
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (59) 1122جوان  –(21)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 قانون المصالحة الوطنية بالجزائر في ضوءنتقالية العدالة اال
 باخويا دريسد.  

  جامعة أدرار                                                          
S 

بسبب تفشي ، أزمة أمنية حادة 2991نتخابي سنة عرفت اجلزائر عقب إلغاء املسار اال

ن ري ّأ، غعتماد على املقاربة العسكرية كآلية ملعاجلتهاوهو ما دفعها إىل اال، ظاهرة اإلرهاب

واملتمثلة يف إصدار قانون ، فعها حنو تبين الطرق السلميةد، فشلها الذريع يف حتقيق هدفها

ضمان هذا القانون لسياسة  بيد أّن، نتقاليةللمصاحلة والوئام املدني بغية حتقيق العدالة اال

حسب شروط ، التسامح مع اجُلناة بداية من ختفيف العقوبات ووصواًل إىل العفو الشامل

وعرضه للكثري ، لعديد من اإلشكاالت القانونيةطرح ا، حددها يف مراسيم استثنائية خاصة

احلقوقية اليت رأت فيه تناقضًا مع مبادئ العدالة اإلنتقالية. على عكس توجه نتقادات االمن 

ه تكييف لتلك املبادئ مع خمتلف الظروف آخر نظر لقانون املصاحلة الوطنية على أّن

 .قتصادية للجزائرجتماعية واالاال، واخلصوصيات السياسية

ستقرار وقد راهنت اجلزائر على هذا القانون من أجل إجناح جتربتها يف حتقيق األمن واال

 نتقالية من جهة أخرى.وتكييفه مع مبادئ العدالة اال، السياسي من جهة

شرعية التجريم ، الوئام املدني، املصاحلة الوطنية، نتقاليةالكلمات املفتاحية: العدالة اال

 حقوق اإلنسان.، والعقاب

Transitional justice in the light of national reconciliation in Algeria 
Law 

Summary 
Algeria suffered following the cancellation of the electoral process 
in 1992 of acute security crisis، because of the spread of the 
phenomenon of terrorism، which is paid to the reliance on military 
approach as a mechanism for control، but the utter failure to 
achieve its goal، pushed into adopting peaceful means، and of a 
law for reconciliation and civil harmony In order to achieve 
transitional justice، but to ensure that the law of the policy of 
tolerance with offenders beginning of an easing of sanctions 
through to the amnesty، according to the conditions set out in a 
special exceptional laws، raised many legal problems، and display 
of many of the human rights criticisms، which saw it as a 
contradiction with the principles of transitional justice . However، 
there are those who believe that the National Reconciliation Act in 
line with the different circumstances and peculiarities of political، 
social and economic Algeria. 



  باخويا دريسد.         قانون المصالحة الوطنية بالجزائر في ضوءنتقالية العدالة اال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (59) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

     Algeria has bet on this law in order to experience success in 
achieving security and political stability on the one hand، and 
adapt it to the principles of transitional justice on the other. 
Keywords: transitional justice، national reconciliation، civil 
harmony، the legitimacy of criminalization and punishment، 
human rights 

 مقدمة

شهدت بداية التسعينات العديد من التحوالت الدولية واإلقليمية عقب 

القانونية املفاهيم من الكثري وهو ما أدى إىل تغيري ، انهيار االحتاد السوفياتي

و إعادة إحياء مفاهيم نالت منها أ، واكتسابها أبعادًا جديدة، والسياسية

مثل مفهوم العدالة الذي جتاوز معناه الكالسيكي ، صراعات احلرب الباردة

، ليشمل مجيع جماالت احلياة، الضيقةاألطر القانونية احملصور يف عدد من 

 نتقالية.وتتشارك يف حتقيقه العديد من الفواعل حتت تسمية العدالة اال

مثل يف القوى غري الرمسية مثل املنظمات ولقد عكفت أطراف جديدة تت

من ، عرب التجارب املختلفةمبادئها واجلمعيات على تكريس ، احلكوميةغري 

على غرار اجلزائر اليت ، احلكوماتخالل الضغوطات اليت متارسها على 

نتقال يف سبيل حقن دماء اجلزائريني لالاملصاحلة الوطنية عملت على حتقيق 

  جمتمع مسا م يعي  يف وئام دائم.إىل نظام دميقراطي يف

اليت ، املصاحلة الوطنية مبثابة اخلطوة املهمةّد تع إشكالية الدراسة:

وهو ، مصري الدولة واجملتمع اجلزائري كانت مبثابة منعرج حاسم يتحكم يف

وحتى العامة إىل فتح نقاش ، ما دفع الفقهاء والقانونيني والسياسيني

ومستوى ، األزمة الوطنية من جهة ّلواسع حول مدى مساهمتها يف ح

لتطرح بذلك اإلشكالية ، التزامها مببادئ العدالة االنتقالية من جهة أخرى

 التالية: 

إىل أي مدى ساهم قانون املصاحلة الوطنية يف حل األزمة األمنية يف  -

 من جهة أخرى؟اإلنتقالية مبادئ العدالة تكريس ويف ، اجلزائر من جهة

واإلجابة عن ، من أجل معاجلة هذا املوضوع الدراسات السابقة:

 املطروحة متت مراجعة العديد من الدراسات السابقة أهمها:اإلشكالية 
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 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

قناعية يف الصحافة املكتوبة اجلزائرية: األساليب اال"، نزهة حانون -

هي رسالة ماجستري يف و، ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية منوذجًا"

. وتكمن 1002امعة قسنطينة سنة صادرة عن ج، تصالاإلعالم واال

واليت تناولتها يف مخسة ، أهمية هذه الدراسة يف طبيعتها اإلعالمية

املكتوبة استخدمت اجلزائرية الصحافة من خالهلا إىل أن توصلت فصول 

من خالل أسلوب تقديم األدلة والشواهد قناعية العلمية االكل األساليب 

 وأسلوب التكرار بالتنويع.

 "؛املصاحلة الوطنية يف ظل السياسة اجلنائية"، الرزاق باخالد عبد -

عاجل ، 1020وهي رسالة ماجستري صادرة عن جامعة قسنطينة سنة 

فيها الباحث املصاحلة الوطنية من زاوية مشروعيتها وجناعتها يف 

وهو ما دفع الباحث إىل حصر موضوعه يف ، معاجلة األزمة األمنية

من خالل حتديد ماهية اجلرمية  مهد أواًل للدراسة، ثالثة فصول

ثم عاجل يف الفصل األول كل ما يتعلق باملصاحلة الوطنية  ،اإلرهابية

مع عرض شامل للتجربة اجلزائرية واإلشكاالت ، مفاهيميًا ونظريًا

الثاني إىل دراسة سبل مكافحة الفصل يف لينتقل ، تطرحهاالقانونية اليت 

والذي توصل من خالله إىل أن ، هذه اجلرمية يف ظل املصاحلة الوطنية

 مشروع املصاحلة الوطنية له طبيعة سياسية أكثر منها قانونية.

