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 الظروف. 1
ففلا العففا  الففذجل يسففوأ اجلزائففر ب اجلففةب جلتعففدأال اجلوانففبـ نتيبففة  نعففدا  ال فففّقة بفف   يّتِصفف ا الُو

و  ؽلمففن حمففو اجلزائففر ل ٍففي سففليب وياوففيـ ور ففوأب ا تصففاأجلـ و ففو رب . احلففا و واومففو 
 ئب تحّممفاأ ل  في سففعندجلا يمون النظا  السياوّي القفائو نظاجلفاأ احاأيفاأ جلر زيفاأ جل. اجتماعي

فففاأ علفففا    يرا بفففح احفففدـ يعلفففو علفففا القفففانونـ واُفففعاأ احليفففاال السياوفففية ربففف  الو فففايةـ وفاُر
الشعب  يوأاأ جربيفةـ وجلفن  ّ   يوجفد  فانون ػلفّد جلفن جفورذـ حينجفذ    وجفد أولفة القفانون 

ة و  حريات  .و  جلعاُر
واإلعفففدا  جفففار  نطفففاق  وفففبل وفففنوات جلفففن العنففف  والرعفففب والفففاار اجلماعيفففة والتعفففذيب

والنففففزور الريتففففي بس ادلففففدن بسففففبب انعففففدا  ا جلففففنـ ل جففففوب  القسففففرية القففففانونـ واإلجتففففا ات
وعفففففد  التسفففففاجل  والباِفففففا  والشفففففقاقـ اأت بس  تا ففففففو ا اجلفففففة  ر يفففففا وياوفففففي يتميفففففز با 

 .و شبيل ا نتها ات ادلنظمة واخلطريال حلقوق اإلنسان
س ذلففا النظففا   ففي جهففوأذـ وجّصففً ذلففا اجلففوا أ ُفف مة بّن وياوففة احلففّي ا جلففك الفف   ففر  

طيلة وبل ونواتـ با ت بالتشيـ وجلا واعدت ب ّ ل انتشار أائرال العن  بس مجيفل اضلفا  
ولففيس انففاّ اجّل جلجسففر جففّدجل يففدت علففا اّن  لففت السياوففة وففو   تحسففن لصففا  . الففب أ

 .النظا  القائو ل ادلستقبي القريب او البعيد
ْنِهمففة ادلتم لففة ل اطلتففا  . الففة فقففر و مففيحعففيح حيفالشففعب 

ا
ا عبتففح ٍففرو  ادلعيشففة ادل

ادلسفففتومل ادلعيشفففي والتفففداور ا  تصفففاأجلـ والتسفففري  اجلمفففاعي للعمفففات الفففذجل ااأ جلفففن حفففّدال 
ففل  –جلففن رلمففوع السففمان القففاأرين علففا العمففي %  03الفف   قففد ر بنسففبة  –البطالففة  والُو

 .لقد حفّي بالشعب فقر جلد ل. جلزائرجلالصحّي ادلزرجل واطلتا   يمة الدينار ا
و  يففزات الشففعب بعففد وففبل و   فف  وففنة جلففن اوففتق ت اجلزائففر ينتظففر بففزو  فبففر عهففد 

ا ففففي العنففف  السياوففففي الفففذجل ا ففففرق  2441ينفففاير  22و فففان انقفففف   . حقفففوق اإلنسففففان
وب فففر  لفففت ا نقففف   . اجلزائفففر ل الفففدجلا  واو عهفففا ل حففففداأب جلنفففذ ا  فففر جلفففن عشفففرال وفففنوات

لوحفداا  و يف  ادلسفار ا نت فا   – » حا  القرارا«ادلعروفة باوو  –رت  ياأال اجليح  رّ 
فالسلطات ادلنب قة عن  لت ا نقف   . وحّي اللس الشعيب الوطك وب الة رئيس اجلمهورية

بنّنا نعفيح ل ٍفي نظفا  وياوفّي جفات . و  أؽلقراطية ليس  أوتورية و   انونية و  سرعية
 .أؽلقراطيـ و  يسم    باحلق ل اخل   و  بالراجل ادل ال جلن اجّل افق 
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ـ 2442ول يونيففففو  2433وبعفففد ان عرفففف  اجلزائفففر حالففففة احلصفففار جلفففر   ـ ل ا تفففوبر 
نّفففب حالفففة الطفففوار  . 2441فربايفففر  4 عفففيح اليفففو  ربففف  حالفففة الطفففوار  و لفففت جلنفففذ  ومل ذبا

نتها ات اخلطريال وادلتمّررال حلقوق الب أ  راعاتب اجتماعية ووياوية عنيتة وباخلصوص ا 
 .جلة و راجلة النتس البشريةو اإلنسانـ دبا فيها انتهاّ احلق ل احلياال و 

 فتح المعتقالت. 1
 جلشفجو  حبصفاأ زلّمي واو ب ّ  2441 فرباير 4 ل الطوار  حالة بع ن جلنذ ؽلرّ  يو  جلن جلا

 حبففز بس الطففوار  حالففة اأت لقففد. البشففرية الففنتس  راجلففة علففا اخلطففريال ا عتففدا ات جلففن

