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 :1988أكتوبر              :1988أكتوبر             
 الربیع الجزائري            



الخارجي السیاق

البيريسترويكاو السنوستڤال ─

منتصف ثمانينيات القرن الماضي

النفظتراجع أسعار  ─



الداخلي السیاق

التذّمر الشعبي من سياسيات الشاذلي ─
االجتماعية لتراجع أسعار النفط/اآلثار االقتصادية ─
رةڤبالحاإلحساس  ─
1980: وزو تيزيأحداث  ─ 1980: وزو تيزيأحداث  ─
1984: أحداث وهران ─
1986: وسطيف قسنطينةأحداث  ─



1988 أكتوبر 5انتفاضة 



1989، “خريف األمم”

ثورة مبّكرة

1989، “خريف األمم”
ألمانيا الشرقية –هنغاريا –بولندة 

–تشيكوسلوفاكيا –بلغاريا –

رومانيا



1991دولة،  15تفكك االتحاد السوفيتي إلى 
–كازاخستان –جورجيا –روسيا البيضاء – آذربيجان–أرمينيا 

–أوزباكستان –مولدافيا–ليتوانيا –التفيا –أستونيا–قرغيزستان

روسيا–أوكرانيا –تركمانستان–تاجكستان

ثورة مبّكرة



ثورة مبّكرة

2011، “ربيع العرب” 2011، “ربيع العرب”
–ليبيا –مصر –تونس 

–اليمن –سوريا –اليمن 

...



1988 أكتوبر 6: حالة الطوارئ         

تحت إشراف خالد نزار



انتشار القوات المسلحة



مدني معظمهم  500 قتل أكثر من—
 من الشباب، نصفهم في الجزائر العاصمة

 
 جرح اآلالف—

حصیلة القمع: 1988 أكتوبر        

 جرح اآلالف—
 
 مواطن 4000واعتقال  توقیف—

 
النتزاع المعلومات  الممنهجالتعذیب —

وكإجراء عقابي



1988 أكتوبرانتفاضة  نتائج         

:1988نوفمبر  3—
 عن تعدیل الدستوراستفتاء 

 )نسبة المشاركة% 81.1نعم و% 92(    
 

 1989فبرایر  23دستور —
 

 1989فبرایر  23دستور —
 )من المصوتین% 73.4(    
 

 فتح المجالین السیاسي واإلعالمي—
 

 األحزاب و العشرات من الجمعیات  إنشاء—
السیاسیة والصحف    



 
 
 

 التحضیر للثورة المضادة التحضیر للثورة المضادة
 



قائًدا للقوات البریة  العماريتعیین الجنرال محمد : 1989
)1961خدم في الجیش الفرنسي إلى (

تعیین الجنرال خالد نزار وزیًرا للدفاع : 1990 جویلیة
القائم على حالة  – 1958خدم في الجیش الفرنسي إلى (

تعزیز أركان مواجهة المقاومة         

تعیین الجنرال خالد نزار وزیًرا للدفاع : 1990 جویلیة
القائم على حالة  – 1958خدم في الجیش الفرنسي إلى (

)88أكتوبر  6الطوارئ ابتداء من 

المدعو (تعیین الجنرال محمد مدین : 1990سبتمبر 
دائرة االستخبارات واألمنل امدیرً ) توفیق

وزیًرا للداخلیة بلخیرتعیین الجنرال لعربي : 1991أكتوبر 



  مواجهة المقاومة على تدریب الضباط         



  مواجهة المقاومة على تدریب الضباط         



القمع  استیراد األسلحة وأدوات           



 
 
 

 المحلیة والتشریعیةاالنتخابات  المحلیة والتشریعیةاالنتخابات 
 



:1990جوان  12

االنتخابات المحلیة
%55فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بنسبة 



محاولة إفشال التجربة اإلسالمية           

التعامل السيئ مع المنتَخبين—
تقليص الصالحيات— تقليص الصالحيات—
تضخيم األخطاء—
الترويج ألصوات المغالين—
التعتيم على الخطاب الرسمي—



