاتو المرحمة، ككذلؾ جرت 
عدة لقاءات مع األحزاب ك نقابات ك جمعيات ك ضركرة الخركج مف العنؼ، ك الثالثة كانت عبارة عف 

   .حكارات جماعية ك اعتبر دكر األحزاب كبيرا في قضايا متعمقة بالبأف الكطني

ندكة الكفاؽ الكطني كآلية إلنقاذ الشرعية في ظركؼ صعبة : المطمب األكؿ

 الجميكرية، رئيس استقالة الدستكرية، لممؤسسات كمي انييار في تمثمت حادة أزمة الجزائر عابت لقد    
 1992سنة  مف دامت انتقالية بمرحمة المركر إلى بالجزائر أدل ما كىذا الكطني، البعبي المجمس حؿ
 كالدستكرم القانكني المستكل عمى جدا مميزة زمنية فترة ىناؾ المرحمة ىذه خالؿ لكف ، 1996غاية إلى
 ك لمدكلة األعمى المجمس عف انبثقت التي ،1994 سنة الكطني الكفاؽ أرضية المتضمف اإلعالف كىك

 نص قد 1989 دستكر أفّن  مف الرغـ عمى، ك 19961غاية  إلى كمؤسساتيا الدكلة تسير أصبحت
 كجكد كعدـ كاألزمات، النكبات أفّن  إالّن  القانكف دكلة إقامة عمى تساعد التي المقكمات بعض كتضمف
 أحكاـ تطكيؿ إلى أدت حادة دستكرية أزمة إبراز إلى أدل الدستكر، نص صياغة في فعالة مباركة
 اإلعالف ككذلؾ ،3 1996الطكارئ  لةاح إعالف مثؿ 2مراسيـ بكؿ في تنظيمية نصكص كمجرد الدستكر
 دكلة تككيف إلى باألحرل أك تجسيد في الصعكبة  إلى أدل ىذا كؿ الكطني، الكفاؽ بأرضية المتعمؽ
  .4فالقانك
 االنتخابي المسار إيقاؼ بعد خاصة مسدكد طريؽ إلى السياسية التعددية نحك التحكؿ تجربة قادت لقد    

 المكاجية فييا تصاعدت حرجة مرحمة الجزائر في السياسي اإلسالـ قكل بيف المكاجية أخذت ك  1991
 إنباء مثؿ المرحمة ىذه في دستكرية مؤسسات إنباء إلى أدل ما كىذا العنؼ مف مكجة البالد كبيدت

                                                           
 :التالي العنوان على اإلنترنیت شبكة على منشور "الجزائر عرفتها التي الدستوریة التعدیالت مضمون "بعنوان مقال- 1

http:/www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-197.                                                                                              
                    

 حالة الراهنة الدولٌة المتغٌرات ضوء على العربٌة الدولة فً الدستورٌة التعدٌالت"الدولً الملتقى محّمد، بركات- 2
 11 ص ، 2012 دٌسمبر 19 و 18 ، ٌومًالجزائر

 حالة إعالن ٌتضمن ،1992 فبراٌر 09 الموافق ل 1412 شعبان 05 المؤرخ فً 44-92رقم  الرئاسً المرسوم- 3

 .1992 فبراٌر 09 المؤرخ فً 10الطوارئ، الجرٌدة الرسمٌة العدد 
 المرحلة حول الوطنً الوفاق المتضمنة األرضٌة بنشر ٌتعلق 1994 ٌناٌر 29 فً المؤرخ الرئاسً المرسوم- 4

 .اإلنتقالٌة
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نباء ك الدكلة مجمس ك لألمف األعمى مجمس  ظركؼ في األخيرة ىذه إجراءك تـ  الكطني الكفاؽ أرضية ا 
. 1كطنية كأخرل دكلية
 :الظركؼ الدكلية -1
 كتجسد  1962  منذ الجزائر بيا مرت المراحؿ التي أصعب مف التعددية نحك االنتقاؿ فترة تميزت لقد    
 حكالي يمثّنؿ الذم كىك الثمانينات منتصؼ منذ النفط أسعار سقكط بسبب المالية المكارد تقمص في ذلؾ
 في العبرية ىذه بداية عرفتو الذم التبذير إلى إضافة الصعبة، بالعممة الجزائر عائدات  مف% 95

 عيدة ميزت التي كالندرة، التقبؼ سياسة   لتجاكز1991-1979جديد  بف الباذلي نظاـ مف محاكلة
 حيث أف ىذه السياسات اكتنفتيا العديد مف الصعكبات بفعؿ تقمص .19792 -1965الرئيس بكمديف 

المكارد المالية ك العكدة إلى الندرة ك المضاربة كالسكؽ السكداء، ك ىذا ما نجـ عنو تكقؼ اغمب مباريع 
االستثمار االقتصادية ذات الطبيعة اإلنتاجية، باإلضافة إلى تدىكر كبير في القطاع الصناعي ك تبعو 

انخفاض مستكيات األداء كالمردكدية في جؿ القطاعات، ك كذلؾ ارتفاع المديكنية الخارجية التي تجاكزت 
 مميار دكالر، ك ىكذا اتضح جميا 8 مميار دكالر ك تزايد ضغط خدمات الديكف التي أصبحت تقدر ب 20

عجز الجزائر عف تسديد ديكنيا الخارجية فاضطرت إلى الدخكؿ في مفاكضات مع صندكؽ النقد الدكلي 
 . الذم فرض عمييا تحرير نباطيا االقتصادم، ك تبني إصالحات اقتصادية

 :الظركؼ الكطنية -2
يعتبر عدـ االستقرار النقطة الجكىرية األكلى اللتفاؼ بندكة الكفاؽ الكطني ك الدافع لمتكجو نحك      

  قدالحكار الذم يعد في صالح األبرياء مف البعب بالدرجة األكلى قبؿ كال مف السمطة ك المعارضة، ك
 عامة بخصيات أك سياسية مناصب تبغؿبارزة  بخصيات طالت عدة كذلؾ اغتياالتالجزائر  بيدت
 الدفاع نزار كزير خالد اغتياؿ محاكلة ككذلؾ بالعاصمة 1992 فيفرم في األمف رجاؿ مف 4 اغتياؿ مثؿ

 قمار ثكنة عمى كاليجكـ عسكرية عمميات عدة بيدت الفترة ىذه أفّن  إلى نبير كما بمقايد ك بكبكر الكطني
 كذلؾ. ك غيرىا مما بيدتو الجزائر1992  فبكمدم ىكارم مطار تفجير حادثة ككذلؾ 1991 أكت في

 في النقؿ،)  اليكمية حياتيا في المجتمع مف كاسعة رائحش تعيبيا كانت التي الصعبة األكضاع تفاقـ
 .3(كتعنتيا اإلدارة تصمب التعميـ، فرص تقمص الصحية، الرعاية تدىكر المياه، ندرة السكف،

 أف الندكة أساسا كانت نتيجة متغيرات حصمت داخؿ السمطة ك محاكلة لمخركج مف الكضع ا     كلك تأممف
الراىف المميء بالعنؼ الذم عابتو الجزائر منذ إيقاؼ المسار االنتخابي بفكز الجبية اإلسالمية لإلنقاذ 

 كالمكاجية العنؼ مراحؿ مف كمعقدة جديدهة مرحمة بدأت زركاؿ اليمهيفه  الرئيسه  عيد فيك . 1991سنة 
 تـ حيثه  أخرل جية مف لإلنقاذ اإلسالمية الجبية كبيفه  جية مف العسكريةه  كالمؤسسة السياهسي النظاـ بيفه 

                                                           
 .127، ص 2000-1988الجزائر  فً للعنف السٌاسً النظام إدارة قبً، آدم شمسة، بشناقة -  1
 .94-83ص - ، ص1995 جانفً ، 191 العدد ،العربً والمستقبل الجزائر فً راهنةال األزمة سوسٌولوجٌا مقال - 2
 .04ص  ، 1999واآلفاق، الواقع :رالجزائ فً السٌاسٌة التعددٌة عنصر، العٌاشً -  3
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 الحكار لجنة أجرت كلقد لمدكلة األعمى لممجمس االنتقالية المرحمة نيايةه  عبيةه  الكطني الحكار لجنة إنباء
 الحكار بكادر جسدت الكطنية كالبخصياهت األحزاب مختمؼ مع كالحكارات ،االتصاالت مف سمسمة الكطني

     .11994 فيفهرم  23 في خمخـكب عبد القادر ك جدم عمي مف كؿ بإطالؽ سراح كالمصالحة
 زه مالعز عبد  ينصبأف المفركض مف ككاف ،ن *مالكطف الكفاؽ ندكة انعقدت 1994 مجانؼ ةه مبدا مؼ    

 مؼ الفاعمة القكل قه مؼ تتحكـ كهكرمد مجرد كهكفم أف رفض لكنو ةه،مانتقاؿ لمرحمة لمدكلة ئيسكر قهةمبكتفؿ
 بدكره انبأ كالذم لمدكلة، سهائير زركاؿ األميف فه ييتع لألمف األعمى المجمس اضطر حيث  ماهسمالس لنظاـا

 لمضمكف تصكره لمدكلة األعمى المجمس بنى ثه مح ،2كاألحزاب اهتمالحساس كؿ مهثؿانتقاليا م مجمسا
 إلى 1993 جكاف 22 مؼ بيا بعث قهةمكث مؼ ماإلصالح كبرنامجيا سساتيا،ؤكـ ةه،ماالنتقاؿ المرحمة
 .3ياتكالجمع كالمنظمات األحزاب
 الكطني الكفاؽ المتضمنة باألرضية سميت كثيقة عمى المصادقة عف*الكطنية الندكة اجتماع تمخض     
 كجمعيات اقتصاديةاجتماعية ك  كمنظمات سياسية كأحزاب الدكلة أجيزة بحضكر االنتقالية المرحمة حكؿ

 في االستمرار  عمى السمطة المبارككف فييا يحث سياسية الئحة بصدكر تكجت كطنية كبخصيات
 الدكلة مؤسسات تعزيز ككذلؾ المدني السمـ تحقيؽ أجؿ مف األطراؼ كؿ مع كتعميقو الكطني الحكار
االنتخابي، إذ المتفؽ عميو أف المرحمة االنتقالية يمجا إلييا  المسار إلى لمعكدة المناسب المناخ لتييئة

 لممركر مف مرحمة حكـ مؤقت أك تسمطي إلى نظاـ ديمقراطي 
    ك قد ترأس السيد يكسؼ الخطيب رئيس لجنة الحكار الكطني أبغاؿ الندكة التي ميزتيا االنسحابات 
العديدة لألحزاب السياسية منذ بداية أعماؿ الندكة، ك كانت ىناؾ محاكالت لتربيح بعض البخصيات 

 لتسيير المرحمة االنتقالية، إال أف ذلؾ لـ يتـ فأككمت ميمة تعييف رئيس الدكلة ةلمنصب رئيس الدكؿ
 العديد مف التيارات السياسية ة، كتـ ضبط ك تنظيـ المرحمة االنتقالية بمبارؾ4لممجمس األعمى لمدكلة

                                                           
، أطروحة دكتوراه دولة فً العلوم السٌاسٌة، قسم العلوم 1999-1988ظاهرة العنف السٌاسً فً الجزائر  ،ادم قبً- 1

. 185، ص 2003-2002السٌاسٌة و العالقات الدولٌة، جامعة الجزائر، 
 :التالٌة المراجع على ٌرتكز الوفاق بأن السٌاسٌة الالئحة فً جاء*- 
 وٕو  الوطنٌة، الوحدة على بالمحافظة ٌنادون و األرضٌة على ٌصادقون الندوة أعضاء وأنّ  1989 دستور نوفمبر، أول بٌان

 .السلطة على لتداول وسٌلة باعتبارها التعددٌة وتكرٌس الوطنٌة اللغة احترام وٕو  الدولة دٌن بصفته اإلسالم مبادئ احترام
 .285، ص 1999، الجزائر، دار المعرفة الجزائر فً دوامة الصراع بٌن السٌاسٌٌن و العسكرٌٌنرابح لونٌس، - 2
السٌاسٌة و  الدراسات مركز ،115عدد ،الدولٌة السٌاٌسة والحوار، العنف بٌنٌن  الجزائر مأزق، مهابة أحمد- 3

 75 ص ،1994 األهرام اإلستراتٌجٌة،
 تحقٌق موضوعها كان وقد 1994 جانفً 26 و 25 ل الموافق 1414 شعبان 14 و 13 ٌومً الندوة إنعقدت *- 

 األزمة من للخروج الضرورٌة الشروط إلى الوفاق هذا وٌهدف االنتقالٌة المرحلة وتسٌٌر تنظٌم حول وطنً وفاق وتجسٌد
 األشغال وتختم الحوار لجنة وأعضاء وطنٌة وشخصٌات اجتماعٌة وٕو  اقتصادٌة وتنظٌمات األحزاب ممثلو حصرها وقد
 .األٌدي برفع على األرضٌة المشاركٌن موافقة عن

 .77، ص المرجع االنف ذكرهرمضانً مفتاح، - 4
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بيدؼ تكفير البركط الضركرية لمعكدة إلى المسار االنتخابي ك الخركج مف األزمة، ك قد تمحكر الكفاؽ 
 :1حكؿ ما جاءت بو المادتيف األكلى ك الثانية مف كثيقة النظاـ الداخمي لمكفاؽ الكطني في ما يمي

 .المصادقة عمى مبركع األرضية، ك تبني األحكاـ الكاردة فييا ك المكائح التي تمتحؽ بيا- 
 .تحديد المقاييس العددية ك النكعية لتعييف أعضاء المجمس الكطني االنتقالي ك بركط تنصيب المجمس- 
 .  تحديد المرحمة االنتقالية لمدة ثالث سنكات كحد أقصى- 
 .تحديد اآلجاؿ االنتخابية- 
 .  اعتماد الحكار ككسيمة النجاز المرحمة االنتقالية- 

 مبادئ تجسيد عمى جية مف التأكيد خالؿ مف السياسية التعددية كأطر مبادئ األرضية تضمنت كما     
 الجميكرية كقكانيف الدستكر احتراـ أخرل جية مف .الحرية ك بالديمقراطية  زائرالج تتمتع حتى نكفمبر أكؿ
 عف السمطة عمى التداكؿ مبدأ ـارحتاك  التعددية كتبني السمطة إلى لمكصكؿ تعبير ككسيمة العنؼ كنبذ

كما دعت الالئحة السمطة المسؤكلة عمى المرحمة االنتقالية إلى مكاصمة الحكار ك .2الحر االختيار طريؽ
تعميقو مع كؿ األطراؼ في المجتمع، لتحقيؽ السمـ المدني كاألمف كاالنتعاش االقتصادم كتعزيز 

 .3مؤسسات الدكلة لمعكدة إلى المسار الديمقراطي
 -  عقد ركما–مكقؼ المعارضة مف إدارة المرحمة االنتقالية : المطمب الثاني

    في ظؿ ىذه األجكاء الدالة عمى فبؿ الحكار، ظيرت المعارضة بمظير جديد حيث قررت األحزاب 
، حركة المجتمع اإلسالمي، حركة النيضة ةحزب جبية التحرير، حزب القكل االبتراكي )السبعة الفاعمة 

، إضافة إلى (اإلسالمية، الحركة مف اجؿ الديمقراطية في الجزائر، حزب التجديد الجزائر حزب العماؿ
 بناءا عمى الدعكة 22/11/1994 ك 21الرابطة الجزائرية لحماية حقكؽ اإلنساف، عقد جكلة حكار يكمي 

، لياتو األحزاب بيدؼ الكصكؿ إلى 4االيطالية "* Saint Egidioسانت ايجيديك "التي كجيتيا جمعية 
 . حؿ سممي لمقضية الجزائرية في حيف رفضتيا السمطة ألسباب عديدة

 ك كاف في جكلتو األكلى، حيث بيد حضكر قكم لزعماء أحزاب 1994   عقد المؤتمر في نكفمبر
 ممثؿ ميرم الحميد كعبد االبتراكية، القكل جبيةالمعارضة ك ىـ كؿ مف حسيف ايت احمد ممثال عف 

 كمحفكظ الجزائر، في الديمقراطية أجؿ مف الحركة عف ممثؿ بمة بف كأحمد ، الكطني التحرير جبية
 كنكر اإلسالمي، النيضة حزب عف اهلل جاب اهلل كعبد ،(حماس)اإلسالمي المجتمع حركة عف نحناح

                                                           
، رسالة ماجستٌر، كلٌة العلوم السٌاسٌة ، الجامعة التحوالت الدٌمقراطٌة فً الجزائر و األردنعبد السمٌع بوساحٌة، - 1

 .104-103ص - ، ص2006األردنٌة، 
 الثانٌة، الطبعة ،1989دستور ضوء فً الحكم لطبٌعة تحلٌلٌة دراسة :الجزائري السٌاسً الّنظامسعٌد بوشعٌر، -  2

 360 ، ص2013 الجامعٌة، المطبوعات دٌوان
، ص 1994-01-27، بتارٌخ 990، صحٌفة الخبر، العدد "المصادقة على األرضٌة-الئحة سٌاسٌة"بوزٌدي محمد،-  3

03. 

 . جمعٌة كاثولكٌة تسعى لصنع السالم و األمن و خدمة اإلنسانٌة، معروفة بالوساطة فً اتفاقٌات السالم*- 
 .80، ص المرجع االنف ذكرهرمضانً مفتاح، -  4
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، أما 1التركتسكي العماؿ حزب عف ممثمة حنكف الجزائرم ك لكيزة التجديد حزب عف ممثؿ بككركح الديف
الجبية اإلسالمية لإلنقاذ فقد كاف نباطيا محظكرا ك ال يسمح لقادتيا بمغادرة البالد لذلؾ لجأت إلى 

ممثمييا بالخارج لتمثيميا في ىذا المؤتمر، ك بناءا عمى ذلؾ أرسمت الدعكات لكؿ مف رابح كبير ك أنكر 
 .ىداـ

  تكصمت أحزاب المعارضة في ركما إلى ضركرة كضع حؿ نيائي لالزمة ككضع حد لمعنؼ الحاصؿ    
في الجزائر ك فتح الحكار مع الجبية اإلسالمية لإلنقاذ ك احتراـ التعددية ك الحريات السياسية ك مبدأ 

، لكف باء ىذا االجتماع بالفبؿ عمى الرغـ مف أف الجبية اإلسالمية لإلنقاذ بدأت 2التداكؿ عمى السمطة
 كعَعدّن  ، حيث 1991تتقبؿ باف حؿ األزمة ليس بالضركرة التراجع عف إلغاء فكزىا في انتخابات عاـ

 السياسي بجناحييا الجبية عمى مسؤكليتو يقع ال االجتماع ىذا بعد الحكار في فبؿ أم أف المجتمعكف
نما ك فقط كالمسمح  لمحككمة الرسمي  كالناطؽ ركما في رزائالج سفير أف السيما ،3أيضا النظاـ عمى ا 
، ك مف ىذا تبيف أف النظاـ 4زائرلمج الداخمية البؤكف في تدخؿ بأنو ككصفو االجتماع ىذا بجب ىناؾ

 . أجيض االتفاؽ برمتو 
 ثاف اجتماع عقد فيو قرركا مبترؾ بياف صيغة عمى باالتفاؽ المؤتمر نياية في المجتمعكف كتكصؿ     
 في السياسية عارضةـاؿزاب أح جميع قبؿ مف مكقع ركما لعقد رسمية كثيقة لتكقيع أبير بضعة خالؿ

 .5الجزائر
 بمقر نفس الجمعية االيطالية ك التي 13/01/1995 ك8 ك كما ىك مأمكؿ عقدت جكلة ثانية ما بيف   

أرضية مف اجؿ الحؿ السياسي ك السممي لالزمة " خالليا إصدار بياف ختامي مبترؾ تحت عنكاف 
 تحكؿ عممية عمى تأكيده أىميا كثيرة أمكر عمى نص كالذم  "الكطني بالعقد"  ما يعرؼ أك، 6"الجزائرية 

 عبر الحكـ بتداكؿ ك احتراميا الديمقراطية كالمبادئ بالتعددية ك التزاميا لإلنقاذ اإلسالمية الجبية مكقؼ
 العرؼ عف النظر بغض كالجماعية الفردية الحريات كضماف البعبية البرعية ك احتراـ العامة االنتخابات
 7المغة أك الديف أك كالجنس

                                                           
 .195 ،ص 1998دار الجدٌد، ،:، بٌروت1معركة اإلسالم السٌاسً فً الجزائر ، ط: محمد قواص، غزوة اإلنقاذ-  1
 . 195المرجع االنف ذكره، ص -  2
 .195المرجع االنف ذكره، ص -  3
الجذور التارٌخٌة و السٌاسٌة لصعود الحركة اإلسالمٌة، ترجمة عادل : ماٌكل وٌلٌس، التحدي اإلسالمً فً الجزائر-  4

 .446، 1999شركة المطبوعات للتوزٌع و النشر،:،بٌروت1خٌر هللا،ط
 .446المرجع االنف ذكره، ص -  5
 "العقد الوطنً"، توقٌع األحزاب على عقد روما انظر الملحق-  6
، ص 1997دار الجدٌد، : ، بٌروتاإلسالم الجزائري من األمٌر عبد القادر إلى أمراء الجماعاتالراسً جورج، -  7

429-430. 
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 مف تعميمات تمقكا أف بعد ، الخارج في لإلنقاذ اإلسالمية الجبية عف ممثمكف الكطني العقد كقع    
 بالذكر الجدير كمف ،1عمييا يتفقكا أف يجب التي األساسية الخطكات تتضمف ، بمحاج كعمي مدني عباسي

 قبؿ السجف في بمحاج كعمي مدني عباسي ، بزيارة قاـ ميرم الحميد عبد الكطني التحرير جبية ممثؿ أف
 كتمقى ، ركما في الثاني االجتماع خالؿ ستقدـ التي باالقتراحات قائمة ليما كقدـ ، الكطني العقد تكقيع
 مع كالمبادئ القيـ مف مجمكعة عف فيو كأعالنا ، (رجزائاؿ في األزمة حؿ إلى ندكة) ب معنكف منيما ردان 

 .2الكطني العقد كثيقة إلعالف المجتمعكف يتخذىا أف ينبغي التي راءاتاإلج مف مقترحة سمسمة برح
 أحدان  يفاجئ لـ ببكؿ كدعا ، لإلنقاذ اإلسالمية الجبية دكر معالجة عمى الكطني العقد بنكد ركز  لقد   
 االنتخابات في كالمباركة السياسية الحياة إلى لعكدتيا لمجبية األىـ األمر كىك ، عنيا الحظر رفع إلى

عادة الجبية قادة عف راجباإلؼ المطالبة عف فضالن  ، القادمة  العقد ارتأل كما ، المبعثرة تكحيد ككادرىا كا 
 لتييئة منيا المعارضة السيما السياسية القكل لجميع فرصة لتكفير كذلؾ ، رسمية ىدنة إعالف إلى الكطني
 إقامة إلى كدعا 1989 عاـ بدستكر التمسؾ عمى العقد أكد كما . 3القادمة االنتخابات لخكض أمكرىا
 تمثؿ التي السياسية كالقكل الفعمية السمطة عف ممثميف يضـ حقيقية صالحيات يممؾ كطني مؤتمر
 لمبعب تسمح تعددية حرة انتخاباتراء إج قبؿ كمدتيا االنتقالية السمطة ىيكمية يجدد المؤتمر كىذا ،البعب
 . 4تطمعاتو عف بالتعبير

   ك بناءا عمى ما تقدـ ذكره عف العقد الكطني يتضح جميا مف اقتناع األحزاب السيما العممانية التي 
كانت فيما مضى تساكرىا بككؾ إلى قبكليا بو، أما بباف الجبية اإلسالمية لإلنقاذ فقد برىنة بتكقيعيا ك 
أخذت طابع القبكؿ ك الحكار ك تبني الحؿ السياسي، ك أعمنت عف رفضيا التاـ لمعنؼ ككسيمة لمكصكؿ 

 ييدؼ " بأنو ككصفو العقد ليذا المؤيد مكقفو عف بمحاج عمي صرحإذ . إلى السمطة ك المحافظة عمييا
، كما يعد العقد الكطني أكؿ مبركع 5"المبئكـ االنقالب منذ البالد تتخبط التي لالزمة عادؿ حؿ إيجاد إلى

 .سياسي كحد التيارات اإلسالمية ك القكمية ك االبتراكية 
    ك في الجية المقابمة رفضت السمطة العقد الكطني جممة ك تفصيال ك انو يمثؿ خرقا لمسيادة ك تدخال 
في البأف الداخمي لمبالد ك تجاكزا لمحدكد، ك رفضت أيضا استقباؿ كفد مف أطراؼ العقد الكطني برئاسة 

عبد اهلل جاب اهلل رئيس حركة النيضة اإلسالمي، ككذلؾ بف عمييـ المكالكف لمسمطة حممة إعالمية 
برسة باعتبار أف كؿ المكقعيف عمى العقد مف أحزاب ك بخصيات خكنة أرادكا جمب التدخؿ الخارجي في 

                                                           
، ص 1998دار النهار، : ، بٌروت1، طالحركة اإلسالمٌة المسلحة فً الجزائر من اإلنقاذ إلى الجماعةالطوٌل كمٌل، -  1

294. 
 .447وٌلٌس، المرجع االنف ذكره، ص -  2
 .481المرجع االنف ذكره، ص -  3
 .296الطوٌل، المرجع االنف ذكره ، -  4
 .297الطوٌل ، المرجع االنف ذكره، ص -  5
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ككذلؾ كاف البأف لممعارضة . بؤكف الجزائر الداخمية ك إدخاليا في دكامة الصراع ك بمبمة األكضاع أكثر
 .1المسمحة التي رفضت العقد داعية إلى مكاصمة القتاؿ لتحقيؽ ك إقامة ما يسمى بالنظاـ اإلسالمي

 مف رجزائاؿ في لألزمة حؿ أفضؿ تعد كانت الكطني العقد قدميا التيات المقترح أف مف الرغـ    كعمى 
 لمكجة خطيرن  تصعيدان  بعده رزائالج عابت الكاقع في لكف البعب، سيادة إلى كالعكدة العنؼ كقؼ حيث
 أعماؿ مف بحممة المسمحة اإلسالمية الجماعات قامت فقد ، السمطكم كالبطش القمع كحمالت العنؼ مف

 ألنيا لإلنقاذ اإلسالمية الجبية مع المفاكضات مف جدكل ال بأنو العاـالرأم  إقناع بذلؾ محاكلة العنؼ
 ليا الفكرم الرد فكاف السمطة جانب مف أما ، المسمحة اإلسالمية الجماعات عمى تأثير أم عف عاجزة
 السجف إلى بمحاج كعمي مدني عباسي إعادة عف فضالن  ، نظير ليا يسبؽ لـ التي القمع لحمالت تكثيؼ
بعادىما ، 1995 يناير نياية  سرم ببكؿ البالد جنكب الصحراء في سجنيف إلى كنقميما بعضيما عف كا 
 2إعالمي ضجيج دكف

 السمطة قامت الكطني، العقد خالؿ مف لإلنقاذ اإلسالمية الجبية إليو تكصمت ما عف النظر    كلصرؼ
 الرئاسة بدأت نفسو العاـ مف ابريؿ كفي ،1995 عاـ نياية قبؿ رئاسية انتخابات جراءإ عف بإعالنيا

 كبصكرة أعمنت كما  .الرئاسية لالنتخابات المربحيف لفرز الحكار لبدء السياسية زابلألح المجاؿ تفسح
 كزير قرر كعميو ،االنتخابات ىذه في المباركة مف تستثنى سكؼ لإلنقاذ اإلسالمية الجبية أف قاطعة

 إلى يتقدـ أف الجبية يمثؿ مربح ألم يسمح لف بأنو 1995 يناير 6 بتاريخ صريح كببكؿ الداخمية
 ضد المكقؼ تصعيد كاصمت ركما في الكطني العقد عمى المكقعةزاب األح لكف، 3الرئاسية االنتخابات

 حابد جماىيرم اجتماع إلى دعت عندما ، 1995 يكنيك 9 يكـ ذركتو التصعيد ىذا كصؿ كقد ، السمطة
 االجتماع ىذا عف كصدر ، ئرمازج أالؼ 10 عف يزيد ما حضره ، العاصمةالجزائر  في حربة قاعة في
عادة الطكارئ حالة رفع كىي ركما، في الكطني العقد تضمنيا التي األساسية المبادئ عمى يؤكد بياف  كا 

طالؽ العامة الحريات  ببكؿ مفاكضات كبدء الصحافة حرية عمى كالحفاظ السياسييف المعتقميف راحس كا 
 التي الرئاسية االنتخابات رفض ىك البياف ىذا في جاء ما أىـ لكف ،خاؿ... البعبية راءاآلراـ كاحت سريع
 كالسمـ األمف إلعادة الالزمة البركط تكفر ال ألنيا حالن  تبكؿ لف أنيا اعتبار عمى السمطة إلييا دعت
 .4لمبالد

   ك بناءا عمى ما تقدـ ذكره تبيف أف ال نية لمنظاـ القائـ مطمقا في الخكض بمسالة الكفاؽ الكطني الذم 
ُأسسَع بناءا عمى تباكر األطراؼ الفاعمة في الساحة السياسية ، كاف ال إرادة ليا في إنياء أزمة الصراع 

                                                           
1 - collies de sallies , bruno, Le Maghreb En Mutation :Enter tradition et modernite. Paris :maisonneuve et la 

rose, 1999.p-66 

المجلس : ، ترجمة حمادة إبراهٌم، القاهرةاإلسالمٌون الجزائرٌون بٌن صنادٌق االنتخاب و األدغالالبا سٌفٌرٌن، -  2

 .212، ص 2003األعلى للثقافة، 
 . 445وٌلٌس، المرجع االنف ذكره، ص -  3
 .158 ص ،1995 أغسطس،/أب ،198 العدد ،18السنة العربً، المستقبل مجلة ،شهرٌات - 4
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الحادة ك العنؼ في الجزائر، كلعؿ ىذا كاف مف كجداف الجنراالت الذيف كانت لدييـ سمطة الحكـ الفعمية 
 بإجراء انتخابات ظاىرىا تجميؿ البكؿ الخارجي لمنظاـ ك ةك الكممة األخيرة، ك قد استمركا بالمراكغ

 .باطنيا تكريس سمطتيـ عف طريؽ ىيئات مصطنعة
 

 نتائج جكالت الحكار الكطني: المطمب الثالث
   إف ابرز ما تكصمت إليو جكالت الحكار الكطني ىك تكحيد بعض األحزاب بما فييا الجبية اإلسالمية 

بالعاصمة االيطالية ك ما رافقو مف إصالحات يمتـز بيا " سانت ايجيدك"لإلنقاذ بعقد االتفاؽ الكطني في 
الجميع ك تتمثؿ في احتراـ التداكؿ السممي عمى السمطة ك االعتراؼ باالمازيغية، ك احتراـ عناصر اليكية 

الكطنية، ك إبعاد الجيش عف السياسة، غير أف ىذا العقد فبؿ بسبب غياب أىـ عنصر ك ىك النظاـ 
 .الحاكـ الذم نظـ مظاىرات لمتنديد بما اسماه التدخؿ األجنبي في الجزائر

   إذ كاف كذلؾ لرفض األحزاب الكبرل التي قاطعت الندكة المباركة في المجمس الكطني االنتقالي اثر 
عمى نتائج الندكة التي كصفت بالقاتمة، حيث كانت حصيمة يكميف مف الندكة قد اختصرت في إعادة 

 عمييا، دكف أف يتـ تعييف الرئيس كما ةصياغة أرضية اإلجماع إضافة إلى الالئحة السياسية ك المصادؽ
كاف مقررا مف قبؿ، ك بذلؾ لـ تحقؽ الندكة اإلجماع المنبكد، ك بالتالي لـ تحؿ مسالة البرعية، إال أنيا 
تجاكزت مسالة تقنية تمثمت في استبداؿ مؤسسات مؤقتة خارجة عف الدستكر بمؤسسات انتقالية لـ ينص 

، إال 1عمييا الدستكر أيضا ك لـ تبارؾ فييا القكل السياسية األساسية، ك رغـ اختالؼ األحزاب في مكاقفيا
أنيا لـ تختمؼ في تحميؿ السمطة فبؿ الندكة، حيث أف ىذه األخيرة لـ ترد مباركة المعارضة إال في 

 .2المصادقة عمى نصكص كثيقتيا التي كانت ناقصة ك أثارت تحفظ ىذه األحزاب المعارضة
   ك مف جية أخرل كاصؿ الرئيس زركاؿ محاكالتو اإلصالحية رغـ كجكد مقاطعة أصحاب النظرة 

 الحكار باالستسالـ، رغبة منيـ في السيطرة عمى األكضاع التي بدأت تفمت مف ااالستئصالية، الذيف ربطك
 08بيف أيدييـ في عيده، بسبب قربو مف اإلصالحييف الذيف نبطكا عدة مسيرات سممية أىميا مسيرة 