 حسفب الف  03و اإلنسفانـ حقفوق عن للّدفاع اجلزائرية الرّابطة حسب جزائرجل   ال  22

 أرجففة 03 الظففي ل احلففرارال  بلفف  حيفف  بالصففحرا  جلعففتق ت ل لإلنقففا ـ اإلوفف جلية اجلبهففة

 واعتقفاأا و آرائهو بسبب او توا وبظلا جرؽلةـ او جنحةأ  يقرتفوا مل ادلعتقل  اج   بنّ . جلجوية

  ففف جلر سلتوجلفففة روفففائي الوا ففففل ل افففي بأاريفففة  فففرارات دببفففرأ  فففان اعتقفففاذلو فففف جلر .السياوفففية

 .  زلا مة بدون بسبنهو

بّن احلبفففففففز اإلأارجل ؽل ّفففففففي ربفففففففديّاأ حلقفففففففوق اإلنسفففففففانـ ويشفففففففّمي جطفففففففراأ علفففففففا احلريفففففففات 
يا  دبفا يلفي. والدؽلقراطية عفاتب وبمفي  ا وذلفا بصفوتب «: و د  رّر الرئيس الراحي زلمد بُو

 –فقففد بعفف  ادلو وفففون دبعتقففي وففيدجل عتبففة العسففمرجل  ». ففراحةب بنّففح لففن ؽلففاريس التعففذيبا 
 الاافففدبروفففالة ل وفففبل  فففتحات بس جريفففدال  – لفففو   20الفففذجل يبعفففد عفففن جلدينفففة ور لفففة بفففف

وورأ ل الصفففتحة ال انيفففة جلفففن افففذذ  .اليوجليفففةـ رّأاأ علفففا  صفففرػلات الفففرئيسـ فلفففو  انشفففر ابفففدا
 :ص الوحشية وادلعاجللة ال بنسانية وادلهينة وشلاروة التعذيبالروالة خبصو 

لقد  عّرُفنا ا نفا   واجفدنا دبقفرّات الفدّر الفوطك وزلافظفات الشفرطة وجلما فب ا جلفن العسفمرجل 
بس الِفففففر  بفففففاللمو وبا  فففففدا  وبعصفففففي ادلمفففففانس  علفففففا الوجفففففح والفففففراس والفففففبطن  ]ادل فففففابرات[

ففريق بال و انفف  حِلانففا  انتفف ـ  . شففموع ل جلرافقنففا واعِففائنا التفففناوليةوا عِففا  التفففناوليةـ و نففا ضلا
فففففروجناـ بعفففففد ان اارِ ْمنفففففا علفففففا اجللفففففوس علفففففا   مفففففا  نفففففا نعفففففذ   بالمهربفففففا  حففففف  انتففففففت   سا

 .الزجاجات ال   ان  جلصوبة بس اأبارنا

 

  
ـ  ان جللت فرنسا يسفت د  افذذ الروفائيـ ادل توجلفة باخلفاك ادللمفيـ لججلفر بسفبن النفاس او نتفيهو جلفن 2101 ونةل  

 .أون زلا مة
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 التعذيب. 1
لقفد  فان . لّسياوفي  يزات التعذيب ؽليِّز  اريخ ب أناـ و الباأ جلا يشفّمي جفز اأ جلفن الّصفراع ا

ا وفتعمار الترنسفي وفّبا اأ ل اوفتعمات التعفذيب  فف أاال للّصفراع ببفان ففرتال ا حفت ت وحففر  
ة الّداجلية و فمل الشعب  .التحريرـ  ّ ا تتا النظا  اجلزائرجل ا رذ ل  لت لمسر ادلعاُر

 :الااد الذجل يلقفّبح باإلراا  عن( Trinquier)  تب العقيد  رينميي
يففح ان يعلففو انففح عنففدجلا يلقففا عليففح القففبَ فكنففح   ياعاجليففي  مبففر  او اوففري حففر ب  اففِبَ غلففب عل

فففكن افشففا بادلعلوجلففات ادلطلوبففة بسففهولةب ا نففا  اوففتبوابحـ فا وففتبوا  . عليففح ل وففاحة ادلعر ففة
بّن جل لففح ل . الفف  ػلملهففا بمففي الووففائي وففينتهي بسففرعة وب ّ فففكّن ادل تصفف  وففينزعون ا وففرار

 . ي اجلندجل وو  يواجح العذا  وردبا ح  ادلوت لت  م
بعففففد عفففففدأ  بففففري جلففففن القتلففففا  – 2411و ففففد اّأت عففففوأال الفففففّدولة اجلزائريففففة للظهففففور ل 

جبميففل  –والففدجلا  الفف  وففال ـ وا حففزان والتِففحيات واخلففرا  الففذجل ا ففا   ففّي التمففل 
فوا للتعفذيب وا ُفطهاأ ابف لمفّن الوا فل السياوفي . فداأ اجلزائري  بس ا عتقفاأ بف ّمو لفن يتعُر

