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مػػا شػػعدها او ةائاػػة مػػا منػػما تالدػػاك مػػا تنكػػر ذلػػ   بعػػدما تُديػػُد دولػػة«
عػدـ اععػرتاؼب بوعػوع اإلبػادة  ▪: باللجوء إىل األلواف التاليػة مػن ايليػ 

عػػدـ نسػػدة اإلنكػػار املداشػػر إىل ايكومػػة او القػػادة  مػػن  ▪اجلماعيػػة  
جمهػولني  [ بلسػاف ايكومػة]الضروري اف ُيسند إىل موظاني ونػاةقني 

 ▪بػػادة اجلماعيػػة بقلدهػػا إىل حػػوادث مػػن نػػوع   ػػر  إنكػػار وعػػائ  اإل ▪
عػػػػدـ إنكػػػػار اػػػػ   ▪تقػػػػدق املقرت ػػػػني اضػػػػاايا والضػػػػاايا امقرت ػػػػني  

احػداث اإلبػػادة اجلماعيػػة  اسػػالا بػ  اعدعػػاء بػػأف الضػػاايا عوملػػوا 
اإلصػػرار ألةػػوؿ وعػػع ىكػػن علػػ  عػػدـ تػػو   اػػ   ▪معاملػػةك حسػػنةك  

إليػػػػػاح علػػػػػ  ضػػػػػرورة املعطيػػػػػاتا وعلػػػػػ  تلايػػػػػ، الػػػػػته  و ػػػػػداعهاا وا
التشػػػػػػكي  يف  ▪حتقيقػػػػػػات سػػػػػػتدط  التهمػػػػػػة بوعػػػػػػوع إبػػػػػػادة  اعيػػػػػػة  

اإلحصػائيات والتصػػريأ بػػأف عػدد الضػػاايا ايقيقػػي اعػ  مػػن األعػػداد 
مقارنػػة الوعػػائ  بتجػػارب ا ػػرف للت ايػػ   ▪املتػػواترة عنػػد الػػراي العػػاـ  

ة مداعػدة األحػداث وإبقػاء مػدة ةويلػ ▪من  ظاعتهػا ولتمييلهػا نلسػدياك  
 طاملػػا وععػػػع الواععػػػةا هنػػاؾ اليػػػـو جيػػػ  جديػػػد : بينهػػا وبػػػني اياضػػػر

 «ا  ما جدوف اف يعاؽ اندماؿ اجلراح؟[من املقرت ني]

معر ػػة ا حػػاعت ودوؿ اإلنكػػارا (Stanley Cohen)سػػتانلي اػػوهن 
ا (Polity Press)بػولي  بػراس ( States of Denial)ا الاظائ  واملعاناة

 .214. ا ص1222لندف 

 

 

ضػ  إىل منطػػ، اسػتاواذي  إف«  يسػػتاي  . اػ  نظػاـ يُعػػرعب رعايػاع إىل
ػػوؼ او معارضػػة ألف ذلػػ  عػػد يكشػػ  اف اساسػػم  اف يتاّمػػ  اّي  ل

إف التعريال مييع  تقتي  عني  جػداك ألنػم تقتيػ  إشػ  . ارب وباة 
إف اوـ اجلود واوـ مسانديم ما هو إعّ اوـ  قػ  يف . الكلمة ايرة

ػػػػػرىليا  مارداتػػػػم ألنػػػػػم اػػػػػو ـ مػػػػػانوي وتكػػػػراريا وألنػػػػػم اػػػػػوـ ُذهػػػػػاّ  هىل
يسػػػتاوذ عليػػػم ا ػػػوؼ مػػػن الكلمػػػة الػػػ  عػػػد تاضػػػأ حقيقتػػػم إذا مػػػا 

 «.ا لتع من الرعابة

التعػريال إلػ  اجلسػد ا (Patrice Meyer-Bish)بػي  -باتريس ميار
ا مقػاؿ (La torture défait le corps de sa parole) مػن اومػم