1991جوان  لتشريعياتالتحضير           

تعديل القانون االنتخابي—
للتحّكم في نتائجه    

اإلعالن عن اإلضراب العام—
واالعتصام في الساحات العامة    



إج إ  الـصفوف  تشجیع االنشقاقات في         

سحنونيالهاشمي  بشير لفقيه

دمحم كرار سعيد ڤشي زبدة عزوزبن 

أحمد مراني



تاالعتصاماقمع : 1991جوان  4           



اإلعالن الرئاسي: 1991جوان  5           

:الشاذلي بن جديد يعلن

تأجيل االنتخابات التشريعية  —
1991ديسمبر  26إلى      1991ديسمبر  26إلى     

قبول استقالة رئيس الحكومة —
حمروشمولود     

حالة الطوارئ—



 :1991جوان  30

إإ  الجإلقاء القبض على قیادة 



 :1991دیسمبر  26
الدور األّول لالنتخابات التشریعیة

:بـالجبهة اإلسالمية لإلنقاذ فوز 
)مليون 3.2(من األصوات % 47.3
مقعد 188

:جبهة التحرير الوطني:جبهة التحرير الوطني
)مليون 1.6(من األصوات % 23.4

مقعد 16

:جبهة القوى االشتراكية
)مليون+ 0.5(من األصوات % 7.4
مقعد 25



صدمة الدیوان األسود             

نايزيةعبد المالك ڤ بلخيرلعربي خالد نزار

محمد مدین

دمحم لعماري

دمحم تواتي غزّیلبن عباس  دیب مخلوف



 
 
 

 التحضیر لالنقالب التحضیر لالنقالب
 



 :1991 دیسمبر 30

الوطنیة إلنقاذ الجزائر لجنةال

 )عبد الحق بن حمودة(االتحاد العام للعمال الجزائریین  —
 )محمد بن منصور(االتحاد العام للمقاولین العمومیین  —
 االقتصادیین الجزائریین العامة للفاعلین الكنفدرالیة—
 أرباب العمل كنفدرالیة—
 العمومي الوظیفالوطنیة إلطارات  الجمعیة—
 )براهیمي میلود(الجزائریة لحقوق اإلنسان  ةالرابط—

 العمومي الوظیفالوطنیة إلطارات  الجمعیة
 )براهیمي میلود(الجزائریة لحقوق اإلنسان  ةالرابط—
 )سعید سعدي(التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة —
 )لهاشمي شریف(الطلیعة االشتراكیة  حزب—
 أخرة أشخاص وجمعیات—

عبد الحق بن حمودة



:التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

يجب استعمال كل الوسائل التي يمكنها أن تحول دون الدور الثاني ”
هناك محطات تاريخية تستوجب من كل إنسان . [...] من االنتخابات

.  تحمل مسؤولياته، ولو كان ذلك على حساب الشرعية القانونية
المميتة التي ستقوم ] اإلنتخابية[يجب اإلسراع في هدم العملية [...] 

 :1991دیسمبر  30
اإلنقالبالتحریض على 

المميتة التي ستقوم ] اإلنتخابية[يجب اإلسراع في هدم العملية [...] 
“.بدفن الجزائر

سعيد سعدي

لهاشمي شريف

:الطلیعة االشتراكیة حزب

المهمة الوطنية األكثر استعجاال هي حشد كل القوى الوطنية ”
والديمقراطية من أجل المطالبة بإلغاء االنتخابات وعدم تنظيم الدور 

“.الثاني



 :1992بدایة ینایر 
اإلنقالبالتحریض على 



 :1992بدایة ینایر 
اإلنقالبالتحریض على 



 :1992بدایة ینایر 
اإلنقالبالتحریض على 



 :1992بدایة ینایر 
اإلنقالبالتحریض على 



 :1992بدایة ینایر 
اإلنقالبالتحریض على 

Le Matin, 1er janvier 1992



 :1992بدایة ینایر 
اإلنقالبالتحریض على 



 :1992بدایة ینایر 
اإلنقالبالتحریض على 



ألف من  300تظاهر 
أنصار جبهة القوى 

 :1992ینایر  2
جبهة القوى االشتراكیة مظاهرة

أنصار جبهة القوى 
االشتراكية في الجزائر 

العاصمة بطلب من 
أحمد  آيتزعيمها حسين 

“حماية الديمقراطية”لـ 



“!الجزائر ليست إيران ”