يف حل األزمة يف اجلزائر: املصاحلة الوطنية مكانة سياسة ، أمحد كربوش -

ختصص  ،1021وهي رسالة ماجستري صادرة عن جامعة اجلزائر سنة 

جناعة قانون  عاجل من خالهلا الباحث إشكالية مدى ،دراسات مغاربية

ومستوى جناحها يف حل األزمة  ،املصاحلة الوطنية الشاملة يف اجلزائر

حصر الباحث موضوعه وقد  ،السياسيستقرار االوحتقيق ، األمنية من خالله

الوطنية وسياسة املصاحلة حلل فيها األزمة اجلزائرية  ،يف أربعة فصول

النعكاساتها والرابع الثالث الفصل ثم تعرض يف  ،يف الفصل األول والثاني

ليتوصل يف  ،مع مقارنتها بعدة جتارب مغاربية وإفريقية ،ونتائجها

 النهاية إىل احلكم على التجربة اجلزائرية بالنجاح.



  باخويا دريسد.         قانون المصالحة الوطنية بالجزائر في ضوءنتقالية العدالة اال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (59) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

زاد اهتمامنا باملوضوع الذي نرى  ،ومن خالل مراجعتنا ألدبيات الدراسة

 ه يكتسب أهمية بالغة تتمثل يف:أّن

الوطنية املصاحلة يف التجربة اجلزائرية يكتسب موضوع  أهمية الدراسة:

 مربيقي: أهمية كربى على املستويني القانوني واإل

مشروع املصاحلة الوطنية أحدث طفرة  على املستوى القانوني: .2

قانونية غري مسبوقة، فكان سببًا يف إعادة بلورة أحكام القانون 

فية، اجلنائي ككل، ومست مببادئه األساسية وخمتلف مرجعياته الفلس

مما جعله حمل جدل كبري بني الفقهاء حول اإلشكاالت القانونية اليت 

 يطرحها وحول طبيعته يف حد ذاتها.

عالقة مشروع املصاحلة الوطنية مببادئ  على املستوى اإلمربيقي: .1

نتقالية ومدى التزامه بها، كانت التحدي الكبري الذي واجهه العدالة اال

الداخلي والدولي، املستويني على حيب القبول والرتاملشروع من أجل كسب 

هي اجلزائرية وهو ما جعل الكثري من املتخصصني يعتربون التجربة 

 مقاربة جديدة وفريدة يف التعامل مع الظاهرة االرهابية ومعاجلتها.

اعتمدنا  ،علمي دقيقاملوضوع بأسلوب جل معاجلة أل منهج الدراسة:

 على توليفة منهجية تتمثل يف:

 .واملصاحلة الوطنيةمن خالل حتليل ميثاق السلم  تحليلي:املنهج ال -

وهو ما تتطلبه الدراسة ملعرفة خلفيات األزمة  املنهج التارخيي: -

إذ ال ميكن معرفة مدى  ،الوطنية من أجل دراسة مدى جناعة املشروع

 ىل املسببات احلركية للعلة.إدون التعرض بدقة من فعالية العالج 

ألنه فريد يف التعامل  ،اخرتنا منوذج اجلزائروقد  منهج دراسة حالة: -

 وكيفية معاجلتها. ،مع الظاهرة االرهابية

املوضوع جد  مما ال شك فيه أّن خطة الدراسة )تقسيم الدراسة(:

تتطلب دراستها تفاعل العديد  ،عميقة ومعقدةإشكالية ويطرح  ،متشعب

يف أطر حتليلية  وهو ما دفعنا إىل حصره ،من اجملاالت القانونية والسياسية

حبيث خصصنا له فضاًل عن املقدمة واخلامتة ثالثة مباحث تناولنا  ،حمددة

لتجربة ل ويف الثاني ،نظرية للدراسةالفاهيمية امل يف األول منها املقاربة
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 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

إلشكاالت ثم ل ،نتقاليةاالاملصاحلة الوطنية وعالقتها بالعدالة اجلزائرية يف 

يف املبحث الثالث  ،صاحلة الوطنية يف اجلزائرقانون امليطرحها اليت القانونية 

 .واألخري

 املبحث األول: مقاربة مفاهيمية نظرية للدراسة.

 ،املفاهيم واألطر النظرية مبثابة الوعاء العلمي الذي يوجه البحث تعّد

 ،ختضع ملا خيدم البحث وتوجهات الباحث العلميةاختالفها وتباينها وهي على 

 يد دراستنا وخيدم أهدافها.وهذا ما استسقاء ما يف

دفعت حداثة املفهوم  املطلب األول: ماهية العدالة االنتقالية:

خاصة وأنه مركب  ،وهو ما يصعب فهم حمتواه ،مضامينهوتعقده إىل تعدد 

 واالنتقالية. ،من مصطلحني: العدالة

 ،هناك تعاريف كثرية للعدالة االنتقالية :االنتقاليةأواًل: تعريف العدالة 

من الصادر يف من خالل تقرير جملس األ يث عرفتها هيئة األمم املتحدةحب

ها: "يشمل مفهوم العدالة االنتقالية كامل نطاق بأّن 4002آب/أوت  42

العمليات واآلليات املرتبطة باحملاوالت اليت يبذهلا اجملتمع لتفهم تركته من 

العدالة وحتقيق امة املساءلة وإقُبغية كفالة  ،جتاوزات املاضي الواسعة النطاق

 ،القضائية وغري القضائية على السواءاآلليات هذه تشمل وقد  ،املصاحلة

وحماكمات  ،مع تفاوت مستويات املشاركة الدولية أو عدم وجودها مطلقًا

وفحص السجل  ،الدستورياألفراد والتعويض وتقصي احلقائق واالصالح 

انهما معا"الشخصي للكشف عن التجاوزات والفصل فيها أو اقرت
(1)
. 

ها جمموعة من األساليب واآلليات كما يعرفها معهد الربيع العربي على أّن

تنشأ  ،اليت يستخدمها جمتمع ما لتحقيق العدالة يف فرتة انتقالية يف تارخيه

وتركز آليات عمل  ،فيه الفرتة غالبًا بعد اندالع ثورة أو انتهاء حرب

ة مقاربات أولية ملواجهة انتهاكات العدالة االنتقالية على األقل على أربع

برامج  ،جلان احلقيقة ،وهي: الدعاوى اجلنائية ،حقوق اإلنسان املاضية

واالصالح املؤسسي" ،التعويض
(2)

 . 

نتقالية على أنها: ف السابقة ميكن تعريف العدالة االوانطالقًا من التعاري

تصادية السياسية واالق ،القضائيةوغري القضائية "ُجملة من اآلليات 



  باخويا دريسد.         قانون المصالحة الوطنية بالجزائر في ضوءنتقالية العدالة اال 
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واالجتماعية اليت يستخدمها جمتمع ُمعني لتحقيق العدالة يف فرتة 

نتقال من مرحلة الصراع إىل مرحلة التوافق، بهدف االنتقاليةا
"
. 