اّن النظفا  اجلزائفرجل  فوّس شلاروفة التعفذيبـ وانّفح مل يقفو بف جّل بجفرا   2442اٍهر جلنذ يونيفو 
ففل حففّد لففح ففوا للتعففذيب الففذجل سباروففح . لُو ويعلففو  ففي جزائففرجل اّن آ   الِففحايا  ففد  عرُّ

سففف  افعفففا أ و لفففت ادلماروفففات لي. جلصفففا  ا جلفففن اخلاُفففعة للّسفففلطات العسفففمرية او ادلدنيفففة
واذلففد  الرئيسففي جلففن . جلنعزلففة بففي وياوففة بأاريففة وففاريةـ جلسففت ديجلة بطريقففة زلممففة وجلنّظمففة

بنّففح اوففتعباأ اإلنسففان  جيففح : شلاروففة التعففذيب ٍففي علففا جلففا  ففان عليففح ل عهففد ا وففتعمار
الفف  مل يففرتّأأ  –بّن جلففا  افففرّي اففو حفففبو الووففائي ادلسففت دجلة و ماليتهففا البااظففة . اإلنسففان

 .واياأال فعاليتها التقفنية –ظا  ل ا تنائها ر و ا اجلة الن
و د ا بح  شلاروة التعفذيب جفزاأ   يتبفزا جلفن ا وفتبوابات وبفدي أ عنهفا او جلممِّف أ 

وياسفففت دي   . وا ل اوفففبنّفففح ياسفففت دي  للحصفففوت علفففا ا عرتاففففات الففف   سفففّهي اإلأانفففة . ذلفففا
 .و ديد جلن اجي ُّو سلربين جدأالتعذيب ايِاأ بار  العقا  او  وويلة ُاط 

ففوا للتعفذيب  ولففيس  لففت بتبفاوا او فعففي انتففراأجل  –ويظفي الرجففات والنسفا  الففذين  عرُّ
جلتففف  رين ل اجففففساأاو  –او جطففف ـ بفففي جلفففن جفففرا  شلاروفففة جلعم مفففة  اسفففت دي   نظفففا  حمفففو 

 .و لوهبو و ا فر و علا جلدمل احلياال
ب القاعفدال الذابيففة للحموجلفات ادلتعا بففةـ ويشفّمي بجتفا  احلقيقففة وبنمفار شلاروففة التعفذي

الفذجل  فان  –بّن ادلرحو  حس  عبد الرحيو . أاجي السبون  وجدلفمن حصيلة التعذيب 
 فد ا ّففهو  –يشاي جلنصب اجل  أيوان الّسيد عباوي جلفد  اعفيو اجلبهفة اإلوف جلية لإلنقفا  
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ل صففري  بت اأسولقففد . 2441ا سففطس  11دبسففجولية  فففتبري جلطفففار اجلزائففر العا ففمة ل 
 : ات فيحاجلا  القِا   تً الشهوأ 

وففففففزت فيهفففففاـ و فففففد  فففففّوت  2442أيسفففففمرب  11لقففففد  رّسفففففح  ل نت ابفففففات التشففففريعية يفففففو  
 2441وففففبتمرب  1واعتاِقلفففف  ل . لصففففاحلي جلائففففة الفففف  سفففف ً علففففا جلسففففتومل أائففففرال بواريعففففة

  النعبفة العسفمرجل يوجلاأ ل احد جلرا ز ا عتفقات وناقل ا جلفرّ   بس جلستشفتا عف 03و ِي  
ننف  و تهفا اّن .  سر مجبم  لع   واوسم  ان افقد و جلة عقلي جلن سفّدال التعفذيبـ ٍو

. وحينها لو و لو  عن الزات الشل  والناٍور لقل  انّك انفا ادلسفجوت عنهمفا. اجلي  د ا رت 
في ا   جبففتهو ولفو  فالوا حت ربف  التعفذيب انّففك انفا الفذجل  يتلف  ا  واجّلففي والفرئيس الراحفي بُو

   .بفنعو
اأس بففح السففّيد رواحبففي زلّمففدـ واففو ابففن سففهيدب وجلففدير جلجوسففة للتعلففيو   صففري  آجففر ول

بّن  ففي ا عرتافففات ادلوجففوأال ل زلِففر الشففرطة انتازعيفف  جلففّك «: ادلتووففطـ  ففات اجلففا  القِففا 
رذ واُا  رواحبي  ائ ـأ واو يبفدجل اٍفاف ».يوجلاأ  01رب  التعذيب الذجل  عرُّ  لح طيلة 

و رأ أ طوي أ  بي ان  ».بّن اتلر نتسح مل يتعي سيجاأ جل ي افذا«: وراوح للحِور وللمحممة
 .يبفور اّن جّ أيح  د اْجصيوذ

  التمففل الففوطك الففذجل يبقففا التعففذيب   يشففرّ . جلففربر ذلففا  التعففذيب فِففيحة   عففذر و 
بس  ِوففومل جليْعففزوّ انففح  ر ففوالتعففذيب ؼلففزجل  ففي التمففل الففوطك . يعففةظجلستسففلماأ اجلففا  اففذذ الت

 .اولجت الذين ؽلاروون اذا العمي الوحشي او يسمحون بح او ؼلتونح
علمفففففا ـ والقِفففففاالـ والرجفففففات الشفففففرطة واجلفففففيحـ  حفففففوت ي فففففري التعفففففذيب  سفففففا  ت  بفففففريال