، ك بارؾ فييا عدة أحزاب ك منظمات كطنية، ك عمت كؿ محافظات الجزائر فعمؽ البعب 1994مام 
أماال كبيرة عمى الحكار الكطني، إال أف ىذه اآلماؿ سرعاف ما خابت ك تالبت بإعالف زركاؿ في خطاب 
لو عف فبؿ الحكار بعد العممية اإلرىابية البنيعة التي استيدفت أطفاال لمكبافة اإلسالمية في األكؿ مف 

 .، ك قرر المجكء إلى إجراء انتخابات رئاسية1994نكفمبر 
   ك ىكذا ك كما أرادت السمطة التي أثبتت بحؽ أنيا كانت الطرؼ األكثر ذكاء ك تحكما في قكانيف 

المعبة السياسية ك التي أصرت عمى الكصكؿ إلى أىدافيا حتى النياية، فاف االنتخابات الرئاسية كانت قد 
                                                           

 .128-127د ن، ص1998،الجزائر، 1 ، ط1999-1988الجزائر من فوق البركان، حقائق و أوهام محمد تامالت، -  1
، ص 05/02/1994بتارٌخ . 997، صحٌفة الخبر العدد تشرٌح لخلفٌات و نتائج ندوة الوفاق الوطنًمحمد هادف، -  2

04. 
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 كانكا ىـ عمى % 61.10تمت بمباركة ثالث مربحيف، باإلضافة إلى الرئيس زركاؿ الذم حصؿ عمى 
 ك % 9.60 ك سعيد سعدم الذم لـ يحصؿ عمى أكثر مف % 25.58محفكظ نحناح الذم ناؿ : التكالي

 مف % 3.81نكر الديف بككركح الذم استطاع عمى عكس ما تكقعو المالحظكف أف يحصؿ عمى 
، ك ىذه كانت إرادة البعب في الكقكؼ مع الرئيس زركاؿ الذم رؤكا فيو مسيرة المصالحة ك 1األصكات

 . إنياء العنؼ الذم حصد مئات األركاح
   ك قد تبخرت فكرة العقد الكطني بعد اإلطاحة بعبد الحميد ميرم مف عمى رأس جبية التحرير الكطني 

 في ذات الفترة التي كقع فييا 1996 جانفي 17سعت السمطة إلى التخطيط لو في " انقالب ابيض " بعد 
أخر اجتماع لممجمكعة، ك الذم قاؿ فيو إف جبيتو غير معنية بيذا االتفاؽ، يعد دليال كافيا عمى نياية 

ىذه المجمكعة ، كبرعت السمطة ممثمة خاصة في فريؽ رئاسة الجميكرية في استكماؿ المبركع السحرم 
ك ىذه  )، كما كانت تقكؿ كما فضمت اختصار المسافة "التقكيـ المؤسساتي" الذم خرجت بو مف اجؿ 

 رأت إذ .2لتتحاكر مع جزء مف المسمحيف بدؿ أف يككف ذلؾ مع السياسييف (المرة عف طريؽ الجيش نفسو
ياتهيا اإلرىاب مكافحة مؼ لجيكدىا تثبيطها " ايجيدهكه  سانت" أرضيةه  في رباكا إلستراتيجه  عمى أساسا القائمة كا 

 كاعتبرتو بانو، مف كالتقميؿه  ركما لقاء تبكيوه  اتجاه في الدعائيةه  حمالتيا فأطمقت العسكرم الحؿ صرامة
 . )3 حدث ال ( بأنو (عطاؼ أحمد ( السيده  آنذاؾ لمخارجيةه  كزيرهىا لساف عمى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .141، ص المرجع االنف ذكرهمحمد تامالت، -  1
 .141المرجع االنف ذكره، ص -  2
دار المجدد للنشر و التوزٌع، : ، الجزائراألحزاب السٌاسٌة و منظمات المجتمع المدنً فً الجزائرمحمد بوضٌاف، -  3

 .78، ص 2010
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 بكادر قانكف الرحمة كآلية سياسية السترجاع األمف في الجزائر: المبحث الثاني
إف الكضع الذم آلت إليو الجزائر ك الدرؾ الذم نزلت فيو مف جراء ضخامة التدمير الذم أدل إلى   

انييار البنى التحتية ك االقتصاد الكطني، ك كذلؾ األعداد المتزايدة لضحايا العنؼ التي طالت كؿ فئات 
المجتمع ك حصدت آالؼ األركاح، دفع بالنظاـ الجزائرم إلى اعتماد عدة أساليب ك استراتيجيات بغية 
اجتثاث ظاىرة العنؼ ك تجفيؼ بؤرىا، إلعادة البالد لما كانت عميو مف قبؿ فترة التسعينات، ك تسمط 
األضكاء حكؿ اإلستراتيجية السياسية عمى أنيا المخرج الكحيد مف األزمة ، مما اضطر عمى السمطة 
السياسية بإجراءات أمنية مكثفة، ككاف أىـ إجراء تحفيزم ىك قانكف الرحمة الذم صدر مع قانكني 

 .العقكبات ك اإلجراءات الجزائرية
 دكر األكضاع السياسية في ترسيخ مساعي قانكف الرحمة : المطمب األكؿ

    بعد انتياء ندكة الكفاؽ الكطني بالفبؿ، ك بعد أف أسفرت عمى المصادقة عمى أرضية الكفاؽ الكطني، 
، إذ تـ تعييف 1عاد المجمس األعمى لألمف مف جديد ليعيف رئيسا لمدكلة، بعدما كاف مف صالحيات الندكة

، ك الذم تبنى بدكره سياسة الحكار مع األطراؼ 1994رئيسا لمدكلة سنة " الياميف زركاؿ"الجنراؿ المتقاعد 
 . السياسية كفؽ ما ىك مبرمج في ندكة الكفاؽ الكطني

   ك قد برع الرئيس زركاؿ عقب تعيينو أكال في إعادة ترتيب مؤسسات الدكلة، بيدؼ استقرار السمطة، ك 
 ك لكف 200 مقعد مف أصؿ 178عمؿ عمى التعجيؿ بتنصيب المجمس الكطني االنتقالي الذم تبكؿ مف 

 مقعدا خاليا كانت مخصصة لألحزاب التي قاطعت الندكة، ك التي لـ تعترؼ ببرعية النظاـ 22بقي 
باإلضافة إلى عكدة المجمس البعبي الكطني ك مجمس األمة، ك المجالس البمدية ك الكالية ك . 2أصال

ىكذا استطاعت الجزائر في عيد الرئيس زركاؿ أف تسد فراغ مؤسساتي كبير جدا، ك تجسد ىذا في ارض 
الكاقع باإلقباؿ الكبير لمبعب الجزائرم عمى صناديؽ االقتراع الختيار ممثمييـ بكؿ حرية ك بفافية، أما 

ثانيا عمى المستكل السياسي ك الحزبي فقد استطاع تطيير الساحة السياسية مف الطفيمييف ك ببو األحزاب 
ك ما إلى ذلؾ ك ىذا بتطبيؽ قانكف أحزاب جديد مما أدل بفبؿ تمؾ األحزاب الضعيفة ك التي ال تستند 
إلى قاعدة بعبية قكية مف مكاجية الكضع الجديد،ك ثالثا بيد عيد الرئيس زركاؿ إنباء مؤسسات ىامة 
كانت تنقص الجياز السياسي ك اإلدارم ك التنظيمي مثؿ مجمع المغة العربية، المجمس األعمى لمتربية، 
المجمس األعمى لمبباب، المجمس االقتصادم ك االجتماعي، مجمس الخصخصة، مجمس مكافحة الربكة 

ك المحسكبية ك المرصد الكطني لحقكؽ اإلنساف ك غيرىا مف أجيزة كانت الدكلة الجزائرية في عيد 
التعددية الحزبية ك االقتصاد الحر بحاجة ماسة إلييا، حيث أف ىذه الييئات جاءت لتسد الفراغ ك تمبي 

 .حاجات المجتمع الجديدة ك لتتفاعؿ مع ظركؼ لـ تعرفيا الجزائر مف قبؿ

                                                           
 .83رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  1
 .414الراسً، المرجع االنف ذكره، ص -  2
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    كىكذا يتضح جميا أف فترة حكـ الرئيس الياميف زركاؿ كانت ايجابية نكعا ما لبداية االستقرار السياسي 
في الجزائر، ك يعد ذلؾ بسياسة الحكار العاـ ك البامؿ الذم انطمؽ فيو الرئيس زركاؿ بيدؼ الحكار ك 

 .تبادؿ اآلراء ك األفكار ك األطركحات التي تخرج الجزائر مف أزمتيا الحادة ك مباكميا المعقدة
 

 مضمكف قانكف الرحمة: المطمب الثاني
 حممة مف لكثير يسمح الذم ك 1994 سنة ، في"بقانكف التكبة" قانكف الرحمة أك ما يعرؼ    تجمى  

 حد كضع ىك الرحمة قانكف مف اليدؼ ككاف ، ك إعادة إدماجيـالمجتمع إلى أحضاف العكدة مف السالح
 ك ىذا ما بكؿ عرقمة كاضحة أدت األزمة في طرفا يعدكف الذيف السياسييف إبراؾ دكف الدمكم لمنزيؼ

 .إلى فبمو ك بالتالي لـ يحقؽ النتائج المرجكة
 ككذا المكاثيؽه  نكفمبر، بياهف في عمييها المنصكص الجزائريةه  الثكرة مبادئو مف الرحمكم القانكف ليـيست    

 ك، 1988 أكتكبر أحداث بعد جاء دستكر كىك ،1989دستكر ضمنيا كمف الجزائريةه، لمدكلة الرسميةه 
 في جاء ما اإلنتقالي، كالمتضمف الكطني المجمس أقرىا التي األرضيةه  عمى القانكف  ىذاأساس يرهتكز
 منو، ك تتمثؿ ىذه 26/05 ك25-13-05المكاد  السيمها اإلنتقاليةه، المرحمة حكؿ الكطني الكفاؽ أرضية
 (. ...الغفراف التضامف، الرحمة، ، الكفاؽ( في  المبادئ

 مادة مقسمة عمى ثالث فصكؿ 12، قد جاء في 1 ك المتضمف تدابير قانكف الرحمة95/12    إف األمر 
يتناكؿ األكؿ تدابير الرحمة، أما الثاني فقد تعرض إلى اإلجراءات، في حيف أف الفصؿ الثالث خصص 

 .لألحكاـ االنتقالية
قانكف  مف 92 ك 52 المادتيف كفؽ تمنح الرحمة تدابير أف عمى األكلى مادتو في األمر نص لقد    

سكاء كاف عذرا  القانكنية األعذار عف  تتكمـ52 المادة أف قانكف العقكبات نجد إلى ك بالرجكع ،2العقكبات
 إما مخففة ك التي في حاؿ تكفرىا ك بالرغـ مف القياـ بالجريمة ك كذا المسؤكلية ضركرة الحكـ أكمعفية 

.  عذرا مخففاكاف إذا ينطؽ بعقكبة مخففة في حاؿ ما أك كاف عذرا معفيا، إذا مف العقكبة باإلعفاء
 العقابيةه  السياهسات في خاصة أىميةه  المبدأ ىذا كيكهتسي العقاب، تفريده  مبدأ عمى القانكف ىذا يقهكـ   

 التككيفه  بمعاييره  األخذ أم ( البخصيةه  المجـر حالة مع تتالئـ العقكبة جعؿ يقهتضي إذ الحديثهة،
 الخطيره  المجـر : المجرميفه  أصناؼبيفه  يميزه  ما كىك اإلطار ىذا في دهخؿ الرحمة فقانكف ) االجتماعي

دد ك المتعمد، كالمجـر  أك التبريعهي بالتفريده  القكانيفه  إصالح يعرؼ في ما كىك العقكبة لكؿ صنؼ يحه
 تبعا المجـر عمى العقكبة تكقيعه  تتكلى التي القضائيةه  السمطة كيخهص القضائي التفريده  كىناؾ القانكف

                                                           
1
 1995 فبراٌر 25 ه الموافق ل 1415 رمضان 25 المؤرخ فً 95/12الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، أمر رقم -  

 . 1995 مارس 01 الموافق ل 1415 رمضان 29، الصادرة بتارٌخ 11ٌتضمن تدابٌر الرحمة، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 
، 1995 فبراٌر 25 ه الموافق ل 1415 رمضان 25 المؤرخ فً 95/11الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، أمر رقم -  2

، الصادرة 11 و المتضمن قانون العقوبات، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 1963 الصادر بتارٌخ ٌونٌو 156-6ٌعدل و ٌتمم األمر رقم 

 .1995 مارس 01 الموافق ل 1415 رمضان 29بتارٌخ 
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 في محددة حاالت ىي األعذار " :فأ عمى الجزائرم العقكبات قانكف مف 52 المادة نصت كقد ،1لحالتو
 كانت إذا المتيـ العقاب عدـ إما كالمسؤكلية الجريمهة قياهـ مع عمييها، تهرتب الحصر سبيؿه  القانكف عمى

ما معفيةه، أعذار  يطهبؽ أف اإلعفاء حالة في لمقاضي جهكز ذلؾ كمع ." مخففة كانت إذا العقكبة تخفيؼ كا 
 .عنو المعفى عمى األمف تدابيره 

   ك نظرا لككف األعذار بنكعييا حاالت محددة قانكنا عمى سبيؿ الحصر، فقد أبار المبرع في األمر 
 مف قانكف العقكبات ك التي تحدد األعذار القانكنية المعفية ك المخففة في 92 إلى المادة 95-12

الجنايات ك الجنح ضد األمف العمكمي، ك مف ضمنيا الجرائـ المكصكفة بأفعاؿ إرىابية أك تخريبية، ك 
 :  في انو ال يخرج عف بكميف ىما12-95منو يتجمى مكضكع اإلفادة مف ىاتو الصيغة حسب األمر 

 :اإلعفاء مف المتابعة- أ
ال يتابع قضائيا مف سبؽ ك أف إنتمى إلى : "  عمى انو12-95    لقد نصت المادة الثانية مف األمر 
 مف قانكف العقكبات، ك لـ يرتكب أم جريمة مف 03 مكرر 78إحدل المنظمات المذككرة في المادة 
 مكرر، ك التي أدت إلى قتؿ بخص أك سببت لو عجز دائـ، أك 87الجرائـ المنصكص عمييا في المادة 

 ".مست بالسالمة الجسدية لممكاطنيف أك خربت أمالكا عمكمية خاصة
 عمى حائزا يككف الذم البخص أيضا قضائيا يتابع ال" :يمي ما عمى نصت فقد الثالثة المادة أما    

 لفتت التي المالحظة ، إذ"السمطات إلى تمقائيا بتسميميا كقاـ أخرل مادية كسائؿ أك متفجرات أك أسمحة
 الثانية حيث أنيا لـ تبير ال مف قريب أك مف بعيد قضية مف قاـ بإنباء أك تأسيس أك المادة ىي االنتباه

تنظيـ أك تسيير ىذه الجماعات اإلرىابية ، إذ أف الكؿ ساىمكا ببكؿ أك بأخر بزعزعة األمف ك زيادة كتيرة 
 . العنؼ ك االنتياكات الالانسانية ، فيؿ يعقؿ استبعاد فئة دكف أخرل مف االستفادة مف ىذه التدابير

 األنفة جريمة بحجة عدـ ذكرىـ صراحة في المادة ألم عدـ ارتكابيـ لة استبعاد ىذه الفئة في حاإف    
 في المنخرطيف... " انتمكا إف سبؽ مف"   بعبارة يقصد لـ المبرع أف يبدك لذلؾ منطقي غير أمرالذكر 

نما فقط اإلرىابية الجماعات  .األمر مف االستفادة لتعميـ الجماعات ىذه كأنبأ كسير أسس مف كؿ كا 
 الدعكة تحريؾ بعدـ أم القضائية المتابعة بعدـ تتعمؽ اإلفادة أف 3 ك2 المادتيف خالؿ مف كيتضح   

ف الفئتيف، ىاتيف بخصكص العمكمية  أمرا بانتقاء كجو يصدر أف التحقيؽ قاضي عمى الدعكة تحريؾ تـ كا 
 .الدعكة

 : التخفيؼ مف العقكبات- ب
 بجرائـ اإلرىاب ك التخريب ف عمى أف األبخاص المتابعي12-95   لقد نصت المادة الرابعة مف األمر 

ك الذيف سممكا أنفسيـ تمقائيا ك ثبت ارتكابيـ لجرائـ تسببت في قتؿ بخص أك إصابتو بعجز دائـ فإنيـ 
 :  مف التخفيؼ مف العقكبة عمى النحك التاليفيستفيدك

                                                           
 الجزائر،،  ةٌ يروبولوجثأن مقاربة ،نموذجا الجزائر يف يالمدن الوئام إستعادة قانون السالم ثقافة ، مقامعبد القادر -  1

،يوالتوز للنشر الغرب دار :نوهرا  .74 ص عٌن
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 .اإلعداـقانكنا ىي  المقررة العقكبة كانت إذا سنة 20 إلى 15 مف المؤقت السجف -
 .المؤبد السجف المقررة العقكبة كانت إذا سنة 15 إلى 10 مف المؤقت السجف -
 .األخرلنصؼ العقكبة بالنسبة لمعقكبات  -

 ثبت الذيف سنة 18 ك 16 بيف أعمارىـ تتراكح الذيف القصر عقكبة خففت فقد الثامنة المادة أما    
  تككف العقكبة القصكل في كؿ الحاالت عبر سنكات ميما كانتأف ك قررت إرىابيةارتكابيـ جرائـ 

ف الجريمة،  سنة حسب 15لمدة  السجف تتعدل ال مخففة عقكبة مف سنة 22 ك 18 بيف البالغكف يستفيد كا 
  األمرالمادة التاسعة مف 

 أنفسيـ تسميـ فكر بيادة ليـ تسمـ األمر ىذا كفؽ العفك مف المستفيديف فإف اإلجرامية الناحية كمف    
 تدابير مف مستفيد "يـك تسمـ بيادة ثانية تتضمف عبارة30 كخالؿ ثـ "الحضكر كصؿ" األمر سماىا
 ."الرحمة

 مكانع االستفادة مف تدابير الرحمة في مادتو العابرة ، ك حددىا بالدعكةأيضا  12-95األمر   ك اقر  
أك بعد  الرحمة، تدابير مف مستفيد كثيقة تسميـ  تخريبية بعدأك إرىابية بأعماؿ ارتكاب جرائـ مكصكفة إلى

 ىذه فإف العاـ  في حالة ارتكابيـ لجرائـ تمس القانكفأف اإلبارة ك تجدر األمر مخففة كفؽ أحكاـصدكر 
 .فقط اإلرىابية الجرائـ في الجرائـ حصر المبرع داـ ما تطبؽ ال المادة
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 نتائج ما بعد قانكف الرحمة: المطمب الثالث
     قبؿ الخكض في تقييـ سياسة ما ال بد مف اإللماـ بكؿ جكانبيا مف حيث العكدة إلى األىداؼ المرجكة 
منيا ك االنعكاسات المترتبة عمييا ك كذلؾ مقارنتيا بالنتائج المترتبة عنيا، ك كذا االطالع عمى الظركؼ 

ك األكضاع السائدة، حتى تتسنى عممية التقييـ الصحيحة ليذه السياسة ك ما أفرزتو مف نتائج عمى 
 الصعيد العممي    

    ك لك تأممنا أف قانكف الرحمة جاء ألجؿ ىدؼ جكىرم كاحد ك ىك الحد مف العمميات اإلرىابية التي 
كانت في تزايد مستمر، إذ كَعبدة الجزائر خسائر كبيرة عمى الصعيد المادم ك الببرم ك جعمتيا عمى حافة 

 .الياكية، ك قد بمغت تمؾ العمميات مستكيات مقمقة جدا
 إلى 1993    إذ يتبيف ذلؾ في ىذا الجدكؿ كمعيار تقييمي لحصيمة ضحايا العممية اإلرىابية مف سنة 

 .19951غاية سنة 
 عدد الجرحى عدد القتمى السنكات
1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

744 

7473 

6524 

4475 

7244 

3042 

1475 

432 

3473 

56 

52 

64 

3759 

1981 

     
إرتفاع كبير جدا في العمميات  ىناؾ كاف 1994 ك 1993 سنتي بيف ما أفىذا يالحظ  كمف    

 الذم يعتبر 7473 رقـ قياسي جدا ك ىك إلى العدد ا حيث كصؿ ىذالضحايا ك بالتالي في عدد اإلرىابية
 ك ىي السنة التي صدر فييا قانكف 1995رقـ ضخـ جدا مقارنة ببقية السنكات التي تميو ، لكف في سنة 
 ك بقي ىذا االنخفاض عمى 6524 إلىالرحمة انخفض فييا عدد الضحايا ببكؿ مممكس حيث كصؿ 

 ىذا الكثيركف كيرجع.  1996 مف سنة 4475 ما يقارب إلىنفس الكتيرة حيث كصؿ عدد الضحايا 
 الجانب عمى العمؿ بتركيز تدريجيا األمنية األزمة يتجاكز كيؼ عرؼ الذم زركاؿ الرئيس إلى التحسف
صدار اإلرىاب عمى لمقضاء العسكرم  عدد الصحفية األكساط مف الكثير قدرت كقد .2الرحمة قانكف كا 
 أعطى االنطباع أكثر حكؿ نجاح قانكف الرحمة ك ما آلت إليو كمما ،3بخص 2000 حكالي بمغ التائبيف

                                                           
 . 198، ص 2002دار الفرابً ، : المأساة الجزائرٌة، بٌروت...زهرة بن عروس و آخرون، االسالموٌة السٌاسٌة-  1
 337، ص 2009دار المعرفة، :رابح لونٌسً، رؤساء الجزائر فً مٌزان التارٌخ، الجزائر-  2
 كلٌة العلوم السٌاسٌة و اإلعالم، 2007-1992عبد الغنً شرقً، اإلستراتٌجٌة الجزائرٌة فً مكافحة االرهاببٌن -  3

 778، ص 2009جامعة الجزائر 
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 كانت حيث ، 16/11/1995 التي ميزت االنتخابات الرئاسية بتاريخ األجكاء م ناجعة قإصالحاتمف 
 نسبة بمغت كقد المسمحة، الجماعات أطمقتيا التي التيديدات جراء المراقبيف كؿ فاجأت  كتماما ىادئة

 72.68%1 .ة المبارؾ
   رغـ مركر سنتيف عمى االنتخابات الرئاسية ك التي ميزتيا تراجع العنؼ ك العمميات اإلرىابية، إال أنيا 

  أكت التي خمفت عدد ىائؿ مف القتمى ككذا19، كأىميا مجازر الرايس ليمة 1997عادة بقكة صيؼ 
 الرئيس أف يعتبركف الكثيريف جعؿ ما كىذا. 1997 أكتكبر 13مجازر بف طمحة ، ك بني مسكس ليمة 

 المسمح الذم بمغ ذركتو في عيدتو الرئاسية رغـ كضعو قانكف العنؼ عمى القضاء في فبؿ زركاؿ
 . 2الرحمة
أم  الصراع، طرفي بيف مبابرة مفاكضات نتيجة يكف لـ أنو إلى القانكف ىذا فبؿ سبب كيعكد     

يقدـ حؿ  لـ كلذلؾ السمطة مع الجماعات المسمحة ك بالتالي فمـ يتـ قبكلو مف طرؼ مف ىـ في الجباؿ،
. جذرم لالزمة فقد التـز بالجانب األمني ك أىمؿ أصؿ النزاع ك ىك الجانب السياسي

 برز السمطة كقد داخؿ التكتالت صراع إلى سياستو في زركاؿ الرئيس فبؿ أسباب يرجع مف كىناؾ     
 بتبيف كالتي يقصد بيا نفسو باعتبار بتبيف محمد الجنراؿ ضد البرسة اإلعالمية الحممة في الصراع ىذا

التي سماىا بالتقكيـ  زركاؿ سياسة لكؿ المخطط أنو القكؿ يمكف األمني، مستباره ككذلؾ الكفي صديقو
  .3الكطني

 مع مبابرة "لعمارم إسماعيؿ" الجنراؿ تفاكض عندما السمطة في الصراع عالمات ظيرت     كذلؾ
 األخير ىذا رفض زركاؿ الياميف الرئيس إلى الرجكع دكف اتفاؽ إلى معو كتكصؿ لإلنقاذ اإلسالمي الجيش
 .4اإلتفاؽ ليذا السياسي الغالؼ إعطاء
 11/09/1998يـك  لألمة مكجو خطاب في استقالتو عف زركاؿ الرئيس إعالف إلى كمو ىذا أدل كقد    
 مف عيدتي الرئاسية قصد أقمص أفلقد قررت اليـك ك بكؿ قناعة ك طبقا لما يمميو عمي ضميرم :" بقكلو

 المزيد تحقؽ أف إال ظمو فتح المجاؿ لحمكؿ عيد جديد مف الممارسة السياسية، عيد ال يمكف لمجزائر في
 .5"الثمينة الديمقراطية الخطكات مف
 
 

                                                           
 .1997 نوفمبر 26، بتارٌخ 24، السنة 72الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، الجرٌدة الرسمٌة، العدد -  1
، ص 1999 ، جانفً 135رجب الباسل، أبعاد استقالة الرئٌس الجزائري الٌامٌن زروال، مجلة السٌاسة الدولٌة، العدد -  2

201.  
 . 381رابح لونٌسً، المرجع االنف ذكره، ص -  3
 .382المرجع االنف ذكره، ص -  4
، الصادر بتارٌخ 2327، جرٌدة الخبر، العدد 1998 سبتمبر 11خطاب الرئٌس الٌامٌن زروال الموجه للشعب فً -  5

 .04، ص 12/09/1998
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سياستي الكئاـ المدني ك المصالحة الكطنية ك ما أفرزتاه مف إصالحات : المبحث الثالث
 .سياسية في الجزائر

    لقد ساىمت سياستي الكئاـ المدني ك المصالحة الكطنية المنتيجة في القضاء عمى الكتيرة العالية مف 
العنؼ المسمح، إال أنيا لـ تتمكف مف القضاء عنو نيائيا، حيث بكؿ انتخاب الرئيس بكتفميقة ك تحركاتو 
في تحسيف الكضع السياسي الداخمي بدليؿ المباركة الكاسعة في االستفتاء البعبي حكؿ سياسة الكئاـ 

 ، ك التي أفمحت في إخراج 2005، ثـ تالىا سياسية المصالحة الكطنية سنة 1999المدني في سبتمبر 
الجزائر مف سنيف الجمر ك المصير المأساكم الذم ذاؽ فيو الجزائريكف الكيالت إلى سنكات النكر ك 

 .  نجحت في استعادة السمـ ك التماسؾ االجتماعي ك تحقيؽ االستقرار السياسي في الجزائر
 

 سياؽ اإلقرار آللية الكئاـ المدني في الجزائر: المطمب األكؿ
، إذ 1997    تزامف تطبيؽ سياسة الكئاـ المدني مع ازدياد كتيرة العنؼ إلى أعمى مستكياتيا في سنة 

سبقو قانكف الرحمة الذم كاف لو أثار ايجابية في تكبة بعض البباب المغرر بيـ لكضع السالح، إال أف 
ذلؾ لـ يخفؼ عمى البعب أثار اإلرىاب ك اإلجراـ الممارس ك ينيي معاناتيـ، ك حيث بيدت الساحة 
السياسية صراع بيف أطراؼ األزمة كذلؾ، خمقت نتائج كانت األسكأ عمى اإلطالؽ عممت عمى انسداد 

الحؿ السياسي، لكف ك في نفس الكقت برزت مجمكعة مف العكامؿ ساىمت في تغيير الكضع ك لمخركج 
كيمكف تقسيـ ىذه العكامؿ إلى قسميف أساسييف . مف دكامة العنؼ ك إعادة المسمحيف إلى الحياة الطبيعية

 :ىما
 :   العكامؿ ك الظركؼ األمنية -1

 جيالة كتطرؼ لحظات المسمحة اإلسالمية الجماعة تعرؼ لـ: المدنييف ضد اإلرىابية العمميات تصاعد- 
أبا "  ك المسمى "زيتكني جماؿ أميف الرحماف عبد" تيا المدعكقياد تكلى أف بعد عرفيا التي تمؾ مف أكثر

 مف ذلؾ بعد العنؼ أنتقؿ ك ،1996 جكيمية 18 الذم قاد الجماعة بعد ذلؾ في" طمحة عنتر زكابرم
 المدني تستيدؼ جماعي تقتيؿ أعماؿ مجرد إلى إسالمية دكلة إلقامة أك مسمكب نصر الستعادة كسيمة

 ،1متكقعة إستراتيجية نتيجة أك كاضحة سياسية غاية دكف كالكبير الصغير ك كالمثقؼ كاألمني كالعسكرم
، ك بيذه المجازر فقدت الجماعة المسمحة تمؾ 1997 ككانت أىـ تمؾ المجازر التي حدثت في صائفة

 تمؾ معيا فقدتك لإلنقاذ، اإلسالمية الجبية في كانكا الذيف أكلئؾالجاذبية التي تمتعت بيا أياـ تعاكنيا مع 
 2 .بو تحظى كانت الذم الببرم ك المكجيستي الدعـ ك المالية المساعدات

                                                           
 .145محمد تامالت، المرجع االنف ذكره، ص -  1
 .378رابح لونٌسً، المرجع االنف ذكره، ص -  2
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 ك ؽطر في الكاضحة االختالفات ك الكبير االنبقاؽ نتيجة: المسمحة الجماعات بيف الصراعات إشتداد- 
 ك الصراعات التي العداءات  ابتدتالكاضحة، غير اإلستراتيجية األىداؼ كذا ك المسمح العمؿ آليات

 ما ىك ك القتمى مف كبيرا بمغت ذركتيا بيف ىذه الجماعات التي أصبحت متناحرة فيما بينيا مخمفة عدد
 سببا كاف مما نسبيا، لك ك الجماعات ىذه بككة كسر عمى عممت التي الجيش قكات لدل الميمة سيؿ

 كىك افقدىا الكسائؿ المكجيستكية نباطيا كحرية تحركيا نقاط مف الحد ك عناصرىا عدد تقمص في أساسيا
الضركرية لتنفيذ اعتداءاتيا ك ىك ما جعميا تمجا إلى استعماؿ القنابؿ ك تنفيذ اعتداءاتيا عمى مستكل 

 .1المناطؽ المعزكلة عف قكات األمف
 في منتصؼ  اإلرىابية تصدرت المجازر ك العمميات (GIA)المسمحة  اإلسالمية الجماعات أف فرغـ    

 لنتيجة حيث إستقمت التفكؾ، في بدأت ما سرعاف أنو إال كقكم، متماسؾ كتنظيـ ظيرت حيث التسعينات
  .2أخرل كجماعات األربعاء في الرحمف ككتيبة غميزاف في اإلعتصاـ ككتيبة البمؼ في الفرقاف
 ،البكيرة كزك، تيزم بكمرداس، تضـ كالتي اإلسالمية الجماعة عند الثانية المنظمة عرفت حيف في    

 الجماعة أركاف فكضت التي الضربة بمثابة اعتبرت انفصاؿ حركة أىـ  مفالمسيمة، بكعريرج، برج بجاية،
أكاخر  كالقتاؿ لمدعكة السمفية الجماعة إنبائو ك منيا "حطاب حساف" انبقاؽ بسبب المسمحة اإلسالمية

 الحرب أعمف بؿ بذلؾ " حطاب" يكتفي لـ ك الثانية المنطقة كتائب معظـ ضمت التي ك، 1988سنة 
 .3عمييا
 تخفيؼ في كبير كببكؿ  بوساىـ حدث أىـ إف حيث: اليدنة قرار لإلنقاذ اإلسالمي الجيش إعالف- 
 مف اليدنة "مرزاؽ مدني" أميره بقيادة لإلنقاذ اإلسالمي الجيش إعالف ىك الجزائر في السياسي العنؼ حدة

 41997 .أكتكبر أكؿ مف إبتداءا كاحد جانب
ىك أكؿ مف بدا االتصاالت " محمد بتبيف"    ك نقمت بعض الصحؼ خاصة الفرنسية منيا أف الجنراؿ

ك . 5في الخط ك يتكفؿ بيذه الميمة" سماعيف العمارم"مع الجيش اإلسالمي لإلنقاذ قبؿ أف يدخؿ الجنراؿ 
لـ يضيع األمير الكطني لمجيش اإلسالمي تمؾ الفرصة فأبدل حرصو عمى الحكار مع السمطة ك بعث 
مجمكعة مف الرسائؿ إلى محمد بتبيف يعممو فييا الستعداده الكامؿ إليقاؼ العمميات العسكرية ببرط 

التزاـ السمطة بالسعي مف اجؿ تكريس المبادئ اإلسالمية ك حرية التعبير ك إطالؽ سراح عباس مدني ك 
 .6"تقتيؿ األبرياء ك المداىمات" عمي بمحاج ك المعتقميف اآلخريف ك إيقاؼ حممة 

                                                           
 .234، ص 1996، القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السٌاسٌة، -األزمة الجزائرٌة- ، أمتً فً العالم شرٌف عبد الرحمان-  1
 .149محمد تامالت، المرجع االنف ذكره، ص -  2
، مذكرة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌة، كلٌة العلوم سٌاسة الوئام المدنً بٌن المبدأ و الواقععزوق نعٌمة، -  3