نتقالية لتحقيق اءت العدالة االج ثانيًا: أهمية العدالة االنتقالية:

ُجملة أهداف اكتسبت منها أهميتها واملتمثلة يف
(3)

 : 

 حقوق اإلنسان وتعويض الضحايا.وقف انتهاكات  -

 حتقيق السالم الدائم. -

 حتقيق املصاحلة الوطنية.  -

اإلنساني للفرد الروحي فاحلقيقة بذاتها ولذاتها جتلب قدرًا من التطهر      

سواء ما تعلق  ،نتهاكات، ومتثل عنصر ردع مستقبلي ضد االواجملتمع

ها أحداث اجتماعية حتى وإن اختلطت مع ،أو روايات ،باإلدالء بالشهادات

ول مهم لتكوين مدلحقوقي غري أنها وكإقرار  ،قانونيةأو سياسية أو 

، ويساهم يف تعزيز العدالة عتبار للضحاياقانوني يشحذ الذاكرة ويعيد اال

كما أن تدابري جرب الضرر تشمل إمكانية احلصول على  ،نتقاليةاال

يا يسمح للضحا مما ،اخلدمات والسلع كالصحة أو التعليم أو اإلسكان

جتماعية والثقافيةقتصادية واالبالتمتع ببعض حقوقهم اال
(4)
. 

من  وتطبيقاته:نتقالية االتطور التارخيي ملفهوم العدالة ثالثًا: ال

 متمايزة:ثالثة مراحل يف تطوره ميكن حصر  ،خالل التتبع التارخيي للمفهوم

العدالة متحورت و، بدأت أعقاب احلرب العاملية الثانية املرحلة األوىل: .أ

واحملاكمات الدولية فكرة التجريم نتقالية خالل هذه املرحلة حول اال

ومتيزت بتمركز مساعي العدالة حول معاقبة مرتكيب  ،املرتتبة عليها

بيد أنه ومع بداية احلرب الباردة ركدت هذه  ،حقوق اإلنسانانتهاكات 

 اجلهود واستمر ذلك حتى نهايتها.

مع التغريات وتزامنت  ،ت مع نهاية احلرب الباردةبدأ املرحلة الثانية: .ب

 ،السياسية املختلفة يف دول أوروبا الشرقية وأملانيا وتشيكو سلوفاكيا

ويف هذه املرحلة مت تطبيق مفهوم ُمسَيس وذا طابع حملي أو وطين 

، وهنا جتاوزت ارتبط باهلياكل الرمسية للدولة ،من العدالة االجتماعية
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 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وتضمنت آليات جديدة مثل جلان  ،فكرة احملاكمات نتقاليةالعدالة اال

 احلقيقة.

، 3991بدأت بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية سنة  ة:ثاملرحلة الثال .ت

مببدأ احلصانة ن األخذ نادية بضرورة احلد محيث ارتفعت األصوات امُل

الكثري هذه التطورات على أثرت وقد  ،ستثناء وليس القاعدةلُيصبح اال

واليت أشارت إىل احملاكمات الدولية باعتبارها  ،ت السالممن اتفاقيا

جزءًا من التسوية السلمية
(5)

 . 

 يف:اآلليات ميكن حصرها هناك العديد من  :نتقاليةآليات العدالة االرابعًا: 

 حملية أو خارجية. ،دوليةأو وطنية  ،جنائيةأو مدنية سواء أكانت احملاكمات  -

سواء كانت من خالل حتقيقات  ،قاحلقائوتقصي احلقيقة البحث عن  -

أو جلان التحقيق الدولية أو آليات األمم  ،رمسية مثل جلان احلقيقة

 أو جهود املنظمات غري احلكومية. ،املتحدة

 التأهيل.إعادة أو  ،أو العيينالرمزي التعويض من خالل جرب الضرر سواء  -

إقامة النصب التذكارية وتأسيس ما يسمى بالذاكرة اجلماعية. -
 (6)

 

هو مفهوم حديث بدأ  املطلب الثاني: مفهوم املصاحلة الوطنية:

السيما يف  ،استخدامه وتطبيقه مع الربع األخري من القرن العشرين

وبعض  ،عقب تفككهشرتاكي وأقطار القطب االأمريكا اجلنوبية بعض دول 

نتقال الدميقراطي. عليه باالاصطلح ما موجات عرفت حيث  ،اإلفريقيةالدول 

 صاحلة هي مرحلة سامية من ُنضج الدولة وترسيخ مفهوم املواطنة.وامل

 ّنإحيث  ،تعددت التعاريف خبصوصها أواًل: تعريف املصاحلة الوطنية:

ها: عملية التوافق الوطين تنشأ على أساسها عالقة هناك من يعرفها بأّن

وتقوم على قيم التسامح وإزالة آثار  ،بني األطراف السياسية واجملتمعية

، تهدف ِوفق جمموعة من اإلجراءات ،واضحةملاضي من خالل آليات حمددة ا

ويرى البعض، لتقاءللوصول إىل نقطة اال
(7)
يستهدف ها: "توافق وطين أّن 

األطراف املتخاصمة تقريب وجهات النظر املختلفة وردم الفجوات بني 

هدف ا املصاحلة باملعنى الشامل فهي: "توافق وطين يستأّم، أو املتحاربة"



  باخويا دريسد.         قانون المصالحة الوطنية بالجزائر في ضوءنتقالية العدالة اال 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (211) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

وسد الفجوات بني األطراف املتخاصمة  ،تقريب وجهات النظر املختلفة

مع  ،وتصحيح ما ترتب عليها من أخطاء وانتهاكات وجرائم ،أو املتحاربة

وذلك ملعاجلة تلك القضايا املختلفة حوهلا مبنهجية  ،إجياد احللول املقبولة

والنظر بتفاؤل  ،بداًل من منهجية العنف والغاء اآلخر ،املساملة واحلوار

وترسيخ التشاركية ،للمستقبل والتسامح مع املاضي
(8)
. 

الوطنية ة املصاحلجناح يتوقف  ثانيًا: شروط جناح املصاحلة الوطنية:

 ،واليت تتحكم فيها طبيعة تلك احملددات ،على العديد من املتغريات البيئية

عامة وهي مبادئ  ،لتحقيق ذلك النجاحالشروط غري أن هناك العديد من 

 تتمثل يف:

 االنسان.النظام السياسي حبدوث انتهاكات حلقوق اعرتاف الفواعل الرمسية أو  -

 إقرار مبدأ احملاسبة يف حق مرتكيب اجلرائم ومعاقبتهم. -

وذويهم ماديًا ومعنويًاتعويض الضحايا وذلك من خالل  ،جرب الضرر -
(9)
. 

 رحلية.حتديد الغايات البعيدة من املصاحلة الوطنية وأهدافها امل -

سويًا منً جل ضمان عدم العمل ربط املصاحلة باإلصالح الشمولي مع  -

 احلاضر أو املستقبل سواء يف ،عتداء من املعين وعدم التساهلتكرار اال

 املمكنة على حقوق األفراد وحرياتهم.عتداءات االمع باقي 

لة االنتقالية واملصاحلة العالقة بني العداطبيعة املطلب الثالث: 

هي مفهوم االنتقالية العدالة  بالعودة إىل جذورها التارخيية فإّن يةالوطن

وذلك على اعتبار أنها متثل  ،ة الوطنيةاملصاحلمبصطلح مقارنة حديث جدًا 

مجلة من اإلجراءات واآلليات اليت تطبق يف اجملتمعات اليت مُتر بفرتات 

م استبدادي نتقال من حك، أو االانتقالية سواء يف أعقاب احلروب األهلية

أو التحرر من حكم أجنيب والتأسيس حلكم وطين  ،إىل حكم دميقراطي

وإعطاء  ،بهدف مواجهة إرث انتهاكات حقوق اإلنسان قبل وأثناء التغيري

 احلقوق للضحايا وتعويضهم.