ا حلممهفو ا   فرتافهو افذذ اذلمبيفةـ وبجّلفطفون ل التعفذيبـ بجّلفسياويونـ  ي اج   جلتورّ وال
ا بصففتتهو اطبففا  ػلِففرون زعفف  ربفف  التعففذيبـ وبجّلففانتا " عرتافففاتا"علففا وففبنا  بنففا أ علففا

وت داجلهو بياذ  مماروة احصً التعذيب لقياس طا ة ادلقاوجلة اجلسدية للِحاياـ وبجلا ب
 .بأارية للبقا  ل السلطة

ق بففف  اعتقاأا فففح وجلو تفففح غلفففب علفففا  فففي واحفففد جلفففن افففج   ان يقفففرر س صفففيا وان يوفّففف
جتماعيفة زلرتجلفة ادلهنية والواجبات الف  بفدوما   ؽلمفن ذليف ت وولو ح وفعلح طبقا لآلأا  ا

 .جداتو  ان 
 اإلأ   بشفهاأ وـ  نّ  لبفوا علفا اخلفو  غلب علا ُفحايا وسفهوأ التعفذيب ان يتالّ 

جلففففن ج لففففح  روففففيخ  اففففو السفففف ر واجلففففربوت الففففذجل يففففتو يّففففةنِ الدي ماروففففة اإلوففففمات بعففففد ادل
 

جلففايو  21بتففاريخ ( Liberté) و ليففربي 2440جلففايو  23بتففاريخ ( El Watan) الففوطن جريففدالنشففر اففذا التصففري  ل     
2440. 
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رفل جلن  في جهفة إلأانتهفاـ غلب علا ا  وات ان  ا اذذ ادلماروة وأفعهاـ  ولرأّ . التعذيب
جلنففل اففذذ ا عمففات  صففد سففوا الففرّاجل العففا ـ سّ غلففب علففا الشففهوأ ان يتملمففوا ويتحر ففوا وػلا 

 .رو  اجرمل جلاستقب ٍالشنيعة ان  مرر ل 
غلفففب علينفففا ان نفففدافل بمفففي  ففف بة وسفففباعة ووعفففي علفففا السففف جلة اجلسفففدية والروحيفففة 

 »!يعاأ اذا ابدا لن«:   للّتعذيب للنتس البشريةـ وان نقوت

 اإلعدام بدون محاكمة. 1
ب فففر الممفففائن ادلميتففففة والافففارات الففف   نّتففففذاا اجلماعفففات اإلوففف جلية ادلسففففّلحة علفففا عنا ففففر 
اجليح والشرطة وادلدني    زبتتي بسرعة نظراأ خلتة حر تهاـ يطوِّق اجليح  ي ادلنطقة الف   

يقِي حسب اواذ جلنتقماأ جلن الّسمان وا ااحت علا   ان  جلسرحاأ للعمليات ادلسّلحة  ّ 
 .ضلوب  ري جلتمافئب 

الففف   –وجلفففن ادلسفففتحيي ربديفففد عفففدأ القتلفففا ادلرعفففب الفففذجل  فففان حصفففيلة ذلفففذذ احلفففر  
و لفففت بسفففبب الر ابفففة والتعتفففيو  –حصفففدت  ّمفففا افففائ أ جلفففن اجلزائفففري  وافففو ل اافففرال العمفففر 

التفاأ  213و اّن عفدأ الِفحايا  فد ااأ عفن لمفن يبفد. اإلع جليـ جا ة ل القِفايا ا جلنيفة
و ففففد اعتاقففففي آ   اجلزائففففري  ادلقيمفففف  أاجففففي الففففب أـ او ل ا حيففففا  . 2442جلنففففذ يونيففففو 

 .الشعبية بادلناطق احلِريةـ جلن بيو و  ّ ااعدجلفوا بدون زلا مة

 ريةساإلخفاءات الق. 5
و فد . لفق ادلسفجول  اجلزائفري زلزنفة جفّداـأ و بقفا سفو ة ل حالقسرية  بن جلس لة ا جفتا ات

 .احص  رابطتنا ا  ر جلن اربعة آ   حالة اجتتا  جلو فقة
: جلففن ؼلتتففون جلففن بيففو وهنففاّ ف .ل اجلزائففرالقسففرية ا جفففتا ات جلففن    ففة انففواع انففاّ 

ياقبَ عليهو ل جلنتص  الليي او علا الساعة الواحدال  فباحاأ دبسفا نهوـ  ّ  قفوت عفنهو 
اجلماعففات اإلوفف جلية ادلسففّلحة اففي الفف  جففا ت ف جففذ و وبالتففاحت اففو بن «: جلصففا  ا جلففن

ة ادلسّلحة او ااجروا لل ار حبوا ناليسوا  لفواو عتقالمن الفذين  ».ـ او ردّبا التحقوا بادلعاُر
وافي  بفريال احلبفو حيف  يعرفهفا مجيفل ( GMC)وفي . . دجلوا علا جلنت عربات جلن نوع  