 .20، ص 2006السٌاسٌة و اإلعالم، جامعة الجزائر، 
 .383رابح لونٌسً، المرجع االنف ذكره، ص -  4
 .المرجع السابق، نفس الصفحة-  5
 .152محمد تامالت، لمرجع االنف ذكره، ص -  6
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  ك سرعاف ما اقتنع بعض الضباط الساميف في الجيش ك في مصالح األمف بجدكل الفكرة لكنيـ فضمكا 
بالمقابؿ أف تحتكر االتصاالت مف طرؼ فريؽ الرئاسة كحده، ك فكر ىؤالء بضركرة احتكاء المكقؼ، فتـ 

بمباركة مف " رابح بكغابة"اإلبراؼ عمى عممية االتصاؿ مف طرؼ قائد الناحية العسكرية الخامسة الجنراؿ 
  .  1"سماعيف العمارم" ك مسندة رفيقو الجنراؿ " محمد مديف"مدير االستخبارات العامة الجنراؿ 

 اإلسالمية لمجماعة التابعة أك المستقمة منيا سكاء الكتائب مف أخرل مجمكعة دعـ  "مرزاؽ" نداء لقي   
 مصطفى "يقكدىا التي الرحماف كالكتيبة العاصمة في لمجياد اإلسالمية الجبية منيا كاف كالتي المسمحة
ىا يقكد التي كالجياد، ك كتيبة الفرقاف بالبمؼ ك الرابطة اإلسالمية لمدعكة األربعاء منطقة في "كرطالي

 اإلسالمي الجيش أعمف بعدما التزمنا باليدنة:"  الذم يقكؿ في بيادتو2في منطقة المدية" عمي بف حجر"
، كقد قمنا بعد أياـ قميمة مف ذلؾ، ك بعد اتصاؿ بقيادة جيش اإلنقاذ بنا بمبادرتو 1988سبتمبر في لإلنقاذ

 .3..."ىذه الخطكة ك قررنا االلتزاـ بيا
 لـ    لكف ىذه اليدنة لـ تتـ ترجمتيا إلى اتفاؽ أك قانكف كاضح ك صريح ك يرجح ذلؾ الف االتصاالت 

 ك ما يؤكد ذلؾ ىك ما اإلتفاؽ، ليذا سياسي غطاء إعطاء فضؿ الذم"زركاؿ الياميف" الرئيس بمكافقة تتـ
، في الحقيقة تعتبر اليدنة بيف السمطات ك الجيش اإلسالمي لإلنقاذ غريبة حقا، "عمي بف حجر"قالو 
 أمكر كتحدث اإلنقاذ جيش مع بمفاكضات كيقكـ ميادف الدكلة في األمر زماـ بيده عسكرم طرؼ فيناؾ
 1997 آنذاؾ لمسمطة السياسي الحاؿ لساف أف إال فعال، كاقعة اليدنة أف تكضح الناس يراىا الكاقع في

خطاب الرئيس  )كاف يقكؿ بعدـ كجكد اليدنة، ك قد أعمف عف طي ممؼ الجبية اإلسالمية لإلنقاذ نيائيا 
، ك أعمف أيضا انو ليس ىناؾ اتصاؿ أك حكار مع السياسييف في جبية (1997السابؽ الياميف زركاؿ 

 .4اإلنقاذ في حيف كانت االتصاالت قائمة ك جارية
ك " الياميف زركاؿ"  الرئيسالستقالة الرئيسي السبب ىك اإلتفاؽ ليذا السياسي التجسيد كيرجح أف     
. 5 القرارألصحاب ليقدـ الحؿ بالنسبة "عبد العزيز بكتفميقة" مجيء

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .153المرجع السابق، ص -  1
 .المرجع السابق، نفس الصفحة-  2
 .125منشورات البرزخ، ص : ، الجزائرالمحنة الجزائرٌة شهود ٌتكلمونهابت حناشً، -  3
 .132-131ص - المرجع السابق، ص-  4
 .96رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  5
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  :العكامؿ ك الظركؼ السياسية  -2
، تعرضت 1997 بعد تمؾ المجازر البنيعة في الجزائر خالؿ صائفة :الضغط الخارجي عمى النظاـ- 

 18 في الدكلية العفك لجنة يد عمى خاصةالبالد لضغكط دكلية مطالبة بتحقيؽ حكؿ تمؾ المجازر، 
  السؤاؿ كظير ،1اإلنساف ك ىيكماف كاتش انترناسيكناؿ لحقكؽ الدكلية الفيدرالية ككذلؾ ،1997نكفمبر
، ك يعكد المبرر حكؿ ىذه البككؾ ىك حجـ تمؾ المجازر، حيث "مف يقتؿ مف في الجزائر ؟ " الخطير

كانت تبيف عمى أف مف قاـ بيا ىـ مجمكعات كبيرة ك كاف لدييا الكقت الكافي لمدفاع عف سكاف المنطقة، 
 ىك كقكعيا بالقرب مف الثكنات العسكرية، ك إلى ىنا كجيت أصابع االتياـ إلى قك مما زاد الطيف بؿ

ك " الياميف زركاؿ" المؤسسة العسكرية التي كاف لدييا اليد الطكلى لعمؿ ذلؾ، ك الكقت نفسو دافع الرئيس 
 .اعتبر التيـ بالتدخؿ في البؤكف الداخمية لمبالد

، " نزار"   حيث تـ طرح سؤاؿ عف ىذه الجريمة البنعاء كالمرتكبة في حؽ األبرياء عمى الجنراؿ المتقاعد 
في برنامج زيارة خاصة بقناة الجزيرة برر فييا ىذا األخير بأنيا عممية في غاية الصعكبة ك خطر كبير 

 " باإلرىابييف"عمى الجنكد في الخركج مف الثكنة العسكرية، الف الطريؽ مفخخ مف طرؼ مف اسماىـ 
  يرل الكثير مف المتتبعيف اف الضغط الذم عابتو الجزائر ك خصكصا:الضغط الداخمي عمى الرئاسة- 
 الجيش مع اإلتصاؿ قضية ىك سيالرئي كسببو النظاـ، داخؿ الكتؿ صراع إلىيعكد  1998 سنة

 مستبار عمى البرسة اإلعالمية الحممة بينيا مف أبكاؿ عدة عمى الصراع ىذا خرج كقد لإلنقاذ اإلسالمي
، ك كما جاء سابقا فيما يتعمؽ بالمفاكضات ك المحادثات التي أجرتيا المؤسسة "بتبيف" الجنراؿ الرئيس

الذم استنكرتو الرئاسة ك " مدني مرزاؽ" العسكرية مع أمير الجناح العسكرم لمجبية اإلسالمية لإلنقاذ 
 .ادعت أف ممؼ الجبية اإلسالمية لإلنقاذ قد تـ طيو لألبد

 ، ك 1997 أكتكبر 23   كحتى أف ىناؾ مف يضع االتيامات بتزكير االنتخابات المحمية التي جرت في 
- التي فاز بيا حزب زركاؿ أم التجمع الكطني الديمقراطي في خانة المحاكالت إلضعاؼ تكتؿ زركاؿ

، باإلضافة إلى اليجـك العنيؼ ك البرس الذم القاه مف كسائؿ اإلعالـ التي كاف 2بتبيف داخؿ النظاـ
 . كراءىا أطراؼ ليا كزنيا ، إذ ال يخدميا ما يقكـ بو زركاؿ مف إجراءات تخص القضية الكطنية

 بإعالنو الجزائرم لمكضع المتابعيف كؿ"زركاؿ "الرئيس فاجأ لقد  :1999االنتخابات الرئاسية لعاـ - 
 ك ىك ما اعتبر استقالتو ألجؿ انتظار تنظيـ االنتخابات ك السمطة عف كتنحيو انتخابات رئاسية مسبقة 

قترح الجديد الرئيس إلى انتقاؿ الصالحيات  السياسية األحزاب قيادات مع مباكرات تنظيـ "زركاؿ"الرئيس كا 
ك مؤسسات المجتمع المدني التي فكجئت بدكرىا في تنظيـ االنتخابات، إذ لـ تكف تنتظرىا فكؿ األحزاب ك 

  .3سالرئي لقرار دىبتيا عف عبرت إستثناء كفد
                                                           

 .380رابح لونٌسً، المرجع االنف ذكره، ص -  1
2
 - Abed Chref, Algérie autoprise d’un massacre. Paris: éd L’aube,1998,p 135. 

3
، دراسة مقارنة، رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة، كلٌة 2005-1989التحوالت الدٌمقراطٌة فً الجزائر و األردن عبد السمٌع بوساحٌة، -  

 .152، ص 2006الدراسات العلٌا، الجامعة األردنٌة، 
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 مربح، ك قبؿ المجمس الدستكرم سبعة مربحيف، حيث انو 11   ك قد تقدـ لالنتخابات الرئاسية المسبقة 
طبقا لمقكانيف االنتخابية يجب عمى المربحيف الحصكؿ عمى عدد تكقيعات مف منتخبيف محمييف ك 

، إضافة إلى إثبات مباركة المربح في الثكرة التحريرية (75.000)برلمانييف، ككذلؾ عدد مف الناخبيف 
، ك تربح ليذه االنتخابات عدة بخصيات تاريخية ك حزبية 01/07/1942إذا كاف مكلكدا قبؿ تاريخ 

 :1معركفة لدل الرأم العاـ، تمثمت في األسماء التالية
 .حسيف ايت احمد مربح جبية القكل االبتراكية، مف أقدـ األحزاب المعارضة في الجزائر -
 .عبد العزيز بكتفميقة، مربح جبية التحرير، ك لكنو تقدـ كمربح حر -
عمما انو أقصي مف حركة النيضة التي أسسيا  )عبد اهلل جاب اهلل عف حركة اإلصالح الكطني  -

 .(مف قبؿ، ألنو أراد إبقاء الحزب في المعارضة عكس القيادة التي تبنت سياسة المباركة
 .يكسؼ الخطيب، احد القادة التاريخييف لمثكرة التحريرية -
 . مكلكد حمركش مف أىـ القيادييف اإلصالحييف في جبية التحرير -
 .  مقداد سيؼ، تكنكقراطي مف قيادة التجمع الكطني الديمقراطي -
 .احمد طالب إبراىيمي، كزير خارجية في عيد الرئيس الباذلي بف جديد ذك اتجاه إسالمي حداثي -

   كلـ يتمكف محفكظ نحناح رئيس مجتمع حركة السمـ مف التربح لككنو لـ يقدـ إثبات المباركة في الثكرة 
التحريرية، في حيف لـ يقبؿ المجمس الدستكرم تربيحات كؿ مف سيد احمد غزالي رئيس حككمة سابؽ ك 

نكر الديف بككركح رئيس حزب التجديد ك لكيزة حنكف رئيسة حزب العماؿ، ك كانت كزارة الداخمية الجزائرية 
 مميار دينار جزائرم لمتكفؿ بالحممة االنتخابية لممربحيف باإلضافة إلى تحديد 2.410قد خصصت مبمغ 

األطر النظامية لسير الحممة االنتخابية، داعية كؿ المربحيف إلى منافسة سياسية سميمة، كحثت 
 .2المربحيف السبعة عمى تفادم برنامج غير البرنامج الذم تـ إيداعو لدل مصالح كزارة الداخمية

 بخصكص الكطنية اإلعالـ كسائؿ عبر بائعات بتسرب 1999    بدأت الحممة االنتخابية لرئاسيات 
مكقؼ الجيش مف االنتخابات ك تدعيمو لمربح إجماع، ك لكف الجيش رد في تصريحو لقائد األركاف 

 مسؤكلة كغير معنية غير العسكرية عمى صفحات مجمة الجيش باف المؤسسة " محمد العمارم" المكاء 
 مسار أم في يتدخؿ ال البعبي الكطني الجيش كأف الصحؼ بعض عبر الصادرة التصريحات عف

 عف الحر التعبير مف لبعبنا يسمح كبما سيره، أمر تضمف التي الظركؼ خمؽ أجؿ مف إال إنتخابي
، ك انتقد الجيش بعض األطراؼ التي تحاكؿ االستقراء بالمؤسسة، ك أكدت إكراه أك ضغط أم دكف إختياره

العسكرم سيؤدم ببكؿ عادم ك طبيعي كاجبو االنتخابي بصفتو مكاطنا مف مكاطني " نفس المجمة أف 
 .3"الجميكرية

                                                           
1
 - Bruno Callies de Sallier, opcit, p121. 

 . 2004 دٌسمبر 29، (النسخة االلكترونٌة)، صحٌفة تاٌمز الجزائر من احمد بن بلة إلى عبد العزٌز بوتفلٌقةٌحً أبو زكرٌا، -  2
http://arabtimes/73.html.02/04/2011,15.00H 

 .،  نفس الصفحةقالمرجع الساب-  3
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   كاف الصراع السياسي في الحممة االنتخابية لمرئاسة بديدا بيف المتربحيف حيث عممكا عمى االقتراب 
مف الخطاب اإلسالمي، ك االبتعاد عف مفاىيـ العممانية ك استئصاؿ الحركة اإلسالمية، ك لكحظ أف اغمب 

المتربحيف ينحدركف مف جبية التحرير الكطني، ك قد ظير في تمؾ الحممة االنتخابية مفيـك أصبح 
 .1"المصالحة الكطنية " حديث الساعة ك ىك 

   تميزت الحممة االنتخابية بمستكل عالي مف البفافية ك تجاكزت تعددية حرية الرأم ك التعبير، كلـ تترؾ 
مكضكعا إال تعرضت لو بالنقد كطرح البديؿ، فاعتبرت ىذه االنتخابات الرئاسية ك خاصة فيما يتعمؽ 
بالحممة االنتخابية، إنيا نقطة تحكؿ كبيرة خاصة في الثقافة السياسية الجزائرية، حيث تميزت بالنقاش 

، ك لما 2المفتكح الذم تعرض لكؿ المكاضيع بما فييا كضعية الجيش نفسو بالنسبة لمدكلة ك المجتمع
كصمت الحممة االنتخابية إلى نيايتيا قرر ستة مربحيف االنسحاب مف االنتخابات تاركيف عبد العزيز 

بكتفميقة كحده في سباؽ نحك الرئاسة، ك كاف تبريرىـ لالنسحاب مف سباؽ الرئاسية، أف الدكلة ك أجيزتيا 
كظفت لمصالح مربح كاحد ك ىك مربح اإلجماع كما سمي بكتفميقة، ككقكع تزكير في إرادة البعب قبؿ 

االقتراع، إال أف ىذا االنسحاب جاء متأخرا ك اثأر ردكد فعؿ مستنكرة لو، سيما مف أحزاب التحالؼ 
 ساندت المربح بكتفميقة ك ىي جبية التحرير الكطني، التجمع الكطني الديمقراطي، حركة مالحككمي الت

 .3النيضة ك كذا مجتمع السمـ، إضافة إلى الكثير مف مؤسسات المجتمع المدني مف جمعيات ك نقابات
، ك تميزت باليدكء ك التنظيـ المحكـ، ك أعقبيا المجمس 1999   انتيت الحممة االنتخابية لرئاسيات 

 مف أصكات الناخبيف، % 73.75بنسبة " بكتفميقة" الدستكرم بإظيار نتائج االنتخابات بفكز المربح الحر
كىذا الجدكؿ يكضح نتائج االنتخابات الرئاسية الجزائرية . كأصبح بذلؾ سابع رئيس لمجزائر منذ استقالليا

  .15/04/19994بتاريخ 
 النسبة المتحصؿ عمييا عدد األصكات المحصؿ عمييا المربحكف

 73.75% 7.445.045 عبد العزيز بكتفميقة
 12.53% 1.265.594 احمد طالب االبراىيمي
 3.96% 400.080 عبد اهلل جاب اهلل
 3.18% 321.179 الحسيف ايت احمد
 3.11% 314.160 مكلكد حمركش
 2.24% 226.139 مقداد سيفي

 1.20% 121.114 يكسؼ الخطيب
                                                           

1
 .99رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  

2
 .36، ص 1999، جوٌلٌة 245، العدد 22رٌاض الصٌداوي، االنتخابات الدٌمقراطٌة و العنف فً الجزائر، مجلة المستقبل العربً، السنة -  

3
 .05، ص 13/04/1999، 253جرٌدة الخبر، الجزائر، العدد -  

4
، 1999 ابرٌل 20، الموافق ل 1420 محرم 04، مؤرخ فً 99/د.م. ا01الجمهورٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، المجلس الدستوري، إعالن رقم -  

 .04، ص 21/04/1999 ، الصادرة بتارٌخ 29ٌتعلق بنتائج انتخاب رئٌس الجمهورٌة، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 
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تمقى دعما كبيرا عند قدكمو لمجزائر ك تربحو لالنتخابات مف " بكتفميقة "     ك ىكذا يتضح جميا أف 
أكساط سياسية متعددة بما فييا المؤسسة العسكرية ك أيضا عمى الصعيد الخارجي ، باإلضافة إلى كجكد 
قاعدة بعبية كبيرة ك ىذا بفضؿ حنكتو السياسية ك برنامجو العممي الذم قاد الجزائر لمخركج مف عنؽ 

الزجاجة ك مأزؽ العنؼ الذم كبد الجزائرييف الكثير كالذيف أرادكا الحؿ السممي، ك أيضا إيمانو بميمتو ك 
األىداؼ التي سطرىا ككضع عمى عاتقو أكلكيات ال بد مف تحقيقيا ك ىي إحالؿ السالـ، الكئاـ المدني، 

 التي حدثت في تك إعادة االعتبار لمجزائر عمى الساحة العربية ك اإلفريقية ك الدكلية، حتى أف االنتخابا
الجزائر تعد سابقة في تاريخ الكطف العربي ككؿ، ك ىذا مف دكف المجكء إلى العرؼ كاالنقالب أك 

 .   االغتياؿ أك االعتقاؿ
رئاسة الجميكرية " بكتفميقة" بعد تكلي : رسائؿ دعـ الجبية اإلسالمية لإلنقاذ لسياسة الكئاـ المدني- 

 ليؤالء النبرة في البالغ التحكؿ حكؿ المؤكد لكفعادت االتصاالت مف جديد مع الجبية اإلسالمية لإلنقاذ، 
  مساندة ك دعـ إلى ذلؾ مف أكثر إلى تحكؿ بؿ الحكار، قبكؿ ك الميكنة ك الميادنة مف نكع نسمع فأصبحنا
: قائال عنو اإلفراج عقب "مدني عباس" الحزب في األكؿ الرجؿ تصريح نجد الكراء إلى قميال كعك بالرج

رابح " لمجبية التنفيذية الييئة رئيس عف نقؿ كما، 1 "مالماض في نفكر ال ك المستقبؿ في نفكر أف عمينا"
 .العنؼ إيقاؼ إنما ك الجبية إلى البرعية تأكيده عمى أف األكلكية لـ تعد حكؿ عكدة" كبير
 رسالة 1999/06/01م ؼ كجو لإلنقاذ اإلسالمي الجيش أمير "مرزاؽ مدني" أف ىك المؤكد األمر لكف   
ك ، 1999/06/06 رئاسة الجميكرية في إلى مكجو ك يترأسو الذم الجيش عف صادر ببياف الرئيس إلى

 01/10/1997إلى البعب الجزائرم المسمـ، حيث ذكر باليدنة التي أعمنيا الجيش مف طرؼ كاحد في 
، قبيؿ انتخابات الرئاسة لتحديد ما ىك منتظر مف الرئيس القادـ 11/04/1999بالبياف الصادر عنو في 

 .2لمخركج مف األزمة
 المكاطنيف حقكؽ ك الدكلة   رد الرئيس جاء فكريا ك مؤكدا تطمعو إلى الحمكؿ السياسية التي تحفظ سمطة 

 يعرضتقديره لمرسالة التي تمقاىا حؽ قدرىا معمنا عف نية تكميؼ الحككمة باعتماد مبركع قانكف جديد ك
 .3األزمة لتسكية البرلماف عمى

 لمبادرة دعمو فييا يعمف 11/06/1999   أما عباسي مدني فقد كجو رئاسة إلى رئيس الجميكرية في 
ك لك أف ذلؾ لـ يحظى  ،1997 أكتكبر في المعمنة اليدنة أيد أنو يؤكد ك لإلنقاذ، اإلسالمي الجيش

 في مجمس بكرل 14 األعضاء عف، 03/06/1999 ذلؾ بياف في بعد صدر بتغطية إعالمية، ك
 .4بالمعنى ذاتو

                                                           
 .234شرٌف عبد الرحمان، المرجع االنف ذكره، ص -  1
 .639الراسً، المرجع االنف ذكره، ص -  2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة-  3
 .641نفس المرجع، ص -  4
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 .ك ما افرزه مف نتائج الكئاـ المدنيسياسة مضمكف : المطمب الثاني
 : مضمكف سياسة الكئاـ المدني -1-1
 ياه رسـ أعمف ثه مح مالمدف اـئالك اهسةمس معالـ بطرح ةه مالدستكر فه مـه ملؿ تأديتو بعد قهةمبكتفؿ سه ئيالر بابر   
 الراغبيف فه مالمسمح لصالح متسامحة اهسةمس متبف عزمو عف 1999 مام 29 كهـم لألمة كجيو خطاب مؼ
 عاد مف إلى ياٌ رسـ أتكجو ٌر،مالخ كحب التسامح ـٌ مبؽ ؽٌ معـ ٌمافمإ مف لشعبنا فما" : بقكلو التكبة مؼ
 عمى عاجال لإلقباؿ اإلستعداد تماـ مستعد مأنف قاطعة بصفة كدؤأ ك ؿٌ مالسب كسكاء كالكطف، اهلل، إلى

، "1ةٌ مالجميكر فٌ مقكاف احتراـ كنؼ مؼ أمتيـ أحضاف إلى ٌمةمالكر العكدة تخكليـ مالت رٌ مالتداب كؿ اتخاذ
استعادة " الرامية إلى إنياء العنؼ ك إحالؿ األمف ك االستقرار اصدر قانكف  كحتى يتسنى لو تنفيذ البرامج

، الذم 1995لعاـ " قانكف الرحمة " ، ك ىك القانكف الذم حؿ محؿ 13/07/1999في " الكئاـ الكطني
 .   2نص عمى خفض عقكبات المسمحيف الذيف صدرت أحكاـ قضائية ضدىـ

بإعالنو تقديـ مبركع قانكف استعادة الكئاـ المدني لمبرلماف فاف لـ يصادؽ عميو " بكتفميقة"  ك قاـ الرئيس 
جميع األحزاب  مف لالرض ك االستحساف المبادرة ىذه لقيت حيث الستفتائو البعب إلى مبابرة فسيمرره

السياسية الجزائرية ك في األخير قرر الرئيس تمرير المبركع عمى البرلماف لممصادقة عميو ثـ إلى 
 ، الدكلة سمطة عمى الخارجيفك يعد قانكف الكئاـ المدني احد القكانيف التي استيدفت إرجاع . 3 االستفتاء
 طريقة عمى العسكرية المؤسسة بيف ك بينو الخالفات لكف ك "زركاؿ" الرئيس عيد أكاخر في أعدك لقد 
 4 . السمطة تركو مكعد تقديـ إلى "زركاؿ "الرئيس دفع ، العنؼ جماعات مع التعامؿ كيفية ك إخراجو

ال يفكتنا أف نبير ىنا إلى أف الكئاـ المدني يعد تجسيدا ألبرز البنكد إلى تـ االتفاؽ عمييا في عيدة  
، بيف المؤسسة العسكرية ك الجيش اإلسالمي لإلنقاذ، حيث كاف 1997في سنة " الياميف زركاؿ"الرئيس 

. محتكاىا ضماف كضع السالح ك حقف الدماء، ك إنياء الخصكمات ك الصراعات خاصة بيف التائبيف
 ماهسمالس  العنؼأعماؿ عف  الغطاءنزع مق مالمدف اـئالك قانكف يياإؿ عىيسه  مالتاألىداؼ  مقدمة مكؼ

 م،اهسمالس الطابع عف خارجة ـئجرا أم مثؿ مثميا ئيةه جنا ـئجرا أنيا أساس عمى معيا التعامؿ كاعتبار
 ىهامؼ كتدعـ ،العنف ىهامؼ تهراجعم ةه مكطف مصالحة إلى البالد كدفع ةه ماهسمالس لالزمة حؿ بمكرة كمحاكلة
       .5كالتعاكف الحكار أكاصر

                                                           
1
، ص 2008، ٌناٌر 07، أوراق كارٌنٌجً، عدد الجزائر فً عهد بوتفلٌقة الفتنة األهلٌة و المصالحة الوطنٌةرشٌد تلمسانً، -  

07. 
مركز : ، بٌروت2، ط-مع اإلشارة إلى تجربة الجزائر- إشكالٌة الشرعٌة فً األنظمة السٌاسٌة العربٌةخمٌس حزام والً، -  2

 .198، ص 2008دراسات الوحدة العربٌة، 
3
 - Bruno Callies de Sallies, opcit, p122. 

4
 .عبد الكرٌم سعداوي، بعد عام على بوتفلٌقة، األزمة السٌاسٌة، هل إلى خروج من سبٌل-  

www.islamonline.net                                                                                                                                                  
ة-  5 ٌٌناسً االنفتاح ومستقبل الرئاسة مستقبل بٌنٌن  الجزائر " الحلٌمٌن، عبد محمد أمٌرٌن  مركز ،154 عدد ،الدولٌة السٌاٌسة ،" الس

ٌةٌن، األهرام، السٌاسٌة الدراسات  . 19 ص ، 2003 أكتوبر واإلستراتٌجٌن
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 :1   ك يمكف أف نمخص أىداؼ سياسة الكئاـ المدني في 
 خمؽ برعية لمنظاـ عف طريؽ إحالؿ السمـ  -
نزع الغطاء عف العنؼ السياسي بالتعامؿ معو باعتباره جرائـ جنائية مثؿ أم جريمة مف جرائـ  -

 .الحؽ العاـ
 العنؼ فييا يتراجع كطنية مصالحة نحك البالد دفع ك ،السياسية لألزمة حؿ بمكرة محاكلة -
 . كاحد ىدؼ نحك البعب تجميع -
 عمى صكا 1999 سبتمبر فيتدعيـ برعيتو حيث اعتبر االستفتاء عمى قانكف الكئاـ المدني  -
 .السمطة تكليو في ألحد مديف غير أنو القكؿ يمكنو البعب مف بياض -

 :ك تتككف سياسة الكئاـ المدني مف ثالث أقساـ رئيسية ىي
 .قانكف الكئاـ المدني -
مف  08 المادة تطبيؽ كيفية يحدد الذم 142-99 رقـ التنفيذم المرسكـ :الثالثة التنفيذية المراسيـ -

 .قانكف الكئاـ المدني
 35.32.31.17.16.14المكاد  أحكاـ تطبيؽ كيفية يحدد الذم 99-143المرسـك التنفيذم رقـ  -

 .مف قانكف الكئاـ المدني
 مف قانكف الكئاـ 40 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 144-99المرسـك التنفيذم رقـ  -

 . المدني
،  في أعماؿ اإلرىاب كالمكرطيف المتكرطيفه  لصالح التدابيره  مف فئات ثالثة القانكف ىذا تضمف     كلقد

اإلعفاء مف المتابعة، الكضع  )مف اقترفتو مف ممارسات عمى حسب مف التائبيف حيث تستفيد كؿ فئة 
: ك ىي كاألتيباإلضافة إلى إجراءات تخص ضحايا اإلرىاب،  ،(تحت رىف اإلرجاء، ك تخفيؼ العقكبة

 : تدابير اإلعفاء مف المتابعات -1
ك برؼ  دـ ـئجرا رهتكبكام كلـ ،يةإرىاب مهاتمكتنظ لجماعات، نهتمكفم كانكا فه مالذ ره مالتداب ىذه كتبمؿ    

امأ تضـ كما، 2 5.4.3، كذلؾ بمكجب أحكاـ المكاد تكبتيـ عف صراحة كأعمنكا  ئزيفالحا األبخاص ضه
 .القانكف نفس مف الرابعة لممادة كفقا ةه مالعمكـ لمسمطات كسممكىا كمتفجرات أسمحة عمى
 تبترط المادة الثالثة لالستفادة مف اإلعفاء مف المتابعة عدـ ارتكاب أك المباركة في ارتكاب الجرائـ ك   

 مكرر مف قانكف العقكبات ك التي تككف قد أدت إلى قتؿ بخص أك 87المنصكص عمييا في المادة 
سببت لو عجزا دائما أك اغتصابا أك استعماؿ متفجرات في أماكف عمكمية، كما تبترط المادة أيضا 

                                                           
 . عبد الكرٌم سعداوي، المرجع االنف ذكره-  1
 1420 ربٌع األول عام 29، المؤرخ فً 08-99الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، رئاسة الجمهورٌة، قانون رقم -  2

- ، ص1999 جوٌلٌة 13، الصادرة بتارٌخ 46، العدد الجرٌدة الرسمٌة ٌتعلق باستعادة الوئام المدنً، 1999 ٌولٌو 13الموافق ل 

 .4-3ص 
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الحضكر التمقائي أماـ السمطات المختصة ك إبعارىا بالتكقؼ عف كؿ نباط إرىابي أك تخريبي، مع 
 يده التؽ ره مالتداب ىذه مف فه مدملممستؼضركرة تسميـ السمطات كؿ األسمحة ك المتفجرات التي يحكزىا، ك 

 الحرماف مقابؿ كهكفم العقكبة فيؼتخ أف بمعنى القانكف مف الخامسة  لممادة كفقا االلتزامات مف بمجمكعة
 سنكات عبر لمدة العقكبات قانكف مف الثامنة المادة في ىهامعؿ المنصكص الحقكؽ بعض ممارسة مف

 :مكالتاؿ كذلؾ متابعات مف اإلعفاء قرار صدكر مف ابتداء
 .التربح ك االنتخاب حؽ مف الحرماف  -
 .ية ك السياسيةالمدف الحقكؽ كؿ مف الحرماف  -
 .كساـ أم حمؿ مف الحرماف  -

   :تدابير الكضع رىف اإلرجاء -2
اإلرىاب،  أعماؿ في المتكرطيفه  لصالح المدني الكئاـ قانكف أقرىا التي التدابيره  مف الثاني ىي الصنؼ   

  بمجنةاألخيرة المؤقت لممتابعات خالؿ فترة معينة تحددىا لجنة خاصة، كتدعى التأجيؿكيقصد بيا 
، كما نصت المادة  الرسمي مف االستقامة الكاممة لمبخص الخاضع لياالتأكد ك ذلؾ بيدؼ اإلرجاء

 سنكات عبر ك ثالثة فه مب تتراكح محددة فترة خالؿ لممتابعات قتؤالـ التأجيؿ " :السادسة المتعمقة باإلرجاء
 تأجيؿ أف، ك بذلؾ يتضح "ليا الخاضع لمبخص الكاممة االستقامة مف التأكد بغرض أقصى، كحد

 .المتابعات يختمؼ بحسب الفئة التي يطبؽ عمييا
 فه مالذ لكؿ فرصة إعطاء عف رغبتيا في ره ملمتعب ئريةالجزا السمطات مف كأسمكب اإلرجاء ره متداب   كتعد
 حقيـم ؼ صهدر مأف قبؿ كذلؾ كصالحيـ تكبتيـ صدؽ عمى البرىنة مع كالتكبة أنفسيـ لمراجعة حاربكىا

 ىذه ييرتس ميمة تتكلى رمئالجزا المبرع  طرؼمف مرة ألكؿ تثبيتو تـ ده مجد إجراء عهدم أنو كما حكـ، أم
 رىف الكضع ره مبتداب يةالمعف اتئلمؼ بالنسبة كأما .المحددة يةـه ماإلقؿ ؤكليةالمس ذات اإلرجاء لجنة ره مالتداب
 :1فئتيف، كما حددتيما المادة السابعة ك الثامنة مف قانكف الكئاـ المدني ىما إلى قسمت فقد اإلرجاء

 فه مالذ األبخاص تضـك يتعمؽ باألبخاص المنصكص عمييـ بالمادة السابعة، حيث : الفئػة األكلػػػى- 
فليـ  سبؽ  قتؿ إلى أدت ـئجرا ارتكاب مؼ بهارككام كلـ يرتكبكا كلـ ةه ماإلرىاب المنظمات إحدل إلى انتمكا كا 

 كلـ الجميكر، يرتادىا أماكف أك ،يةعمكـ أماكف مؼ متفجرات سهتعممكام كلـ مجماع يؿتقت أك بخص،
 عف تكقفيـ تك يقكمكف بإبعار السمطا. ياجماع أك يافرد تكبتيـ عف كعبركا جرائـ اغتصاب يرتكبكا

النيائي عف الممارسات اإلرىابية بعد حضكرىـ فرادل أك جماعة في آجاؿ حدكدىا ستة أبير مف سرياف 
 .ىذا اإلعالف

ك يتعمؽ باألبخاص المنصكص عمييـ بالمادة الثامنة، ك تضـ نفس أفراد الفئة األكلى، : الفئػة الثػػػانية- 
لكف يتجمى جكىر االختالؼ في المدة الزمنية ك تقميص فترة اإلرجاء، إذ أف التائبيف في ىذه الفئة قد 