ا وهػو  ػ  La torture, le corps et la paroleنشػر يف الكتػاب بعنػواف 
نشػػرتم جامعػػة  ريدػػورغ بسويسػػرا  2985لنصػػوص مػػفدتر  ريدػػورغ سػػنة 

 . 25. ا ص2985سنة 
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 المقدمة. 1
اػػاف مػػن املنتظػػر اف تقػػدـ السػػلطات اجلزائريػػة تقريػػرا عػػن وضػػعية  ايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف يف 

ا لكػػػن ص حيصػػػ     2995يف سػػػنة  (UNHRC)اجلزائػػػر لّلجنػػػة األىيػػػة امل تصػػػة يف املوضػػػوع 
وص يكػن هػرا التقريػر الػري . ا بعد تأ ر داـ حوايل ثوث سػنوات2998ذل  إع يف سنة 

صااة إع تأايػدا للاشػ  املتعمػد مػن ةػرؼ السػلطات اجلزائريػة يف تػو    55 احتوف عل 
ويدقػ  . معلومات دعيقة حوؿ الوضعية ا ط ة ال  تعيشها الدود يف جمػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف

النظػػاـ العسػػكري متهمػػا بانتهااػػات  طػػ ة يف هػػرا امليػػدافا  ػػا يف ذلػػ  ىارسػػة التعػػريال 
اما ص يالأ هرا النظاـ يف الرد عل  ناعديم مػن منظمػات تػ  . بطريقة نظامية ومفّسساتية

حكوميػػػة وهيئػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف بانتهاجػػػم سياسػػػة اإلنكػػػار وبلجوئػػػم إىل إعػػػوف ايػػػرب 
 .تل  السياسة عليه  عند  ش 

حتتوي هرع الورعة عل  سرد لدعض ردود ا عػاؿ السػلطات اجلزائريػة حػوؿ تقػارير تتهمهػا 
وعػػػد   يف ذلػػػ  الرتايػػػز علػػػ   ػػػ  بيانػػػات جلمعيػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف .  مارسػػػة التعػػػريال

التابعػػة لممػػ  املتاػػدة واملفسسػػات تػػ  ايكوميػػةا امػػا الػػردود الر يػػة  قػػد ا تػػ ت مػػن بػػني 
للدبلوماسػػػية اجلزائريػػػة واملكتػػػال الػػػوةين للػػػد اع عػػػن حقػػػوؽ اإلنسػػػاف املسػػػّ  مػػػن  تصػػػرحيات

وعػػػد صػػػّناع الػػػردود الر يػػػة اعّمعػػػة و قػػػا لعمػػػ  سػػػتانلي اػػػوهن . ةػػػرؼ ايكومػػػة اجلزائريػػػة
 1«.الردود ايكومية عل  تقارير حقوؽ اإلنسافا ادعاءات وادعاءات مضادة»

زائري عل  هرع التقػارير واعاامػات املوجهػة لػم ختلص هرع الدراسة إىل اف رد النظاـ اجل
ميكػن وصػػام با طػاب التقليػػدي الػري عػػادة مػا مييػػز اإلنكػار الر ػػيا ذلػ  ا طػػاب الػػري 

وذلػ  دػدؼ التيطيػة علػ   اُيستعم   يم ا  انواع الكوـ القانو  املده  والعدارات امللطاة
ػػػاـ عنػػػم ووضػػػ  املسػػػ فولية يف النهايػػػة علػػػ  ظهػػػر الضػػػاية جػػػرائ  النظػػػاـ وإزاتػػػة اصػػػاب  اعاع

 .اناسه
 دعػد اجلػزء التمهيػدي يدػدا اجلػزء اليػا  بتقػدق عّينػة . يُعرض هرا الداث يف اربعػة اجػزاء

تػػّته   يهػػا السػػلطات اجلزائريػػة  مارسػػة  امػػن بيانػػات ادلػػع دػػا مفسسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف
. وات األمػن اجلزائريػةامػا حيتػوي هػرا اجلػزء علػ  بعػض الشػهادات لاػارين مػن عػ. التعريال

