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 التجربة والمكاسب:المصالحة الوطنية في الجزائر
National Reconciliation in Algeria: Experience and Achievement

 بالتركيز علــى حيثيات التجربة،تتنــاول هذه الدراســة مشــروع المصالحة الوطنية فــي الجزائر
 وذلك من خــال رصد مفهوم،عاما على صــدوره
ً  وال ســ َّيما بعــد مرور ثالثة عشــر،ومكاســبها
 وتحــاول الدراســة نقــد. واإلطــار التاريخــي لألزمــة الجزائريــة، وأهدافهــا،المصالحــة الوطنيــة
 وتبحث فــي الســياق المعرفــي والتاريخي،المشــروع مــن أجــل تأســيس أفق جديــد للتصالــح
 الطريق الطويلة إلى المصالحة، كرونولوج ً ّيا، ومن ثم تناقش،للمصالحة الوطنية الجزائرية
 بالتركيز، وتنتقل الدراســة إلى رحلــة المصالحة الجزائريــة.الوطنيــة وتحقيــق الوئــام المدني
 وتُخ َتم،علــى تقديــم قــراءة وافيــة لمشــروع الميثاق من أجــل الســلم والمصالحــة الوطنيــة
 والوقوف على بعــض ثغرات هذه، بهدف إيجــاد أفق جديــد للتصالــح،بجملــة مــن االنتقــادات
 وعلــى مــا يمكــن أن تنفتــح عليــه من مكاســب لــو أريد لها،التجربــة العربيــة فــي المصالحــة
.التطوير
. السلم االجتماعي، المصالحة الوطنية، الوئام المدني، األزمة الجزائرية:كلمات مفتاحية
In September 2018 it will have been thirteen years since the referendum on the
reconciliation plan in Algeria. This paper considers the details and achievements
of the plan by investigation of the concept and objectives of national reconciliation
and the historical framework of the Algerian crisis, critiquing the plan in order
to establish new horizons for reconciliation. It examines the historical context of
Algeria's national reconciliation, and then the chronology of the path to national
reconciliation. It then moves on to study the Algerian journey of reconciliation
through a thorough reading of the draft Charter for Peace and National
Reconciliation. Finally, the paper determines the extent of the advances made in
establishing peace and coexistence in the Algerian homeland and also identifies
some of the gaps in the reconciliation experience, and suggests ways to unlock
potential achievements.
Keywords: The Algerian Crisis, Civil Concord, National Reconciliation, Social
Peace.
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دراسات
المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

مقدمة
أخـــى الــحــديــث عــن مــوضــوعــات الــحــوار والــتــعــارف بني
الحضارات ((((  -والحوار بني األديان واملذاهب الدينية ،والتسامح
الــديــنــي((( ،وهــو الحديث الــذي م َّيز نهاية العقد األخــر من
القرن املايض  -مكانه لحديث آخر حول موضوع جديد اكتسح
الساحة الفكرية واألكادميية واإلعالمية .إنه موضوع التطرف
واإلرهاب الذي قفز من ح ّيز ض ِّيق كان يشمل بعض جبهات العنف
يف مناطق مخصوصة من العامل ،ليحتل املشهد الدويل ،ويشكِّل محور
خصوصا بعد
النقاش السيايس والفكري واألكادميي العاملي بر ّمته،
ً
أحداث  11سبتمرب  ،2001وما تواىل بعدها(((.
خالل تلك الفرتة ،أي منذ بداية التسعينيات ،كانت الجزائر ،دولة
ومجتم ًعا ،تُصارع وحدها التطرف اإلرهايب من دون أي سند دويل أو
إقليمي ،ومن دون تضامن عريب و /أو إسالمي .ومل تفلح دعوات النظام
السيايس الجزائري إىل التعاون الدويل لدرء خطر اإلرهاب وتجفيف
منابعه وتدمري قواعده الخلفية واللوجستية ،ومل تلق أي صدى يف تلك
الفرتة ،اعتقا ًدا من املجتمع الدويل وفواعله اإلسرتاتيجيني أن الحالة
اإلرهابية الناشئة يف الجزائر هي حالة مخصوصة مرتبطة برشوطها
املبارشة (االنقالب العسكري وإلغاء املسار االنتخايب) .بيد أن هذا
املوقف الدويل قُ ِّدر له أن يعيش "لحظة حقيقة" وانعطافة كلّية ،حينام
رشا للظاهرة اإلرهابية؛ إذ تع َّرض
أصبح املرتوبول الغريب نفسه هدفًا مبا ً
مبنى مركز التجارة العاملي ومبنى البنتاغون األمريكيان لعمليات إرهابية
مربمجة وغري مسبوقة ،جعلت أقوياء العامل ،وعىل رأسهم الواليات
يغيون موقفهم ،ويعلنون "حربهم العاملية عىل
املتحدة األمريكيةِّ ،
اإلرهاب" تحت اسم "التحالف الدويل ملكافحة اإلرهاب".
ُ 1عقدت ندوات ومؤمترات عدة ملناقشة هذا املوضوع عىل الصعيد العريب واإلسالمي
والدويل؛ منها :املؤمترات التي نظمتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف طهران
يف عام  1999حول الحوار بني الحضارات ،ويف برلني يف عام  2000حول الحوار والتعايش
بني الحضارات والثقافات ،ويف دمشق يف عام  2002حول الحوار بني الحضارات من أجل
التعايش ،كام ُع ِقدت ندوة حول املوضوع ،كانت تحت إرشاف منظمة اليونسكو ،يف نيسان/
أبريل  .2005انظر :الطاهر سعود" ،نهاية التاريخ ،صدام الحضارات ،شعوب بال دول  ...ثم
ماذا؟ أو حوار الحضارات كرضورة إنسانية" ،يف :الطاهر سعود ،أبحاث وآراء يف الفكر والثقافة
(عمن :دار األيام للنرش والتوزيع.)2014 ،
واالجتامع ّ
 2أصــدرت منظمة اليونسكو إعالن مبادئ بشأن التسامح يف عام  ،1995وخصصت
السادس عرش من ترشين الثاين /نوفمرب من كل عام يو ًما للتسامح عىل املستوى العاملي.
انظر :إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرهاب :ملاذا يفجر اإلرهايب نفسه وهو
منتش فر ًحا؟ (بريوت :دار الساقي ،)2015 ،ص .319-311
ٍ
 3منذ أن كتب الباحث هذه الدراسة إىل لحظة إرسالها للنرش ،ميكن أن نحيص عرشات
التفجريات األخرى ،وعمليات الدهس والطعن وغريها من األساليب اإلرهابية التي يبدو أنها
تشتغل تحت طائلة عنرص املفاجأة وتجديد أسلوب العمل .نذكر من تلك األحداث :تفجريات
بروكسل وتفجريات تركيا وحالة الدهس يف مدينة نيس الفرنسية وتفجري امللهى اللييل يف
الواليات املتحدة األمريكية وحالة الطعن يف أملانيا وحالة الطعن يف لندن .وال ننىس بالطبع
مناخ اإلرهاب الذي أصبح حالة مزمنة يف كثري من الدول العربية واإلسالمية.
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منذ تلك اللحظة دخلت اإلنسانية مرحلة تاريخية جديدة وحاسمة،
مرحلة تعكس املدى الخطر الذي وصلت إليه الظاهرة اإلرهابية،
توسلها باملنتجات
من قدرتها عىل اخرتاق الحدود واألقاليم ،إىل ّ
التكنولوجية للحداثة الغربية ،وتوظيفها وسائطها وأدواتها املتعددة،
العسكرية و"امليديائية" الجديدة.
يف هذا الوقت ،كانت الجزائر ،بعد ميض أكرث من عقد عىل دخولها أتون
املنازلة ضد اإلرهاب والعنف املتطرف ،قد ط َّورت تجربتها الخاصة
يف مكافحة اإلرهاب والتطرف ،وت َشكَّل لديها مخزون إسرتاتيجي من
الخربة يف مجال التعامل معه ،سواء عىل الصعيد األمني والعسكري،
عرب ما خربته قوات الدفاع الذايت والجيش واألسالك األمنية املختلفة
األخــرى ،أم عىل الصعيد االجتامعي والثقايف ،عرب ما ط َّورته من
ميكانيزم الوئام املدين واملصالحة الوطنية.
ملا بدأت الجزائر تربأ من مرض اإلرهاب والتطرف ،كانت وتائر
"كم ونو ًعا ،وتكاد متتد عىل
العنف واإلرهاب قد بدأت تتصاعدًّ ،
رقعة جغرافية واسعة ،من املغرب حتى إندونيسيا ،لتصل إىل مناطق
ودول وحضارات؛ بحيث تتحول إىل مصدر خطر كبري عىل حياة
الناس واستقرارهم ،وعىل العامل ،وعىل السالم فيه"((( .خطر ما عاد
خصوصا أن الظاهرة ما عادت
أحد مبنأى عنه ،أو مبنجى من آثاره،
ً
أفعال فردية معزولة ،لكنها اكتست طابع التنظيامت العابرة الحدود
ً
والقوميات ،ووصلت يف طبعتها الداعشية إىل قضم الوحدة الرتابية
لبعض الدول ،لتؤسس عىل أنقاضها كيانها ،وتفرض فيه رؤيتها للعامل.
ما عادت هذه الجامعات والتنظيامت أصوليات هاربة من العامل،
بل تح ّولت إىل أصوليات راغبة يف العامل ،يصدر املنضوون تحتها عن
اقتناعات تؤسس عىل رضورة مناجزة ال ُّنظُم "الجاهلية" القامئة،
والعمل عىل تغيريها بأساليب العمل العنفية والراديكالية(((.
أمـــام امــتــداد الــظــاهــرة اإلرهــابــيــة عــى طــول الــعــامل العريب
واإلسالمي  -حيث أصبحت ال ت ُع َّرف إال بوصفها مامرسة لصيقة
بالفضاء الثقايف اإلسالمي(((  -وأمام وضع يتهدد املجتمعات العربية
وأنظمتها السياسية ،ويقيض عىل استقرارها نتيجة ما خربته بعد
 4الحيدري ،ص .13
 5انظر :فريدمان بوترن" ،الباعث األصويل  ...ومرشوع الحداثة" ،ترجمة عمرو حمزاوي،
املستقبل العريب ،السنة  ،19العدد ( 218نيسان /أبريل  ،)1997ص  39وما بعدها.
 6يُرص جناح عريض من الكتَّاب والسياسيني واإلعالميني الغربيني عىل الربط بني الظاهرة
اإلرهابية واإلسالم ،بينام يرص بعض املتخصصني عىل أنها ظاهرة عابرة األديان والحضارات،
وليست مقصورة عىل دين بعينه .غري أن هذا ال يعفينا من االعرتاف يف الحالة اإلسالمية
بانبناء ظاهرة اإلرهاب وصدورها عن ظاهرة التطرف الذي "يستمد فكره من التأويل
املنحرف للتعاليم اإلسالمية ويوظفها حرك ًّيا ضد املسلمني أنفسهم" ،ويف الحصيلة ضد غريهم.
انظر :محمد أبو القاسم حاج حمد ،جذور املأزق األصويل (بريوت /لندن :دار الساقي،
 ،)2010ص .55
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موجة ثورات الربيع العريب التي أدخلت بلدانًا بأكملها يف فوىض أمنية
واقتتال داخيل وتحطيم ملكتسبات الدولة الوطنية؛ يربز تساؤالن :ما
الذي ميكن أن تقدمه التجربة الجزائرية يف مجال منازلة التطرف
واإلرهاب ،وتجاوزه عرب تدبري املصالحة الوطنية ،عىل صعيد الحاالت
املشابهة يف العامل العريب واإلسالمي؟ وما الذي ميكن أن تستفيده
القوى الدولية من الخربة الجزائرية عىل صعيد التعامل مع الظاهرة
اإلرهابية يف أبعادها األمنية والعسكرية واإلسرتاتيجية؟
ليس من شأن هذه الدراسة الرتكيز عىل التساؤل الثاين ،فهذا
موضوع دراسة أخرى مستقلة ،لكنها تتخذ من التدبري القانوين
واالجتامعي  -الثقايف الذي بارشته الجزائر تحت اسم "املصالحة
الوطنية" مجالً للبحث والدرس والتقويم ،للوقوف عىل جوانب القوة
يف التجربة التي تحتاج اليوم إىل التعميم أو االستلهام عىل الصعيد
العريب ،من دون أن مينعنا ذلك من رؤيتها بعني النقد؛ أي بالوقوف
عىل بعض جوانب القصور يف التجربة التي تحتاج إىل التطوير.