                                                           
، مذكرة ماجستٌر ، كلٌة العلوم السٌاسٌة و العالقات و مكانة سٌاسة المصالحة الوطنٌة فً حل األزمة فً الجزائركربوش احمد، -  1

 2012اإلعالم، جامعة الجزائر، 
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سممكا أنفسيـ في ثالثة أبير مف سرياف قانكف الكئاـ المدني، ك يخضعكف لفترة إرجاء أقصاىا خمس 
 .سنكات

تدابير الكضع رىف اإلرجاء نفس اثر اإلعفاء مف المتابعة، ك ىك عدـ تحريؾ الدعكل  ك يترتب عف
العمكمية، لكف الفرؽ بينيما يكمف في انو بالنسبة لإلجراء األكؿ فانو يصدر مقرر فقط عف ككيؿ 

 ، ك في حيف 1الجميكرية، بينما اإلجراء الثاني تتخذه لجنة اإلرجاء، بمكجب قرار الكضع رىف اإلرجاء
تبيف أف ىناؾ غش أك إخفاء لمحقائؽ مف طرؼ البخص التائب المستفيد مف اإلرجاء، فاف القرار رىف 

اإلرجاء يسقط عنو فكرا ك يتـ تجريده منو، ك يخضع لمدعكل العمكمية مف دكف االستفادة مف حكـ المادة 
 . التي تتعمؽ بتخفيؼ العقكبة28
 تدخؿ مالت اإلرجاء رىف الكضع مف فالمستفيدم عمى االلتزامات مف مجمكعة القانكف ىذا فرض كما    
 الحقكؽ إلى فباإلضافة ،العقكبات قانكف مؼ يياعؿ المنصكص ةه مالتبعك  ،ميميةالتؾ العقكبات إطار مؼ

 أم يبتجف مؼ منو  رغبةأك سمككو، مؼ االرتياب حاؿ مؼ فيمكف لممبرؼ عمى ممؼ المعني آنفا ةالمذككر
 : ا2منو  عدة إجراءاتحقكقو عمى أف تطرأ فيمؾ طارئ
الدكلة  أك األحزاب مؼ يةالساـكظائؼ كاؿ المناصب عه  جـ تقمد مف الحرماف- 
 .القضاء أماـ عقد أم عمى باىدا أك رهامخب أك محمفا مساعدا فيكك أف مف حرماف- 
 .لتوئعا عمى تهوصامك باستثناء ناظرا أك ياه كص كفيؾه  أف مف حرماف- 
 انقضاء قبؿ رفعا أك مالمعف سمكؾ سكء جهةمنت اإلرجاء  إلغاءةه مإمكاف عمى المدف اـئالك قانكف نص كما   

 :التالي كالنحك كذلؾ سمككو حسف جهةمنت المدة
 ثه مبح، الحالة ىذه 18 ك 12 فه مالمادت مؼ القانكف ىذا برح ثه مح ،ن  مالمعف مف مسمب سمكؾ صدكر   

 صدكر م حاؿكؼ بيا، االلتزاـ الكاجب لمبركط لو الخاضع مخالفة حالة مؼ اإلرجاء رىف الكضع يتـ إلغاء
 : يميكما السمكؾ ىذا القانكف حدد اإلرجاء، فترة أثناء مسمب سمكؾ

 لإلرجاء الخاضع البخص ارتكبيا كأفعاؿ عئكقا مف اإلرجاء فترة أثناء التأكد حاؿ مؼ   ككما قمنا آنفا انو 
 أرتكبيا ـئجرا حكؿ معمكمات إخفاء حاؿ مؼ ككذلؾ لمسمطات، نفسو مهومتسؿ أثناء بيا صهرحم لـ لكنو

 بيا مصرح رٌ مغ كقائع مف التأكد المتابعات تأجيؿ خالؿ تـ إذا": تنص مالت 12 المادة حسب آخركف
 ئذحيفٌ  تـٌمك ٌة،مالجزاؼ المتابعات تأجيؿ فكرا يمغىلإلرجاء، يف خاضع أشخاص عدة أك شخص ضد
 . " العاـ القانكف لقكاعد كفقا يةٌ العمـك الدعكة يؾتحر
 اإلرجاء فترة خالؿ ليا الخاضع المراقبة إجراءات إحدل مف باألمر مالمعف البخص تيرب حاؿ مؼ ك -

 إحدل مف لإلرجاء خاضع شخص تيرب حاؿ مؼ" :ينص كما القانكف ىذا مف 18 لممادة كفقا كذلؾ
 ." اإلرجاء إلغاء تعمف أف اإلرجاء لمجنة يمكف قٌ معؿ المفركضة رٌ مالتداب

                                                           
 .107رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  1
 .04 و المتعلق باستعادة الوئام المدنً، الجرٌدة الرسمٌة، المرجع االنف ذكره، ص 08-99القانون رقم -  2
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 ثه مبح العقكبات لقانكف كفقا ره مالتداب ليذه فه مالمخالؼ كمتابعة اإلرجاء  إلغاءتـه فه مالحالت يفه ىات مفؼ   
 إمكانية ليـ تككف كال القانكف ىذا مؼ يياعؿ المنصكص كاألصؿ المستحقة العقكبات ىهـمعؿ تفرض

 المدني اـئالك قانكف في ىهامعؿ المنصكص المتسامحة اإلجراءات
ابمإ سمكؾ صدكر حالة مؼ اإلرجاء حالة رفع    كعمى النقيض تماما يتـ  الحالة مكه م،المعف مف مجه

 مفؼ القانكف ىذا مف 22 المادة حسب ئوانقضا قبؿ اإلرجاء رىف الكضع ره متداب  إلغاءحاالتمف  يةالثاف
 : 1 يميكما 22 المادة حددتو مجهابماإل السمكؾ كىذا م،المعف تعاكف يرنظمكافأة  تقدـ الحالة ىذه
 .إلخ...ك ىـئمخاب عف السالح لكضع فه مالرافض ييفاإلرىاب عمى القبض ؼ تعاكنو  -
 .استقامتو عف مقنعة فه ملبراه مهومتقد حالة مؼ  -
 : تدابير تخفيؼ العقكبات- 3

 األفعاؿ التي يتبعيا القضاة، لكؿ ةالالـز اإلجراءاتقنف مبركع الكئاـ المدني ظركؼ التخفيؼ ك بيف     
، ك التصرفات اإلرىابية مف طرؼ األبخاص الذيف سممكا أنفسيـ، كما حدد أيضا العقكبة القصكل ك الدنيا

 ره مكتداب المدف اـئالك قانكف مف الرابع الفصؿ  مف29، 28، 27المكاد  ؼ اإلجراءات ىذه كضحت كقد
 فيؼلتخ أنظمة ثالث تهضمفمك اإلرىاب أعماؿ مؼ يفكالمتكرط فه مالمكرط مف اتئؼ ثالث بهمؿت ئيةاستثنا

 : العقكبات
، فيي تبمؿ األبخاص الذيف سبؽ انتمائيـ إلى إحدل التنظيمات 27ك حسب المادة : الفئػة األكلػى* 

 مف قانكف العقكبات، أك الذيف أسسكىا أك إنباؤىا، ك الذيف يككنكف قد 3 مكرر87المذككرة بنص المادة 
ارتكبكا جرائـ االغتصاب أك القتؿ دكف التقتيؿ الجماعي أك استعماؿ المتفجرات في األماكف العمكمية، أك 

، ك ىذا 2التي يتردد عمييا الجميكر ك ىـ الذيف لـ يسمح ليـ باالستفادة مف تدابير الكضع رىف اإلرجاء
يككف ببرطيف أكليما الحضكر التمقائي أماـ السمطات المككمة ك الثاني بإبعارىـ عف التكقؼ عف كؿ 

 .األنبطة اإلرىابية، ك ذلؾ خالؿ اجؿ أقصاه ثالث أبير مف تاريخ سرياف اإلعالف
 : مبابرة مف تخفيض العقكبة حسبما يميف  ك في حاؿ تحقؽ ىذه البركط فإنيـ يستفيدك

 .  سنة، عندما ينص القانكف عمى عقكبة اإلعداـ أك السجف المؤبد12السجف لمدة أقصاىا  -
 سنة، عندما يقر القانكف عقكبة يتجاكز حدىا األقصى عبر سنكات ك 07السجف لمدة أقصاىا  -

 .يقؿ عف عبريف سنة
 . سنكات، إذا كاف الحد األقصى المقرر قانكنا ىك عبرة سنكات سجنا03الحبس لمدة  -
 .نصؼ العقكبة بالنسبة لمجرائـ األخرل -

                                                           
 .05المرجع السابق، ص -  1
إذ انه بالرجوع إلى المادة الثامنة من نفس األمر نجدها تحرم مرتكبً جرٌمة القتل أو االغتصاب من االستفادة من تدبٌر الوضع -  2

 .رهن اإلرجاء، و هما الجرٌمتان اللتان لم ٌستثنهما المشرع فً نفس األمر لمنح تدبٌر تخفٌف العقوبات
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، ك ىـ مف سبؽ انتمائيـ إلى إحدل 08-99 مف قانكف 28ك نصت عمييا المادة : الفئػة الثػانيػة* 
 مف قانكف العقكبات، ك خضعكا لنظاـ الكضع رىف اإلرجاء، 3 مكرر87التنظيمات المذككرة بنص المادة 

 :1فاف تخفيؼ العقكبة بالنسبة إلييـ  يككف كاألتي
 العقكبات قانكف اعميوه  نهص مالت لمعقكبات األقصى الحد كاف إذا سنكات 8 أقصاىا لمدة السجف -

 .المؤبد السجف أك باإلعداـ مق
 10 تهجاكز العقكبات قانكف حسب لمعقكبة األقصى الحد كاف إذا سنكات 5 أقصاىا لمدة السجف -

 .سنة 20 عف قهؿ ك سنكات
 .األخرل الحاالت كؿ مؼ سنتاف أقصاىا لمدة السجف  -

، ك تضـ نفس األبخاص المذككريف في الفئة 08-99 مف القانكف 29حددتيا المادة : الفئػة الثػالثػة* 
األكلى، ك لمنيـ ابعركا السمطات بكقفيـ التمقائي عف أم نباط إرىابي أك تخريبي خالؿ ستة أبير مف 

 :2صدكر ىذا القانكف، ك يستفيدكف مف تخفيؼ العقكبات كفقا لما يمي
 الحكـ العقكبات قانكف ىهامعؿ نهص مالت العقكبة تككف عندما ،سنة 20 إلى سنة 15 لمدة السجف -

 .باإلعداـ
 مق العقكبات قانكف حسب ةه ماألصؿ العقكبة كانت إذا أقصى كحد ،سنة 15 إلى 10 لمدة السجف -

 .المؤبد السجف
 .تخفيؼ الحد األقصى إلى النصؼ بالنسبة لمعقكبات األخرل -
 الشركط ك اإلجراءات الكاجب إتباعيا لالستفادة مف تدابير الكئاـ المدني: 

   عمى كؿ ممف استفاد مف التدابير المنصكص عمييا بقانكف الكئاـ المدني إتباع اإلجراءات الكاردة فيو، 
، الذم يحدد كيفيات 1999 جكيمية 20 المؤرخ في 142-99ك كذا التي جاء بيا المرسـك التنفيذم رقـ 

 :3 ك ىي08-99 مف قانكف 08تطبيؽ المادة 
 :الحضكر التمقائي أك الجماعي إماـ السمطات المككمة ك ىي- ا

 قادة كحدات ك تبكيالت الجيش الكطني البعبي -
 .مسؤكلي مصالح األمف الكطني قادة مجمكعات ك تبكيالت الدرؾ الكطني -
 الكالة ك رؤساء الدكائر -
 ككالء الجميكرية -

 .الحضكر في اآلجاؿ المحددة قانكنا ك التي حدد القانكف أقصاىا بستة أبير مف تاريخ صدكره- ب
                                                           

1
 13 الموافق ل 1420 ربٌع األول عام 29، المؤرخ فً 08-99الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، رئاسة الجمهورٌة، قانون رقم -  

 .7-6ص - ، ص1999 ٌولٌو 13، الصادرة بتارٌخ 46، العدد الجرٌدة الرسمٌة ٌتعلق باستعادة الوئام المدنً، 1999ٌولٌو 
2
 .07نفس المرجع، ص -  

3
 1999 ٌولٌو 20 الموافق ل 1420 ربٌع األول عام 7، المؤرخ فً 142-99الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، مرسوم تنفٌذي، رقم -  

، و المتعلق باستعادة الوئام المدنً، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 1999 ٌولٌو 13، المؤرخ فً 08-99 من القانون رقم 08ٌحدد كٌفٌات تطبٌق المادة 

 . 03، ص 1999 ٌولٌو 20، الصادرة بتارٌخ 48



      مسار المصالحة الوطنية و أثرها على االستقرار السياسي في الجزائر            الفصل الثالث     

 

70 
 

 .إبعار السمطات كبأم كسمة ك دكف أم لبس بأنيـ يتكقفكف عف أم نباط إرىابي أك تخريبي- ج
 .إعطاء اليكية كاممة- د
تسميـ األسمحة ك المتفجرات ك الكسائؿ النارية ك الذخيرة ككسائؿ االتصاؿ ك كذا الكثائؽ التي - ج

 .بحكزتيـ إلى السمطات المختصة، ك مف ثـ تتكلى ىذا السمطات التي تسممتيـ إعداد محضر
 .البيادة بصدؽ التصريح المتعمؽ بتسميـ الكامؿ لألسمحة ك المتفجرات ك الكسائؿ النارية- د
التصريح فرديا باألفعاؿ المرتكبة أك التي بارككا في ارتكابيا مع بياف تاريخ ك ظركؼ ك مكاف - ق

 .ارتكابيا
 .اإلمضاء عمى التصريح مف طرؼ المعني باألمر- ك

 :التدابير المقررة لصالح ضحايا اإلرىاب -3
    لـ تكف الجزائر بمنأل عف مكجة اإلرىاب التي اجتاحت العالـ فبمجرد تكقيؼ المسار االنتخابي سنة 

، بدأت تتبكؿ الجماعات اإلرىابية بتسميات مختمفة ك بأغراض كاحدة، ىي ضرب األبرياء في 1991
المجتمع سكاء كانكا مكاطنيف أك أجانب ك تخريب الممتمكات ك انتياؾ األعراض، فجاء عمى األخضر ك 

اليابس ك خمؼ أضرارا جسيمة، لدرجة أف أصبح جيادىـ ضد المسمميف الجزائرييف مف أبناء جمدتيـ  
، ناىيؾ عف مميكف متضرر، ك ىكذا 1992بالذبح ك سفؾ الدماء، كالتي راح ضحيتيا مئة ألؼ منذ سنة 

 .أصبح مباحا مف اجؿ الكصكؿ إلى الحكـ
   سياسة الكئاـ المدني لـ تغفؿ ىذه الفئة المغمكب عمى أمرىا، فصاغت ليـ ما يحفظ حقيـ ك يصكنو، 

يجكز لضحايا األفعاؿ المنصكص : "  مف قانكف استعادة الكئاـ المدني تتضمف40حيث نجد في المادة 
 مكرر مف قانكف العقكبات أك ذكم حقكقيـ أف يتأسسكا كطرؼ مدني، ك أف 87عمييا في المادة 

يككف الدفع عمى عاتؽ الدكلة التي تحتفظ بدعكل الرجكع ضد المديف، ...يطالبكا بالضرر الذم لحؽ بو
 ضمف الفصؿ الرابع 27ك أيضا نص المادة . 1"لكف تسترجع عند االقتضاء المبالغ التي دفعتيا
يعتبر ضحية المأساة الكطنية، " : بأنو ( 06/01األمر  )بإجراءات دعـ سياسة التكفؿ بممؼ المفقكديف 

 الكطنية التي فصؿ الشعب ةالشخص الذم يصرح بفقدانو في الظرؼ الخاص الذم نجـ عف المأسا
 ...".فييا بكؿ سيادة

ك الدكلة لف تدخر جيدا معنكيا أك ماديا كي تستمر اعتبارىا ك تقديرىا ك دعميا لتمؾ األسر ك ذكم 
 :3، كقد حققت ىذه السياسة مجمكعة مف األىداؼ منيا2الحقكؽ لقاء التضحيات المبذكلة

تبجيع المسمحيف عمى التكبة ك ترؾ السالح، ك ذلؾ ألنيـ أالف لف يخافكا مف دفع التعكيضات،  -
 .فالدكلة ىي المخكلة بذلؾ
                                                           

1
 .08المرجع السابق ذكره، ص -  

2
انظر رضا علً بابا، .- 2005 سبتمبر 29راجع من اجل ذلك دٌباجة المٌثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنٌة المصادق علٌه فً استفتاء -  

 .23، ص 2005 فً القانون الجنائً، جامعة الجزائر، ر رسالة لنٌل شهادة الماجستًالطبٌعة القانونٌة إلجراءات الوئام المدنً،
3
 .117-116ص - رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص-  
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صعكبة تحديد مف يدفع لمف، فالمعركؼ أنو ال يمكف تحديد مرتكبي الجرائـ اإلرىابية بدقة، ك ذلؾ  -
 .الف أغمبيتيا تـ في ظركؼ غامضة ك مفاجئة

 .تفادم المكاجية بيف ضحايا اإلرىاب ك التائبيف خكفا مف االنتقاـ -
 .محاكلة إسكات ىؤالء الضحايا حتى ال يطالبكا بكبؼ قاتمي ذكييـ -

     ك قد حدد فيما بعد التنظيـ ك كيفية االستفادة مف ىذه المادة أك اإلجراء مف طرؼ ضحايا اإلرىاب، 
، حيث 1999 يكليك 20 المؤرخ في 144-99ك ذلؾ عف طريؽ قانكف خاص ىك المرسـك التنفيذم 

يضع ىذا المرسـك المسؤكلية لتعكيض الضحايا عمى عاتؽ األميف الكالئي لمخزينة، حيث يخصـ المبمغ 
 . 1"صندكؽ تعكيض ضحايا اإلرىاب" مف 

 ممؼ 7850   كما أعمنت الكزارة الف المجاف الكالئية المكمفة بدراسة ك قبكؿ ممفات التعكيض قد استقبمت 
 عائمة قد استفادت مف رأسماؿ إجمالي ك 4163مف قبؿ عائالت ذكم حقكؽ المفقكديف، بحيث أف 

 عائمة استفادت مف معاش بيرم، بما فييا المنح العائمية، ك قد كمفت اإلعانة المالية المخصصة 2940
 دج، ك أما فيما يخص باألبخاص المسرحيف فقد تـ استقباؿ 5.420.533.018.01ليذا الغرض 

، فكانت تكمفة 3875 بخص إلى منصب العمؿ، ك تـ تعكيض 1361 ممؼ، بحيث تـ إدماج 5236
 دج سددت لبراء ابتراكات 2.890.831.077.69 دج، مف بينيا 4.107.561.140.72ىذا األخير 

الضماف االجتماعي ككذا لتغطية صندكؽ التقاعد، ك عميو فقد خمصت الكزارة إلى الغالؼ اإلجمالي الذم 
 .2 ممفا12339 دج، ك التي تغطي 9.533.094.158.73تـ تسديده ك ىك 

   ك نساير في ختاـ ذلؾ ما جاء عمى لساف رئيس الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة بأف استرجاع السمـ ك 
األمف، ك بالتضافر مع التقدـ الذم ننتظره مف تطبيؽ إصالح العدالة، سيسمحاف لممؤسسة القضائية أف 

تؤدم عمى نحك أفضؿ ميمتيا الدستكرية المتمثمة في حماية حقكؽ المكاطنيف ك حرياتيـ، ك باف تستجيب، 
 .3مف ثمة لما يأُمُمو المكاطف

 
 
 
 

                                                           
 ربٌع األول عام 7، المؤرخ فً 142-99الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، رئاسة الجمهورٌة، مرسوم تنفٌذي رقم -  1

، و المتعلق 1999 ٌولٌو 13، المؤرخ فً 08-99 من القانون رقم 40 ٌحدد كٌفٌات تطبٌق المادة 1999 ٌولٌو 20 الموافق ل 1420

 .09، ص 1999 ٌولٌو 20، الصادرة بتارٌخ 48، العدد الجرٌدة الرسمٌةباستعادة الوئام المدنً، 
حول كل هذه اإلحصائٌات، و لمزٌد من الشرح حولها، من المفٌد االطالع على كلمة وزٌر التضامن و األسرة و الجالٌة -  2

الطبٌعة القانونٌة إلجراءات الوئام ، بمناسبة الٌوم الوطنً حول المصالحة الوطنٌة، علً بابا، "جمال ولد عباس"الجزائرٌة بالخارج 

 51-47ص - صالمدنً، 
، 2005 نوفمبر 20، ٌوم 2006- 2005بمناسبة افتتاح السنة القضائٌة " عبد العزٌز بوتفلٌقة" كلمة رئٌس الجمهورٌة : اطلع على-  3

 .09-08ص - ، ص2006، الجزائر، عام مطبوع صادر عن وزارة العدل
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 :تقييـ نتائج سياسة الكئاـ المدني في الجزائر -1-2
ساىمت سياسة الكئاـ المدني التي أعمف عنيا بكتفميقة في رجكع ستة أالؼ مسمح، ك باع معيا أمؿ     

كبير في مصالحة حقيقية، ك أعطى انطباعا بنياية العنؼ إلى األبد، حيث أصبح تجدد الجماعات 
المسمحة أمر غير يسير، رغـ محاكلة استغالؿ إحباط السباب في مساعي التجنيد، لكف الحبد 

كذلؾ نكع مف الدفع " اليد الممدكدة " اإليديكلكجي لحرب العصابات فقد مصداقيتو، ك قد أعطت سياسة 
تجاه المسمحيف فرصة ميمة لحؿ األزمة، ك إعطاء صكرة جديدة لمجزائر، فقد تمكنت بفضميا مف تحقيؽ 
قدر مقبكؿ مف االستقرار ك معاكدة ربط العالقات مع بركائيا الدكلية، بعد العزلة التي عرفتيا لمدة عبر 

سنكات بسبب حالة الالأمف الداخمي ك الكسائؿ المستعممة في مكاجية اإلرىاب، إذ تحطـ الحصار 
االفتراضي الذم ضرب عمى الجزائر بعكدتيا إلى الساحة الدكلية مع مجيء الرئيس بكتفميقة، مجددا 

 .العالقات مع باريس ككابنطف في المقاـ األكؿ، ك مستعيدا النفكذ الجزائرم السابؽ في أفريقيا
، في 2002 مقاتؿ نابط سنة 700قائد أركاف الجيش ببقاء حكالي " محمد العمارم "    صرح الجنراؿ 

، حيث تـ تصفية 1996 ك 1993 مقاتؿ بيف سنتي 30.000 ك 25.000حيف كاف العدد يتراكح بيف 
، إذ لـ تعد 1998، ك لقد دخؿ العنؼ اإلرىابي مرحمة النياية منذ 1992 منيـ بداية مف 15.000

  .19951 -1994الجماعات المسمحة تمثؿ تيديدا لمدكلة، كما كاب بيف 
 ك عمى اثر الحصار العسكرم ك السياسي المفركض، لـ تعد الجماعات المسمحة تتمتع باإلمكانيات     

الكافية لتنفيذ عمميات التخريب ك التدمير ذات الحجـ الكبير، فيي محركمة مف الدعـ المكجيستي 
الضركرم لمقياـ بعمميات إرىابية، كقد انحصرت قدرتيا في القرل النائية ك المعزكلة ك قطع الطرؽ، عمى 

ك حتى قبؿ قانكف الكئاـ المدني في ربيع سنة . عكس المدف فقد كانت تتعرض ىجماتيا لإلحباط المستمر
 خسرت الجماعات اإلسالمية المسمحة المعركة في مكاجية قكات األمف، فقد تراجعت إلى منطقة 1990

بيف كاليات تيارت، تيسمسيمت ك البمؼ، ك قد تحممت القرل " مثمث المكت " جغرافية محدكدة، دعيت 
 .2الكاقعة في المنطقة بباعة العنؼ المسمط عمييا

، مف مختمؼ "عبد العزيز بكتفميقة "    كاف التأييد كاضحا لسياسة الكئاـ المدني التي اقرىا الرئيس 
أطراؼ الساحة السياسية سكاء األطراؼ التي كانت تحت كنؼ السمطة أك التي في صفكؼ المعارضة، 
حتى اإلسالمية ك العممانية منيا، متمثمة في جبية التحرير الكطني، ك التجمع الكطني الديمقراطي، ك 

 .حركة مجتمع السمـ ك حركة النيضة
   أما البأف بالنسبة لمصؼ اإلسالمي، كاف ىناؾ نكع مف التبايف، ك ما يميزه ىك البخصيات اإلنقاذية 

التي كاف ليا التأييد البارز ليذا القانكف، ك قد تمثمت في عباسي مدني الذم كاف بداخؿ الكطف، كفي 

                                                           
1
 - La situation sécuritaire en Algérie : Commission des Recours des Refugiés, CRR-Centre d’information 

géopolitique, 07 avril 2004.p 4. 
2
 - ibid. 
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ىذا التأييد كاف عمنيا ك بال تحفظ مدعكمة ببعض البيكخ أمثاؿ عبد القادر . الخارج القيادم رابح كبير
 . 1بكخمخـ ك عبد الكريـ كلد عدة

لصالح قانكف الكئاـ المدني، ك " بنعـ"   أما الصؼ العمماني الفرانكفكني، فقد ساند رئيس الجميكرية كأدلى 
، الذم يعد مف ابرز "التجمع مف اجؿ الثقافة ك الديمقراطية" تمثؿ في سعيد سعدم رئيس حزب 

البخصيات االستئصالييف ك البديدم العداء لكؿ التيارات اإلسالمية، فيؿ كاف يرل أف قانكف الكئاـ 
المدني يعدؿ الكفة في صالحو، كذلؾ بإزاحة ما تبقى مف الجبية اإلسالمية لإلنقاذ أـ كانت لديو رؤية 

 .أخرل غير ذلؾ ؟
 ك الجمعيات أغمب   ك باإلضافة إلى األحزاب ك البخصيات السياسية، فاف الدعـ قد أتى لمرئيس مف 

  في فمؾ النظاـتدكر التي ماتظالمف تمؾ أىميا ك دينية أك حقكقية قانكنية مينية كانت سكاء ماتظالمف
لممجاىديف، االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرم، جمعية العمماء  الكطنية المنظمة ،البيداء أبناء منظمة مثؿ

 .2المسمميف الجزائرييف باإلضافة إلى الرابطة الكطنية لحقكؽ اإلنساف
   في حيف ظير عمى الجية المقابمة، مف يعارض ىذا الطرح المتمثؿ في مبركع الكئاـ المدني ك ينتقده 

 .ك ذلؾ لعدة اعتبارات سكاء بالكمية أك بالجزئية
 ك األخالقية المنظكمة عمى خطر كيبكؿ ،"لإلنقاذ اإلسالميةالجبية "    فيناؾ مف يعتبره طريؽ لعكدة 

 الرأم ىذا أصحاب رأس كعمى، المبدأ  حيثمف رفض ىك لمقانكف رفضيـ أف أم، الدكلية القكانيف يخرؽ
 الحككمة رئيس  "غزالي أحمد سيد" كالسيد ،اإلجتماعية الديمقراطية الجبية رئيس" بريؼ اليابمي"

 . 3"األسبؽ
، بؿ تعتبره حال ناقصا المبدأ حيث مف ليس لكف المدني الكئاـ سياسة ترفض أخرل سياسية فئة كىناؾ   

ـ لكيزة حنكف رئيسة رأسو كعمى ،"ركما عقد "نظرة تمثؿ الفئة كىذه السياسي، المبكؿ أصؿ ك ذلؾ إلىمالو
 طالب، باإلضافة إلى احمد "جبية القكل االبتراكية" رئيس  أحمد آيتحسيف ككذلؾ ،"العماؿ حزب "

رئيس الجبية اإلسالمية لإلنقاذ سنكات " مراد دىينة"باإلضافة إلى . 4"الكفاء حزب" أسس الذم اإلبراىيمي
نعـ نحف باختصار ضد ما يسمى بقانكف الكئاـ المدني، ألننا : "...، ك الذم صرح بقكلو2002-2004

نريد السمـ، ك االستقرار لمجزائر، ك ىذا القانكف كأنو ال يريد ذلؾ ليذا البمد العزيز لماذا ؟ سأكرد لؾ بعض 
أكال يريد أف يجـر الجبية اإلسالمية لإلنقاذ عمى أنيا ىي سبب األزمة في الجزائر، ك ما : النقاط األساسية

 .5"يعيب عميو أنو يتجاىؿ أصؿ المبكمة، فالمبكمة ليست أمنية
                                                           

 .656الراسً، المرجع االنف ذكره، ص -  1
 .118 رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص  2
 سبتمبر 02، الصادرة بتارٌخ 2648، جرٌدة الخٌر، العدد "الخطأ فً المنطق العام لمسعى الوئام: "ترٌه ش، الهاشمً شرٌف-  3

 02، ص 1999
 .120-199ص - رمضانً مفتاح، ص-  4
5
              :       سامً حداد، برنامج أكثر من رأي، نقال عن-  

www.Aljazeera.net/channel/archive/archivearchiveid=89289                                                                               
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   ك لـ يقتصر أمر المعارضة عمى األحزاب كالبخصيات السياسية فقط، بؿ تعدل إلى بعض الجمعيات 
 : ك المنظمات كمف أىميا

 كفي حيث "النكر عبد يحي عمي" السيد يترأسيا كالتي :اإلنساف حقكؽ عف لمدفاع الجزائرية الرابطة  -
 2004/05/03 عضك الرابطة المكمؼ باالتصاؿ بتاريخ "المؤمف عبد خميؿ" السيد مع أجريت مقابمة

نتقد الحقيقة حساب عمىرفض قانكف الكئاـ المدني، ألنو جاء   1999 سبتمبر 16 إستفتاء سؤاؿ صيغة كا 
 عكدة ضد صكتكا  القانكف، ككأنيـضد الصكتيف مف جعمت بطريقة ككضعت حسبو، غامضة جاءت الذم
 . 1لمبالد السمـ

 " يكنس فطيمة"رفضت ىذه الجمعية قانكف الكئاـ المدني، ك أرجعت رئيستيا : SOS المفقكديف جمعية  -
 حساب عمى جاء نظرىا في كلككنو المفقكديف لفئة القانكف لتجاىؿ ىذا مكقفيا معيا أجريت مقابمة في

 ىؤالء مصير إظيار دكف المصالحة أك الحقيقة ك العدالة، ك عبرت عف قناعتيا باستحالة تجسيد الكئاـ
 . 2المفقكديف

    ك بناءا عمى ما تقدـ يتضح جميا، أف لمكئاـ المدني أثارا ايجابية ساىمت في استقرار ك استتباب 
كنذكر أكال أىـ .  ك ُكؿه ُيرجُعيا إلى أسباب يراىا عكس العدالة،األمف، ناىيؾ عف أثار سمبية نجمت عنو

 :االيجابيات
، رغـ اف الرئيس لـ يكف مضطرا لو ك ذلؾ ألنو -  جاء مبركع الكئاـ المدني في استفتاء بعبي عاـر

انتخب عمى أساس الكئاـ المدني الذم كاف في صمب برنامجو، ك لكف العارفكف ببؤكف السياسة يؤكدكف 
أف ىذا االستفتاء قصد مف كرائو استعادة برعية منقكصة، عقب انتخابات رئاسية جرت بمربح كاحد، 
عندما انسحب منيا بقية المربحيف، ك احتاج بكتفميقة إلى دعـ بعبي كاسع، لينخرط في مسار الكئاـ 

ك لقد نفى الرئيس ببدة انو يريد استخداـ االستفتاء لترسيخ برعية، فانو يعتبر انو فاز في . 3المدني
االنتخابات الرئاسة، كليس بحاجة إلى برعية، لكف ال يمكف فصؿ برعية رئيس عف استفتاء عمى 

 .4برنامجو السياسي
 مف الجزائرييف يثقكف بالرئيس عبد العزيز بكتفميقة، % 65   كمف جية أخرل اظير استطالع لمرأم أف 

 بخصا 1563الذم استكمؿ سنة مف الخمس الذم تستغرقيا كاليتو، ك أفاد ىذا االستطالع لدل عينة مف 
 % 79لإلعالـ، بمناسبة عاـ مف تكلي بكتفميقة، أف " أككـ" سنة، كالذم أجرتو ككالة 18تتجاكز أعمارىـ 

ك ىذا ما جعؿ مف بخصية الرئيس تبرز . 5مف العينة أعربكا عمى اعتقادىـ باف الكضع األمني قد تحسف
 .ك تمتد عبر ربكع الكطف في فترة زمنية كجيزة، ك الف البعب كاف يتطمع إلى األمف فقط ك قبؿ كؿ بيء

                                                           
1
 .134عزوق نعٌمة، المرجع االنف ذكره، ص -  

2
 .135نفس المرجع السابق، ص -  

3
 . سلٌم علوي، من مشروع الوئام إلى سٌاق المصالحة-  

www.islamonline.com/arabic/politcs/2003/05/article 13.html.                                                                  
4
 .655الراسً، المرجع االنف ذكره، ص -  

5
 .لإلعالم" أكوم "  وكالة موقع، راجعأكثرلالطالع  ،2000 افرٌل 16 من الجزائرٌٌن ٌثقون بالرئٌس % 65-  
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بإعالنو حؿ " مدني مرزاؽ "قاـ : تفكؾ الجماعات اإلسالمية المسمحة ك نياية الجيش اإلسالمي لإلنقاذ- 
في " لعمي بف حجر" نيائيا، ك ما لبثت الرابطة اإلسالمية لمدعكة ك الجياد التابعة ذالجيش اإلسالمي لإلنقا

 450في غرب البالد حيث استسمـ " احمد بف عائبة"المدية إف أعمنت حؿ نفسيا، األمر نفسو أقدـ عميو 
في منطقة األربعاء، ك تـ إخالء سبع " مصطفى كرطالي"عنصرا مف أفراد الجيش اإلسالمي، ك تالىما 

 .1معسكرات في عيف الدفمى
 مف سياسة الكئاـ المدني، لكف كميا تضع الرقـ بيف فالمستفيدمك تضاربت األرقاـ حكؿ عدد المسمحيف    

، ك قد سجمت لجاف اإلرجاء عبر كاليات الكطف نسبة معتبرة مف الحضكر 2 عنصر6000 إلى 4000
 5000التمقائي لألبخاص المتكرطيف في العمميات اإلرىابية، فحسب اإلحصائيات تـ استرجاع ما يقارب 

ك قد صرح . 3 بخص5500مف الجماعة المسمحة أم ما يعادؿ  % 80قطعة سالح ك عكدة حكالي 
في " بكمعيزة"، ك ىك نفس الرقـ الذم قدمو العقيد 4 مسمح6000رئيس الجميكرية باف عددىـ يصؿ إلى 

 أكتكبر 28 ك 20مداخمتو التي ألقاىا أثناء انعقاد الممتقى الدكلي لإلرىاب الذم احتضنتو الجزائر بيف 
، ك ىك الرقـ المرجح لصدكره مف جيات رسمية سياسية، باإلضافة إلى تأكيده مف احد قادة 52002

 Le Jeune"في حكار أجراه مع مجمة " عبد القادر خمخـ"الجبية اإلسالمية المسمحة ك ىك 
Indépendant"6. 