ًب جلفاـ وعندجلا  ق(. اما جللت للبيح)الّناس  د  فر فة جلفن اجلفيح او الشفرطة  عتقفات سف 
 لقففد حصففلنا علففاو . يشففااد مجيففل وففّمان البيففوت الففاورال احلففدم ويتابعونففح جلففن ورا  النوافففذ

لقففد سففاادنا عربففات  بففريال واس ا ففاأ ير ففدون «: عففائ ت زلايففدال  جّ ففد  لففتجلففن سففهاأات 
 ».بد ت عسمرية جل ي اجل ادلظّلي  يتوجهون بس البيوت
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ل  .ا الصفن  ال ففا  جلفن حفا ت اإلجتففا  ففت َ الفذين اجتطتففوا جلفن جلمفان عملهففواجّلف
ـ لمفي  ان ادلدير او ادلسجوت  د طلب جلن افراأ جلصا  ا جلن بطا ة اويتهو لت احلا ت  

 .فهو يعلو ب ن جلن او اج   اخلاطتون د امو حقا اعِا  جلن ادلصا  ا جلنيةـيت  ّ 
ـ انفاّ جلفن اوفتدعي لفدينا حالفة جلو قفة 3333جلفن  ا  فربنفا  عفن ول الصن  ال ال ـ 

 يفي للم تتف  جلفن افذا ـ و س زلافظة الشفرطة او جلر فز الفدّر او ادل فابرات العسفمريةبأوريا 
 ».انتو جلستدعون ل وتبوا ل يو   ذاـ «: الصن 

 :اجلا  اذذ الظاارال سرع  اور ادل تت  ل حر ة جديرال بالتنويح  د  بس
   جلفففن جلنفففااذلو او ل جلواُفففل سفففالهو او بعففففد  ا ففففارهبوب بفففات ٍفففرو  ِاجتطفففا

 اوتدعا  عاأجل جلن  بي اجهزال ا جلن 
  بسففعار وربسففيس الففراجل العففا  الففوطك والففدوحت بقِففية ادل تتفف ـ جلففن اجففي  سففر

ففها علففيهو وحفف     متفففو  جلففن طففر  قيقففة احلالسففرّية الفف  يريففد النظففا  ان يتُر
 لّدولة العليا لصلحة وأعاال ادلاجل أين 

 ِففاط علففا النظففا  حفف  غليففب علففا وففجات عففائ ت ادلتقففوأين الففذين ُففّلوا ال
 »الذين ياعّدون اليو  باآل  ؟ جلا ا فعلتو بادل تت «: يطرحونح جلنذ ون 

جيفففار ا وتسففف   واخلِفففوع والتنفففااتـ    رفِففف والقففف  آ   عفففائ ت ادلتقفففوأينـ الففف
دبماروفففة  فيفففح  والفففدوحت  طفففالبهو فففيحة بنفففذار ار سفففاجلية ونفففدا  جللّففف  بس الفففراجل العفففا  الفففوطك

ُاوط علا السفلطات اجلزائريفة حف   عطفي افذذ ا جفريال جوابفاأ واُفحاأ عفن السفجات الفذجل 
سبواو احيففففا أـ ذجلففففا ا فعلففففتو بففففادلتقوأين؟ اجفففف«: ذلففففا جلنففففذ وففففنواتااففففاحت ادلتقففففوأين يطرحففففح 

فل حف »!ارجعواو لنا احيفا  دلتقفوأين  فد   فريا جلفن ا  نّ دلاالطفات السفلطة الف   فّدعي ا دّ ولُو
علففففا امففففو  تّ جل  عففففائ ت ادلتقففففوأين بففففراا  جلو ّقففففة  ففففدلتحقففففوا باجلبففففات او باخلففففار ـ  ففففدّ ا

جلففن طففر  جلصففا  ا جلففن او  ـا جلففن جلنففااذلو او جلوا ففل عملهففوـ او بعففد عففوأ واجتطتففوا بجّلفف
علا جلدمل  در ا علا اجلزائرية بنا  السلطات علا ووو  ػلمو العامل  .الدّر او الشرطة
 .ادلتقوأينحي جلشمي 

 لمجازرا. 1
. بصففت  جلففدافعاأ عففن حقففوق اإلنسففانـ غلففب ان ا ففوت اّن براففا  الّدولففة جلوجففوأ ل اجلزائففر

دلففا ا براففا  الّدولففة؟  ّن اجلففيح   ينتفففقو جلففن الففذين رفعففوا الّسفف ر فقففطـ بففي  ففذلت جلففن 
اٌ  عفففن الفففذين يظفففّن اّمفففو وفففاعدوا ادلسفففّلح  بتزويفففداو بالطعفففا  وادلعلوجلفففات وادل فففابئـ وفففو 
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وجبانفففب برافففابيّي اجلماعفففات اإلوففف جلية ادلسفففّلحة يوجفففد ايِفففاأ برافففابيو  .طواعيفففة او ب راافففاأ 
انفح ل عهفد العميفد العفر     أوجلفان  جلفريجلو د نشرت جريدال  .اجلماعات ادلسّلحة اخلتية