أو ًلا :موضوع الدراسة في سياقه
المعرفي والتاريخي
يبدو التأطري املعريف ،وكذا الوقوف عىل الخلفية التاريخية لتدبري
املصالحة الوطنية ،ووضعها يف سياقها ،ولو يف عرض وصفي  -تاريخي
مركَّز ،أم ًرا رضوريًّا من الناحية املنهجية؛ ذلك أن الوعي بدالالت
مفهوم "املصالحة الوطنية" كام تتب ّدى يف الخطاب العلمي املهتم
باملوضوع ،وكذا بحيثيات "األزمة الجزائرية" ،هو أمر أسايس يف
كل جهد يرمي إىل فهم تجربة املصالحة واستيعابها بوصفها آلية
حل مرب ًما ألعوام االقتتال الداخيل،
لجأت إليها الدولة الجزائرية ًّ
والتط ّرف اإلرهايب.

 .1في مفهوم المصالحة الوطنية
ليست تجربة املصالحة الوطنية إبدا ًعا جزائريًّا غري مسبوق؛ فهناك
تجارب عدة يف هذا الصدد ،ط َّورتها مجتمعات ودول وأنظمة سياسية
يف مناطق من العامل كانت قد عرفت عدم استقرار داخيل نتيجة
رصاع بني مك ّوناتها الدينية أو اإلثنية ،و /أو نتيجة أسباب سياسية
أو أيديولوجية.
ميكن أن منثِّل لذلك بالتجربة اإلسبانية بعد أعوام الحرب األهلية
وحكم الجرنال فرانكو ،وتجربة املصالحة الوطنية يف جنوب أفريقيا،
وهي التي أنهت ثالثة قرون من االستقطاب العرقي بني السود
والبيض ،وأحلَّت نظا ًما سياس ًّيا دميقراط ًّيا محل نظام األبرتهايد،
وتجارب دول أمريكا الالتينية (األرجنتني ،والبريو ،واألوروغــواي،

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

والسلفادور) خالل فرتة الثامنينيات ،وعىل رأسها تجربة التشييل يف
االنتقال السيايس والدميقراطي ،وهي التي أنهت الحكم العسكري
الدكتاتوري لنظام بينوشيه ،وغريها من التجارب الدولية األخرى(((.
فام املقصود باملصالحة؟ وما أبعادها؟ وما أهدافها؟ وما أهم مقرتباتها؟
إن لفظة "املصالحة" مشتقة يف أصلها اللغوي من الصالح ،وهو ضد
وصالَ َحه مصالَ َحة ِ
واصالَحا
واصطَلَ َحا َّ
وصال ًحاْ ،
السلمَ ،
الفسادُ .
والصلح ِّ
(((
واستَ ْصلَح نقيض استفسد .
وت ََصالَحا ْ
واصتَلَحاْ ،
من الدالالت املنطقية التي ميكن أن نستنبطها من الجذر اللغوي
للكلمة أن املصالحة فعل يفرتض توافر طرفني نشب بينهام عداء
فعل ،إما مببادرة وتنازل من
أو خصومة .وتنشأ املصالحة ،بوصفها ً
الطرفني املتخاصمني ،وإما مببادرة وتنازل من أحدهام ،كام قد تكون
فعل ناشئًا عن وساطة طرف ثالث يسعى للتقريب بني املتخاص َم ْي.
ً
أما يف األدبيات املهتمة مبسائل النزاع والسالم يف العامل ،فتُع َّرف
املصالحة بأنها :سريورة من الوفاق وطأمنة الرأي العام يف أمة أو
بلد ما ،بعد حدث أليم يكون قد أصاب تاريخهام الحديث .ويتب َّدى
مسعى املصالحة يف مظهر مزدوج ،يتمثل يف السامح للضحايا بالتعبري
الرصيح وحثّ الفاعلني اآلخرين عىل االعرتاف بأفعالهم ،بهدف
تحقيق الشعور باالنتامء إىل كيان واحد ،والقبول تال ًيا مبنطق العيش
املشرتك .ويف الحصيلة ،تج ُّنب تكرار املأساة الوطنية(((.
أما يف االستخدامات الشائعة يف مجال علم السياسية ،فيكتيس مفهوم
املصالحة أبعا ًدا تحليلية عميقة؛ حيث هناك من يرشطه بتوافر
مجموعة من العنارص ،تتلخص يف(:((1
•الحقيقة ،أو ما يدعوه بعض املتخصصني "املصارحة قبل
املصالحة" ،وتعني التعبري املفتوح عن املايض .ولتحقيق ذلك،
يقرتحون تشكيل لجان وهيئات وطنية للحقيقة ،تضطلع

 7انظر:
Abbas Aroua, "Quelques expériences d'amnistie à méditer," in: Ouvrage
collectif, Quelle réconciliation pour l'Algérie? Préface de Pierre Ghillard
(Genève: Institut Hoggar, 2005), pp. 42-46, accessed on 25/9/2018, at:
https://bit.ly/2HTNi4H
 8مجد الدين محمد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،ط ( 8بريوت :مؤسسة
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،)2005 ،ص .229
9 "La réconciliation nationale," Encyclopédie Larousse, accessed on
26/9/2018, at: https://bit.ly/2HXrrVW
 10انظر :عبد النور منصوري" ،املصالحة الوطنية يف الجزائر من منظور األمن اإلنساين"،
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية ،جامعة الحاج لخرض ،باتنة،
 ،2010-2009ص  .69وانظر أيضً ا:
Abbas Aroua, "l'amnistie et les fondements de la paix," in: Ouvrage collectif.
pp. 20-33; Youcef Bedjaoui, "Qui réconcilie qui? Réflexions sur la dite
réconciliation en Algérie," p. 6, in: Ouvrage collectif.
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مبهمة التحقيق يف مسائل مثل :املفقودين واملجازر الجامعية
وأعامل االغتيال ،يطلَق عليها "لجان الحقيقة واملصالحة"
(.)VCR, TRC

•العدالة ،مبا هي عملية إعــادة اعتبار وإصــاح وتعويض
للمترضرين ومساواة ووقف للضغوط واملامرسات التعسفية.
•الرحمة ،وتعني العفو الالزم لبناء شبكة عالقات جديدة.

•السالم ،ويعني األمن لجميع األطراف ،والتو ّجه صوب املستقبل
املشرتك والحياة الكرمية.

عن النزاع .املصالحة ،إذًا فضاء تلتقي فيه الحقيقة والعدالة واالحرتام
واألمن .وفاعلية مسارها مرهونة بدرجة الدمج التي ميكن تحقيقها
بني هذه العنارص األساسية؛ فاملصالحة الحقيقية هي تلك التي
ت ُد َمج تلك األبعاد متا ًما ،وت ِ
ُحدث تح ّوالت ثقافية ومجتمعية حقيقية
(((1
وعميقة تصل إىل رسم رؤية كلية للنزاع املشرتك .

 .2أهداف المصالحة الوطنية
شكَّل العقدان األخريان من القرن املايض مرحلة مهمة يف التقويم
خصوصا تلك التي خربت نزاعات
الزمني للمجتمعات املعارصة،
ً
واضطرابات عىل جبهاتها الداخلية .وأتاحت الظروف اإلقليمية
والدولية (مثل سقوط جدار برلني ،وانهيار املعسكر الرشقي ،وظهور
العوملة االتصالية) انفتاح هذه املجتمعات عىل قيم هذه الحقبة
وأفكارها ومستج ّداتها؛ إذ مل تبق شعوبها حبيسة حدود دولها.
يف هذا الصدد ،احتل موضوع املصالحة يف العامل ح ّي ًزا كب ًريا من
االهتامم؛ ألنه بدا طريقة حضارية ،وأسلوبًا مرغوبًا فيه لتسوية
بدل من املسالك
الرصاعات والتوترات الداخلية بالطرق السلميةً ،
الراديكالية والعنفية التي طغت يف الحقب السابقة.

إضافة إىل ما سبق ،يذكر بعض املتخصصني ركائز أخرى ،أو يستعيضون
عم سبق ،وهي :العفو واملسامحة ،أي أن يجري تعميم حالة من
بها ّ
العفو والسامح عىل املجتمع كله مثر ًة للمصالحة؛ والذاكرة ،مبعنى
املحافظة عىل الذاكرة الجمعية ،وما فيها من ندوب ترجع إىل حقبة
النزاع ،من أجل االعتبار منها واستخالص الدروس ،تحت قاعدة أن
من ينىس املايض محكوم عليه بتكراره.
ويؤكد آخرون رضورة عدم خلط مفهوم املصالحة مبفهوم تسوية
النزاع  Règlement de Conflitأو حل النزاع résolution
de conflit؛ فاألول منهام يستهدف وقف أعامل العنف ،أما
الثاين فيستهدف إقرار السالم مبعالجة البنى املسببة للنزاع .أما
املصالحة ،فتسعى إىل استتباب السلم مبعالجة آثار النزاع ،وذلك
باستحداث حاالت أو وضع يتيح اعتياد األطراف املتنازعة العيش
املشرتك يف ظل العالقات الجديدة التي تم ترسيخها عرب آلية
حل النزاع(.((1
املصالحة ،بهذا املعنى ،هي طور من أطوار سريورة كلية لتحقيق
السالم يف مجتمع فقده .تبدأ هذه السريورة وتستمر عىل متصل
زمني ثاليث املراحل ،يشمل :تسوية النزاع بوقف أعامل العنف ،ثم
حل النزاع مبعالجة مس ّبباته ،واملصالحة التي تعالج اآلثار الناجمة
11 Bedjaoui, p. 6.

إن مسلك املصالحة  -مبا هي استعادة حالة العالقة السلمية يف
املجتمع؛ حيث يأمن فيها الجميع ضمن إطار من العيش املشرتك
يف كنف الحرية والكرامة  -يهدف ،بحسب ما يشري إليه املهتمون
 بعي ًدا عن اإلسقاطات والتفصيالت التي تختص بتجربة مصالحةبعينها من التجارب املعروفة  -إىل(:((1
•الوقف الفوري للعنف ،للوصول إىل حالة من السلم املستقر
عرب تحويل العالقات من طابعها العدايئ إىل طابعها الرتاحمي.
وعىل الرغم من أن هذه العملية صعبة املراس والتحقق ،بالنظر
الرتسبات والرتاكامت الطويلة من الحقد والكراهية
إىل حجم ّ
والعداء والضغائن الناجمة عن أعوام الرصاع ،فهي رضورية،
وتستلزم عملية تغيري أو تأهيل سيكولوجي وثقايف عميقة
للمعتقدات والسلوك.
•إعادة تجديد اإلجامع الوطني عرب حل أزمة اختيار السلطة
السياسية؛ ذلك أن اإلجامع الوطني يتعرض لرشوخ عميقة،
نتيجة للنزاع املجتمعي .ونظ ًرا إىل أن معظم النزاعات يف العامل
كان َمر ُّده إىل أزمة السلطة السياسية ،فإن حل أزمة اختيارها
12 Ibid., pp. 8-9.
 13منصوري ،ص 73-71؛ أنور نرص الدين هدام ،املصالحة الوطنية يف الجزائر :خطوة
حضارية نحو حل أزمة اختيار السلطة السياسية (جنيف :معهد الهقار ،)2007 ،ص .33-24
وانظر أيضً ا.Ouvrage collectif :
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يُ َعد مرحلة مهمة ضمن مخطط التسوية واملصالحة .وكل ذلك
رهني بتأسيس مجتمع جديد عىل قواعد جديدة يتوافق عليها
الجميع ،وهو ما سامه بعض الباحثني تجديد مضمون العقد
االجتامعي املتضمن خطاطة للحقوق والواجبات وااللتزامات.

