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Abstract:  

 The phenomenon of terrorism is one of the most dangerous 

phenomenon which affects the growth and development of societies 

negatively. It produces disastrous effects in the population by sowing 

fear, intimidation, terror, instability and the feeling of insecurity. 

Terrorism negatively affects development opportunities through the 
loss of human lives and the destruction of infrastructure. It is a 

global phenomenon that has not spared states. Algeria is one of the 

countries that has suffered the scourge of terrorist crime, which has 

cost its loss of lives and damage to its infrastructure estimated at 

billions of dollars. In the fight against this phenomenon, Algeria has 

exceptional experience and practices which deserve to be studied and 
analyzed. This scourge has been fought by various policies, initially 

dissuasive and eradicating, such as those carried out by the national 

army and other security forces, and it ended with a policy of 

reconciliation. The Algerian state is continuing its efforts, both 

internally, regionally and internationally to eradicate this 
phenomenon. Our study of this experience will be an analytical and 

evaluative study at all levels. 

Key words: Algeria, Terrorism, Violence, Victims, Experience, Strategy, 
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ي مكافحة اإلرهاب
 
 التجربة الجزائرية ف

 
وك حورية   2مبر

 

 الملخص
ي تؤثر سلبا عىل نمو المجتمعات وتطورها، وتخلف 

ظاهرة اإلرهاب من أخطر الظواهر الت 
وي    ع والرعب وعدم االستقرا ي نفوس األفراد بإشاعة الخوف والت 

 
ر والشعور نتائج وخيمة ف

ي 
 
بانعدام األمن، يؤثر اإلرهاب سلبا عىل فرص التنمية من خالل ما يخلفه من خسائر ف
ي الهياكل األساسية. وهو ظاهرة عالمية لم تسلم الدول منها، 

 
ية، وتدمتر ف األرواح البشر

ي األرواح 
 
ي كلفتها خسائر ف

ي عانت ويالت الجريمة اإلرهابية الت 
والجزائر من أوائل الت 

ا ة استثنائية وتجربة وأض  ي البت  التحية قدرت بماليتر الدوالرات، وتملك الجزائر ختر
 
ر ف

ي مجال مكافحة هذه الظاهرة، إذ تصدت لها بأساليب 
 
تستحق الدراسة والتحليل ف

ي وقوى األمن 
وسياسات مختلفة كانت بدايتها ردعية استئصالية قادها الجيش الوطت 

ا زالت الدولة تبذل جهودا عىل المستوى الداخىلي األخرى وانتهت بسياسة المصالحة. وم
واإلقليمي والدولي من أجل اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، ودراستنا لهذه التجربة 

 .سوف تكون دراسة تحليلية تقيميه لكل مراحلها

اتيجية، جربة، تضحايا ، عنف، إرهاب ،الجزائر : الكلمات المفتاحية ، مكافحة، مقاربة، است 
ي ، تدابتر الرحمة ،دعر ، قوانير  

 .المصالحة الوطنية، الوئام المدن 
 
 

 : المقدمة
، وتؤثر عىل حيوية  ا يهدد المجتمع والنظام العام بالنظر لعدد الضحايا المستهدفير  تشكل األعمال اإلرهابية خطرا كبتر

وي    ع  المصالح والمنشآت والمؤسسات، وتخلف نتائج ي نفوس السكان بإشاعة الخوف والت 
 
والرعب وعدم وخيمة ف

ي هذا العرص، فال  االستقرار
 
ي تواجهها المجتمعات ف

والشعور بانعدام األمن، ويعتتر اإلرهاب من أخطر التحديات الت 
توجد دولة بمنأى كامل عن مخاطر الجرائم اإلرهابية وتداعياتها، وبات التصدي لهذه الظاهرة الشغل الشاغل لكل دول 

ب  ي العالم فهي ال تعرف الحدود وال األوطان، فاإلرهاب عندما يختار العالم، فالجريمة اإلرهابية ترص 
 
ي كل مكان ف

 
ف

 ضحاياه ال يفرق بير  الحضارات واألديان واألنظمة، فهو ال ينتمي إل حضارة وال ينتسب إل دين وال يعرف والًء لنظام. 

ي األهداف والقيم واإليديولوجيات بير  األف
 
راد والجماعات والدول، والظاهرة عىل تعتر ظاهرة اإلرهاب عىل التصادم ف

ة ومتنوعة،  جانب كبتر من التعقيد، فمن الصعب جدا معرفة السبب الذي يحدد بدايتها ويحكم مسارها، فأسبابها كثتر
ي تحظ  بها الظاهرة، فلقد أوالها المختصون بالدراسة والبحث المستفيض. وال شك أن القضاء عليها 

ونظرا لألهمية الت 
سة األسباب الكامنة وراءها والعمل عىل إزالتها من جهة، وصوال إل مكافحة الظاهرة بحد ذاتها من جهة يستلزم درا

ي إعطاء مفهوم  واضح لإلرهاب
 
يعات تضمنت قواعد موضوعية  أخرى. فإذا كانت الدول قد اختلفت ف واعتمدت تشر

ي مجال مكافحة هذه الظاهرة، إذ تعتتر من بير  وإجرائية متباينة، فإن للجزائر تجربة خاصة تستحق الدراسة والتحليل 
 
ف

ي البت  التحية قدرت بماليتر 
 
ارا ف ي األرواح وأض 

 
ي كلفتها خسائر ف

ي عانت من ويالت الجريمة اإلرهابية الت 
الدول الت 

ة، تزامنت مع  ي إجراءات قانونية خاصة ومتمتر 
 
الدوالرات، حيث تصدت لها بأساليب وسياسات مختلفة تمثلت ف

ي  السياسة
 
ي وقوى األمن األخرى، اعتمدت فيها عىل أسلوب القمع ف

ي قادها الجيش الوطت 
الردعية االستئصالية الت 

اتيجية خاصة معتمدة عىل سياسة المصالحة الوطنية من خالل  المتابعة والمعالجة القانونية، وانتهت بانتهاج است 
لدولة تبذل جهودا عىل المستوى الداخىلي واإلقليمي إجراءات السلم وعدم المتابعة واإلعفاء من العقاب، وما زالت ا

 ة اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها. والدولي من أجل القضاء عىل آثارها محاول
 

 إشكالية الدراسة
ورة قصوى لتجنب مخاطرة، وتجربة  ي حياة الفرد والجماعة وض 

 
أصبحت دراسة ظاهرة اإلرهاب واقعة اجتماعية ف

ي بيان الجزائر واحدة من التجارب ا
 
ي تستحق الدراسة الستخالص العتر والدروس، وتتمحور إشكالية موضوع الدراسة ف

لت 
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ي الحد من 
 
ي مكافحته وإل أي مدى حققت هذه التجربة أهدافها ف

 
ي انتهجتها الجزائر ف

اتيجية الت  مفهوم اإلرهاب واالست 
 ظاهرة اإلرهاب ودرء خطرها. 

ي مرت بها ولإلجابة عىل هذه اإلشكالية نحاول أن نركز 
عىل مفهوم اإلرهاب خلفياته أسبابه والمراحل األساسية الت 

ي مكافحته، وبيان ما لهذه التجربة من إيجابيات وما عليها من مآخذ وسلبيا
 
ت وذلك من خالل التجربة الجزائرية ف

 العناض التالية: 

 مفهوم اإلرهاب  :المبحث األول -

 تعريف اإلرهاب  :المطلب األول -

ي المطلب الثا -
ي الجزائر  أسباب اإلرهاب :ن 

 
 ف

ي  -
ي مكافحة اإلرهاب :المبحث الثان 

 
 سياسة الجزائر ف

 سياسة المكافحة األمنية  :المطلب األول -

ي  -
 سياسة السلم والمصالحة :المطلب الثان 

 خاتمة -
 

 مفهوم اإلرهاب  :المبحث األول
، فلقد قدمت آالف ا بير  المختصير  ات  أثار تحديد مفهوم اإلرهاب اختالفا كبتر البحوث والكتب ومئات الندوات وعشر

ي تحديد المقصود باإلرهاب ما زال قائما )شكري، 
 
ي هذا المجال، إال أن التفاوت واالختالف ف

 
(. 1991االتفاقيات الدولية ف

ا ونحاول فيما يىلي أن نتعرض للمقصود باإلرهاب من خالل تعريفاته المتعددة اللغوية والفقهية والقانونية، ثم ندرس فيم
 بعد أسبابه. 

 تعريف اإلرهاب  :المطلب األول
ي اللغة واالصطالح والفقه والقانون. 

 
 لإللمام بمعرفة معت  اإلرهاب نحاول أن نستعرض تعريف كلمة إرهاب ف

 تعريف اإلرهاب لغة :الفرع األول
عه، وهو المعت  ن فه وفزَّ ي خوَّ

ا يعت 
ً
فسه الذي يدل عليه الفعل اإلرهاب لغة كلمة مشتقة من الفعل أرهب، وأرهب فالن

َب. أما الفعل َرِهَب، َيْرهُب فمعناه خاف، فيقال
ّ
ء أي خافه، وأرهب فالنا بمعت  أخافه، وهي كلمة  :المشدد َره ي

َرِهَب الشر
 ، ي
ي اللغة العربية أساسها ومعناها الخوف والفزع، )الجهمان 

 
وهي مشتقة من   terrorisme( واإلرهاب بمعت  2002حديثة ف

ي  terreurكلمة 
 
ي كانت ترهب  1898ظهرت ف

ي ملحق األكاديمية الفرنسية لوصف حكومة الثورة الفرنسية الملكية الت 
 
ف

ي (Mnaouri, 2015) (، 7)بن بيه، صفحة  الشعب باسم الحرية، فكان اإلرهاب وصف لنظام الحكم
 
وظهرت الكلمة ف

، خطف  "مجموعة أعمال العنف :أنهاالذي يعرفها ب  Larousseمعاجم اللغة الالتينية كالقاموس الفرنشي  ي )هجوم إرهانر
از عىل حكومة، أو إلشباع الكراهية حيال  ي ترتكبها منظمات أو أفراد لخلق جو من الالأمن لممارسة االبت  

الرهائن.. الخ( الت 
 طائفة أو بلد أو نظام"

« Ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une organisation ou un 
individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour 

satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système » (Dictionnaire Larousse).  
اإلرهاب “جاء فيه:  terreurبمعت  الرعب  terrorismeتعريفا لكلمة اإلرهاب   Le Robertالفرنشي ولقد أورد القاموس   

 .هو االستعمال المنظم للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي )كاالعتداءات والهجمات والتخريب وأخذ الرهائن("

 Emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique ; les actes de violence (attentats, 
destructions, prises d'otages). Actes de terrorisme (Dictionnaire le Robert). 

ية الصادر عن مطابع أكسفورد فيعرف اإلرهاب بأنه "استخدام الرعب خصوصا لتحقيق  :أما قاموس اللغة االنجلتر 
 أغراض سياسية". )مخيمر، بال تاري    خ(. 