مث . يلي هرا اجلزء  ص  يدني رّد السلطات عل  هرع التقارير من  ػوؿ تصػرحيااا وبيانااػا
ويف األ ػػ  . يػأ  اجلػزء اليالػث لطػرح بعػض التاسػػ ات يف شاولػة لشػرح تلػ  الػردود الر يػة

 .يعرض اجلزء الراب  مل صا هلرا الداث م  سرد أله  النتائج املنديقة منم
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 ض تقارير التعذيببع. 7
 كوميػػة يفايواػػرا املفسسػػات تػػ   اابػػدت هيئػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لممػػ  املتاػػدة

إليها حقوؽ اإلنساف يف  وصػلعاأل  ة علقا اد ا جتاع الوضعية ا ط ة ال   سنوات العشرةال
ات اجلزائريػة اجلزائرا حيث نشرت تقارير وبيانات تندد  يها بشدة باإل ااؽ الكدػ  للسػلط

 .يف هرا امليدافا  ا يف ذل  املرابأ اجلماعية واع تااءات والتعريال
مراعدػة حقػوؽ »واملراج  ال  وثّقع ىارسة التعريال يف اجلزائر اي ةا نرار منهػا منظمػة 

ا والرابطة اجلزائريػة للػد اع عػن حقػوؽ اإلنسػافا واللجنػة اجلزائريػة لكرامػة وحقػوؽ «اإلنساف
هادات نقلتهػػػا جرائػػػد اوروبيػػػة وشػػػهادات نشػػػرت يف األجػػػزاء األوىل مػػػن هػػػرا اإلنسػػػافا وشػػػ
ت  اننا نقتصر هنا علػ  تقػارير اللجنػة األىيػة يقػوؽ اإلنسػاف ومنظمػة العاػو . الكتاب اخل

وهػػي دوف شػػ   .الدوليػػة واملفسسػػة الطديػػة وشػػهادات ملنشػػقني عػػن اجلػػي  واألمػػن اجلزائػػري
ة تارإيػػة وحقوعيػػة هامػػة يف تسػػلي  األضػػواء علػػ  جهػػات تقػػدـ شػػهادات موثقػػة ذات عيمػػ

مسػػػفوليات السػػػلطات يف القمػػػ  الشػػػام  الػػػري يتعػػػرض لػػػم املعارضػػػوف ألةروحػػػات النظػػػاـ 
 .القائ  وسياساتم املوتلة يف التعس  واإلعصاء

 تصريحات بعض هيئات حقوق اإلنسان .1.7
بليوبػػولس سػػرتكس لكػػوف ضػػّد التعػػريال السػػيدة إ( األىيػػة)تأسػػاع املدعوثػػة ا اصػػة لّلجنػػة 

عد ظهر من جديد  2992و 2989التعريال الري ااف عد ا تا   عليا من اجلزائر بني »
اللجنة عد بّليع تقريػرا ماػادع انػم عػد   »وعالع اف  2ا«ويددو انم اصدأ ىارسة مفسساتية

وعػػػد ةلدػػػع  3«(.مػػػن ةػػػرؼ السػػػلطات اجلزائريػػػة)جتاهػػػ  شػػػكاوف التعػػػريال بصػػػاة ادػػػ ة 
توضػػػيأ الوضػػػعية  يمػػػا إػػػص التاريػػػات املتعلقػػػة »بليوبػػػولس مػػػن الدعيػػػة اجلزائريػػػة السػػػيدة إ

 ااالاشػػ  يف القيػػػاـ بااػػوص ةديػػة لضػػاايا العنػػ  الدشػػػ    بالشػػكاوف ضػػد عػػوات األمػػن
 4«.وارل  يف عدـ اإلدعء  يما إذا   النظر يف الشكاوف من ةرؼ القضاء