 :1992ینایر  2
جبهة القوى االشتراكیة مظاهرة



 :1992ینایر  2
جبهة القوى االشتراكیة مظاهرة

“!الجيش، الشعب، الديمقراطية ”



:1992ینایر  4 
للحد من المخاوف. إ.إ.ج الـمبادرة 

مقعد المتحّصل عليها في  188 بـاالكتفاء  -1
الدور األّول ودعوة الناخبين إلى التصويت على 

مرَشحي جبهة التحرير الوطني إلحداث توازن

التربية والعدل : وزارات 3 بـاالكتفاء  -2
والشؤون االجتماعية

أحمد رئيس جبهة القوى  آيتترشيح حسين  -3
عبد القادر حشانياالشتراكية لرئاسة الحكومة



:1992ینایر  4
االنقالب العسكريعلى  االتفاق

اجتماع للديوان األسود لقيادة الجيش
واالتفاق على تنحية الشاذلي بن جديد



 
 
 

 االنقالب العسكري االنقالب العسكري
 



االنقالب العسكري: 1992ینایر  11           

إرغام الشاذلي بن جديد على االستقالة
وحل البرلمان بأثر رجعي وإلغاء االنتخابات



:1992ینایر  12
المجلس األعلى لألمن

إلغاء االنتخابات التشريعية

نايزيةعبد المالك ڤ
رئيس األركان

خالد نزار
وزير الدفاع 

حبيب بن خليل
وزير العدل

بلخيرالعربي 
وزير الداخلية

براهيميلخضر 
وزير الخارجية

سيد أحمد غزالي
رئيس الحكومة

الشاذلي بن جديد
رئيس الجمهورية

بلخادمعبد العزيز 
رئيس المجلس الشعبي الوطني



 رئیس المجلس الدستوري
یرفض الرئاسة المؤقتة

الشاذلي بن جديدحبيلسعبد المالك بن 



 :1992ینایر  14
تعیین المجلس األعلى للدولة

تيجاني هدّام علي كافي خالد نزار  بوضيافدمحم  علي هارون



.إ.إ.الجحّل : 1992 مارس 4               



عملیة الهدم وٕاعادة البناء             

المجلس الشعبي الوطنيحل —
 المنتَخبین الجددومالحقة

 “المجلس االستشاري الوطني”تعیین —
 “المجلس الوطني االنتقالي”ثم         

رضا
مالك

 “المجلس الوطني االنتقالي”ثم         
 
والوالئیةالبلدیة  حل المجالس—
  “التنفیذیة البلدیة المندوبیات”تعیین —

“الوالئیة المندوبیات”و         

 الجمعیات وٕاغالق الصحفحل —
عبد القادر
بن صالح

عبد الحميد
ڤةهدوبن 



أعضاء المجلـس االستشاري الوطني                     
عضًوا 60  -  1994إلى  1992من                      

 عمران -  العزيز عبد مليكة - تركي- عباس جعفر - عباس الشريف دمحم -  عباس دمحم
  بختاش مرزاق -  عياد احمد بن حبوب -  عالن طاهر -  أخاموخ موسى حاج -   أحجوج

 بن فايزة -  بليدية بن دمحم -  حمادي بن زواوي -  عبدون بن الباقي عبد - بديار ميلود - 
 بن علي -  بنون محفوظ -  منصور بن دمحم -  هدوقة بن الحميد عبد -  مسعودي حديد
  الحق عبد -  بوخبزة ادمحم -  بوحجار دمحم - بوشعير السعيد -  عمار بو دمحم -  يحيى

  -  شريف الطيب - شعباني الوردي -  بورويبة بوعالم -  بونجار الهاشمي -  بومشرة
  مليكة -  غزالي محفوظ -  فليسي الهادي -  فرحات ادمحم -  فخار أعومار -  جمعي دمحم

