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 المقدمة. 1
 

 «عندما نستطيع استعماؿ العنف فال حاجة للتقاضي»
 حرب بيلوبوناسثوسيديد، 

 

 
اصتزائػػر نهسػػلا اليػػـو تقرينػػاً و نهػػس الوضػػع الػػ ي عااػػتو أثنػػاء فػػ ة ا سػػتعمار حيػػ   جتػػد

، (Indigènes –أو أنػدناف ) «األىايل»معروؼ بقانوف عنصري مورس على الشعب دتّييز 
ؾتػػد إج جانػػب القػػانوف الرشتػػي اظتوتػػوب قانونًػػا اػػنو رشتيّػػاً  ػػ  موتػػوب ولونػػو  ولػػ ا فنننػػا
نظػاـ ىنػع التعػ يب باحتشػاـ ونظػاـ : وىو ا يعيش الشػعب نظػامق قػانونيق. فّعاؿ وأقوى

 .ضمين    موتوب يقػرّه كوسيلة حتوػّػم
الدسػػتور  ئدمػػأ أبػػرز منػػا «إدانػػة التعػػ يب واظتسػػاس باضترمػػة اصتسػػدية واظتعنويػػة»كانػػ  

، كمػػػا جػػػاء و 0871سػػػنتم   01األوؿ للجملوريػػػة اصتزائريػػػة الّدىقراشيػػػة الشػػػعنية بتػػػاري  
  زاؿ الّناس  ػداة ا ستقالؿ ي كروف مأسػاة التعػ يب الػ ي مػورس علػيلم . مادتو العاارة

بشػػوم مػػنّظم و إشػػار القمػػع ا سػػتعماري، وكػػاف الضػػرايا هملػػوف أثػػار اضتػػرؽ والتعػػ يب 
نػ اؾ تػدور حػػوؿ آوكانػ  تعػاليا الصػرف . ةقػ ر  هايػة الولربػاء وا تتنػاؽ داتػم مبواسػط

 Henry)الؽ عػلػػلنري  «السػااؿ»مػا دػدر مػأ مقػا ت وكتػب عػأ التعػ يب م ػم كتػاب 

Alleg)ىتماـ العاـ باح اـ اضترمة اصتسدية واظتعنوية لإلنساف مل يدـ شويالً  ، ولوأ ا. 
ىػو ست ػنائي قاـ بو موّظف مندفع، بم اجرد جتاوز مب التع يب و اصتزائر اآلف ليسليس 

وىيّػػػز التعػػػ يب و اصتزائػػػر العػػػدد اعتائػػػم . ؽتارسػػػة مقصػػػودة ومدروسػػػة ومنّسػػػػقة وؼتطػػػ  عتػػػا
للمػػػػوظهق القػػػػائمق بػػػػو كمػػػػا ىيّػػػػػزه شابعػػػػو الواسػػػػع واظتػػػػنظّم، وباطتصػػػػوص سػػػػووت القػػػػانوف 

سػػنة انقلنػ  اندانػػة  11ظػرؼ فهػػي . مػأ جلػػة ومشػاركة القضػػاة مػأ جلػػة أتػرى ئاظتتػواش
الدستورية للتع يب لتصنح ىػدفاً للقانوف الضمين ال ي ىو فّعػػاؿ وهػّدده أدػراب القػرار، 
بينمػػػا ينقػػػى القػػػانوف الرشتػػػي اظتوتػػػوب دػػػورّياً سػػػاكتا عػػػأ ؽتارسػػػة التعػػػ يب وغتػػػرد غتموعػػػة 

 .انصوص    قابلة للتطنيا و حق تستعمم غتموعة قواعد كامنة قابلة للتطني
. توّظف اجملموعػة األوج و اطتطػب وافافػم الرشتيػة قصػد ا سػتلالؾ اطتػارجي والدعايػة

تهاقيػػػات اظتوقػػػع عليلػػػا،   سػػػيما التعريػػػف بالتعػػػ يب  وىػػػ ا ىػػػو حػػػاؿ الدسػػػات  اظتتتاليػػػة وا
وإدانتػػػو باعتنػػػاره جرىػػػة اػػػنعاء ينورىػػػا الضػػػم  اننسػػػاً ونعػػػم معاقنتلػػػا إجػػػراًء  ػػػ  قابػػػم 
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فيعػػّرؼ ىػػ ا . أّمػػا اجملموعػػة ال انيػػة فتوظّػػف حسػػب تقػػدير الّسػػلطة وأىػػواء أدػػرا ا .للتقػػادـ
القانوف جرىة التع يب و فقرة دغ ة كأهنػا أضػيه  تطػأ، وُيصنّػػهلا ضػمأ اصتػنح اطتهيهػة 

 .كأهّنا جـر قابم للتقادـ وعقوبتلا رمزية
ك ػػػر فعاّليػػػة مػػػأ الػػػ ي ىػػػو أعلػػػى وأقػػػوى وأ –وضػػػع القػػػانوف اظتػػػدّوف للقػػػانوف الضػػػمين 

فتنهػػّ  أحوػاـ القػانوف بصػرامة ظتّػا . ول لك يويػم النظاـ القانًو مبويالق –القوانق اظتدّونة 
يتعلػػا األمػػر مبػػواشأ بسػػي  بينمػػا نلػػم إذا تعلػػا األمػػر بأدػػراب النهػػوذ بػػم يصػػدر حوػػم 

ك يصػػ  ة مبػػا فيلػػا التعػػ يب، بػػم أك ػػر مػػأ ذلػػيػػداق فػػوا جػػرائم عدحػػل لػػو بػػراء م مسػػنقاً 
 .النظاـ القانًو وسيلة تاّدة ختدـ مصاضتلم وتالئم أىواءىم

يتوهػم اللّػػو سػػنرانو وتعػػاج وحػػده اضتوػػم بػزاء التعػػ يب و حػػق ىػػنح أدػػراب القػػرار 
فمػاذا عػأ . و اصتزائر ألنهسلم وزبانيتلم حّقاً مأ حقوؽ الّلو وذلك بتواشا القانوف الرشتػي

العالقة بق ى ا القانوف اظتػدّوف والقػانوف الضػمين الهّعػاؿ و التع يب و القانوف الرشتي وما 
 الواقع؟

ننػػػين إجابتنػػػا عػػػأ السػػػااؿ مػػػأ واقػػػع التعػػػ يب و اصتزائػػػر ومػػػأ تػػػالؿ مضػػػموف قانوهنػػػا 
 .الوضعي

وىػػو . ىنػػا ودػػف شيػػف التعػػ يب و اصتزائػػر، أي مػػل ينػػدأ وأيػػأ ينتلػػياضتػػاؿ نػػدر بنػػا 
مثّ يليػػػػو القسػػػػم ال الػػػػ  حػػػػوؿ اسػػػػتجواب قػػػػانوف  موضػػػػوع القسػػػػم ال ػػػػاً مػػػػأ ىػػػػ ا اظتقػػػػاؿ،

العقوبػػات والنصػػوص الوضػػعية األتػػرى ظتعرفػػة مػػدى تطنيقلػػا أو جتاىللػػا مػػأ شػػرؼ القضػػاة 
فتتم ؽتارسة التع يب و اصتزائر مبػوافقتلم . ال يأ يشولوف فعلياً حلقًة و مسلسم التع يب

ارسػػة التعػػ يب بسػػووتو وتغاضػػيلم عنلػػا، حيػػ  أتهػػى و  زاؿ وهػػي القاضػػي اصتزائػػري ؽت
علػػػى مػػػا نػػػري، بػػػم أك ػػػر مػػػأ ذلػػػك ضػػػِمأ التعػػػ يب واػػػّجعو برفضػػػو تعيػػػق تػػػ اء شّنيػػػق 

سػػوؼ نتنػػاوؿ ىػػ ا اصتانػػب و . لهرػػا الضػػرايا بػػم ذىػػب إج حػػد إدانػػة ىػػا ء الضػػرايا
 .القسم الرابع، ويليو القسم اطتامس ال ي ىو ملخا وتالدة اظتقاؿ

قػػػانوف والعػػػدؿ و افػػػاكم اصتزائريػػػة، وذلػػػك بتموػػػق ىػػػدؼ اظتقػػػاؿ ىػػػو إعػػػادة موانػػػة ال
ضػػرايا التعػػ يب مػػأ كسػػر جػػدار الصػػم  الػػ ي حػػاؿ دوف شتػػاع معانػػا م ورد اعتنػػارىم 

 .ا جتماعي بصهة ارعية، وا ع اؼ عتم بتعّرضلم آل ـ قاسية تسترا التعويض
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 طيف التعذيب في الجزائر. 2
سوؼ ؿتاوؿ ودػهو مػأ منظػور . هناية غتلولة واسع وشيف ذو غتاؿإف التع يب و اصتزائر 

 .ستئصاؿ اليت أنشئ  ضمأ سياسة ا ئاظتتورشق فيو ودوافعلم ومأ منظور حالة الطوار 
بتلي   ػ ه اآلفػة عػادًة مػا تنػدأ عمليػة التعػ يب بعػد إلقػاء القػنض علػى او النلداف اليت 

دأ عمليػة التعػ يب قنػم توقيػف أّما و اصتزائػر فتنػ. الضرية وتنتلي حق م وعتا أماـ القاضي
قػد تنػدأ مبواظتػات . إج السػجأ –مبوافقة القاضي ومشاركتو  –الضرية اظتستلدفة وتستمر 

ىاتهيػة غتلولػػة أو متابعػػات  ػ  تهيػػة أو اسػػتدعاءات مػػأ الشػرشة والػػدرؾ تتنعلػػا  ديػػدات 
 .واتم وضرب مثّ تتوادم بعد توقيف عنيف وملق وؼتالف للقانوف

 اصتزائر ىو سلسلة أعماؿ عنف وآ ـ بدنية وعقلية وليس جرىة ظرفيػة، إف التع يب و
إف أساليب التعػ يب و اصتزائػر . بم أعماؿ مروعة ترتوب عمداً و الناً ما تادي إج اظتوت

متعػػددة ومتنوعػػة وقػػد  حظنػػا ثنػػات التعػػ يب اصتنسػػي إذ يتهػػػنأ القػػائموف عليػػو و ؽتارسػػة 
بػػػاعتم وذلػػػك اسػػػتجابة لشػػػلوا م ونػػػزوا م الدنيئػػػة،  علػػػىر رتيػػػع أنػػػواع التعػػػ يب الػػػيت ختطػػػ

 .وملما تنّوع  األساليب ينقى التع يب سياسة ؼتط  عتا
يُشػػُا علػػى مػػأ التقػػى وتعػػّرؼ علػػى الضػػرايا أف يصػػف أسػػاليب التعػػ يب وأثارىػػا علػػى 

اع تػػتّم ؽتارسػػتو بشػوم متعّمػػد ومػػنظّم وفػا تقنيػػات متطػػورة ومتعػددة إذ تػػ اوح أنػػو . اظتعػ بق
تشػمم و . التع يب وسوء اظتعاملة مأ بسيطة إج  ليظة مادية إج اظتوت و  الػب اضتػا ت

والتلديػدات والضػرب واصتلػد ( فديالتجػ) ءؽتارسة التع يب الّسػب والشػتم والوػالـ النػ ي
ؽ واسػػػػػتعماؿ اظتػػػػػواد الويميائيػػػػػة والتعػػػػػ يب بواسػػػػػطة ا ػػػػػر تتنػػػػػاؽ وان والتعػػػػػ يب بواسػػػػػطة ا
مػواد دػػيدلية وحػل اصتػػرح اظتتعّمػد والتشػػويو النػدً والنػػ  واصتػدع وقطػػع الولربػاء واسػػتعماؿ 

 .األعضاء
و الناً ما تضاؼ إج التع يب الندً ؽتارسة التع يب العقلي والنهسػي وىتػك األعػراض 

 تصػػاب أملػػا م وزوجػػا م وبنػػا م مػػأ اعلػػى مشػػاىدة حػػل ويػػر م اظتعػػ بوف . وا  تصػػاب
إّمػػا مػأ شػػرؼ  اطِتصػاء تصػػاب و  عػػّرض الضػرايا بػدورىم إج اشػرؼ اصتالديػأ وك ػػ اً مػا يت

ويهّضػػم ضػػرايا تلػػك . جالديلػػم أو غتػػانق سػػادّيق يػػاتى  ػػم مػػأ مراكػػز األمػػراض العقليػػة
فيعػػػػاً ىػػػػا ء مػػػػأ عػػػػّدة . األعمػػػػاؿ الشػػػػيطانية السػػػػووت و  نػػػػرؤوف علػػػػى اضتػػػػدي  عنلػػػػا
فػػػال يػػػدّؿ سػػػوو م علػػػى . دػػػدمات نهسػػػية عقػػػب تلػػػك اظتمارسػػػات اظتسػػػّلطة علػػػيلم عمػػػداً 
 .حياء ولوأ نتيجة حتّطم اخصيتلم وإراد م ولو بشوم جزئي
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ىػػارس التعػػ يب العديػػد مػػأ اظتػػوظهق وؽت لػػي الّسػػلطات الهعليػػة والظػػاىرة الػػ ي ضػػمنتو 
، يصػّنف التعػ يب كشػوم مػأ أاػواؿ اجملػازر 0888و نػوفم   1وقد ددر كتاب. وزتتو

راسػػة الػػيت جػػاءت و الوتػػاب اظتػػ كور تنػػوّع مػػرتو  التعػػ يب دالاظترتونػػة و اصتزائػػر، وتنػػق 
دتػػػػارس التعػػػػ يب جلػػػات عديػػػػدة منلػػػػا . حسػػػب اظتصػػػػاة الرشتيػػػػة واػػػنو الرشتيػػػػة التابعػػػػة عتػػػا

الشرشة وك لك الدرؾ ومصػاة األمػأ العسػوري واصتػيش وأيضػاً اظتيليشػيات اػنو العسػورية 
ديولوجيػة يظهق اظتم لػق، ومناضػلي انواألعواف انو العموميق منلم رؤسػاء النلػديات واظتػو 

 .ة مبا فيلا أعضاء نشطق و أحزاب سياسية وأعضاء رتعيات مدنية مترّيزةيصالئست ا
 ع افػات واظتعلومػات انتػزاع العقػاب واىػو إف اظتقصود منلا ؽتارسػة التعػ يب و اصتزائػر 

وىػارس  ،ة اظتنخهضػة، وك لك العقاب والتخويف وال ىيب و إشػار اضتػرب ذات اضتػدّ عنوة
 .أيضاً بغرض حتويم الضرايا إج عمالء يضافوف إج قائمة اظتنّلغق

أو منطقػة مسػتلدفة ومػأ األفضػػم أف  "سػاتأ"بوػم بسػاشة يػتّم اتتيػار أفػراد مػػأ حػي 
وعػػػادةً مػػػا   تصػػػم قػػػوات األمػػػأ إج . يوػػػوف الضػػػرايا مػػػأ الػػػ يأ يػػػ ددوف علػػػى اظتسػػػاجد

واسػعة ويتعػّرض  تفتقػـو حينئػ  لملػة اعتقػا  ،إ ّ متػأترةمواف وقػوع العمليػات اظتسػلرة 
مثّ جتػػػػ  الّسػػػػلطات األمنيػػػػة بعػػػػض الضػػػػرايا . أ لػػػػب اظتوقػػػػوفق أثناءىػػػػا إج ألػػػػواف التعػػػػ يب

 .ليصنروا عيوناً عتا وأذاناً و ذلك اضتي
 –ة لتزاما ػا التعاىديػامبوجػب  –مأ اصتانب الرشتي تودع اضتوومػة اصتزائريػة تقريػراً دوريػاً 
واسػػتناداً طتػػ  نقلتػػو وكالػػة األننػػاء . لػػدى صتنػػة موافرػػة التعػػ يب التابعػػة عتيئػػة األمػػم اظتترػػدة

يػػاد ؽتارسػػات دز افقػػد أعربػػ  ىػػ ه اللجنػػة عػػأ قلقلػػا إزاء  0887نػػوفم   08الهرنسػػية يػػـو 
. مأ شػرؼ قػوات األمػأ ر ػم تراجعػو و الّسػنوات الّسػابقة 0880التع يب و اصتزائر من  

تقػػػـو الشػػػرشة أو مصػػػاة أتػػػرى تابعػػػة للجػػػيش أو ل،مػػػأ مبمارسػػػة التعػػػ يب، يظػػػأ وعنػػػدما 
أيعقػػػػػم أف يشػػػػػارؾ و التعػػػػػ يب أشنػػػػػاء وعلمػػػػػاء الػػػػػنهس . «عػػػػػادي»الػػػػػنعض أّف ىػػػػػ ا أمػػػػػر 

ين عصػاـ يػونس بػدور األشنػاء و يوؼتتصوف و األمراض العقلية؟ لقد نػدد الناحػ  الهلسػط
 2.م لقمػع الهلسػطينيق ونظمتلػا مبوجػب القػانوفماسسة التع يب اليت أنشػأ ا دولػة إسػرائي