األزمػػػػة ا ايػػػػة يقػػػػوؽ »عػػػػن  مػػػػن جهتهػػػػا ذاػػػػرت منظمػػػػة العاػػػػو الدوليػػػػة يف تقريػػػػر هلػػػػا
اظهػػرت  »( 2996إىل  2992مػػن )يف اجلزائػػر بػػأف احػػداث السػػنوات ا مسػػة  «اإلنسػػاف

ا 2992و 2989اي  اف التعريالا الري ااف عد ا تا   عليػا مػن اجلزائػر مػا بػني سػنة 
عػػػد يسػػػمأ لػػػم مػػػرة ا ػػػرف اػػػي يصػػػدأ مفّسسػػػاتيا وذلػػػ  نتيجػػػة لاشػػػ  السػػػلطات يف ا ػػػر 

اما ابػدت املنظمػة علقهػا إزاء اسػتعماؿ التعػريال مػن جديػد   5«.إليقا م اإلجراءات الوزمة
إجػػػراء حتريػػػات لشػػػكاوي التعػػػريال »وحيػػػع السػػػلطات علػػػ   2991يف اجلزائػػػر منػػػر سػػػنة 

ووض  ميكانزمات لضماف وض  ا  امػاان اععتقػاؿ حتػع  اوتقدق املسفولني اماـ القضاء
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ات حقػوؽ اإلنسػػاف الدوليػة املوجػػودة يف إشػراؼ القضػاء املػػد ا وتطديػ، اػػ  مواثيػ، واتااعيػػ
 6«.القانوف اجلزائري

 اوعالع املنظمة اف السلطات ص تت ر اي إجراءات  علية للتاقي، يف ملاات التعريال
واف عناصر عوات األمن املسفولة عل  تعريال احملتجزين بقيػع مسػتمرة يف ا عاهلػا الوحشػية 

أف التعػريال والطريقػة الدشػعة الػ  بػ حعامػا صػرّ . وهي يف مػأمن مػن اي متابعػات عضػائية
رؾ يعامػػ  دػػا احملتجػػزوف تالدػػا مػػا حتػػدث يف املعػػتقوت السػػرية التابعػػة لقػػوات الشػػرةة والػػدّ 

وامل ػػػابرات العسػػػكرية وامػػػاان سػػػرية ا ػػػرفا واف عػػػوات األمػػػن تسػػػتعم  التعػػػريال اوسػػػيلة 
مػػػائه  إىل للاصػػػوؿ علػػػ  معلومػػػات مػػػن األشػػػ اص الػػػرين يػػػت  اعتقػػػاهل  او يشػػػتدم يف انت

اجلماعػػػات املسػػػلاة يف املعارضػػػةا إىل جانػػػال ىارسػػػة التعػػػريال اعقوبػػػة شضػػػة علػػػ  اولئػػػ  
  7.املتهمني  ارج نطاؽ اعستنطاؽ

يكشػػ  التقريػػر علػػ  اف اتلػػال ايػػاعت الػػ    عرضػػها علػػ  منظمػػة العاػػو الدوليػػة ص 
دية مسػتقلة يتمت  اصاادا بأي ح، من ايقوؽ وص تسمأ هل  السلطات بتلقي  اوص ة

بعدما   نقله  من مكاف حجػزه  السػري إىل السػجوفا واف األشػ اص الػرين مػاتوا اثنػاء 
ايجز السري عد   إعدامه  بدوف اي عرار عضائيا اما الػدعض اخ ػر  قػد اػاف التعػريال 

وحىت يف اياعت ال  يسمأ دا مػن ةػرؼ املفسسػات القضػائية . املداشر  هو سدال و اا
الطديػػال يعػػني مػػن ايكومػػة   قػػد اػػاف( وهػػي عليلػػة جػػدا)يػػت   اصػػه  ةديػػا  للمعتقلػػني اف

 8.ويف اتلال األحياف يت   اص املعتقػ  اسػابي  بعػد عمليػات التعػريال( ةديال عسكري)
ويضي  التقرير اف احملػاا  يف اجلزائػر تأ ػر بعػني اععتدػار تلػ  اععرتا ػات واإلعػرارات الػ  