•إصــاح املؤسسات االجتامعية القامئة ،مثل املؤسسات
القضائية والسياسية والرتبوية واإلعالمية ،وغريها من
املؤسسات األساسية يف املجتمع ،ألن شعور الفرد بتغيري
محيطه االجتامعي واملؤسيس والرمزي يؤثر يف دائرة سلوكه،
لتكتمل حلقة التغيري االجتامعي.

•دعم ثقافة السلم؛ ذلك أن املصالحة تستلزم أن تتقبل أغلبية
املواطنني مسؤوليتها األخالقية والسياسية لتغذية ثقافة حقوق
اإلنسان وفن العيش املشرتك بنرش منطق التسامح وترسيخ
ثقافة دميقراطية ومواجهة ثقافة ال ـراع ،لتأمني مستقبل
األجيال الالحقة والعيش بسالم يف ظل مؤسسات منتخَبة بإرادة
الشعب السيدة من دون تزوير انتخايب أو إمالءات مفروضة.
•تجاوز مخلّفات األزمة بضامن استقاللية الدولة وكفالة الحريات
وتخفيف معاناة ضحايا النزاع الذين تأثروا به مبارشة (مثل
عائالت املفقودين وضحايا االغتيال السيايس والسجناء
واملفصولني من العمل) عرب اآلليات السيكولوجية والرمزية
املختلفة (مثل التقدير والقبول االجتامعي وصناعة األمل)،
وعرب اآلليات الترشيعية والقانونية التي تتيح التعويض والتكفُّل
املادي من مؤسسات الدولة يف حالة الرضورة.

 .3المقاربات األساسية للمصالحة
عىل اعتبار أن عملية املصالحة تسعى لعالج جملة االهتزازات
والرضوض الحاصلة يف الجسم االجتامعي نتيجة نزاع له أسبابه
الخاصة ،تن ّوعت مقاربات املصالحة بني ما يأيت(:((1
أ .المقاربة المعرفية والثقافية

املصالحة ،وفق املقاربة املعرفية والثقافية ،هي عملية تغيري ألهداف
أطراف النزاع ومفاهيمها وأفكارها حول ذاتها وحول خصومها يف
الوقت نفسه .يف لحظات النزاع ،يطور كل طرف رؤيته الدفاعية
الخاصة للنزاع ،ويشكِّل متثالته السلبية عن الطرف اآلخر ،معط ًيا
نفسه املس ِّوغات كلها التي تغتال اآلخر وتسفِّه رؤيته وت ِّربر حذفه
وإقصاءه .وال بد من تغيري هذه البنى الذهنية والثقافية املشكَّلة
خالل فرتة النزاع وتأهيلها من أجل استتباب السالم الناشئ .وذلك
14

انظر13-Bedjaoui, pp 10 :؛ منصوري ،ص  73وما بعدها.

ربمتبس  /لوليأوليأ

كله مرشوط بتحقيق التقارب الفكري والتالقي الثقايف حال استشعار
فداحة العنف الذي وقع ،وكذلك حال تقوميه.
خلل
أول بوصفها ً
هذه املقاربة مهمة يف عالج آفة التطرف التي تبدأ ً
يف البنيات التصورية ،ثم تنعكس يف السلوك الظاهر ،مس ِّوغة اإلقصاء
املعنوي واملادي لآلخر املختلف أو املتاميز ،بل حتى ملا يُص َّور عىل أنه
آخر عىل الرغم من الروابط الجامعة.
ب .المقاربة السيكولوجية والدينية

املصالحة ،وفق املقاربة السيكولوجية والدينية ،عملية تغيري ملواقف
أطراف النزاع وأحاسيسها ،تجاه ذاتها وتجاه خصومها يف الوقت نفسه.
إن أعامل العنف املشا َهدة أو املرتكَبة يف فرتة النزاع تغرس الخوف
والحزن واألمل ،وتع ِّمق اإلحساس بالظلم واملعاناة والرغبة يف االنتقام.
وهذا املناخ السيكولوجي هو فتيل قد يشعل النزاع مجد ًّدا يف أي
لحظة .لذلك ،تصبح عملية استتباب السلم مرشوطة بإحداث تغيري
نفيس  -اجتامعي؛ حيث يكون محركه هو االعرتاف بالظلم الواقع
فعل.
وطلب العفو ومامرسة العفو ً
وفق هذه املقاربة ،ميكن اعتبار املصالحة مبنزلة تقارب يف األحاسيس،
وبناء إلطار سيكولوجي مشرتك أيضً ا ،من أجل استتباب السالم ودعم
النظام السيايس الناتج من الحل التفاويض للنزاع .وهنا ،ميكن تشغيل
الرتسانة الدينية لتغليب منطق املصلحة العامة وترسيخ قيم التسامح
والحث عىل العفو والدفع بالتي هي أحسن ،وهي آليات مهمة
لترصيف النزاع وإلتاحة مناخ من املو ّدة االجتامعية.
ج .المقاربة اإلجراءاتية