 إلى ك ىذا راجع ،حصؿ في الجزائرعمى الصعيد األمني  ىناؾ انفراجا أفكانطالقا مف ىذا يتبيف    
 الجماعات المسمحة أفراد مف يففي تكبة الكثيرببكؿ كبير  ك الذم بدكره ساىـ ، الرئيسقالمبركع الذم اقر

 .أنفسيـالمتبدديف ك حتى مف القادة 
يعد مبركع الكئاـ المدني مف : نزع الغطاء السياسي عف أعماؿ العنؼ ك إعطاء البرعية لمكافحتيا- 

األسباب ك الحجج الدامغة التي دعت الجماعات اإلسالمية لمتكبة ك الرجكع إلى أحضاف المجتمع، ك 
نياية فكرة استرجاع الحؽ المسمكب اثر تعطيؿ المسار االنتخابي، إذ أف أم اعتراض عمى قانكف الكئاـ 

ك قد صرح عمى بف حجر قائد الرابطة . يعد خدمة لمصالحيـ البخصية ، ال لمصالح البعب ك الكطف
اإلسالمية لمدعكة ك الجياد حكؿ أسباب قبكلو التخمي عف السالح ك االنضماـ تحت قانكف الكئاـ المدني 

كبعد تحميؿ معمؽ لمكضع انتيينا ... لـ يكف لدينا استعداد لمدخكؿ في ىذا العفك ك حؿ الرابطة"... بأنو 
إلى نتيجة كاحدة، كىي مرة ك مؤلمة ىي أف رفضنا لمتعاطي مع ىذا الحؿ األمني سيدفع البعب الجزائرم 
إلى كضعنا في نفس الخانة، التي تكجد بيا جماعتي عنتر زكابرم ك حسف حطاب، إف بقاؤنا في الجباؿ 

                                                           
1
 .665الراسً، المرجع االنف ذكره ، ص -  

2
 .666نفس المرجع، ص -  

3
 . 145، ص 2004مركز الدراسات السٌاسٌة و اإلستراتٌجٌة، : ، القاهرةالتحول الدٌمقراطً فً دول المغرب العربًاحمد منٌر، -  

4
، الجزائر، المؤسسة الوطنٌة 2000 أكتوبر 13 فٌفري، 04، تصرٌحات و أحادٌث صحٌفة لرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقةرئاسة الجمهورٌة، -  

 .03 ص 2000للنشر و اإلشهار، 
5
 . 03، ص 2003 جانفً 13، الصادر بتارٌخ 830، العدد جرٌدة البالدنبٌلة رزٌق، أهم نتائج الوئام المنً، توبة ستة أالف مسلح، -  

6 - Said Rabia ‘ Derrière la concorde l’amnisties générale’,Liberté, N2241, 01 Février 2001, p03 
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كاف سيحسب عمينا، كسيقكؿ لمنظاـ ك العالـ كمو أف الرابطة تقؼ اآلف ضد السمـ كاألمف ك أف عناصرىا 
 .1"متطرفكف دمكيكف

 المدني لمكئاـ القانكنية اآلجاؿبعد انقضاء :  مساىمة التائبيف في القضاء عمى بقية الجماعات المسمحة- 
ك قد استعانة  ،"سيؼ الحجاج" تحت اسـ الجماعة النطاؽ ضد مراكز كاسعة الرئيس عمميو عسكريو أطمؽ
 قدميا التائبكف  التيالمعمكماتبكؿ الكسائؿ الممكنة لتحقيؽ غرضيا ك مف بيف تمؾ الكسائؿ  األمفقكات 

حيث كاف ىناؾ المباركة،  حد إلى ىذا التعاكف للتعدؿ  بالمزركعة األلغاـحكؿ مخاطر السالح كمناطؽ 
 .2الجماعة عناصر ةجيش لمحاربلؿ دعـ ة كحدكا بكؿؽ مف جيش مرزا عنصر600حكالي 

   ك قد ساىمت المعمكمات التي بحكزة التائبيف في الكبؼ عف خاليا ك معاقؿ الجماعات ك تحركاتيـ ك 
ذلؾ بغية تسييؿ عمؿ أفراد األمف، ك استعممكا ككسطاء مع اإلرىابييف الذيف بقكا في الجباؿ قصد إقناعيـ 

 األبرياء، ك فبالحؿ السممي، باإلضافة إلى كبفيـ عف المقابر الجماعية التي راح ضحيتيا آالؼ الجزائريي
 .ذلؾ لتسييؿ معرفة السمطة ك عائالتيـ مف معرفة مصيرىـ ك تجمي الغمكض

تقميميا النسبي دني عبر ـ اؿسياسة لقد ساىمت : الكئاـ المدنيسياسة لتطبيؽ المبابرةالنتائج غير - 
حيث تـ   ،لجزائر كذلؾ عمى عده اتجاىاتؿ نكعيو طفرة إحداث في ، العنؼ السياسي في الجزائرلسياسة
 ك  الجزائر مف قائمو الدكؿ ذات المخاطر الكبرلبإسقاط كاالقتصادية المالية ك الدكلية الييئات إقناع

 .3المتكاضعة تبعا لذلؾ في قائمو الدكؿ ذات المخاطر إدراجيا
 المالي ليا، ك بفضؿ  االستقرار السياسي كالدكلية، بفضؿ تخرج مف عزلتيا أفكقد استطاعت الجزائر      
 الدكلية مكانو الجزائر إعادة حيث تـ ، في المجاؿ الدبمكماسية التي يتمتع بيا الرئيس بكتفميؽالكبيرة الخبرة
 االريترم حيث احتضنت اإلثيكبي نزاع رأسيا كعمى اإلفريقية، ك ساىمت في حؿ النزاعات إفريقيا، قارةفي 

 ننسى الدكر الذم أف ىذا دكف ك. 20004 ديسمبر 12 حفؿ تكقيع عمى اتفاقيو السالـ بيف البمديف بتاريخ
احد بكتفميقة  ك الذم يعد الرئيس ، اقتصاديابإفريقيا النيكض إلى التي تيدؼ ، النيبادمبادرةلعبتو في تبنى 

 .5ىامؤسسي
 ك في الجانب الثاني نذكر اآلثار السمبية لسياسة الكئاـ المدني: 
 المبدأمف حيث : أكال
 جكىر أف قانكف الكئاـ المدني في حيف صياغة عمى العنصر السياسي في األمني غمبو العنصر - 

 بعض المكاقؼ إلىطرقنا تنا كاف ؿ كقد سبؽ األمني، في بعدىا السياسي كليس مجرد البؽ األزمة

                                                           
1
 .128-127ص - ، ص2002، الجزائر، منشورات البرزخ، المحنة الجزائرٌة شهود ٌتكلمونهابت حناشً، -  

2
 .665الراسً، المرجع االنف ذكره، ص -  

3
 29، من 72، أسبوعٌة أٌام الجزائر، العدد أمرٌكا تستكشف فرص االستثمار بعٌون أمنٌة: للجزائر" اكزٌم بنك"ابراهٌم ق، زٌارة الرئٌس، -  

 .09، ص 2004 أوت 04جوٌلٌة الى 
4
 .27، ص 2005، الصادرة فً دٌسمبر 461، مجلة الجٌش، العدد انطالقة جدٌدة لدبلوماسٌة الجزائرٌة حٌماوي ن،  

5
 .17، ص 2000، الصادرة فً أوت 445 مجلة الجٌش، العدد الدبلوماسٌة الجزائرٌة فً سنة، دبلوماسٌات المهمات الصعبة،القسم الوطنً، -  
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 أغراض بؿ ىي تعالج فقط ، مف جذكرىااألزمة ال تعالج ألنيا السياسة عارضت ىذه سياسية اتلبخصي
 سياسة الذم رفض ، كالجيادلمدعكة اإلسالمية الرابطة أميف السيد عمي بف حجر رأم كىنا نكرد األزمة،

 في أك جميع المراقبكف ىنا في الداخؿ :" بقكلو ليست الحؿأنيا كاعتبرىا المبدأ، مف حيث المصالحة
 كحؿ بعض التنظيمات ة، قانكف الكئاـ كالعفك عف عناصر الجماعات المسمحأفالخارج متفقكف عمى 

 كالسالـ البالد في ىذا األمف يعـ أفمف غير الممكف المصالحة، ك ليس حال سياسيا كليس ىك ةالمسمح
 .1النكع مف القرارات

 المدني سياسة الكئاـ إخفاقات مف :الحقيقة الالعقاب كتغييب لسياسة الكئاـ المدني سياسةتكريس - 
 عكس ما الحقيقة، العقاب كتغييب لسياسة تكريس إطارىاكتحديدا مرسـك العفك الخاص الذم جاء في 

ظيار الحؽ كالقانكف الذم يعتبر فييا عقاب المجـر إرادة إرساء مف إليوتدعك   دئيا احد مباالحقيقة كا 
 2الرئيسية

   ك لك تأممنا أف ىذه السياسة تحمؿ في طياتيا اإلفالت مف العقاب ك جدار يحجب الحقيقة ك العدالة، ك 
خاصة أماـ ذكم الضحايا الذيف خسركا فمذات أكبادىـ، إذ أصبحت ىناؾ قيكد مفركضة عمييـ في 

 ذكييـ، ك ىذه مبكمة قد تتخذ أبعادا ضخمة في البالد، ك ال تكجد أم تحقيقات االقصاص ممف اذكك
مستقمة ك نزيية في األلكؼ مف حاالت القتؿ العمدم ك التعسفي كالمذابح كاالختفاء كاالختطاؼ كحكادث 
التعذيب كاإلعداـ خارج نطاؽ القضاء، ك قد تبجع مثؿ ىذه القكانيف عمى تبجيع في ارتكاب المزيد مف 

 االنتياكات لحقكؽ اإلنساف
  ك التطبيؽمف حيث المحتكل: ثانيا
 اتفاؽ بكاسطة صنعيا كتحديد بكميا ة تـ ىذه السياسأف إلى المحتكل كجب تنبيو إلى نتطرؽ أفقبؿ    

 الدكلة أف إلى كىذا راجع في الغالب السياسية، األطراؼ إلىبيف طرفيف عسكرييف ممحيف دكف الرجكع 
 دكف ا كبالتالي ستحاكؿ فرض منطقو، كلـ تكف بذلؾ الضعؼ الذم تميزت بو مف قبؿاآلف، قكيو أصبحت
 المدني االنعكاس األمف سياسة ككاف لتبني .3 كاعتراؼ المجتمع المدنيالسياسية األطراؼ إلىالرجكع 

ضعاؼ الرئاسةالسمبي عمى المبيد السياسي لمبالد كتبتغؿ لتقكيو مؤسسو   أف باقي المؤسسات كيمكف كا 
 :ذلؾ في

 كظائفيا أداء كمنعيا مف القضائية، السمطة إضعاؼ إلى أدت لقد :القضائية السمطة إضعاؼ- 
، إذ نجد تداخؿ 4حيث نجد باف أربع أعضاء مف بيف ستة أعضاء يمثمكف اإلدارة ك األمف. الدستكرية

كاضح رغـ أف السمطة الفضائية ىي الكفيمة ك المخكلة لمنظر في كضعية البخص مرتكب الجريمة، 

                                                           
1
 .127هابت حناشً، المرجع االنف ذكره، ص -  

2
 .127رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  

3
 .نفس المرجع، نفس الصفحة-  

4 - djemeleddine bouata, Bouteflika: le désenchantement. Alger: édition SAEC-Liberté, 2003, p 84. 
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باإلضافة إلى كضع السمطة القضائية في كضعية غير قانكنية، ك ذلؾ مف حيث المدة الزمنية لقانكف 
 .الكئاـ المدني الذم تجاكز العمؿ بو خارج أجالو المحددة

 رقابو المجمس الدستكرم ىذا إضعاؼ لقد ساىمت قانكف الكئاـ في : دكر المجمس الدستكرمإضعاؼ -
 اآلجاؿراميا احتمف حيث ك متابعة سيرىا ك  االنتخابية تضمف ميامو مراقبو الحمالمف  الذم األخير
تككف الحممة :"  مف قانكف االنتخابات عمى ما يمي172، إذ نصت المادة  كالمحتكل المبرمجالمحددة

 ة، ك تنص الماد1" يكما قبؿ يـك االقتراع ك تنتيي قبؿ يكميف مف تاريخ االقتراع21االنتخابية مفتكحة 
يجب أف يصحب كؿ إيداع ترشح بالبرنامج الذم يتعيف عمى " :  مف نفس القانكف عمى ما يمي175

، ك كال المادتيف لـ يتـ احتراميما ك ضربا عرضا الحائط، 2"المرشحيف احترامو أثناء الحممة االنتخابية
حيث بدأت الحممة االنتخابية قبؿ تمرير القانكف عمى البرلماف، ك عدـ التزاـ الرئيس بمحتكل القانكف فقط 

، كما أبار في اعتماد برنامج اإلنعاش 1999بؿ تعدل إلى التركيج لبرنامجو الذم اعتمده في رئاسيات 
، كىذا ما يدؿ قطعا أف االستفتاء 3االقتصادم ك غيرىا مف المحاكر التي تدخؿ ضمف ىذا البرنامج

 .البعبي ما ىك إال امتداد لمحممة االنتخابية األكلى
 ، القراربسمطة ينفرد أف ة لقد استطاع الرئيس بكتفميؽ:الرئاسة أماـ كالحككمةالبرلماف بخصية  إضعاؼ -

فضؿ ب نفراد أتى ىذا االأف كيدعـ برنامج الرئيس كلك ، فالكؿ يتكمـففما عاد ىناؾ دكر لمحككمة أك البرلما
، ك يعد ىذا 4 عف طريؽ االستفتاءة تمؾ القكأعطتوىي التي إال أف سياسة الكئاـ،  الرئيس ةبخصي

انتقاصا مف الديمقراطية التباركية بيف أطراؼ السياسة في الكظائؼ العميا، ك يخمؽ نكعا مف الكراىية ك 
 .الحقد لبخصية الرئيس لما فيو مف قيكد ك إتباع مفرط 

 في كتابو الجزائر الحمـ "محي الديف عميمكر" يقكؿ الدكتكر :الرئاسة استغالؿ االستفتاء لتقكيو -
 يككف المطمكب منو عندما الديمقراطية، الممارسات أسكا كقمت يكما انو ، االستفتاءأحب ال أنا" :كالكابكس

، ككانت صيغة سؤاؿ االستفتاء "ة مقنعة ديكتاتكرمآنذاؾ انو يككف إذ ، سؤاؿأكثر عمى ة كاحدإجابة
، 5"ىؿ انتـ مع أـ ضد المسعى العاـ لرئيس الجميكرية الرامي إلى تحقيؽ السمـ ك الكئاـ المدني؟: مكالتاؿ

 .6...كاحدة عمى السؤاليف في كرقة كاحدة" بنعـ"ك ىكذا اضطر البعب المتحمس إلسالمو لإلجابة 
 

 
                                                           

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، الجرٌدة 1997 المؤرخ فً مارس 97/07رئاسة الجمهورٌة، األمر رقم -  1

 .23، ص 1997 مارس 06، الصادر بتارٌخ 12، العدد الرسمٌة
 .نفس المرجع، نفس الصفحة-  2
، 1999المؤسسة الوطنٌة للنشر و التوزٌع، افرٌل : ، الجزائربرنامج رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقةرئاسة الجمهورٌة، -  3

 .64ص 
 .129رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  4
، ٌتضمن 1999، الموافق أول عشً 1420 ربٌع الثانً 19، مؤرخ فً 99/169رئاسة الجمهورٌة، مرسوم رئاسً رقم -  5

 .12، ص 1999 غشت 02، الصادرة بتارٌخ 51، العدد الجرٌدة الرسمٌة، 1999 سبتمبر 16استدعاء هٌئة الناخبٌن الستفتاء ٌوم 
 .305، ص 2005دار الفرابً، : ، بٌروتالحلم و الكابوس..، الجزائر محً الدٌن عمٌمور-  6
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 تدابير ك إجراءات ميثاؽ السمـ ك المصالحة الكطنية: المطمب الثالث
    قبؿ التطرؽ إلى تدابير ك إجراءات المصالحة الكطنية، ال يفكتنا أف نبير أكال إلى ما كاف مف أكضاع 

عبد العزيز "عمى الساحة السياسية، ك ما طرأت مف تغييرات ك تحكالت، إذ ك بعد مضي رئيس الجميكرية 
في برنامجو المعد، ك المتمثؿ أساسا في قانكف الكئاـ المدني، في الظفر بعد نجاحات سكاء عمى " بكتفميقة

الصعيد الداخمي بتراجع النزيؼ الدمكم ك استتباب األمف، ك أيضا عكدة األمكر إلى ما كانت عميو نسبيا، 
ك عمى الصعيد الخارجي بكسر الحصار الذم ظؿ مفركضا ألكثر مف عبر سنكات، ك إعادة العالقات 

 ..الدكلية مع أمريكا ك بريطانيا باإلضافة إلى براكات جديدة كاليند ك قطر ك ككريا الجنكبية ك الصيف
 اإلنعاش لبرنامج العريضة الخطكط ة قدـ رئيس الجميكرمالدكلة إطارات  أماـ ك،2001افريؿ 26في ك    

 البحث عف إلى كيدفع ة، انفجرت مدينو تيزم كزك ببكؿ مثير لمدىشإنذار ك بدكف سابؽ ،االقتصادم
 ثانكم في مقر عمى اثر كفاة طالب الفعؿ التي قاـ بيا سكاف منطقو القبائؿ ةردؿتفسير منطقي كمقنع 

 ة الدرؾ لمنطؽإخالء لقد طالب المحتجكف ببكؿ عنيؼ جدا ،1 تيزم كزكة كالمةالدرؾ الكطني لبني دكاؿ
 ، بدكف استفتاءأبعادىا بكؿ ة المطالب االمازيغية ك تمبياألحداث، الدركييف المتسببيف في ةالقبائؿ ك معاقب

 .2 بما فييا تعكيض الضحاياة اجتماعيأخرل ك مطالب ،كبدكف بركط
 إطالؽ كرزانة، ىدكءا أكثر التي كاف مف الممكف معالجتيا ببكؿ ة، المستثمركف في ىذه الحادثأراد لقد   

 مع ، باقي مناطؽ البالدإلى ثـ تصديرىا ،« القبائؿةمنطؽاضطياد » تتمحكر حكؿ فكره ة سياسيةديناميكي
 مف ة القبائؿ مف جراء ىذا التحريض مكجة بمنطؽعصفت ، كلقد عمى انجاز المطالب ببكؿ فكرماإللحاح

 إلى رسالة  إيصاؿ ككؿ ذلؾ قصد، كالممتمكاتاألبخاص ك الدكلةز كالتخريب ك االعتداء عمى ـر
 في ما يتعمؽ بتكجيو سياستو عمى مراجعو إجباره األقؿ عمى أك انؾ بخص غير مرغكب فيو :الرئيس

 .3 االقتصادماإلنعاش كما جاء في مخطط الريع النفطي
 في استقطاب بركات األخير في الجزائر بعد نجاح ىذا االقتصادية فرنسا ة تراجع مكاف   ك يعد كذلؾ

 كاعتبرتو ة التي تمنت انصراؼ رئيس الدكؿ ضربة مكجعة، ك التقميدم فرنسايؾ عمى حساب البرجديدة
 كصرح الرئيس الفرنسي جاؾ بيراؾ عف ،"ة لكمكند االبتراكيةصحيؼ" كما جاء في ة،مبكؿاؿجزءا مف 

 باريس ليست أف كأكد آخريف، بالده في المجاؿ االقتصادم لحساب بركاء تأثيراستيائو عف تراجع 

                                                           
، ص 2004أكتوبر / تشرٌن األول3، (الجزٌرة)، المعرفة ، تداعٌات ترسٌم االمازٌغٌة لغة وطنٌة فً الجزائرعبد النور بن عنتر-  1

03. 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/40PDFA83-B851-41BA-A70E-AB6804714CA.html.  

 .المصدر نفسه-  2
 .241-240ص - خالد الشاٌب، المرجع االنف ذكره، ص-  3
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، 1ة الدقيؽة ك منطقو القبائؿ التي كصفيا بالعنيؼأحداث بيف البمديف بسبب ة عف العالقات المتميزةراضي
 كقد استعانت ، بمثؿ ىذه التصريحاتالجديدة الجزائرية القيادة إحراج الفرنسية الرسمية حاكلت الدكائر كقد

التنحي،  عمى الرئيس كمف ثـ التفكير بضغط لؿ الجزائرم،2*لمتصدم ليذه المكاجيات الجديدة بالكمبرادكر
 األكضاع لمنظر في ة تحقيؽ دكليةعيف لجفت العالمية، باف االبتراكيةلكا س كتكالحرة، الصحافة فجندكا لذلؾ

 ال ىـ لو الرئيس كمجـر سياسي إلبراز ةىا في الجزائر جاىداؤؼحؿ كالفرنسية المصالح ة سعالجزائرية، كقد
  .3ة ثانيرئاسية ىدةظفر بعإال اؿ
 بزعامة ، التحرير الكطنيجبية ة بعض مف قيادضحاكلكا عزلو سياسيا عف طريؽ تحرمفقد ككذلؾ    

  المتكررة الزياراتك نظمكا لو ، يككف بديال مف الرئيسأف بإمكانو أف أكىمكه ك،4عمي بف فميس احد مقربيو
 كتراجع ، كاسترسؿ ىك في انتقاد سياساتوالجزائرية، لمجميكريةرئيس ؾ التي استقبؿ فييا ، باريسإلى

 التحرير الكطني في خندؽ كاحد مع التيار جبية الكطنية، ك تخندقت المصالحة لسياسة تأييدهالحزب عف 
 التحرير جبية كاستطاع بف فميس التربح باسـ ،5الجزائرفي  الفرنسيةمصالح مكالي لؿاالستئصالي اؿ

 آنذاؾ، الخارجية فريؽ الرئيس بقياده عبد العزيز بمخادـ كزير ف لؾ،الكطني مف خالؿ المؤتمر االستثنائي
 الجبية انحراؼ عف الخط بأنيا كصفت مناكرات بف فميس حية،صحيت بتنظيـ حركو المحاكلةتصدكا ىذه 

 كسائؿ اإلدارة فتحت اإلطار كفي ىذا ، بيف الجزائرييفالمصالحة ك الكممة القائـ عمى جمع األصيؿ،
/ أيار في الحككمة رئاسةبف فميس مف عمي  بإقالة كما قاـ الرئيس ،6الثقيمة لدعـ جناح بمخادـ اإلعالـ
قالة 2003مام   الرئاسة، الصراع حكؿ مف يفكز ب كرسي كتيرة كمع تصاعد .7ليف لوامك كزراء ة ستكا 
 كاف ابرز الذيف ، الجيشأركاف الفريؽ العمارم قائد أف كالدبمكماسية السياسية األكساط ت لدل تردد
، بالرغـ مف تصريحاتو األنفة عمى أف الجيش 8 في مقابؿ دعـ بف فميسة بكتفميؽكالية عمى تجديد ضكااعتر

 .سيككف حياديا في االنتخابات الرئاسية
 الصراع الذم دار بيف الرئيس كمعارضيو تأجيج دكرا معتبرا في أدت الحرة    ك كما قمنا آنفا أف الصحافة

 فانتقت عناكينيا ببكؿ دقيؽ يضرب انجازاتو كركزت عمى ق، برنامجةكحاكلت زرع البؾ في مصداقي
 السياسات أف العاـ الرأم لدل  لتكرسمفالأ حالو اؿة كعكدالمسمحة، كنباط الجماعات ، االغتياالتأخبار

                                                           
 .نفس المصدر، نفس الصفحة-  1
2
مصطلح ٌطلق على الطبقة البرجوازٌة التً لها تحالفات مع األجنبً تحقٌقا لمصالحها، و نقٌضها هً الوطنٌة أو القومٌة المعادٌة لالستعمار - *  

 .و أنشطته المختلفة
3
 .246-240ص - المرجع نفسه، ص-  

4
 - Ali Benatallah, Pour L’amour de l’Algérie ( Alger: Edition El-Hikma, 2004), p 47. 

5
 (2003ماي /  أٌار22 )، اون إسالم من مشروع الوئام إلى سباق الرئاسة:سلٌم العلمً، الجزائر-  

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/arab-region/86376-2003-05-22%2018-28-
29.html. 

6
 (2003دٌسمبر /  كانون األول31)، مجلة العصر الجزائر فً فوهة بركام سٌاسًٌوسف شلبً، -  

http://www.alasr.ws/index?method=home&contentID=4876. 
7
 .المصدر نفسه -  

8
 .03، ص 14/02/2005، الحٌاة، بوتفلٌقة جنراال وحٌدا فً الجزائر بعد إقالته جنراالت الحٌاة السٌاسٌة و تطهٌر العسكرمحمد مقدم، -  
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 االستئصاؿ عمى أطركحة لصالح المناضمة الصحافة عممت ك، قد فبمتاألمني في المجاؿ المعتمدة
 مف الفاسديف مما ة ساحإلى حتى تحكلت الجزائر مف خالؿ ىذه العناكيف ، الفساد كالمفسديفأخبار إباعة
 .1بعاراتإال ىك   الرئيس ماق الذم بابراإلصالح منيا كاف األكضاع ميؤكساف ب كحىكاف م

    ك ىكذا ما كاف عمى الرئيس سكل القياـ بإصالحات جديدة ك فعالة لكسب التأييد قبيؿ انتخابات 
 عمى بإرادتيا المعنية ك السمطات الرئاسة تكحتى ينجح المكعد االنتخابي حرسالرئاسية المعكؿ عمييا، 

 ة في منطؽاألكضاع ة تيدئإطار في كنزيية حرة لكي تككف الالزمة، الظركؼ كتكفير كؿ البركط ةتييئ
 عمى تقميص عدد مكاتب الداخمية ثح  كة، االمازيغيالمغة ةستكرمد عند بإعالنو قاـ الرئيس ،القبائؿ

لزاـ ، مف دخكؿ مكاتب التصكيتالعمكمية كمنع القكه المتنقمة،التصكيت   العمكمي اإلعالـ كسائؿ كا 
 ة لمراقبالمستقمة الكطنية السياسية المجنة رئاسة أككؿ كما ،2 جميع المربحيف ببكؿ عادؿةبمعامؿ

 ة في عممية بفاعمياألحزاب انخراط ضركرةالذم بدد عمى ، البعير  سعيد بكإلى التبريعيةاالنتخابات 
  .3باألصكات لمتالعب ة محاكؿأم أماـ لقطع الطريؽ المراقبة

 كالطبقة ة، لكؿ مف السمطا تحدم2004 ابريؿ / نيساف8 التي جرت في الرئاسيةلقد مثمت االنتخابات    
 كالنزيية الحرة االنتخابية الممارسة ك السياسية، المباركة ة في تكريس تجرب، كالمجتمع المدنيالسياسية

 تكفير كافو إلى السمطةسعت  قد  كالمنافسة، حرية ك البفافية ك ميزتيا األمف،كقد تمت في اليدكء ك
ابريؿ / نيساف 8 انتخابات حازتقد ، 4 المصداقية النجاح كأسباب ليا ئ حتى تيي،البركط كالضمانات

كىي ، 1962األكثر نزاىة منذ  كاعتبره االنتخابات كالدكلية المحمية العديد مف الجيات ة تزكي،20045
ظؿ بتداء، بؿ  بحيث لـ تحسـ نتائج ا، في تاريخ الجزائر السياسيميمة تحكؿ ةبحسب المتتبعيف نقط

 .6 لحظو منياآخر إلى االتنافس مفتكح
 المؤسسة حدث تصدع داخؿ ة، ثانية لعيدة الجميكرمة برئاسةك بعد فكز عبد العزيز بكتفميؽ     

قد لحؽ بو  ك ة بكتفميؽسة الذم كاف معارضا لسيا، الفريؽ محمد العمارمإثرىا استقاؿ عمى العسكرية، إذ
  ضابط800 كذلؾ عمى التقاعد المسبؽ حكالي لنيجو، ك أحيؿ مف الضباط الساميف المؤيديف ةمجمكع
 ككذا العسكرية، المؤسسة مف داخؿ ق معارضيأبرس ك أصعبتخمص الرئيس مف اإلجراءات  كبيذه أخر،

  عف المحيطا بعيدالعسكرية المؤسسة دكر كأصبح ، دعميا طكعاأبدت التي الباقية،الكتؿ كالعصب 

                                                           
1
 . من قبٌل انتخابات الرئٌسٌومٌة الخبر الجزائرٌةلالطالع أكثر، انظر عناوٌن الصفحات األولى من -  

2
 .30/05/2002االنتخابات التشرٌعٌة الجزائرٌة، الشرق األوسط، -  

3
 .02 األنباء الجزائرٌة، ص ةاالنتخابات التشرٌعٌة فً الجزائر، وكال-  

http://www.aps.dz.  
4
 نموذجا، الفكر 2004 افرٌل 8، االنتخابات الرئاسٌة دور نظام االنتخابات الحرة فً ترسٌخ مصداقٌة البناء المؤسساتً فً الجزائر-  

 .10-8ص - ، ص2004ٌولٌو / ، تموز06البرلمانً العدد 
5
 بالمئة، وهً بال شك نسبة معتبرة وعالٌة، وفاز فٌها الرئٌس عبد العزٌز 58.07 حوالً 2004بلغت نسبه المشاركة فً االنتخابات الرئاسٌة -  

 ـ بالمئة، وسعٌد سعدي ب5.02 ـ بالمئة من األصوات، و عبد هللا جاب هللا ب6.42 بالمئة، متقدما على منافسٌه علً بن فلٌس 84.99بوتفلٌقة بنسبة 
 . ناخب10.189.702 بالمئة، وقد بلغ عدد األصوات المعبر عنها حوالً 1.49

6
(. 2004ابرٌل /  نٌسان 16 )، 2004نتائج االنتخابات الرئاسٌة افرٌل : لالطالع أكثر-  

http://www.boutflika2004.org.  
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 إلى الخضكع ببكؿ كامؿ كضركرة في حدكد االختصاص العسكرم إال ، كالدبمكماسيكاإلعالميالسياسي 
 .المسمحة لمقكات األعمى بصفتو كزيرا لمدفاع كالقائد الجميكرية لرئيس المبابرة السمطة

 ياسةس مؼ ئيانيا لمفصؿ بهان مقر رمئالجزا البعب سيدعك  أنو،2005 جكيمية 3 بكتفميقة في أعمف  لقد  
 مجددان  تهعممكام أف فه ييرئالجزا عمى يتعيف أنو يفامض ىها،مإؿ ادهعكم مالت البامؿ كالعفك ةه مالكطف المصالحة