حوا بػأم  اعػّروا مػا اعػّروع حتػع ظػروؼ عػاهرة رّ صػالػرين  يت  سػادها عنػوة مػن ا ػواع املعتقلػني
وانم يت  إرتامه  علػ  اإلمضػاء حػىت  اوانم ع يسمأ هل  حىت اف يقرؤوا ما اعرت وا بارتكابم

  9.ولو ااف ذل  عل  حساب  رؽ القوانني اجلزائرية والدولية عل  حد سواء
 يف وزارة العػػػػدؿ نيولوذاػػػػرت منظمػػػػة العاػػػػو الدوليػػػػة يف ناػػػػس امللػػػػ  اف عضػػػػاة ومسػػػػف 

واملكتػػال الػػوةين للػػد اع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف ذاػػروا هلػػا بػػأف عػػوؿ املعتقلػػني امػػ  عُػػّربوا هػػو 
 10.دا   يف منهاج يتدعم هفعء اوسيلة للد اع عن اناسه  وام  يداليوف اي ا يف ادعائه 
يال وعلقػػػع املنظمػػػة علػػػ  هػػػرع التصػػػرحيات عائلػػػة اف هػػػرا اإلنكػػػار الكلػػػي لشػػػكاوف التعػػػر

الري جاء عن اش اص ه  اناسه  مسفولوف عػن التاقيػ، يف الشػكاوف واعحتجاجػات 
يدؿ عل  عدـ استعداد هػفعء ملنػ  وإيقػاؼ التعػريالا امػا تأسػاع املنظمػة لػرد السػلطات 

 قد عدمع املئات من حاعت التعريال  11.اجلزائرية بالر ض او الومداعة عل  استاسارااا
ص عل  القياـ بتاقيقات مستقلة وعادلةا وااف الػرد إمػا بعػدـ ةالدع  يها السلطات باير 
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مػررة تصػر ها بػأف الشػكاوف ليسػع عائمػة  ااجلواب او بتكريال هرع اعدعػاءات وتانيػدها
  12.عل  اية اسس او ادلة

لجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ ذاػػرت ال الّتقريػػر الػػّدوري حػػوؿ اجلزائػػرايف الّنهائيّػػة  اموحظااػػويف 
الو ػد اجلزائػري اّف الّسػلطات جلػأت إىل الّتعػريالا  ػلّف الّلجنػة مػن ناػي ّرت  بػالانػم اإلنساف 
بعػض  ع لكػوفتأّسػاو  ا لّتعػريال املػنظّ مارسػة اجّد علقة حوؿ الّتأايدات املستمرّة ملبقيع 

ا م  اّف هناؾ ادلّة ةدّػّية برهنع زعة بالتنكي  والقهرتنالقضاة يتقّدلوف بسهولة اععرتا ات امل
مػػن الّدولػػة اخّتػػاذ اػػّ   ع اللجنػػةةلدػػو . علػػ  املتهمػػني اؿ الّتعػػريال عػػد ارتكدػػععلػػ  اّف اعمػػ

يف تقريػر هلػا  املنّظمة الّدوليّػة يقػوؽ اإلنسػافاما صّرحع   13.اإلجراءات إلماء هرا الوض 
عتقػػػاعت العشػػػوائّية تػػػ  القانونيّػػػةا الّػػػ  ختضػػػ  عػػػّوات األمػػػن باشػػػرت اخعؼ مػػػن اع» اف

 14«.املعتقلني للّتعريال
عدمتم منظمة العاو الدوليةا الادرالية العاملية ملنظمػات حقػوؽ ويف تصريأ اتايب موّحد 
ومنظمات دولية ت  حكومية ذات ةاب  استشاري  اصا  ااإلنسافا مراسلوف بو حدود