ي 
 
اإلرهاب باعتباره واقعا ملموسا من الممكن تحديده، لكن تصنيف فعل معير  عىل أنه  :صطالحااإلرهاب ا :الفرع الثان

 مما توضحها، فمن غتر الممكن أن 
ي تربك األمور أكتر

ي استخدام بعض المصطلحات العامة الت 
 
ي غالبا ما ينحرص ف إرهانر

ي كولومبيا، الكفاح 
 
ي نفس المستوى ؟ إرهاب المخدرات للمقاتلير  ف

 
المسلح لحركات التحرر، الهجوم عىل مركز نضع ف

ي 
 
ي ايرلندا الشمالية، 2001سبتمتر  11التجارة العالمي ف

 
ية السوداء أو ف ي الجزائر أثناء )ما يسم( العشر

 
، أو حت  العنف ف

ي تستند إليها هذه المو 
اقف تختلف فال شك أن األبعاد االجتماعية االقتصادية والثقافية أو اإليديولوجية أو السياسية الت 

ي أن توظيف واستخدام مصطلح 
 
ي شكل موحد للعنف. وتكمن الصعوبة أيضا ف

 
الها ف ا ومن الصعب اخت   اختالفا كبتر

ه البعض إرهابا قد يوصف بأنه مقاومة من قبل البعض اآلخر،  إرهاب مرتبط بتقدير شخصي محض للمصطلح، فما يعتتر
ي رأي البعض 

 
اتيجية يهدف من ورائها أحد الخصوم إل نزع "إن استخدام مصطلح إرهاب   (Bigot)وف ينبع من است 
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عي عىل هذا 
ير عنفه هو بأنه ليس سوى ردة فعل شر ( وتتر ي عية عن الخصم اآلخر أي عن عنف اآلخر )اإلرهانر الشر

ي هو  العدوان عية ومقدسة، واإلرهانر
من ال )إرهاب اآلخر(، فآلية االتهام عندما تتحرك تعتتر ردة الفعل تلك استجابة شر

عية الكافية. إن تحديد مفهوم مصطلح اإلرهاب ال شك ينبع من هذه الصعوبات، ألن األشكال المختلفة  يتمتع بالشر
ي تتقاطع فيها أوجه الشبه من حيث الطبيعة والوظيفة الموضوعية للعنف".     للعنف اإلرهانر

غتر العادي لتحقيق هدف سياسي من خالل  ويعرف اإلرهاب عىل أنه "االستخدام المتعمد أو التهديد باستخدام العنف
، يسىع اإلرهابيون  ي ترهيب وتخويف عدد كبتر من الناس، فالفعل الذي ليس له دافع محدد هو عمل إجرامي وليس إرهانر

 ." ي صنع القرار السياسي
 
 & Enders) للتأثتر عىل أصحاب صنع  القرار إال أن العنف عادة ما يوجه ضد الذين ال يشاركون ف

Sandler, 2002, pp. 145-165)    ألنها ، ي ي اإلرهاب واإلرهانر
ولقد خلت معاجم اللغة العربية القديمة من اإلشارة لكلمت 

 ، ي المعجم الوسيط، وصف اإلرهابيير   (19، صفحة 1988كلمات حديثة االستعمال )حلمي
 
وأطلق مجمع اللغة العربية ف

(عىل الذين يسلكون سبل العنف لتحقيق أغراضهم السياسية ي
حيث تسىع المجموعات اإلرهابية إل  ، )معجم المعان 

إيجاد مناخ من الخوف والرعب والهلع بير  السكان، سواًء إلقامة سلطة أو تقويض أخرى عن طريق القتل وإلقاء 
ي فهو نوع من أنواع الحكم االستبدادي يرمي إل إثارة الرهبة، وانتهاج سيا سة المتفجرات والتخريب. أما الحكم اإلرهانر

عات والحركات التحررية واالستقاللية.   معاملة الشعب بالشدة والعنف بغية القضاء عىل الت  
ه عما  ، بحيث يمتر  ي كتر الخالف وعدم اإلجماع الدولي وحت  اإلقليمي حول وضع تعريف اصطالحي موحد للعمل اإلرهانر

وع ضد االستعمار أو مقاومة ضد حكم األقلية، فالمعضلة  إذا ناجمة عن الخلط الواضح بير  نصوص هو كفاح مسلح مشر
 قانونية جنائية تهدف إل تجريم فعل ضار وبير  مطالب ووجهات نظر سياسية غتر مستقرة. 

ي الفقه والقانون :الفرع الثالث
 
ي المؤتمر األول لتوحيد  :اإلرهاب ف

 
ي ألول مرة ف

دخلت فكرة اإلرهاب عالم الفكر القانون 
، الذي انعقد  ي

ي بولندا عام القانون الجنان 
 
ي مدينة وارسو ف

 
، ومنذ ذلك التاري    خ لم تتوقف المحاوالت الفقهية 1930ف

  :لوضع تعريف جامع مانع لإلرهاب، نورد بعضا منها فيما يىلي 
ي  :أوال   تعريف الفقه الغرنر
ي يعتمدها أصحابها لتحديد مفهوم ال 

ي هذا الصدد، باختالف المعايتر الت 
 
، اختلف الفقه وتضاربت آراؤه ف ي عمل اإلرهانر

ي تحديد مدلول فكرة 
 
وهو ما يمكن أن نعزوه إل كون كل باحث يحمل أولويات معينة وأفكار مسبقة تسيطر عىل ذهنه ف

ي الفقه. 
 
ي ف  اإلرهاب. ونستعرض بعض اآلراء لتحديد مدلول العمل اإلرهانر

ه إل هدف محدد باستخدام "عمل سياسي يتم توجيه :اإلرهاب بأنهLaqueur Walter  (Laqueur, 1979)وعرف 
التهديد المبالغ فيه للحصول عىل التأثتر المادي وضحاياه مجرد رموز غتر معينير  بشكل مباشر باالعتماد عىل العنف 

 المقصود أو التهديد باستخدامه، بهدف إثارة الرعب والخوف إلجبار المستهدف عىل االستسالم وتغيتر موقفه". 
ي  :ثانيا  تعريف الفقه العرنر

ي اإلرهاب بأنه
يف بسيون  اتيجية تتسم بعنف دولي الطابع، تدفعها إيديولوجية  صممت إلدخال  :عرف الدكتور شر "است 

ر، برصف النظر عن الجهة المستفيدة،  ي فئة من مجتمع ما، لتحقيق مكاسب سلطوية أو دعائية لحق أو ض 
 
الرعب ف

هم بغض فو العنف يعملون من أجل  سواء كان المنفذون يعملون لمصلحتهم أو مصلحة غتر النظر عما إذا كان مقت 
( ترتكز فكرة اإلرهاب عىل استعمال القوة غتر 1991أنفسهم ونيابة عنها، أو نيابة عن دولة من الدول )شكري محمد، 

وعة ويعرف اإلرهاب الدولي بأنه االعتداء عىل األرواح واألموال والممتلكات بالمخالفة لقواعد القانون الدو
... المشر لي

فهو جريمة دولية أساسها مخالفة القانون الدولي تقع تحت طائلة العقاب، وال يعد إرهابا إذا كان الباعث هو الدفاع عن 
الحقوق المقررة لألفراد وحقوق اإلنسان أو الشعوب، وحق تقرير المصتر وتحرير األرض المحتلة ومقاومة االحتالل ألن 

 (.174-173، الصفحات 1973قانون الدولي )شحان، هذه األفعال تقابل حقوقا يقررها ال
ي  :ثالثا

 
 التعريف القانون

اإلرهاب قانونا هو اللجوء إل أعمال العنف المنافية للقانون أو التهديد بها من جانب جماعة ترمي إل تحقيق هدف 
كها  ي مسألة التعاريف ويت 

 
ع عادة ال يخوض ف عية، والمشر ع يتعارض مع أهداف السلطة الشر للفقه وهذا ما فعله المشر

ي   ي تعد عمال إرهابيا، والعمل اإلرهانر
ي تعريفهما لإلرهاب، حيث عرفاه من خالل ذكر األفعال الت 

 
الفرنشي والجزائري ف

ي الجريمة اإلرهابية 
 
كجريمة يجب أن يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي القائم عىل عنرص القصد، والقصد المراد به ف

ي هدف محدد وباعث خاص. هو القصد الخا
 
جم ف  ص الذي يت 

ي القانون الفرنسي  -1
 
 تعريف اإلرهاب ف

ي البداية القانون رقم 
 
ع الفرنشي ف ي  66-647أصدر المشر

 
لمكافحة اإلرهاب الذي خضع للتعديل  1996يوليو  22المؤرخ ف

ي عدة مرات، لم ينص عىل تعريف اإلرهاب إنما نص عىل عدد من األفعال تعتتر جرائم إره
 
ابية، لكن وجدنا تعريفا ف

وع القانون السابق الذكر المتعلق بمكافحة اإلرهاب  وع بأن قانون العقوبات  (senat.fr)مشر ي هذا المشر
 
كر ف

ُ
بحيث ذ
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وع فردي أو جماعي يهدف إل اإلخالل الجسيم بالنظام العام عن  ي بأنه فعل يتعلق ب  "مشر الفرنشي عرف العمل اإلرهانر
 إلرهاب". طريق التخويف أو ا

 :ويشمل فئتير  من الجرائم

ي  -
 
رتكب ف

ُ
ي ت
، وتتعلق بجرائم القانون العام الت  ي وع ذو طابع إرهانر

ي إطار مشر
 
من جهة، جرائم موجودة مرتكبة ف

ا. 
ً
ي عليها طابًعا محدد

 ظروف خاصة ويضف 

 من جهة أخرى، العديد من الجرائم المحددة بشكل مستقل، غتر تلك المنصوص عليها.  -
ي الذي يجعل من الممكن إضافة وصف الجرائم اإلرهابية، بعض الخالفات أثناء لقد أث وع" اإلرهانر

ار االرتباط ب  "المشر
ي 
 
من طرف المجلس الدستوري، حيث قال معارضو النص إن غموض  1986سبتمتر  :أيلول 9فحص القانون الصادر ف

عية الجرائم والعقوبات المنصوص  ي المادة هذا المفهوم يتعارض مع مبدأ شر
 
من إعالن حقوق اإلنسان  8عليها ف

ي قراره رقم 1789والمواطن لعام 
 
ي  213-86، ومع ذلك اعتتر المجلس الدستوري ف

 
ط 1986سبتمتر  3المؤرخ ف ، أن شر

 العالقة مع مؤسسة إرهابية قد ذكر من ألجل الدقة الكافية واعتتر الدفع غتر مؤسس. 
-  

ً
ي تشكل عمل

ي  جرائم القانون العام الت  وع إرهانر
ي إطار مشر

 
رتكب ف

ُ
 عندما ت

ً
ي  :إرهابيا

 
ويتعلق األمر بالجرائم المحددة ف

ي المادة 
 
 :من قانون العقوبات وهي  819-2016المعدلة بالقانون  1-421القائمة المنصوص عليها ف

والسفن وأي االعتداء المتعمد عىل الحياة والسالمة الشخصية واالختطاف والحبس القشي واختطاف الطائرات  -1
ي من هذا القانون. 