يحتاج تجسيد املصالحة إىل تشغيل آليات وأدوات وإج ـراءات
عملية وفاعلة ،توضع موضع التطبيق ،ليصبح فعل املصالحة أم ًرا
ناج ًزا .ومن بني هذه األدوات واإلجــراءات يجري الحديث عن
العفو الرسمي العام وتشكيل لجان للحقيقة واإلنصاف واملصالحة
والدعاوى القضائية واملحاكامت العلنية والتعويضات املالية والتطهري
واإلصالح واسرتجاع الذاكرة التاريخية.
ينبغي التنبيه هنا إىل أن مقاربات املصالحة املذكورة آنفًا تشكِّل
ما ميكن تسميته "أمناطًا مثالية"  ،Ideal Typesوال تتطابق تجارب
املصالحة يف العامل ،كام تجسدت يف الواقع املشهود ،مع هذه
املقاربات يف شكلها الحريف؛ حيث يفتح زخم الواقع احتامالت املزج
بني هذه املقاربة أو تلك ،أو بني األدوات املستخدمة يف مقاربة ما
انفصال بني
ً
مثل،
وتوظيفها يف مقاربة أخرى؛ إذ ال ميكن أن نتصورً ،
املقاربة الثقافية واملقاربة الدينية ،أو خلو االثنتني من زخم إجرايئ
يعطيهام مداهام من التحقُّق الواقعي.
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 .4اإلطار التاريخي لألزمة الجزائرية
بعد هذا التأطري املعريف ملسألة املصالحة يف الخطاب العلمي املعارص،
نحتاج إىل تأطري تاريخي يوقفنا عىل سياقات األزمة وحل األزمة يف
الحالة الجزائرية ،ويف هذا الصدد نشري إىل أن اآلراء تتباين بخصوص
اإلطار التاريخي الذي يستدعيه الباحثون لوضع تدبري املصالحة الذي
أطلقته السلطة السياسية يف عام  2005ضمن سياقه املوضوعي.
وإذا كان بعض التحليالت يقترص عىل اسرتجاع األسباب املبارشة،
ممثلة بـ "األزمة األمنية" أو "الحرب األهلية" ،كام يصطلح عليها بعض
الدارسني( ،((1وهي التي خربها املجتمع والدولة بعد إلغاء املسار
االنتخايب يف كانون الثاين /يناير  ،1992فإن بعضها اآلخر ير ّدها إىل
لحظة احتجاجات ترشين األول /أكتوبر 1988؛ أي إىل اللحظة التي
عرفت فيها الدولة الوطنية الجزائرية كربى أزماتها السياسية وأ ّدت
إىل إنهاء حقبة األحادية الحزبية وإدخال البالد يف مرحلة جديدة
من التعددية السياسية والحزبية .وهناك اتجاه ثالث يؤكد رضورة
أن تنطلق يف الجزائر عملية تقويم وطني ومصالحة شاملة ،تضع
املجتمع والدولة عىل أرضية صلبة ،تقطع مع املامرسات السابقة
وتؤسس جمهورية جزائرية جديدة .وهذه العملية مرشوطة ،يف رأي
هذا االتجاه ،بتقويم شامل إلرث أكرث من خمسني عا ًما؛ أي إلرث
الدولة الوليدة بعد االستقالل(.((1
عىل وجاهة هذا الرأي وأهميته ،تتجه دراستنا هذه إىل مناقشة تدبري
جسدتها النصوص القانونية املستفتى فيها،
"املصالحة الحاصلة" كام َّ
ال "املصالحة املأمولة" كام يتب ّناها ويتص ّورها بعض األطراف والنخب
السياسية الفاعلة يف املجتمع الجزائري ،وعىل هذا األساس سنكتفي
رشا يف التوسل بهذا
مبناقشة الخلفيات القريبة التي كانت سب ًبا مبا ً
حل رضوريًّا لـ "األزمة الجزائرية".
الشكل من املصالحة بوصفه ًّ
أفضت مرحلة التحول السيايس بعد عام  1988إىل تعددية سياسية
غري منظمة ،نجم عنها انفتاح سيايس وإعالمي وجمعوي مل يكن
منضبطًا يف أغلبية األحيان ،وافتقد تقاليد املامرسة السياسية
الرصينة وثقافة االختالف .كذلك ،يعاب عىل هذه الفرتة التوظيف
السيايس الطابع لركائز الهوية الوطنية الجزائرية؛ حيث جرى السامح
بتأسيس أحزاب عىل أساس ديني وهويايت عىل الرغم من املوانع
الدستورية( ،((1ما أ ّدى إىل نتائج ضا ّرة بصيغة الدميقراطية الناشئة،
 15انظر يف هذا الصدد :لويس مارتيناز ،الحرب األهلية يف الجزائر ،ترجمة محمد يحياتن
(الجزائر :منشورات مرىس.)2005 ،
مثل ،موقف الزعيم التاريخي حسني آيت أحمد ،ومعه حزبه "جبهة القوى
 16هذا هوً ،
االشرتاكية" ،الذي يدعو إىل إعادة مراجعة الفرتة السابقة كلها وإقرار بعض اآلليات؛ منها
إنشاء مجلس تأسييس يُعيد النظر يف تصور بنية الدولة الجزائرية كلها.
 17سمحت السلطة بتأسيس أحزاب سياسية عىل أساس ديني (الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ)،
ولغوي وهويايت (التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية) ،عىل الرغم من أن دستور عام 1989
الذي جرى االستفتاء فيه بعد أحداث ترشين األول /أكتوبر  ،1988وتم مبوجبه إقرار مبدأ
التعددية الحزبية ،يحظر ،رصاحةً ،تأسيس أحزاب عىل أساس طائفي أو ديني.
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وبالعقد االجتامعي الجديد ،يف ظل تراجع ِ
خطر عىل صعيد رمزية
الدولة وهيبة مؤسساتها يف الفرتة .1992-1988
أدت هذه االنطالقة الدميقراطية غري املنضبطة إىل انفالتات ما انفكت
ترتاكم حتى أدخلت املجتمع والدولة يف أزمة خطرة وغري مسبوقة،
إضافة إىل تبعات أزمة اقتصادية واجتامعية نجمت عن تدين مداخيل
املحروقات ومديونية ثقيلة راكمها ضعف أداء اقتصادي وتسيريي
من النخبة الحاكمة .وهكذا ،شهدت الجزائر يف هذه الفرتة أزمة
سياسية وانتخابية خطرة ،أسلمتها إىل أزمة أمنية أخطر كادت تقيض
عىل كيان الدولة نفسه.
تعود هذه األزمة السياسية ،كام أصبح معلو ًما ،إىل تدخُّل مؤسسة
الجيش وتوقيفها املسار االنتخايب بعد إعالن فوز حزب الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ  FISيف الدور األول من االنتخابات الترشيعية،
واتخذ هذا التدخل طابعه املؤسيس املغلَّف بالقانون؛ فتم إعالن
استقالة رئيس الجمهورية( ،((1الذي كان قد حل الربملان قبل ذلك
بأيام ،مبقر املجلس الدستوري ،لتتوىل إدارة شؤون الدولة هيئة يف
شكل مجلس رئايس جامعي هو املجلس األعىل للدولة ،((1(HCE
وهي هيئة ابتدعها املجلس األعىل لألمن الذي هو يف األساس هيئة
استشارية يرأسها يف األصل رئيس الجمهورية ،وتتشكل من عضوية
رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية واالقتصاد
والعدل ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني ،وليس من صالحياتها
اتخاذ قرارات كهذه يف غياب رئيسها الذي أزيح من املشهد السيايس
عرب استقالة صورية.
نجمت عن هذا الرتتيب "القانوين" للهيئات الجديدة حالة استقطاب
داخل الطبقة السياسية بني مؤيد ومعارض؛ فالنخب ذات التو ّجهات
العلامنية ،املوزّعة عىل األحزاب وجمعيات املجتمع املدين والنقابات،
املمثِّلة ملا ُس ِّمي "املعسكر الدميقراطي" ،انحازت كلها إىل الرتتيبات
الجديدة ،بل كانت س َّباقة  -فور إعالن نتائج االنتخابات عرب "لجنة إنقاذ
الجزائر  "CNSAالتي أُ ِّسست يف  30كانون الثاين /ديسمرب 1991
برئاسة منسق املركزية النقابية ،عبد الحق بن حمودة  -إىل دعوة
 18حصلت الجبهة اإلسالمية عىل  188مقعدًا من مجموع  340مقعدًا يف الدور األول
النتخابات  26كانون األول /ديسمرب  1991الترشيعية؛ أي نحو  3222260صوتًا ،وكان
منتظ ًرا أن تحصد أغلبية األصوات يف الدوائر االنتخابية املتبقية يف الدور الثاين ،لتضيف
مقاعد جديدة متكِّنها من تشكيل حكومتها منفردة من دون تحالف حزيب ،كام متكِّنها من
تغيري الدستور .ونرشت نتائج الدور األول يف العدد  1من الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية ،بتاريخ  .1992/1/4انظر :عبد النارص جايب ،االنتخابات ،الدولة واملجتمع (الجزائر:
دار القصبة للنرش ،)1999 ،ص 153-149؛ أما استقالة رئيس الجمهورية ،الشاذيل بن جديد،
فبثت عرب التلفزيون الوطني يف  11كانون الثاين /يناير  .1992انظر رسالة االستقالة يف :يوسف
محمد الشيخ ،أجنحة اإلنقاذ :قصة جبهة اإلنقاذ الجزائرية من الوالدة إىل االعتقال (بريوت:
مؤسسة العارف للمطبوعات ،)1993 ،ص .162-161
 19انظر ،بيان إنشاء املجلس األعىل للدولة ،يف :الشيخ ،ص .167-165
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الجيش للتدخل وتوقيف العملية االنتخابية ،حفاظًا عىل الطابع
الجمهوري للدولة .أما الفواعل الحزبية والجمعوية والوجوه السياسية
املستقلة املنحازة إىل "املعسكر الوطني  -اإلسالمي" ،فعارضت توقيف
املسار االنتخايب ،وشكَّل بعض الفاعلني فيها ما ُس ِّمي "لجنة الدفاع
عن اختيار الشعب" .وهكذا بارشت جبهة اإلنقاذ ،عرب مناضليها
واملتعاطفني مع مرشوعها السيايس ،أشكالً من االحتجاج الشعبي،
متَّبعة يف ذلك "إسرتاتيجية املواجهة الشعبية والسياسية" من خالل
تحريك الشارع والدعوة إىل تنظيم تظاهرات وتجمعات ومسريات
تطالب باحرتام كلمة الشعب ،ودعوة العسكريني إىل عصيان أوامر
مسؤوليهم إذا طلبوا منهم إطالق النار عىل املتظاهرين(.((2
لكن إعالن حالة الطوارئ يف شباط /فرباير  1992وإرصار الجيش
وقوى األمن عىل إنهاء مظاهر االحتجاج والرفض كلها ولو بالقوة،
أحبطا املساعي النضالية السلمية كلها من أنصار الحزب الفائز الذي
سيلحقه الحل القانوين بعد شهر من إقرار حالة الطوارئ .وهكذا
خصوصا بعد
بات الوضع مرش ًحا نحو مزيد من التأزم والتصعيد،
ً
حمالت االعتقال والسجن املوسعة .بعدها ،عمدت السلطة الفعلية
الجديدة إىل حل املجالس املنتخبة ،وتنصيب هيئات بديلة إلدارة
الشأن العام؛ ما فتح الباب وأعطى املس ِّوغات الواقعية لبعض
التيارات العنفية( ((2التي كانت تنتظر هذه اللحظة لتنتقل إىل العمل
املبارش ،متوسلة بالعنف لتحقيق "دولتها اإلسالمية" بعدما فشل
تحقيقها باالنتخابات.
 20كميل الطويل ،الحركة اإلسالمية املسلحة يف الجزائر :من اإلنقاذ إىل الجامعة (بريوت:
دار النهار للنرش ،)1998 ،ص .92-91
 21أول تنظيم مسلّح جرى تشكيله هو الحركة اإلسالمية املسلحة  MIAالتي أسسها
مصطفى بويعيل بني عامي  1982و ،1987ودخلت يف نزاع مسلح ضد السلطة إىل حني
القضاء عىل بعض أفرادها ،ثم عىل زعيمها يف عام  ،1987والقبض عىل اآلخرين .ثم جرى
اإلفراج عنهم بعد انفتاح عام  ،1988لينسلك بعضهم ضمن صفوف العمل السيايس يف إطار
جبهة اإلنقاذ ،غري أن إلغاء املسار االنتخايب دفع ببعض قياديِّي الحركة املسلحة إىل معاودة
نشاطهم العسكري من جديد .ثم انضم إىل العمل املسلّح املقاتلون العائدون من أفغانستان،
وبدأ تشكيل الجامعات املسلحة يتناسل عىل نحو طفري تحت مظالت تنظيمية وأيديولوجية
عدة؛ منها :حركة الدولة اإلسالمية  ،MEIوالجبهة اإلسالمية للجهاد املسلح  ،FIDAوالجامعة
اإلسالمية املسلحة  GIAالتي تحولت بعد عام  1994إىل اتحاد بني الجامعات املسلحة
السابقة ،كام أُ ِّسس الجيش اإلسالمي لإلنقاذ  .AISلكن الرضبات التي وجهها الجيش
واالختالفات األيديولوجية بني منتسبي هذه الجامعات (سلفيني ،وقطبيني ،وهجرة وتكفري،
وغريهم) ،وكذا حرب الزعامات بينهم ،ذلك كله جعل التشظي واالنقسام معطيني مميزين
ملشهد العمل املسلح بعد ذلك؛ حيث أُ ِّسست جامعات أخرى؛ مثل :الحركة اإلسالمية للدعوة
والجهاد  ،MIPDوالجامعة السلفية للدعوة والقتال  ،GSPCوالرابطة اإلسالمية للدعوة
والجهاد  .LLIDوملا دخل العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،اندمج بعض هذه
الجامعات ضمن تنظيامت عابرة القوميات؛ حيث أعلنت الجامعة السلفية للدعوة والقتال
يف أيلول /سبتمرب  2006التحاقها بتنظيم القاعدة ،فنشأ ما يُع َرف بتنظيم القاعدة يف بالد
املغرب اإلسالمي ،كام أعلن بعض بقايا الجامعات األخرى االنضامم إىل تنظيم "داعش"
اإلرهايب .ملزيد من التفصيل ،انظر :فرانسوا كليمنصو وآخرون ،الجامعات اإلسالمية املسلحة،
ترجمة عبد الرحيم حزل (بريوت /الدار البيضاء :أفريقيا الرشق)2003 ،؛ وانظر أيضً ا :املرجع
نفسه ،ص  53وما بعدها؛ وأيضً ا :لياس بوكراع ،الجزائر :الرعب املقدس ،تقديم إرفيه بورج،
ترجمة خليل أحمد خليل (الجزائر /بريوت /ANEP :دار الفارايب ،)2003 ،ص .341-273

ربمتبس  /لوليأوليأ

مع ذلك ،ينبغي اإلشارة إىل أنه حتى منتصف عام  ،1992مل تس َّجل
سوى حاالت اغتيال فردي وأعامل مسلحة محدودة؛ حيث كان
إلسرتاتيجية التعبئة السياسية التي بارشتها قيادة جبهة اإلنقاذ
دور يف أن يبقى التصدي للوضع الجديد مرتك ًزا عىل آليات العمل
السيايس السلمي ،لكن يبدو أن هذا املسار سيتم تجاوزه ليحتل
مكانه مشهد دموي عنيف هيمن عىل البالد خالل عقد التسعينيات؛
حيث ارتفع منسوب االغتياالت والتصفيات الجسدية والنزاع املسلح
إىل مستويات مل يشهدها تاريخ البالد.
فاقم هذا الوضع سياس ُة "الكل األمني"  Le tout sécuritaireالتي
اعتمدتها القيادة العسكرية أسلوبًا للقضاء املربم عىل اإلرهاب الذي
أصبح املصطلح املستخدم للتعبري عن حرب هوجاء ناشئة بني اإلخوة
األعداء .وألن التطرف ال يولِّد إال التطرف ،فقد ارتفع منسوب هذا
العنف املتبادل عندما توسع انتشار الجامعات املسلحة يف مناطق
الوطن املختلفة ،مستفيدة من طبيعة البالد الطوبوغرافية؛ حيث
أصبحت السالسل الجبلية الشاهقة ،التي متتد يف جهتها الشاملية،
مالذًا آم ًنا لتجمعات الشباب الفا ِّرين من بطش اآللة القمعية يف
املدن ،لتحتضنهم الجامعات اإلرهابية وتشكِّل منهم قوتها الضاربة.
يف خضم هذه الحرب االستنزافية التي انطلقت بني الطرفني ،وق َّرر
فيها كل طرف املحافظة عىل منسوب عا ٍل من العنف والعنف املضاد،
أُس ِكت صوت السياسة ،ومل يُتَح للمبادرات الكثرية الداعية إىل حل
األزمة أن تجد طريقها إىل النجاح ،بد ًءا بندوة الوفاق الوطني التي
جمعت السلطة مع بعض الفواعل من املعارضة السياسية ،وانتهت
رئيسا للدولة ،مرو ًرا بعقد روما الذي جمع األحزاب
باألمني زروال ً
والشخصيات الفاعلة من املعارضة بحضور ممثيل الحزب املحلول،
وحتى مبادرات الرئيس زروال الحوارية مع قادة جبهة اإلنقاذ كان
مصريها كلها الفشل بسبب تع ُّنت هذا الطرف أو ذاك.
ظلت األزمة تتفاقم حتى كادت تهدد املجتمع والدولة يف وجودهام،
وكانت لها تكلفتها املادية واملعنوية الخطرة؛ فخالل الفرتة
 ،1996-1992غادر البالد نحو  400ألف جزائري من ذوي الكفاءات،
وسقط أكرث من  200ألف قتيل ،و 10آالف مفقود ،ونحو 200-100
ألف نازح ،وخسائر مادية تقدر مبليارات الدوالرات(.((2
يف ظل هذا الوضع ،كانت العملية السياسية شبه معطَّلة ،وكانت
الحرب األهلية قد وصلت إىل منسوب مخيف من العنف ،ع َّززه
تطرف من جهة الجامعات املسلحة التي مل تكتف باغتيال الصحافيني
واألطباء واملثقفني ،بل بارشت نو ًعا مام ُس ِّمي "الرعب غري املفهوم"،
شمل ضواحي املدن ،ولحق جميع الفئات ،حتى األطفال ،وانترشت
22
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المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

حاالت الذبح الجامعي والتصفيات املناطقية .وغذَّى هذا التطرف
تطرفًا يف الجهة املقابلة؛ أي ما ُس ِّمي يف تلك املرحلة بالتيار االستئصايل
الذي كان يؤمن بأن االستئصال هو الطريق الوحيدة القتالع الظاهرة
اإلرهابية من املجتمع .ويف ظل هذه الحرب العدمية؛ حيث ال مهزوم
وال منترص ،كان هناك خارس واحد فقط ،هو الجزائر ،مجتم ًعا ودولة،
فهل من مخرج لألزمة إذًا؟ ذلك ما بدت مالمحه بعد ذلك.