 :اادت هرع اجلمعيات الوض  السّيء واملتدهور يقوؽ اإلنساف يف اجلزائر
يف دوراػا الرابعػػة واألربعػػوف عملهػػا دوف ا ػػر ايػػة ( ىيػػةاأل)لقػد امػػع جلنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف 

إف املنظمػػات املػػراورة اعػػوع . ـ2991عػػرارات حازمػػة ملوجػػال األزمػػة الػػ  اصػػابع اجلزائػػر منػػر 
ترجػػو مػػػن اللجنػػػة  ناسػػػدة عقػػػد دوراػػػا ا امسػػة وا مسػػػوف مػػػن اف تعمػػػ  علػػػ  إشػػػراؾ اعتمػػػ  

مػػػن شػػػأما حتسػػػني وضػػػعية حقػػػوؽ اإلنسػػػاف يف الػػدويل حػػػىت يتسػػػي لػػػم القيػػػاـ بػػػلجراءات جديػػة 
اجلزائػػرا وعلػػ  وجػػم ا صػػوص إ ػػاد صػػيية مائيػػة إليقػػاؼ اعنتهااػػات الواسػػعة النطػػاؽ وتػػو   

استمرار ازمة حقػوؽ ( ا: )هناؾ ثوثة اسداب جتع  هرع املطالال مهمة . نيي اية  علية للمدن
جهػػػػة اعنتهااػػػػات الواسػػػػعة إ اػػػػاؽ السػػػػلطات يف ا ػػػػر إجػػػػراءات  اصػػػػة ملوا( ب)اإلنسػػػػافا 

 اوا طػػػ ة ووضػػػ  حػػػد للاصػػػانة الػػػ  يتمتػػػ  دػػػا اػػػ  مػػػن عػػػوات األمػػػنا اجلػػػي ا امليليشػػػػيات
عزالػػػػع ( ج)واجلماعػػػات املسػػػلاة املسػػػػفولة علػػػ  التجػػػاوزات واعنتهااػػػػات الواسػػػعة النطػػػاؽا 

لممػػ   ايكومػػة اجلزائريػػة تػػر ض التعػػاوف بصػػاة اليػػة مػػ   ليػػات  ايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة
حيػػػػث عامػػػػع عػػػػوات األمػػػػن بػػػػاخعؼ مػػػػن اععتقػػػػاعت التعسػػػػاية والعشػػػػوائيةا ]...[ املتاػػػػدة 

وتعريال احملتجزين و ػرؽ حقػوعه  اثنػاء تواجػده  يف مرااػز الشػرةة وحػىت حػني عرضػه  علػ  
وع زالػػػع  اقػػػد ر ضػػع السػػػلطات اجلزائريػػة موحظػػػات  عيػػة حقػػػوؽ اإلنسػػاف ]...[ احملػػاا  

]...[ ير ا اصة لمم  املتادة املتعلقة بالتعػريال والقتػ  اجلمػاعي والعشػوائي دتن  د وؿ التقار 
ـا ذاػر بػأف املهمػة ص تكػن هلػا 2998إف تقرير جلنة األمػ  املتاػدة الػ  زارت اجلزائػر يف يوليػو 

لتسػػ  التاقيقػػات واف ايكومػػة اجلزائريػػة عػػد  «ع اعنتػػداب وع اإلمكانػػات»يف يػػـو مػػن األيػػاـ 
  15]...[.دة عدـ مواصلة الداث يف تل  التقارير ةالدع وبش
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وصػػع جلنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لممػػ  املتاػػدة يف تقريرهػػا ايكومػػة اجلزائريػػة اامػػا 
تأسػػيس سػػج  مراػػزي لتػػدوين  يػػ  حػػاعت املاقػػودين املدلػػل عنهػػاا مسػػاعدة العػػائوت »بػػػ

لإلشػػػراؼ علػػػ  مراعدػػػة  املعنيػػػة يف الداػػػث عػػػن املاقػػػودينا تكػػػوين جهػػػاز يتسػػػ  باملصػػػداعية
قػػػدض او المعاملػػػة املعتقلػػػني وذلػػػ  ملنػػػ  التعػػػريال واملعػػػاموت الوإنسػػػانيةا وضػػػماف عػػػدـ 