  كرمان الوهاب عبد -  افتسان دمحم -  حربي أسيا -  حداج حميد -  حناشي حسين - قريفو
  مصطفى -  خمري القادر عبد - كحيل ادمحم -  هللا خلف العزيز عبد -  خشيدة عيسى - 

  السعيد دمحم -  مالك رضا - مالك دمحم -  لعرفاوي مصطفى -  لعوج زينب -  األشرف
 دمحم -  مصطفاي صغير -  مسعودي خليدة -  مسعد زيان - منعه السالم عبد -  معزوزي
 -  تومي دمحم -  تواتي علي -  دمحم سي جمال -  سنحضري حفيظ - سقال زهير - سعيدي
.خوجة يوسف سماعيل - طرودي هاشمي



 عبد عبيدات -  عابد حبيبب -  عمار الصمد عبد -  جعفر تركي عباس - عباس عباد
 دمحم -  أمزيان محند عينوش -  دمحم آدمي -  بوبكر عاشور -  زهرة عبروس - الكريم
 الحاج أخاموخ -  الكريم عبد محيدين ايت -  شفيق دمحم زيتون عيساوي -  الباي عيسى
 أمقران الحفيظ عبد -  دمحم عامر -  عاللو عباس المهدي -  الرحمن عبد عكيف -  موسى

  محند بابوش -  سعيد عياشي - زوبيدة عسول - أرزقي أكلي محند سي -  الحسيني
 نور بلعيد -  الحرمى بكاير -  رشيد بخوش -  مختار بغدادي -  دمحم بشيري -  أمزيان

1997-1994أعضاء المجلس الوطني االنتقالي               
عضًوا 192                                   

 نور بلعيد -  الحرمى بكاير -  رشيد بخوش -  مختار بغدادي -  دمحم بشيري -  أمزيان
 -  خليفة بلحفيان - خليل بلحاج - بلحاج أحمد بوشعيب - الحبيب حاج بلقيدوم - الدين
 -  الكريم عبد بيتور بن -  الباقي عبد عبدون بن -  الناجم عبد بليك -  القادر عبد بلهاي

  حمزة بن -  سعيدة حبيلس بن -  القادر عبد قرينة بن -  اللطيف عبد شاريف بن
  اللطيف عبد وارد بن - دمحم ناجي بن -  رمضان هدى بن -  سعدية حمزة بن -  لويزات

 برناوي -  بوقرة بركان -  توهامي برحاب -  الطيب يعقوب بن -  القادر عبد صالح بن - 
  بوقرة -  الطيب بوعرفة -  الحميد عبد بوعون - عمر بوعشة -  عمار برامة -  عمر

دمحم بوحلة -  سماعيل بوفادن -  موسى بودهان -  بوشعور بومدين -  بوشقورة



  موالي شنتوف -  دمحم شاشوري - معمر بوزنادة - القادر عبد بوزار -  نواري بوسنان
  -  دمحم دبوز -  خالد دباش - القادر عبد دحاح -  نور شيخ -  عمار هللا شرع -  ادريس

 جابري -  أحمد جعبوب -  الوهاب عبد جعفر - الطاهر دمحم ديلمي -  سليمة درامشي
 -  جاليلية العوادي -  مرواني جفال -  دمحم جبار -  دمحم جارف -  دمحم جمعي -  الدين محي

 دويبي -  جوموعي جودي -  العزيز عبد جوامبي - صفيان جياللي -  األمين دمحم جمعي
 -  فرحات الطيب احميدة -  دمحم المير -  الرحمن عبد دريوش - ختير دريسي - ساعد

1997-1994أعضاء المجلس الوطني االنتقالي               
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 -  فرحات الطيب احميدة -  دمحم المير -  الرحمن عبد دريوش - ختير دريسي - ساعد
  غومة -  وحيد قحيوش -  العزيز عبد فوحال - الزهرة فاطمة فليسي -  ابراهيم فراق

 -  عاشور حدوشي -  حميد حداج -  امقران محند حدادي -  الدين جمال حبيبي -  ابراهيم
 -  دمحم حمومة - رضوان حميدو -  محجوبي دليلة شلبية -  أحمد حمادة -  حيدر حسين