 .فر ة جلن فرق ادلوت 033اانشج   ـدلّا  ان وايراأ للداجلية ـبل ري
جلو تفففاأ حااجلفففاأ جلفففن التمفففل الفففدوحت باا  الفففاار الففف  ار امبففف  ل ينتظفففرون اجلزائريفففون   فففان
وففففٌد جلفففن ا جلفففو  2443ا سفففطس  3يوليفففو بس  11و فففد  فففا  بزيفففارال اجلزائفففر جلفففن . ب أافففو

واعففّدت البع ففة  قريففراأ لججلفف  . ادلتحففدالـ عاففر  باوففو البع ففة ا شليففةـ يقوأاففا جلففاريو واففواريس
يفففرب   – 2443وفففبتمرب  23الفففذجل ناشفففر ل  –ر العفففا  لججلفففو ادلتحفففدالـ لمفففن افففذا التقريففف

النظا  اجلزائرجل شلّفا فعلفح ل ادلاُفي وؽلنحفح حرّيفة التصفّر  ل احلاُفر ويقففّد  لفح  فّماأ علفا 
 .بيا  للمستقبي

و د التقي ا ب عِا  البع ة و نا شف  جلعهفو ووفّلم  ذلفو  قريفراأ  تابيفاأ حفوت انتها فات  
البع ة ا شلية  د اارت بعفَ ا جلفا ن الف  ار امبف   و حيٌ  انّ . اجلزائر حقوق اإلنسان ل

فيهففا رلففاارـ وباخلصففوص حففي بففك جلسففوس الففذجل يقففل بِففواحي اجلزائففر العا ففمةـ والفففذجل 
و فففان يراففففق البع فففة ل ايار فففا للمنطقفففة . 2442وفففبتمرب  0 عفففّر  لفففزرال رايبفففة و عففف  ل 

جلفرتاأ عفن جلر فز  033س بففويبعافد جلمفان رلفزرال بفك جلسفو . ُابط عسمرجل جزائرجل بر بة عميد
احلففرس البلففدجل و فف م أ ففائق عففن  منففة ا جلففن العسففمرجلـ وعشففر أ ففائق عففن جلقففّر الففّدّر 

 .الوطكـ ومخس أ ائق عن جلطار ادلروحيات العسمرية دبنطقة الشفرا ة
نائفبا رئفيس الرابطفة اجلزائريفة ـ ا وتا  حسف  اافواند ـ ا ّ البع ة ا شليةا علا  قرير رأّ و 

 نّ ا 2443ل  قريففففرذ الصفففففاأر ل سففففهر ا تفففففوبر جلففففن عفففففا  ـ حقففففوق اإلنسفففففانللففففّدفاع عفففففن 
الِففففحايا  ففففانوا جلففففن ادلففففواطن  النففففااح  جلففففن أاجففففي الففففب أ والسففففا ن  ل بيففففوت جلتواُففففعة 
وجلج تفففةـ و فابفيْيفففي و فففوع الفففزرال اار فففو فِفففرٌق  ر فففدجل الفففّزجل العسفففمرجل واجفففذت جلفففنهو أففففا راو 

اْقِلقية  ا   يّ و . حصا  رمسي للّسمانالعائليةـ ااعمة اّما وتقو  بعملية ب
مفّذ  اذذ الدي ِئي ادل

   سففففم   »طبيعففففة ادلنطقففففة«بّأعفففففا  الروايففففة الرمسيففففة ادلقد جلففففة للبع ففففةـ وادلعففففز اال خبريطففففةـ بفففف ّن 
لمففن دلففا ا مل يففزار الوفففد ا شلففي ادلوا ففل ا جففرمل للمبففاار جل ففي الففرايس وبففن طلحففة . بالتففدجي

ول  لففت ادلنففاطق   يففزات . هففا بعففَ النففاج  جلففن الففاارووففيدجل حاجلففدـ حيفف    يففزات في
الناس يطرحون اوجلةأ جللّحةأ حوت و وع الاار ورفَ القوات ادلسّلحة التفدجيـ بفالر و جلفن 
اوتنباأ ادلواطن  هبو وبحلاحهو علا  لتـ جصو فاأ اولجفت الفذين اوفتطاعوا اذلفرو  جلفن 

 
   Demain l'Algérie. 
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ة عفففن وفففبب حبفففر جلوا فففل الفففاار وجلنفففل يطرحفففون ا وفففجل واو  االففف .فّمفففي  ماسفففة ادلعتفففدين
 .تقدمي ادلساعدال او  تقد ا ارهبوأجوت الناس بليها ل

بّن جلو   الّسلطات اجلزائرية جلن رلاار بك جلسفوسـ وبفن طلحفةـ واجلفا ن اجفرملـ يعتفرب 
ل نظر القانونـ ولمفن البع فة مل  فذ ر ولفو  لمفةأ « زبيلِّيا عن صلدال ادلواطن  ل حالة جطر»

فتها الّسفلطات . ا ا جلرواحدال ل اذ فما  فا  اعِفا  الوففد ا شلفي ب ّ بتبفك الروايفة الف  عُر
اجلزائرية الرمسيةـ اجل اّن النفزاع  د يتوّوفل بس بلفدانب اجفرملـ وبالتفاحت ا تتف  البع فة ا فر الوففد 