وتشػػػارؾ و اصتزائػػػر كػػػم ىػػػ ه األدػػػناؼ و ؽتارسػػػة التعػػػ يب دوف إقػػػرار دػػػريح أو ضػػػمين 
واألشنػػاء العسػػوريوف و ؽتارسػػة التعػػ يب دوف جوف فيشػػارؾ أشنػػاء السػػ. للقػػانوف اظتوتػػوب

 .حياء
ّرض لتعػ يب متوادػم مػأ لقد كشف حسق عنػد الػرحيم و تقريػر أعػّده فاميػو بأنّػو تعػ

دوف انقطػػػاع و أمػػػاكأ ؼتتلهػػػة وكانػػػ  رتاعػػػات  0888مػػػارس  1ف ايػػػر إج يػػػـو  87يػػػـو 
إج  0888مػػػارس  4زتلػػػًو للمػػػرّة ال انيػػػة يػػػـو »: بقولػػػو وأدج أيضػػػاً . علػػػى تع ينػػػوداوؿ تتػػػ
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سػوؼ أرفػع اػػووى أيضػاً ضػد أشنػػاء »: وأضػاؼ قػػائالّ  «مستشػهى عػق النعجػػة العسػوري
كانػػػ  فػػػ ات العػػػالج دتػػػّر بشػػػوم وحشػػػي ومل .  النعجػػػة اظتولهػػػق مبعػػػاصتيتمستشػػػهى عػػػق

 3«.يطلب األشناء مأ الشرشة ولو مرّة واحدة نزع األ الؿ أو السالسم اليت كان  تقّيدً
ويشػػػارؾ األشنػػػاء الشػػػرعّيوف أيضػػػاً و تزويػػػر اػػػلادات الوفػػػاة فمػػػنلم مػػػأ يشػػػلد زوراً أف 

فػأ ج ػ  ضػرايا التعػ يب وعنػدما   تػدفأ توضػع سنب اظتوت ىو سوتة قلنية لتسليم د
وو قضػػية دلػػس . كلويػػة الضػػرية  «X»األجسػػاد مقطعػػة و أكيػػاس سػػوداء وعليلػػا عالمػػة 

اػلد الطنيػب زوراً أف سػػنب  –سػػنعود إليلػا  حقػاً  –األتػ ة الػيت اػلدت تعػ يناً رتاعيػاً 
عنػد ( اظتلين) إينوكرات أومل يقسم كم األشناء ىق. وفاة أحد الضرايا كاف إثر سوتة قلنية

 4ختّرجلم؟
عضػػو صتنػػة موافرػػة التعػػ يب التابعػػة    سػػ انقاس-وليػػا إليوبولػػوسجعابػػ  اطتنػػ ة ألقػػد 

و  «ماسسػػػايت»عتيئػػػة األمػػػم اظتترػػػدة علػػػى السػػػلطات اصتزائريػػػة أنّػػػو أدػػػنح اليػػػـو التعػػػ يب 
ر الػدوري الػ ي مأ تالدة الّلجنة حػوؿ التقريػ 68وؾتد ى ه اظتالحظات و النند . اصتزائر

 0887.5قدمتو اضتػوومة اصتزائرية عاـ 
ؼ بأتطػػار ويتعػػّرض بعػػض اظتلنيػػق للخطػػر أك ػػر مػػأ  ػػ ىم، ووضػػع رَ تتسػػم بعػػض اضتِػػ

: ظتّػػا يُطلػػب مػػأ أحػػدىم. إج أوامػػر قػػاد م السػػجوفالعديػػد مػػأ األشنػػاء العسػػوريق وأشنػػاء 
أمػػاـ اضتػػرج وىػػ ا ا تتيػػار  «تشػػارؾ وإّمػػا سػػتووف أنػػ  الضػػرية أو أحػػد أقاربػػك؟أف إّمػػا »

بوف حهاظاً على ع   وىو ا ؾتد أناساً يُ . الشيطاً يقنم أك رىم اظتشاركة و التع يب مورىاً 
لوػأ ىػم ىػ ا مػ ر كػاؼ لقنػوؿ اظتشػاركة دوف تأنيػب الضػم ؟ بػم . أنهسلم وعلى أقػار م

تطػر األو . ل،وامػرأّف عديداً مأ اظتتػواشئق يقومػوف مبمارسػة التعػ يب شاعػًة مأ ذلك أك ر 
ومػػا ىػػو أاػػّد تطػػورًة أف مػػنلم مػػأ ىػػارس . أف مػػنلم مػػأ يشػػارؾ و اصترىػػة بغػػرض ال قيػػة

التع يب بدافع إيديولوجي م م بعض الصرهيق ال يأ ينشروف انااعات اطتط ة اظتغرضػة 
 .عمداً كوسيلة حرب مثّ يصدروف أحواـ اندانة قنم افاكم

ويطلػا علػى التعػ يب . السػجوفف و التعػ يب  سػيما إدارة ويشارؾ انداريّوف اصتزائريو 
ويتم ػم و تقييػد الضػرية مثّ نلػد أو الهلقػة  «رالػػة»سػم انتشػاراً وأقػم أظتػاً اال ي ىو أك ػر 

بعػدىا  النػاً مػا يعجػز الضػرية . ويضرب بواسطة حنػم كلربػائي أو عصػى أو وسػيلة أتػرى
ويُعتػ  ودػوؿ الضػرية . تعػ يب علػى مػدى اضتيػاةعأ اظتشي لعّدة أياـ وأحياناً تنقػى أثػار ال

 

    Julia Iliopoulos-Strangas 
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فوػم . ألنّػو  النػاً مػا ينتلػي التعػ يب بػاظتوت قنػم ىػ ه الهػ ةعنػو إج السػجأ مب ابػة ختهيػف 
مػع العلػم . اظتوجودة داتم دىاليز مراكز األمأ" العمليات"مأ ضرية توف  فوؽ شاو ت 

عنوية، وهػرـّ أيضػاً اظتسػاس بورامػة أف القانوف ذو تطنيا اف اضي يضمأ اضتُرمة اصتسدية واظت
 .الشخا و  ينزع القانوف مأ السجق حقوقو نظرياً 
حػػ اـ أدش اػػروشو ملمػػا كػػاف اظتسػػتوى اأّمػػا فيمػػا وػػّا اػػروط ا عتقػػاؿ عمومػػاً نػػب 
أدش ظػػػروؼ  81و 08و 06و 08و 01الػػػ ي بلغػػػ  إليػػػو الػػػنالد، حيػػػ  تضػػػمأ اظتّػػػادة 

أساسػػية تادػػة مبعاملػػة السػػجناء ومنلػػا تػػوف  اضتػػّد األدش  معاملػػة اظتعتقلػػق وغتموعػػة قواعػػد
كافيػػة للنظافػػة ومالبػػس ػت مػػة   تشػػق   بنايػػاتمػػأ اظتسػػاحة واعتػػواء للتػػنهس لوػػم سػػجق و 

مػػػػػع حّقػػػػػو و فػػػػػراش مسػػػػػتقم وحّقػػػػػو و شعػػػػػاـ ذو قيمػػػػػة   ائيػػػػػة كافيػػػػػة  ، ػػػػػق بورامتػػػػػو و 
 نػػػب توف ىػػػا و كػػػم اضتػػػا ت وىػػػ ه أدش اظتتطلنػػػات الػػػيت. للمرافظػػػة علػػػى دػػػرتو وقوتػػػو

أّمػػا مػػـو اظتعتقلػػق  6.بغػػض النظػػر عػػأ ا عتنػػارات ا قتصػػادية واظتاليػػة الػػيت قػػد تعيػػا حتقيقلػػا
والسػػجناء اصتزائػػريق فلػػم تنلػػ  حػػد تلػػك اظتتطلنػػات بػػم يريػػدوف فقػػ  وضػػع حػػد للتعػػ يب 

 .وسوء اظتعاملة وانىانات
ظتسػػلرة، ضػػمأ مشػػاركتلا النشػػطة داتػػم ونالحػػك كػػ لك اظتليشػػيات اجملنػػدة واظتنظمػػة وا

فمػا مسػاولية الدولػة و تلػك . نسانية واظت لػةانالدولة دتارس التع يب واظتعاملة القاسية    
يقػػـو بػػو »اظتمارسػػات؟ إّف أوؿ مػػادة مػػأ اظتعاىػػدة ضػػد التعػػ يب تعػػّرؼ ىػػ ا األتػػ  بػػػال ي 

عليػػو الّسػػلطة أو عػػوف مػػأ الوظيػػف العمػػومي أو اػػخا آتػػر يتصػػرؼ بشػػوم رشتػػي وحت ػػو 
ومبػػػػا وػػػّا تعريهػػػػو مػػػػأ بػػػػاب األاػػػػخاص تطنّػػػػػا  «.توافقػػػو عليػػػػو موافقػػػػة دػػػػرهة أو ضػػػػمنية

. اظتعاىػػػدة علػػػى بعػػػض األجنرػػػة اظتسػػػّلرة الػػػيت  ػػػيمأ وتسػػػيطر علػػػى كامػػػم الػػػ اب الػػػوشين
فغيػػػاب الدولػػػة و بعػػػض األمػػػاكأ يهػػػتح اجملػػػاؿ أمػػػاـ كيانػػػات أتػػػرى دتػػػارس سػػػلطات اػػػنو 

 .حوومية
أتػػػػرى إذا اقتصػػػػر تعريػػػػف التعػػػػ يب علػػػػى الػػػػ ي يقػػػػـو بػػػػو أعػػػػواف الوظيػػػػف ومػػػػأ جلػػػػة 

العمػػومي أو أي اػػخا يتصػػّرؼ بشػػوم رشتػػي، فػػ،ف ىػػدؼ اظتعاىػػدة الّدوليػػة ىػػو ضػػماف 
زتاية الّناس مأ أعماؿ التع يب ال ي ُىارس باسم الّسلطات العمومية، كػاف مػأ اظتهػروض 

ظتعاقنػػػػة األفػػػػراد الػػػػ يأ يقومػػػػوف بتلػػػػك  أف تتخػػػػ  الّدولػػػػة مبوجػػػػب قانوهنػػػػا اصتنػػػػائي إجػػػػراءات
اظتمارسػػات وبالتػػايل فػػنّف حتديػػد تعريػػف التعػػ يب يقػػـو علػػى الهرضػػية الػػيت تلػػـز رتيػػع الػػدوؿ 
لوػػػػم القػػػػانوف الػػػػدويل أي مبعاقنػػػػة أعمػػػػاؿ التعػػػػ يب الػػػػيت يرتونلػػػػا أاػػػػخاص ليسػػػػوا أعػػػػواف 

سػات أعػواف الوظيػف وإذا عجزت الّدولة عأ زتاية اظتواشنق، تتسػع ؽتار . ف العموميظيالو 
العمومي لتشمم أناساً آتػريأ ىارسػوف التعػ يب أثنػاء وظػائهلم الرشتيػة وهّرضػوف ويوافقػوف 
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وكػ لك التعػ يب الػ ي دتارسػو اظتيلشػيات اظتسػلرة وتسػمح . عليو موافقة درهة أو ضػمنية
 .بو الّسلطات الرشتية ىو مأ مساولية الدولة

.  اصتزائػػر بأنّػػو مػػنظم وؼتطػػ  أمػػٌر منػػال  فيػػوالوػػرأ أّف ودػػف التعػػ يب و ئيظػػّأ القػػار 
نظػراً لعػدد   –م لمػا هلػو لػنعض األدػوات أف تسػمّيو إذا مل نقػم تايّػده  –فلو لػيس جتػاوزاً 

كنػػ  للقػػائمق بػػو، وسػػعة رقعتػػو اصتغرافيػػة   تػػدؿ إ ّ علػػى وجػػود سياسػػة مركزيػػة للتعػػ يب 
أي مػػا  –تػػالؿ عشػػريأ اػػلراً . ةورشتيػػ ،مدروسػػة ،مػػدبّرة ،ؼتططػػة ،مقصػػودة ،وىػي ػُتّومػػة

ملػػػف  411علػػػى مسػػػتوى موتننػػػا فقػػػ  بلػػػ   – 0881ينػػػاير  10و 0880يونيػػػو  1بػػػق 
مػأ  –%  88أي مػا يعػادؿ  –حالػة تعػ يب  187ظتتابعة انسالميّق، لقد أحصػينا فيلػا 

مػػنلم إج ا عتػػداء  810وتعػػّرض . شػػرؼ ؼتتلػػف قػػوات األمػػأ وو عػػدة منػػاشا مػػأ الػػوشأ
إف النسػػب والنتػػائيت الػػيت ودػػلنا إليلػػا أكػػد ا دراسػػة إحصػػائية %.  87نسػػنة اصتنسػػي أي ب

قام   ا اظتاسسة الطّنية ال يطانيػة لرعايػة ضػرايا التعػ يب ودتػنح تلػك التهادػيم والنسػب 
  7.دورة دقيقة عأ الوضع

سػػنة و عػػداد  88كػػاف اػػاب ينلػػ  مػػأ العمػػر . و زاؿ التعػػ يب ىػػارس إج يومنػػا ىػػ ا
و  عتقػػػػا ً تعسػػػػهياً ابعػػػػد أف قضػػػػى ذتانيػػػػة أاػػػػلر  0888مثّ أفػػػػرج عنػػػػو و مػػػػايو اظتهقػػػػوديأ 
وقطػػػع القػػػائموف علػػػى تع ينػػػو أعصػػػاب مهادػػػم يديػػػو ليػػػ  دػػػار   يسػػػتطع أف . السػػػجأ

ألػيس عنهػاً . إذف ما زاؿ العنػف يسػود الواقػع. هرؾ يديو و  يستطع حل التوقيع على ورقة
ؼ األملات وأزواج وأباء وأبناء اظتهقوديأ بوػالـ اػديد  آظتّا يتلّجم الرئيس بوتهليقة على 

يػا سػيدي الػرئيس أيػأ أبناءنػا وأزواجنػا؟ إف  »: اظتهقػوديأ سألتو إحدى أملات لػمَّاالللجة؟ 
كػػانوا مرضػػى نعػػاصتلم، وإف كػػانوا غتػػرمق فرػػاكموىم، وإف مػػاتوا فػػّدلونا علػػى قنػػورىم حػػل 

أليس ى ا  «.يػكم ليسوا و جينؤ أبنا»: ىلأفنلرىأ الرئيس بشّدة ودرخ و وجو  «.نزورىا
نوع مأ التعػ يب قصػد إرىػاب وختويػف عػائالت اظتهقػوديأ؟ لقػد أقػّر القاضػي ال يطػاً و 

عتػػػداء ومسػػػاس باضترمػػػة اأي  ،بػػػأّف مسػػػألة ا تتهػػػاءات تعػػػ يب معنػػػوي «بينواػػػي»قضػػػية 
 .اظتعنوية للنهس النشرية دتّس أقارب وذوي اظتهقوديأ

( و يػة بػومرداس)انهجػرت قننلػة وسػ  مدينػة دلّػس  0888ديسػم   1 و يـو اصتمعةو 
ثنػق انهجػار عػأ مقتػم اػرشّي وجػرح  أسػهر ا. أحػد اظتسػاجدعند مرور سيارة ارشة قػرب 

وبعػد . كاف اظتصّلوف داتم اظتسجد يػادوف دػالة اصتمعػة، بعػدىا عػادوا إج بيػو م. آتريأ
لػػة مصػػروبة بعنادػػر الػػدرؾ الػػوشين لتُصػػّب وقػػ  قصػػ  جػػاءت فرقػػة الشػػرشة القضػػائية اظتتنق

واػػػرع  و . او  ىػػػسػػػخطلا و ضػػػنلا علػػػى سػػػواف أحيػػػاء بػػػرج الهنػػػار والقػػػوس والعمػػػارة 
اقتػدوا وظػائف مثّ العمػار و األتلػف مػأ ؼتة اخا مأ بيو م ائمعاقنتلم فأترج أك ر مأ م
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وا علػػػى مػػػ  قػػػوات األمػػػأ علػػػيلم ضػػػرباً واػػػتماً مثّ نُقلػػػاهنالػػػ  نهجػػػار ف موػػػاف اقلػػػب إج 
لسػػػوؽ "سػػػيارات مدّرعػػػة إج مّقػػػر فرقػػػة الشػػػرشة القضػػػائية اظتتنقلػػػة الػػػ ي كػػػاف سػػػابقاً مقػػػرّاً 

ننطػػاح قنػػم تعّرضػػلم إج أنػػواع مػػأ  أيػػأ ّ  تعريػػة رتيػػع اظتوقػػوفق وإر ػػاملم علػػى ا "الهػػالح
ت ئػػػة وعشػػريأ اخصػػػاً إج اظتستشػػهيات و حػػػا اوبعػػد ذلػػػك نُقػػم أك ػػػر مػػأ م. التعػػ يب
كسور و ال راع، واقوؽ و الرأس، وكسور و الضلوع واألعضػاء وجػروح   :رثى عتايدرية 