 16«.ي ش ص  ارج اإلةار القانو ألععتقاؿ ا
التعػػػػػريال يف  مػػػػػناإل اػػػػػاؽ يف  ايػػػػػة النػػػػػاجني »ويف تقريػػػػػر للمفسسػػػػػة الطديػػػػػة بعنػػػػػواف 

عػريال املػراورة يف دراسػتم ليسػع نتيجػة حاعت الت»ذار الداتور مايك  بي  اف  ،«اجلزائر
ظهػػػػر حالػػػػة مسػػػػتمرة رّططػػػػة ومتكػػػػّررة مػػػػن التجػػػػاوزات اناجػػػػار مشػػػػاعر مااجئػػػػة بػػػػ  هػػػػي تُ 

واإلهاناتا والسلطات اجلزائرية ص تتوعػ  عػن تعػريال احملتجػزينا وهنالػ  إهانػات تلقائيػة 
 17«.من ةرؼ عوات األمن

هػػرا التعػػريال اف حيػػدث يف بلػػد ع إذا اػػاف ىكنػػا مليػػ   مػػا ويتسػػاءؿ الػػداتور بيػػ  علػػ 
حصانة تامة لسػلطاااا وملػاذا تقػ  ايكومػة اجلزائريػة علػ  اعلػ  مسػتويااا ضػّد   متعط   ي

اػػ  شػػاوعت التاقيػػ، يف اػػ  التعػػريال مػػن ةػػرؼ الّلجػػاف الدوليػػة امل تصػػة ميػػ  الدعيػػات 
 :عائو 2999ويصرح سنة . ا اصة لمم  املتادة حوؿ التعريال ومنظمة العاو الدولية
ؿ علػػػ  اللجػػػوء ع ميكػػػن اف يرجعػػػوا و إف املفسسػػػة الطديػػػة تػػػفمن بػػػأف الػػػرين  شػػػلوا يف ايصػػػ

 قػػد عػػاؿ عسػػ  الدولػػة للوعيػػات املتاػػدة األمريكيػػة بػػأف السػػلطات اجلزائريػػة .  منػػني إىل اجلزائػػر
سػلاة وإهانػة احملتجػزين املشػكوؾ يف تػورةه  مػ  اجلماعػات اإلسػومية امل بتعػريالتقـو باستمرار 

اما يزاؿ إيقػاؼ النػاس مػن ةػرؼ السػلطات عائمػاا  هػ  حيتجػزوف يف معػتقوت حيػث ]...[ 
إنػػم مػػن املدكػر القػػوؿ بػػأف عػدد املعػػربني يف اجلزائػػر عػػد . ع ميكػن اعتصػػاؿ دػػ ا ويعػربوف هنػػاؾ

نقص مقارنة بالسنوات املاضػيةا ولكػن مػا ميكػن اجلػـز بػم هػو اف وسػائ  التعػريال ص تتيػ  مػن 
 18.ناتا مسي

ويعتػػر الػػداتور بيػػ  اّف السػػلطات اجلزائريػػة تػػ  عػػادرة وتػػ  عازمػػة علػػ  ضػػماف ايمايػػة 
ا وهػػػي تػػػ  مسػػػتعدة للسػػػماح بتاقيػػػ، «اإلرهػػػابيني واملليشػػػيات املسػػػلاة»للمػػػدنيني ضػػػد 

 .مستق  يف الته  املوجهة هلا واملتعلقة بانتهاؾ حقوؽ اإلنساف

 شهادات منشقين .7.7
طا سػػريّا يف صػػاوؼ األمػػن العسػػكري اجلزائػػري وذلػػ  إىل يػػـو يعمػػ  ضػػاب «يوسػػ »اػػاف 