خاصة يف عصور  ،ا املصاحلة فهي مفهوم ضارب جبذوره عرب الزمنأّم

لوطنية صيغة للتفاهم بني أبناء النهضة اإلسالمية. ويقصد باملصاحلة ا

الوطن الواحد للوصول إىل برنامج ُمتفق عليه إلنقاذ الوطن من أزمته 
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أو هي شكل من أشكال التوافق السياسي  ،الطريق الصحيحووضعه على 

نشاء مناخ يسمح بالتفاعل ، إلوالزعماءحزاب املختلفة األوالتفاعل بني 

 االجتماعية.الطبيعي بني القوى السياسية والطبقات 

هناك  أّن إاّل ،املفهومني وبالرغم من انفصاهلما فإّن ،وعلى هذا النحو

االنتقالية جزءًا من مشروع العدالة حيث ُتعد  ،جتمعهماعالقة تعاضدية 

املصاحلة الوطنية هي  كما أّن ،ومقاربة لتحقيقها ،املصاحلة الوطنية

أحد أهم أهداف العدالة االنتقالية
(10)

. 

االنتقالية واملصاحلة العدالة مفهوم  خالل هذا احملور أّننستخلص من 

العالقة بينهما  كما جند أّن ،نسبية من حيث الدقةمفاهيم الوطنية هي 

 ،اآلخر ويؤسس لهأهداف وغايات املفهوم خيدم كل منهما تعاضدية هي عالقة 

 دون أن يستند على اآلخر.من إذ ال وجود ألحدهما 

يف املصاحلة الوطنية وعالقتها اجلزائرية  املبحث الثاني: التجربة

 مببادئ العدالة االنتقالية.

عقب إلغاء املسار  1001وإىل  2991عرفت اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني 

نتشار الرهيب للظاهرة ، بسبب االاالنتخابي أزمة سياسية أمنية خانقة

 وقد ُعِرفت هذه الفرتة بالعشرية السوداء. ،اإلرهابية فيها

اجتهت الدولة للبحث  ،الوسائل العسكرية أخفقت يف عالج األزمة وألّن

عن آليات جديدة حتت لواء املصاحلة الوطنية؛ فقد صدرت عدة قوانني 

ثم قانون الوئام املدني  ،21-99أوهلا قانون الرمحة الصادر باألمر رقم: 

سي الوطنية مبوجب املرسوم الرئااملصاحلة لقانون وصواًل  ،02-99رقم: 

تضمن استدعاء اهليئة الناخبة وامل ،1009الصادر سنة  ،172-09رقم: 

بشأنها استفتاء صَوت  ى، حيث أجرباملصاحلة الوطنيةستفتاء املتعلق لال

بنعم للمصاحلة الوطنية بأغلبية ساحقة بنسبة: اجلزائري عليه الشعب 

باملئة 92
(11)

. 

نذ نهاية م فيات األزمة األمنية يف اجلزائراملطلب األول: خل

حتى أصبحت  ،اجلزائرييف اجملتمع التغيري السبعينات اتضحت احلاجة إىل 

مما  ،جتماعية يف الثمانينات، والضغوط االأمرًا ُملحًا بفعل جتدد األجيال
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دفع السلطة إىل إجراء إصالحات سياسية واقتصادية وإعالمية. وبذلك 

من خوض التجربة برزت التعددية احلزبية اليت َمّكنت القوى السياسية 

مما نتج عنه انتصار للجبهة اإلسالمية  ،الدميقراطية اجلديدة يف اجلزائر

ت لكن السلطة تدخلت بقوة وقام ،والتشريعيةاحمللية االنتخابات لإلنقاذ يف 

 نتخابات.بإلغاء الدور الثاني من تلك اال

عن مقتل أسفرت حادة وسياسية عاشت اجلزائر على إثرها أزمة أمنية 

والقرى األرياف يف مساكنهم ونزوح أعداد كبرية عن  ،الف من أبناء الشعباآل

بعد أن استقرت فيها اجلماعات املسلحة. وقد النائية اجلبلية واملناطق 

غري أنها أخفقت يف  ،العسكريةعتماد على الوسائل اجلزائر االحاولت 

 ،جديدة وبات لزامًا عليها إجياد مقاربة غري عسكرية ،التعامل مع األزمة

تكون ناجعة حلل املأزق األمين متثلت يف املصاحلة الوطنية
(12)

. 

فتجربة العفو الشامل يف اجلزائر فكرة جريئة حاولت فيها السلطة 

ستمرار يف ملدني العودة إىل حالة السلم واالواألحزاب السياسية واجملتمع ا

يف نص نهج تشييد الصرح الوطين. فاملصاحلة أو الوئام املدني كما ورد 

الرسالة اليت بعث بها الرئيس بوتفليقة إىل املشاركني يف امللتقى الوطين 

حول مسرية قيادات الوالية اخلامسة إحياًء لذكرى استشهاد العقيد 

والسلم  ،: "...ليس جمرد محلة مؤقتة1000مارس  12لطفي باجلزائر يف 

قامتة من لطي مرحلة مرصوص إمنا هو بناًء  ،هدنةالذي نرجتيه ليس جمرد 

 تارخينا وولوج مرحلة ما بعد االرهاب والدمار".

فمن قانون الرمحة وصواًل إىل  ،فاجلزائر سارت على نهج العفو والتسامح

ميثاق السلم واملصاحلة طورت الدولة مقاربة جديدة حلل األزمة األمنية 

جتماعيةقتصادية واالالسياسية واالطموحاتها اليت قوضت 
(13)

. 

ديد يف التعامل مع الظاهرة اإلرهابية استدعى إحداث جتاه اجلهذا اال

على مستوى قانون املصاحلة  ،ودوليًاوطنيًا مسبوقة طفرة قانونية غري 

األمر الذي جعله حمل جدل كبري بني  ،الوطنية أو ميثاق السلم واملصاحلة

بني من يشدد على أهمية العقاب يف جرب الضرر وجعله  ،داعم وناقد

من يرى ضرورة العفو من أجل مستقبل أفضل. وقبل وبني  ،خط أمحر
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التعرض هلذا اجلدل جيدر بنا أواًل معرفة مضمون هذا القانون وهو ما 

 سنتناوله يف العنصر اآلتي:

عاجل  نون املصاحلة الوطنية يف اجلزائراملطلب الثاني: مضمون قا

ن قانون املصاحلة الوطنية يف اجلزائر خمتلف جوانب مكافحة االرهاب م

 التالية:النقاط وميكن حصر ما جاء فيه يف  ،خالل ميثاق السلم واملصاحلة

حيث ُخصص هلم  إعفاء أفراد األمن من املتابعة القانونية: .1

منه على أن:  44وقد نصت املادة  02-00الفصل السادس من األمر: 