ولهػك . كػم ىػ ا مػأ جػراء التعػ يب اعتمجػي واصتمػاعي  ،و الوجو نارتة عأ اظايا الزجاج
بػػػػػدأ . أحػػػػد الضػػػػػرايا أنهاسػػػػو األتػػػػػ ة أثنػػػػػاء نقلػػػػو إج مستشػػػػػهى عػػػػػق النعجػػػػة العسػػػػػوري

وينقػػم تصػػريح ػتػػافك الشػػرشة حػػوؿ  «روحق تطػػ ةاػػلادات اجملػػ»الصػػراو مقالتػػو بعنػػواف 
نقػالً ) «.حسػب التقريػر الطػّ  تػوش الشػخا إثػر سػوتة قلنيػة»: بقولو سنب وفاة الضرية
 (.0888ديسم   7عدد اصتزائرية عأ جريدة الوشأ 

ك ػػ يأ واػػركاء أدػػليق و اصترىػػة، واػػركاء   مق فػػقتسػػتمر ؽتارسػػة التعػػ يب مػػأ شػػرؼ 
مػػا ىػػو موقػػف القػػانوف الػػداتلي وحومػػو األدش و ؽتارسػػة التعػػ يب؟ وىػػم ولوػػأ . قثػػانويّ 

 هـ  القضاة الساىروف على تطنيا القانوف القليم مأ أحوامو اظتتعّلقة بالتع يب؟

 التعذيب في النصوص القانونية الجزائرية. 3
ؼ وي رىػا بالوضػػع وظػػرو  «جتػػاوزات»يصػف اطتطػػاب الرشتػي ؽتارسػػات التعػػ يب بأهّنػا غتػػرد 

رزاؽ كمػاؿ سابا ضتقػوؽ اننسػاف، أو  الوزير الأزمة متعددة اصتوانب كما يهعلو علي ىاروف 
 ستػ ػنائية تػ ر التع يب؟ ولوأ ىم الظروؼ ا. باره رئيس اظتردد الوشين ضتقوؽ اننساف

إذا دعػ   –بأف رئيس اصتملورية يقػرر  0878اظتّادة مأ دستور  80و 77تنّا اظتّادة 
، مػػأاأل بناتأو اضتصػػار ويتخػػ  كػػم التػػداب  الالزمػػة  سػػت ئحالػػة الطػػوار  –رػػة الضػػرورة اظتلّ 

أو اضتصػػار إ ّ بعػػد موافقػػة ال ظتػػاف اظتنعقػػد بغرفتيػػو اجملتمعتػػق  ئو  ىوػػأ دتديػػد حالػػة الطػػوار 
وو حالػػة افػػ اض وجودىػػا الشػػرعي لت يػػػر  ، ػػ  أنّػػو   ىوػػأ التعػػ ر بتلػػػك األوضػػاع. معػػاً 

وتػنّا اظتعاىػدات الدوليػة علػى ىػ ه القواعػد بالػ ات . معاقنة القائمق بػوالتع يب أو عدـ 
  إليو مّ ضوبوم وضوح   سيما اظتي اؽ الدويل اظتتعّلا باضتقوؽ اظتدنية والّسياسية، ال ي ان

اصتزائػػر ودػػادق  عليػػو ونشػػرتو و جريػػد ا الرشتيػػة، كمػػا تػػنا معاىػػدة موافرػػة التعػػ يب 
 .على نهس القاعدة

نػػة حقػػوؽ اننسػػاف التابعػػة ل،مػػم اظتترػػدة و تقيّيملػػا لتقريػػر اضتوومػػة اصتزائريػػة أعلنػ  صت
حّجػػة عتػػا سػػواء أُتػػ  الت يػػر مػػأ الظػػروؼ ا سػػت نائية أو  بأنّػػو   مػػ ر ظتمارسػػة التعػػ يب و 

 (.راجع تقرير اللجنة اظت كور أعاله)مأ اصتلود اظتن ولة مأ أجم موافرة انرىاب 
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ئػػر لػػػو غتػػاؿ واسػػع يتجػػاوز تعريػػف القػػانوف الوضػػعي القابػػم للتطنيػػا إف التعػػ يب و اصتزا
ُىػارس القػانوف الشػولي اظتنن ػا منااػرًة مػػأ . ألّف القػانوف اصتزائػري لػيس نظامػاً عاديػػاً  ،نظريػاً 

قػد أفػرز النظػاـ السياسػي و اصتزائػر . القوانق الداتلية و جّو عاـ يهتقد فيػو معػا القاعػدة
لػػ لك ؾتػػد السياسػػة . مػػاعي مارسػػم مػػوص جتكمػػا ودػػهو العػػامل ا  «ليّػػاً واقعػػاً اجتماعيػػاً ك»

والقػػانوف والعنػػف والسػػلطة واألعمػػاؿ التجاريػػة والشػػرشة وال قافػػة كللػػا متشػػابوة فيمػػا بينلػػا 
وبالتػػػايل دػػػار مػػػأ الطنيعػػػي أف تػػػرى شنينػػػاً و نهػػػس الوقػػػ  جػػػاّلداً، وتػػػرى شا يػػػة منتخنػػػاً 

خل، وحينئػػػ  تصػػػ  ااً، ورئػػػيس بلديػػػة زعػػػيم عصػػػابة، وقاضػػػياً مػػػأ دوف أتػػػالؽ، واػػػرشياً لّصػػػ
فػػتّم ختصػػيا الّدولػػة والقػػانوف وأدػػنح باسػػتطاعة كػػم . اظتسػػائم العاّمػػة رتلػػة مسػػائم تاّدػػة

موظػػف إنشػػػاء وحتديػػػد القواعػػػد الػػيت يعمػػػم  ػػػا مثّ يغّ ىػػػا حسػػب ىػػػواه، ووحػػػده يقػػػّرر مػػػنح 
انوف اظتوتػػوب قاعػػدة اف اضػػية قػػد دػػارت قاعػػدة القػػل. ا متيػػاز ظتػػأ يشػػاء وينزعػػو ؽتػػأ يشػػاء

أّمػػا القػػانوف القابػػم للتطنيػػا يظػػم مرتنطػػاً مبصػػلرة ومػػزاج اظتوظػػف ومػػدى عالقاتػػو . تالصػػةً 
 .وددقاتو داتم انوات النهوذ السياسية وا قتصادية واندارية والقضائية

ؽ عاىػػػػدات الدوليػػػػة والقػػػػوانق اظتتضػػػػمنة ضتقػػػػو القػػػػانوف اظتػػػػدّوف و الدسػػػػتور واظتواثيػػػػا واظت
 –الػػيت تػػديأ انبػػادة وجػػرائم اضتػػرب واصتػػرائم ضػػد اننسػػانية وكػػ لك التعػػ يب  –اننسػػاف 

فلػػػو ذو شػػػابع فرّضػػػي   عالقػػػة لػػػػو بػػػالواقع، ومػػػأ جلػػػة أتػػػرى   تضػػػمأ قواعػػػد القػػػانوف 
وو حالة وجػود بعػض التػداب  القليلػة . الداتلي اظتوتوب أدش حّد ضتماية السواف اظتدنيّق 

حتػرـّ عنػػف الّسػلطة، فتطنيقلػػا مرىػػوف مبػدى عالقػػة اظتسػاوؿ باصترىػػة أو اػػركاءه اظتتهرّقػة الػػيت 
وبصػػهة عاّمػػػة   جػػدوى مػػػأ تطنيػػا القػػػانوف الػػػداتلي . بأحػػد أدػػػراب النهػػوذ و الّسػػػلطة

 .اظتوتوب إ ّ إذا وافا مصاة أو أ راض أدراب القرار دوف أف ينوح  ا ىا ء
إّف . الضػػػػامنة ضتقػػػػوؽ اننسػػػػاف دوف فّعاليػػػػة الدسػػػػتورية ئ  يوهػػػػي انعػػػػالف عػػػػأ اظتنػػػػاد

ماناً أدش و التطنيػا ولػو علػى حسػاب ضػالقوانق الػيت   دتػنح أمػالً معقػو ً و الّنجػاح و  
الدولػػػة وموظهيلػػػا فلػػػي  ػػػ  جػػػديرة بػػػا ح اـ ألهنػػػا تنقػػػى غتػػػرد فرضػػػيات دػػػاضتة للخطػػػب 

يػػو قػػانوف العقوبػػات، ولػػ ا   يترػػدث القػػانوف اصتزائػػري عػػأ التعػػ يب و  يعاقػػب عل. فقػػ 
موػػرر  001فالتػدب  الوحيػد الػ ي يسػتعمم مصػطلح التعػ يب ىػو الهقػرة ال ال ػة مػأ اظتّػادة 

مػػأ قػػانوف العقوبػػات الػػ ي يصػػّنهو ضػػمأ اظتسػػاس باضتريػػات ولػػيس باضترمػػة الندنيػػة والعقليػػة 
 الػػ  و توجػػد ىػػ ه الهقػػرة و القسػػم ال ػػاً مػػأ الوتػػاب ال الػػ  للهصػػم ال. للػػنهس النشػػرية
فتعػّرؼ التعػ يب  «ا عتػداء علػى اضتريػات»: ووضع  الهقرة حت  عنػواف. قانوف العقوبات

كػػػم موظػػػف أو مسػػػتخدـ ىػػػارس التعػػػ يب أو يػػػأمر مبمارسػػػتو للرصػػػوؿ علػػػى »: مبػػػا يلػػػي
 «.إقرارات، يُعاقب باضتنس مأ ستة أالر إج ثالث سنوات
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ارس بغيػػػػػة اضتصػػػػػوؿ علػػػػػى إّف نػػػػػوع التعػػػػػ يب اظتقصػػػػػود مػػػػػأ ىػػػػػ ا الػػػػػّنا ىػػػػػو الػػػػػ ي ُىػػػػػ
وبالتايل إذا مورس التع يب مأ شرؼ موظهق بغػرض ال ىيػب والقمػع أو جملػرد . ا ع فات

إف القػػػػانوف اصتزائػػػػري   يقػػػػّر بوجػػػػود التعػػػػ يب . اػػػػلوة التعػػػػ يب فالقػػػػانوف   يعاقػػػػب عليػػػػو
ء جرّاحػػي أّمػػا بالنسػػنة للمػػرتونق والشػػركاء اظتتػػواشئق م ػػم األشنػػا. وبالتػػايل   يعاقػػب عليػػو

ق و األمػػراض العقليػة، واظتمرضػػق وأعػواف الّصػػرة الػػ يأ ياألسػناف وعلمػػاء الػنهس وأتصػػائ
يساموف و ماسسة التع يب خب ا م بووهنم موظهي الدولة وأعواهنا، فالقانوف الوضعي   

  ختػػا ىػػ ه اناػػارة . يتعػػدى اناػػارة األتالقيػػة ألنّػػو   هػػدد أي عقوبػػة نػػب مراعا ػػا
تالقيػػة إ ّ األشنػػاء وجرّاحػػي األسػػناف وتعهػػي مػػا دوف ذلػػك مػػأ تػػ اء وتقنيّػػق ملرقػػق األ

مبراكػػػػز األمػػػػأ، إذف   ىتػػػػػد القػػػػانوف الوضػػػػعي لوػػػػػم عّمػػػػاؿ قطػػػػاع الّصػػػػػرة ولػػػػو باناػػػػػارة 
 .األتالقية

إّف العقوبػػػة الػػػيت يضػػػعلا القػػػانوف ضػػػد اظتوظػػػف أو عػػػوف الدولػػػة الػػػ ي ىػػػارس التعػػػ يب 
 فػػات، ىػػي و حػػّد ذا ػػا رمزيػػة، وتشػػّوم تنػػاز ً مػػأ أدػػراب القػػرار بغػػرض اسػػتخراج ا ع

و  تطنػػػا إ ّ حتػػ  حػػػّد . بػػم أك ػػػر مػػأ ذلػػك تنقػػػى تلػػك التػػػداب  غتػػرد نظريػػة. العسػػورّيق
وىػػػ ا اصتػػزء مػػػأ القػػانوف الهرضػػػي . معػػّق مػػأ الضػػػغوط الػػيت تػػػر م أىػػم القػػػرار علػػى تطنيقػػو

لنتصػّور مػػ الً أّف . هػرض علػى ماسػوي الّسػلطةاظتوتػوب قابػم للتطنيػا حتػ  الضػغوط الػػيت تُ 
ضػػػػاب  الشػػػػرشة  –مػػػػأ قػػػػانوف انجػػػػراء اصتنػػػػائي  80وفػػػػا اظتّػػػػادة  –وكيػػػػم اصتملوريػػػػة يػػػػأمر 

لهرػػػا شػػػّ  لشػػػخا موضػػػوع رىػػػأ اظتراقنػػػػة، ولنهػػػرض أّف الضػػػاب  يعػػػارض ىػػػ ا األمػػػػر، 
ا مصػ  الضػاب  مػ. ولنهرض أت اً أّف الوكيم ُيصّر علػى متابعػة ضػاب  الشػرشة وفػا القػانوف

بعػػػد ىػػػ ه الػػػدعوة؟ إّف أقصػػػى عقوبػػػة هػػػّددىا القػػػانوف ظت ػػػم ىػػػ ه اظتخالهػػػة ىػػػي ثالثػػػة أاػػػلر 
( أمريويػػػػا دو راً  08أي مػػػػا يقػػػػارب )حػػػػنس مػػػػع  رامػػػػة ماليػػػػة قػػػػدرىا ألػػػػف دينػػػػار جزائػػػػرّي 

بػم أك ػػر . وبنموػاف قاضػي الترقيػػا ا حتهػاظ بػػاظتلف دوف أف يتعػّرض اظتػ نب ألي عقوبػػة
قاضػي أف نػد ظروفػاً ؼتّههػة و حالػة إذا مػا قػاـ قاضػي الترقيػا بواجنػو الواف مأ ذلك بنم

ألنّػػػػو . ونتيجػػػػة الظػػػػروؼ اظتخّههػػػػة، توػػػػوف العقوبػػػػة ضػػػػد ضػػػػاب  الشػػػػرشة العنيػػػػد اػػػػنو رمزيػػػػة
مػػأ قػػانوف العقوبػػات إذا ثنتػػ  إدانػػة اظتػػتلم قػػد تػػنخهض  81مبقتضػػى الهقػػرة ال ال ػػة للّمػػادة 
: بالهعػػم تػػنّا ىػػ ه اظتّػػادة علػػى. غرامػػة اظتاليػػة إج ستػػس دنػػان مػػّدة اضتػػنس إج يػػـو واحػػد وال

وإذا كانػػػػ  العقوبػػػػة اظتقػػػػّررة قانونػػػػاً ىػػػػي اضتػػػػنس اظتاقػػػػ  أو الغرامػػػػة اظتاليػػػػة تعػػػػّق و رتيػػػػع »
اضتػػػا ت ختهػػػيض مػػػّدة اضتػػػنس إج يػػػـو واحػػػد والغرامػػػة إج ستػػػس دنػػػان  و حالػػػة الظػػػروؼ 

  «.اظتخّههة
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يب موظهػػاً لػػدى الّدولػػة أو يتصػػّرؼ ضتسػػا ا فػػػػقانوف العقوبػػات إذا مل يوػػأ ؽُتػػارس التعػػ 
يُعاقػػب باعتنػػاره قػػاتالً   »: مػػأ قػػانوف العقوبػػات 878يتناولػػو بالتهصػػيم وىوػػ ا تػػنّا اظتّػػادة 

 «.رتواب جنايتو كم غتـر ملما كاف ودهو استعمم التع يب أو ارتوب أعما ً وحشية 
ًّ وبالتػػايل ُىوػػأ تأويللػػا إج معػػاً ؼتتلهػػًة وي علػػى مػػدلوٍؿ تػػ  حت «كػػم غتػػـر»فعنػػارة  قػػانو

وىوػػ ا يتجنّػػب اظتشػػرّع تعريػػف اجملػػـر بوظيهتػػو  «كػػم غتػػـر ملمػػا كػػاف ودػػهو»بانضػػافة إج 
ومػػأ جلػػػة أتػػػرى فعقوبػػة مػػػأ وتطػػػف . سػػعّياً ضتمايػػػة  ػػ  منااػػػرة ظتػػػوظهي الّدولػػة وأعواهنػػػا

وىػ ا (. 881و 880مػاديت ) األاخاص مثّ ىػارس علػيلم التعػ يب اصتسػدي ىػي انعػداـ
إذا وقػػػع »: 881وتػػنّا اظتّػػادة . الػػنّا م ػػم الػػ ي سػػنقو   وػػّا مػػوظهي الّدولػػة وأعواهنػػا

تعػػ يٌب بػػػدً علػػػى الّشػػخا اظتختطػػػف أو اظتقنػػػوض عليػػو أو افنػػػوس أو افجػػػوز فيعاقػػػب 
اـ مأ أجم معرفة مأ ارتوب ؽتارسة التع يب اصتسدي نب معرفة مأ ق «.اصتناة بانعداـ

 880فتجيػب اظتّػادة . با تتطاؼ والقنض وا عتقاؿ واضتنس التعّسهي وكيف ّ  كم ذلػك
كػػم مػػأ اتتطػػف أو قػػنض أو حػػنس أو حجػػز أي اػػخا بػػدوف »: مػػأ قػػانوف العقوبػػات 