ثان ًيا :من قانون الرحمة إلى الوئام
المدني :الطريق الطويلة إلى
المصالحة الوطنية
مل يكن قانون املصالحة الوطنية الذي استُف ِتي فيه الجزائريون
يف بداية األلفية الجديدة ،خطوة جرى القفز نحوها بسهولة كام
قد يُتص َّور؛ إذ سبقتها ألكرث من عرشية كاملة جهود ظلت تراوح
بني الفشل ونصف النجاح ،اعتقا ًدا من أطراف النزاع يف إمكان أن
يظفر أحدهام باآلخر ليفرض خياراته ،لكن رشاسة املعركة وتكلفتها
البرشية واملادية جعلتا بعض الفاعلني السياسيني يبادر إىل إطالق
مبادرات سياسية إليجاد حل "لألزمة الجزائرية" .مبادرات بدت يف
البداية محتشمة ومحدودة األثر ،لكن تكلفة املعركة جعلتها تنضج
أمل يف إنهاء األزمة املتصاعدة.
ببطء لتغدو أكرث جرأةً ،
من أهم تلك املبادرات مسعى الوفاق الوطني الذي أرشف عليه
الرئيس زروال مبع ّية قيادة جبهة اإلنقاذ التي أطلق رساحها لتسهيل
االتصاالت يف اتجاه إيجاد تسوية ما ،لكن هذه املبادرة مل تسفر
عن تقدم يف اتجاه الحل ،عىل الرغم من أنها استغرقت سنة كاملة،
وانتهت بخيبة أمل كبرية ،وإعالن الرئيس نفسه غلق هذا امللف ،ثم
إطالقه "قانون الرحمة" الذي ميكن اعتباره نقطة االنطالق يف الطريق
الطويلة نحو التصالح الوطني.
هذا القانون ،مثلام نص عليه األمر الرئايس( ،((2هو سلسلة تدابري
تتيح لألشخاص املتابَعني بجرائم اإلرهاب أو التخريب الذين يسلِّمون
أنفسهم العودة إىل املجتمع بعد نبذ العمل املسلح ،يف مقابل
استفادتهم من العفو أو من عقوبات مخفَّفة .لكن هذا القانون يبدو
أنه كان يصدر عن مقاربة أمنية مل تزل مهيمنة حتى تلك اللحظة؛
ألنه مل يس َع إىل معالجة أسباب األزمة ،وعىل هذا ،مل تكن نتائجه ذات
حل مرب ًما لها.
وزن لتشكِّل ًّ
 23صدر بنا ًء عىل األمر رقم  95 / 12املؤرخ  ،1995/2/25املتضمن تدابري الرحمة ،وكذا
القواعد والرشوط والكيفيات املط َّبقة عىل األشخاص املتابَعني بجرائم اإلرهاب أو التخريب
الذين سلموا أنفسهم تلقائ ًّيا للسلطات املختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهايب
أو تخريبي.

تنس سلطة ما بعد االنقالب املدنية – العسكرية،
يف هذا الوقت ،مل َ
التي كانت منشغلة باملحاربة العنيفة لإلرهاب ،أن تعمل عىل صنع
واجهات سياسية ومدنية ،لتمنح لنفسها االمتداد الشعبي املفقود؛
رئيسا للجمهورية
حيث انتظمت انتخابات رئاسية ث َّبتت زروال ً
بعدما حملته ندوة الوفاق الوطني قبل ذلك إىل رئاسة الدولة،
كام نظمت انتخابات ترشيعية ،فازت فيها ،بالطبع ،األحزاب
املقربة من النخبة الحاكمة ،وعىل رأسها حزب التجمع الوطني
الدميقراطي الذي مل يكن قد مىض عىل تأسيسه أربعة أشهر قبل
إجراء االنتخابات.
لكن هذا الرئيس الذي انتُ ِخب شعبيًّا (مع مالحظة ما شاب العملية من
تزوير مفضوح) ،ليكون انتخابه لبنة يف مسعى بناء الرصح املؤسسايت
الذي كث ًريا ما جرى التبشري به وبقرب اكتامله ،أعلن استقالته بعد
أقل من ثالثة أعوام؛ أي قبل انتهاء واليته الرئاسية بعامني كاملني.
وف ُِّست هذه االستقالة باملسعى التفاويض الرسي لبعض قادة الجيش
الوطني مع قادة التنظيم املسلح املس َّمى "الجيش اإلسالمي لإلنقاذ"
 AISمن دون موافقة الرئيس ،وهو مسعى انتهى بإعالن الجيش
اإلسالمي هدنة من جانب واحد يف ترشين األول /أكتوبر .1997
يبدو أن هذه االستقالة ،عىل الرغم من أنها ك ّرست انطبا ًعا لدى الشارع
الجزائري بهشاشة االستقرار داخل منظومة مؤسسات الدولة ،فتحت
املجال من جهة أخرى لتسوية سياسية ،يبدو أنه كان يجري التحضري لها
منذ مدة من قيادة الجيش التي كانت تبحث لها عن تسويق سيايس مل
يكن يف وسع الرئيس زروال ذي الخلفية العسكرية القيام به.
سيكون انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف نيسان /أبريل 1999
 وهو الذي كان مرشح الجيش بال مواربة  -الواجهة السياسية امل ُثىلالتي ستذهب مبسار التصالح إىل أبعد مدى ممكن ،وستنقله من
إطار "قانون الرحمة" إىل إطار الوئام املدين( ،((2قبل أن ينتهي يف
خطوة الحقة إىل مسعى شامل للمصالحة الوطنية.
أول ما ميكننا أن نلحظه عىل هذا القانون هو أنه مل يكن تدب ًريا
قانون ًّيا محضً ا جرى إقراره بأوامر رئاسية مثل سابقه ،قانون الرحمة،
لكنه ُم ِّرر عىل الهيئات الترشيعية ليأخذ حصانته القانونية ،ثم ُم ِّرر
لالستفتاء الشعبي ليتحصن بإرادة شعبية تعطيه مداه من الصدقية،
ومتنحه سنده االجتامعي.
وألنه كان تدب ًريا منطلقًا من عمق النظام السيايس الحاكم ومن
اقتناعه بجدوى تسوية سلمية لألزمة ،وتعب ًريا عن إرادته لحلحلتها
بعد تلكؤ دام أعوا ًما ،وألنه حظي بتزكية شعبية كبرية (أكرث من
جسد هذا القانون ،ولو نسبيًّا،
 85يف املئة من أصوات املستفتَ ْي)ّ ،
24
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طموح إعادة اإلدماج املدين يف املجتمع لعرشات التائبني ممن تخلَّوا
عن العمل املسلح يف الجبال بعد إعالن الهدنة ،وكانوا ينتظرون
تحصي ًنا قانونيًّا يراعي وضعهم الجديد( .((2لتلك األسباب مجتمعة،
أسفر تطبيق هذا التدبري القانوين بني فرتة إقراره وانتهاء مدته التي
ح ّددها قانون الوئام املدين بستة أشهر (متوز /يوليو  - 1999كانون
الثاين /يناير  )2000عن عودة آالف املسلحني ،وانقطاعهم النهايئ عن
العمل املسلح(.((2

ً
ثالثا :رحلة المصالحة الجزائرية تصل
إلى محطتها النهائية
عىل الرغم من النجاح الظاهر والنتائج اإليجابية ملسعى الوئام
املدين ،مقارنة بنتائج قانون الرحمة ،فإن ذلك ال مينع توجيه جملة
من االنتقادات؛ لعل أبرزها أن هذا القانون ،شأنه شأن سابقه ،قانون
الرحمة ،مل يذهب إىل حد معالجة األزمة الجزائرية يف عمقها ،مبا هي
أزمة سياسية بامتياز ،بل اكتفى مبعالجة بعض أعراضها ومظاهرها،
وعىل رأسها الظواهر ذات املنزع األمني؛ حيث تراجعت أعامل
القتل والتخريب تراج ًعا ملحوظًا ،وإن استمر بعضها ،ولو عىل
نحو استعرايض.

ربمتبس  /لوليأوليأ

والدويل  -حيث أعادت معظم السفارات األوروبية فتح أبوابها،
وتكثّف النشاط الديبلومايس إلبراز الوجه الجديد لجزائر الوئام،
وتحسن وضع
وهو ما أمثر عودة الكثري من االستثامرات األجنبية
ّ
الجزائر وصورتها عىل الصعيد الدويل عمو ًما  -بدا أفق جديد للرئيس
بوتفليقة ،قبيل انتهاء عهدته الرئاسية األوىل ،لتبشري الجزائريني
بإمكانات الذهاب بسياسة الوئام املدين إىل خيار أوسع وأعمق،
وهو خيار تعميق السلم واملصالحة الوطنية الشاملة .لذلك ،سيكون
تبشريه بـ "املصالحة الشاملة" ،ودعوته إليها هام املفردة األساس يف
برنامج ترشحه لوالية رئاسية ثانية ،مثلام كان تبشريه بالوئام املدين
هو املفردة األساس يف برنامج ترشحه للوالية الرئاسية األوىل.
"يجب تشجيع كل عمل من شأنه أن يدفع حركية السلم ،كام يجب
أن تبارش هذه الحركية وتواصل إىل نهايتها"( .((2بهذه العبارات كان
الرئيس بوتفليقة يحث الهيئة الناخبة الجزائرية لتص ِّوت ملرشوع
ميثاق السلم واملصالحة الوطنية .وهو ما استجاب له كثري من
الناخبني ،عىل الرغم من األصوات املعارضة واملعرتضة عىل بعض
بنود املرشوع؛ حيث أصبح بالفعل حقيقة واقعة منذ أيلول /سبتمرب
 ،2005حينام زكَّته أغلبية من األصوات ،تجاوزت  97يف املئة ،ليبدأ
تنفيذه بوصفه قانونًا يف شباط /فرباير .((2(2006

 .1قراءة في مشروع الميثاق من أجل
السلم والمصالحة الوطنية
أ .وصف أفقي لمشروع الميثاق

ميثاق السلم واملصالحة الوطنية هو الوثيقة التي ُعرضت عىل الشعب
لالستفتاء فيها ،وهي مبنزلة اإلطار العام لألحكام القانونية للمصالحة.
يتضمن مرشوع امليثاق املح َّرر يف  16صفحة من القطع املتوسط
باللغتني العربية والفرنسية ديباجة وخمسة محاور أساسية؛ هي كاآليت:

أمام سياسة الوئام املدين الظافرة التي نجحت يف تضييق مساحة
العمل املسلح واسرتجاع الدولة مكانتها عىل الصعيد األفريقي والعريب
 25الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،رئاسة الجمهورية" ،قانون رقم 08-99
مؤ ّرخ يف  29ربيع األ ّول عام  1420املوافق  13يوليو سنة  ،1999يتعلّـق باستعادة الوئام
املد ّين" ،موقع رئاسة الجمهورية الجزائريةhttps://bit.ly/2kvSuj5 :
 26بحسب اإلحصاءات املتاحة ،وصل عدد الذين استفادوا من تدابري قانون الوئام املدين
إىل ما بني  6آالف و 6.5آالف مسلح .وكان عدد املسلحني بني عامي  1993و 1996قد وصل،
بحسب بعض اإلحصاءات ،إىل نحو  30ألف مسلح .وتب ًعا لتقرير أعدّته خل ّية املساعدة
القضائية لتطبيق ميثاق السلم واملصالحة الوطنية التي تم إنشاؤها يف حزيران /يونيو ،2005
قدِّر عدد من تم القضاء عليهم من اإلرهابيني بنحو  17ألف إرهايب يف الفرتة .2006-1992

•الديباجة :جرى فيها تأكيد أهمية نضاالت الشعب الجزائري
ألجل الحرية والكرامة ،وما تع َّرض له بسبب آفة اإلرهاب
الذي كان يرمي إىل تقويض مكسب الدولة والسلم االجتامعي،
وجدوى املصالحة بوصفها ضام ًنا للسلم ورشطًا للتنمية ،وأن
الشعب بتزكيته هذا امليثاق يعبِّ عن عزمه عىل إنهاء املأساة
الوطنية( ((2وإرساء جزائر الغد.

 27انظر خطابه لدى استدعائه الهيئة االنتخابية الستفتاء  16أيلول /سبتمرب يف .1999/8/2
موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية ،يفhttps://bit.ly/2kmBj07 :
 28صــدر تحت رقم  01-06بتاريخ  ،2006/2/27ويتضمن تنفيذ ميثاق السلم
واملصالحة الوطنية.
" 29املأساة الوطنية" هو املصطلح الذي سكَّه خطاب السلطة للتعبري عن أعوام الدم
والرصاص منذ إلغاء املسار االنتخايب ودخول البالد يف أزمة سياسية وأمنية.

دراسات

49

المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

•عرفان الشعب الجزائري لص ّناع نجدة الجمهورية الجزائرية
الدميقراطية الشعبية :يف هذا املحور جرت اإلشادة بدور مؤسسة
الجيش واألسالك األمنية املختلفة وتضحياتها إلنقاذ الجمهورية،
مبس مؤسسات الجمهورية تذ ّر ًعا مبا خلّفته
وتأكيد عدم السامح ِّ
املأساة الوطنية.
•اإلجراءات الرامية إىل استتباب السلم :تتلخص يف بعض الرتتيبات
القانونية لتسوية وضعيات التائبني( ((3واملحكوم عليهم ،عرب
آليات؛ منها :إبطال املتابعات القضائية وإبــدال العقوبات
واإلعفاء من العقوبة والعفو.
•اإلجراءات الرامية إىل تعزيز املصالحة الوطنية :هي إجراءات
تسعى للقضاء عىل بذور البغضاء ،وتشمل إنهاء املضايقات
وإعادة املفصولني إىل مناصبهم وتسوية وضعياتهم االجتامعية
ومنع النشاط السيايس عىل من شارك يف أعامل إرهابية ومن
كانت له مسؤولية يف العبث بالدين وتعاليم اإلسالم.
•إجراءات دعم سياسة التكفل مبلف املفقودين املأساوي :من خالل
رفض رمي الدولة باملسؤولية عن التسبب يف االختفاء والتغييب،
مع تح ُّمل الدولة مصري هؤالء عىل ذمتها ،ومتكني ذوي حقوقهم
من تجاوز املحنة من خالل النص عىل حقهم يف التعويض.

•اإلجراءات الرامية إىل تعزيز التامسك الوطني :تشمل القضاء
خصوصا املواطنني الذين تو ّرط ذووهم
عىل عوامل اإلقصاء،
ً
يف اإلرهاب ،والتكفل بأرس اإلرهابيني .كام ذكَّر امليثاق يف هذا
املحور الشعب برفض أي تدخل أجنبي ،وبأن ينسلك أفراده يف
مسعى البناء الوطني والدفاع عن نظامه الجمهوري التعددي،
وأكد أن الدولة ستعمل عىل ترقية شخصية املجتمع وهويته عرب
النهوض بالجوانب الدينية والثقافية واللسانية.
ولوضع هذه الرتتيبات موضع التنفيذ ،بعد أن حاز امليثاق التأييد
الشعبي ،صــدرت مراسيم وأوامــر رئاسية عدة (يف  28شباط/
فرباير :)2006
•أمــر رقــم  01 / 06يتض َّمـن تنفـيذ ميثـاق السلم
واملصالحة الوطنية.
•مرسوم تعويض ضحايا املأساة الوطنية املفقودين.

" 30التائب" هو املصطلح الذي اشتقه الخطاب الرسمي ،بعد مرحلة الوئام املدين،
عبوا بإرادتهم الطوعية عن التخيل عن العمل املسلح،
للتعبري عن حاالت املسلحني الذين َّ
وهو خطاب تلطيفي إزاء خطابات أخرى تستخدم مصطلحات مثل "اإلرهايب" .ويبدو أن
خاصا باأللفاظ التي تحتاج إىل بحث ودراسة؛
حالة املصالحة الجزائرية أنتجت
قاموسا ًّ
ً
مثل مفاهيم" :املأساة الوطنية" و"ضحايا اإلرهاب" و"التائبني" و"ذوي الحقوق" و"اإلرهاب
الهمجي" و"الفتنة" و"صناع نجدة الجمهورية" و"املفقودين" و"ذوي حقوق املفقودين".

•مرسوم يتعلق بإعانة الدولة لألرس املحرومة التي ابتليت بضلوع
أحد أقاربها يف اإلرهاب.
•مرسوم يتعلق بتعويض ضحايا املأساة الوطنية (إعادة اإلدماج
رسحني من أعاملهم).
أو التعويض للم َّ
•مرسوم يتعلق بكيفيات الترصيح لألشخاص الذين َ ْيثلون أمام
السلطات املختصة.
ب .وصف عمقي لمشروع الميثاق

أهداف ميثاق السلم واملصالحة الوطنية
•التكفل مبلف املفقودين يف بعده االجتامعي السيايس؛ حيث أقر
امليثاق مبدأ التعويض املادي لألرس املعنية.
•التكفل بقضايا األشخاص الذين سلموا أنفسهم ووضعوا السالح؛
حيث ورد يف املادة  24من األمر  01 / 06ما يأيت" :تتخذ الدولـة،
كلام دعت الحـاجـة إىل ذلك ،اإلجـراءات املطلـوبـة ،يف إطـار
القوانني والتنظيامت املعمول بها ،من أجـل رفـع كـل عائق
إداري يواجهـه األشخـاص الذين استفـادوا من أحكـام القانون
املتعلِّق باستعـادة الـوئام املدين".
•التكفل بعائالت اإلرهابيني وإعادة إدماج املفصولني بسبب
املأساة ،وتعويضهم؛ حيث جرى التنصيص عىل أنه ال يجوز
التعرض لألشخاص الذين كان لبعض أقاربهم ضلوع يف األعامل
اإلرهابية أو معاقبتهم عىل ذلك .بل نص القانون أيضً ا عىل
معاقبة كل متييز يف حق هذه األرس.
•العيش بكرامة؛ حيث كفل هذا القانون رصف إعانة متنحها
الدولة لــأرس املحرومة .ونــص ،مبوجب مادته الخامسة
والعرشين ،عىل أن "لكـل من كـان مـوضـوع إجــراءات إداريـة
للتسـريح من العمـل قـررتها الدولـة ،بسبب األفعال املتصلة
باملأساة الوطنية ،يف إطـار املهام املخ َّولة لها ،الحق يف إعادة
إدماجه يف عامل الشغل أو ،عند االقتضاء ،يف تعويض تدفعه
الدولة ،يف إطار الترشيع املعمول به".
•تكريس الحصانة القانونية لألسالك األمنية املختلفة من أي
متابعات محتملة أمام الجهات القضائية ،سواء أكان ذلك داخل
الوطن أم خارجه؛ حيث تم التنصيص مبوجب املادة  45من
األمر رقم  01 / 06أنه" :ال يجوز الرشوع يف أي متابعة ،بصورة
فردية أو جامعية ،يف حق أفراد قوى الدفاع واألمن للجمهورية،
بجميع أسالكها ،بسبب أعامل نُفِّذت من أجل حامية األشخاص
واملمتلكات ،ونجدة األمة ،والحفاظ عىل مؤسسات الجمهورية
الجزائرية الدميقراطية الشعبية".
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•الرتتيبات الوقائية لعدم تكرار املأساة؛ حيث نص القانون،
مبوجب مادته السادسة والعرشين ،عىل منع املامرسة السياسية
عىل جميع األشخاص املسؤولني عن االستعامل املغرض للدين،
الذي أفىض إىل األزمة ،وكذا عىل الذين شاركوا يف أعامل إرهابية.

املصالحة الوطنية :الحصيلة
ال بد من اإلشارة إىل أن تدبري املصالحة الوطنية  -بغض النظر عن
االنتقادات التي نُس ّجلها عىل الرؤية التي وجهته ،أو الطريقة التي
نصت عىل ذلك أرضية امليثاق" ،غاية ينشدها
طُ ِّبق بها – كان ،مثلام َّ
الشعب الجزائري" ،و"أنها مطلب غري قابل للتأجيل ،نظ ًرا ملا تواجهه
الجزائر من تحديات التنمية العديدة"(.((3
رصح به عدد من املتابعني أو املعنيني مبارشة
أسفر تطبيقها ،مثلام َّ
مبلفها ،عن إيجابيات كثرية ،مع تسجيلهم أيضً ا بعض امللحوظات
بخصوص بعض املسائل املستجدة التي مل ينتبه إليها نص امليثاق
أو النصوص التطبيقية الخاصة(((3؛ إذ َّرصح رئيس خلية املساعدة
القضائية املكلفة بتطبيق ميثاق السلم واملصالحة الوطنية،
وهي هيئة أُ ِّسست يف حزيران /يونيو  ،2005وانتهت مهمتها
يف حزيران /يونيو  ،2015بأن الحصيلة كانت إيجابية ج ًدا ،وأن
امليثاق طُ ِّبق بنسبة  95يف املئة ،وشملت إجراءات السلم واملصالحة
أربع فئات(:((3
•فئة األشخاص الراغبني يف تسليم أنفسهم طواعية.
•فئة املفقودين.

•فئة األشخاص اإلرهابيني.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

مستهم إجراءات املصالحة الوطنية؛
•أكرث من  15ألف شخص َّ
منهم  6آالف شخص استفادوا من تدابري الوئام املدين قبل ذلك.
•استفادت من التعويض  7100عائلة مفقود من مجموع 7144
عائلة معنية.

•استفادت من التعويضات املالية  11224عائلة إرهايب محرومة،
من ضمن قامئة رسمية باإلرهابيني الذين تم القضاء عليهم،
املق َّدرين بـ  17ألف إرهايب.