"املواطنني الذين ساهموا بالتزامهم وعزمهم يف جندة اجلزائر ويف 

كتسبات األمة يكونون قد أثبتوا حسًا وطنيًا". وقد احلفاظ على م

املختصة بعدم قبول أي بالغ أو شكوى بدليل القضائية ألزم اجلهات 

 .02-00من األمر:  49املادة 

كل األشخاص تشمل حبيث  :ستفادة من تدابري املصاحلة الوطنيةاال .2

ذ ، وتأخأو حّرضوا عليها ،الذين شاركوا يف املأساة الوطنية مباشرة

 ستفادة أحد األشكال اآلتية:اال

من  9، و2، 7، 0، 9، 4انقضاء الدعوى العمومية بدليل نصوص املواد  -

 وقد حدد املستفيدين يف ستة فئات هي: 02-00األمر: 

 :تنقضي فإنه 02-00: من األمر 04املادة حسب نص  الفئة األوىل" :

فعال الدعوى العمومية يف حق كل شخص ارتكب فعاًل أو أكثر من األ

أو كان  ،أعاله 01املنصوص عليها مبوجب األحكام املذكورة يف املادة 

أثناء الفرتة املمتدة بني املختصة شريكًا فيها وسلم نفسه إىل السلطات 

اجلريدة الرمسيةيف األمر هذا وتاريخ نشر  ،1000كانون الثاني/يناير  21
(14)

. 

 :مية يف حق كل حيث جاء فيها: تنقضي الدعوى العمو الفئة الثانية

أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن يف  00شخص يقوم يف أجل أقصاه 

ويكف عن  ،باملثول طوعًا أمام السلطات املختصة ،اجلريدة الرمسية

 27مكرر إىل  27ارتكاب األفعال املنصوص عليها مبوجب أحكام املواد: 

 27و 02مكرر  27و ،07مكرر  27و ،01الفقرة  00مكرر  27و ،1مكرر
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ويسلم ما لديه من  ،من قانون العقوبات 20مكرر  27و ،9كرر م

 أسلحة وذخائر ومتفجرات وكل وسيلة أخرى.

 :تنقضي الدعوى العمومية يف حق كل شخص حمل حبث  الفئة الثالثة

يف ارتكاب اشرتاكه بسبب ارتكابه أو  ،يف داخل الرتاب الوطين أو خارجه

وجب األحكام املذكورة عليها مباملنصوص فعل أو أكثر من األفعال 

املختصة يف أجل السلطات أمام طوعًا ميثل  ،أعاله 01أعاله يف املادة 

 الرمسية.اجلريدة يف األمر هذا نشر من تاريخ أشهر أقصاه ستة 

 :يستفيد كل مشارك يف اجلرائم املنصوص عليها يف  الفئة الرابعة

ذا استجاب من قانون العقوبات إ ،09مكرر  27و ،04مكرر  27املادتني 

 للشروط سالفة الذكر.

 :وختص احملكوم عليهم غيابيًا الذين ميتثلون طوعًا يف  الفئة اخلامسة

 األجل احملدد سابقًا.

 :يستفيد احملبوسني وغري احملكوم عليهم بانقضاء  الفئة السادسة

الدعوى العمومية
(15)

. 

ان اإلجراء على مستوى التحقيق إذا ك اإلعفاء من املتابعات: -

وهو إجراء حتفيزي أقر به املشرع بالنسبة لألشخاص الذين  ،دائيبتاال

من  2، و7، 0، 9، 4ارتكبوا اجلرائم االرهابية املنصوص عليها يف املواد: 

 .02-00األمر رقم: 

وهو إجراء  :استبداهلاأو العقوبة ستفادة من إجراء ختفيض اال -

 م  وذلك بالنسبة لألشخاص الذين ،من صالحيات رئيس اجلمهورية

 ،أو من العفو الرئاسي ،العموميةيستفيدوا من إجراء انقضاء الدعوى 

 من نفس األمر. 29و 22وهذا بدليل نص املادتني 

مشلت بدايًة رفع املضايقات عن  تعويض الضحايا وجرب الضرر: .3

فضاًل عن  ،03-00من األمر رقم:  42املستفيدين حسب املادة 

 09املؤرخ يف:  33-42 نص القانون رقم:حسب مشكلة املفقودين 

 04-00واملتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم باألمر:  ،3942جوان 

 . وعليه فإّن330إىل  309يف املواد من  ،4000فرباير  42املؤرخ يف: 
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املشرع اجلزائري أقر باملسؤولية املدنية للدولة بشأن هذه املسالة 

مصري كل  حسب ما جاء يف امليثاق: "تتحمل الدولة على ذمتها

كل اإلجراءات وستتخذ  ،املأساة الوطنيةاألشخاص املفقودين يف سياق 

الضرورية بعد اإلحاطة بالوقائع
(16)

. 

جاء مشروع املصاحلة الوطنية  أهداف املصاحلة الوطنيةاملطلب الثالث: 

مبختلف اجلوانب السياسية واالجتماعية ومتعلقة  ،يف اجلزائر بأهداف كربى

واالقتصادية
(17)

 تمثل يف:وت 

ذلك ألنه حمور احلياة  ،اسرتجاع األمن الوطين واجملتمعي واإلنساني -

 مبختلف جماالتها وهو أمسى احلاجات اإلنسانية.

مادية وبشرية خسائر والذي خّلف  ،الوطينعن املسار حنراف االتصحيح  -

يف مرحلة من الدولة أركان يقوض كاد معها أن لدرجة  ،معتربة

آثار املأساة الوطنية اليت كان ضحيتها كل أطياف وحماولة حمو  ،املراحل

 الشعب اجلزائري ودون استثناء.

 وتكريس احلصانة القضائية هلم. ،محاية أسالك األمن -

مغرضة تشويهات أو استعماالت أي ورفض التأكيد على مساحة الدولة  -

 باسم اإلسالم.

ال قق ذلك إوال يتح ،تهيئة األرضية للتنمية السياسية واالقتصادية -

 ستقرار واألمن للمواطن.من خالل إعادة بعث اال

 ،من خالل التزامها بتعهداتها الدوليةالدولية حتسني صورة اجلزائر  -

األولويات وأمن ممتلكاته من أهم على اعتبار أن حرية املواطن وأمنه 

 املعنية حبقوق االنسان.الدولية واملنظمات وكذا اهليئات  ،الوطنيةالسياسة 

ن خالل العرض املوجز ألهم أهداف املصاحلة الوطنية أنها يتبني لنا م

مبا يؤدي يف  ،حتتاج إىل مقاربات يف مستوى هذا الطموح ،طموحة جدًا

وهو ما سنتناوله يف احملور القادم من  ،النهاية إىل إحداث نتائج ُمبهرة

 البحث.
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املبحث الثالث: اإلشكاالت القانونية اليت يفرزها قانون املصاحلة 

 نتقالية، وعالقتها مببادئ العدالة االوطنيةال

ال شك أن قانون املصاحلة الوطنية يف اجلزائر عرف طفرات قانونية غري 

وعرضة للنقد من  ،وهذا ما جعله حماًل لإلشادة تارة ،مسبوقة حمليًا ودوليًا

الذين انتقدوه بشكل الذع نظرًا  ،بعض الفقهاء القانونيني واحلقوقني

 وهو ما سنتطرق إليه يف هذا احملور. ،نونية اليت يطرحهالإلشكاالت القا

 حلة الوطنية ومبادئ حقوق اإلنساناملطلب األول: قانون املصا

 ،ومركز اهتماماتهااحملافل الدولية موضوع حقوق اإلنسان حديث عّد لطاملا 

وهو  ،بسبب إدراك اجملتمع الدولي لألهمية الكبرية آلدمية الكائن البشري

 إنشاء منظومة قانونية جديدة تعززت بضمانات حقيقية يف ما دفع إىل

جمال حقوق االنسان
(18)

. 