أمػػر مػػأ الّسػػلطات اظتختّصػػة وتػػارج اضتػػا ت الػػيت نيػػز أو يػػأمر فيلػػا القػػانوف بػػالقنض علػػى 
 «.األفراد

واعتمػػاد سياسػػة  0888ينػػاير  00توقيػػف اظتسػػار الػػدىقراشي يػػـو  أّمػػا مػػا نشػػاىده منػػ 
ُنيػػز . ا ستئصػػاؿ فلػػو أّف الّسػػلطات تػػأمر رشتيّػػاً وعلنػػاً بقمػػع كػػم مػػأ تصػػهلم بانرىابيػػػّق 

األمر ضمنياً تعميم ا تتطافات وا عتقا ت واضتجز واضتنس التعّسهي و وس  الناتػػنق 
فرسػػب بػػم وردت نصػػوٌص علنيػػة وسػػرّية تاكػػد انرادة  مل يوػػأ األمػػر ضػػمنياً . انسػػالميّق 

ومػػأ تلػػك الّنصػػوص العلنيػػة مرسػػـو موافرػػة . القمعيػػة وتوّسػػع و دػػالحيات قػػوات األمػػأ
 0888بػػالّر م مػػأ إلغػػاء ىػػ ا اظترسػػـو عػػاـ . انرىػػاب الػػ ي احتػػوى علػػى تػػداب  اسػػت نائية

ىو ا ىنح القانوف الّعػاـ . ائيأدنر  رتيع تداب ه جزءاً مأ قانوف العقوبات والقانوف اصتز 
اضتػػايل لوػػم عػػػوف مػػأ أعػػواف األمػػػأ اتتصادػػاً يعػػّم كػػػم الػػ اب الػػوشين بينمػػػا كانػػ  دائػػػرة 
ا تتصػػػاص ػتّليػػػة   تتعػػػدى الػػػدائرة اصتغرافيػػػة التابعػػػة فافظػػػة الشػػػرشة أو للنلديػػػة اطتاضػػػعة 

 .لهرقة الدرؾ الوشين
كػػاف سػػابقاً ليػػ  أدػػنح بنموػػاف أي مل يعػػد حتديػػد الوقػػ  و عمليػػات التهتػػيش م لمػػا  

إّف اظتراقنػػات . عػػوف مػػأ أعػػواف األمػػأ أف ينااػػر التهتػػيش و أي سػػاعة مػػأ الليػػم أو النلػػار
القضائية اليت كان  بنمواهنا و الّسابا اضتّد مأ تعّسف مصاة األمأ قد ألغي ، وّ  نػقم 

شرشة القضػائية، الػيت كانػ  مػأ فم الً ؾتد أف رقابة نشاط ال. ما تنقى إج الّسلطة التنهي ية
إج الّنيابػة العاّمػة الػيت  0888 اـ أماـ غتلس القضػاء، حتولػ  منػ   دالحية رئيس  رفة ا
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الوئػػػػاـ »إف انجػػػػراءات اظتتخػػػ ة مػػػاتراً و إشػػػػار مػػػا ُيسػػػػمى بػػػػ. ختضػػػع ألوامػػػر وزيػػػػر العػػػدؿ
ظتصػػاة األمػػأ علػػى زادت و تنعيػػة اضتريّػػات الهرديػػة للّسػػلطات انداريػػة وبػػاألتا  «اظتػػدً

 .حساب الّسلطات القضائية
نتيجػػػة لػػػ لك قػػػد وقعػػػ  جػػػم ا تتطافػػػات الػػػيت ترتنػػػ  عنلػػػا ملهػػػات اظتهقػػػوديأ علػػػى 

فتػػػػأيت فرقػػػػة مػػػػأ قػػػػوات األمػػػػأ مػػػػأ و يػػػػة بعيػػػػدة  تتطػػػػاؼ أاػػػػخاص بغيػػػػة . النرػػػػو التػػػػايل
أىػػػػم فيتوجػػػػو . عػػػػداد اظتهقػػػػوديأتا عتقػػػػاؿ أو التعػػػػ يب أو ا نتقػػػػاـ ليصػػػػنح الضػػػػرايا مػػػػأ 

الضػػرايا إج ػتافظػػة الشػػرشة افّليػػة أو فرقػػة الػػدرؾ أو الناحيػػة العسػػورية بغػػرض ا ستهسػػار 
عػػأ ذويلػػم فيهػػاجاوف بنجابػػة الّسػػلطات األمنيػػة افّليػػة فػػال يصػػدقوهنا مثّ يلّرػػوف و السػػااؿ 

 .فيتعّرض أىم الضرايا بدورىم إج الضرب والشتم وأحياناً حل ا عتقاؿ
عتقا ت التعّسػهية اظتصػروبة بالتعػ يب النػدً و إشػار األوامػر  واتتطافات  تدتم ا

التعػ يب . الّعامة النارتة عأ سياسة ا ستئصاؿ، وتندرج و تشريع قمعي    معاقب عليو
و نظػػر اظتعاىػػدة الدوليػػة ىػػو مسػػاس باضترمػػة اصتسػػدية أو مسػػاس باضترمػػة اظتعنويػػة، وو نػػّا 

وينال  اظتشرّع و تورار تعريػف جرىػة . يتعّلا بتع يب بدً قانوف العقوبات اصتزائري فاألمر
 881اظتّػػادة )التعػػ يب وعقوبتلػػا إذا سػػنق  باتتطػػاؼ واسػػتعماؿ العنػػف والتلديػػد والغػػش 

أّما إذا ارتوب تلك األعماؿ موظهوف أو أاخاٌص ينهػّ وف أوامر الّسػلطة النظاميػة (. مورر
رىػػاب الػػػ ي يػػاذف ويػػػأمر  ػػا، فلػػػا ء   و ظػػم سياسػػية ا ستئصػػػاؿ وقػػانوف موافرػػػة ان

 .ىوأ متابعتلم و  معاقنتلم
مأ الواضح أّف ى ا القانوف وتلف دتامػاً عّمػا جػاء و الدسػتور واظتعاىػدات الّدوليػة الػيت 

فوػػاف وجػػوده . تنقػػى مػػأ القػػانوف ا ف اضػػي الػػ ي يقتصػػر اسػػتخدامو لغػػرض الدعايػػة فقػػ 
وقػػػػّع علػػػى اتهاقيػػػات تقّدميػػػة و فػػػ ة اضتريّػػػة اظتسػػػ جعة مرتنطػػػاً بنظػػػاـ قػػػدأ الػػػ ي ظػػػّأ أنػػػو 

إذا  . 0888نقػػالب ينػػاير اللشػػعب اصتزائػػري سػػرعاف مػػا ُضيّػػػق  تلػػك اضتريّػػة مثّ نُزعػػ  بعػػد 
انتلػػػاؾ الػػػنهس اصتسػػػدية واظتعنويػػة يشػػػّوم جػػػزءاً مػػػأ تصػػّور سػػػل  للقػػػانوف و تػػػاري  »كػػاف 

ي للقػػػػانوف، مبػػػػا و ذلػػػػك اظتعاىػػػػدات ، و اصتزائػػػػر ينرػػػػدر مػػػػأ تصػػػػّور تصودػػػػ8«اننسػػػػانية
نضماـ إليلا رشتّياً، فل ا اصتزء مأ القػانوف ىػو و م ابػة  تهاقيات واظتواثيا الّدولية بعد ا وا

 .واجلة أو زترفة للنظاـ
، فلػػػم ىت لػػػوف إج ئادنػػػأّمػػػا بالنسػػػنة ل،شنػػػاء تػػػارج الوظيػػػف العمػػػومي بانضػػػافة إج اظت

و القػانوف الػداتلي مػأ اظترسػـو التنهيػ ي رقػم  08ّا اظتّػادة وتػن. القانوف الداتلي والػّدويل
  نػػوز »: اظتتضػػمأ قػػانوف أتالقيػػات اظتلنػػة، بأنّػػو 0888يوليػػو  87اظتػػارخ و  867-88

بصهة مناارة أو    مناارة للطنيب أو جرّاح األسناف إذا شلػب منػو فرػا اػخا فاقػد 
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 ،الشػخا و بدنػو أو عقلػو أو كرامتػواضتريّة أف يوافا أو يسػاعد أو يضػمأ اظتسػاس بػ لك 
الّسػػػلطة القضػػػائية إذا  حػػػك أف ذلػػػك الشػػػخا تعػػػّرض إج عنػػػف أو سػػػوء  بػػػالغوعليػػػو إ
  يننغي اضتضور لطنيب أو جرّاح األسناف بتاتاً أو اظتشاركة أو اظتوافقة على ؽتارسػة . معاملة

م م ػػػػم ىػػػػ ه وتظػػػػ «.التعػػػػ يب أو أي اػػػػوم مػػػػأ أاػػػػواؿ اظتعاملػػػػة الوحشػػػػية والالإنسػػػػانية
 .الّنصوص غترد توديات أتالقية   ي تب عأ ؼتالهتلا أي عقوبة

قد كّله  اصتمعيػة العاّمػة ل،مػم اظتترػدة اظتنّظمػة العاظتيػة للّصػرة بصػيا ة مشػروع قػانوف 
أتالقية اظتلأ الطّنية قصد زتاية األاخاص اطتاضعق ألي اوم مأ أاواؿ ا عتقاؿ أو 

 9.نسػػانيةانوعقوبػػات أتػػرى ومػػأ اظتعػػامالت الوحشػػية  ػػ  اضتػػنس وزتػػايتلم مػػأ التعػػ يب 
أتالقيػات اظتلػأ  ئ ت اظتنّظمػة العاظتيػة للّصػرة عػدداً مػأ تودػيات وقػرارات حػوؿ منػاداخت

وضػع ىػا ء األشنػػاء . الطنيػة الػيت ختػّا عّمػػاؿ قطػاع الصػرة وعلػػى وجػو الترديػد األشنػػاء
عتقلػػػػػػق مػػػػػػأ التعػػػػػػ يب والعقوبػػػػػػات ألتالقيػػػػػػات اظتلنػػػػػػة مػػػػػػأ أجػػػػػػم زتايػػػػػػة اظتسػػػػػػيوليويأ واظت

وتطالػػػػػب اظتنظّمػػػػػة العاظتيػػػػػة للّصػػػػػرة األشنػػػػػاء بػػػػػاح اـ  10.واظتعػػػػػامالت الوحشػػػػػية الالإنسػػػػػانية
معاىدات جنيف األربعة اظتارتة و أ سػطس )القواعد النارتة عأ القانوف اننساً الّدويل 

قواعػػػد الّصػػػػاضتة ، مثّ تلػػػػك ال(0866يونيػػػو  7وال وتػػػوكلق انضػػػافق اظتػػػػارتق و  0848
للتطنػيا و حالة نزاع مسّلح اظتعتمدة و اصتمعية الطّنية العاظتية العاارة و ىهانا بووبا سػّنة 

، واظتعّدلػػػة و 0886، اظتّوقعػػػة أثنػػػاء اصتمعيػػػة اضتاديػػػة عشػػػر باسػػػطننوؿ ب كيػػػا سػػػّنة 0887
. 0868كيػو سػنة إعػالف شو  ئوأتػ اً منػاد 0871اصتمعية اطتامسة وال الثق بنيطاليا سّنة 

مػأ كػم اصتمعيػات  0881مػايو عػاـ  04و 1وشالن  اصتمعية اظتنعقدة و جينيف مػا بػق 
عماؿ قطاع الصّرة واظتمرضق واظتنتسػنق إلػيلم أف يتولّػوا بصػهة نشػطة الضػماف وال قيػة »و

أتالقيػػات اظتلػػأ الطّنيػػة مػػع تقػػدأ وأتػػ  كػػم التػػداب   ئواضتػػرس الشػػديد علػػى تطنيػػا منػػاد
 11«.سنة ضد كم ؼتالهة أينما وقع اظتنا

قليلػػة الػػّدوؿ الػػيت امتنعػػ  عػػأ التوقيػػع علػػى اظتعاىػػدة الّدوليػػة ضػػد التعػػ يب واظتعػػامالت 
قػػػد وقّعػػػ  اصتزائػػػر علػػػى تلػػػك و  0874.12نسػػػانية واظتلينػػػة اظتارتػػػة سػػػّنة انالوحشػػػية و ػػػ  

موافقػػػة  بعػػػد 0878مػػػايو  07اظتػػػارخ و  77-78اظتعاىػػػدة مبوجػػػب اظترسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػم 
 88اظتػػارخ و  01-78قػػانوف رقػػم )ومصػػادقة اجمللػػس الػػوشين الشػػع   13اجمللػػس الدسػػتوري

بػػم أك ػػر مػػأ . ومل تُنػػدي اصتزائػػر أي حتّهػػٍك عنػػد انضػػماملا إج ذلػػك القػػانوف( 0878مػػايو 
ومػا يليلػا مػأ تلػك  06ذلك قد اع ف  باتتصػاص صتنػة ضػد التعػ يب الّنارتػة عػأ اظتػواد 

وقػػػػدم  . 0878أكتػػػػوبر  08تهاقيػػػػة اف اضػػػػياً حيػػػػز التنهيػػػػ  و  تلػػػػ  اإذف د. اظتعاىػػػػدة
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مػأ  08اصتزائر تقريرىا األويل أثناء الدورة السادسة لّلجنة ضد التع يب، وذلػك وفػا اظتّػادة 
 14.لتزم  بتقدأ تقرير دوريّ ااظتعاىدة كما 

ُس إّف اظتعاىػػػػدات الػػػػيت يصػػػػادؽ عليلػػػػا رئػػػػي»:  0887مػػػػأ دسػػػػتور  018تػػػػنّا اظتّػػػػادة 
 081تعتمػػد اظتّػػادة  «.اصتملوريػػة، حسػػب الشػػروط اظتنصػػوص عليلػػا، تسػػمو علػػى القػػانوف

، وجتعػػم ئنضػػماـ اصتزائػػر للمعاىػدة بػػنهس اظتنػػاداالّسػػارية اظتهعػوؿ حػػق  0878مػأ دسػػتور 
اظتعاىػػػدات الػػػيت يوقػػػع عليلػػػا رئػػػيس اصتملوريػػػة وسػػػائم قانونيػػػة وأعلػػػى مرتنػػػة مػػػأ القػػػانوف و 

إذف القانوف الّدويل اظتصادؽ عليو ىو فػوؽ قػانوف العقوبػات سػواٌء . اعدالّسلم الداتلي للقو 
تعلّػػػا األمػػػر بالتعػػػ يب أو بػػػأي جرىػػػة مػػػأ اصتػػػرائم الّدوليػػػة اظتتعاىػػػد عليلػػػا، وإّف إجػػػراءات 
اظتعاىػػدة الّدوليػػة تهػػوؽ نظريػػاً إجػػراءات القػػانوف الػػداتلي، وبالتػػايل ىوػػأ الرجػػوع إليلػػا أمػػاـ 

مل ُهػـ  ىػ ا اظتنػدأ ر ػم تأكيػد اجمللػس . يت تقّدملا علػى القػوانق الداتليػةافاكم اصتزائرية ال
فأكػػػػد مػػػػأ . 0878أ سػػػػطس  81الدسػػػػتوري و قػػػػراره اطتػػػػاص بقػػػػانوف ا نتخابػػػػات يػػػػـو 

نضػػماـ إج أي معاىػػدة دوليػػة ي تػػب عليػػو ضػػّم مقتضػػيات اظتنظومػػة القانونيػػة  جديػػد بػػأّف ا
وبالتػايل . أعلػى مرتنػة مػأ مراتػب القػوانق الّداتليػة الداتلية واليت ىي تنل  حسب الدستور

  ويػػدّؿ احػػ اـ منػػدأ الّسػػلم ال تيػػ. هػػا ألي مػػواشأ جزائػػري ا عتمػػاد عليلػػا أمػػاـ افػػاكم
 .للقواعد على دولة القانوف، ونقض ى ا اظتندأ ميزة مأ ؽتيزات الّدولة اظتستػنّدة

نهس األودػاؼ والتعػاريف الػواردة و يندو أف القانوف اصتزائري يعاقب على التع يب وبػ
إف القػػانوف الػػّدويل و اصتزائػػر . القػػانوف الػػّدويل، لوػػأ األمػػر لػػيس كػػ لك علػػى أرض الواقػػع

ف اضياً ومأ مثّ  ائناً عأ ماسسات اصتملورية   ايشوم جزءاً مأ القانوف اظتوتوب وينقى 
أمػاـ صتنػة حقػوؽ اننسػاف  ودػّرّ ح السػهُ  اصتزائػري ػتّمػد دػاة دمػ ي. سيما و افػاكم

التابعة ل،مم اظتتردة عند مراجعة التقرير الدوري ال اً للروومػة اصتزائريػة بأنّػو نِشػر مرسػـو 
يػػنّا علػػى أّف اظتصػػادقة علػػى اظتعاىػػدات الّدوليػػة تسػػتدعي إرسػػاعتا إج اعتيئػػات اظتلتّمػػة مػػأ 