•أعيد إدماج أكرث من  4300شخص يف مناصب عملهم بعد
ترسيحهم منها أيام األزمة.
نص عليها امليثاق ،واملتعلقة برتقية
وأما بخصوص البنود األخرى التي َّ
الهوية والشخصية الوطنية ،والنهوض بالجوانب الدينية ،فأوضح
الوزير املنتدب املكلف بالشؤون املغاربية واألفريقية ،عبد القادر
مساهل ،يف عرضه إسرتاتيجية الجزائر ملكافحة اإلرهاب ،أن القضاء
مهم لهذه اإلسرتاتيجية التي متثلت يف
عىل التطرف كان محو ًرا ًّ
"تعزيز أسس املرجعية الدينية الوطنية من خالل ترقية ثقافة اإلسالم
الذي يدعو إىل اإلنسانية والتسامح واالنسجام االجتامعي" .ومن بني
اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر يف هذا املجال ،يف رأيه(:((3
•حامية الرتاث الديني من األفكار املتنافية مع املرجعية الدينية
الوطنية ،واسرتجاع املسجد ملهمته الحقيقية يف املجاالت الدينية
والثقافية واالجتامعية والرتبوية.
•إعداد خريطة وطنية جديدة للمساجد ،وإدراج موضوع الوقاية
من التطرف العنيف يف خطب األمئة ،إىل جانب التعليم القرآين
والجوانب الدينية األخرى.

رسحني من عملهم بسبب ضلوعهم يف
•فئة األشخاص امل َّ
أعامل إرهابية.
فبي رئيس اللجنة أن:
أما عن الحصيلة اإلحصائية باألرقامَّ ،

•مشاركة املرشدين الدينيني يف نشاطات التوعية الجوارية حول
ظاهرة العنف والتطرف.

 31الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،مرشوع امليثاق من أجل السلم واملصالحة
الوطنية" ،2005/9/29 ،ص .8
 32نبّه بعض الحقوقيني إىل أن من بني الجوانب التي أغفلها ميثاق السلم واملصالحة ملف
األطفال املولودين يف الجبال ،وهم الذين بلغ عددهم نحو  500طفل ،إضافة إىل األشخاص
الذين ُسجنوا بشبهة اإلرهاب ثم ب َّرأتهم املحاكم من دون أن يتلقوا تعويضً ا عن الرضر ،وكذا
األشخاص الذين كانوا محل اعتقاالت إدارية بال محاكمة ،أو األشخاص املترضرين اقتصاديًّا
من املأساة الوطنية؛ وهي أمور تستدعي إطالق تدابري قانونية تكميلية لهذا امليثاق ،تشمل
هذه الفئات املترضرة .انظر" :خلية املساعدة لتطبيق ميثاق السلم واملصالحة الوطنية تسلم
تقريرها للرئيس بوتفليقة هذا األسبوع :قسنطيني يقرتح توسيع املصالحة إىل عفو شامل"،
النرص ،2015/9/27 ،شوهد يف  ،2018/9/24يفhttps://bit.ly/2rq7tw7 :
 33انظر" :مروان عزي يؤكد مبناسبة مرور تسع سنوات عىل تطبيق امليثاق 9 :آالف
شخص استفادوا من إجراءات السلم واملصالحة الوطنية" ،جريدة املساء ،2014/9/29 ،شوهد
يف  ،2018/9/24يفhttps://bit.ly/2jAoksG :

•إطالق رابطة علامء الساحل من أجل إسالم معتدل وسلمي.

•إعادة تنظيم هيئة الفتوى وتكوين وتأطري األمئة املدع ِّوين
ملامرسة مهامتهم يف وسط الجالية الجزائرية املقيمة يف الخارج.
•مرشوع إنشاء مرصد وطني ملكافحة التطرف الديني.
مع ذلك ،يبدو أن الحامسة والفاعلية يف تنشيط هذه اإلجراءات
ووضعها ح ّيز التنفيذ ،كانتا دون السويّة التي ميكن أن نلمسها إزاء
تنفيذ بنود مرشوع امليثاق األخرى املتعلقة بتسوية األمور املادية
رسحني والتكفُّل بضحايا اإلرهاب ،وغري ذلك.
وإعادة إدماج امل َّ
" 34مساهل :املصالحة الوطنية حافظت عىل تالحم وانسجام املجتمع الجزائري" ،اإلذاعة
الجزائرية ،2015/2/20 ،شوهد يف  ،2018/9/24يفhttps://bit.ly/2FPFr2e :

دراسات
المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

ومع أن هناك جه ًدا تضطّلع به وزارة الشؤون الدينية ،عىل اعتبار
أن املسألة ته ّمها من جوانب عدة ،يف اتجاه إعادة اسرتجاع مؤسسة
املسجد دورها املحوري يف هذا الصدد وتنظيمها نشاطات وفعاليات
دينية وتثقيفية عدة ،كان من أبرزها املؤمتر الدويل لعلامء دول
الساحل الذي انتظم يف الجزائر ألجل السعي نحو بناء ما ميكن
تسميته هيئة دينية ُعلَامئية عابرة الحدود ،تضطلع برتسيخ اإلسالم
املعتدل والتص ِّدي للتيارات التكفريية ،واملبادرات األخرى؛ فإنها مل تزل
مرتددة يف وضع بعض املرشوعات ذات العمق اإلسرتاتيجي الديني
موضع التنفيذ ،ومن ذلك تأسيس دار لإلفتاء تكون مرج ًعا للفتوى
يف الجزائر ،واستحداث منصب ٍ
مفت للجمهورية ،يف وقت يلجأ كثري
خصوصا الشباب املتدينني منهم ،إىل استرياد الفتاوى
من الجزائريني،
ً
واألفكار الدينية من بيئات أخرى خارج الجزائر ،أصبحت تغزو الفضاء
الديني الجزائري وتش ِّوش عىل انتامئه الس ِّني ،املاليك واألشعري.

رابعا :المصالحة الوطنية الجزائرية:
ً
محاولة نقد من أجل أفق جديد للتصالح
هناك جوانب قصور مهمة ميكن أي متابع أن يلحظها عىل التجربة
الجزائرية يف املصالحة ،إذا ما قورنت بتجارب أخرى قريبة منها،
مثل التجربة التشيلية أو التجربة الجنوب أفريقية أو حتى التجربة
املغربية أو تجارب أخرى كثرية.
بدايةً ،ميكن ألي متابع أن يلحظ الرؤية التي يصدر عنها مرشوع
املصالحة الوطنية يف الجزائر ،وهي رؤية جمعت بني املسارين
السيايس واألمني ،لكنها ال تعني تحويل الرصاع إىل املستوى السيايس
ملحاولة إيجاد حل ميس األسباب األساسية ،وال يكتفي مبالمسة
األعراض فحسب ،وإمنا تعني نقل الرصاع جزئ ًّيا إىل املستوى السيايس،
مع الحفاظ عىل املواجهة األمنية .هذه االزدواجية أفرغت تدبري
املصالحة الوطنية يف الجزائر من الكثري من أبعاده الحقيقية املتمثلة
يف نقل الرصاع إىل حيّزه السيايس؛ حيث يستعاض عن الرصاع املسلح
بالتنافس السيايس من أجل تحقيق أهداف كل طرف(.((3
انتهت تجارب املصالحة يف أغلبية البالد ،التي عرفت أزمات
سياسية وأمنية ،إىل إقرار مسارات للتصالح ،استُعيض فيها عن
الرصاع العنيف الذي ميز حقبة ما قبل املصالحة مبسار للتسوية
عب نحو
السياسية ،انتظمت فيه أمور الدولة واملجتمع ،لتَ ُ
مرحلة متهيدية لتحقيق االنتقال الدميقراطي ،ومن ث َ َّم تثبيت
الدميقراطية وتحقيق التداول السلمي للسلطة .أما يف الجزائر،
35
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وبغض النظر عن بعض الخصائص اإليجابية يف مرشوع امليثاق
من أجل السلم واملصالحة  -وهي جوانب ال ميكن إنكارها؛ إذ
استطاع هذا املرشوع تخفيض منسوب العنف ،والح َّد من الكثري
من الظواهر السلبية املوروثة عن مرحلة النزاع املسلح وفتح
املجال ملناخ جديد يف جزائر األلفية الجديدة  -فإن عدد نقاط
الضعف التي سجلتها الجهات السياسية والحقوقية ما زال يلقي
بظالله عىل هذا املرشوع.

وصف األمني العام السابق
يلخِّص
املوقف إزاء نص مرشوع امليثاق ُ
َ
لحزب جبهة التحرير الوطني ،عبد الحميد مهري ،له بأنه "يتضمن
ما ميكن قبوله وما ميكن رفضه" ،ويف هذا الشأن يؤكد مهري أن
مرشوع امليثاق يتضمن صيغة تجمع بني اليشء ونقيضه؛ فالشق
األول منه ال يثري أي خالف ،ألنه يتعلق بجملة اإلجراءات القانونية
واإلدارية التي ترمي إىل معالجة بعض مظامل األزمة وتجاوزاتها
وآثارها ،وهذا أمر مطلوب يف كل مصالحة حقيقية ،لكنه ليس
املصالحة كلها .أما الشق الثاين فريمي ،يف رأيه ،إىل تزكية السياسات
التي اتُّبِعت يف معالجة األزمة منذ إيقاف املسار االنتخايب ،وهي
السياسات التي كانت سب ًبا يف األزمة؛ حيث تم اإلبقاء عىل سياسة
اإلقصاء التي بدأت يف عام  ،1992فكيف ميكن ،إذًا ،الجمع بني
اليشء ونقيضه(((3؟
بالرجوع إىل أرضية املصالحة الوطنية وما تبعها من نصوص أوامر
ومراسيم ،وباالستناد إىل ملحوظات عدد من الكتَّاب ،ميكن تسجيل
نقاط الثلب اآلتية:
•حرص معالجة األزمــة يف جوانبها األمنية وآثارها اإلنسانية
ويتبي هذا من خالل مراجعة مسحية لألوامر
واالجتامعية،
َّ
واملراسيم الصادرة؛ إذ ترمي كلها ،تقريبًا ،إىل معالجة مسائل
تعويض الضحايا واملفقودين ،وتكفُّل الدولة بإعانة األرس

 36انظر :عبد الحميد مهري" ،امليثاق مرشح ليكون مصحف عثامن واملرجع الوحيد"،
جريدة الرشوق اليومي ،2005/9/22 ،ص .5
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أو كام هي الحال يف التجربة املغربية التي أُ ِّسست فيها
لجنة لإلنصاف واملصالحة ،وغريها من التجارب.