 عفم التخؿ مؼ ترغب مالت المسمحة ةه مياإلسال الجماعات لعناصر المجاؿ ره مبتكؼ كتعيد معان، شه مالع
، أكد فيو 2005 ابريؿ 07، ك في خطاب طكيؿ ألقاه يـك رمئالجزا المجتمع في لالندماج أعماؿ العنؼ

عمى رغبتو في تعزيز ك تدعيـ السمـ المدني ك السعي إلى المصالحة الكطنية الباممة، كركز فيو عمى 
، أما األكؿ فربطو بمبركع الكئاـ المدني، ك الثاني "سمـ السالح ك سمـ العقكؿ ك القمكب" نكعيف مف السمـ 

 كسمـ...": فقصد بو المصالحة الكطنية، كىذا ما أراده بكتفميقة كخطط لو، كأكد التزامو مع البعب بقكلو
لى أكبر، تآخ إلى فكريةٌ  كبصكرة بالفعؿ يؤدم العقكؿ لى أكبر تضامف كا   الذم السمـ إنو أقؿ، بؤس كا 
 ."1شانيا في معكـ التزمت كالتي نفسيا، مع الجزائر مصالحة ٌحقؽ
 المرتبطة ـه مكالمراس، 2005 سبتمبر29 الكطنية الذم اقر رسميا كالمصالحة السمـ ثهاؽمـ بمبركع ده مأر   
 ئرييفالجزا مصالحة يؽتحؽ إلى ةه مالقك أبعاده حيث ييدؼ في رمئالجزا لمبعب يجيإسترات خيار أنو بو،
 قبكؿ يقةبكتفؿ يزالعز عبدلمرئيس  حه متصر مؼ جاء ما حسب متعف مكالت كالكطف الذات، كمع نهيـ،مب مهامؼ

 ،2ده مجد مف ةه مالتنـ بعجمة كالدفع االستقرار م بغيةمآس مف تكبدكه مما  الرغـعمى ،الصفح بمبدأ ئرييفالجزا
 ليذا قٌيتتزؾ خالؿ مف " :ما يمي ةه مالكطف كالمصالحة السمـ أجؿ مف مبركعاؿ جاء ك عمى ىذا النحك

 ةٌ مالجميكرلرئيس  ٌفكضم إنو..المصالحة دعائـ خٌ مكترس السمـ، استتباب الجزائرم الشعب ٌرـكم يثاؽالـ
 ." ةٌ مالكطف المأساة ممنككب يعجـ مف الصفح األمة باسـ ٌلتمس مأف
 إلى حؽ المجكء الجميكرية التي تخكؿ لرئيس ،1996 مف دستكر 07 المادةكقد تـ ىذا االستفتاء كفؽ    

 إلى جئ يمتأف الجميكريةلرئيس "  : عمى ما يميالرابعة الفقرة في المادة حيث تنص ىذه ة،البعب مبابر
يضطمع رئيس  " التي تنص،منو 08 الفقرة كخصكصا 77المادة  ككذلؾ .3"ة الشعب مباشرإرادة

 .4" يستشير الشعب عف طريؽ االستفتاءأف يمكنو : ...التاليةصالحيات اؿسمطات كالجميكرية باؿ
إلجراء  2005أكت  15المؤرخ في  05/278 الرئاسي رقـ المرسكـ الجميكرية كعميو اصدر رئيس    

ىؿ انتـ مكافقكف عمى مبركع الميثاؽ مف اجؿ السمـ "  : حيث يتـ عف طريؽ طرح سؤاؿ ىك،االستفتاء
 .5"؟ عميكـالمطركح الكطنية كالمصالحة

 :1ك قد جاءت نتائج االستفتاء المعركض عمى البعب كما يمي
                                                           

1
   http://www.el-mouradia.dz/arabe/discoursara/1999/08/html/d020899.htm   خطاب الرئٌس بوتفلٌقة،                             -  

2
 .22احمد قورٌة، المرجع االنف ذكره، ص -  

3
 .04، ص 1996 نوفمبر 30، الصادرة بتارٌخ 76، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 1996رئاسة الجمهورٌة، دستور -  

4
 .12نفس المرجع، ص -  

5
، ٌتضمن استدعاء هٌئة الناخبٌن 2005 غشت 14، الموافق ل 1426 رجب 9 مؤرخ فً 278-05رئاسة الجمهورٌة، مرسوم رئاسً رقم -  

 .03، ص 2005 غشت 15، الصادرة بتارٌخ 55 العدد الجرٌدة الرسمٌة،، 2005 سبتمبر 29لالستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنٌة، ٌوم 
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 .%79.76 أم 14.606.344: نسبة المباركة -
 %97.38 أم 14.057.371": نعـ"المصكتكف بػ  -
% 2.62 أم 377.748": ال"المصكتكف بػ  -

 كالمصالحة لمبركع ميثاؽ السمـ التطبيقية اإلجراءات صادؽ عميو البعب باألغمبية المطمقة، أما كىكذا  
 : فقد تمثمت في ستة إجراءات كردت كما يمي

، المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ ك 2006 فيفرم 27 المؤرخ في 01-06بمقتضى األمر رقـ  -1
 .المصالحة

، المتعمؽ بتعكيض ضحايا المأساة 2006 فيفرم 28 المؤرخ في 93-06مرسـك رئاسي رقـ  -2
 .الكطنية

، المتعمؽ بإعانة الدكلة لألسر 2006 فيفرم 28 المؤرخ في 94-06مرسـك رئاسي رقـ  -3
 . المحركمة التي ابتميت بضمكع احد أقاربيا في اإلرىاب

، المتعمؽ بالتصريح المنصكص عميو 2006 فيفرم 28 المؤرخ في 95-06مرسـك رئاسي رقـ  -4
 .  مف األمر المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ ك المصالحة13في المادة 

، المتضمف إجراءات عفك تطبيقا 2006 مارس 07 المؤرخ في 106-06مرسـك رئاسي رقـ  -5
 .لألمر المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ ك المصالحة الكطنية

، يحدد كيفيات إعادة أك تعكيض 2006 مارس 27 المؤرخ في 124-06مرسـك رئاسي رقـ  -6
األبخاص الذيف كانكا مكضكع إجراءات إدارية لمتسريح مف العمؿ بسبب األفعاؿ المتصمة 

 .  الكطنيةةبالمأسا
، كالمتضمف 2006 فبراير 27 المكافؽ ؿ 1427 محـر عاـ 28 المؤرخ في 01-06     يتضمف األمر 

ميثاؽ السمـ ك المصالحة الكطنية، مجمكعة مف اإلجراءات كالتدابير الرامية إلى استتباب األمف، ك تجسيدا 
لتصميـ البعب الجزائرم عمى استكماؿ سياسة السمـ ك المصالحة، الضركرية الستقرار األمة ك تطكرىا، 

 :كتنقسـ إلى ثالث أنظمة قانكنية ينضكم تحت أحكاميا مجمكعة مف التائبيف تتمثؿ فيما يمي
 نظاـ االستفادة مف انقضاء الدعكل العمكمية:     أكال

 في حؽ القضائية المتابعات إبطاؿباب السمـ كتتضمف استت إلى الرامية اإلجراءاتك ىي مجمكعو مف    
 عدة كيستفيد مف ىذا النظاـ اإلرىاب، كيتعاكنكف مع السمطات عمى محاربو أنفسيـ الذيف يسممكف األفراد

 : كىـفئات مف المجرميف
 87 ك3مكرر 87 المنصكص عمييا في المكاد األفعاؿ الذيف ارتكبكا األبخاص كىـ :األكلى الفئة- 

 ك الذيف سممكا ، بياالمرتبطة األفعاؿ ك ،مف قانكف العقكبات 10 مكرر 87إلى  (الفقرة الثانية) 6 مكرر
                                                                                                                                                                                     

1
 سبتمبر 29، ٌتعلق بنتائج استفتاء 2005، الموافق أول أكتوبر 1426 شعبان 27 المؤرخ فً 05/د.م.ا/ 01المجلس الدستوري، إعالن رقم -  

 .2005 أكتوبر 05 الصادر بتارٌخ 67، حول مٌثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنٌة، الجرٌدة الرسمٌة، العدد 2005
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 أم ،28/02/2006 إلى 2000ة يناير سف 13 مف الممتدة الفترة أثناء المختصة، السمطات إلى أنفسيـ
 01-06 رقـ األمر تاريخ صدكر إلى الكئاـ المدني ةاستعادبالقانكف المتعمؽ بمف تاريخ انتياء العمؿ 

 .1الكطنية كالمصالحة السمـ ؽميثاالمتضمف تنفيذ 
 87 إلى مكرر 87 المنصكص عمييا في المكاد األفعاؿ الذيف ارتكبكا األبخاص كىـ :الثانية الفئة -

 بيا المرتبطة كاألفعاؿمف قانكف العقكبات ، 10 مكرر87إلى  (الفقرة الثانية ) 6مكرر 87 ك 3مكرر
 في الكؼ أكت 31إلى  مارس أكؿ التي تمتد مف أبير، الستة ةكالذيف يقرركف فرديا كجماعيا خالؿ ميؿ

 كذخائر أسمحو كيسممكف ما لدييـ مف ، السمطاتأماـ التخريبي كيمثمكف أك اإلرىابي النباط ةعف ممارس
 .2كمتفجرات

 باألبخاصتعمؽ ك ت األمرمف ، (08)الثامنة  المادة المنصكص عمييا في الفئة ك ىي :الفئة الثالثة- 
 التخمؼ إجراءاتفؽ أك ك غيابية أحكاـ الذيف صدرت ضدىـ ،المكجكديف داخؿ ك خارج التراب الكطني

 الثانية، الفئة في المذككرة األفعاؿ مف أكثر أكرتكابيـ فعال ال ة جزائرمقضائية جية أيةعف الحضكر عف 
 2006أكت  31 إلى مارس أكؿ مف الممتدة أبير ستة ة السمطات خالؿ ميؿأماـكيمثمكف طكعا 

 .3نباطاتيـؿكضع حد برحكف صكم
مستعممي  ك ت،الحرما منتيكي ك ،الجماعيةه  المجازر مرتكبي دبيره ػالت ىذا مفاالستفادة  كيسهتثنى   

 .العمكمية األماكف في المتفجرات
ك ػػظاـ العؼػ ف:ثانيا    
 األفعاؿ المحككـ عمييـ نيائيا بسبب ارتكابيـ كمباركتيـ في ارتكاب األبخاص كيستفيد مف ىذا النظاـ   

 ،10مكرر 87 إلى  7 مكرر87ك (الفقرة الثانية) 6مكرر 87 إلى مكرره 87 المنصكص عمييا في المكاد
 المؤرخ في 06/106  المرسـك الرئاسي رقـألحكاـ كذلؾ طبقا ، بياالمرتبطة كاألفعاؿمف قانكف العقكبات 

 . 4كالمصالحة الكطنية السمـ يثاؽ المتضمف تنفيذ ـلألمر ا العفك تطبيؽإجراءاتمتضمف ، 07/03/2006
 في مستعممي المتفجرات ك ت،الحرما منتيكي ك ،الجماعيةه  المجازر مرتكبي دبيره ػالت ىذا مف كيسهتثنى    

 .، باإلضافة إلى التحريض عميياالعمكمية األماكف
 تخفيض العقكبات أك نظاـ استبداؿ :ثالثا    
 تخفيض العقكبات كؿ بخص محككـ عميو أك الدستكر يستفيدكا مف استبداؿ أحكاـ طبقا لما جاء في    

 87 المنصكص عمييا في المكاد األفعاؿ مف أكثر أك مباركتو في ارتكاب فعؿ أك بسبب ارتكابو ،نيائيا

                                                           
1
 فبراٌر سنة 27 الموافق ل 1427 محرم 28 المؤرخ فً 01-06، رئاسة الجمهورٌة، األمر رقم ةالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبً-  

 .04، ص 2006 فبراٌر 28، الصادر 11، العدد الجرٌدة الرسمٌة، ٌتضمن تنفٌذ مٌثاق السلم و المصالحة الوطنٌة، 2006
2
 .، نفس الصفحةهالمصدر نفس-  

3
 .145رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  

4
 .، المتضمن تنفٌذ مٌثاق السلم و المصالحة الوطنٌة01-06 من األمر 7 و 16المرسوم -  
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برط ،  بياالمرتبطة كاألفعاؿمف قانكف العقكبات ، 10مكرر 87 إلى 7 مكرر87ك (الفقرة الثانية ) 6مكرر
 1... العفكأك العمكميةقضاء الدعكل افعدـ استفادتو مف 

 أك فه ممطمكب كانكا سكاء الذكر السابقة اإلجراءات تبمميـ لـ الذيف األفراد لصالح    ك يعد ىذا اإلجراء 
 كانتياؾ ةه مالجماع المجازر مؼ تكرطتم الت اتئالؼ أماـ الباب عدـ إغالؽ بمعنى ئيا،نيا ىهـمعؿ محككـ

بطاؿ العفك ره متداب تبمميا لـ مكالت العامة األماكف مؼ رهاتمبتفج اهـمكالؽ الحرمات  منحيا بؿ المتابعات كا 
 2.المختصة السمطات إلى أنفسيـ أفرادىا سمـ إذا ،العقكبات تخفيؼ مف إلستفادة فرصة
  تدابير ك إجراءات االستفادة الخاصة بالفئات األخرل المتضررة مف جراء المأساة الكطنية في

 (حؽ التعكيض   )الجزائر كفؽ مشركع المصالحة الكطنية
فاف  01-06  مف األمر02اإلرىابية بدليؿ نص المادة  الجرائـ أساسا تتعمؽ الكطنية المصالحة     إف
 كىي "الكطنية المأساة " تحت مسمىالكطنية المصالحةكليا قانكف تنا دالجرائـ ؽىذه  عف المترتبة اآلثار
 الكطنية المأساة أثار بمعالجتيا الكفيمة األخرل كاإلجراءات فييا مجاال كاسعا لمتعكيضات صصالتي خ
 اإلرىابية مف الجرائـ ـ التي تحكؿ دكف تعكيض المجني عميوالكاقعيةىناؾ العديد مف العراقيؿ    لكف 
 الذم ال يتفؽ ، الضامف ليذا النكع مف الجرائـأك اإلرىابي التعرؼ عمى المسؤكؿ عف الفعؿ صعكبةكمنيا 
 يككف غير ميسكر الحاؿ األحياف فانو في غالب ة،ادرف ت عرؼ المسؤكؿ كفي حاالفإذا ، التاميفكطبيعة

 عف طكؿ ناىيؾ اإلرىابي، ة التعكيض في مكاجولدعكفي رفع تردد م المضركر فافك فضال عف ذلؾ 
 ال يمكف التاميف ة، عمدمجريمة اإلرىابية ككف الجريمة تعقيدا لةأالمس كيزيد تقاضي كاؿل الدعكاإلجراءات

ك  جماعية أضرار  مف ىذه الجرائـقميف عما تخمؼأ الت،ميفأ لرفض بركات التضركرعمييا ال مف قبؿ الـ
 .3مخالفو النظاـ العاـؿ كال مف قبؿ المسؤكؿ ة غير محددجسيمة
 الجريمة ك تعكيض ضحايا ، عمكماة تعكيض ضحايا الجريـبأىمية إلدراكوكعميو فاف المبرع نظرا     

التعكيض عف لة أمس  ك ال يتناسبالعاديةظاـ التعكيض في الجرائـ أف ف خصكصا عمى اعتبار اإلرىابية
تجريـ لؿ العاـ اإلطار لـ يضمف قانكف العقكبات ك ىك نجده ؼ، مستقالنظاما اإلرىابية جعؿ لياالجرائـ 
 اإلجراءات مف قانكف 01ة  فقرالثانية المادة بنص أكرد انو إال الضحية يحدد فيو مفيـك ، نصاكالعقاب
 بتعكيض ةمطالبلؿ المدنيةيتعمؽ الحؽ في الدعكل "  بالتعكيضالمطالبةاالعتراؼ بحؽ ب ما يفيد الجنائية

 كيتضح مف .4"ةالجريـعف  تسبب أصابيـ ضرر لكؿ مف ة مخالؼأك ة جنحأك ةالضرر الناجـ عف جنام
 نجده عمى أننا إال ، المبرع لـ يحدد بكضكح مف ىك البخص المطالب بالتعكيضأف المادةنص ىذه 

 اإلرىابي العمؿ ة تعريؼ ضحيالمبرع تئ اراإلرىابية الجريمة ةخصكصيؿ كنظرا العاديةخالؼ الجرائـ 

                                                           
1
  .05المصدر نفسه، ص -  

2
 المتضمن 01-06، و المتضمن إجراءات العفو تطبٌقا لألمر 2006 مارس 7 المؤرخ فً 106-06راجع المرسوم الرئاسً : لالطالع أكثر-  

 .مٌثاق السلم و المصالحة الوطنٌة
3
 .07، ص 2007احمد سعٌد الزقرد، تعوٌض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، دار الجامعة للطباعة، القاهرة، -  

4
 .، و المتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة1966 ٌونٌو 08 المؤرخ فً 155-66من األمر  (الفقرة األولى )المادة الثانٌة -  
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 المسؤكلية أفنفسيا كعمى اعتبار ليست  التعكيض آليات الف الجريمة، عف غيره مف ضحايا لو اتمييز
-99لمرسـك التنفيذم رقـ  ا مفالثانية المادةجاء في ؼ اإلرىابية الجريمة في الدكلة تقع عمى عاتؽ المدنية
 : ما يمي12/02/1999 المؤرخ في 47
 إلى يؤدم إرىابية، جماعو أك إرىابيعمؿ ارتكبو ؿ كؿ شخص تعرض إرىابي عمؿ ضحيةيعتبر "   

 01-06  رقـباألمر لةأالمس ىذه أىمية كعاد مف جديد يؤكد عمى ،"ة مادمأك ة جسدمأضرار أك الكفاة
 الفصؿ الرابع ا مخصصالكطنية، كالمصالحة السمـ ؽميثا المتضمف تنفيذ ، ك27/02/2006 المؤرخ في

 المأساة ة يعتبر ضحي " منو27المادة  في حيف نصت ، التكتؿ المفقكديفسياسةدعـ ؿ اإلجراءاتمف 
 التي فصؿ الكطنية المأساة الشخص الذم يصرح بفقدانو في الظرؼ الخاص الذم نجـ عف الكطنية،

 ".الكطنية كالمصالحة عمى الميثاؽ مف اجؿ السمـ المكافقة مف خالؿ سيادةالشعب فييا بكؿ 
 . ك يمكف تصنيؼ فئة المستفيديف بناء عمى معيار حياة المجني عميو مف كفاتو:أكال- 
 (الناجيف ) الضحية في حالة بقاءه عمى قيد الحياة - (ا

 ة مادمكأخرل جسديو أضرار أك بعاىة مستديمة تصاب أنيا إال اإلرىابية الجريمة مف ةضحياؿ كقد تنج   
 أحكاـ ات المبرع ليذه الفئ خصص ليذا، بالكامؿ كقد يبقى منيا البعضأسرتيا أفراد قد تفقد أنياكما 

 المتعمقة المادة بأحكاـ اإلخالؿدكف  " مف المرسـك السابؽ37المادة  جاء في نص ، ك قد بياخاصة
 عمى األصكؿ الذيف فقدكا في نفس الكقت احد الجماعيةبذكم الحقكؽ يستفيد الناجكف مف االغتياالت 

 إدماجيـ إلعادة ة مف مساعده ماليأعمارىـ ميما كانت إرىابي عمؿ ة نتيجاإلخكة ككذا األقؿ
 عمى أشخاص كاف عدد الناجيف ال يتجاكز إذا كذلؾ اإلرىاباالجتماعي مف صندكؽ تعكيض ضحايا 

 مف 27المادة  المنصكص عميو في األدنى المعاش ة مر300المالية  المساعدة تساكم ىذه األكثر،
 إذا لمناجي الكحيد عند االقتضاء بأكمميا تمنح أك بيف الناجيف ة متساكما تقسـ حصص،ىذا المرسـك

 نفس العمؿ ة نتيجأبنائيـ أك أزكاجيـ أك ة مف التعكيض مف كفاأكثر أكاستفاد كذلؾ احد الناجيف 
 ".أفضمية األكثر يمنح كؿ كاحد منيـ التعكيض اإلرىابي،

 الجماعية، عمى الناجيف مف عمميات االغتياالت حماية أضفى المبرع قد أف المادة يستفاد مف نص 
 التي األضرار لجبر ة مف خالؿ منحيـ مساعده مالي، في المجتمع مف جديدإدماجيـ إعادةبيدؼ 
،  صكرهأببع في اإلرىاب ة فضاعكا قد بيدكفالناجيف مف االغتياالت يككفأف  عمى اعتبار أصابتيـ

  األقؿ عمى األصكؿ في نفس الكقت احد كا كفقداألمكاتد ا في عدكا يككفأف انو كاف مف الممكف ةخاصبك
 : كفاتوة في حاؿالضحيةذكم حقكؽ - (ب
 يمتاز بالعنؼ اإلرىابي العنؼ أف عمى اعتبار األبخاص ة  كفااإلرىابيالعمؿ عف  ما ينجـ ة عاد  

 عكامؿ مف بينيا ة عدنتيجة كذلؾ اإلرىابي، مف العمؿ الضحية ك ينجأف مف النادر أك كالدمكية كالقسكة
 المجني ة في حصد اكبر قدر ممكف مف الضحايا مما يجعؿ مف كفاؿاإلرىابي التي يستخدميا األدكات
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 اآلثار فضال عف أك يعيميـ ـ مف يكفموة كفانتيجة لمخطر االجتماعي ةعرضك  ضحايا أيضاعمييـ ىـ 
 تعرض المبرع الفئة منو بيذه كعناية ليذا أفرادىا، حتى احد أك األسرة ؿ معياف التي يخمفيا فقدالنفسية

المادة  لتعكيض ذكم حقكؽ الضحايا المتكفيف بدليؿ نص 47-99 في الفصؿ الثاني مف المرسـك التنفيذم
 إرىابية أعماؿ يستفيد ذكم حقكؽ الضحايا المتكفيف مف جراء "  منو عمى انو(ة األكلىفقر)  السابعة
 : كىـالضحية حقكؽ ذكممف نفس المرسـك  12 المادة حددت قدك،  ..."تعكيضا

  . الزكجات-
 ـ دراستوكف يزاكؿكا كافإذا األكثر، عمى ةسف 21أك  ة سف19  مف العمر اقؿ مفكف البالغالمتكفى أبناء- 
 السف  بركط ك حسب نفس، لمتبريع المعمكؿ بوالمكفكليف كفقا األطفاؿ ككذلؾ ا، مينيا يتابعكف تككيفأك

 .ل المتكؼأبناءالمطبؽ عمى 
ذا ميما يككف سنيـ األبناء -   عاىة أك نباط مربح بسببأم ة ممارسدائمة كاف يستحيؿ عمييـ بصفو كا 

 .مرض مزمف
 .الفعمية ل المتكؼة في كفاؿك كف ىفالبنات بدكف دخؿ ميما يككف سف- 
 .ل المتكؼأصكؿ -

 حقكؽ كيستفيد ذك " 93-06مف المرسـك  6 المادة التعكيض فيي بدليؿ نص ألبكاؿ بالنسبة أما    
 في ىذا المرسـك مف التعكيض حسب المبينة الشركط ـ ك حسب كضعيوالكطنية المأساة ضحية
 لـ كا يككفأف ة كىذا بريط". كحيدرأسماؿ إجمالي، رأسماؿ ، معاش شيرمة، معاش خدـ:التالية األشكاؿ
 بدليؿ نص 93-06 رقـ  قبؿ نبر المرسـك الرئاسي،الحكـ ليـ بتعكيض سابقا عف طريؽ القضاء يسبؽ
 ، عف طريؽ القضاءدر الحقكؽ الذيف استفادكا مف تعكيض صلذكم ال يجكز "  مف نفس المرسكـالمادة

 ".أعاله 6المادة  بالتعكيض المنصكص عميو في لممطالبةقبؿ نشر ىذا المرسـك 

  حكـ كفاه اليالؾ يتـ الحصكؿ عميو مف بعد اتخاذحيازة كالحؽ في التعكيض يثبت ليـ بمجرد    
 عمى الحقكؽ كالمزايا المنصكص زيادة " 01-06األمر  مف 37المادة  لذلؾ بدليؿ الالزمة، اإلجراءات

 المذككريف الكطنية المأساة ضحايا األشخاصعمييا في التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما لذكم حقكؽ 
                    ".الدكلة اليالؾ الحؽ في تعكيض تدفعو بكفاةف حكما نيائيا كزكالذيف يح أعاله، 28 المادةفي 

:  مما يمي93-06 مف المرسـك الرئاسي 8كيتككف الممؼ المحاسبي لمتعكيض حسب المادة 

محضر معاينو فقداف في الظرؼ الناجـ عف المأساة الكطنية تعده الضبطية القضائية التي يقدـ ليا - 
.                                                    1طمب، كتصدر في بكؿ بيادة بحث بدكف جدكل

مستخرج الحكـ المتضمف التصريح بالكفاة يقدـ إلى الييئات التالية حسب انتماء المفقكد المعنى إلحدل - 

                                                           
1
 .المالحق من 5 و 4انظر النموذجٌن رقم : لالطالع أكثر-  
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                                                                       :ىذه الييئات عمى النحك التالي
 الدفاع الكطني، فيما يخص ذكم حقكؽ الضحايا الذيف ينتمكف إلى المستخدميف العسكرييف ةكزار- 

                                                                                 كالمدنييف التابعيف ليا
                   العمكمييف كاألعكافالييئة المستخدمة، فيما يخص ذكم حقكؽ الضحايا المكظفيف -  
                                                                                                        .األمف مستخدمي إلى يخص ذكم حقكؽ الضحايا الذيف ينتمكف فيما ، الكطنيلألمفالمدير العاـ - 
 .اآلخريف فيما يخص ذكم حقكؽ الضحايا اإلقامة، محؿ كاليةكالي - 

 :الكطنية المأساة ايا ضحئاتؼ: ثانيا
 : الدفاع الكطنيلكزارة الضحايا مف المستخدميف العسكرييف كالمدنييف التابعيف -(ا

 كالمصالحة ميثاؽ السمـ المتعمؽ بتنفيذ 01-06  رقـاألمرمفيـك ب الدفاع الكطني لكزارة يعتبر تابعيف     
 بما في ذلؾ المستخدميف األساسية القانكنية ـ كضعيوف ميما تؾ، المستخدميف العسكرييف كالمدنييفالكطنية

 17 مف) كقد نظميا المبرع في المكاد ،1" عسكرمذكك معاش ككذا ة غير قانكنيةالذيف يكجدكف في كضعي
لى  متعمؽ  اؿ2006ة فبراير سف 28 المكافؽ 1427  محـر عاـ29  مف المرسـك الرئاسي المؤرخ في(26كا 

 منو عمى حقيـ في التعكيض في بكؿ معاش 17المادة  حيث نصت الكطنية المأساةبتعكيض ضحايا 
 الدفاع لكزارةلذكم حقكؽ المستخدميف العسكرييف كالمدنييف التابعيف " كحددت مصدر التعكيض ةخدـ

 الحؽ في تعكيض يدفع الكطنية، المأساةحايا مف ض المادة السابقة في كف محددـ كما ق،الكطني
 ".الدكلةمعاش خدمو في ميزانيو ؾ
  : العمكمييفكاألعكاف الكطني ك المكظفيف األمف الضحايا مف مستخدمي -(ب

 أم ، العمكمييف نظاـ تعكيض الخاص بيـكاألعكاف مف المكظفيف الكطنية المأساةحقكؽ ضحايا    لذكم 
 الكطني ك األمف كؿ مستخدمي اإلطار كعميو فيدخؿ في ، عكف عمكميأك مكظؼ ةكؿ مف يحمؿ صؼ

 الجماعات أك كاإلدارات العمكمييف ككؿ عامؿ يمارس عممو عمى مستكل المؤسسات كاألعكافالمكظفيف 
 المادة بدليؿ نص اإلدارية لمكصاية التابعة العمكمية بما في ذلؾ المؤسسات العمكمية، الييئات أك المحمية

 في مفيـك ىذا المرسـك كؿ عامؿ يمارس اعكنا عمكميأك يعتبر مكظفا "  93-06  مف المرسكـ5
 بما في ذلؾ العمكمية الييئات أك المحمية الجماعات أك كاإلداراتميامو عمى مستكل المؤسسات 

 ". اإلدارية لمكصايا التابعة العمكميةالمؤسسات 
 كاألعكاف حقكؽ المكظفيف لذكم :" كذلؾ مف المرسـك السالؼ الذكر عمى ما يمي27المادة كقد نصت    

 الحؽ في تعكيض يدفع الكطنية، المأساة ضحايا  أعاله مف5 المادة ىـ محددكف في االعمكمييف كـ
  ".عمى التقاعداليالؾ  إلحالة القانكنية حتى بمكغ السف ة، خدـعاشكـ
  :كظيفة بدكف أكالضحايا مف القطاع العاـ كالخاص - (ج

                                                           
1
 . المتضمن إجراءات التكفل بضحٌة المأساة الوطنٌة93-06 من المرسوم الرئاسً 4انظر نص المادة : لالطالع اكثر-  
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 سكاء أالقتصاديو كالعماؿ الذيف يبتغمكف في القطاعات ة المسيراإلطارات أيضايعتبر مف الضحايا      
 يستفيد ذكم حقكقيـ ثبحي،  حرهة ميفأك أم كظيفة الذيف ال يمارسكف كاألبخاص ، خاصأككاف عاـ 

 بكاسطةيستفيد مف تعكيض  " 93-06 مف المرسـك الرئاسي 34 المادة بدليؿ نص رممف معاش بو
أك  الخاص أك لمقطاع االقتصادم العاـ يف التابعالكطنية المأساة حقكؽ ضحايا  ذككشيرممعاش دفع 
 ـ، ميما كاف سنوأبناء أك ، قصرأبناء : كقت فقدانو كترؾة سف50 يبمغ اقؿ مف كظيفة، كاف بال مف

بال  بنات أك مأجكر،نشاط   مف ممارسوة دائـاستحالة في كضع ، مرض مزمفأكيككنكف بسبب عجز 
 ". اليالؾ فعال كقت فقدانويكفميف كاف ف، ميما يكف سنودخؿ

  :اإلرىابييف الضحايا مف -(د
 المتكفيف سكاء كانكا اإلرىابييف الكطنية، كالمصالحة المتعمؽ بتنفيذ ميثاؽ السمـ 01-06اعتبر االمر   

 42كالمادة  منو 40المادة  بركاء مف الضحايا بدليؿ نص أك محرضيف أك مساىميف أك أصمييففاعميف 
ضحايا اؿ ، غير ىذا الفصؿ عمى ذكم الحقكؽ الضحاياأحكاـتطبؽ   "93-06 مف المرسـك الرئاسي

 ".، مف ىذا المرسـكالمذككريف في الفصؿ الثاني كالثالث كالرابع
 كاعتبرىـ ضحايا بسبب لإلرىابييف المحركمة باألسرلتكفؿ ؿ المبرع تطمؽ أفكيؤكد ىذا المفيـك     

 إطار كليس في المحركمة، لألسر الدكلة إعانة إطار كتكفؿ بيـ في اإلرىاب، في أقاربيـ احد ضمكع
 نظـ ىذه لذا نجده ،حؽ يست ؿ كالدكلة ىي منحو مف اإلعانةتعكيض حؽ ك اؿ كذلؾ الف ،تعكيضاؿ

 التي ابتميت بضمكع المحركمة لألسر الدكلة بإعانةالمتعمؽ  94-06رئاسي اؿمرسـك اؿ بمقتضى المنحة
 . اإلرىاب في أقاربيـاحد 
  الكطنية ك آليات تعكيضيـةالمفقكديف ضحايا المأسا: ثالثا
 المأساة نجـ عف ، الذم الخاصلظرؼ كؿ بخص مفقكد في االكطنية المأساة ضحية ةيكتسب صؼ     

 بدكف جدكل ة بعد تحريات بقيالقضائية البرطةذلؾ بمكجب محضر معاينو فقداف تعده  ثبت  كالكطنية
 قفقدافب الشخص الذم يصرح الكطنية المأساة ضحيةيعتبر " 01-06 األمر مف 27 المادةبدليؿ نص 

 مف خالؿ بكؿ سيادة التي فصؿ فييا الشعب الكطنية، المأساةجـ عف ففي الظرؼ الخاص الذم 
 عمى الكطنية ةالكطنية، تترتب صفة ضحية المأسا كالمصالحة عمى الميثاؽ مف اجؿ السمـ المكافقة

 ". بحث بدكف جدكلات عمى اثر عمميالقضائية الشرطةعدىا ت فقداف اينةمع
 ةمصمحذم  بخص أم أك تسمـ لذكم حقكؽ المعنى أف القضائية البرطةتعيف عمى مصالح م ك  
 أم الرسمية، الجريدة في األمر اجؿ ال يتعدل سنو كاحده مف تاريخ نبر ىذا في معاينو بالفقداف ضرمح