  هللا عبد دمحم قاسي -  فيصل إسماعيل -  وزاني حساين -  حسين حناشي - فريد حمايدية
 -  الحميد عبد خالدي -  سعيد كرفالي -  دمحم كشود -  قاسم كبير -  دمحم كمال قصباجي - 

 -  ميلود خمان -  أحمد خليل -  العزيز عبد هللا خلفة -  مبارك خلفة - صالح خالف
نفيسة لحرش -  لقدر صديق -  دمحم خليفي -  علي دمحم خزان -  القادر عبد خمري



1997-1994أعضاء المجلس الوطني االنتقالي               
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 عبد العايب - عمر االسود -  الزهراء فاطمة عوفي - األخضر دمحم األخضري - لزهر لخضاري
  دمحم مناعي -  مقرنز رمضان - الفوضيل مقدود - الدين نور منصوري -  يسين لكال -  الرحمن

 القادر عبد مسوس -  القادر عبد مرباح - عيسى مراح - عمار منور - المجيد عبد مناصرة -
 - صالح نور - نور شيخ -  رمضان مولى -  موسى مغني - دمحم مزياني -  النور عبد مزيان -

 ولد -  دمحم داود اوالد -  أرزقي أوكيد - عيسى أوهيب -  الوهاب عبد أوغيدني - دمحم عرابي
 - موسى رزيق - يوسف رقية - عامر رخيلة -  زوليخة سليماني - ناجي ربيع -  جمال عباس - موسى رزيق - يوسف رقية - عامر رخيلة -  زوليخة سليماني - ناجي ربيع -  جمال عباس
  طاهر سعيداني - سعيد ادمحم - علي ساحل -  مبروك ساسي - هللا عبد ريغي - سليم دمحم رياض

 سبتي - عيسى سمار -  رشيد صماري - ناصر صخري -  احمد سعيدي -  سماعيل سعيداني -
 -  يعقوب سهايلية - دمحم صغير -  احمد سفوان -  دمحم صديقي -  الكريم عبد صديقي -  احمد
 طالب -  هللا عبد طالب -  ابراهيم شيبوط -  علي دمحم سنيقري -  الحميد عبد سالم - زهير سقال

 - المين طيطاح - دمحم تين -  هللا عبد ثميني - الصادق طماش -  احمد تقية - شريف دمحم
 - ياسين سعيد - كمال مصطفى تومي -  بشير طويل -  علي تواتي - مصطفى التلمساني

 زيتوني -  العزيز عبد زكري -  عاشور زربيطة - علي زغدود -  دمحم يوسفي -  عمار يحياوي
.انيسة زويوش - فاروق دمحم زغبي -  مسعود



جزء من الحركة اإلسالمية تواطؤ             

 )حمس/حماس حركة( مناصرة المجيد عبد
  االنتقالي الوطني المجلس عضو

 
 الثالثة غزالي أحمد سید حكومة

 )1992 جویلیة 19 - 1992 فبرایر 22(
 :والشغل المهني التكوین وزیر — :والشغل المهني التكوین وزیر —
 )لإلنقاذ اإلسالمیة  الجبهة عن منشق( شيd سعید    

 
 أویحیى أحمد حكومة

)1997 جوان 10 -  1995 دیسمبر 31(
 :الدینیة الشؤون وزیر —
)لإلنقاذ اإلسالمیة الجبهة عن منشق( مراني أحمد    
 :البحري بالصید مكلف الفالحة وزیر لدى الدولة كاتب —
)حمس/حماس حركة( سلطاني رةdبو     



 
 
 

 التحضیر للقمع وتبریره التحضیر للقمع وتبریره
الخصم بشیطنة



الوصم بالمرض والجنون            



الوصم بالمرض والجنون            



الوصم بالجهل والالعقالنیة           



البهیمیةالوصم ب                



البهیمیةالوصم ب                

Le Point, 2 avril 1994.