ي الكتاب الثان 
 
 وسيلة نقل أخرى المحددة ف

ي الكتاب الثالث من هذا القانون.  -2
 
از والتدمتر واإلتالف والتخريب وكذلك جرائم المعلوماتية المحددة ف  

 الشقة واالبت 
ي المواد  -3

 
ي المادة و  17-431إل  13-431الجرائم المتعلقة بالمجموعات القتالية المحددة ف

 
  6-434الجرائم المحددة ف

 .5-441حت   2-441و 
الجرائم المتعلقة بصنع أو حيازة أو تبادل المنتجات الخطرة )متفجرات، أسلحة وذخائر من الفئتير  األول والرابعة،  -4

ي قانون الدفاع وقانون األمن الداخىلي 
 
  .أسلحة بيولوجية أو األسلحة السامة، أسلحة كيماوية(، المحددة ف

   إخفاء عائدات إحدى الجرائم األرب  ع السابقة.  -5
 جرائم غسل األموال.  -6
ي المواد -7

 
 من قانون النقد والرصف.  L.465-3 إل  L.465-1التداول من الداخل المحددة ف

ي تشديد العقوبات المفروضة سواء كانت عقوبات األصلية )مشددة المادة 
 
 3-421إن وصف األعمال باإلرهابية له أثره ف

 من القانون قانون العقوبات(.  3-422من قانون العقوبات(، أو أنها عقوبات تكميلية )المادة 
ي البيئة )جو، تربة، باطن األرض، ماء( أو  2-421وبموجب المادة 

 
 إرهابًيا إدخال مادة ف

ً
من قانون العقوبات، يعتتر عمًل

"غذاء من المحتمل أن ُيعرض صحة اإلنسان أو الحيوان أو البي ي  .ئة الطبيعية للخطر. اإلرهاب "اإليكولوحر

ي من 
ا فلقد احتوى الفصل األول من العنوان الثان  ي تحديده لألفعال اإلرهابية توسعا كبتر

 
ع الفرنشي ف لقد توسع المشر

إل  1-421مادة كل مادة تتضمن عدد من األفعال تحمل وصف األفعال اإلرهابية من المادة  18قانون العقوبات حوالي 
   من قانون العقوبات.  8-421ية غا
ي القانون الجزائري -2

 
 تعريف اإلرهاب ف

يىعي رقم 
ع كلمة إرهاب أول مرة من خالل المرسوم التشر ي  92:03ذكر المشر

 
المتعلق بمكافحة  30:09:1992المؤرخ ف

ي م 43التخريب واإلرهاب، احتوى هذا المرسوم عىل 
 
كافحة اإلرهاب، مادة تضمنت القواعد الموضوعية واإلجرائية ف

ي هذا المرسوم بموجب المادة 
لىع 
ُ
، لكن أ ي ي أو اإلرهانر من األمر رقم  2ونصت المادة األول منه عىل تعريف العمل التخريتر

ي  95:11
 
ي  156-66المعدل والمتمم لقانون العقوبات. األمر رقم  25:2:1995الصادر ف

 
، وقانون 1966يونيو  8المؤرخ ف

ي الم 155-66اإلجراءات رقم 
 
ي مادته  1966يونيو  8ؤرخ ف

 
يعتتر فعال  :مكرر عىل تعريف اإلرهاب بأنه 87الذي نص ف

ابية واستقرار  ي مفهوم هذا األمر كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الت 
 
إرهابيا أو تخريبيا ف

ها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يىلي   :المؤسسات وستر

ي أوساط -
 
السكان وخلق انعدام األمن من خالل االعتداء المعنوي والجسدي عىل األشخاص أو تعريض  بث الرعب ف

 حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم. 

ي الساحات العمومية.  -
 
ي الطرق والتجمهر أو االعتصام ف

 
 عرقلة حركة المرور أو حركة النقل ف

 و تدنيس القبور. االعتداء عىل رموز األمة والجمهورية ونبش أ -

االعتداء عىل وسائل المواصالت والنقل والملكيات العمومية والخاصة واالستحواذ عليها أو احتاللها دون مسوغ  -
 . ي
 قانون 
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ي المياه بما فيها المياه  -
 
ي الجو أو باطن األرض أو إلقائها عليها أو ف

 
االعتداء عىل المحيط وإدخال مادة أو تشيبها ف

ي خطر. اإلقليمية، من شأنها 
 
 جعل صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية ف

 عرقلة السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وستر المؤسسات المساعدة للمرفق العام.  -

 ت. عرقلة ستر المؤسسات العمومية أو االعتداء عىل حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانير  والتنظيما -

 تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل.  -

ية.  -  إتالف منشآت المالحة الجوية أو البحرية أو التر

 تخريب وإتالف وسائل االتصال.  -

 احتجاز الرهائن.  -

 االعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيماوية أو النووية أو المشعة.  -

ي أو  -  منظمة إرهابية.  تمويل إرهانر

ويأخذ وصف الجريمة اإلرهابية أو التخريبية إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أية جمعية، أو تنظيم جماعة منظمة يكون  -
ي الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات 

 
ي وكذا انخراط أو مشاركة مهما يكن شكلها ف ي أو تخريتر غرضها القيام بعمل إرهانر

 مكرر قانون العقوبات(.  87ع معرفة غرضها. )المادة أو المنظمات المذكورة آنفا، م

كما يأخذ وصف الجريمة اإلرهابية أو التخريبية اإلشادة باألعمال اإلرهابية أو التخريبية أو تشجيعها أو تمويلها بأية  -
ي تشيد ب4مكرر  87وسيلة كانت )المادة 

األفعال (، وكذا إعادة طبع ونشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيالت الت 
ي جمعية أو جماعة أو منظمة 5مكرر  87اإلرهابية أو التخريبية )المادة 

 
ي الخارج ف

 
(، وأيضا كل جزائري  ينشط أو ينخرط ف

 (.6مكرر  87إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها حت  وإن كانت أفعالها غتر موجهة ضد الجزائر )المادة 

ية أو التخريبية حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر واالستيالء عليها أو حملها أو االتجار وتأخذ كذلك وصف الجريمة اإلرهاب -
ادها أو تصديرها أو صنعها أو تصليحها أو استعمالها دون رخصة من السلطة المختصة. وكذا بيع عن علم  فيها أو استتر

ادها أو صنعها ألغراض مخالفة  ائها أو توزيعها أو استتر  (.7مكرر  87للقانون )المادة أسلحة بيضاء أو شر

ع بالقانون رقم  - ي  09-01وأضاف المشر
 
فعلير  آخرين يأخذان وصف الجريمة اإلرهابية أو  26:06:2001المؤرخ ف

)بوسقيعة،  .مكرر( 87التخريبية وهما انتحال صفة إمام مسجد واستعمال المسجد مخالفة لمهنته النبيلة )المادة 
 (.47-46، الصفحات 2006

ي من منطلق أن "اإلرهاب" خالصة.  ها من المنظمات تحديد مفهوم الفعل اإلرهانر بالرغم من محاولة األمم المتحدة وغتر
هو شكل من أشكال العنف المنظم، بحيث أصبح هناك اتفاق عالمي عىل كثتر من صور األعمال اإلرهابية "كاالغتيال 

ها... إال أن والتعذيب واختطاف الرهائن واحتجازهم، وزرع القنابل والعبو  ات الناسفة واختطاف وسائل النقل... أو تفجتر
ي مفاهيم الحرب، المقاومة، الغزو والتحرير، ظل قائما مما أدى إل 

 
ي نظرتها إل اإلرهاب واختالفها ف

 
اختالف الدول ف

 صعوبة اتفاق بشأن التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. 

ي 
 
ي الجزائ :المطلب الثان

 
 رأسباب اإلرهاب ف

ا 
ً
، واإلرهاب ليس حدث اإلرهاب ليس له وجه واحد بل اختلف باختالف الزمان والمكان لكن جوهره األساسي لم يتغتر
ي عام. )المنهج 

ي تاريخنا المعاض، بل يعود ظهوره إل ما بعد الحرب الباردة، أما جذوره فتمتد إل حوالي ألف 
 
ا ف

ً
طارئ

  .(6، صفحة 2020المرجىعي لمكافحة اإلرهاب، 
ي الجزائر تمكننا من وضع التهديدات اإلرهابية الماضية والمحتملة 

 
وال شك أن استعراضنا ألسباب وخلفيات اإلرهاب ف

ي سياقها عىل خلفية سوابقها، ألجل الوصول إل السبل المناسبة لقمع هذه الظاهرة والوقاية منها، إذ يستحيل العالج 
 
ف

ي أمدها ويصعب قبل تفهم أسباب العلة. ألن تجاهل الظاهرة 
 
وعدم معرفة أسبابها يؤدي حتما إل تفاقمها ويطيل ف

ي إدانة اإلرهاب دون معرفة أسبابه، واألسباب تختلف من بلد إل بلد،  إخماد نارها
ي من أثارها. ليس من المنطف 

 
والتعاف

ك بينها هو ممارسة العنف والقوة واإلقصاء والتهميش وغلق أبواب الحوار  من قبل أحد أطراف لكن العامل المشت 
ي الجزائر فلقد أرجع بعض الباحثير  استفحال الظاهرة إل 

 
الرصاع، فالعنف ال يولد إال عنفا. بالنسبة ألسباب الظاهرة ف

ي هذا المجال، وهناك من 
 
ي للدولة ف

ي غياب الدور الوظيف 
 
ي والتشبع بقيم غريبة عن المجتمع الجزائري ف

التطرف الديت 
ي الرصاع عىل يرجعها إل أسباب اقتصاد

 
ية واجتماعية وحت  نفسية، ومنهم من يرجعها إل أسباب سياسية تتمثل ف

ي الجزائر نتاج لهذه األسباب مجتمعة نتعرض لها بالتحليل فيما يىلي 
 
    :السلطة، والحقيقة أن اإلرهاب ف

ي الجزائر، أن األوضاع يعتتر المختصون والدارسون للجماعات اإلر  :األسباب االجتماعية والنفسية :الفرع األول
 
هابية ف

ي ظاهرة العنف والتطرف، فمعظم الذين التحقوا 
ي أدت إل تفشر

ي البالد أحد األسباب الت 
 
االجتماعية المزرية ف
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ة الذين يعانون من الحرمان والبطالة والتهميش  بالجماعات المسلحة من الشباب القاطنير  باألرياف واألحياء الفقتر
، حيث يت ولد لدى هذا النوع من الشباب إحساسا بالنقص وعدم تقبل المجتمع له، وقد يكون هذا والفشل الدراسي

ي الجزائر المدمنير  عىل 
 
الشعور دافعا للشخص إلثبات وجوده عن طريق التطرف، فالتحق بالجماعات اإلرهابية ف
جتماعية المهمشة األخرى المخدرات وأصحاب السوابق القضائية والبطالير  وأصحاب المهن المتدنية، وبعض القوى اال 

ي وطنها وتشعر باإلقصاء وإهمال الدولة لحاجياتها، فهي ال تشعر بأي انتماء معنوي تجاه السلطة 
 
اب ف ي تعيش االغت 

الت 
 بنظام إسالمي تسوده العدالة 

الحاكمة الذي بدأ الفساد والرشوة واستغالل النفوذ ينخر جسدها، وبعض المطالبير 
فكل هذه الظروف تغذي اإلرهاب والتطرف والثورة عىل النظام. فوجد هؤالء المالذ لهم تحت  االجتماعية تكافؤ الفرص

دية وبحثا عن غذ أفضل.   لواء الجماعات المسلحة هروبا من أوضاع المعيشة المت 

ي 
 
 األسباب االقتصادية:الفرع الثان

ملة الصعبة وانهار تبعا لها اقتصاد الدولة، باعتباره مصدر الدخل القومي للجزائر بالع 1986انهارت أسعار النفط سنة 
ي ارتفعت من مليار دوالر سنة 

ي المديونية الت 
 
، وارتفعت إل أكتر 1988مليار دوالر سنة  26إل  1970فتخبطت البالد ف

، وأمضت الدولة اتفاق عىل إعادة جدولة 1999مليار دوالر سنة  28,5ثم تراجعت إل  1998مليار دوالر سنة  30من 
ي أفريل ال

 
مليار دوالر،  66,5عام  12، وبلغت قيمة خدمة الديون خالل 1994ديون الخارجية مع صندوق النقد الدولي ف

ي تطبيق التعديل الهيكىلي لالقتصاد وانخفضت قيمة العملة إل 
 
% 50وازدادت حدة التفاوت االجتماعي وبدأت الدولة ف

،  وأتبعت الدولة سياسة التقشف، وتحرير مجمل األسعار  ي
( وفشلت 17-16، الصفحات 1999وتجميد األجور )العياسر

ي 
 
ي الموارد المالية، وشلل ف

 
ي حل المشاكل الناجمة عن األزمة االقتصادية بسبب تقلص محسوس ف

 
الدولة فشال ذريعا ف

 ، لذلك  ( وكان 116، صفحة 2010قطاع الصناعة بلغ العجز به ماليتر الدينارات، وإهمال كبتر لقطاع الفالحة )بوعىلي
ائية للفرد الجزائري بسبب البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية المرفوع عنها دعم  تداعيات عىل انخفاض القدرة الشر
ة إل التحول للسوق السوداء كاقتصاد  الدولة، حيث يقل دخل الفرد فيها عن واحد دوالر يوميا، مما أدى بالطبقة الفقتر