اختلف الباحثون يف تعريفاتهم حلقوق  أواًل: تعريف حقوق االنسان:

فنجد السيد "فودة" يعرفها  ،وذلك وفقًا لرؤيتهم وختصصاتهم ،اإلنسان

وهذه احلقوق  ،انًابأنها: "تلك احلقوق اليت يتمتع بها اإلنسان جملرد كونه إنس

أو أصله العرقي  ،أو ديانتهجنسيته ُيعرتف لإلنسان بها بصرف النظر عن 

وهي حقوق طبيعية ميلكها  ،قتصادياالأو االجتماعي أو وضعه  ،أو القومي

فهي تسبق الدولة  ،اإلنسان حتى قبل أن يكون عضوًا يف جمتمع معني

وتسمو عليها"
(19)

. 

عنوية املاملبادئ والقيم أنها: "جمموعة من "قدري األطرش" بيعرفها بينما 

نها: أومن خالل ما مت عرضه ميكن تعريفها ب، املستمدة وطبيعة اإلنسان"

 ،دونها ال يستطيع أن حييا اإلنسان حياة كرمية حرةمن "مجيع احلقوق اليت 

قتصادية والثقافية فة احلقوق املدنية والسياسية واالوهي تشمل كا

 جتماعية.واال

القانون الدولي حلقوق االنسان  الدولي حلقوق اإلنسان:القانون : ثانيًا

بوسع  ،هو مجلة من القواعد القانونية الدولية التعاهدية أو العرفية

 ،احلكوماتجانب من يتوقعوا سلوكًا معينًا استنادًا عليها أن األفراد واجلماعات 

تعد حقوق و ،من تلك احلكوماتمكاسب معينة احلق يف ألنفسهم أو يدعوا 

اإلنسان مبثابة حقوق أصيلة ميتلكها األشخاص كافة نتيجة لتمتعهم 
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كما تضم مجلة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان العديد  ،بالصفة اإلنسانية

 من املبادئ واخلطوط التوجيهية غري املستندة إىل املعاهدات.

السلم أي يف زمن  ،ينطبق القانون الدولي حلقوق اإلنسان يف كل األوقات

غري أن بعض معاهدات القانون الدولي حلقوق اإلنسان تسمح  ،واحلرب

للحكومات بتعليق بعض احلقوق يف حاالت الطوارئ العامة اليت تهدد 

وأال  ،ستثناء يوجب التناسب مع األزمة القائمةاال، غري أن هذا حياة األمة

 ُيعمل بها على أساس التمييز.

وهي  ،استثناء مهما كانت الظروفوال ختضع بعض حقوق اإلنسان ألي 

واملهينة  ،القاسيةالعقوبات أو واملعاملة تشمل حق احلياة ومنع التعذيب 

 اجلنائية الرجعية.وحظر القوانني  ،ستعبادواال، وحظر الرق والالإنسانية

 لإلنسان:تكرسها املصاحلة الوطنية ثالثًا: الضمانات احلقوقية اليت 

أن إصدار عفو شامل من شأنه أن يرتك  يرى بعض الفقهاء القانونيني

ورمبا ُيقّوض بصورة دائمة أية آفاق ُمستقبلية  ،إرث املاضي دون تسوية

وحيتمل أن حيول نهائيا دون الكشف  ،حلقوق اإلنسانالكاملة لتوفري احلماية 

وبهذا ُيصبح عقبة يف طريق أي  ،عن حقيقة املاضي يف احملاكمة اجلزائرية

نتقال إىل عتماد املساءلة كجزء من عملية االوا ،ةفرصة لتحقيق العدال

 حالة السلم.

أن العفو الشامل دون تقديم اجلاني للعدالة القانونية وترى تلك اجلهات 

من شأنه أن ُيضفي الصبغة القانونية على  ،وجرب ضرر الضحايا

ختفاء. فالعفو الشامل جراء التحقيقات يف آالف حاالت االالتقاعس عن إ

وصدور  ،من شأنها أن تساعد على كشف احلقيقةتدابري ختاذ ال يضمن ا

حكم قضائي قاطع باإلدانة أو الرباءة لكل متهم بارتكاب جرائم قتل أو 

 وحصول الضحايا وعائالتهم على تعويضات بصورة وافية. ،تعذيب

سواء أكانوا فقهاء أو  ،هذه احلجج استند عليها الكثري من احلقوقيني

دون أنه ال جيب تقديم الذين يعتق ،احمللي والدولييني املستوممارسني على 

مثل األمم  ،للحقيقة والعدالة واإلنصافاألساسية ن املبادئ أتنازالت بش
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وتدابري مماثلة  ،املتحدة اليت َعّبرت عن رفضها إصدار الدولة لعفو شامل

 عن جرائم ضد اإلنسانية.العقاب من احلصانة من شأنها أن تكفل 

السلطات اجلزائرية بالتقاعس عن التحقيق يف احلقوقية ات وتتهم املنظم

غري أن  ،انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت إّبان العشرية السوداء

البعض اعترب مشروع املصاحلة الوطنية بأنه مطلب شعيب هدفه حقن 

وذلك  ،حقوق اإلنسان يف املستقبلتكريس وهو يضمن  ،اجلزائرينيدماء 

وأهم طموحاته ،املشروع وغاياتهميثل أمسى أهداف 
(20)

. 

نية على مبدأ الفصل الوطاملصاحلة املطلب الثاني: تأثري قانون 

عدم تعدي  ،يقتضي مبدأ الفصل بني السلطات الثالث بني السلطات

مع إمكانية التكامل  ،سلطة على صالحيات سلطة أخرى داخل الدولة

طنية جند بأن هناك وبالرجوع ألحكام قانون املصاحلة الو ،فيما بينها

 نربزه يف النقاط التالية: ،مساسًا بهذا املبدأ

أعطى  جتاوز السلطة التنفيذية صالحيات السلطة التشريعية: .3

حق اللجوء للشعب مباشرة، وهو اجلمهورية املشرع اجلزائري لرئيس 

من  (02)الرابعة فقرتها يف  (02السابعة )ما نصت عليه املادة 

الدستور
(21)

: "لرئيس اجلمهورية أن يلتجأ إىل إرادة ، واليت نصت

بقوهلا:  04فقرة  22الشعب مباشرة"، وهو ما تضمنته أيضًا املادة 

"ميكنه أن يستشري الشعب يف كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق 