الهػػة الّسػػلطات اظتعنيػػة لتلػػك وإف ؼت. أجػػم إضػػافة مقتضػػيا ا و اظتنظومػػة القانونيػػة الّداتليػػة
ػػد ا فلػػم يأتػػ  اظتشػػرّع أي تػػدب  مػػأ التػػداب  الالزمػػة  15.لتزامػػات يػػدّؿ علػػى قصػػدىا اظتتعم 

مل يأتػػ  انجػػراءات مػػأ أجػػم زتايػػة . ندمػػاج التجرىػػات اظتناسػػنة ضػػمأ قػػانوف العقوبػػات
بػػاتتالؼ  ومػػا زالػػ  درجػػات القضػػاء. الضػػرايا ليػػدتللا ضػػمأ قػػانوف انجػػراءات اصتزائيػػة

لتنهيػ  علػى رتيػع ار  واجنػة نأدنافلا إج يومنػا ىػ ا، جتلػم انجػراءات القانونيػة الػيت أدػ
الوشين، بانضػافة إج نشػر مرسػـو اظتصػادقة علػى اظتعاىػدة ضػد التعػ يب و اصتريػدة   ابال

ات ويضيُف السهُ  اصتزائري اظت كور أعاله ؽتارسة عادية لتنلي  اظتعاىدات للماسسػ. الرشتية
الّداتلية مثّ يوشف قائاًل أّف عدداً مأ اظتعاىػدات الدوليػة مل تنشػر أبػداً و اصتريػدة الرشتيػة، 
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ور ػػم . وحػػل نشػػر اظتعاىػػدات الدوليػػة و اصتريػػدة الرشتيػػة   يشػػّوم اػػرشاً قانونيػػاً لتنهيػػ ىا
ا كمػػػ  –ضػػػماف النشػػػر فلػػػو   يغػػػّ  مػػػأ الطنيعػػػة ا ف اضػػػية للقػػػانوف اصتزائػػػري الػػػ ي ينقػػػى 

 .أدراب القرار العسورّيقبف و رىم –سنق  اناارة إليو 
لقد وقػّع  اصتزائر على اظتعاىدة اليت تعاقب على ؽتارسة التع يب واليت تهػرض مبقتضػى 

. «أف أعماؿ التع يب تشّوم جرائم و نظر قػانوف العقوبػات»: ماد ا الرابعة، السلر على
وىوػػػ ا . ضػػي وىػػو و  ػػػ  متنػػاوؿ اظتػػواشنقودػػريح أّف اظتعاىػػدة جػػزء مػػػأ القػػانوف ا ف ا

 يػاب تعريػف   جػراءوقلقلػا  –تنقى اىتمامات صتنّػة حقػوؽ اننسػاف التابعػة ل،مػم اظتترػدة 
ظػػػػػم تعريػػػػػف التعػػػػػ يب و قػػػػػانوف . رسػػػػػالة ميتػػػػػة –كامػػػػػم للتعػػػػػ يب و قػػػػػانوف العقوبػػػػػات 

قػػانوف مػػأ الناحيػػة العقوبػػات  ػػ  موافػػا للّمػػادة األوج مػػأ اظتعاىػػدة الػػيت تعتػػ  أقػػوى مػػأ ال
ويص  الوضع أتطر عندما تات  تػداب  بغػرض التقليػم أو ػتػو اظتوتسػنات الػيت ّ  . النظرية

مػأ أجػم أف تصػنح الّسػلطة القضػائية أك ػر اسػتقاللية ودتػارس بشػوم  0878حتقيقلا منػ  
 .فّعاؿ دالحيا ا اظتع ؼ  ا دولّياً 

زادت و تنعيػػػة  «الوئػػػاـ اظتػػػدً»ى بػػػػت األتػػػ ة اظتتخػػػ ة و إشػػػار مػػػا يسػػػمءاجػػػرانإف ا
اضتريػػػػات الهرديػػػػة للّسػػػػػلطات انداريػػػػة وبشػػػػػوم أدؽ ظتصػػػػاة األمػػػػأ علػػػػػى حسػػػػاب جلػػػػػاز 

 .القضاء

 موقف القاضي الجزائري أمام جريمة التعذيب. 4
سػػػػػتلالؾ العػػػػػاـ التسػػػػػتخدـ مسػػػػػألة حقػػػػػوؽ اننسػػػػػاف وكػػػػػم مػػػػػا يرمػػػػػز للقػػػػػانوف اظتترّضػػػػػر ل

ة األجنػ  منػو، أّمػا القػانوف الهعلػي ينقػى  ػ  ػتػدود و  واظتستلدؼ ىو الػرأي العػاـ وتادػ
ويػتّم . غتاؿ لتطنيقو و أرض الواقع إ ّ إذا وافا إرادة كم مأ ىلك جزءاً مأ الّسلطة العاّمػة

حتديػػد وتعريػػف القػػانوف الهعلػػي علػػى مسػػتوى القػػائمق علػػى إدارتػػو وإف اسػػتندوا إج بعػػض 
 الػػب األحيػػاف   ُنلػػُد القػػائم علػػى إدارة القػػانوف نهسػػو وو . القواعػػد اظتوتوبػػة و القػػوانق

لػ لك ؾتػد أحوامػاً . لتدعيم قراره مبرجعيػة قانونيػة بػالر م مػأ أّف حوػم منصػنو يلزمػو بػ لك
قضائية ؼتالهة للقوانق وغترهة   م ر عتا وليس عتا سنب ظاىر قد يساعد على فلملا أو 

 .دعملا
التعػػػػ يب مػػػػأ بػػػػدء الترقيػػػػا وإج حػػػػق افاكمػػػػة، يشػػػػارؾ القضػػػػاء اصتزائػػػػري و ؽتارسػػػػة 

 18وتػػنّا اظتّػػادة . وبالتػػايل يتسػػ  علػػى ىػػ ه اصترىػػة وذلػػك تالفػػاً للقػػانوف وحوػػم اظتنصػػب
اب  أو موظػػػف ضػػػنػػػب علػػػى كػػػم سػػػلطة نظاميػػػة وكػػػم »: مػػػأ قػػػانوف انجػػػراءات اصتزائيػػػة

أف ينل  اندعاء ت  وقوع جرىة أو جنرة،  إبال وعند  –تالؿ ؽتارسة ملامو  –عمومي 
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وأك ػػر مػػأ ذلػػك . «العػػاـ وأف يهيػػده بميػػع اظتعلومػػات وأي إجػػراء وػتضػػر حػػّرر  ػػ ا الشػػأف
مأ اظتعاىدة الدولية ضػد التعػ يب الدولػة اظتّوقعػة علػى اظتعاىػدة بالقيػاـ فػوراً  08تر م اظتّادة 

لا بترقيا موضوعي كلما وجدت أسناب معقولة توحي بوقوع التع يب و دائػرة اتتصادػ
وحسػب الدسػتور تنلػ  ىػ ه اظتّػادة الدرجػة العليػا . انقليمي، وانعػالف عػأ نتػائيت الترريػات

وكما سنق  اناػارة أف القػانوف اصتزائػري اف اضػي و  سػلطة لػو . مأ قواعد القانوف الوشين
 .إ ّ إذا وافق  إرادة أدراب القرار ويُػنعد إذا اوػّم أدش تطر على مصاضتلم

( قػرب العادػمة)ما عدا قاض واحػد مػأ ػتومػة الروينػة  –ض جزائري مل يسنا ألي قا
أف أيّػػػد تعيػػػق تنػػػ  شػػػّ  ظتعاينػػػة ضػػػرايا التعػػػ يب، وذلػػػك منػػػ  توقيػػػف  –علمنػػػا  حسػػػب

وإذا توّرشػػ  أ لنيػػػة القضػػػاة و اظتشػػاركة للتسػػػ  علػػى ؽتارسػػػة التعػػػ يب . اظتسػػار الػػػدىقراشي
اء مػأ كانػ  لػػو الشػجاعة أف يػرفض مػا والسووت عنلا، مع ذلك ىناؾ مأ الرجػاؿ والنسػ

قاضػػياً دتّػػ  معػػاقنتلم مػػأ شػػرؼ صتنػػة التأديػػب عػػاـ  87ومػػنلم . دتليػػو عليػػو مصػػاة األمػػأ
، وآتروف ا موا بانرىاب وسجنوا منلم السّيد توايت النائب العاـ اظتساعد بػاصتزائر 0881
. 0888ينػػػاير  أف نصػػػف القضػػػاة ُعيّػػػػنوا بعػػػد 8111وتػػػدؿ إحصػػػائيات ينػػػاير . العادػػػمة

 ػػػ  »أجػػػ  سػػػلك القضػػػاء علػػػى اطتضػػػوع لسياسػػػة ا ستئصػػػاؿ والقمػػػع  0881وبعػػػد عػػػاـ 
بشل الوسائم إذ تعّرض أعضاءه لإل ػراء والراػوة والتلديػد والزجػر وانحالػة علػى  «قانًوال

 .خلاالتقاعد اظتنّور 
الػة القانونيػة إج اػرح، و  ىوػأ توضػيح إاػوالية اضت «قانًوال   »حتتاج عنارة القمع 

ألف مأ تصائا . ة و اصتزائر دوف استناد إج متطلنات دولة القانوفنيقانو الأو اضتالة    
دولة القانوف اح اـ الّسلم ال تي  للقواعد، فال نوز ترؽ مرسـو قانًو أو منشػور بتعليمػة 

دػادق  عليلػا كما   ىوأ تصّور اظتعاىػدات الدوليػة الػيت . وزارية تقدـ مأ تالؿ اعتاتف
 –وتلك اظتعاىدات و نظر الدستور اصتزائري ىي أعلى درجة مأ القانوف الوشين  –الّدولة 

. وو آف واحد تصدر تلك الدولة مراسيم وقوانق وأوامر تناقض دتاماً مقتضيات اظتعاىدات
الـ نعوػػاس القػػيم و اصتزائػػر وانتلػػاؾ القػػوانق بػػنجراءات بوليسػػية تعسػػهية يػػنطالف الوػػافػػنّف 

ينظمو أدػراب القػرار  «الالارعية»إف فضاء . عتيادية عأ الشرعية والالارعية مبعانيلم ا
قصػػد أف يسػػاعدىم علػػى ؽتارسػػة إرىػػاب الّدولػػة الػػّدموي، مػػأ مثّ   حػػّا و  حريّػػة للخصػػم 
الّسياسػػػػي و  حػػػػل مػػػػأ ااػػػػتنو أنّػػػػو يشػػػػاشره و الػػػػرأي و  ألفػػػػراد عائلتػػػػو ونسػػػػنو و  حػػػػل 

انو مثّ ػتاميو ألنّػو   مهػّر مػأ تعمػيم اظتسػاولية اظتشػ كة واصتماعيػة حػق يتعلػا أددقائو وج  
 .األمر بالّسياسة واحتوارىا
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زيػػػادة و التوضػػػيح   بػػػأس أف نقػػػّدـ م ػػػا ً لوذجيػػػاً يعوػػػس عمليػػػة ؽتارسػػػة التعػػػ يب و 
وظيهيػػة اصتزائػػر ويػػ ز دور القضػػاة ومشػػاركتلم و اصترىػػة، ويعوػػس اظت ػػاؿ أيضػػاً مػػدى عػػدـ 

يػػدعى الضػػرية ػتّمػػد عيمػػات الػػ ي ذاؽ اػػل أنػػواع التعػػ يب مثّ . جلػػاز القضػػاء اصتزائػػري
يػػو حوػػم انعػػداـ وعمػػره مل يتجػػاوز الواحػػد وعشػػريأ سػػّنة ؼتلػػػّهاً وراءه فحػػوكم وأديػػأ ونهػػ  

فتعػػّرض . كػػاف أسػػتاذ رياضػػّيات و التعلػػيم اظتتوسػػ  يػػـو ألقػػي عليػػو القػػنض. أرملػػة ورضػػيعاً 
اع التعػػػػ يب علػػػػى أيػػػػدي عنادػػػػر الشػػػػرشة مبقػػػػّر ػتافظػػػػة األمػػػػأ اظتركػػػػزي بػػػػاصتزائر ألبشػػػػع أنػػػػو 

وؽتػػأ حضػػر حصػػا التعػػ يب . العادػػمة وذلػػك بعلػػم وحضػػور قػػاد م علػػى أعلػػى اظتسػػتوى
السػّيد شولنػػو وزيػػر األمػػأ و حوومػػة السػػّيد بلعيػد عنػػد الّسػػالـ والسػػّيد كػػرّاع الطػػاىر ػتػػافك 

وحتػػػ  التعػػػ يب . ّمػػػاً للمديريػػػة العاّمػػػة ل،مػػػأ الػػػوشينإقليمػػػي للشػػػرشة الػػػ ي دػػػار كاتنػػػاً عا
الشػػػديد أر ػػػم الضػػػرية علػػػى توقيػػػع ػتضػػػر ا سػػػتنطاؽ الػػػ ي أمػػػاله عليػػػو موظهػػػو الشػػػرشة، 
 ئونسػػتدؿ بوثػػائا رشتيّػػة وأدػػلية تعيننػػا علػػى ذكػػر األشتػػاء واألمػػاكأ والتػػواري  ونػػدىا القػػار 

ات نظػػراً لتم يللػػا النمػػوذجي لعمليػػة ّ  اتتيارنػػا لقضػػية ػتّمػػد عيمػػ. ضػػمأ الوثػػائا اظتلرقػػة
فنجانػب شلػب . كمػا نظيػف للملرػا وثػائا أتػرى ختػّا قضػايا مشػا ة. ؽتارسة التع يب

 .انتداب تن  شّ  لهرا الضرية ػتّمد عيمات نظيف شلنات ؽتاثلة لضرايا آتريأ
الػػ ي كػػاف  –جتاىػػم النائػػب العػػاـ لػػدى غتلػػس قضػػاء اصتزائػػر اظتػػدعو عنػػد اظتالػػك سػػايح 

الضػػرية اظتاثػػم أمامػػو  –شػػغم منصػػب نائػػب عػػاـ لػػدى اجمللػػس اطتػػاص مبوافرػػة انرىػػاب ي
كانػ  أثػار التعػ يب بالغػة وبػػارزة . والػ ي كػاف همػم أثػاراً ظػاىرة للتعػ يب ومل يسػػتمع إليػو

ى ػػم النائػػب العػػاـ الّدولػػة وواجنػػو السػػلر علػػى زتايػػة النظػػاـ واجملتمػػع . و  ىوػػأ عػػدـ رأيتلػػا
كتهى بتوجيو الػتلم للضػرية وفػا مػا ا فلو همي النظاـ مأ اجملتمع وبالتايل  ولوأ و الواقع

مثّ قػػاـ بتعيػػق قاضػػي الترقيػػا نثنػػات تلػػك الػػتلم بينمػػا كػػاف . جػػاء و تقريػػر مصػػاة األمػػأ
مػػأ اظتهػػروض أف يػػأمر فػػوراً بػػنجراء حتقيػػا موضػػوعي عػػأ التعػػ يب مػػا دامػػ  ىنػػاؾ أسػػناب 

مػأ اظتعاىػدة الدوليػة ضػد  08يادة على ذلػك فػنّف اظتّػادة ز . ظاىرة تدّؿ على وقوع التع يب
التع يب، واليت انضم  إليلػا اصتزائػر، تلػـز بػنجراء حتقيػا عػادؿ علػى الهػور مبجػرد احتمػاؿ 

 .ملينة وقوع تع يب أو معاملة وحشية    إنسانية أو
عػػ يب وكػاف األمػػر ؽتػاثالً أيضػػاً أمػاـ قاضػػي الترقيػا علػػي ىػياليل الػػ ي جتاىػم وقػػوع الت

وظتّػػػا ااػػػتوى ػتّمػػػد عيمػػػات بأنّػػػو تعػػػّرض للتعػػػ يب قػػػاـ ىػػػ ا . علػػػى الشػػػخا اظتاثػػػم أمامػػػو
القاضي بتوجيو التلم وفا شلب النيابة الّعامة ومل يلته  إج جرىة التع يب بػم أمػر بنيػداع 

وقػػػػد أ ػػػػم ىػػػػ ا القاضػػػػي مػػػػاتراً باسػػػػتعماؿ السػػػػالح . الضػػػػرية رىػػػػأ السػػػػجأ ا حتيػػػػاشي
مل يوػػػػأ مّػػػػو . اظتتلمػػػػق و قضػػػػية غتػػػػزرة سػػػػجأ سػػػػركاجي «اع فػػػػات»والتلديػػػػد  قػػػػػتالع 
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الودػػوؿ إج اضتقيقػػة بػػم اضتػػرص علػػى ت نيػػ  الػػتلم وتأكيػػد األعنػػاء علػػى اظتتلمػػق و ظػػم 
وبالتايل رفض قاضي الترقيا شلب انتػداب تنػ  شػّ  الػ ي قدمػو . اجتاه أحادي للترقيا

 ا الطلػب تػادي إج إقرػاـ رجػاؿ األمػأ و دفاع اظتتلم ػتّمد عيمات، ألف اظتوافقػة علػى ىػ
 .جرىة التع يب إذا اف ضنا أّف الطنيب اطتن  يادي وظيهتو بأمانة