 .  ال   ي ا ورو 
ا السفبن افذ. وياعترب وموت البع ة ا شليفة عفن رلفزرال وفبن وفر اجي فشف أ  ريعفاأ آجفر

الذجل يقل ل  لب العا مة ول جلنطقفة اجلنيفة سفديدال احلساوفيةـ  فان جلسفرحاأ لفزرال و عف  
و ففد . ـ  اففب ُففحيتها جلففا يزيففد عففن جلائففة جلعتقففي وياوففي2440فربايففر  10بس  12جلففن 

 »زلاولففة فففرار« ففذ ر ا وس اّن ا جلففر  ففان :  فففّد  النظففا  روايتفف  رمسيتفف  جلتنا ِففت  للحاأ ففة
اجلزائريففة للففدفاع  و ففد نشففرت الرّابطففة. »عصففيانب وسبففر أب «ـ اجّلففا ال انيففة فتشففري بس بففا ت بالتشففي

 ففتحة  بففّ  فيففح اّن الففزرال  انفف  عمليففة سلطّففط ذلففا  243 قريففراأ جلففن عففن حقففوق اإلنسففان 
ويمشفف  . جلقصففوأال وجلنتففذال  ففد  بس التصففتية اجلسففدية ا نتقائيففة للمعتقيلفف  السياوففّي 

ت مل  مت  بالقِا  علا اس اص او رب  محاية الّدولة فحسفبـ بفي التقرير اّن الّسلطا
فها علفا ساسفة التلتفزالـ  ّ  ار م  ايِاأ جلعتقل  آجرين علا اإلأ   بشهاأات جلفزّورال لعُر
زلففف   فففي الشفففوااد ادلاّأيفففة الففف  بكجلمامفففا ان  لقفففي الِفففو  علفففا الظفففرو  الففف  و عففف  فيهفففا 

 .ادلذحبة
فففل الشفففنيلـ الفففذجل  يافففذيّ ر جبفففرائو احلفففر   فففري القابلفففة للتقفففاأ  ل القفففانون واجلفففا  افففذا الُو

الدوحتـ وجه  ااويرا الِحايا وزلاجلواو وجلناُفلون ل رلفات حقففوق اإلنسفانـ نفدا أ عفاج أ 
ِّفاط جلفن اجفي بنشفا   للِمري العادلي وللمنظمات اإلنسانية وجلنظمفات حقففوق اإلنسفان لل

 .جلنة ربقيق زلايدال وجلستقلة إلٍهار احلقيقة
بففي ا  ففر جلففن  لففت  . لففت مل  عففط البع ففة ا شليففة ا عليففة للحففدي  عففن اففذذ الففزرال وجلففل

ففففكّن اعِفففا  الوفففففد مل يتحفففد وا ب ّ بس وفففب  بوفففف جلي واحفففد فقفففط عنففففد ايفففار و لسففففبن 
 .ور اجي و ِوا  ي الو   ادلتبّقي جلل وبنا  اأينوا ل جرائو ا تصاأية

 
  

ومل ياعلين عن اذا  قرير ال   في . 2443بس وفد لتقّصي احلقائق  ابل للربدلان ا ورو  اار اجلزائر ل يناير  ال   ييشري    .للس الوارا  ا ور 
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ع ففة ا شليففةـ اففو اّمففا مل  بففِد اجّل سففعور وجلففا يبعفف  علففا القلففق والت ّوفف  ل سفف ن اففذذ الب
ضلفففو ادل وفففاال الففف  يعانيهففففا اجلزائريفففونـ ومل  فففدع ل اجل حلظففففة الشفففعب اجلزائفففرجل بس الّتصففففا  

 .وربقيق الّسلو

 الجهاز القضائي. 1
العدالفففة افففي الّسفففلطة حسفففب الدوفففتورـ لمّنهفففا ل الوا فففل اأاال ل يفففد الّسفففلطة حيففف  ا فففب  

مل يعفد . ن القِفائية والسفعي للتف  ري ل  فرارات العدالفة افو القاعفدال دج ي الّسلطة ل الشجو 
فتفي اوا مفات الّسياوففية . ل اجلزائفر  ِفاال جلسفتقلونـ بففي ربّولفوا بس جلنفدوب  عفن الّسففلطة

  ػلمفو القِففاال طبقفاأ للقففانون وجلففا سبليفح علففيهو ُفمائراوـ وبظّلففا وفقففاأ لجواجلفر الّصففاأرال عففن 
ومل  عففففد للعدالففففة وففففلطة علففففا . وايففففر العفففففدت او جلصففففا  ا جلففففن الّسففففلطة احلا مففففةـ او عففففن

الشرطةـ ال   ارت  سبقها فتفشّي حر تهاـ وبظّلا  وا ي العدالفة عمفي الشفرطة علفا الفنه  
 .الذجل ربدأذ اذذ ا جريال    ري

بنّفح عصفر . وجلا ياطلب جلن القِاال جلعرفتح فيما يتعلق بادلّتهو او س صح وليس جلا ا رتفح
-2401ادللت قفففةـ الففف   افففذ ِّرنا بشفففمي  ريفففب دبحا مفففات جلووفففمو ل وفففنوات  اوا مفففات