وهلذا يعترب مرور قانون املصاحلة الوطنية إجراًء سليمًا  ستفتاء"،اال

اجلمهورية، ن السلطات املخولة لرئيس ضمجاء ألنه ، الناحية الدستوريةمن 

الدستور وعندما يتعلق األمر بالعفو الشامل فإنه مينح هذا  كما أّن

منه،  02فقرة  344احلق للربملان كاختصاص أصيل بدليل نص املادة 

واليت نصت: "يشرع الربملان يف امليادين التالية اليت خيصصها له 

اعد قانون العقوبات، واإلجراءات تية: قواآلاجملاالت ، وكذلك يف الدستور

اجلزائية، السيما حتديد اجلنايات واجلنح، والعقوبات املختلفة املطابقة 

 ، وتسليم اجملرمني ونظام السجون".والعفو الشاملهلا، 

فقد كان من  ،املصاحلة الوطنية تتعلق أساسًا بالعفو الشامل ّنإوحيث 

ختصاص أيلولة اال، أي 02فقرة  344باب أوىل تطبيق نص املادة 
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وحصره يف مناقشة صدور  ،وليس تأخري دورها ،للسلطة التشريعية

، املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية 03-00 :األمر رقم

 عتبارات التالية:وذلك بناًء على اال

بدليل نص  ،قاعدة اخلاص يقيد العام: العفو الشامل هو نص خاص -

فإذا  ،فحوى املصاحلة املراد حتقيقهوهو ميثل  ،02فقرة  344املادة 

أردنا تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا فإنه جيب مترير امليثاق على 

لألوامر واملراسيم التنظيمية الالحقة املرجعية ّد نظرًا ألنه يع ،الربملان

فضاًل عن أن مناقشته على مستوى الربملان من شأنها أن  ،للمصاحلة

 ألخطاء اليت من املمكن أن ترد فيه.تتيح توسيع اجملال يف تدارك ا

من الدستور: فبموجب هذه املواد فإن  340و 344خمالفة أحكام املواد  -

وهو ما جتاوزته  ،حق منح العفو الشامل من صالحيات الربملان

واحتكرته لنفسها ،السلطة التنفيذية
(22)

. 

 جتاوز السلطة التنفيذية على صالحيات السلطة القضائية: .4

صاحلة الوطنية إىل حتويل السلطة القضائية إىل جهاز أدى قانون امل

، 03-00تنفيذي، وهذا ما يوضحه الدليل العملي لتنفيذ األمر: 

ن هذا اإلجراء كّبل القضاء، إاملتضمن قانون املصاحلة الوطنية. إذ 

جرائم خطرية متعلقة باإلرهابالفصل خبصوص وعرقل مهامه يف 
(23)

. 

يف قانون املصاحلة تجريم والعقاب الاملطلب الثالث: مبدأ شرعية 

ُيطلق على هذا املبدأ كذلك بأن: "ال جرمية وال عقوبة أو تدابري  الوطنية

بقانون" أمن إاّل
(24)

 ،وتتجلى أهميته يف كونه يضمن حريات األفراد ،

ويرتتب عليه عدم رجعية النص  ،ويصون حقوقهم من حتكم السلطات

فُيطبق على الفرتة  ،كون له أثر رجعياجلنائي؛ أي أن القانون ال جيوز أن ي

السابقة على تاريخ صدوره
(25)

. 

الوطنية: "يستفيد احملكوم عليهم بشكل نهائي املصاحلة وحسب قانون 

من ختفيض العقوبة أو استبداهلا"
(26)

. 

قرينة الرباءة هي أساس احملاكمة العادلة، وهي  إّنمبدأ قرينة الرباءة:  .3

تى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته بريئًا حّد ، حبيث يعللشخصحق 
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من الدستور اجلزائري، واليت تتضمن: "كل شخص يعترب  20بدليل املادة 

بريئًا حتى تثبت جهة قضائية نامية إدانته، مع كل الضمانات اليت 

تطلبها القانون"، فال جيوز حرمانه من حقه يف احملاكمة العادلة، فالعفو ي

ألن األصل هو متكينه من درء  انة يف حقه،عن املتهم دون حماكمة يعترب إد

تهام عن نفسه، وهو احلق الذي كفله الدستور اجلزائري حبسب نص اال

اليت تتضمن: "احلق يف الدفاع معرتف به، واحلق يف الدفاع  303املادة 

 مضمون يف القضايا اجلزائية".

 م يتعرض قانون املصاحلة الوطنية حلضور احملامي حضور احملامي:  .4

اء تسليم الشخص لنفسه، ولألسلحة اليت حيوزها، على الرغم من أثن

من  31خطورة التصريح الذي جيب على الشخص اإلدالء به بنص املادة 

اليت تنص على أن: "يتعني على كل شخص ميثل أمام  03-00األمر 

أعاله،  04، و02، 00، 00السلطات املختصة يف إطار تطبيق أحكام املواد 

 ل خصوصًا على ما يأتي:تقديم تصريح يشم

 األفعال اليت ارتكبها أو كان شريكًا فيها أو حمرضًا عليها. -

األسلحة أو الذخائر أو املتفجرات أو كل وسيلة أخرى حيوزها كانت  -

ويف هذه احلالة عليه أن يسلمها للسلطات  ،ذات صلة بهذه األفعال

التصريح حيدد منوذج  ،املذكورة أو يدهلا على املكان الذي موجودة به

 والبيانات اليت جيب أن يتضمنها عن طريق التنظيم".

نائية يف قانون املصاحلة املطلب الرابع: جتليات مبدأ املسؤولية اجل

لتزام بتحمل النتائج القانونية املرتتبة املسؤولية اجلنائية هي اال الوطنية

وعلى  ،عن إتيان الشخص لفعل حيظره القانون اجلنائي ويعاقب عليه

جتماعي على املخالفات هذه املسؤولية متثل رد الفعل اال األساس فإّنهذا 

جتماعية. فهي بذلك حتمل معنى املؤاخذة ة العالقات االاليت تنتهك ُحرم

واجلاني مبقتضى هذه املسؤولية يتحمل اجلزاء الذي  ،أو حتمل التبعة

عن  به هذا األخري خروجًاترتبه القواعد القانونية كأثر للفعل الذي يرتك

ُيعفي أعوان  ،قانون املصاحلة الوطنية ومن هذه الزاوية فإّن، أحكامها

وتنقضي الدعوى العمومية يف حق مرتكيب  ،األمن من املتابعة القانونية
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ممن يسلمون أنفسهم للسلطات املختصة  ،04األفعال املذكورة يف املادة 

ر يف اجلريدة وتاريخ نشر األم ،4000يناير  31أثناء الفرتة املمتدة بني 

الرمسية
(27)

. 

القانونية اليت يفرزها قانون اإلشكاالت  نستخلص يف ختام هذا احملور أّن

وبالتالي توصلنا إىل  ،نتقاليةاملصاحلة الوطنية يف جوهر مبادئ العدالة اال

املصاحلة الوطنية اجلزائرية ومبادئ العدالة االنتقالية مفهومان  أّن

يف التعامل اجلزائرية ملقاربة جديدة لتجربة حبيث تؤسس ا ،منفصالن متامًا

 مع األزمة الوطنية.

 :ةخامت

توصلنا من خالل هذه الدراسة املوجزة ملوضوع املصاحلة الوطنية 

والعدالة االنتقالية يف النموذج اجلزائري إىل خالصة مفادها؛ أنه ال عالقة 

يعتمد وأن النموذج اجلزائري هو فريد وغري مسبوق  ،املفهومنيما بني 

س مقاربة على عك ،على التسامح مع اجلناة من أجل ضمان املستقبل

 ،نتقالية اليت تكرس مبدأ املسؤولية اجلنائية وُمحاسبة اجُلناةاالالعدالة 

 وكشف احلقيقة كأساس جلرب الضرر. 