 01-06األمر  مف (الفقرة الثانية) 30المادة  بدليؿ ،2007  فيفرمأخر إلى مارس أكؿ مف الفترةخالؿ 
 يسمـ محضر ، ك محضر معاينو فقداف الشخص المعني عمى اثر عمميات البحثالقضائية الشرطة تعد"

 مف تاريخ ةفي اجؿ ال يتجاكز سفذم مصمحة في ذلؾ،  شخص أم إلى أك ذكم حقكؽ المفقكد إلى
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 كبمجرد ،1 بحيث يحرر محضر معاينو فقداف كفؽ النمكذج المعطى،"الرسمية الجريدة في األمرنشر ىذا 
 المأساة الكطنية ضحية  تثبت صفةالحصكؿ عمى محضر معاينو فقداف البخص المعني بدكف جدكل

كالفئات المستفيدة قد تطرقنا لذكرىـ سابقا، كما .  مف التعكيضلالستفادة اإلجراءاتكيبقى فقط استكماؿ 
 .93-06 مف المرسـك 9جاء في المادة 

إعادة أك تعكيض األشخاص الذيف كانكا مكضكع إجراءات إدارية لمتسريح مف العمؿ بسبب : رابعا 
 . الكطنيةةاألفعاؿ المتصمة بالمأسا

 المتصمة األفعاؿ لمتسريح مف العمؿ بسبب إدارية إجراءات الذيف كانكا مكضكع باألبخاصتعمؽ تك    
ؿ المكافؽ  1427 صفر عاـ 27المؤرخ في  124-06حدده المرسـك الرئاسي م كىذا الكطنية، بالمأساة

 إجراء ىذه الفئات التي كانت محؿ ة تسكيو كضعيإلى حيث ييدؼ ىذا المرسـك ،2006 مارس 27
المادة  أحكاـ تطبيؽ إطار التعكيض عف عند االقتضاء في أك اإلدماج عف طريؽ ك ذلؾ إدارمتسريح 

 01-06األمر مف  25 المادة ألحكاـتطبيقا " منو  01المادة بدليؿ نص  01-06 األمر مف 25
ييدؼ ىذا المرسـك ،  أعالهالمذككر  ك 2006 فبراير 27 المكافؽ 1427  محـر عاـ28 المؤرخ في

 الذيف كانكا األشخاص تعكيض ، عند االقتضاءأك ، في عالـ الشغؿاإلدماج إعادة تحديد كيفيات إلى
 األفعاؿ ممارسو مياميا بسبب إطار في الدكلة لمتسريح مف العمؿ قررتيا إدارية إجراءاتمكضكع 
 ".الكطنية بالمأساة المتصمة

 المنصكص عمييا لإلجراءاتتعكيض لكؿ بخص كاف محال اؿ إعادة أك اإلدماج مف االستفادةيمكف إذ    
يقدـ  تعكيض أك في عالـ البغؿ إدماج إعادة كذلؾ مف خالؿ تقديـ طمب 124-06 مف المرسـك الرئاسي

 يككف أف بحيث يجب ، التي تنبا ليذا الغرض مقابؿ كصؿ استالـالكطنيةمصالح ؿ ؿالكالية المجنة لدل
 أك المداخيؿ كبؼتسريح مف العمؿ كاؿ كيكقع عميو المعنى كمرفقا بقرار ، لذلؾالمعدة الصيغةالطمب عمى 
 المتصؿ األفعاؿريح تـ بفعؿ التس ذات داللو باف أخرل كثيقة كأية المعنى ألخر اجر تقاضاهكبؼ الراتب 

طمب لدل الذم يعد حسب اؿكقع م"  124-06 مف المرسـك الرئاسي 5 المادة بدليؿ نص الكطنية بالمأساة
 التي كاف ئية الكالالمجنة أمانة لدل ، ىذا المرسـك كيكدعو مقابمو كصؿ االستالـالممحؽ فيالنمكذج 
  ".اإلقميمي قبؿ تسريحو نطاقيا داخؿ نشاطاتو المينيةيمارس 

 ق مف(الثانية ةفقراؿ) 3 المادة ك اختصاصاتيا بحسب المجنةحدد المرسـك السالؼ الذكر تبكيمو      ك قد 
 بالتبغيؿ المكمفة الكزارة ممثؿ الكالية خزينة أميف ة، العاـ لمكالماألميف أك مف الكالي المجنةبحيث تتبكؿ 

 ، ممثؿ الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعيالعمكمية، لمكظيفة العامة المديرية ممثؿ ،كالتضامف الكطني
 إما الممؼ حسب كؿ حاؿ دراسة فضيكت . محاميك،  الكطنياألمف ممثؿ عف ،ممثؿ عف الدرؾ الكطني

 تعيد النظر في أف ة يمكف لمجفةاألخير الحالة كىك في ، الرفضأك التعكيض أك اإلدماج إعادةقرار إلى 

                                                           
1
 .المالحق من 5 و 4انظر النموذجٌن رقم : لالطالع أكثر-  
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 قرارات المجنة فإنيا تتخذ عف أما. 1مراجعة قابؿ لؿالمجنة قرار أف أم عنيممؼ بناء عمى طمب الـاؿ
يرجح صكت ؼ األصكات في حالو تعادؿ أما فتتخذ باألغمبية،  ذلؾ كفي حالو تعذراألصكات،تكافؽ في باؿ

     .2الرئيس
    ك عميو فاف المبرع أعطى صالحيات كاسعة لمجنة الكالئية لممصالحة ك قكة تنفيذية لقراراتيا بدليؿ 

 جميع ق في محضر يكقعالمجنة النتائج التي تتكصؿ إلييا فتدك"  مف المرسـك الرئاسي 18نص المادة 
مف تاريخ  نافذة  المجنة قراراتكيكقعيا رئيس المجنة، تصبح ة اتخاذ قرارات فردمييا كيترتب عؿأعضائيا
دكف المساس تو،  ميما تكف طبيع، قابمو لمطعفكقرارات المجنة غير ة،كتعد سندات تنفيذمتبميغيا، 
 15 بالتنفيذ خالؿ المعنية لمجيات المجنة يتـ تبميغ قرارات ،3" مف المرسـك10 المادة في الكاردة باألحكاـ

 .4يكما مف التاريخ الذم يمي تكقيعيا
 مف 21   كما يعاقب في الكقت ذاتو عمى كؿ تصريح كاذب أك أعماؿ تزكير بدليؿ نص المادة   

يعاقب كفقا ألحكاـ قانكف العقكبات، كؿ مف يدلي بتصريح كاذب أك " المرسـك الرئاسي السالؼ الذكر 
 ".يقـك بالتزكير أك استعماؿ المزكر في إطار تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسـك

 إعانة الدكلة لألسر المحركمة بضمكع احد أقاربيا في اإلرىاب: خامسا
 لألسر ة الدكؿبإعانةالمتعمؽ  2006 فبراير 28المؤرخ في  94-06لقد نظـ المرسـك الرئاسي رقـ     

 ركمةمحاؿ األسرةكلقد تناكؿ المبرع التكفؿ بيذه في اإلرىاب،  أقاربيا التي ابتميت بضمكع احد المحركمة
 بعباف عاـ 24  المؤرخ في424-98  كذلؾ في المرسـك التنفيذم رقـالكطنية المصالحةقبؿ قانكف 

 ضحايا المحركمة ت الذم يحدد بركط ككيفيات التكفؿ بالعائال،1998ديسمبر  13لػ المكافؽ  1419
 المادةدليؿ نص ب المحركمة ت جانب التكفؿ بالعائالإلى المأساةمصطمح ؿ المبرع تعرض المأساة أم أف

 مفيـك ىذا المرسـك المأساة، حسب ضحية المحركمة تيقصد بالعائال : "424-98 مف المرسـك رقـ 2
 ".1992ألكؿ يناير  الفترة خالؿ إرىابي في عمؿ األب أك الزكج إدانة ك اليتامى الذم تثبت األرامؿ

 الذم يمتاز ،2006 فبرايرالمؤرخ في  94-06لمرسـك الرئاسي رقـ ل ؿ المرسـك ال يرؽأف غير    
 التي ابتميت بضمكع احد المحركمة األسرة بحيث تستفيد ة المتبعاإلجراءات في كالسرعة كالدقةبالكضكح 

 تسمميا السمطات بيادة بعنكاف التضامف الكطني بمكجب الدكلة تمنحيا إعانة مف اإلرىاب في أقاربيا
 في ىذا المجاؿ يتعيف عمى الدكلة إعانة لمحصكؿ عمى اإلعانة مف االستفادة بركط ، كمف5اإلدارية

                                                           
1
 المحدد لكٌفٌات إعادة إدماج أو تعوٌض األشخاص الذٌن كانوا موضوع التسرٌح من العمل 124-06 رقم المرسوم الرئاسً من 8انظر المادة -  

  الوطنٌةةبسبب األفعال المتصلة بالمأسا
 . السابقالمرسوم الرئاسً من 11انظر المادة -  2
 . السابقالمرسوم الرئاسً من 18انظر المادة -  3
 . السابقالمرسوم الرئاسً من 19انظر المادة -  4
، و المتضمن تنفٌذ 2006 فبراٌر 27 الموافق 1427 محرم 28 المؤرخ فً 01-06الدلٌل العلمً لتطبٌق األمر رقم -  5

 .19مٌثاق السلم و المصالحة الوطنٌة، ص 
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 ككذا الحصكؿ اإلرىابية في صفكؼ الجماعات الكفاة إثبات بيادة يتحصؿ عمى أف المصمحةصاحب 
 .المحركمة العائمة سيدات بيادةعمى 

 
 :اإلرىابية الجماعة في صفكؼ الكفاة إثبات شيادةحصكؿ عمى اؿ- (ا

 طمب لدل إيداعحقكؽ المعني   يتعيف عمى ذكمالدكلة، مف طرؼ الممنكحة اإلعانةحصكؿ عمى لؿ    
ني في صفكؼ ع الـة كفاإثبات بيادةحصكؿ عمى لؿ اإلقامة محؿ لكالية القضائية البرطةمصالح 

نباط المتكفى كتاريخ ك مكاف  ة عف منطؽالمتكفرة بالمعمكمات ا يككف مرفؽأف ك البد اإلرىابية،الجماعات 
 يتعيف عمى ،طمباؿ إيداع يكما مف تاريخ 30مده ؿ طمب كخالاؿ إيداع كذلؾ مقابؿ كصؿ يسمـ فكر ،كفاتو

 .1... في حالو الرفض يبرر ذلؾ كتابياالمطمكبة، ك البيادة تسميـ القضائية البرطةمصالح 
   ك يستفاد مف نص المادة السابقة الذكر ابتراط بيادة تسمميا مصالح البرطة تثبت كفاة القريب المعني 
في صفكؼ الجماعات اإلرىابية، ك عمى الرغـ مف الحصكؿ عمييا إال انو يجب إجراء تحقيؽ اجتماعي، 

 .ك الذم عمى أساسو يمكف الفصؿ النيائي في مدل استحقاؽ ذكم الحقكؽ عمى التعكيض المطمكب
 :المحركمة العائمة ة صؼشيادة عمى الحصكؿ- (ب

 الفئة كالمبرع قصد التكفؿ بيذه ل كالحرماف لذكم الحقكؽ المتكؼز تثبت حالو العكة ىذه البياد    إف
 مف الفئة عمى ىذه خاصة حماية إضفاء اإلرىاب قرر في أقاربيا ك التي عانت مف جراء احد المحركمة

 ز التي تعزاإلجراءاتعتبرىا مف ا كالتي أقاربيا التي قاـ بيا احد مف األفعاؿ ساحتيا مف تبرئةخالؿ 
 في سبيؿ ، ك الضحايااإلرىابييف بيف عائمو الكطنية المأساة أحدثتوالتماسؾ الكطني كتحاكؿ ترميـ ما 

األمر فصؿ الخامس مف لؿ بدليؿ تخصيصو التسامح كالتضامف  أساسيا مع المجتمعة مصالحإحداث
 أفراد ال يجكز اعتبار " 40المادة  تعزيز التماسؾ الكطني حيث نصت إلى الرامية لإلجراءات 06-01

 أك أصمييف فاعميف المادة الثانية أعاله، في المذككرة األفعاؿ في أقاربيا التي ابتميت بضمكع احد األسر
 قاـ بيا احد ة فردمأعماؿ بسبب األشكاؿشكؿ مف بأم  معاقبتيـ أك شركاء أك محرضيف أك مساىميف 

 رأينا مف خالؿ تجريـ كما الحمايةبرع جسد ىذه فالـ ."أفعالو الكحيد عف باعتباره المسؤكؿ أقاربيـ
 تكفقب كؿ تمييز ميما اعم"  01-06األمر مف  51 المادة  األسر بدليؿ نص التمييز ضد ىذهأفعاؿ

 سنكات (3 ) ثالثإلى أشير (6)ة  بالحبس مف ست40المادة  في المذككرة األسر أفرادفي حؽ طبيعتو 
 ". دج100000إلى   دج10000 كبغرامو مف

 محؿ كاليةكالي ل  لدالمحركمة العائمة صفة الحصكؿ عمى بيادة يكضع طمب   ك قصد االستفادة
 .قريباؿ ة عقد كفا: -التاليةالطمب الكثائؽ ك يرفؽ  مقابمو كصؿ استالـ اإلقامة

                                                           
 1427 محرم عام 29 مؤرخ فً 94-06الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، رئاسة الجمهورٌة، مرسوم رئاسً رقم -  1

الجرٌدة ، ٌتعلق بإعانة الدولة لألسر المحرومة التً ابتلٌت بضلوع احد أقاربها فً اإلرهاب، 2006 فبراٌر سنة 28الموافق 

 .13، ص 2006 فبراٌر سنة 28، الصادرة بتارٌخ الرسمٌة
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 . بكثائؽ الحالة المدنية ذات الصمة مرفكقا المتكفى تصريح مف ذكم حقكؽ البخص -
 . عند االقتضاءقتقاعدأك  المتكفى عمؿ البخص بيادة- 
 .باإلضافة إلى بيادة االقامة المعنية، العائمةتصريح بمداخيؿ - 

ذلؾ يبرر  الرفض ة طمب كفي حاؿإيداع مف الكالي خالؿ بيريف مف تاريخ المذككرة    تسمـ البيادة
 .1...كتابيا

 
حصيمة اآلثار ك النتائج المترتبة عف سياسة المصالحة الكطنية في تثبيت : المطمب الرابع

 االستقرار السياسي في الجزائر
 اإلرىابية، الجريمة في معالجو ة العقكبة نجاعدل النظر في ـإلعادة الكطنية كآلية المصالحة     جسدت

مف تحد   العقاب لـسياسةبني فبت الكطنية المصالحةكىذا ما لمسناه في السياسات التي سبقت تبني 
 سياسة الرحمة ك سياسة تبني بدا مع اإلرىابية الجريمة كالتغير في معدؿ التأثير فبكادر اإلرىابية الجريمة

كفؽ  المجتمع إلى كالعكدة كضع السالح إلى المسمحةالكئاـ المدني مف خالؿ استدراج بعض العناصر 
 حرية المممكس مف قبؿ المكاطنيف ك المتمثؿ في األمف الذم تجسد عمى ارض الكاقع في مفيـك التكبة

 السياسةدليؿ عمى نجاح ب التسعينات ة كىي فترالذركة ة عف فتراإلرىابية الجريمةالتنقؿ كتدني معدالت 
  .الكطنية المصالحة في المتمثمة ك المتبناة

   كقد صرح رئيس الجميكرية في خطابو باف المصالحة الكطنية تتيح فرصة لقبكؿ التضحيات جديدة مف 
 سكؼ تفتح مرحمو الكطنية المصالحة": اجؿ تجاكز المعاناة ، كتطمعا لمستقبؿ األجياؿ القادمة قائال

 الكـر ك االستسالـ إلى تدعك فإنياحاسمو مف تاريخ مسار تجديد بالدنا كىي بقدر ما تخاطب العقؿ 
 كالتكجو بكؿ ، الجزائرييف كالجزائريات كافو مف اجؿ التسامح دكف الكقكع في النسيافاإلسالـ،لتعاليـ 

 "ازدىارا أكثر كأبدا في جزائر تككف دائما جديدة اكتشاؼ طريقو تعايش  كحـز نحك المستقبؿ
 فقد ظؿ الرئيس اإلسالمي مبادئ الديف  أسسيا مف في الجزائرالكطنية المصالحة سياسةاستمدت    

 كذلؾ بغيت استمالو اإلسالمية البريعة جاءت تكريسا لمبادئ السياسة يؤكد في كؿ مره باف ىذه ةبكتفميؽ
 ، الحربأكقات العفك عف الجرائـ في  لقاعدة جكازك يتجمى ذلؾ في تكظيفياالدينية، مباعر الجزائرييف 

 التأكيد في االنتخابية حممتو أثناء ة بكتفميؽالرئاسية مرتكبييا فمـ يتكاف مربح لالنتخابات تكبةفي حاؿ 
صفحو لطي جزائرييف لؿ ق ك ىي دعكه مف"عفا اهلل عما سمؼ" البييرة مف خالؿ عبارتو النقطة،عمى ىذه 
 .2 استعاده التالحـ االجتماعيغية السكداء بالعبرية فيما بينيـ كىذا عف طريؽ صفحو التصالحالماضي ك

                                                           
 .المرجع االنف ذكره، نفس الصفحة-  1
، الجزائر، جانفً 6، دراسات إستراتٌجٌة، عدد السلم المدنً فً الجزائر عبر آلٌة المصالحة الوطنٌةفاضل أمال، -  2

 .34، ص 2009
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 تخفيؼ أكـ عف طاعتيـ عيتو لمحكاـ حؽ العفك عف خركج بعض مف راإلسالمية البريعة ت كقد منح   
  قدلمعفى عنياجرائـ ااؿ تككف أف بريطو المعنية لمجيات أنفسيـسممكا ك ىـ كضع السالح إف  ـقتعقكب
 بينيما فاف بغت فأصمحكا كاف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا  { تعالىأك فتنة لقكلو حرب أثناء ارتكبت
 بينيما بالعدؿ فأصمحكا اهلل فاف فاءت أمر إلى فقاتمكا التي تبغي حتى تفيء األخرل عمى إحداىما
 9: سكرة الحجرات} اهلل يحب المقسطيف إفكاقسطكا 

 التي الكطنية المصالحة سياسة في كامؿ التراب الكطني كىذا بفضؿ األمنية الكضعيةلقد تحسنت     
 مف النظاـ حيث ايجابي كقد اعتبر ىذا الرقـ جد ، بخص مف الجباؿ2200 مف أزيد عف نزكؿ أسفرت

 كفي ،1الداخميةحسب كزير  8000 إلى 300 كيقدركف مابيف "اإلرىابتبقى مف  ما"يتـ التكمـ اليـك عف 
 حسب ما تضمنتو القضائية المتابعة بإجراءات ال عـإرىابي 2500 سراح إطالؽالسياؽ ذاتو تـ 

 2الكطنيةمصالح لميثاؽ السمـ ك اؿ التطبيقيةالنصكص 
 كالمصالحة السمـ يثاؽ ـإقرار سنكات مف لستة ة نيائيحصيمة التي تعد الجديدة األرقاـ كتتحدث كذلؾ   

 إلى 2006 مف تدابير العفك مف فبراير إرىابيا7544 استفادة كما تبعو مف تدابير قانكنيو عف الكطنية
 اتعدد القتمى مف مدنييف كعسكرييف في العمميؿ في حيف تـ تسجيؿ انخفاض مممكس 2010يكنيك

 كصؿ السنة، قتيؿ في  أالؼ10 إلى قتيؿ  أالؼ8 ما بيف 2000سنة  ما قبؿ الرقـ حيث كاف اإلرىابية
  إلى600 مابيف إلى 2006  مفالممتدة الفترة عدد القتمى في ليتراكح يؿ، قت950إلى  2005 في العاـ

 حيث كاف المبتركة األمف الذيف لقكا حتفيـ عمى يد قكات اإلرىابييف عدد إلىقبيؿ مقابمو ارتفاعو الفتا 
 حتفيـ عمى يد قكات األمف المبتركة، حيث كاف ا قتيؿ مقابؿ ارتفاع الفت لعدد اإلرىابييف الذيف لقك700

 .3إرىابي 200إلى  2011 في عاـككصؿ   إرىابيا125 ما يقارب 2006 عاـعدد القتمى 
 لـ كالبقيةممؼ مفقكد  5500مفقكد كقد تـ تعكيض كمعالجو  6145 إحصاء انو تـ إلى    باإلضافة

ر في ضصدار المحست اتأخر أك ألبخاصعدـ حصكليـ عمى محاضر تثبت فقدانيـ ؿتمسيا التعكيضات 
 ة نيائية ممؼ مسجؿ في حيف تمت تسكم17 مف بيف اإلرىاب عائمو ضحايا ألؼ 11حيف تـ تعكيض 

 الكطنية، بالمصالحةمتعمؽ ألؼ ممؼ  25 ثانيو تـ الفصؿ في جية مف ،رح مف العمؿس ـخمسة أالؼ
 تعتبر غير أف ممفاتواعتبار ب الدراسة، المتبقي ال يزاؿ قيد األخر كالنصؼ ، ممؼألؼ 50 إجماليمف 

 مف قرارات الكئاـ العتبارات منيا معتقمي االستفادة في أحقيتيـثبت ت حيث لـ الفعمية، ة بالصكرةقانكني
 كاألبناء غتصبات النساء الـ، ك حتى السجكفاالقتصادية، متمردم خسائرالصحراء المحبكسيف السابقيف اؿ

  .4المكلكديف بالجباؿ
                                                           

 35نفس المرجع، ص -  1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة-  2
 .2005المصالحة الوطنٌة فً الجزائر أنقذت تسعة أالف إرهابً منذ سنة -  3

http://www.alriyadh.com/2010/09/30/article563641.html                                                                                                                        
4
 50 ملف مقابل ألف 25 والفصل فً إرهابً ألف 17القضاء على : والمصالحة مع الذكرى الستفتاء مٌثاق السلم موازاةسٌد علً قربً، -  

، نقال عن موقع "ألف
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ا بمغـ الدكلة التعكيض المادم مع تخصيص بمبدأ العمؿ إطار في الكطنية المصالحة سياسةكقد جاءت   
  ألؼ150 خمفت ما بيف الكطنية المأساة ةبرمع أف مميار دينار جزائرم مع العمـ 18.6يقدر ب  إجماليا

 اتعممياؿ عف الناجمة الماديةخسائر اؿعف ، أما  فقدافة حاؿ6145 مع تسجيؿ  ألؼ قتيؿ،200 إلى
 كالمصالحة ذلؾ يعتبر ميثاؽ السمـ إلى باإلضافة ، مميار دكالر20 مفبأزيد  السمطات فقدرتيا اإلرىابية
 فرصو لمجميع مف اجؿ االنخراط في أعطى كما األزمة مف الدكاء السياسي لعالج كجرعة ثالثة الكطنية
  التكفؿ بيـترفض الدكلة كانت فئات مف المجتمع مره ألكؿ ؽالميثا ضمف ك قد ،1 مف جديدالعادية الحياة

سقاط كالمفقكديف اإلرىابييف كعائالت   .2كاإلعداـ المؤبد عقكبة كا 
 الدكلة فتحت ذم اؿالتكبةباب ؿ حد كأقصى أبير  ستة فترهالكطنية كالمصالحة السمـ     ك حدد ميثاؽ

 أف كاف مف المفركض الكطنية المصالحة أجاؿ ىذا فاف نى كمعإرىابية، أعماؿ المتكرطيف في أماـ
 47 المادةعتمد عمى ا الجميكرية رئيس أفلـ يتـ طالما ما كىك ، 2006 أكتتنقضي بصفو رسميو في 

  4مفتكحا التكبة باب إلبقاء 3*01-06مف االمر
 بعض الجيات أك عف المدف البعيدة المسمحيف مقتصرا عمى بعض الكمائف في الطرؽ مؿ عاركص    
خمك منيا م التي ال الجريمة ق نكع مف بعض المحمميف الجزائرييف افقعتبرا النائية، كما الريفيةالمناطؽ في 
 حتى أكثر تيا كالناس التعايش معيا كتحمؿ تكمفتيا مع العمؿ عمى محاصرالدكلة كبإمكافمجتمع أم 

 5تنتيي
   أما عمى الصعيد الخارجي فقد تغيرت صكرة الجزائر ببكؿ ايجابي ممحكظ، فقد استعادة اعتبارىا، ك 

صارت بريكا سياسيا يطمب الجميع رأيو سكاء الدكؿ المجاكرة أك القارية، ك ىك التطكر الذم يبيد عكدة 
الثقة في قدرة الجزائر في التغمب عمى صعكباتيا، فقد أعيد فتح جؿ السفارات ك صاحبيا تزايد اىتماـ 
المستثمريف الجانب، مما انعكس إيجابا عمى االقتصاد الكطني، باإلضافة إلى أف الجزائر ىي الالعب 
الفاعؿ في إفريقيا، فيي التي تممؾ إدارة صناعة االستقرار في العمؽ اإلفريقي كمثاال عمى ذلؾ حؿ كال 

مف أزمة الحرب اإلثيكبية االيريتيرية، ك األزمة التي كقعت في مالي ك ىذا راجع إلى الخبرة التي اكتسبتيا 
 .الجزائر في حربيا عمى اإلرىاب، مما جعؿ الجزائر محط أنظار العالـ

                                                                                                                                                                                     
http://ennaharonline.com/ar/terrorisme/38915.html_ 

 
 .201، ص 2006دار قرطبة : ، الجزائر1، طاألزمة و سفر الخروج و الدعوة و الحركةاحمد ٌوسف، -  1
، مذكرة ماجستٌر، قسم العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌة، كلٌة العلوم سٌاسة الوئام المدنً بٌن المبدأ و الواقعنعٌمة عزوف، -  2

 .230، ص 2005، رالسٌاسٌة و اإلعالم، جامعة الجزائ
، و طبقا للسلطات المخولة له دستورٌا، ٌمكن أن ٌتخذ رئٌس 2005 سبتمبر 29و عمال بالتفوٌض الذي أوكله إٌاه استفتاء ٌوم -  3

 ، المرجع 01-06األمر :  وقت كل اإلجراءات األخرى الالزمة لتنفٌذ مٌثاق السلم و المصالحة الوطنٌة، المصدرأيالجمهورٌة فً 

 07االنف ذكره، ص 
 .20، ص 2007المركز الوطنً لحقوق اإلنسان بالجزائر، التقرٌر السنوي -  4
 .المصالحة الوطنٌة فً الجزائر حظوظها و عوائقها فً الدورة الثانٌة لحكم بوتفلٌقةنور الدٌن لعوٌدي، -  5

www.aqlamonline.com/.../nour12_algeria.html                                                                                                                                    
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   ك رغـ االيجابيات الكبيرة التي صاحبت مبركع المصالحة الكطنية في تحسف األكضاع األمنية التي 
بيدتيا الجزائر، كما صاحبيا مف قكانيف تتكفؿ بضحايا المأساة، ككذلؾ ممؼ المفقكديف كالتعكيضات، ك 

كطي صفحة الماضي بكؿ ما تحممو،إال أف ىناؾ مف ينتقد  إيجاد حؿ نيائي لمذيف فصمكا مف عمميـ،
 :  مسارىا ك ما حممتو مف مآخذ ك سمبيات نذكر منيا

 اإلفالت مف العقاب : أكال
 أك ا عفكح بمعنى انو مف، كالعفكالعقكبة إنزاؿ حقيـ في األزمةمتضرريف مف اؿ ب ذكم سؿيثاؽالـ    

 ،ىا الحؽكد ؿ التي يعالضحية عمى حساب كالدكلة البعب ةمسمحيف باسـ عاـاؿعقكبات لصالح لؿ اتخفيؼ
 مف خالؿ ىذا الميثاؽ حرمتيا مف الدكلة ف لؾ،ىام جالدالصفح عفالتي تقـك بىي  الضحية أفالطبيعي ؼ
، حتى ك إف تكفرت اكىكذا يتضح جميا أف الميثاؽ يخدـ مرتكبي االنتياكات أكثر مما يخدـ الضحام. 1ذلؾ

التعكيضات ك االعتذار الرسمي في ىذا الميثاؽ إال أنيا ليست بديال عف حقيـ في معرفة الحقيقة ك 
. تطبيؽ العدالة، إذ ىي في األخير حقكؽ ال تقبؿ اإلسقاط حتى ك لك تـ ذلؾ بمكجب تصكيت األغمبية

حتى إف قرارات العفك ك الصفح المتعمقة بتدابير المصالحة الكطنية عف انتياكات حقكؽ اإلنساف تتعارض 
 . 2مع ما جاء في لكائح القانكف الدكلي

 .تيميش األطراؼ السياسية ك الفكاعؿ االجتماعية: ثانيا
 في لممصالحة كاالجتماعية األمنية األبعاد بامؿ لالزمو حيث كركز عمى االميثاؽ لـ يتضمف حال سياسي 

ك  المسمحيف لقضية األمنية المعالجة ركز عمى أخرل ك بعبارة ،3كالحضارية السياسية أبعادىا ف أىمؿحي
ىذا النقص ؿ تفطف كقد ة، بصفو عاـالكطنية المأساةضحايا ، ك المفقكديفلقضية االجتماعية المعالجة

 لمحؿ السياسي إىمالو عمى الميثاؽ أعاب الذم "عبد الحميد ميرم" رأسيـالعديد مف السياسييف عمى 
 .4 المفركضة كالذم اعتبره الكحيد القادر عمى تمكيف الجزائر مف مكاجيو التحديات ةالـزؿالبامؿ 

لـ تتخذ  في المقابؿ ، كالجيشاألمف قكات لمساندة مف المدنييف المسمحة بالفرؽ األمنية السياسةاستعاده    
 بالرغـ الكطنية، المصالحة بعد الجديدة السياسية الساحةخدمو ؿ المجتمع المدني تأطير إجراءات فعمية في

 كىناؾ الحة الكطنية، المصأك معرقؿ لمسار لو دكر مساند ما بعد النزاع ت المجتمع المدني في حاالأف
 تتناكؿ متعددة في مجمكعات أعضاء األفراد عندما يككف خاصة المجتمع المدني ميمة كاضح عمى تأكيد

 5 كغيرىاالمينية كاىتماماتيـ االجتماعية تيـ مف قضاياىـ مثؿ ىكما مختمؼاكؿ منيا جانب
                                                           

1
 .06، ص 2005 سبتمبر 16 إلى 10، من 276، أسبوعٌة السفٌر، العدد السلطة قبل السلم: بوتفلٌقة فً سباق مع الزمنمصطفى، س، -  

2
إلغاء :  مارس منها30، فً (2009قبٌل االنتخابات الرئاسٌة فً افرٌل  )أصدرت منظمة العفو الدولٌة عدة توصٌات وجهتها للرئٌس القادم -  

القوانٌن التً تكرس الالعقاب لمرتكبً انتهاكات حقوق اإلنسان و منع أي نوع من الحصانة من المتابعة ألي شخص، إعالن العائالت بمصٌر 
مفقودٌهم و عدم ربط المساعدة المالٌة بالحصول على شهادة الوفاة، إلغاء القوانٌن التً تحد من حرٌة التعبٌر و انتقادات األفراد و ضمان حق 

 www.amnesty.org: انظر موقع المنظمة على االنترنت:  أكثرعالمطالبة بالحقٌقة، العدالة و التعوٌض، لالطال
3
 أوت 26 إلى 20، من 273المسار السٌاسً بٌن المساحة و المصالحة، أسبوعٌة السفٌر، العدد : التهامً مجوري، مشروع المٌثاق الرئاسً-  

 .08، ص 2005
 .حول مٌثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنٌةنص بٌان عبد الحمٌد مهري -  4

http://www.elsunnah-org-centerforislamicstudies.html   9:25 _ 2010/02/16   
5
 .109كربوش احمد، المرجع االنف ذكره، ص -  
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 عدـ شمكلية المصالحة الكطنية لجميع شرائح المأساة الكطنية: ثالثا
 حيث ،معتقمي الصحراءب ما يعرؼ أىميامف المجتمع ك عدة  برائح الكطنية المصالح سياسة أىممت    

 أمكاج ك حمايتيا فاركؽ قسنطيني عمى اإلنساف لترقيو حقكؽ االستبارية الكطنية المجنةاعترؼ رئيس 
 بمكجب قانكف ، مف معتقمي الصحراء في التعكيضألؼ 18 ربا عمى حؽ ما يؽالثالثة ةاإلذاعي القناة
 كىـ الدفاع الذاتي اإلرىاب التي رفعت السالح في كجو الفئة ككذلؾ ىناؾ .1الكطنية كالمصالحةالسمـ 

 "الكئاـ" ثـ "الرحمة" اف قكانيف :"كالحرس البمدم الذيف تـ تيميبيما حيث كيقكؿ احد عناصر الدفاع الذاتي
 عمى ا كاف كاف الجميع متحفظعف فيو حتى الطألحد خيار سمطكم ال يمكف "الكطنية المصالحة" كأخيرا
 األخيرة لكف التطكرات ، حمؿ السالحإلى عمى الكطف الغيرة لقد دفعتنا :" كميا حزفة كيضيؼ بنبر،ذلؾ