مػػأ اظتهػػروض أّف كػػم حوػػم قضػػائي يتضػػمأ منطػػوؽ اضتوػػم وم راتػػو، يوػػوف فيػػو ت يػػر 
الترقيػا  يمصدر اضتوم وعماده، أّما و قضية ػتّمد عيمات كػاف األمػر الصػادر عػأ قاضػ

تػاؿ  –فض انتداب تن  شّ  لهرػا الضػرية والترقيػا و أسػناب أثػار التعػ يب الرا –
وي حوػػػم القاضػػػي سػػػنناً واحػػػداً مػػػأ الوقػػػائع و  مػػػأ تػػػومل ه. مػػػأ أي مػػػ ر ياسػػػس رفضػػػو

 ػاـ لتنظػر  القانوف للت ير وكاف على دفاع الضرية أف يستأنف األمر ويعرضػو علػى  رفػة ا
الػػػيت مػػػػأ ملاملػػػػا مراقنػػػػة ومراجعػػػػة األوامػػػػر  – ػػػػاـ  فػػػػة او انتػػػداب اطتنػػػػ  ثانيػػػػة، لوػػػػأ  ر 

ف وبقػػػي اظتلػػػف آلمل تػػػرد علػػػى شلػػػب ا سػػػتئناؼ إج حػػػّد ا –الصػػػادرة عػػػأ قضػػػاة الترقيػػػا 
وىوػػ ا ارتوػػب قضػػاة اظتراقنػػة جنرػػة ا متنػػاع عػػأ اضتوػػم الػػيت يعاقػػب عليلػػا قػػانوف . ملمػػالً 

ة الترقيػػػا تاّدػػػة معرفػػػة اضتقيقػػػة يػػػرفض القضػػػاء اصتزائػػػري عاّمػػػة وقضػػػا. العقوبػػات اصتزائػػػري
 ؼ القضػػايا اظتماثلػػة آبينمػػا يقػػّر القػػانوف أف ملمتػػو األساسػػية ىػػي إظلػػار اضتقيقػػة، وتوجػػد 

 .اظتستوياتافة على ك
ظتػػاذا شلػػػب انتػػػداب تنػػػ  شػػػّ ؟ فػػػاألمر   يتعػػػدى إثنػػػات حالػػػة ّماديػػػة كػػػاليت يقّرىػػػا أي 

ات كانػػ   ػػ  تهيػػة و  حتتػػاج إج ػتضػػر قضػػائي ألف آثػػار التعػػ يب علػػى بػػدف ػتّمػػد عيمػػ
ػتضػر قضػائي وتوليهػو مبلمػة كاتب يوهي حينئ  شلب تعيق  . ملارة عالية ظتعرفة مصدرىا

نتقػػػػػاؿ إج سػػػػػجأ سػػػػػركاجي، مثّ اسػػػػػتجواب الضػػػػػرية ػتّمػػػػػد عيمػػػػػات وودػػػػػف اصتػػػػػروح  ا
وىػ ا اضتػم ىػو الوحيػد لتجنػب اظتػأزؽ الػ ي أدى إليػو رفػض قاضػي . الواضرة على جسده

يػػػا لطلػػػػب انتػػػداب تنػػػػ ، ويعػػػػود اتتصػػػاص تعيػػػػق افضػػػػر إج رئػػػيس ػتومػػػػة بػػػػاب الترق
ونهػػػس الػػػدائرة اصتلويػػػة الػػػيت يوجػػػد  ػػػا سػػػجأ سػػػركاجي، فػػػتّم تقػػػدأ الطلػػػب عتػػػ ا  يالػػػواد

وتعّجب رئيس ػتومة باب الوادي عت ا الطلب ألف . القاضي وفا قانوف انجراءات اظتدنية
نثنػػات حػػا ت ماديػػة م ػػم تسػػّرب اظتيػػاه و بيػػ  أو و نظػػره ىػػ ا انجػػراء ُيسػػتخدـ عػػادًة 

أو أي معاينػة ماديػة   تتطلػب تػ ة بعينلػا، وقػّدـ افػامي إج القاضػي اػروح  حائ هنيار ا
افضػػر إ ّ أف يػػدّوف ماديػػاً مػػا يالحػػك علػػى جسػػد الضػػرية كاتػػب الطلػػب بقولػػػو مػػا علػػى  

ادػاً نوعيػاً مػدعياً أف الَقضػية فرفض القاضي ىػ ا الطلػب لجػة أنػو   ىلػك اتتص. ويصهو
 .ذات شابع جزائي وكتب حوم الرفض على نهس وثيقة الطلب
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مثّ رُفعػػ  قضػػية ػتمػػد عيمػػات إج اظتردػػد الػػوشين ضتقػػوؽ اننسػػاف الػػ ي ي أسػػو السػػيد 
 16.رزاؽ باره فنلغو الطلب وأجاب كتابياً عأ ودولو ووعد بالتدتم لونو مل يهعم ايئاً 

قػػانوف انجػػراءات اصتزائيػػة أف كػػم مػػأ زعػػم أنػػو تضػػرر مػػأ جرىػػة مػػأ  68وتػػنّا اظتّػػادة 
بنموانػػو أف يقػػدـ اػػووى أمػػاـ القاضػػي اظتخػػتا مػػع اندعػػاء اظتػػدً، فػػأودع ػتػػامي ػتمػػد 

لتجاء عت ا انجراء بػالر م مػأ أف ضػرايا التعػ يب اوأ الوحيد ال ي يعيمات اووى ومل 
مػػأ اظتعاىػػدة الّدوليػػة ضػػد  01اً للّمػػادة مل يوونػػوا غتػػ يأ علػػى القيػػاـ بتلػػك انجػػراءات شنقػػ

واظتعاىدات الّدولية أعلى درجة مأ القوانق الوشنية حسب الدستور اصتزائري و  . التع يب
تلػػػـز ضػػػرايا التعػػػ يب بتقػػػدأ الشػػػواوي عّمػػػا عػػػانوه أو التصػػػريح بقصػػػد حتريػػػك الػػػدعوى 

أ سػػػلطات الّدولػػػة العموميػػػة عتػػػ ا الػػػرفض، ويوهػػػي حينئػػػ  للّضػػػرية أف ُتشعِػػػػر أي جلػػػة مػػػ
 .اظتّادة اظت كورة أعاله مأ اظتعاىدة الّدولية 0بوقائع التع يب، وىو ما جاء و اظتلرا 

بعد رفض قاضػي الترقيػا لطلػب انتػداب تنػ  لهرػا الضػرية وودػف األضػرار الػيت 
شلػب تعيػق ػتّضػر قضػائي  يضتق  بو مأ جراء التعػ يب، رفػض رئػيس ػتومػة بػاب الػواد

ولقػػػد ّ  إيػػػداع اػػػووى جزائيػػػة مػػػع اندعػػػاء اظتػػػدً . يدانيػػػة آلثػػػار التعػػػ يبقصػػػد اظتعاينػػػة اظت
فاظتّػػادة . وذلػػك أمػػاـ عميػػد قضػػاة الترقيػػا كمػػا يػػنّا قػػانوف انجػػراءات اصتزائيػػة علػػى ذلػػك

مػػأ اظتعاىػػدة الدوليػػة ضػػد التعػػ يب تػػر م سػػلطات الدولػػة عاّمػػة والقضػػاة تادػػة ألتػػ   08
ذلك كلما ظلرت أسناب موضوعية على وقػوع تعػ يب أو التداب  فوراً لهتح حتقيا عادؿ و 

فاظتعاىػدة الدوليػة تلػـز القاضػي بهػتح . ؽتارسات ملينة، وإف حالػ  حػوؿ الشػووى اػووؾ
حتقيػػا عػػادؿ فػػوراً و  تػػر م الضػػرية علػػى تقػػدأ أي دليػػم، وعلػػى قاضػػي الترقيػػا أف يقػػـو 

على اظتعلومػات الػيت احتو ػا  مبلامو ويهرا الوقائع وي ن  القضية وهدد اظتساوليات بناءاً 
 .الشووى اظتقدمة إليو

انتظر عميد قضاة الترقيا الراً كامالً قنم القياـ بػنجراء كػاف مػأ اظتهػروض أف يتطلػب 
يلػـز قػانوف انجػراءات اصتزائيػة كػم مػأ أودع اػووى مػع اندعػاء اظتػدً بػدفع . بضع دقائا

يهػػرض النظػػاـ . إ  بعػػد دفػػع اظتنلػػ  منلػػ  ضػػماف هػػدد القاضػػي قيمتػػو و  يشػػرع و الترقيػػا
بتسػػديد منلػػ  مػػايل  –وضػػرايا التعػػ يب تاّدػػة  –القضػػائي اصتزائػػري علػػى كػػم الضػػرايا 

قنم أف ىونلم التوّلم إج القاضي اظتخػتا عػأ تعّرضػلم ظتمارسػات التعػ يب، وذلػك بػأف 
قا مػأ يوونوا قد تعّرضوا للرجز والناس ا قتصادي الناجم عػأ شػوؿ ا عتقػاؿ الػ ي يػن

قػػػػدرا م الندنيػػػػة وال ىنيػػػػة واظتعنويػػػػة بانضػػػػافة  فػػػػ اءات وسػػػػائم انعػػػػالـ اظتغرضػػػػة بػػػػدعوى 
إف إر ػػػاـ ضػػػرايا التعػػػ يب بػػػدفع منػػػال  ماليػػػة هػػػدد القاضػػػي قيمتلػػػا . موافرػػػة انرىػػػاب

وبػػػدوف مراقنػػػة يشػػػوم عائقػػػاً كنػػػ اً لعرقلػػػة الّسػػػ  اضتسػػػأ للعدالػػػة، و  اػػػّك أف م ػػػم ىػػػػ ه 
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مػأ اضتيّػم الػيت  ػدؼ إج إسػوات الضػرايا، فيطلػب مػأ الضػرايا عمومػاَ انجراءات ىػي 
فترػػتم علػػى ػتّمػػد عيمػػات أف يػػدفع ىػػ ا . بػػأف   يزعجػػوا القضػػاة وأف   يشواػػوا علػػيلم

 .اظتنل  حل يقـو القاضي مبلمتو
إف رفض فتح حتقيا فوري حوؿ وقائع التع يب اليت أدج  ا ػتّمد عيمات وكررىػا أمػاـ 

رقيػػا مثّ أّكػػدىا ػتاميػػو كتابيػػاً وشػػوؿ اظتػػّدة مػػا بػػق اند ء وقنػػوؿ فػػتح اظتلػػف و قاضػػي الت
  . مػأ اظتعاىػدة الّدوليػة ضػد التعػ يب 08النلاية، كػم ىػ ا يتعػارض مػع مقتضػيات اظتّػادة 

اػك أف الّسرعة وعدـ التناشا و قضايا الترقيا اظتتعّلقة بالتعػ يب، أمػور جػّد ملّمػة ألهّنػا 
معانػػات الضػػرية مػػأ أثػػر التعػػ يب داتػػم الّسػػجأ مػػأ جلػػة، وتترػػرى قنػػم  قػػد ختّهػػف مػػأ

وىػػػ ا   ىنػػػع . زواؿ أثػػػار واتتهػػػاء ؼتلهػػػات اظتمارسػػػات اظت لّػػػة والإلنسػػػانية مػػػأ جلػػػة أتػػػرى
لػػو . وجػػوب السػػرعة و الترقيػػا وإف تلّػػف التعػػ يب آثػػاراً دائمػػة وعجػػزاً علػػى مػػدى اضتيػػاة

سوء اظتعاملة وتلق   ديػدات واػتماً وسػّناً وتعّرضػ   أف مل خت  الضرية بأهّنا تعّرض  إج
إج الضػػػرب وأر مػػػ  مػػػأ قنػػػم جالديلػػػا وتػػػالؿ فػػػ ات متتاليػػػة علػػػى  طػػػس الػػػرأس بػػػالقوة 

يػة أو مورسػ  عليلػا شريقػة ئميايستنشاؽ أو الشرب منو، أو سػوائم ك داتم ماء قػ ر مثّ ا
علػػػى النقػػػاء عاريػػػة أو تلقػػػ   أو أجػػػ ت( أي اطترقػػػة) «الشػػػيهوف»التعػػػ يب اظتعروفػػػة باسػػػم 

تع يناً بواسطة األسالؾ الولربائية، فوم أساليب التع يب ى ه وأترى مل ن كرىا   تنقي 
بالضػػػرورة علػػػى جسػػػم الضػػػرية أثػػػاراً دائمػػػة وبالتػػػايل إف وجػػػوب فػػػتح حتقيػػػا عػػػادؿ وفػػػوري 

 .مناارة لو ما ي ره
يػػػة مثّ ئميايؽ و بطنػػػو مبػػػواد كوإذا عُػػػػدنا إج قضػػػية ػتّمػػػد عيمػػػات فننّػػػو تعػػػّرض إج اضتػػػر 

إاػػعاؿ النّػػار فيلػػا واسػػتخدـ النػػارود بػػنهس الشػػوم أيضػػاً ومل يوػػأ الشػػاكي يتمتػػع بصػػّرة 
جيّػػدة قنػػم اعتقالػػو، إذ كػػاف يشػػوو مػػأ مػػرض القلػػب والربػػو، فػػنذا مل توػػأ ىػػ ه األسػػناب  

دىور كافيػػة لتجعػػم القاضػػي يقػػـو مبلامػػو بصػػهة عاديػػة وتلقائيػػة ؽتػػا جعػػم دػػّرة الضػػرية تتػػ
وكػاف . بشوم تط  مع العلم أنو كاف معتقالً بسجأ سركاجي ومل يلتم بو شنيب اظتاسسة

ىّم اظتصلرة الطّنية لسجأ سركاجي ىو العالج السطري للجروح الظاىرة  ػدؼ انسػراع 
 .و زواؿ آثارىا وتغطيتلا

اعو ظتّػػا وّجػػو قاضػػي الترقيػػا أمػػراً بنحضػػار ػتّمػػد عيمػػات مػػأ الّسػػجأ إج موتنػػو لسػػم
مضػػى وقػػٌ  شويػػم، أتػػ  القاضػػي افػػامي أّف مػػدير الّسػػجأ عػػارض أمػػره وىػػ ه أوبعػػد أف 

سػابقة تطػػ ة إذ مل يسػػنا أبػػداً أف رفػض مػػدير سػػجأ أو موظػػف آتػر تنهيػػ  أمػػر أو حوػػم 
وىوػػػ ا توقػػػف سػػػ  الترقيػػػا ومل يػػػتم شتػػػاع الضػػػرية وتػػػدويأ . 0888القاضػػػي قنػػػم ينػػػاير 

، وتأكػػد فيمػػا بعػػد أف تعطيػػم سػػ  الترقيػػا يعػػود إج تصػػرهاتو و ػتضػػر اسػػتجواب رشتػػيّ 
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أو ً إرادة القاضي نهسو إذ مل يوأ مترّمساً ظتتابعػة الترقيػا ألنّػو يعلػم مػا : ثنق مااأمريأ 
ي تػػػب عػػػأ الشػػػووى الرشتيػػػة وقػػػد يوػػػوف ىػػػو الػػػ ي أاػػػار ظتػػػدير الّسػػػجأ أف هػػػتهك بػػػأمر 

أف الشػاكي يوادػم سػعيو وتاّدػة أنّػو إحظار الشاكي، وثانياً مدير السػجأ نهسػو مل يرضػو 
اظتػػػدير أاػػػرؼ بنهسػػػو علػػػى أعمػػػاؿ تعّسػػػهية ضػػػد الّسػػػجناء قػػػاـ  ػػػا اضتػػػرّاس، ذلػػػك ثنػػػ  أف 

وظتّػػػا سػػػألو افػػػامي عػػػأ عػػػدـ حضػػػور السػػػجق إج . وأسػػػاء معاملػػػة ػتّمػػػد عيمػػػات اخصػػػياً 
ه، موتػػػب قاضػػػي الترقيػػػا أجابػػػو قػػػائالً أّف الظػػػروؼ األمنيػػػة ىػػػي الػػػيت حالػػػ  دوف إحضػػػار 

وقػػاؿ أف الشػػػرشة والػػػدرؾ رفضػػػوا نػػػػقم الّسػػجق إج مقػػػّر افومػػػة  سػػػتجوابو حػػػوؿ اػػػوواه 
 .ألسناب أمنية

ومل يقػػم القاضػػي بػػأي إجػػراء آتػػر مػػا عػػدا اسػػتدعاء الشػػاكي للمرومػػة والػػ ي اعػػ ض 
فلػم . عليو مدير الّسجأ دوف أف يتعػّرض ىػ ا األتػ  للجػزاء الػ ي حػّدده قػانوف العقوبػات

باسػػتجواب األاػػخاص اظتعنيػػّق بالشػػووى مػػأ رجػػاؿ الشػػرشة الػػ يأ مارسػػوا  يقػػم القاضػػي
التعػػػػ يب، ومنػػػػ  إيػػػػداع الشػػػػووى ودفػػػػع ذتػػػػأ الضػػػػماف القضػػػػائي مل هػػػػرؾ القاضػػػػي سػػػػاكناً 
لوشػػف اضتقيقػػة ومػػأ مثّ يوػػوف القاضػػي قػػد ارتوػػب بػػدوره جرىػػة اظتشػػاركة و التعػػ يب، ظتّػػا 