ي حير  لم ت
 
تمكن الدولة من تقليل اإلنفاق العام بسبب نمط الحياة االستهالكي غتر الرشيد من موازي لسد حاجياتها. ف

اد السلع االستهالكية، وال شك أن  خالل سلسلة من اإلجراءات أشهرها برنامج مكافحة الندرة الذي يعتمد عىل استتر
ي البالد فلقد مست كل الفئا

 
ي الجزائر قرابة البطالة هي أكتر المظاهر لتأزم األوضاع االقتصادية ف

 
ت، فيبلغ عدد البطالير  ف

ي منها 
ي يعان 

ي الجامعات الجزائرية، ناهيك عن أزمة السكن الخانقة الت  المليون والنصف بطال وطالت البطالة حت  خريجر
ي انتفاضة بعض الشباب انضم بعضا منهم تحت لواء 

 
ها ساهمت بشكل أو بآخر ف المجتمع، كل هذه األسباب وغتر

ي حرب عىل األوضاع. الجبهة اإلسال 
 
 مية لإلنقاذ وبعدها الجماعات المسلحة ف

 األسباب السياسية :الفرع الثالث
ي ديسمتر 

 
حول من يخلفه من بير   1978كانون األول عام   :بدأت الرصاعات السياسية بعد وفاة الرئيس هواري بومدين ف

" بزعامة محمد الصالح  ي
يحياوي ووزير الخارجية آنذاك عبد العزيز رجال الحزب الحاكم، "حزب جبهة التحرير الوطت 

ي 
 
اير 9 بوتفليقة، انته الرصاع عىل الحكم بتدخل الجيش واختيار الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية ف شباط عام  :فتر

ي الدولة من بير  أعضاء المكتب السياسي 1979
 
، وظل الرصاع قائما بير  تيارين أحدهما يطالب بتعيير  المسؤولير  ف

ي يطالب بتفرغ أعضاء المكتب السياسي للمهام الحزبية لحزب جبه
ي ويقوده عبد العزيز بوتفليقة، والثان 

ة التحرير الوطت 
ي خضم الرصاعات استطاع الشاذلي بن جديد أن يجمع بير  وظيفة رئيس 

 
فقط ويقوده محمد الصالح يحياوي. وف

ي واألمير  العام لحزب جبهة التحرير 
ي ظرف عامير  من حكمه. وظلت الرصاعات الجمهورية وزير الدفاع الوطت 

 
ي ف

الوطت 
امنة مع انهيار أسعار النفط وانهيار الدخل القومي للدولة وعجز الدولة 

ي الدولة، مت  
 
السياسية قائمة بير  مراكز القوى ف

ي وجه 
 
عن دفع ديونها للمؤسسات والبنوك الدولية، وشعر الرئيس الشاذلي بضعفه أمام رجال الحزب وممن وقفوا ف

، وما كان أمام الرئيس الشاذلي آنذاك إال اإلعالن عن ا ي الحقيقة أكتر المنتفعير  من هذا الجمود السياسي
 
، وكانوا ف لتغيتر

ي أكتوبر عام 
 
ي خطابه الشهتر ف

 
ارة األول الشتعال أحداث أكتوبر  1988إصالحات سياسية ف  1988خطاب كان بمثابة الشر

ا صارخا عن رفض الممارسات االقتص ي وسعت الهوة بير  السلطة تعبتر
ادية واالجتماعية والسياسية الجامدة الت 

ي 
 
ي المجتمع فئة قليلة حققت ثراًء ف

 
ي حكامه، وأظهر الواقع فئتير  ف

 
از ثقة الشعب ف والمجتمع، واهت   رمز الدولة باهت  

ي أكتوبر 
 
ي الفقر والتهميش، فمثلت انتفاضة الشباب ف

ىل الفساد وعىل العيش ثورة ع 1988ظرف قصتر أمام أغلبية تعان 
ي ظل الحزب الواحد الذي استأثر بالسلطة، فكانت ربيعا جزائريا خلف العديد من القتىل أسفر عىل إصالحات سياسية 

 
ف

ي مادته 
 
 (.2019بالتعددية الحزبية )عمر،  40بدأت بتغيتر الدستور الذي سمح ف
ي األزمة السياسية

 
ي الظهور، كان إلقرار نظام التعدد  :دور اإلسالميون ف

 
ية الحزبية فرصة للتيارات المعارضة لنظام الحكم ف

ي 
 
مدت رسميا من طرف الدولة كحزب إسالمي ف

ُ
ي اعت

وظهر التيار اإلسالمي بقوة من خالل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ الت 
، وحملت ال1989سبتمتر سنة  :أيلول ي

ة من خالل زعيميه عىلي بلحاج وعباسي مدن  جبهة . كان للحزب شعبية كبتر
ي اتهامها من طرف الجيش بأنها تريد فرض نفسها من خالل الديمقراطية "الملحدة" 

 
اإلسالمية شعارات كانت سببا ف
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برأيها وإقصاء اآلخر، وحذرت الجبهة اإلسالمية من تهديدات الجيش، وكان بينهما سجال كالمي لم تصحبه مواجهة 
ظم

ُ
م الرئيس الشاذلي بالديمقراطية ون ة، والت   ي مباشر

 
حققت فيها الجبهة  1990يونيو  :حزيران 12ت االنتخابات البلدية ف

اإلسالمية لإلنقاذ فوزا كاسحا، تزامن ذلك مع موجة التضييق الممارس عىل هذا التيار من طرف قوات األمن قابلته 
ي عام 

 
اب عام ف ي كل أنحاء البالد، داعية إل إض 

 
وعرقلة مؤسسات ، 1991الجبهة باحتجاجات ومظاهرات واعتصامات ف

ي 
 
يعية ف  4الدولة، لتنتهي األمور بإعالن الرئيس الشاذلي بن جديد حالة الحصار وتأجيل الدور األول لالنتخابات التشر

ي 1991جوان 
 
ي وعىلي بلحاج ف

ي نوفمتر 1991جوان  30، واعتقال كل من عباسي مدن 
 
هاجمت مجموعة  1991، وف

ي ثكنة عسكرية ب
عمها جهادي أفغان  همت المجموعة بانتمائها للجبهة مسلحة يت  

ُ
منطقة قمار بمدينة الوادي، وات

ي 
 
يعية ف ظم الدور األول لالنتخابات التشر

ُ
ي هذا الجو المشحون بالتوتر ن

 
  26اإلسالمية لإلنقاذ لكن الجبهة نفت ذلك، وف

ي تاري    خ الجزائر فازت فيها الجبه1991ديسمتر سنة  :كانون األول
 
مقعد  188ة اإلسالمية ب  ، وكانت أول انتخابات حرة ف

ي مقابل 
ي الوطت  ي المجلس الشعتر

 
ي الحزب الحاكم، وقبل خمسة أيام فقط من إجراء  16ف

مقعد لجبهة التحرير الوطت 
ة وكان من المتوقع أن تفوز فيها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، قدم  يعية ألغيت هذه األختر ي لالنتخابات التشر

الدور الثان 
ي الرئيس الشاذلي استقا

 
ي   11لته ف

ي  :كانون الثان 
شهرا طبقا للمرسوم الرئاسي  12وأعلنت حالة الطوارئ لمدة  1992جانف 

اير :شباط 9بتاري    خ  92-44 الذي أصدره الرئيس المغتال محمد بوضياف، وُحّل حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ  1992فتر
وهو نفس القانون  1989لسياسية الصادر سنة من قانون الجمعيات ا 33بموجب المادة  1992مارس  :آذار 05بتاري    خ 

ي ضاع عنيف مع النظام وشجعتها الحركات المتطرفة والمقاتلير  
 
الذي سمح بوجودها. ودخلت الجبهة اإلسالمية ف

ي عن طريق العنف بحمل السالح، فقاد  ي أفغانستان المنظمير  تحت لوائها عىل المطالبة بالنرص االنتخانر
 
القدام ف

، ولم اإلرهابيون عم ليات استهدفت عناض األمن والجيش ومثقفير  وصحفيير  وأي شخص يعارض التوجه اإلسالمي
ي 
 
وأيضا  1992أغسطس  :آب 26يقف العنف عند هذا الحد بل استهدف مؤسسات الدولة منها مطار الجزائر الدولي ف
اإلسالمية كما تعرفها الجماعات استهدف المدنيير  الذين يعتقد أنهم أيدوا االنقالب العسكري وتقاعسوا عن القيم 

 اإلسالمية. 
ي المعتقالت بالصحراء، األمر الذي جعل 

 
وانته المطاف بالنظام إل الزج بآالف المتعاطفير  مع الجبهة اإلسالمية ف

ي الجبال، فنشب ضاع 
 
آالف من الشباب الذين لديهم إحساس بالظلم يلتحقون بالجناح الشي للحركة اإلسالمية ف

ية السوداء، ما تزال آثارها  مسلح بلغ ا استمر لسنوات سميت بالعشر من العنف والتقتيل والمجازر الجماعية مبلغا خطتر
 وتداعياتها إل يومنا هذا. 

 

ي 
 
ي مكافحة اإلرهاب :المبحث الثان

 
 سياسة الجزائر ف

ي إعطاء مفهوم واضح لجريمة اإلرهاب، واعتمدت عىل قواعد قانو 
 
نية  موضوعية وإجرائية إذا كانت الدول قد اختلفت ف

اتيجية خاصة لمكافحة الجرائم اإلرهابية، وذلك عتر مرحلتير  
ع الجزائري عمد إل خلق است  مختلفة، فإن المشر

ي مالحقة اإلرهابيير  تزامن مع 
 
ة تعتمد أسلوبا أمنيا قمعيا ردعيا ف أساسيتير  من خالل سن إجراءات قانونية خاصة ومتمتر 

ي المرحلة الثانية اعتمدت الدولة أسلوب معالجة قانونية وقضائية ا
 
ي مرحلة أول، وف

 
تصفت بالخاصة واالستثنائية ف

 (Bennadji, 2007, pp. 171-199)التسامح 
ي 
ي اعتمدتها الجزائر كنموذج لمكافحة الظاهرة والت 

من خالل إجراءات السلم والمصالحة الوطنية، وهي المقاربة الت 
ي خصوصية هذه اإلجراءات وطبيعتها.  سنحاول من خالل هذه الدراسة البحث
 
 ف

 السياسة األمنية الردعية :المطلب األول

ي 
ي اعتمدت فيها الجزائر عىل تدابتر أمنية راديكالية قادها الجيش الوطت 

ندرس المرحلة األول من هذه السياسة الت 
اع اتسمت هي األخرى بطابع وقوات األمن المختلفة، تزامنت مع محاولة وضع قوانير  موضوعية وإجرائية لضبط األوض

 االستثنائية وخروجها عن القواعد العامة العادية. 
 التداببر االستثنائية  :الفرع  األول

ي 
 
يعية ف ي الدور األول لالنتخابات التشر

 
متحصلة  1991ديسمتر عام  :كانون األول  26إن فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ف

، جعلها تدعو علنا لتأسيس الدولة اإلسالمية وكانت شعاراتها "ال ميثاق ال كما سبق البيان  430مقعد من أصل  188عىل 
ته تطرفا وفكرا أحاديا، تزامن ذلك مع حاالت الشغب واالنفالت  دستور اإلسالم هو الحل"، رفضت الدولة ذلك واعتتر

، أدى بالسلطة إل استعمال إجراءات استثنائية غتر عادية لمواجهة االضطرابات األ  ي
ي البداية حالة األمت 