 2"ارسنـ ء جزاناؿ فأننا نبعر كبصراحة بتنا اليامش إلى دفعتنا ةكخصكصا بعد مجيء الرئيس بكتفميؽ
 كذلؾ بالمأساة الكطنية المعنية مف حيث معالجتيا لجميع البرائح ناقصة القكانيف جاءت أفكبذلؾ يتضح 
 المغتصبات الذيف كلدكا في الجباؿ كأطفاؿ لصالح المغتصبات ك معتقمي الصحراء إجراءاتلخمكىا مف 

 باإلرىاب ليا عالقة الذيف اتيمكا بقضايا ال كاألبخاص المأساة، مف اككذلؾ المتضرريف ماديا كاقتصادم
 .3 سنكات في السجف المؤقتإلى خمس أبير  ستة لمده تتراكح ما بيفكاكمكث
 الكضعية الصعبة لمتائبيف في المجتمع: رابعا

أعمالو مارس م حيث بقي اإلرىابقضي الميثاؽ نيائيا عمى فمكؿ     السياسة بأكمميا لـ تستطع أف ت
  رئيساغتياؿ العميا لمقضاء كمحاكلو كالمدرسة الحككمة تفجيرات قصر ، كما كاألخرل فينة بيف اؿاإلرىابية

، باإلضافة إلى الغمكض الذم اكتنفيا، 4 خير دليؿ عمى ذلؾة باتفكالية إلى زيارتو أثناء الجميكرية
كخاصة في القضايا المتعمقة باإلرىابييف الذيف تـ إطالؽ سراحيـ، فيذا األمر يعد جد خطير، إذ يحمؿ 

ك في استبياف أعدتو الباحثة سامية حميدم مكجو إلى مف كانكا في صفكؼ . معو مف السرية الكثير
الجماعات المسمحة حكؿ مدل رضاىـ عمى قبكؿ المصالحة الكطنية كعف بعكرىـ إزاء التحاقيـ 

 .بالجماعات اإلرىابية
%  ؾ االحتماالت

 21.66 13 نعـ
 71.66 43 ال

 6.66 4 غير مبيف

                                                           
 : ألف من معتقلً محتشدات الصحراء فً التعوٌض، نقال عن موقع18غنٌة قمراوي، قسنطٌنً ٌعترف بحق -  1

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=18341?print&output_type=rss 
2
 : ، نقال عن موقع، المسلحون التائبون فً الجزار النزول من الجبال و إشكالٌة االندماجحسٌن محمد-  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=69902&y=2006&article=full#ixzz1LctVk6  . 10:11 _ 2010/03/11 _5a 
 .المصدر االنف ذكرهنور الدٌن لعوٌدي، -  3
 .159رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  4
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 99.98 60 المجمكع
، إذ أكد بعض العناصر مف ىؤالء المكجكديف 1    يتضح مف الجدكؿ عدـ بعكر جؿ اإلرىابييف بالندـ

بالسجف، انو إذا تـ إطالؽ سراحيـ فإنيـ سكؼ يقكمكف باألعماؿ ذاتيا ك أكثر ألنيـ كانكا مقتنعيف بما 
 بالجباؿ فقط بؿ حتى مف ة المتكاجدالفئة لـ يعد ميددا مف قبؿ األمني الكضع أفكىذا ما يؤكد  ، 2يفعمكف

 تمؾ إلى باإلضافة .الكطنية مكجب ميثاؽ السمـ كالمصالحة بأنفسيـقبؿ ىؤالء المسمحيف الذيف سممكا 
إضافة  ليـ الصعبة االجتماعية الكضعية كيتمثؿ ذلؾ في باؿ الجيبتكي منيا النازلكف مفالعراقيؿ التي 

ىك عميو فاف   عمى ماـ استمرار كضعوة في حاؿبأنو بما جعؿ ىؤالء يصرحكف كالتيميش اإلقصاء إلى
 .3 العمؿ المسمحمجددا إلى ةعكدلؿ ىـذلؾ قد يدفع

 أزمة المشاركة السياسية ك تقييد حرية التعبير في الجزائر: خامسا
ذا دلت فإنما تدؿ عمى     تعد أزمة المباركة السياسية عائقا حقيقيا أماـ تجسيد معالـ الحكـ الرابد، كا 

 المراسيـ منتتضتدني الديمقراطية، ك قد تجمت في مختمؼ االستحقاقات ما بعد المصالحة الكطنية ، إذ 
بإيالء االىتماـ بالبؽ  إلييا حسبما تـ التطرؽ ة الكطنيةلمصالحالتطبيقية لميثاؽ المصالحة السمـ كا

 السياسية المباركة أزمة مف مؽ تعأف مكاد مف بانيا  ذكر حيث تـ،السياسيالتطرؽ إلى مف دكف األمني 
ة يمنع ممارس :"ما يمي 26 المادةفي  01-06 األمر فقد كرد مف خالؿ . التعبير في الجزائرحريةك 

الذم  ديف لؿضستعماؿ المغراال عمى كؿ شخص مسؤكؿ عف األشكاؿ شكؿ مف بأمالنشاط السياسي 
 األعماؿ ممارسو النشاط السياسي عمى كؿ مف شارؾ في أفضى إلى المأساة الكطنية كما يمنع

 مف 46المادة  كىك ما نصت عميو ، التعبيرلحرية تقييد بديد إلى تؤدم أخرل كما كردت مكاد ".اإلرىابية
 مف ة كبغرامو مالي، سنكاتخمسة إلى سنكات ثالثةيعاقب بالسجف مف  : " حيث جاء فييانفس األمر

 عمؿ أم أكق ات كتاب أك دينار جزائرم كؿ مف يستعمؿ مف خالؿ تصريحاتو ألؼ500 إلى  ألؼ250
تشكيو ؿ ة أك الدكؿإلضعاؼ أك الجميكرية، اتمؤسسب  لممساس يعتد بياأك الكطنية المأساةح ا جرأخر،

 ".الدكليةسمعو الجزائر في المحافؿ 
، ك أعتبره مبدأ لتجاكز األزمة ك "عفا اهلل عما سمؼ"     أما بباف ما صرح بو الرئيس بكتفميقة بقكلو 

المعضمة التي مرت بالجزائر، كاف يحمؿ في طياتو مجمكعة مف األىداؼ قد تتقاطع مع مسار العدالة ك 
 :إظيار الحقيقة ك متابعة المتكرطيف منيا

منح حصانة بعبية ك قانكنية لقادة الجيش الكطني البعبي مف أية محاكلة لمتابعتيـ قضائيا مستقبال * 
، ك ىذا ما يعد عيبا مزدكجا في الميثاؽ ىك أنو يعفك عف القتمة 4سكاء في المحاكـ الداخمية أك الدكلية

                                                           
، مذكرة ماجستٌر تخصص علم االجتماع التنمٌة، كلٌة -سجن بسكرة نموذجا- أسباب ظاهرة اإلرهاب فً الجزائرسامٌة حمٌدي، -  1

 .197، ص 2004اآلداب و العلوم االجتماعٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، 
 .نفس المرجع، نفس الصفحة-  2
 .171فاضل أمال، المرجع االنف ذكره، ص -  3
 :نقال عن موقع". مصالحة وطنٌة أم تبٌٌض الجنراالت: استفتاء الجزائر"صبحً حدٌد، -  4
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، في الكقت الذم يمتـز فيو الصمت حياؿ دكر "جماعية" المنتميف إلى الجماعات، طالما لـ يرتكبكا مذابح
مكظفي الدكلة، بمف فييـ كبار المسؤكليف، في إرتكاب جرائـ كبرل ضد حقكؽ اإلنساف أك محاكلة 

التغاضي عنيا، إذ تبير تجارب المجتمعات األخرل التي مرت بنزاع داخمي إلى أف نجاح المصالحة 
 .الكطنية، يككف أكثر احتماال عندما يتـ كبؼ الحقيقة ك محاسبة المسؤكليف مف جميع األطراؼ

 بدا ظاىرا مف القرارات التي اتخذىا الرئيس إذطي ممؼ قضية المفقكديف ببكؿ نيائي ك ال رجعة فيو، * 
بكتفميقة طمر ىذه القضية، لكف كاجيتو صعكبات ببداية الحراؾ مف عائالت المفقكديف ك كذا منظمات 

المجنة  "الرئيس أسس الدكلية التي لـ تقتنع بمبررات كحجج السمطة، حتى أك سكاء المحمية اإلنسافحقكؽ 
 لجنة الخاصة المجنة اعتبار يجب عدـ" بأنو كصرح ."اإلنسافحماية حقكؽ   لتعزيز كاالستباريةالكطنية 
 تطمعات الجماىير في إلى لـ تصؿ أنيا إال، 1"المختصة كالقضائية اإلدارية السمطات محؿ ستحؿ تحقيؽ

نياريرىا اتؽ  سبتمبر /في  أيمكؿأنيا لـ تدـ طكيال ؼ إذ . القميؿ مف اجؿ الحقيقة ك العدالةإال لـ تنجز كا 
 المجنة أف معمنان  ،112 نيائيا المفقكديف ممؼ الكطني التضامف كزير عباس كلد جماؿ أقفؿ ، 2007
ك يعد ىذا النكع . 3مفقكديف كعائالت إرىابييف عائالت بيـ تقدمت تعكيض طمب 13.541 في تحققت

مف المجاف في تقصي الحقائؽ نمكذجا ناجحا في بمداف أخرل كجنكب إفريقيا ك المغرب ك األرجنتيف، بيد 
أف ىذا االستعجاؿ لف يؤدم إال إلى تأجيؿ األزمة، حيث ال يزاؿ الممؼ معمقا في أذىاف أىالي المفقكديف 

 .  الذيف فقدكا فمذات أكبادىـفالجزائريي
 البعب الذم أصبح فبعد التصكيت عمى الميثاؽ ا، قانكنيا ك بعبيلإلنقاذ اإلسالمية الجبيةغمؽ ممؼ * 

 عنو ىذه نتزعىك نفسو الذم سي، 1991 سياسيو عاـ ة قكق ىذا الحزب كجعؿ مفة عمى مبركعيأضفى
 ، كما يتضح أف4 كيقصيو مف العمؿ السياسي نيائيا مما يرفع الحرج عف النظاـ مستقبالالمبركعية

 سياسيو في ألغراضيتمثؿ في الذيف استعممكا الديف نبكب األزمة، ك مسؤكلية كاحداالميثاؽ حمؿ الطرؼ 
 باف أكد حيث ، ككرس منطؽ الغالب كالمغمكب، منياالسمطة كبرا لإلنقاذ اإلسالمية لمجبية ة ضمنيإبارة
 الحة المصأففي حيف  إيديكلكجيتيـ،  الذيف فبمكا في تطبيؽا انتصرت عمى خصكموالجزائرية الدكلة
 .5 المنطؽة ال تعمؿ بيذاالحؽ

 
 

                                                                                                                                                                                     
http://www.lachartepourlapaixetlaréconciliationnationale.com    

 ، فً» واتش راٌتس هٌومن منظمة « ترجمتها كما ، 2003 سبتمبر/أٌلول 14 فً الخاصة اللجنة حول بوتفلٌقة خطاب راجع-  1

 «Impunity in the Name of Reconciliation: Algerian President’s Peace Plan Faces National Voteكاتش ىيكمف رايتس

. . 2005 سبتمبر/أٌلول
 .2006سبتمبر /  أٌلول26، (Le jeune independant)صحٌفة لوجون اندٌباندان : لالطالع أكثر-  2
3
 . 2007 سبتمبر /أٌلول 28 ،)المجاهد)، «El Moudjahid» ،عباس ولد لجمال الصحافً المؤتمر راجع-  

4
 .24، ص 2005 سبتمبر 9 إلى 3، من 275عبد العالً رزاقً، فً حضرة المخفً ما بٌن السطور، أسبوعٌة السفٌر، العدد -  

 .158رمضانً مفتاح، المرجع االنف ذكره، ص -  5
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 خالصة و استنتاج  

 بعد عدة مراحؿ اكتنفتيا العديد أتى     نستخمص مف كؿ ما تقدـ أف مسار الحؿ السياسي ك االنفراج  
قانكف الكئاـ "ك يميو " بقانكف الرحمة"الذم بمكر ما يعرؼ " جكالت الحكار الكطني" بدءا مف األحداثمف 

 بالبأف يعتبره بعض الخبراء ك العارفيف األخير، ىذا "قانكف السمـ ك المصالحة الكطنية "أخيراك " المدني
 اثبت النظاـ السياسي تكيفو األمني االستقرار لمجزائر، ففي البؽ إعادة حد ما في إلىالجزائرم انو نجح 
، األمنية األجيزة تعتبر في صالح األمنية األزمة المحدقة بو، حتى بما فييا األخطارمع كؿ الظركؼ ك 

، ك قد كسبت االعتراؼ المحمي ك إمكاناتيا ك تحديث أفرادىا تأىيؿفقد مكنت المؤسسة العسكرية مف 
ىاتو التجربة ك أصبحت تدرس ك تسكؽ  تـ تصدير إذ، "لإلرىابالمحاربة " الدكلي في صدارة الدكؿ 

 .بفضؿ النجاحات التي حققتيا، لكف كؿ ىذه النجاحات لـ تقتصر سكل عمى الجانب األمني

   ففي الجانب األخر غيبت السمطة تماما مبدأ التباركية مع الفكاعؿ األخرل، ك الذم يعتمد عميو في 
بناء دكلة القانكف ك المؤسسات، كىذا ما يبعدىا تماما عف منطمؽ التحكؿ الديمقراطي الذم يكلي ليا 
اىتماما كبيرا، ك ىذا ما يؤكد أف المصالحة الكطنية طغت عمييا المقاربة األمنية أكثر مف أم جانب 

أخر، باإلضافة إلى أف المكاطف ال يزاؿ يبعر باالغتراب في مكضكع األمف، ك يعده بانا خاصا بمؤسسة 
معينة ليا منطقيا الخاص، ك كذلؾ ما جاء في فحكل ميثاؽ السمـ ك المصالحة مف تغييب لبرائح عدة 

في المجتمع كالمفقكديف ك المغتصبات، مف حقيـ الكامؿ ك عدـ االكتفاء بإغداؽ الماؿ عمييـ ك المتمثؿ 
في  التحقيؽ بباف المتكرطيف فعميا، إذ ال تزاؿ العدالة ك إظيار الحقيقة معطمة في الجزائر بباف 

المتكرطيف في العبرية السكداء مف جميع األطراؼ، عكس الدكؿ األخرل التي كسرت ىذا الحاجز بفسح 
 بإسماع صكتيـ، ك أماـ منفذم أعماؿ العنؼ تقديـ بيادتيـ تالمجاؿ ك بإعطاء الكممة لضحايا االعتداءا

  . مقابؿ إعفائيـ مف أية مالحقات قانكنية

    ك ىكذا يتضح أف المصالحة الكطنية لدل الكثيريف لـ تحسـ بعد، كقد كانت عمى غاية كبيرة مف 
االستعجاؿ، ألنو لـ يزؿ إلى اليـك مسائؿ عالقة بيف حباؿ تكترات اقتصادية ك اجتماعية، ك كذا تكترات 
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بباف اليكية في الجزائر، ك ىك أمر سيجعؿ مف أفاؽ المصالحة ك تعزيز حقكؽ اإلنساف قاتمة أكثر مما 
، ك ستحتاج كقتيا إلى إرادة قكية مف أعمى السمطات بغية إعطائيا دفعة أخرل إلى زاكية  ىي عميو اليـك

 .الحؽ
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 الخـــــــــاتمة

 التي لم يكن ة، الفتيالدولة في مسار انتفاضوخطر أ جتازكانت الجزائر ت 1988 من عام أكتوبرفي    
 و تقمص االقتصادية األوضاع تزامنت مع تردي الفترة لكن ىذه استقالليا،قد مضى سواء ربع قرن عمى 

 و بروز ، دوائر الحكمإلى ناىيك عن الفساد المستشري الذي كان قد تسرب ،مداخيل البالد من النفط
 تحكيم إلى النيايةذلك الصراع في وانتيى  واإلصالحيين، بين تيار المحافظين السمطةصراع حاد داخل 

 . ثوران سياسيةوىو ما جعل الجزائر تدخل في مرحل، نتفض من دون قائدإالشارع الذي 

 وسياسيا بسبب ظيور اقتصاديا المجتمعية النظام السياسي في الجزائر لممطالب استجابة  ضعف ومع   
 أن عمى االقتصاد الوطني بحكم أثار النفط وما تبعيا من أسعارنخفاض إ نتيجة االقتصادية األزمة

 خارج جديدة ىظيور قوب السياسية المشاركة أزمة ذلك إلى ِضْف ،و اقتصاد ريعيهاالقتصاد الجزائري 
 صعود وأىميا السياسية األحزاب كبير من نبثاق عدد اوقد تمثمت في ، في الحكمبإشراكياالنظام تطالب 

 قاعدة ليا أصبحت التي وما لبثت حتى لإلنقاذ، اإلسالمية الجبية بشكل الفت عبر اإلسالميالتيار 
 ىذا ،عز ما يممكأ وىو لإلسالم بانتمائيمشعبيو بتوظيفيا لعامل الدين الذي يعتبر محرك الجزائريين من 

 ىذا السمطة،ىرم أعمى  الذي في االستئصالي وخصوصا التيار ،حد مستعد لتقبموألم يكن صعود الباىر ال
راح َضحيتو اآلالف ولد صراًعا ا  وىو ماإلسالمي، زحف الإليقاف واإلمكانياتستعمل كل الطرق إ األخير

 .من الجزائريين الذين ال حول و ال قوة ليم، باإلضافة إلى إحداث شرخ في النسيج االجتماعي الجزائري

 شكل  بأنو1992 القرار في الجزائر بعد توقيف المسار االنتخابي في جانفي يلم يكن متوقعا لصانع     
 التسعينات من القرن الماضي ىاجسا ةمثمت فترإذ  وأفرادا، ومجتمعا  دولةخطرا حقيقيا عمى امن الجزائر

 تم التعامل مع التيديد البداية وفي ، الجزائر ما بعد االستقاللة الزمة دموياألكثرفقط اعتبر مرعبا، 
 أسموب ثم استخدم لمغاية، ا مكمفأسموباوقد بدا ، "األمني ل الكبسياسة" عرف ت امني ببأسموبالداخمي 

 طويل ومتواصل كان نيايتو سار الصراع ضمن مأطرافسياسي بديال ومكمال عبر مفاوضات مع بعض 
 .2005ة  الصادر سنالوطنية والمصالحة قانون السمم اآلن حد إلى

   قد ُأعتمَدت العديد من اآلليات التي تكرس الحوارات السممية بدل صوت السالح، و الذي بدا من جانب 
المعارضة و تمثل بندوات الوفاق الوطني، ومن ثم قانون الرحمة الذي كان النواة األولى لفك الصراع، و 

عبر عن نية السمطة و عزميا عمى المسير إلى بر األمان، لكن لكثرة الروئ و المرجعيات تراجع السمم و 
اشتد الصراع من جديد حتى ظيور بوادر أخرى إلعادة المسار إلى الصراط المستقيم، برز قانون الوئام 
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فكرة " المدني بمجموعة من اإلجراءات اإلصالحية التي كان ليا األثر الممموس في ترك بعض المسمحين 
ضد ما أسموىم بالكفار و الطواغيت إلى النزول و االندماج من جديد في أحضان المجتمع، إلى " الجياد

أن جاء قانون السمم و المصالحة الوطنية بتعزيز ما جاء بو األول، و إدراجو إصالحات جذرية تمس 
ضحايا الحرب الذين أوذوا في أىاليم و فمذات أكبادىم و شرفيم و أمواليم و أعماليم، حيث تم تعويضيم 

المادي دون المساس بالمتورطين في األعمال اإلجرامية، و ىذا ما افتقر إليو مشروع السمم في الجزائر، 
عمى غرار نحاجو في الدول األخرى التي مرت بنفس ىاتو الفترات الحرجة و كسرىا الحواجز أمام إظيار 

 .   الحقيقة و تعميق العدالة

    و ميما يكن فإن َكـيـفـيات و طرق معالجة األزمة متعددة، تختمف بـإختالف تـاريخ و ثـقافة و تجارب و 
اجتيادات األطراف، فال وجود لنموذج مثالي ُيحتذى بو في ىذا الشأن، و ال يمكن كذلك ألحد أن ينفرد 

بالحقيقة المطمقة لوحده في ىذا األمر، و ما المشكمة الجزائرية إال جزء من مشكالت التي يتخبط فييا 
الوطن العربي ككل، و ىي معضمة ليست وليدة اليوم بل ىي عبارة عن تراكمات من األحداث السابقة 

التي بدأت منذ االستقالل، من صراعات قوية داخمية و خارجية تتقاطع مصالحيا و قد تتعارض و النتيجة 
 .  النيائية يحددىا من يحسن إدارة الصراع لصالحو

     قد ساىمت العشرية السوداء كذلك في تعزيز خبرة الشعب و أصبح أكثر وعيا و نضجا، وذلك يتجمى 
بمداراة األزمات المستقبمية، فمع بروز الثورات الربيعية العربية األخيرة التي فتكت بالدول العربية و جعمتيا 

تسقط في الحضيض، إال أنيا لم تمس الجزائر، و ىذا راجع كما قمنا آنفا إلى خبرة الشعب المكتسبة في 
تمك الحقبة الغابرة، و ذلك إلدراكو الكامل بأن األزمات ال تحل إال بالحوارات و العقالنية و إدارة 

 .الصراعات بالحكمة، فالذي جرب الياوية لن يعود إلييا مطمقا

    و بناًءا عمى ما تقدم ِذكره فإن مسار المصالحة الوطنية يسجل كإنجاز تاريخي في ِسجل ِكاًل من 
 تكمل عمميما بالنجاح في صناعة السالم، رغم الصدود نالرئيس اليامين زروال و عبد العزيز بوتفميقة المذا

َمَنحوا ماليين الجزائريين األمل في حياة أفضل بعد مرارة سنوات الدم و التي تعرضا ليا في مسيرتيما، و 
بذلك استطاعت ىذه اآلليات أن تعيد الجزائر إلى سكة األمان، و ىكذا يستمزم األمر دون تيريج النار، و 

أو تمييع بأن نعيد النظر جيدا في ىذه المسالة الحساسة، و نجعل ليا األسباب لتتكمل بالنجاحات عمى 
عن طريق جممة من اإلجراءات السياسية " االحتياط من تكرارىا"يتعين ومن ذلك المدى المتوسط و البعيد، 

 : بما يميو القانونية و االجتماعية و االقتصادية

 وذلك بالعمل إرادة من أعمى النظام، إلى النيوض والرقي ة في عمميالدولة تحتاج األمر ئ في باد   
 بقصد توفير مناصب ، وغيرىاة والصحية والتعميميواإلدارية االقتصادية كل القطاعات إصالح إلىالجاد 
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 مستوياتو أعمى إلىالتعميم الرقي بمجاني وصحي  السكن الالئق لذوي الدخل المحدود ونظام كذلكشغل و 
 من اإلنسان تمكين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق إلى باإلضافة ، في عمميو البناءالكبيرة لو لممساىمة

 استعمال العنف إلى دون المجوء األوضاع استدراك في صنع القرار ُبغيَت المشاركةدور فعال عمى 
 .اإلكراه وأساليب

 يتعمق ذلك األمر، و بداية ما كانت عميو في إلى العسكرية المؤسسةرجوع عمل     باإلضافة إلى ذلك 
إذ ىي  األمر ه بما يتطمبالديمقراطية المبادئ ة حاميباعتبارىا الداخمي والخارجي الدولةبالحفاظ عمى كيان 

 والتدخل ِضمن الصالحيات بما ، وىو المتعارف عميوا من النظام السياسي وال يمكن تجاوزهيتجزأ ال جزء
  .السياسية بالحياة القانون وحيادىا تماما في ما يتعمق هيكفل

 الدور بالمؤسسات وبداية الدولة،حتاج تضافر جميع مؤسسات الوطنية في اليويةبناء    بما في ذلك 
 وثانييا مؤسسات المجتمع المدني بما الوطنية، اليويةمن مناىج و دروس في تعزيز قيم الرسمية  التعميمية
 والنقابات األحزاب بما في ذلك التنظيمات و ، في التثقيف الوطنياألساسيةوظيفتيا وتوجيييا مع يتناسب 

 حيث  العبء، التي ليا الدور المنوط والكبير في حملالدينية والمؤسسة والصحافة، النفع العام اتوىيئ
 الحاكم بالمحكوم وىكذا  عالقةتتعزز  و،شارع الوطنيال والوطنية السمطةبين تقمصت  قد  فجوةتكون ال

 . ليم جميعاالدولةن أ االقتناع بإلىيصل الناس يوًما 

 و التي تفرض نفسيا في السيادة الحقة، مصاف الدول ذات إلى أكثر النيوض بالجزائر أيضا يكمن   
 التي من بالقوة وثيًقا ارتباطا ترتبط السيادة أن ذلك ؤدى ومة،دوار قياديأالمجتمع الدولي وتكون ذات 

 مجتمع متماسك في وجو إلحداث تعزيز التطور الديمقراطي الداخمي في الجزائر أساسيا أنالمؤكد 
 عمى سيادتيا والحفاظ عمييا من كل الخارجية وسوف يزيد من قدرتيا عمى تحدي القيود الييمنة، تمحاوال
تدخل في ال بعالقة ليا و كل ما لو الحيوية المصالح أمام احمر ا ترسم خطاألقل عمى أو ة وصايأو ةتبعي

 .شؤون الجزائر
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Document 
________________________________________________________ 
SANT EGIDIO, 13 JANVIER 1995 

Plate-forme pour une 
solution politique et pacifique 
de la crise algérienne 
________________________________________________________ 
Les partis de l'opposition algérienne, réunis à Rome auprès de la Communauté de 
Sant-Egidio, déclarent en ce 13 janvier 1995: 
L'Algérie traverse aujourd'hui une épreuve tragique sans précédent. 
Plus de trente ans après avoir chèrement payé son indépendance, le peuple n'a pas 
pu voir se réaliser les principes et tous les objectifs du 1er novembre 1954 et a vu 
s'éloigner progressivement tous les espoirs nés après octobre 1988. 
Aujourd'hui, le peuple algérien vit un climat de terreur jamais égalé, aggravé par 
des conditions sociales et économiques intolérables. Dans cette guerre sans images: 
séquestrations, disparitions, assassinats, torture systématisée, mutilations et 
représailles sont devenus le lot quotidien des Algériennes et des Algériens. 
Les conséquences des événements de juin 91 et du coup d'Etat du 11 janvier 1992, 
l'interruption du processus électoral, la fermeture du champ politique, la dissolution 
du FIS, l'instauration de l'état d'urgence et les mesures répressives et les réactions 
qu'elles ont suscitées, ont engendré une logique d'affrontement. 
Depuis, la violence n'a cessé de s'amplifier et de s'étendre. Les tentatives du 
pouvoir de créer des milices au sein de la population marquent une nouvelle étape 
dans la politique du pire. Les risques de guerre civile sont réels, menaçant l'intégrité 
physique du peuple, l'unité du pays et la souveraineté nationale. 
L'urgence d'une solution globale, politique et équitable s'impose afin d'ouvrir 
d'autres perspectives à une population qui aspire à la paix, la stabilité et à la 
légitimité populaire. 
Le pouvoir n'a initié que de faux dialogues qui ont servi de paravents à des 
décisions unilatérales et à la politique du fait accompli. 
Une véritable négociation reste l'unique moyen pour parvenir à une issue 
pacifique et démocratique. 
A. Cadre: valeurs et principes 
Les participants s'engagent sur la base d'un contrat national dont les principes 
sont les suivants et sans l'acceptation desquels aucune négociation ne serait viable: 
— La déclaration du 1er novembre 1954: "La restauration de l'Etat algérien 
souverain démocratique et social dans le cadre des principes de l'Islam." (art 1). 
— le rejet de la violence pour accéder ou se maintenir au pouvoir. 
— le rejet de toute dictature quelle que soit sa nature ou sa forme, et le droit du 
peuple à défendre ses institutions élues. 
— le respect et la promotion des droits de la personne humaine tels qu'énoncés 
par la Déclaration Universelle, les pactes internationaux sur les droits de l'homme, la 
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convention internationale contre la torture et consacré par textes légaux. 
— le respect de l'alternance politique à travers le suffrage universel. 
— le respect de la légitimité populaire. Les institutions librement élues ne 
peuvent être remises en cause que par la volonté populaire. 
— la primauté de la loi légitime 
— la garantie des libertés fondamentales, individuelles et collectives quels que 
soient la race, le sexe, la confession et la langue. 
— la consécration du multipartisme. 
— la non implication de l'Armée dans les affaires politiques. Le retour à ses 
attributions constitutionnelles de sauvegarde de l'unité et de l'indivisibilité du 
territoire national. 
— les éléments constitutifs de la personnalité algérienne sont l'Islam, l'arabité et 
l'amazighité; la culture et les deux langues concourant au développement de cette 
personnalité doivent trouver dans ce cadre unificateur leur place et leur promotion 
institutionnelle, sans exclusion ni marginalisation. 
— la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 
— la liberté et le respect des confessions. 
B. Mesures devant précéder les négociations 
1. La libération effective des responsables du FIS et de tous les détenus 
politiques. Assurer aux dirigeants du FIS tous les moyens et garanties nécessaires 
leur permettant de se réunir librement entre eux et avec tous ceux dont ils jugent la 
participation nécessaire à la prise de décisions. 
2. L'ouverture du champ politique et médiatique. L'annulation de la décision de 
dissolution du FIS. Le plein rétablissement des activités de tous les partis. 
3. La levée des mesures d'interdiction et de suspension des journaux, des écrits et 
des livres, prise en application du dispositif d'exception. 
4. La cessation immédiate, effective et véritable de la pratique de la torture. 
5. L'arrêt des exécution des peines capitales, des exécutions extra-judiciaires et des 
représailles contre la population civile. 
6. La condamnation et l'appel à la cessation des exactions et des attentats contre 
les civils, les étrangers, et de la destruction des biens publics. 
7. La constitution d'une commission indépendante pour enquêter sur ces actes de 
violence et les graves violations des droits de l'Homme. 
C. Rétablissement de la paix 
Une dynamique nouvelle pour la paix implique un processus graduel, simultané 
et négocié comprenant: 
— d'une part des mesures de détente réelles: fermeture des camps de sûreté, levée 
de l'état d'urgence et abrogation du dispositif d'exception. 
— et d'autre part un appel urgent et sans ambiguïté pour l'arrêt des affrontements. 
Les Algériennes et les Algériens aspirent au retour rapide de la paix civile. Les 
modalités d'application de cet engagement seront déterminées par les deux parties en 
conflit avec la participation active des autres partis représentatifs. 
Cette dynamique exige la participation pleine et entière des forces politiques 
représentatives et pacifiques. Celles-ci sont en mesure de contribuer au succès du 
processus en cours et d’assurer l'adhésion de la population. 
D. Le retour à la légalité constitutionnelle 
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Les partis s'engagent à respecter la Constitution du 23 février 1989. Son 
amendement ne peut se faire que par les voies constitutionnelles. 
E . Le retour à la souveraineté populaire 
Les parties prenantes aux négociations doivent définir une légalité transitoire pour 
la mise en oeuvre et la surveillance des accords. Pour cela elles doivent mettre en 
place une Conférence nationale dotée de compétences réelles, composée du pouvoir 
effectif et des forces politiques représentatives. 
Cette Conférence définira: 
— Les structures transitoires, les modalités et la durée d'une période de transition, 
la plus courte possible, devant aboutir à des élections libres et pluralistes qui 
permettent au peuple le plein exercice de sa souveraineté. 
— La liberté de l'information, le libre accès aux médias et les conditions du libre 
choix du peuple doivent être assurés. 
— Le respect des résultats de ce choix doit être garanti. 
F. Garanties 
Toutes les parties prenantes à la négociation sont en droit d'obtenir des garanties 
mutuelles. 
Les partis, tout en gardant leur autonomie de décision: 
— s'opposent à toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie. 
dénoncent l'internationalisation de fait qui est le résultat de la politique 
d'affrontement menée par le pouvoir. 
— demeurent convaincus que la solution de la crise ne peut être que l'oeuvre 
exclusive des algériens et doit se concrétiser en Algérie. 
— s'engagent à mener une campagne d'information auprès de la communauté 
internationale pour faire connaître l'initiative de cette plate-forme et lui assurer un 
soutien. 
— décident de lancer une pétition internationale pour appuyer l'exigence d'une 
solution politique et pacifique en Algérie. 
— appellent la communauté internationale à une solidarité agissante avec le 
peuple algérien. 
— décident de maintenir les contacts entre eux en vue d'une consultation et d'une 
concertation permanentes. 

pour la LADDH, Abdennour Ali Yahia 
pour le FLN, Abdelhamid Mehri 
pour le FFS, Hocine Aït Ahmed 

pour le FIS, Rabah Kebir, Anouar Haddam 
pour le MDA, Ahmed Ben Bella, Khaled Bensmaïn 

pour le PT, Louisa Hanoune 
pour Ennahda, Abdallah Jaballah 

pour JMC Ahmed Ben Mohammed 
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