ا املصاحلة الوطنية كمشروع وقانون جريئني ترتب عليهما العديد من أّم

. اإلخفاقاتأو من حيث اإلجنازات سواء من حيث  ،يةوالعملالقانونية اآلثار 

 واليت ميكن عرضها كما يلي:

الوطنية يف اجلزائر أن حيقق املصاحلة استطاع مشروع  اإلجنازات: .1

 مجلة من النتائج اجليدة مثل:

 خروج اجلزائر من األزمة األمنية واملضي يف مسار التنمية. -

 جلزائريني.إعادة استتباب األمن والطمأنينة يف نفوس ا -

 ،خاصة بعد الطفرة القانونية اليت أحدثتها ،صورة اجلزائر الدوليةحتسني  -

وهو ما جعلها  ،الدعوى العموميةانقضاء  ،عفو شاملإصدار يف واملتمثلة 

غري أن ما حققته من استقرار  ،حمل انتقاد كبري على الساحة الدولية

ليس فقط  ،ألمنيةأهلها للربوز كنموذج فريد يف التعامل مع األزمات ا

 إقليميًا بل حتى دوليًا.
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مشروع املصاحلة الوطنية يف اجلزائر عرف  إال أّن ،وبالرغم من ذلك

 إخفاقات مهمة متثلت يف:

املصاحلة الوطنية مشروع من خالل اإلجنازات من العديد حتققت  اإلخفاقات: .4

 وقانونيًا. يف اجلزائر، إال أنه َخّلف أيضًا الكثري من اآلثار السلبية عمليًا

التجاوز على السلطتني التشريعية والقضائية،  اجلانب القانوني: -

وتهمي  دورهما، وحصره يف ُأُطر ضيقة َمّست مببدأ الفصل بني 

 السلطات لصاحل السلطة التنفيذية.

 تقويض القضاء وحتويله إىل جهاز تنفيذي. -

املساس مببدأ حقوق اإلنسان الذي يقتضي حصول املتضررين على  -

 وتعويضاتهم من خالل احملاكمة العادلة للجناة. ،وقهمحق

قانون املصاحلة الوطنية ال ُيكرس فلسفة العقاب ومبدأ املساواة أمام  -

 فضاًل عن إخفاقه يف التعامل مع مبدأ قرينة الرباءة. ،القانون اجلنائي

تستطع اجلزائر أن حتقق بشكل كلي جرب ضرر  م  اجلانب العملي: -

 عويضات حقيقية.الضحايا، ومنحهم ت

 م تكشف املصاحلة الوطنية الكثري من احلقائق لتطمس بذلك معا م  -

 جرائم عديدة.

 ومن أجل تصحيح مآخذ هذا املشروع نقرتح التوصيات التالية:

 أواًل: على املستوى القانوني.

 فعال وحقيقي.السلطتني التشريعية والقضائية بشكل ضرورة إشراك  -

 عن احلقيقة.الكشف من أجل نة القضائية احلصامن اجلهات جتريد بعض  -

مثل مبدأ عدم  ،ضرورة تكريس املبادئ األساسية يف القانون اجلنائي -

 ومبدأ قرينة الرباءة. ،شرعية التجريمومبدأ  ،رجعية العقوبات

 ثانيًا: على املستوى العملي.

 العمل على جرب فعال لضرر الضحايا وعائالتهم. -

 .التخطيط والتنفيذيف الرمسية رمسية وغري خمتلف الفواعل الإشراك ضرورة  -
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اإلخفاقات القانونية والعملية خمتلف ه بالرغم من ّنإويف النهاية ميكننا القول 

 ،مع مبادئ العدالة االنتقاليةوتعارضه  ،اجلزائريف الوطنية ملشروع املصاحلة 

ا متامًا ِلَممغايرة إال أن اجلزائر استطاعت من خالله أن ُتثبت ِوجهة نظر 

مما  ،والظاهرة اإلرهابية ،هو ُمتعارف عليه يف التعامل مع األزمات األمنية

نتقال واال ،يف عالج املأزق األمينمقاربة جديدة وناجعة مسح هلا وأّهلها المتالك 

 إىل حالة السلم واألمان.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 ،421، جريدة املستقبل العربي، عدد: العدالة االنتقالية: املفهوم والنشأةأمحد شوقي بنيوب، ( 1)

  .219ص:  ،1021يوليو 

قع مت تصفح املو www.arabsi.org، املوقع اإللكرتوني: العدالة االنتقاليةمعهد الربيع العربي، ( 2)

 .1029أكتوبر  21يوم: 

املوقع ، 1021ديسمرب سنة  21 ، صحيفة الراكوبة،مفهوم العدالة اإلنتقاليةحممد خليل صربي، ( 3)

 .1029أكتوبر  21مت تصفح املوقع بتاريخ: ، action-show-id-43019.htm :اإللكرتوني

، جملة املستقبل العربي، دوليةالعدالة اإلنتقالية: مقاربات عربية للتجربة العبد احلسني شعبان،  (4)

 .220، ص: 1021، 421مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 

موقع معهد جينيف حلقوق  العدالة اإلنتقالية: قراءة مفاهيمية معرفية،الغي ،  وحيدهناء ( 5)

-http://gihr اإلنسان:

ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id قع مت تصفح املو

  .1029أكتوبر  09يوم: 

، مفهوم العدالة اإلنتقالية ودور اجملتمع املدني يف بناء الدولة احلديثةرشوان زيتون،  الدينعالء ( 6)

-https://syrianvoices.wordpress.com/transitionalاملوقع اإللكرتوني: 

justicecivil-society-rol / :1029أكتوبر  09مت تصفح املوقع يوم.  

؟، مداخلة ألقيت يف املصاحلة، أي مفهوم ألية أغراض؟ وبواسطة أية آلياتصوليح:  املصطفى( 7)

، 1009نوفمرب  21إطار ندوة املصاحلة اليت نظمتها املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، الرباط، 

 .01املغرب، ص: 

موقع جريدة تشرين:  مفهوم املصاحلة الوطنية،نادر العمري،  حممدحممد ( 8)

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read،  1029أكتوبر 00مت تصفح املوقع يوم.   

، موقع جريدة الوسط: يف معنى املصاحلة الوطنيةاجلمري،  منصور( 9)

http://www.alwasatnews.com 1029برأكتو 00، مت تصفح املوقع يوم.  

: ُرؤية نظرية ومنهجية، موقع العدالة اإلنتقالية واملصاحلة الوطنية يف اجملتمع املصريعز،  حممد( 10)

، مت تصفح املوقع يوم http://m.ahewar.org/s.asp?aid=461075جريدة احلوار املتمدن: 

  .1029أكتوبر  09

، مذكرة ماجستري يف القانون نائيةاملصاحلة الوطنية يف ظل السياسة اجلالرزاق باخالد،  عبد (11)

، ص 1020 1009اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة، السنة اجلامعية: 

  .22 20ص: 

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read
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