 
منية، معلنة ف

 الحصار وفيما بعد إعالن حالة الطوارئ. 
 إعالن حالة الحصار  :أوال 

تسمح حالة الحصار لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية والتنظيمية بهدف الحفاظ عىل استقرار 
علنت حالة  .(35، صفحة 1998هوب، مؤسسات الدولة واستعادة النظام والستر العادي للمرافق العمومية )شي

ُ
وأ
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ي  91:196الحصار آنذاك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 
، حفاظا عىل األمن والستر الحسن 1991جوان  4المؤرخ ف

ي البالد، واستمرت حالة الحصار 
 
ي  91:23شهور، وصدر بعد ذلك القانون رقم  6للمصالح العامة ف

 
 06المؤرخ ف

ي الحاالت االستثنائية، ثم صدر والمتعلق بمساهم 1991ديسمتر 
 
ي حماية األمن العمومي ف

 
ي ف ي الشعتر

ة الجيش الوطت 
ي 
 
ي  4المرسوم الرئاسي ف

، وقدم الرئيس الشاذلي بن  1992جانف  ي
ي الوطت  الذي قص  بتعليق سلطات المجلس الشعتر
ي ي لالنتخابات التشر

ي الدور الثان 
عية، ومنعت الجبهة اإلسالمية جديد استقالته وحل محله المجلس األعىل للدولة، وألىع 

ي مراكز االعتقال، وكان إلغاء االنتخابات 
 
من الممارسة السياسية. وزج باآلالف من الناشطير  الشباب والمتعاطفير  معها ف

يعية بالنسبة لحزب جبهة اإلنقاذ بمثابة إعالن حرب لغتها السالح قادها "الجيش اإلسالمي لإلنقاذ"  الجناح  (AIS)التشر
ي كل أنحاء البالد وكان أبرزها "الجماعة (FIS)للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المسلح 

 
، المتحالف مع الجماعات الجهادية ف

ي الذي (GIA)اإلسالمية المسلحة" 
ي مواجهة عنيفة مع الجيش الوطت 

 
مسك زمام األمور األمنية. وأدى تأزم األوضاع ، ف

ي أقل ما يمكن القول عنها أنها صعدت من حالة 
وخطورتها عىل أمن البالد إل إعالن حالة الحصار، هذه الحالة الت 

اجعت حرية التنقل المضمونة دستوريا بفرض حظر  االحتقان وأثرت عىل الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فت 
ي الحرية للمساس بسبب إجراءات االعتقال اإلداري،  8مادة التجول ال

 
من مرسوم إعالن حالة الحصار، وتعرض الحق ف

ية طبقا للمادة  ي حرمة المسكن للمساس جراء السماح 4وإخضاع بعض األشخاص لإلقامة الجتر
 
، أيضا تعرض الحق ف

ة فلم تسلم هي األخرى من المساس، كحرية االجتماع ، أما الحريات الجماعي7بتفتيش المساكن ليال ونهارا تطبيقا للمادة 
ي األماكن العامة طبقا للفقرة 

 
ات ف من المرسوم  7من المادة  3المضمونة دستوريا بمنع التجمعات والمظاهرات والمستر

 من المرسوم المتضمن إعالن حالة الحصار.  9السابق، وقيدت حرية إنشاء الجمعيات بموجب المادة 
عّرف هذه الحالة فقها بأنها :لة الطوارئإعالن حا :ثانيا

ُ
ر  :لجأت الجزائر إل إعالن حالة الطوارئ وت ي متر

"نظام استثنان 
بفكرة الخطر المحدق بكيان الدولة ُيسِوغ اتخاذ تدابتر قانونية مخصصة لحماية البالد كال أو جزءا منها ضد األخطار 

، عن طريق ن ي قل صالحيات السلطات المدنية إل السلطات العسكرية"، الناجمة عن عدوان مسلح داخىلي أو خارحر
ي المادة 

 
ع عىل حالة الطوارئ ف "يقّرر رئيس   :الساري المفعول آنذاك ونصها 1996من دستور سنة  91ونص المشر

ورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس األعىل لألمن، 
الجمهورية، إذا دعت الرص ّ

، والوزير األول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل وا ي
ي الوطت  ستشارة رئيس مجلس األمة، ورئيس المجلس الشعتر

لمان المنعقد بغرفتيه  التدابتر الالزمة الستتباب الوضع. وال يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إال بعد موافقة التر
 . 2020من دستور  97المجتمعتير  معا"، المادة 

لن رئيس المجلس األعىل للدولة الراحل محمد بوضياف حالة الطوارئ لمدة سنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم أع
ي  92:44

 
يىعي  1992فيفري  09المؤرخ ف

وذلك بهدف استتباب النظام العام وتعزيز أمن األشخاص، ثم المرسوم التشر
اير 6الصادر بتاري    خ  ي بتمديد حالة الط 1993شباط  :فتر

، واستمرت حالة الذي يقص  ي
ر الوضع األمت  وارئ،  تحت متر

ايدة السياسية والمهنية، فقرر رئيس  2011الطوارئ إل غاية  حيث اجتمع مجلس الوزراء عىل إثر االحتجاجات المت  
ي  11:01الجمهورية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة تحت الضغط رفع حالة الطوارئ بموجب األمر رقم 

 
المؤرخ ف

، )بوا 23:02:2011  (، بعد استتباب األمن. 322، صفحة 2013لشعتر
ي البالد أدى إل توسيع سلطات الضبط اإلداري المخولة  :آثار حالة الطوارئ عىل الحياة العامة

 
إن إعالن حالة الطوارئ ف

ي نص المادة 
 
عالن المتضمن إ 44-92من المرسوم رقم  4للوالة وكذا صالحيات المحاكم العسكرية، وهذا طبقا لما ورد ف

وعية وهذا ما يعرض الحريات العامة للمساس، فهناك تقليص  حالة الطوارئ، كما يمكن لإلدارة الخروج عن قواعد المشر
ي جميع األحوال عىل الحد األدن  

 
ي للقضاء عىل أعمال اإلدارة تماشيا مع الظروف االستثنائية، مع الحفاظ ف للدور الرقانر

وعية.   المطلوب للمشر
ي 
 
 تداببر القانونية الصارمةال :الفرع الثان

 تزامنت هذه المرحلة مع المرحلة األمنية الردعية، سنت خاللها مجموعة من القوانير  الموضوعية واإلجرائية

 االستثنائية، لمواجهة اإلرهاب الداهم بالتوازي مع اإلجراءات األمنية تحت قيادة الجيش وقوات األمن المختلفة. 
 تثنائيةالقوانير  الموضوعية االس  :أوال

ي مواجهة خطر اإلرهاب، لجأت الدولة إل إعالن حالة الطوارئ 
 
أمام ضعف القوانير  الجنائية العادية وعدم فاعليتها ف

 استثنائية نشتر إل أهمها فيما يىلي 
 :وسن قوانير 

يىعي رقم  -
ي  92:03المرسوم التشر

 
 والمتعلق بمكافحة اإلرهاب والتخريب.  1992سبتمتر  30المؤرخ ف

ي    ع داخىلي جزائري جرم األفعال اإلرهابية ولم يعّرفها تضمن  یعتتر 
ي  43أول تشر

مادة، وجمع بير  القواعد الموضوعية الت 
ي تحكم مراحل تحدد طبيعة األعمال

الدعوى العمومية، كما  المرتكبة وصورها، وتجريمها، وبير  القواعد اإلجرائية الت 
ة استثنائية و  ي فت 

 
جاء به من  هي حالة الطوارئ، قانونا استثنائيا بأتم معت  الكلمة، ورغم مایعتتر هذا المرسوم الذي جاء ف

 ، ي ي نطاق السلوك اإلرهانر
 
ي مكافحة الجرائم اإلرهابية بوضع عقوبات وإجراءات صارمة، إال أنه ِعيَب عليه توسعه ف

 
ردع ف
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الحريات األساسية، أيضا وإعطائه مفهوما لإلرهاب من خالل عبارات تعوزها الدقة والوضوح عىل حساب الحقوق و 
ي قيدت حقوق الدفاع وظلت تركيبتها شية. تعرض هذا المرسوم لالنتقادات 

تضمن إنشاء المجالس الخاصة الت 
ي أعربت عن قلقها من أن التعريف يتعارض مع القانون الدولي 

خصوصا من المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية الت 
ي يكفلها القانون الدولي لحقوق اإلنسان )العفو, الدولية، من حيث أنه يسمح بتجريم الحقوق ا
 (.1993لت 

ي  95:11األمر رقم 
 
اير 25المؤرخ ف يىعي رقم 1995فتر

، الذي 92:03، المعدل لقانون العقوبات حل محل المرسوم التشر
اجع عنه بإلغائه وإدماج القواعد الخاصة بجرائم اإلرهاب ضم ن قواعد قانون عجلت االنتقادات الموجهة إليه بالت 

ي القسم الرابع 
 
ي قانون العقوبات، ف

 
ع النصوص المتعلقة بجرائم اإلرهاب ف العقوبات وقانون اإلجراءات، حيث صاغ المشر

ي المواد من 
 
 10مكرر  87مكرر إل غاية المادة  87مكرر تحت عنوان )الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية(، ف

 من قانون العقوبات. 
ي الجزائر بنصها 87المادة  وتعتتر 

 
ي لتجريم ظاهرة اإلرهاب ف

ي مفهوم  :مكرر اإلطار القانون 
 
)يعتتر فعال إرهابيا أو تخريبيا ف

ها العادي(. بينما  ابية واستقرار المؤسسات وستر
هذا األمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الت 

ع تعريفا دقيقا لجريمة تضمنت المواد األخرى العقوبات المقر  ي جرائم اإلرهاب والتخريب، دون أن يعظي المشر رة لمرتكتر
 اإلرهاب. 

ي  05:01القانون رقم 
 
المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، هدفه  2005فيفري  06المؤرخ ف

"تعتتر جريمة تمويل  :الثة منه بقولهامادة، ونصت المادة الث 36تجفيف منابع تمويل اإلرهاب يتكون من حوالي 
ة، وبشكل غتر  ة أو غتر مباشر ي مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت، مباشر

 
اإلرهاب، ف

وع وبإرادة الفاعل، من خالل تقديم أو جمع األموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة  مشر
ي بالمواد من  بأفعال

 
 من قانون العقوبات".  10مكرر 87مكرر إل  87إرهابية أو تخريبية، المنصوص والمعاقب عليها ف

 القوانير  اإلجرائية االستثنائية:ثانيا
يىعي  -

ي  03-92بداية المرسوم التشر
 
ي  30:09:1992المؤرخ ف

 
السابق الذكر والذي تضّمن قواعد إجرائية صارمة جدا ف

لتحقيق والمتابعة والمحاكمة، وصفت باالستثنائية خصوصا ما تعلق منها بالمجالس القضائية الخاصة مجال التحري وا
ي المرسوم باألمر رقم 

ي المحاكمة العادلة، ألىع 
 
 95:11بمحاكمة الجرائم اإلرهابية بما فيها من مساس بضمانات الحق ف

ي 
 
اير عام  25المؤرخ ف دلت بموجبه بعض نصوص قانون ا 1995فتر

ُ
ي توسع 16إلجراءات الجزائية مثال )المادة وع

( الت 
ي والمادة 

اب الوطت  طة القضائية إل كافة الت  يوم، والمادة  12تمديد مدة التوقيف للنظر إل  51االختصاص المحىلي  للشر
ي أي  ليال ونهارا. والمادة  45

ي تسمح بالتفتيش خارج الميقات القانون 
 منحت لمحكمة الجنايات بمختلف 248الت 

ي قضايا الجرائم اإلرهابية والتخريبية، بعد أن كان 
 
ي اختصاص الفصل ف

اب الوطت  المجالس القضائية الموجودة بالت 
ي كل من الجزائر وقسنطينة ووهران بموجب المرسوم 