. ودبحا مففات حففر  التحريففر واجففرياأ دبحممففة اجلففن الدولففة ادلنحل ففة واوففا و اخلا ففة 2403
ادل اليففة اففي اعففرتا  ادلففتهو بنتسففحـ  البيفففِّنةـ فففكّن (Vichinsky) وحسففب نظريففة فيشينسففمي

التعففذيبـ و شففّمي التهمففة ادلوّجهففة لففح حممففاأ جلسففبقاأ  بففي  واففذا ا عففرتا  يانتفففزع جلنففح ربفف 
وياعتفرب طلفب زلا مفة عاألفة ل القِفايا السياوفّية ربف  حالفة الطفوار  طلبفاأ . احلمو التعلفي

 .جلستفحي أ 
لقد ار اِمبي  جرائو  ِائيةـ و درت احما   اوية علا اناس ابريفا ـ  مفا حامفو علفا 

ووفففيبقا  لفففت و فففمة عفففار ل جبففف  . ٍلمفففاأ وعفففدواناأ آجفففرين باإلعفففدا  ونّتففففذ ففففيهو احلمفففو 
و ففدّ  جلسففتومل بعففَ القِففاال ف  ففبحوا وففتا     رجففات . العدالففة اجلزائريففة   ؽلمففن زلواففا

 .عدالة
وا ففففب  حففففّق الّلبففففو  السياوففففي جلنتهمففففاأ ل  ففففي جلمففففانـ وجا ففففة ل اوروبففففا ايففففن  ففففار 

 تنفففا َ جلفففل ورأعيفففة  معيفففة  بجفففرا ات بواوفففطةياـأ حصفففر ياسفففتعمي  فففانون اللّففففبو  اوفففتعما أ 
ويعترب برجاع اجلزائري  جلن طاليب الّلبفو  السياوفّي بس . القوان  ا وروبية الداجلية والدولية

 واطفجاأ وجلشفار ةأ ل ادلسفجولية  –بعد جلا فّروا جلفن ب أافو جوففاأ جلفن الظلفو والقمفل  –اجلزائر 
 .حياناأ ادلوتعن ادلصري الذجل ينتظراو عند و وذلوـ ا  واو التعذيب وا
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 إرادة الدولة وإرادة الشعب. 8
فتففي . جلففن جلزايففا ا حففدام السياوففية احلاليففة اّمففا  مشفف  الطبيعففة احلقيقيففة للنّفففظا  اجلزائففرجل

فمفا ا يسفتطيل ان . أاجي النظا  ول جلسات جلالقة  تصفارع ا جنحفة ادلتنفاحرال فيمفا بينهفا
عفن انت ابفاتب جلفزو رالبـ ب ا علمنفا اّن  يتعلح رئيس مجهوريفة او رئفيس حموجلفة او بردلفان ناسفئ

سففت بزجلففا  احلمففو ويسففيطر علففا الففب أـ . الّسففلطة التعليففة اففي بيففد اجلففيح فهففذا ا جففري ؽلا
 .وجلصّر علا البقا  ل اذا ادلو ل و  ينوجل الت ّلي عن احتمارذ للّسلطة جلنترأاأ 

يصففاأق لقففرارـ بنّففح فسففوا   يففو تي او  اففوِّتي ل جلمانففحـ لففيس بيففدذ ازبففا  اـ اجّلففا الشففعب
فنتففائ  ا نت ابففات جلعلوجلففة جلسبفففقاأ ونسففبة ادلشففار ة . اجتيففارات ا ففحا  القففرارفقففط علففا 

 .زلدّأال لتمون جلر تعة حسب جلا  قفّررذ القياأال العسمرية
  مفا   جلعفىن للّسفلطة بن مل سبفاريس ربف  . ب ا نازع  السلطة جلن الشعب ف  جلعىن ذلا

ٍ ففف  ل ويج فففد  فففي . جدجلفففة الفففنتس البشفففرية و راجلتهفففا وحقو هفففا بسفففرا  الشفففعب وبن مل  و
الففذين  ففاجلوا دبعر ففة وياوففية او جلسففّلحة ُففد الد تا وريففة اّن اعمففات العنفف  الفف   سففتهد  
: ادلففدني  اففي اعمففات براابيففةـ شلففا يففدت علففا اّن انففاّ    ففة انففواع جلففن اإلراففا  ل اجلزائففر

ـ وبراففففا  اجلماعففففات ادلسففففلحة براففففا  الدولففففةـ وبراففففا  اجلماعففففات اإلوفففف جلية ادلسففففلحة
: ففففكن مل يعففففد الّسفففلو بس اجلزائفففر فففف  جلعفففىنأ للدؽلقراطيفففة و  جلعفففىن ل اجلتهفففا احلتميفففة. اخلتيفففة

ا نت ابففات احلفففرال إلعففاأال السففففّياأال والّسفففلطة للشففعب ل اجتيفففار شل ليففح حبريفففة ل جلجوسفففات 
 .الدولة

 .ِل إلراأال الدولةؼلان لشعب لوليس غلب علا الدولة ان  عمس براأال الشعب 
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