البهیمیةالوصم ب                



والخارجي سحب الدعم الداخلي        

السيارات المفخخة في األماكن العامة—
قتل رجال الشرطة ذوي السمعة الحسنة—
قتل مجندي الخدمة الوطنية وأطفال الكشافة— قتل مجندي الخدمة الوطنية وأطفال الكشافة—
قتل المثقفين واألئمة والفنانين والصحفيين—
ورهبان ودبلماسيين سواحقتل األجانب من —
األعمال اإلرهابية في فرنسا—



الدبلوماسیة الرسمیة توّرط             

عطافأحمد  دمبريدمحم الصالح 

غوالميدمحم عبد هللا بعلي

لعمامرةرمضان 

:التنازالت للخارج من أجل الحصول على الدعم
الوعد بالتطبيع مع إسرائيل—
فتح حقول النفط—
التوقيع على االتفاقيات والعقود المضرة—
بالسيادة الوطنية    

رضا مالكبراهيميلخضر 



الدبلوماسیة الموازیة تورط             

رجال ونساء سياسة وقانون وأدب وفن وإعالم

سعدو زازيصهيب بن شيخبلهوشاتعمر نحناحمحفوظ مسعودي خليدة

تشيكودمحم بن عسالويليلى حبيلسسعيدة بن كوديلحفصة ميمونيرشيد بوجدرةرشيد 

سليمان بن عيسى



جزء من الحركة اإلسالمية تواطؤ              



المطالبین بحّل سیاسي تخوین العقالء        

1995يناير  و 1994نوفمبر : لقاء روما



 
 

 التحكم في العنف
 والعنف المضاد

 التحكم في العنف
 والعنف المضاد



الترسانة القانونیة

المرسوم الرئاسي : 1992فبراير  9—
المتعلق بحالة الطوارئ

التحكم في القضاء واإلعالم

المرسوم : 1992سبتمبر  30—
التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب 

واإلرهاب
1992بعد االعتداء على مطار العاصمة نهاية أوت 

بوضيافدمحم 

علي كافي



لإلنقالب الرافضقمع اإلعالم          

–آفة - الصح–الفرقان –المنقذ  

L’Observateur  – النور– L’Observateur  – النور–

–الوجه اآلخر –الحدث 

–الحوار –جزائر اليوم 

La Nation –الحرية



تواطؤ اإلعالم



الترسانة القانونیة

القرار : 1994جوان  7—

التحكم في القضاء واإلعالم

القرار : 1994جوان  7—
الوزاري المتعلق باإلعالم األمني 

والرقابة المسبقة في المطابع

زرهونيدمحم بن عمار 

شريف-مزيانعبد الرحمن 



القضاءرجال ونساء  تورط           

عبد الرزاق بارة

دمحم بجاوي

بوحالسالسعيد 

سايحعبد المالك 

بخاري بلقاسم

دمحم آدمي



عمل القوات المسلحة توحید          

مركز تسيير وتنسيق عمليات 
(CCC/ALAS) مكافحة التخريب



الدفع إلى انتهاج العنف           

توقيف واعتقال وتصفية القيادات—
مطاردة وقمع األعضاء واألنصار—



الدفع إلى انتهاج العنف           

توقيف واعتقال وتصفية القيادات—
مطاردة وقمع األعضاء واألنصار—



الدفع إلى انتهاج العنف           

توقيف واعتقال وتصفية القيادات—
مطاردة وقمع األعضاء واألنصار—



الدفع إلى انتهاج العنف           
توقيف واعتقال وتصفية القيادات—
مطاردة وقمع األعضاء واألنصار—

 



استعمال الجماعات المسلحة         

تشكيل الميليشيات—

اختراق الجماعات اإلسالمية—

تشكيل جماعات إسالمية مزيفة—



 
 
 

 تصفیة الحاضنة الشعبیة تصفیة الحاضنة الشعبیة



مختطف 12000



مئات المجازر



 
 
 

 اإلفالت من العقاب اإلفالت من العقاب



 الترسانة القانونیة
ن العقاباإلفالت م لتكریس

:1999 جويلية 13—
قانون الوئام المدني

:2005أوت  14— :2005أوت  14—
ميثـاق السلم والمصالحة الوطنيّـة

:2006فبراير  27—
أمر رئاسي لتنفـيذ ميثـاق السلم 

والمصالحة الوطنيّـة
بوتفليقةعبد العزيز 



   www.hoggar.org



 
 
  

 