 
االختصاص ينعقد للمجالس القضائية الخاصة الموجودة ف

ي  92:387التنفيذي 
 
اجع عن ت 1992أكتوبر  20مؤرخ ف طبيق القوانير  االستثنائية والعودة للقوانير  العادية كان وهذا الت 

 تحت تأثتر انتقاد المنظمات الحقوقية. 
ع الجزائري بير  ردع الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية من حیث طرق البحث  وبذلك فقد جمع المشر

ي كانت المحاكمة، وإلغاء الق والتحري، وممارسة الدعوى العمومية، والتحقيق إل
ي الخاصة الت 

واعد ذات الطابع االستثنان 
 تماشيا مع مبادئ حقوق اإلنسان.  المفعول تكريسا لضمانات المتهم، وتوسيعها بصورة أكتر فعالية سارية

ي  04:14القانون رقم  -
 
توسيع االختصاص المحىلي لجهات المتابعة والتحقيق والمحاكمة  2004نوفمتر  10المؤرخ ف

 من قانون اإلجراءات الجزائية.  329و 40و 37( طبقا للمواد )األقطاب الجزائية
ي  22:06القانون  -

 
اإلجراءات الجزائية اعتماد أساليب البحث والتحري الخاصة،  المعدل لقانون 20:12:2006المؤرخ ف

اض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور، التشب، التسليم المراقب. وتلتها تعديالت أخرى سعي ا من اعت 
ع لضمان حقوق اإلنسان وحرياته.   المشر

 السياسة األمنية االستئصالية :ثالثا
ي السنوات األول لألزمة، إل درجة أن هناك 

 
ي حالة إرهاق بسبب عنف الجماعات المسلحة ف

 
كانت السلطات الجزائرية ف

ي تماسكه من توقع سقوط النظام واستالم اإلسالميير  لمقاليد الحكم، لكن العكس حدث فلقد أث
بت الجيش الوطت 

ي السنوات من 
 
واتخاذ سياسة اقتصادية من خالل إعادة  1995-1992حيث طبقت السلطات مقاربة يقودها األمن ف

ي سنة  حيث تمكنت من تخصيص بعض األصول لتحديث الجيش وتزويده  1995جدولة مدفوعات الدين الخارحر
 :متخصصة للقضاء عىل اإلرهاب واستئصال جذوره نذكر منهابالتكنولوجيا وأنشئت العديد من الوحدات األمنية ال

ي  1987وهي مجموعة قوات خاصة أنشئت عام Groupe d’intervention spécial (GIS) مجموعة التدخل الخاصة -أ
 
ف

 (DRS)عضو، وهي مسؤولة عن مكافحة اإلرهاب، كما أنها وحدة فرعية من دائرة االستعالم واألمن  300البداية ب  
Département du renseignement et de la sécurité   ي يعود تاري    خ إنشاؤها إل وقت حرب التحرير وكانت تحت

الت 
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 Ministère de l’armement et des liaisonsالعامةقيادة عبد الحفيظ بوالصوف وتحمل اسم وزارة التسليح والعالقات 

générales (MALG),  (Arezki, 2016). 
 فرق التدخل الخاصة عىل مستوى الدرك والجيش، مهمتها التدخل الشي    ع عىل غرار المفرزة الخاصة وأنشئت تبعا لها 

ة خارج Sections de sécurité et d’intervention (SSI)الشايا الخاصة للتدخل  ي العمليات الخطتر
 
، مهمتها التدخل ف

ي القضايا اإلجرامية والمسائل بالغة األهمية، مثل تحرير 
 
ي المدن ف

 
ة ف ، مثل العملية األختر الرهائن من أيدي اإلرهابيير 
ي دحر 

 
ي الصحراء، وكان لهذه الفرق تحت قيادة جهاز دائرة االستعالم واألمن اليد الطولي ف

 
ولية ف تيقنتورين المنطقة البت 

ي أجرتها بعض المنظمات 
ال محمد مدين المدعو توفيق، وكشفت األبحاث الت  الحقوقية معاقل اإلرهاب بزعامة الجت 

ي حاالت التوقيف واالعتقال اتهمت بها 
 
ة ف مثل منظمة العفو الدولية عن أنماط معينة للعنف وبعض االنتهاكات الخطتر

 .(2006دائرة االستعالم واألمن، وُحلَّ هذا الجهاز فيما بعد )العفو الدولية، 
طة  -ب  Groupement des opérations spéciales deاالسم المخترص (GOSP)إنشاء جمهرة العمليات الخاصة للشر

la police    ي المدن ضد األفراد المسلحير  الذين يشكلون خطرا عىل أمن األشخاص والممتلكات، إما
 
مهمتها التدخل ف

ي مجال مكافحة اإلرهاب عن طريق 
 
ة والمعونة ف عن طريق التفاوض أو عن طريق القوة، ومن مهامها أيضا تقديم الختر

لمعلومات حول اإلرهابيير  وتفكيك المتفجرات، وتسيتر عمليات حجز الرهائن، أيضا مرافقة ونقل االستخبارات وجمع ا
، تقوم أيضا بمهام المساعدة المدنية، ي

ي عملية الضبط القضان 
 
ي  المجرمير  الخطرين وتساهم ف

 
جويلية  22أنشئت ف

اف المدير العام لألمن، معظم أفراد الجمهرة من مجموعة  2016 طة تعمل تحت إشر فرقة البحث  (BRI)الشر
طة القضائية  Brigade de recherche et d’interventionوالتدخل  Brigade mobile( BMPJ) أو الفرقة المتحركة للشر

de la police judiciaire،أيضا بعض العناض من وحدات حفظ النظام ،Unités de maintien de l’ordre (UMO)   ،
ي مجال التصدي للجريمة اإلرهابية. تلقت هذه الفرقة تدريبا عالي

 
ة عالية ف  ا وميدانيا ولعناضها ختر

ي مسها اإلرهاب بدرجة أكتر من المدن، يعمل  -ج
ي البلديات النائية الت 

 
ي ينشط ف

إنشاء فرق الحرس البلدي: هو جهاز أمت 
، صدر المرسوم التنفيذي رقم  الحرس البلدي وكانت الخاص بإنشاء  1996أوت  3بتاري    خ  265-96تحت وصاية الوالي

ي تسميها الجماعات اإلسالمية المسلحة بالمناطق المحررة، كمدن البليدة والشلف وعير  
النواة األول له المناطق الت 
ي ضمان أمن عدد من البلديات  94الدفىل وضمت هذه الفرق 

 
، استمر عمل هؤالء األعوان ف ي

اب الوطت  ألف عون عتر الت 
 إل غاية بداية األلفية. 

ي  -د
ي طالتها يد اإلرهاب بحكم بعدها عن  :إنشاء فرق الدفاع الذان 

ي القرى والمداشر النائية، الت 
 
أنشئت هذه الفرق ف

. ولقد  مصالح األمن، وتتكون من مواطنير  جهزتهم الدولة بالسالح وتولوا الدفاع عن أنفسهم هم من المواطنير  وعن غتر
ي 
ي صفوف فرق الدفاع الذان 

 
ي الحد من تواجد الجماعات  200 حوالي بلغ عدد المتطوعير  ف

 
ألف متطوع، ساهموا ف

، وقد أثبتت هذه الفرق جدواها  ي القبض عىل العديد من اإلرهابيير 
 
اإلرهابية والحد من نشاطاتها اإلجرامية، وساهموا ف

اف القوى العسكرية، وغالبا ما اقترصت مهمة هذه الفرق عىل الدفاع عن ن ي مكافحة اإلرهاب تحت إشر
 
ي ف

 
فسها ف
ي يقطنون بها، دون السماح لهم باستخدام السالح خارج هذا النطاق. 

ي حدود المناطق الت 
 
 مواجهة االعتداءات اإلرهابية ف

ي مناطقها المحررة، ولقد 
 
ي حماية المدنيير  وقتالها للجماعات المسلحة الجهادية وإضعافها ف

 
ولقد ساهمت هذه الفرق ف

سمح ذلك بعودة المهجرين إل منازلهم. )داليا  1996-1994ف مقاتل ما بير  أال 6فقدت الجماعات المسلحة حوالي 
 .(2019غانم، 

ة معهم أم  ي مواجهة مباشر
 
 استهدافا من طرف اإلرهابيير  سواء أكانت ف

دفعت الفرق المذكورة الثمن غاليا، فكانت األكتر
طة والدرك وأفراد الجيش ال ي حت  شباب الخدمة الوطنية عن طريق االغتياالت، فتعرضت كل أسالك الشر

وطت 
ي تطرف اآلالف من الجزائريير  

 
ي الذي مارسته بعض عناض األمن ف

لالغتياالت البشعة. وبالمقابل ساهم العنف العشوان 
 الذين لم يكن الكثتر منهم عىل عالقة بالحركة اإلسالمية وال بفكر هذه الحركات. 

ي 
 
 السياسة التصالحية :المطلب الثان
ي العودة إل درب التوبة، كانت أولها إجراءات عفو وتخفيف  بادرت الدولة

 
باتخاذ تدابتر عفو لفائدة اإلرهابيير  الراغبير  ف

يىعي 
المتعلق باستعادة  08-99المتضمن تدابتر الرحمة، والقانون رقم  12-95، ثم تالها األمر 3-92أقرها المرسوم التشر

ي األختر "الميثاق من أجل السل
 
ي وف

ي الوئام المدن 
 
 2005سبتمتر  :أيلول 29م والمصالحة الوطنية" الذي عرض لالستفتاء ف

ي  06-01ودخل حتر  النفاذ بموجب األمر 
 
، وتلته مراسيم أخرى تتعلق بتعويض ضحايا 2006فيفري  :شباط 28المؤرخ ف

ي اإلرهاب، نستعرضها ف
 
ي ابتليت بضلوع أحد أفرادها ف

ة الت    :يما يىلي المأساة الوطنية، وإعانة األش الفقتر
ي لجأت إليها الجزائر بموجب األمر الرئاسي رقم  :تداببر الرحمة  :الفرع األول

-95وتعرف بقانون الرحمة، أول التدابتر الت 
ي  12

 
اير :شباط 25المؤرخ ف يىعي رقم  40أحكام المادة  ، تأسست عل ى1995فتر

المتعلق  03-92من المرسوم التشر
ي باإلع 

ي تقص 
ي جرائم قتل، وتخفيف العقوبات للمتورطير  بمكافحة اإلرهاب الت 

 
فاء من المتابعة بالنسبة لمن لم يتورط ف

ط تسليم أنفسهم للسلطات خالل شهرين من صدور هذا المرسوم، إال أنه لم يحقق نجاحا نظرا  ي تلك الجرائم شر
 
ف
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ي بالتخفيف واإلعفاء من ا
لعقوبات بالنسبة للمتورطير  لمدته المحددة بشهرين، صدر عىل إثره قانون الرحمة الذي يقص 

ي إعاقة دائمة أو يستخدموا المتفجرات للمساس بحياة األشخاص 
 
ي اإلرهاب ما لم يقتلوا شخصا أو يتسببوا ف

 
ف

ي هذا المسىع من الرئيس 
، وقد لف  وط معينة. وكان الدافع وراء هذا القانون هو حقن دماء الجزائريير  والممتلكات وفق شر

ا من الشعب، من أجل تحقيق السلم والقضاء عىل العنف، وسلم عىل إثره عدد من اليامير  زروال آنذاك است حسانا كبتر
ي ثالث فصول، تناول الفصل  12المغرر بهم أنفسهم للسلطات لالستفادة من قانون الرحمة الذي تضمن 