. ء رجػاؿ الشػرشة اظتتلمػق مبمارسػة التعػ يبرفض أف يشرع و الترقيا وامتنع عأ استدعا
إّف ا حتهػػػاظ بالشػػػووى ومسػػػتندا ا وا متنػػػاع عػػػأ حتريػػػك الػػػدعوى القانونيػػػة يُعػػػّد إتهػػػاء 
لطنيعػػة اصترىػػة وظػػروؼ ارتوا ػػا مػػع التسػػ  علػػى اجملػػرمق، كػػم ذلػػك وػػالف دػػراحة قػػوانق 

 .الّدولة
ضػػػي إشالقػػػاً عوػػػس مضػػػموف يوشػػػف تسلسػػػم انجػػػراءات أّف الترقيػػػا مل ينااػػػره القا

مػػأ اظتعاىػػدة الّدوليػػة ضػػد التعػػ يب الػػيت تػػنّا علػػى فرػػا الشػػواوي فػػوراً و   01اظتّػػادة 
ىوػػأ الّتعػػ ر بعػػدـ سػػعي الشػػاكي أو  يػػاب احتجاجػػو أمػػاـ التماشػػم الواضػػح الػػ ي كػػاف 

اػػػعر الشػػػاكي أف سػػػعيو سػػػوؼ يهشػػػم تصودػػػاً بعػػػد أف َعلِػػػم أّف مػػػدير الّسػػػجأ . ضػػػريتو
مػع . وادلة الترقيا و اوواه، مثّ بعدىا فقػد أملػو و السػ  اضتسػأ للعدالػةاع ض على م

ذلك احتيت الضػرية ػتّمػد عيمػات اػهاىياً وكتابيػاً أمػاـ دتاشػم القاضػي حػل   ينقػى غتػاؿ 
للشػػك و تواشػػا القاضػػي مػػع مػػدير الّسػػجأ و إتهػػاء جرىػػة التعػػ يب والتسػػ  علػػى رجػػاؿ 

رية أف توّرط النظاـ القضائي ظم أمػراً مسػّلماً بػو تادػة بعػد مث اقتنع الض. الّشرشة اظت ننق
أف دتّػػ  إحالتػػو أمػػاـ افومػػة اطتاّدػػة حيػػ  كػػاف موقػػف القضػػاة مشػػا اً دتامػػاً ظتوقػػف قضػػاة 

إّف جلػػاز القضػػاء اصتزائػػري يشػػارؾ و سػػياؽ عمليػػات التعػػ يب ويسػػانده وهمػػي . الترقيػػا
 .أدرابو
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ة اطتّادػػػة بتلمػػػة ا نتمػػػاء إج غتموعػػػة إرىابيػػػة، مل بعػػػد إحالػػػة ػتّمػػػد عيمػػػات إج افومػػػ
يوػػػأ اظتلػػػف هػػػوي إ ّ تصػػػرهات أُرِ ػػػم عليلػػػا اظتػػػتلم حتػػػ  انكػػػراه وّ  تػػػدوينلا و ػتضػػػر 

فلّمػا دػرّح ػتّمػد عيمػات أمػاـ افومػة اطتادػة . الشرشة مثّ أجػ  علػى التوقيػع عليلػا بػالقوة
حت  مسلسم مأ عمليات التع يب، دػرخ أّف تلك التصرهات   أساس عتا ألهّنا ددرت 

بينمػػا   ُهّملػػو القػػانوف بػػ لك، مػػع العلػػم  «مل تقػػدـ الػػدليم»رئػػيس افومػػة و وجلػػو قػػائالً 
أّمػا بالنسػنة لقضػية ػتّمػد . فقػ  ذلػك أنو و قضايا التع يب يوهي للضػرية اند ء بوقػوع

أ ذلػػك فػػرفض قاضػػي عيمػػات، فطلػػُب انتػػداب تنػػ  شػػّ  لهرصػػو كػػاف كافيػػاً، بػػم أك ػػر مػػ
الترقيا الطلب يدّؿ على أف الضرية استعمم مػا يتيرػو لػػو القػانوف، وأك ػر مػأ ذلػك كلػو 
أنّو تقدـ بشووى مع اندعاء اظتدً مع دفع ذتأ الضماف القضائي  ػ  أف قاضػي الترقيػا 

الػدليم  و  تطالب ضرية التع يب مأ الناحيػة القانونيػة بتقػدأ. احتهك باظتلف هنائياً تعػنػتاً 
تادػػػػػة أف الػػػػػ يأ مارسػػػػػوا التعػػػػػ يب ىػػػػػم أعػػػػػواف الّدولػػػػػة فلػػػػػ ه األتػػػػػ ة ىػػػػػي الػػػػػيت دتلػػػػػك 

 .انموانيات لوشف حقيقة الوقائع
لقد قػّدـ ػتّمد عيمات كم التهاديم حوؿ ؽتارسات التع يب اليت ااتوى منلا وشلػب 

 تػػػ ة ػتايػػػدة، وبعػػػد عػػػدـ اسػػػتجابة قاضػػػي الترقيػػػا لػػػػو تقػػػدـ بشػػػووى مػػػعفرػػػا إجػػػراء 
فمػأ اظتهػروض أف يوػوف الػرّد مهّصػالً . اندعاء اظتدً وأت اً كػرر مزاعمػو أمػاـ قضػاة اضتوػم

دعاءات الضرية اظتدّعمة بانجراءات اليت قام   ػا افومػة، بػد  أف يوػوف اومقنعاً على 
. العدالػػػة ئحتميػػم الضػػرية عػػػبء الػػدليم، وىػػػ ا يرمػػي عػػرض اضتػػػائ  قػػوانق الّدولػػػة ومنػػاد

د لة عأ اؿتياز النظاـ القضائي نػ كر بػأّف و تلػك القضػية تقػدـ متلمػوف آتػروف ومزيداً لل
بػنهس اندعػاء عػأ ؽتارسػات التعػ يب الػيت تعّرضػوا عتػا ودّعمػوا أقػواعتم بشػلادات وإثناتػػات 
رشتية ت ىأ على شلنػا م بػنجراء تػ ات نثنػات وقػوع التعػ يب وحتمػم تلػك الوثػائا تػتم 

سػواء علػى مسػػتوى  –ىػا ء الضػػرايا أيضػاً أثنػاء انجػراءات كمػا شلػب . قاضػي الترقيػا
بالسػػػػماع إج الشػػػػلود وأضتّػػػػوا و شلػػػػب  –الترقيػػػػا أو علػػػػى مسػػػػتوى الهصػػػػم و اظتوضػػػػوع 

كػػػاف مػػػػأ . اسػػػتدعاء أعػػػواف الشػػػرشة اظتتلمػػػػق مبمارسػػػة التعػػػ يب، لوػػػأ مػػػػأ دوف جػػػدوى
انتػػػدب تػػػ اء شنيػػػق ولػػػو اف ضػػػنا أف القاضػػػي . الضػػػروري شتػػػاع الشػػػلود نظلػػػار اضتقيقػػػة

ألػػيس مػػأ ملمػػة القاضػػي  –فرضػػاً  –لهرػػا الضػػرايا وكانػػ  نتيجػػة الهرػػا  ػػ  كافيػػة 
معاينػػة وفرػػا رتيػػػع عنادػػر اظتلػػػف ومقارنػػة أوجػػػو دفػػاع األشػػػراؼ وموازنتلػػا مػػػع رتيػػع مػػػا 

 .تظلره اصتلسات؟ لوأ بقي  افومة اطتاّدة دّماء لنداءات اضتا والعدؿ
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صتزائػػػري نجػػػراء اطتػػػ ات؟ ومػػػا ىػػػو سػػػنب رفػػػض شتػػػاع مػػػا ىػػػي أسػػػناب رفػػػض القضػػػاء ا
الشػػػػلود واتتيػػػػار شػػػػرؽ عادلػػػػة لإلثنػػػػات تلنيػػػػة شلنػػػػات ضػػػػرايا التعػػػػ يب؟ ظتػػػػاذا ا حتهػػػػاظ 
بشػػوم آيل بميػػع الشػػواوى اظتتعلقػػة بالتعػػ يب علمػػاً أّف ىػػ ه اصتملػػة مػػأ األتطػػاء ختػػالف 

حك أف القضاء اصتزائري يشارؾ القانوف واظتعاىدات الّدولية اظتتعلقة بالتع يب؟ ومأ ىنا نال
 .و التع يب وىو يعلم بوقوعو بصهة منظمة وااملة

لقػػد أنشػػئ  افػػاكم اطتاّدػػة مبوجػػب التشػػريع ا ست ػػػنائي ظتوافرػػة انرىػػاب الػػ ي فػػتح 
باب التع يب واسعاً، مثّ سّلم ؽتارستو الشاملة كما ضمأ ألدرابو اضتماية وعدـ اظتتابعػة، 

مػػأ اظتعاىػػدة الّدوليػػة اظتتعلقػػة بالتعػػ يب وؼتالهػػاً  8ضػػاً لػػروح اظتّػػادة فوػػاف ىػػ ا التشػػريع معار 
ال ي أدِميت ضمأ قػوانق العقوبػات وانجػراءات  –قد منع ى ا التشريع . 01و 08ظتادتيو 

الضػػرايا مػػأ أف يتمونػػوا مػػأ إثنػػات تعّرضػػلم  –اصتزائيػػة لتصػػنح قواعػػده مػػأ القػػانوف العػػاـ 
مصػػػاة األمػػػأ حػػػا التػػػدتم لػػػيالً وهنػػػاراً دوف رتصػػػة  للتعػػػ يب، ألنّػػػو مػػػنح صتميػػػع أعضػػػاء

كمػػا أذف ىػػػ ا التشػػػريع . قضػػائية كانػػػ  أو إداريػػة، ومػػػأ دوف ضػػػاب  ا تتصػػاص اصتلػػػوي
للقضػػػاة إتهػػػاء أشتػػػائلم وملػػػاملم اضتقيقيػػػة، وعتػػػم اضتػػػا و إدػػػدار أحوػػػاـ وفػػػا قناعػػػا م 

د اصتالديػػػأ علػػػى فيوػػػوف ىػػػ ا التشػػػريع قػػػد سػػػاع. ال اتيػػػة والشخصػػػية دوف حاجػػػة لت يرىػػػا
و  بػػػػد علػػػػى القضػػػػاء أف يهرػػػػا . موادػػػػلة ؽتارسػػػػة التعػػػػ يب بػػػػدعوى موافرػػػػة انرىػػػػاب

الوقػػػػائع واألعمػػػػاؿ الهعليػػػػة واألتػػػػ  بعػػػػق ا عتنػػػػار باألوضػػػػاع اضتقيقيػػػػة بػػػػدؿ الوقػػػػوؼ أمػػػػاـ 
وىػػ ا . اظتعطيػػات القانونيػػة الشػػولية فقػػ ، وذلػػك كلمػػا تعلّػػا األمػػر لمايػػة حقػػوؽ اننسػػاف

لعػػػاـ الػػػ ي يعمػػػم بػػػو القػػػانوف الػػػّدويل والنظػػػاـ العػػػاـ الػػػّدويل و افػػػاكم الّدوليػػػة ىػػػو اظتنػػػدأ ا
كػػاف مػػأ واجػػب قػػانوف موافرػػة   17.واعتيئػػات اظتختصػػة و األمػػور اظتتعلقػػة لقػػوؽ اظتػػواشنق

انرىػػاب أف يضػػمأ أدش درجػػة مػػأ العػػدؿ للمػػواشنق عنػػد دػػدور األحوػػاـ، لونػػو اكتهػػى 
 .بتوريس وسائم القلر

ك القػانوف وتػار مػا يليػا لتأييػد اظتتابعػة مػأ بػق الّنصػوص ا سػت نائية ويتجنػب وكاف ذلػ
القليم منلا ال ي وضعو اظتشرّع لصاة اظتتلمق باسترياء، وكاف ترجيح الّنصوص ىػو عػدـ 

وقػػع الشػػعب اصتزائػػري فعليػػاً حتػػ  وشػػأة التعػػ يب . إظلػػار حقيقػػة ؽتارسػػة التعػػ يب الواسػػعة
لػػاز القضػػائي بالسػػووت ورفػػض ىػػ ا األتػػ  الترريػػات ر ػػم إضتػػاح اظتػػنّظم الػػ ي سػػانده اصت

قػػد قضػػ  افومػػة اطتاّدػػػة . الضػػرايا عليلػػا، وىػػ ا واقػػع مػػامل لػػيس خبطػػػر كػػامأ فرسػػب
بػػػاصتزائر العادػػػمة علػػػى ػتّمػػػد عيمػػػات باندانػػػة علػػػى أسػػػاس تصػػػرهات نتيجػػػة أبشػػػع أنػػػواع 

د اجمللػس األعلػى للقضػاء حوػم مثّ أيّػ. التع يب اليت سّلط  عليو، وحوم  عليو بانعداـ
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انعػػػداـ ر ػػػم ك ػػػرة عيوبػػػو القانونيػػػة اجملرهػػػة وأتػػػ اً ّ  تنهيػػػ  حوػػػم انعػػػداـ فأعػػػِدـ ضػػػرية 
 .التع يب مرة أترى

مل نسػػػرد ىػػػ ه القضػػػية إ ّ ألهّنػػػا دت ػػػم النمػػػوذج العػػػاـ واظتعتػػػاد للتقاضػػػي و اصتزائػػػر منػػػ  
افاكمػػػات   تقػػع اندانػػػة علػػى اظتػػػتلم  وأثنػػاء. 0888إيقػػاؼ اظتسػػػار الػػدىقراشي و ينػػػاير 

بصهتو متلماً لوأ بصهتو تصماً وعدواً نب إقصاءه بتلمة تط ة يتم تلهيقلا عػأ شريػا 
الػػػػػيت تتناوعتػػػػػا افػػػػػاكم تعػػػػػيّت برجػػػػػاؿ الشػػػػػرشة والعسػػػػػور اظتػػػػػدججق  –فاظتسػػػػػائم . التعػػػػػ يب
لقضػاة أتنػاراً حربيػة ليس  وقائع يزهنػا القضػاة مبقػاييس قانونيػة، بػم يسػتخرج ا –بالّسالح 

وو القضػػاء السياسػػي . مػػأ اطتصػػم قنػػم الشػػروع و اعتجػػـو قصػػد إضػػعاؼ قوتػػو وإموانياتػػو
يصنح مواف افاكمة ميداناً للمعركة ويرتػدي القضػاة وأعػواف النيابػة الػزي العسػوري حقيقػًة 

لمػػػػق وىػػػم ىوػػػػأ اطتلػػػ  بػػػػق القضػػػاء والسياسػػػػة؟ أمل يُعامػػػم القضػػػػاء اصتزائػػػري اظتت. وغتػػػازاً 
وأعػػػراؼ التقاضػػي تلػػ  قضػػية اظتػػػتلم  ئوػتػػاميلم كػػأهّنم أعػػداء بينمػػػا دتنػػع القػػوانق واظتنػػاد

مبراميو؟ أومل تضمأ اظتعاىدات الّدولية وجوب اح اـ حقوؽ الدفاع؟ ىم يستطيع افاموف 
موادلة ملاملم و الدفاع عأ موكليلم بعد ما تنّق أف حوػم إدانػتلم يصػدر قنػم افاكمػة 

يػة؟ ىػػم يظػػم افػامي ديوػػوراً وسػػ  افاكمػات الصػػورية الشػػولية وىػو يعلػػم يقينػػاً أف ور ظاضت
القاضػي يسػػاند ويشػارؾ و متابعػػات   أسػػاس عتػا؟ ومػػا تلػػك اصتلسػات إ  وسػػيلة عدوانيػػة 
 ػػػ  اػػػريهة للقضػػػاء علػػػى اطتصػػػم السياسػػػي مػػػع حػػػدوث أضػػػرار جاننيػػػة   تعػػػّوض يػػػ ىب 

 .ضريتلا عدد كن  مأ األبرياء

 الخالصة. 5
إف التعػػػػ يب و . وو غتػػػاؿ التعػػػ يب   وػػػرج عػػػأ ىػػػ ه اظتيػػػزة «اطتصودػػػيات»بلػػػد  اصتزائػػػر

اصتزائر   ينرصر و منطقة معّينة بم يشػمم رتيػع منػاشا الػوشأ تادػة اطتريطػة الّسياسػية 
إف التعػػػػػ يب و اصتزائػػػػػر اػػػػػنح عػػػػػاـر وراءه . 0880ديسػػػػػم   87الػػػػػيت أفرز ػػػػػا انتخابػػػػػات 

ك ػ وف، ويتمتػع زعمػاءه لرّيػة تاّمػة و  يتعّرضػوف للمتابعػة   وثانويوف واركاء فاعلوف أدلّيوف
تػػػتّم ؽتارسػػػات التعػػػ يب أمػػػاـ . اطتطػػػ ةالقضػػػائية، األمػػػر الػػػ ي يشػػػجعلم علػػػى التجػػػاوزات 