املحرومة من أقارب اإلرهابيني ،وبكيفيات الترصيح لألشخاص
الذين َ ْيثلون أمام السلطات األمنية والقضائية حال تسليم
أنفسهم وتخلّيهم عن النشاط املسلح .وال نكاد نعرث يف هذا
الصدد عىل إجـراءات ومقاربات تأيت عىل معالجة الجوانب
األعمق من األزمة ،وتدعم استدامة السلم يف املجتمع وتك ِّرسه
خيا ًرا نهائ ًّيا وثقافة معيشة.
•رفض معالجة األسباب واآلثار السياسية لألزمة؛ إذ ُص ِّمم ميثاق
السلم واملصالحة ،كام يرى مهري ،ضمن حدود ورؤية ترفض أن
تعرتف بأن عمق األزمة هو سيايس بامتياز(.((3

يف الحالة الجزائرية ،ال نعرث عىل يشء من هذا القبيل؛ حيث
ركزت مؤسسة صنع القرار التي طرحت مرشوع املصالحة عىل
سبل الخروج من األزمة ومسح آثارها يف أرسع وقت ،ومن هذا
الباب تفادت أي محاولة للتعامل مع املايض ،واستنكفت عن
تشكيل لجنة لكشف الحقيقة(.((4
إن غلق الباب عىل املايض ،كام يش ِّدد بعض الدارسني ،ممكن بعد
تشكيل صورة واضحة وصحيحة حول هذا املايض فحسب(،((4
وهذا شأن اضطلعت به ،يف تجارب املصالحة املعروفة كلها،
لجان الحقيقة واملصالحة؛ ليس دامئًا بهدف إنزال العقاب مبن
تسبب يف جروح مادية ومعنوية خالل فرتة األزمة ،لكن ألجل
استعادة الذاكرة الجمعية وتشكيل رواية مشرتكة ومتفق عليها
إزاء هذا املايض األليم ،وليكون ذلك أفضل طريق بغية تحقيق
التسامح وبناء املستقبل املشرتك .وهذا أمر ال نعرث عليه يف
التجربة الجزائرية؛ حيث جرت التغطية عىل فرتة تجاوزت
العقد من الزمن من دون أدىن بحث يف أسبابها ،عىل الرغم
من أن الرواية الرسمية التي يزكّيها ميثاق السلم واملصالحة
بج َّرة قلم ،كام يقول مهري ،ال تغطي الحقيقة كاملة( .((4وهذه
مسألة خطرة ،يف رأي بعض املتخصصني ،ألن تب ِّني صيغة
مصالحة من دون معرفة ما الذي حصل؟ ومن كان سب ًبا فيه؟
وملاذا؟ وألي غاية وهدف؟ هو تب ِّني صيغة منقوصة كفيلة
بإعادة إنتاج األزمة وتج ُّدد اندالعها يف أي لحظة؛ وذلك "ألن
املذابح الجامعية وقتل النساء واألطفال وفقد عرشات اآلالف
من املواطنني يف ظروف غامضة [ ]...ليست أحداث ًا عادية يف
تاريخ األمم .وأسوأ طريقة للتعامل معها هي محاولة تغطيتها
بالنسيان وإقامة الحواجز دون معرفة األسباب والظروف التي
ولّدتها"(.((4

•افتقار تجربة املصالحة الجزائرية لرشوط املصالحة الشاملة .ويف
هذا اإلطار ،يرص بعض املشتغلني مبوضوع املصالحة يف الجزائر
عىل إبراز العيوب اآلتية:

––تفادي التعامل مع املايض ،واالستنكاف عن تشكيل لجان
كشف الحقيقة
من املثري حقًّا أن مرشوع املصالحة ،يف طبعته الجزائرية ،ال
يلتفت يف األساس إىل هذه املسألة ،عىل أهميتها؛ فالضابط
الذي تشري إليه جميع أدبيات املصالحة وتجاربها يقتيض أن ال
مصالحة من دون مصارحة وكشف للحقيقة.
يف تجارب املصالحة املعارصة كلها تقريبًا ،جرى تأسيس
وترسيم لجان للحقيقة واإلنصاف واملصالحة Truth and
 ،Reconciliation Commissionسواء يف الدول الغربية
املتقدمة التي سعت ملعالجة أخطاء بعض السياسات يف
مجتمعاتها( ،((3أم يف دول العامل الثالث ،كام هي حال
التجربة الجنوب أفريقية؛ حيث أُ ِّسست لجنة مشابهة،
تف ّرعت منها لجان فرعية :للعفو Committee on
 Amnestyوالنتهاكات حقوق اإلنسان Committee on
 ،Human RightsViolationsوللتعويض وإعادة االعتبار
،((3( Committee on Reparation and Rehabilitation
 37انظر :عبد الحميد مهري" ،املصالحة الوطنية مل تكن يف حاجة إىل استفتاء" ،جريدة
الرشوق اليومي ،2005/11/6 ،ص .5
 38انظر:
David K. Androff, "Adaptations of Truth and Reconciliation Commissions in
the North American Context: Local Examples of a Global Restorative Justice
Intervention," Advances in Social Work, vol. 13, no. 2 (Summer 2012), pp.
408-419, at: https://bit.ly/2HVQ35u
 39انظر:
Eszter Kirs, "Bridge between the Period of Violence and the Peaceful
Living Together: Thoughts on the Reconciliation Process in SouthAfrica," Miskolc Journal of International Law, vol. 2, no. 3 (2005), pp 42,
at: https://bit.ly/2rqm0Yu

خصوصا عائالت
أمام الضغوط التي مارسها بعض الحقوقيني،
ً
املفقودين واملغيَّبني ،أسست السلطة يف عام  2003اللجنة
الوطنية االستشارية لحامية وترقية حقوق اإلنسان ،برئاسة
رجل القانون فــاروق قسنطيني ،ملتابعة ملف املفقودين،
لكن من دون صالحيات ذات مغزى ،ما دعا بعض الدارسني
40
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 42مهري" ،امليثاق مرشح ليكون مصحف عثامن".
 43املرجع نفسه.

41 Kirs, p 45.

دراسات
المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

إىل تأكيد أنها كانت أشبه مبناورة ألجل ربح الوقت .وبعدها،
يف حزيران /يونيو  ،2005أسست السلطة خل ّية املساعدة
القضائية ،وكلَّفتها مبتابعة تطبيق ميثاق السلم واملصالحة
الوطنية ،من دون أن يكون لها هي األخرى ميزات وصالحيات
لجان الحقيقة واملصالحة.

––الخروق القانونية يف نص امليثاق
يتحدث املهتمون بأدبيات املصالحة والعفو الشامل عن ثالثة
رشوط أساسية ينبغي توافرها يف أي مرشوع عفو أو تصالُحّ :أل
وأل يقف عائقًا أمام
يكون متعارضً ا مع نصوص القانون الدويلّ ،
عمليات املساءلة ،وأن يكون قد جرى تب ِّنيه عىل نحو يعكس
إرادة الشعب .ويرى الباحث فالريي أرنولد Valerie Arnould
أن امليثاق من أجل السلم واملصالحة الجزائري يُبِني ضعفًا
شدي ًدا إزاء النقاط الثالث السابقة(.((4
من املسائل التي أثارت جدلً يف هذا الخصوص ما يتعلق
بحجر النشاط السيايس عىل األشخاص الذين تو ّرطوا يف املأساة
الوطنية؛ حيث جرى التنصيص عىل أن "تُ َنع مامرسة النشاط
السيايس ،بأي شكل من األشكال ،عىل كل شخص مسؤول عن
االستعامل املغرض للدين الذي أفىض إىل املأساة الوطنية .كام
تُ َنع مامرسة النشاط السيايس عىل كل من شارك يف األعامل
اإلرهابية ويرفض ،بالرغم من الخسائر التي سببها اإلرهاب
واستعامل الدين ألغراض إجرامية ،اإلقرار مبسؤوليته يف وضع
وتطبيق سياسة مت ِّجد العنف ضد األ َّمة ومؤسسات الدولة"(.((4
وهذه مسألة شكَّك بعض املتخصصني يف مدى دستوريتها؛ حيث
يجري مبوجبها تجريد مجموعات من املواطنني ،مبواصفات قابلة
للتمطيط والتأويل ،كام يقول مهري( ،((4من حقوقهم املدنية
وحريّتهم املكفولة دستوريًّا ،من دون املرور عىل املؤسسة
القضائية التي يحق لها وحدها النظر يف قضايا كهذه.
وهناك مسألة أخرى ذات أهمية قصوى تتعلق بالتنصيص
عىل منح الحصانة لقوات األمن والجيش( ((4من أي متابعات
محتملة أمام الجهات القضائية داخل الوطن أو خارجه ،وهذا
ما يؤسس ،بحسب بعض الدارسني ،منطق اإلفالت من العقاب،
"44 Valerie Arnould, "Amnesty, Peace and Reconciliation in Algeria,
Conflict, Security & Development, vol. 7, no. 2 (June 2007), pp. 239.
 45انظر :املادة  26من القسم الثالث املتعلق بإجراءات الوقاية من تكرار املأساة
الوطنية يف :األمر رقم  ،01-06بتاريخ  ،2006/2/27املتض ِّمـن تنفـيذ ميثـاق السلم
واملصالحة الوطنيـة.
 46مهري" ،امليثاق مرشح ليكون مصحف عثامن".
 47انظر :املادة  45من األمر رقم .01 / 06
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وهو أمر يتعارض مع رشوط إقرار السالم الدائم؛ ويتساءل
هؤالء الدارسون :كيف يجري تحصني أشخاص أو جهات ميكن
أن ت ُثبِت عمليات التحقيق تو ّرطها؟ ولعل هذا هو ما جعل
بعض الناشطني الحقوقيني والباحثني مييل إىل الرأي القائل
إن الهدف من امليثاق من أجل السلم هو تحصني القوات
الحكومية أكرث من تعزيز السلم واملصالحة الوطنية؛ وأن تزكية
مسعى املصالحة يف طبعتها الثانية يف عام  2005كان أم ًرا مل ًّحا
يف أوساط النخبة العسكرية ،لطأمنتهم عىل مستقبلهم بعد
سلسلة الشكاوى التي قُ ِّدمت أمام املحاكم األوروبية يف عامي
 2001و 2002ضد اللواء خالد نزار ،وهو الشخصية الرئيسة
املسؤولة عن أحداث ما بعد عام .((4(1992

––مصالحة التوازنات الظرفية
بعدما تعالت األصــوات املنتقدة ميثاق السلم واملصالحة
الوطنية ،خرج الرئيس بوتفليقة يف عدد من املرات ليؤكد أن
هذه الصيغة من املصالحة هي أكرب ما ميكن فعله يف الوقت
الراهن ،وهي املخرج األمثل ،إن مل يكن الوحيد ،الذي تتيحه
التوازنات الوطنية ،وهو الذي سينري الطريق املؤدية غ ًدا إىل
الحلول النهائية(.((4
قطعت تجربة املصالحة الجزائرية أكرث من عقد كامل بني
مبادرة قانون الرحمة ثم قانون الوئام املدين يك تصل إىل محطة
املصالحة الشاملة ،مع إقرار ترتيبات ميثاق السلم املستفتى
فيه يف أيلول /سبتمرب  .2005وكان هذا التلكؤ يف حل األزمة
املجتمعية م َّرب ًرا دامئًا مبنطق التوازنات داخل النظام الحاكم.
ويبدو أن الوقت ما زال بعي ًدا للوصول بتجربة املصالحة
سمه الرئيس بوتفليقة "الحلول
الوطنية الجزائرية إىل مرحلة ما ّ
النهائية"( ((5التي ميكن من خاللها الجزائريني أن ينعموا بسالم
مستدام مؤسس عىل معرفة الحقيقة الكاملة حول "العرشية
السوداء" ،يك ال تتكرر يف تاريخهم مرة ثانية .فهل سيكون
ذلك ممك ًنا؟ أم هل إن ذلك بعيد املنال؟ ذلك ما سيخربنا
به املستقبل.
48 Arnould, p. 240, pp. 248-249.
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 50مل نشهد ،منذ إقرار ميثاق السلم واملصالحة ،أي إجراءات أخرى نوعية تنقل هذا
التدبري املهم إىل أفق التصالح الشامل ،أو تدعمه ببعض اآلليات األخرى التي تجعل من
تجربة املصالحة الجزائرية تجربة مرجعية بامتياز ،سوى بعض املسالك االحتفائية التي
تس ِّوق للتجربة عىل صعيد محيل ودويل؛ آخرها تصديق الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 8
كانون األول /ديسمرب  ،2017مببادرة من الجزائر ،الئحة تعلن "يوم  16أيار /مايو يو ًما عامليًّا
للعيش م ًعا بسالم" ،أعقبها تسويق سيايس داخيل إلحياء هذا اليوم عرب عدد من املبادرات
الرتبوية والثقافية ونشاطات التوعية التي كان آخرها ترسيم موضوع "العيش م ًعا بسالم"
درسا افتتاحيًّا ملختلف األطوار التعليمية للسنة الدراسية .2019 /2018
بوصفه ً
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