 
مادة موزعة ف

ي اإلجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ هذا ال
قانون، والفصل الثالث تضمن بعض األول تدابتر الرحمة، والفصل الثان 

هم، ولقد تضمن القانون إجراءات منها االمتناع عن المتابعة  األحكام الخاصة باألشخاص الذين غرر بهم من قرص وغتر
 ، ي واجهت بها  57، صفحة 2016وتخفيض العقوبات. )لونيشي

وما يليها(. ويعتتر قانون الرحمة من التدابتر األول الت 
ي حققها هذا القانون حيث مهد الطريق أمام توبة مئات المسلحير  الجزائر مآسي اإل

رهاب،  ورغم النتائج اإليجابية الت 
(، إال أن هذه التدابتر 2006آالف مسلح نزلوا من الجبال وتم العفو عنهم )جريدة االتحاد،  4قدرت آنذاك بحوالي 

ي اتخذتها الدولة رس
اإلرهابية  ميا، فكانت غتر كافية بالنظر لتحول الجماع اتتزامنت مع الحلول األمنية االستئصالية الت 

ته استسالما. )وقاف،   تطرفا وراديكالية رافضة االستفادة من أحكام هذا القانون الذي اعتتر
، صفحة 2006إل منج أكتر

86). 
ي 
 
ي   :الفرع الثان

 
" رقم :قانون الوئام المدن ي

ي   08-99 لقد تم اإلعالن عن قانون "استعادة الوئام المدن 
 
يوليو  :تموز 13ف

المتضمن تدابتر الرحمة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كصيغة سياسية  12-95، ملغيا بذلك أحكام األمر 1999
ي 
 
ي استفتاء أجري ف

 
ة  ف ، وتمت الموافقة عليه بأغلبية كبتر  16لالتفاق الموقع بير  الجيش وبعض المسلحير 

ي لهذا القانون محددا استمر حت  ، كان اإلطار ا1999سبتمتر :أيلول
ي   13لزمت 

كانت الغاية السامية   2000يناير  :كانون الثان 
ي أعمال إرهابية ويرغبون 

 
ي بهذا القانون الذين تورطوا ف

من هذا القانون استتباب األمن والعودة إل االستقرار، وكان المعت 
ي التوقف عن نشاطهم اإلجرامي ليستفيدوا من اإلعفاء من المتا

 
بعات أو الوضع رهن اإلرجاء أو تخفيف العقوبات. أما ف

ي المادة 
 
مكرر من قانون العقوبات أدت  87اإلعفاء من المتابعات فيخص الذين لم يرتبكوا جريمة من الجرائم المبينة ف

ي أماكن عامة أيضا الذين يحملون أسلحة أو متفجرات وسلموها للس
 
ا ف لطات إل القتل أو سببت عجزا دائما أو تفجتر

ي ظرف 4المادة 
 
ط أن ُيشعر السلطات ف ي المادة  6، شر من هذا  3أشهر من تاري    خ هذا القانون بتوقفه عن كل عمل إرهانر

ي باإلرجاء 
القانون، بالنسبة للوضع رهن اإلرجاء وهو تأجيل مؤقت للمتابعات إل حير  التأكد من استقامة الشخص المعت 

ي المادة أو األشخاص الذين ارتكبوا أفعال منصوص 
 
، ويستثت  منها الذين ارتكبوا جرائم القتل الفردية  3مكرر  87عليها ف

ي األماكن العامة أو جرائم االغتصاب. يقرر الوضع رهن اإلرجاء من 
 
ات ف سنوات يسمح لهم  10-3والجماعية والتفجتر

ي محاربة اإلرهاب لمدة أقصاها خمس )
 
ف عىل الع5خاللها خدمة الدولة ف ملية لجنة اإلرجاء طبقا للمادة ( سنوات، وتشر

ي الفصل الرابع المادة  14
 
. بالنسبة لتخفيف العقوبات فلقد ورد النص عليها ف ي

وما  27وما يليها من قانون الوئام المدن 
 يليها. 

ي التخفيف من درجة العنف بتسليم المسلحير  السالح سيما الجناح المسلح 
 
ي نجاحا نسبيا ف

حقق قانون الوئام المدن 
ي للجبه

 
ي مزراق، لكن شعان ما عاد بعضهم إل حمل السالح من جديد بسبب البطء ف

ة اإلسالمية لإلنقاذ بزعامة مدن 
ي جعلت الرئيس بوتفليقة يعلن عن ميثاق السلم 

ي المجتمع، كان ذلك أحد األسباب الت 
 
إجراءات العفو وعدم إدماجهم ف

 والمصالحة. 

ي  :يةميثاق السلم والمصالحة الوطن :الفرع الثالث
 
وع لالستفتاء ف ، 2005أوت عام  14عرضه رئيس الجمهورية كمشر

ي 
 
عيته باالستفتاء عليه بنسبة بأغلبية ساحقة ف ، وأصبح ساري 2005سبتمتر  :أيلول 29ولقد أخذ هذا الميثاق شر

ي  01-06المفعول بموجب األمر رقم 
 
اير  :شباط 27المؤرخ ف لحة، تلته المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصا 2006فتر

ي  ،93-06مراسيم ثالث رئاسية تنظيمية ويتعلق األمر بالمرسوم رقم 
 
اير  28المؤرخ ف يتضمن تعويض ضحايا  2006فتر

ي  94-06المأساة الوطنية، والمرسوم 
 
اير  29المؤرخ ف ي ابتليت بضلوع  2006فتر

يتعلق بإعانة الدولة لألش المحرومة الت 
ي اإلرهاب، والمرسوم 

 
ي  95-06أحد أقارب  ها ف

 
اير سنة  29المؤرخ  ف ي المادة  2006فتر

 
يتعلق بالترصي    ح المنصوص عليه ف

من األفكار  من األمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ترتكز وثيقة السلم والمصالحة عىل ع دد 13
دت الحرب عىل اإلرهاب وتسبب األساسية ترمي إل تدعيم السلم والمصالحة ولم الشمل وإنهاء إراقة الدماء فلقد حص

ي أعقاب ذلك بمقتل أكتر من 
 
آالف آخرين ونزوح حوالي مليون جزائري داخل  7ألف شخص واختفاء  200الرصاع ف

ار المادية الناجمة عن ذلك  البالد، إضافة إل ذلك تعرض اآلالف للتعذيب واالغتصاب، وتشتر التقديرات إل أن األض 
 . (2016داليا غانم، مليار دوالر ) 20بلغت نحو 

ي انتهجتهما الحكومة الجزائرية عىل إقدام 
ي جمعت المقاربتير  الناعمة والخشنة الت 

أظهرت سياسة محاربة اإلرهاب الت 
ي المجتمع ووفرت لهم  15000

 
ي عىل نبذ العنف، وعمدت الحكومة إل مساعدة هؤالء العائدين عىل االندماج ف إرهانر

نتماء وتنمية روح المواطنة لديهم، وبفضل هذه السياسة وافق آالف التائبير  عىل فرص عمل وأعطتهم إحساسا باال 
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ي نفس الوقت أخليت مسؤولية عناض قوات األمن  تسليم أنفسهم بمحض إرادتهم والع ودة
 
إل كنف المجتمع وف

ي 
 
 الحفاظ عىل الطابع والجيش باختالف فصائلها عن عمليات القتل خارج القانون واالختفاء القشي، تثمينا لجهودهم ف

ي الجرائم المرتكبة الجمهوري للنظام وعدم قبول الجهات القضائية التحقيق
 
 .ف

ي مجال
 
ي ف

مكافحة اإلرهاب من خالل سياسة االنتقال  عىل الرغم من النجاحات المحققة عىل الصعيدين الدولي والوطت 
ي العسكري إل النهج

ع ا من النهج األمت  ي السلمي الذي انتهجه المشر
يعية الت   لجزائري، وهذا من خالل النصوص التشر

ي تكتنف تلك النصوص منها
عدم االهتداء إل حل مشكلة المفقودين  :تطرقنا إليها، غتر أن هناك ال كثتر من النقائص الت 

ي ما زالت تؤرق العديد من العائالت
ية الجزائرية، وعدم استعداد الدولة الجزائرية إلجراء تحقيقات ومعرفة هو  الت 

 عن حاالت االختطاف، وإن كانت هناك محاوالت جادة لحل هذه المعضلة.  المسؤولير  
 

 خاتمة
ي مكافحة اإلرهاب، وقفنا بالفعل عىل أنها تجربة خاصة ما فتئت الدولة 

 
من خالل دراستنا لموضوع التجربة الجزائرية ف

ي عصفت بمقدرات تراجع أخطاءها وتطور من نجاحاتها، تجربة تمكنت من خاللها الدولة صد 
الهجمات اإلرهابية الت 

ي 
 
يكا دوليا ف ي هذا المجال وجعلتها شر

 
ة ف ية والمادية بكل ما تملك من وسائل وإمكانات مكنتها من اكتساب ختر البالد البشر

 محاربة اإلرهاب. 
ي وقوى األ 

ي البداية عىل سياسة أمنية ردعية استئصالية قادها الجيش الوطت 
 
من المختلفة وبعض تركزت تجربة الجزائر ف

ي 
 
، فواجهت عنف الجماعات اإلرهابية بعنف أشد، مما أطال ف ي

ي ينقصها التكوين مثل فرق الدفاع الذان 
الفرق األخرى الت 

 عمر األزمة وزاد من حدة الرصاع حت  كاد أن يعصف بنظام الدولة. 
ية أقل ما يمكن القول عنها أنها كانت تزامن اتخاذ السياسة االستئصالية مع االعتماد عىل قوانير  موضوعية وإجرائ -

ض الدولة لالنتقادات من طرف الهيئات  قوانير  استثنائية غتر عادية أثرت سلبا عىل حقوق اإلنسان وحرياته وعرَّ
 الحقوقية. 

ي 
 
الحظنا أيضا من خالل هذه الدراسة، أن غياب المرجعية الدينية والفكرية لدى الشباب وتخلفها عن القيام بدورها ف

لتوجيه وعدم استغالل القدرات الشبابية، ساعد عىل التأثر بأيديولوجيات خارجية من الفكر المنحرف وعدم القناعة ا
 بمؤسسات الدولة. 

ي مجال
 
ي ف

مكافحة اإلرهاب من خالل سياسة االنتقال  عىل الرغم من النجاحات المحققة عىل الصعيدين الدولي والوطت 
ي العسكري إل النه

ي وميثاق السلم والمصالحة. إال أن ال كثتر من  جمن النهج األمت 
، من خالل قانون الوئام المدن  السلمي

ي ما زالت تؤرق العديد من العائالت
ت هذه المبادرة خصوصا ما تعلق  بمشكلة المفقودين الت  الجزائرية  النقائص اعت 

سؤولير  عن اإلعدام خارج إطار بحثا عن مصتر ذوي  هم، كذلك غلق الملف المتعلق بحاالت االختطاف ومحاسبة الم
ي إدانة الجزائر من طرف لجنة حقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب. 

 
 القانون، هذا الملف كان سببا ف

وانطالقا مما سبق يمكننا القول أن اإلرهاب نتاج فكر منحرف، وكل المجتمعات بكافة مؤسساتها مسؤولة عن مكافحته 
بوية والتصدي له، فبقدر ما يقع عىل الم امات، تعتتر المؤسسات الفكرية العلمية اإلعالمية والت   

ؤسسات األمنية من الت 
ي بناء المفاهيم الصحيحة، والقيم اإلنسانية السليمة لتحصير  المجتمعات من األفكار 

 
ى ف بدورها مسؤولة مسؤولية كتر

ي المالئم من خالل مراجعة
 
ي كان لها  المنحرفة واألفعال المتطرفة، وتوفتر المناخ الثقاف

األقوال والترصفات والفتاوى الت 
ي قوامه التسامح ونبذ العنف والتطرف. 