أي كم أنواع التعػ يب  –دم  القانوف وقلب موازيأ العدؿ لي  تسّل  العقوبة الدموية 
نب عػداوة أحػد أعػواف األمػػأ النسػطاء وذلػك قنػم توجيػػو علػى أسػاس الشػووؾ ورمبػا بسػػ –

التلمة رشتياً وقنم افاكمة وأحياناً يستمر التع يب حل أثنػاء افاكمػة مثّ ترمػى الضػرية و 
 . ياىب الّسجأ، دوف أف ينتلي مسلسم التع يب
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ويسػػػػّل  القضػػػػاة العقوبػػػػة دوف تػػػػردد أمػػػػاـ تأوىػػػػات الضػػػػرايا، بينمػػػػا حتّمللػػػػم الدسػػػػات  
مػػا يصػػدر مػػنلم ىػػو دػػمتلم  أقػػنحو . لقػػوانق ملمػػة اضتهػػاظ علػػى حقػػوؽ وكرامػػة اظتػػواشنقوا

أّمػػػا . عػػػأ أعمػػػاؿ التعػػػ يب، ومػػػأ أبػػػرز السػػػمات اظتخزيػػػة عتػػػ ه اصترىػػػة تػػػورط القضػػػاة فيلػػػا
الّنصػػػػوص الدسػػػػتورية الػػػػيت جتعػػػػم مػػػػأ القاضػػػػي اصتزائػػػػري حػػػػامي وضػػػػامأ ضتقػػػػوؽ وحريػػػػات 

ّف الدسػػػتور ىػػػو أوؿ نػػػّا اف اضػػػي هتمػػػم التطنيػػػا اظتػػػواشنق ليسػػػ  إ ّ تطػػػب جوفػػػاء، أل
وينقػػى ىوػػ ا وسػػيلة للدعايػػة حػػل يظلػػر النظػػاـ اصتزائػػري كأنّػػو دىقراشيػػاً بينمػػا يظػػم النظػػاـ 

 .همي اصتاّلديأ
سػػنق  لنػػا اناػػارة إج أف القػػانوف اصتزائػػري ثنػػائي، ولقػػد ميّػػز زميلػػي األسػػتاذ علػػي هػػي 

فاألوج هركلا . زدواجية الّسلطة بق الهعلية والظاىرةاائري عند الّنور عند ودهو للنظاـ اصتز 
أدػػراب القػػرار العسػػوريق وىػػي الّسػػلطة اضتقيقيػػة والهّعالػػة، أّمػػا ال انيػػة وىػػي الػػيت يػػ كرىا 

وبػػالطنع . الدسػػتور م ػػم رئاسػػة اصتملوريػػة وال ظتػػاف وجلػػاز القضػػاء، تنقػػى اػػولية دوف نهػػوذ
زدواجيػػػة عػػػأ اظتنظومػػػة  وبالتػػػايل   تهلػػػ  ىػػػ ه ا. هيػػػةختضػػػع الّسػػػلطة الظػػػاىرة للّسػػػلطة اطت

. القانونية لي  وضع القانوف الرشتي الشولي إج القانوف اطتاص الػ ي يظػم تهيػاً وفّعػا ً 
إّف القػانوف األقػوى ىػو الػ ي يصػػدره أدػراب القػرار، ومػأ حوػػم الواقػع فلػو يلػيمأ علػػى 

و الواقػػػع القػػػػانوف . اتتالفػػػاً ااسػػػػعاً قػػػانوف اصتريػػػدة الرشتيػػػػة ووتلػػػف و نهػػػػس الوقػػػ  عنػػػػو 
األقػػوى ىػػو سػػيد اظتيػػداف يوميػػاً و حػػق ينقػػى القػػانوف الشػػولي الرشتػػي و ػتػػم الهرضػػيات، 

 –ذو الصػػػػػلة باظتعاىػػػػػدات الّدوليػػػػػة اظتتعلقػػػػػة لقػػػػػوؽ اننسػػػػػاف  –و اطتػػػػػارجي ئػػػػػيسػػػػػتعمم جز 
ي والتمييػػػػػزي و الػػػػداتلي فيصػػػػػلح للتطنيػػػػا ا نتقػػػػػائئػػػػػللدعايػػػػة واطتطػػػػػب التشػػػػريهية، أمػػػػػا جز 

سػػتعمار الهرنسػػػي و  الػػ ي سػػّنو ا – «أنػػدناف»وىنػػا يتنػػّق أف قػػانوف األىػػايل . فرسػػب
 .  يزاؿ قائماً و اصتزائر – يالقرف ما قنم اظتاض

نعػػداـ دولػة القػػانوف وإظلػػار اظتمارسػة الشػػاملة للتعػػ يب اىػو بيػػاف ىػػ ا إف ىػدؼ مقالنػػا 
وكػػػاف مػػػأ . الػػػة و اظتمارسػػػة الواسػػػعة للتعػػػ يبو اصتزائػػػر والتأكيػػػد علػػػى تواشػػػا جلػػػاز العد

واجننػػػا التشػػػل  والتنديػػػد مبشػػػاركة القضػػػاء اصتزائػػػري و تلػػػك اصترىػػػة النوػػػراء، وكسػػػر جػػػدار 
الصػم  الػػ ي هػػي  مبمارسػات التعػػ يب ليطلّػػع الػرأي العػػاـ علػػى غترياتػو، وإيصػػاؿ دػػوت 

ولػػػأ . يومػػػاً مػػػا علػػػى اصتالديػػػأاظتعػػػ بق ومعانػػػا م إج الضػػػم  العػػػاظتي عسػػػى أف يُقػػػاـ اضتػػػّد 
حػػل هػػاكم اظتتورشػػوف و قضػػايا التعػػ يب أمػػاـ ػتػػاكم دوليػػة  ػػ   ػآسيتلتػػػئم جػػروح ىػػ ه اظتػػ

 .منرازة
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إف التعػػػاشف الظػػػرو مػػػع ضػػػرايا التعػػػ يب و اصتزائػػػر وذرؼ الػػػدموع دتسػػػاح علػػػيلم   
يضػلم ماديػاً حقيقيػة تتم ػم و تعو  ةاسػاا بػم ىػم و حاجػة إج م، يسمأ و  يغين مأ جوع

مػأ اظتعاىػدة الّدوليػة ضػد التعػ يب  04عأ األضرار اليت أضتق   م كمػا تػنا عليػو اظتّػادة 
   أف ى ا   يوهػي فػال بػد مػأ . اليت انضم  إليلا اصتزائر، إ  أهّنا بقي  ح اً على ورؽ

ومػػأ ؽتلػػدات رد . وضػػع حػػد ظتسلسػػم عػػدـ اظتتابعػػة وعقػػاب الػػ يأ ظلػػوا ىارسػػوف التعػػ يب
نػػػة نهػػػوس ضػػػرايا التعػػػ يب انقػػػالع الهػػوري عػػػأ ىػػػ ه الظػػػاىرة اظتشػػػينة الػػػيت أعتنػػار وشما 

 .ستنقى ودمة عار و جنق حّواـ اصتزائر
وتعػػق ػتاكمػػػة اصتالديػػػأ واػػػركاءىم علػػػى إعػػػادة ا عتنػػػار اظتعنػػػوي للضػػػرايا وقػػػد ىوػػػأ 

لػػػػّدويل وو ا سػػػػتعانة بالقاضػػػػي األجنػػػػ  حػػػػل   ينقػػػػى غتػػػػاؿ للشػػػػك و احػػػػ اـ القػػػػانوف ا
. «بيػنوايو»اصتنراؿ الشيلي ع ى ه انموانية من  إثارة قضية و وبات مأ اظتاكد بنج. تنهي ه

إف ػتاكمة اجملرمق ليسػ  كافيػة لػرد الوضػع إج نصػابو بػم يسػتوجب وضػع ضػواب  قانونيػة 
تضمأ عػدـ توػرار ىػ ه الظػاىرة وتضػرب بيػد مػأ حديػد كػم مػأ سػّول  لػو نهسػو التهوػ  

 .ؿ التع يب كوسيلة لإلرىاب والتسّل و استعما
وقػػد كتػػب . وىػػ ا أحسػػأ وأجػػدر مػػا يُػػػقدـ تدمػػة للشػػعب اصتزائػػري ولإلنسػػانية رتعػػاء

الػػػ ي تُػػػػرجم إج الهرنسػػػػية عػػػػاـ  0886سػػػػّنة  «النسػػػػتاف»مصػػػلح الػػػػّديأ سػػػػعدي و كتابػػػو 
 فمػػأ تعػػود علػػػى اسػػتخداـ العنػػػف   ىوػػأ لػػػو ؽتارسػػػة الّسػػيادة، ألّف الػػػ ئب  »: 0771

وىنا جتدر اظتالحظػة أف جرىػة التعػ يب   تسػق  متابعتلػا اصتنائيػة  «.ىونو أف يووف راعياً 
وينقػػى اصتػػاً متابعػػاً قضػػائياً . بالتقػػادـ، أي ملمػػا شػػاؿ الػػزمأ عػػأ اقػػ اؼ جرىػػة التعػػ يب

فمػأ حػّا الضػرايا وذويلػم وورثػتلم . حل بعد ؽتاتو إذ يصدر التاري  و حّقو إدانة معنويػة
 .أو أمواتاً  عة جالديلم مأ أجم إدانتلم أحياءً متاب

إف الطمػػوح للعػػيش و غتتمػػع تػػاٍؿ مػػأ ؽتارسػػات التعػػ يب لػػيس بػػدعاً مػػأ اطتيػػاؿ، بػػم 
ضرورة حياتية   تستقيم أسس العمراف إ  على ركائزىػا ولنلػوغ ىػ ه الغايػة يسػتوجب علػى  

ظػػروؼ الػػيت تعيشػػلا كػػم عاقػػم مسػػاندة وتأييػػد أنصػػار حقػػوؽ اننسػػاف ألف ملّمػػتلم و ال
اصتزائر اليـو جّد تط ة ومعّرضة لوم ألواف األذى، أقللا زتالت الدعايػة اظتغرضػة وسػرعاف 

   ػتيم؟ وكم مأ ػتاـ ُسػجأ واضػطلد؟ وكػم مػنلم اكم مأ ػتاـ . ما يشنّػلوف بانرىابيق
مثّ  زاؿ و عػػداد اظتهقػػوديأ؟ وعػػاش األسػػتاذ راػػيد مسػػلي مػػا عنػػاه مػػأ ظلػػم بعػػد اتتطافػػويػػ

حنسػػػو وذلػػػك بسػػػنب تعاونػػػو مػػػع منظمػػػة العهػػػو الّدوليػػػة كمػػػا ورد و إحػػػدى حي يػػػات قػػػرار 
ويػػم للػػ ي ينػػين »ضػػة ويفالتعػػ يب جرىػػة بغ. إحالتػػو بعػػد الترقيػػا، مػػأ أجػػم ت يػػر متابعتػػو

 (.العلد القدأ)« بلدة على الّدـ
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 وثائق رسمية وأصلية عن تعذيب محمد عيمات: ملحق
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 اعتوامش
 

يػػػك أفنػػػوري، ـ مشسػػػوي واللػػػورد إر عػػػو دػػػهرة تقػػػدأ ن 0811 و تػػػأليف رتػػػاعي ،«حتقيػػػا حػػػوؿ اجملػػػازر و اصتزائػػػر» 1 
 An Inquiry into the Algerian، 0888جنيػػف عػػاـ للنشػػر،  النااػػروف بػػاوي، عػػروة وأيػػ  العػػرر، دار ىقػػار

Massacres, ،Bedjaoui, Aroua, Ait-Larbi  راجع موقع ا ين ني ، :www.hoggar.org. 

، دار النشػػر «يب و العػػامل العػػررالعنػػف والتعػػ »، منصػػف مرزوقػػي، فيوليػػ  داقػػ  واألسػػتاذ عصػػاـ يػػونس عىيػػ م منػػا  2 
 . رمتاف بناريس

 .0888، عاـ للنشر بنيف ، دار ىقار068-068الوتاب األبيض ضد القمع و اصتزائر، اصتزء األوؿ دهرة  3 
أعػػاا الهقػػ  غتانػػاً و  . أقسػػم وأتعلػػد باسػػم الػػ ات العليػػا بػػأف أبقػػى وفيػػاً لقػػوانق الشػػرؼ واألمانػػة و ؽتارسػػة الطػػب» 4 

و  تنظػر عيػين إج داتػم النيػوت الػيت أدتللػا ويػدفأ لسػاً األسػرار الػيت أبيرػػ  يل و  . أشلػب أجػرة تهػوؽ عملػي أبػداً 
وأحـ  أسػات يت واعػ ؼ بمػيللم علػي وسػأبل  ألبنػاءىم مػا تعلمتػو . يستخدـ حايل نفساد األتالؽ أو تشجيع اصترىة

 «.والعار واطتزي إذا ما أتله  ما تعلدت بو ،اً لوعوديفيظم الناس ه مونين ما بقي  وافي. مأ أباءىم
واظتالحظػات  CAT/C/VIII/CRP 1 ، وتالدػة اللجنػة رقػم CAT/C/SR 272, 273تقريػر صتنػة موافرػة التعػ يب 5 

A/52/44. 
 0888يػف عػاـ أعتمد اظتادتر األوؿ عتيئة األمم اظتتردة اطتػاص بالوقايػة مػأ اصترىػة ومعاملػة اظتنرػرفق، اظتنعقػد و جن 6 

، اظتنعقػدة و 11-41غتموعة القواعد الدنيا ظتعاملة اظتعتقلق، أعتمػدت اصتمعيػة العامػة عتيئػة األمػم اظتترػدة و جلسػتلا 
 .رغتموعة القواعد الدنيا ختا إدراة العدالة للقصّ  0878نوفم   88
بييػػم مػػأ اظتاسسػػة الطنيػػة لرعايػػة ضػػرايا للػػدكتور ميوػػم  ،«انتهػػاؽ و اضتمايػػة، النػػاجوف مػػأ التعػػ يب و اصتزائػػر» 7 

 . 0888كتب تقريراً حوؿ ضرايا التع يب الناجق مأ شال  اللجوء اصتزائريأ و بريطانيا، مايو . التع يب بلندف

 .العنف والتع يب و العامل العرر 8 
 .10/78و 1481و 1807قرارات  9 
 .EB63 (10)وقرارات  ( EB61.R37; WHA30.32)قرارات  10 

 .، اللجنة ب التقرير الرابع0881مايو  04قرارات، اجمللد ال ال ، الطنعة ال ال ة، اصتلسة العامة ال ال ة عشر و  11 
أنػػػػػدور، أنقػػػػػو ،  امػػػػػاس، باربػػػػػادوس،  وتػػػػػاف، بوتسػػػػػوانا، بػػػػػرًو دار السػػػػػالـ، اصتملوريػػػػػة : ؾتػػػػػد مػػػػػأ تلػػػػػك الػػػػػدوؿ 12 

صتملورية الشعنية لووريا، جينويت، دومينيوا، اصتملوريػة الدومينيويػة، و، كوؾ أيسلند، اغسن افريواف، جزر القمر، الوون
 .عراؽالند، إيراف، اعتاو، ىاييت، ىويل سي، سمنيا،  انا،  رنادا،  ينيا بياابوف، قالغ ينيا ا ستوائية، إري يا، فيجي، 

اتهاقػاً  ػ  دسػتوريأ،   ىوػأ إذا رأى اجمللػس الدسػتوري معاىػدة و »: 0878فيهري  81حسب الدستور اصتزائري لػ  13 
 «أف تووف اظتصادقة عليلز

قػػد ، وكػػاف 0880فيهػػري  01لونػػو مل يقػػدـ إ ّ و  0881أكتػػوبر  00كػػاف مػػأ اظتهػػروض تقػػدأ التقريػػر األوؿ و   14 
 (.CAT/C/SR) اليت دا   تقريراً  0880ريم بأ 88تعرض لهرا مأ شرؼ اصتلسة السادسة اظتنعقدة و 

( CAT/C/25/ add. 8) وىػو همػم اظتراجػع  0884أكتػوبر  04عػوض  0887فيهػري  87ال ػاً و  قدـ التقريػر 15 
 .0887نوفم   07وتعرض للهرا أثناء اصتلسة السابعة عشر و 
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إف ىػ ه اعتيئػة . 0888فيهػري  88اظتوقػع و  66-88أنشىء اظتردد الوشين ضتقوؽ اننساف باظترسـو الرئاسػي رقػم  16 

صتملوريػة ىػي جلػاز مالحظػة وتقيػيم وليسػ  عتػا أي دػالحية، عليلػا أف تلعػب دوراً رشتيػاً  ػ  أهنػا تنػدو التابعة لرئاسة ا
 .جلازاً يدافع عأ النظاـ

 .0887نوفم   86و  771/ 866/ 60/0888النمسا، اجمللس األرور للقضاء ، قضية رقم . أزتد س 17 
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