، وصياغة خطاب ديت  ي ها السلتر  تأثتر
إن مكافحة اإلرهاب ال يمكن أن تكون أمنية أو فكرية فقط، بل تتطلب أيضا أخذ البعد السياسي والدبلوماسي 

ي االعتبا
 
ي للمشكلة ف

ي هذا الصدد يجب أن تكون التنمية االقتصادية واالجتماعية واالقتصادي واالجتماعي واإلنسان 
 
ر. وف

اعات السياسية عن طريق الحوار وقبول اآلخر، فإن  جزءا هاما من مكافحة اإلرهاب، وإيجاد حلول سلمية للرصاعات والت  
ي تنشأ عن الفقر والبؤس وخيبة األمل والشعور بالضيق نتائجها و 

ا. أشكال اإلرهاب وأعمال العنف الت 
ً
 خيمة جد

أما الجوانب االستخباراتية األمنية والقضائية فيجب أن تكون عىل جانب كبتر من الكفاءة والتكامل من أجل مواجهة 
ي 
 
ورة ال بد منها إذ يجب أن تكون ف ي مجال مكافحة اإلرهاب ض 

 
ي ف

التحركات اإلرهابية وكذا التخصص والتعاون القضان 
ي العالم. صلب جهود مكافحة اإلرهاب نظرا للطاب

 
ي أكتر من مكان ف

 
 ع الخاص للجرائم اإلرهابية وعالقتها ببعضها البعض ف

ام دولة القانون وحقوق اإلنسان والديمقراطية، والعمل باستمرار  ي كنف احت 
 
وحت  تكون المكافحة فعالة يجب أن تتم ف

ي البالد، ألن ذلك يعتتر الرد األنجع
 
 عىل كل أنواع العنف والتطرف.  عىل توطيد المسار الديمقراطي والتعددي ف
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 قائمة المراجع

 القوانير  

ي  01-14قانون رقم 
 
ي عام  4مؤرخ ف

اير  4الموافق  1435ربيع الثان  ي  156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2014فتر
 
 8المؤرخ ف

اير  16، بتاري    خ 7المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد  1966يونيو   .2014، فتر
ي  10-95األمر رقم 

 
اير :شباط 25الموافق  1415رمضان عام  25مؤرخ ف المؤرخ  155-66يعدل ويتمم األمر رقم  1995فتر

ي 
 
 .1995مارس  1، بتاري    خ 11مية عدد المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرس 1966يونيو  8ف

ي  11-95األمر رقم 
 
اير :شباط 25لموافق ا 1415رمضان عام  25مؤرخ ف المؤرخ  156-66يعدل ويتمم األمر رقم  1995فتر

ي 
 
 .1995مارس  1، بتاري    خ 11مية عدد المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرس 1966يونيو  8ف

ي  12-95األمر رقم 
 
اير :شباط 25الموافق  1415رمضان هام  25المؤرخ ف المتضمن تدابتر الرحمة، الجريدة  1995فتر

 .1995مارس  1بتاري    خ  11مية عدد الرس
ي  01-06األمر رقم 

 
اير  :شباط 27الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ ف يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة،  2006فتر

اير 18بتاري    خ  11ة عدد الجريدة الرسمي  . 2006فتر
يىعي رقم 

ي  02- 93المرسوم التشر
 
اير  6الموافق  1413شعبان  14مؤرخ ف بتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ  1993فتر

اير 7بتاري    خ  1991، 8الجريدة الرسمية عدد   . 1993شباط  :فتر
يىعي رقم 

ي  03-92المرسوم التشر
ي عام  3مؤرخ فيف 

المتعلق بمكافحة التخريب  30:09:1992الموافق   1413ربيع الثان 
 .1992اكتوبر   1، بتاري    خ 70عدد  واإلرهاب، الجريدة الرسمية

ي  196-91المرسوم الرئاسي رقم 
 
يتضمن تقرير حالة الحصار،  1991جوان  4الموافق  1411ذي القعدة  01المؤرخ ف

 .1991يونيو  12بتاري    خ  29ية عدد الجريدة الرسم
ي  44-92المرسوم الرئاسي رقم 

 
اير  09الموافق   1412شعبان عام  5مؤرخ ف يتضمن  إعالن حالة الطوارئ ،  1992فتر

اير   9بياري    خ 10ة عدد يدة الرسميالجر   . 1992فتر
ي 93-06المرسوم الرئاسي 

 
اير  :شباط 28الموافق  1427محرم  29، مؤرخ ف يتضمن تعويض ضحايا المأساة  2006فتر

اير  28، بتاري    خ 11عدد الوطنية، الجريدة الرسمية   . 2006فتر
ي  94-06المرسوم الرئاسي رقم 

 
اير، يتعلق بإعانة الدولة  لألش المحرومة  :شباط 28فق الموا 1427محرم  29مؤرخ ف فتر

ي اإلرهاب، الجريدة الرسمية 
 
ي ابتليت بضلوع أحد أقارب  ها ف

اير  28، بتاري    خ 11عدد الت   . 2006فتر
ي  95-06المرسوم الرئاسي رقم 

 
ي  :شباط 28الموافق  1427محرم  29مؤرخ ف

 
اير يتعلق بالترصي    ح المنصوص عليه ف فتر

، بتاري    خ 11من األمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية عدد  13ة الماد
اير  28  . 2006فتر

 المراجع باللغة العربية
ي العام )اإلصدار الرابعة(. )دار هومة للطباعة والنشر والتوزي    ع، 2006احسن بوسقيعة. )

ي القانون الجزان 
 
(. الوجتر  ف

 المحرر( الجزائر. 

( . ي دراسة مقارنة بير  الجزائر ومرص 2010أحميدي بوجلطية بوعىلي ي الوطن العرنر
 
(. سياسات مكافحة اإلرهاب ف

. الجزائر: كلية العلوم السياسية واإلعالم.   ماجستتر

ي وقاف. )
 (. مكافحة اإلرهاب بير  السياسة والقانون. الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزي    ع. 2006العياسر

. )سعيد بوالش ي ضوء دستور 2013عتر
 
السلطة  96(. النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم ف

 (. )ديوان المطبوعات الجامعية، المحرر(3التنفيذية )المجلد 
(. حول تعريف اإلرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع قواعد القانون الدولي 1973عبد العزيز محمد شحان. )

) وقرارات  .174-173(، الصفحات 29المنظمات الدولية. المجلة المرصية للقانون الدولي
عبد الهادي عبد العزيز مخيمر. )بال تاري    خ(. اإلرهاب الدولي مع دراسة االتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن 

. )دار النهضة العربية، المحرر( الق  اهرة. المنظمات الدولية، سلسلة دراسات القانون الدولي
( .  وما يليها.  57(، صفحة 21(. قراءة للنصوص القانونية الجزائرية المعنية باإلرهاب. مجلة معارف)2016عىلي لونيشي

( . ي
، المحرر( القاهرة. 1999عنرص العياسر  (. سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر. )دار األمير  للطباعة والنشر

. 1لي )اإلصدار (. اإلرهاب الدو1991محمد عزيز شكري. ) وت، لبنان: دار العلم للماليير   (. بتر
ي الظروف االستثنائية . )جامعة الجزائر، المحرر( 1998مسعود شيهوب. )

 
(. الحماية القضائية للحريات األساسية ف

 .35(، صفحة 1المجلة الجزائرية للعلوم القانونية)
( . ي

ي القانون 2002ناض إبراهيم الجهمان 
 
. (. مفهوم اإلرهاب ف ي . الجزائر: دار الكتاب العرنر  الدولي

( .  لقواعد القانون الدولي العا1988نبيل احمد حلمي
ً
 رة: دار النهضة العربية. م. القاه(. اإلرهاب الدولي وفقا



423 Houria MABROUK 

 

 September 2021, Volume 3, Issue 7  
 p. 409-423 

 المراجع باللغة األجنبية

Arezki, S. (2016, 04). Un demi-siècle d’histoire du renseignement algérien,:revue-afrique-
contemporaine. Consulté le 06 27, 2021, sur cairn.info: www.cairn.info 

Bennadji, C. (2007). Algérie: l’année du pardon…officiel » L’année du Maghreb, 2005-2006. Paris: 
CNRS Editions. 

Time-Series Estimates. International Studies Quarterly, 46, pp. 145-165. 
Laqueur, W. (1979). Le terrorisme. Paris: PUF. 
Mnaouri, A. (2015). Approche comparée de l’appareil législatif franco-marocain en matière de lutte 

contre le terrorisme, thèse de Doctorat. (U. Perpignan, Éd.) France. 

ونية باللغة العربيةالمواقع اإل لكبر  
داد  :(. سلطات بال حدود2006يوليو, :تموز 10فو الدولية. )الع ي الجزائر. تاري    خ االست 

 
التعذيب عىل يد األمن العسكري ف

 .https:::www.amnesty.org، من 2021, 07 29

داد  :(. الجزائر1993العفو, الدولية. ) ي ظل حالة الطوارئ. تاري    خ االست 
 
، من 2020, 12 27تدهور حقوق اإلنسان ف

https:::www.amnesty.org. 
داد 2020المنهج المرجىعي لمكافحة اإلرهاب. )مايو,   https:::www.nato.in، من 2021حويلية,  10(. تاري    خ االست 

ول من الجبال وإشكالية االندماج. تاري    خ 2006أغسطس, :آب 22جريدة االتحاد. ) ي الجزائر الت  
 
(. المسلحون التائبون ف

داد   .:https:::www.alittihad.ae:article:69902:2006من ، 2021, 08 07االست 
ماذا حققت األعوام السبعة عشر من حكم بوتفليقة.  :(. الجزائر عىل حافة الهاوية2016ابريل, :نيسان 28داليا غانم. )

داد   –)مركز مالكوم كتر  ق األسط، المحرر( تاري    خ االست  ي للشر
، من 2021, 07 12كارنيىع 

https:::carnegie-mec.org:2016:04:28:ar-pub-63483. 
ق األوسط، المحرر( 2019يوليو, :تموز 22داليا غانم. ) ي للشر ي الجزائر. )مركز كارنجر

 
(. المداميك المتقلبة لإلسالم ف

داد   .https:::carnegie-mec.org، من 2021, 06 15تاري    خ االست 
ا داد عبدهللا بن بيه. )بال تاري    خ(. اإلرهاب التشخيص الحلول، محاض  . تاري    خ االست  جويلية,  05ت منتدى الفكر اإلسالمي

 .https:::iifa-aifi.org، من 2021
داد 2019مارس,  13عز الدين عمر. ) ي مستنقع الدم ؟ . تاري    خ االست 

 
ية السوداء لماذا سقطت الجزائر ف  11(. العشر

 .https:::www.aljazeera.net، من 2020افريل, 
. )بال تاري    خ(.  ي

داد  معجم المعان   .https:::www.almaany.com، من 2021, 06 30تاري    خ االست 
ونية باللغة األجنبيةالمواقع اإل لكبر  

Bigot, D. (s.d.). L'impossible cartographie du terrorisme. Consulté le 06 30, 2021, sur OpenEdition 
Journals: https:::journals.openedition.org 

Dictionnaire Larousse. (s.d.). Consulté le 05 10, 2021, sur 
https:::www.larousse.fr:dictionnaires:francais:terrorisme:77478. 

Dictionnaire le Robert. (s.d.). Consulté le 05 10, 2021, sur https:::dictionnaire.lerobert.com. 
Enders, W., & Sandler, T. (2002). Pattterns of Transnational Terrorism, 1970-1999: Alternative senat.fr. 

(s.d.). Consulté le 05 20, 2021, sur https:::www.senat.fr:rap:l05-117:l05-1173.html#. 

 
 
 
 