عامػػػا يف  24عضػػػ  يوسػػػ  حػػػوايل .  ػػػرارع مػػػ  عائلتػػػم إىل بريطانيػػػا ةالدػػػا اللجػػػوء السياسػػػي
موعػػد اللاػػاـ  اف عػػاؿ انػػم شػػهد حصػػص التعػػريال وشػػهد. صػػاوؼ شػػرةة النظػػاـ اجلزائػػري
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يشػػػ  رائاػػػة  اصػػػة يػػػرار هػػػرا الضػػػاب  انػػػم اػػػاف . شػػػاةوناؼ للشػػػرةة يسػػػتعم  يف مراػػػز
باللهجػة )واريهةا رائاة حرؽ راس ا روؼ بعد ذحبم وهو حيرؽ  ل  الصوؼ والشػعر منػم 

لكػػػن موعػػػد اللاػػػاـ اػػػاف األعػػػدأا يقػػػوؿ (. «بوزلػػػوؼ»العاميػػػة اجلزائريػػػة يطلػػػ، عليهػػػا اسػػػ  
وهو مراز التعريال عرب حديقة اييوانات يف العاصمةا  "عنرت"لقد شاهدت يف »: يوس 

رت استجوابات يُهػّدد  يهػا ضإنساف يف شواة موضوعة عل  ةاولةا ولقد حشاهدت عني 
من النادر اف ]...[ سنة  24املعّرب بالتكل  وإع الني  من ابنتم ال  ع تدلل من العمر إع 

 19«.اناـ ليلة هنيئةا إف اوابيس بشعة تراود  دوما
حػػوؿ التعػػريال والقتػػ   واانػػع دليلػػة اوؿ امػػراة شػػرةية جزائريػػة تاػػر مػػن الػػدود وتػػتكل 

يف إحػػػدف الشػػػق، يف ضػػػواحي لنػػػدفا . الػػػري شػػػاهدتم علػػػ  ايػػػدي اعسػػػت دارات اجلزائريػػػة
روت الشرةية اي  اانع ترت  عل  إمضاء شهادات و اة مزورة  اصة لمش اص الرين 

عالػع امػا شػاهدت يف مػدة اشػهرا اايػر مػن . عتلوا عل  ةاولة التعريال اثناء اعسػتجواب
اػػاف اجلػػودوف مػػن الشػػرةة . ش صػػا يف اليػػـو 21بوف وذلػػ  بنسػػدة شػػ ص يعػػر 2222

. يقوموف بعمله  اإلجرامي مػن السػاعة العاشػرة صػداحا إىل تايػة السػاعة اياديػة عشػر لػيو
تقػوؿ دليلػػة امػا شػػاهدت  اعػػة مػن الشػػيوخ يعػػربوفا ورات نسػاء مسػػجونات يف ػػرف إىل 

حيػػػث اانػػػع عػػػوات  «علػػػ  اإلجػػػراـ املنظمػػػة الوةنيػػػة للقضػػػاء»مراػػػز شػػػاةوناؼ املسػػػم  بػػػػ
األمػػػن العسػػػكري ع تسػػػمأ بالػػػد وؿ إع للضػػػداط ذوي الرتػػػال العاليػػػةا وع تعلػػػ  مػػػا  ُعػػػ  

 20.عت  عد ااف هناؾمن  دنا ت  اما اادت اّف 
وشػػػاهد املاػػػػت  عدػػػػد السػػػػوـا احػػػػد الضػػػداط الاػػػػارين مػػػػن الشػػػػرةة املرازيػػػػة يف اجلزائػػػػرا 

اربعػػة سػػنواتا وشػػاهد ايضػػا سػػجناء تقلػػ  اظػػا ره  ع يعػػدموف السػػجناء وذلػػ  ةيلػػة ءزمػػو
. ااف الدعض منه  إن، بقطعة عمػاش مدللػة بسػائ  حػامض. اثناء تعريده  بشىت الوسائ 

يروي عدد السوـ وهو اخف عجئ يف بريطانيا اف حظم ااف عظيما ملػا كػا مػن املػوت علػ  
صػػػا برارياتػػػم حػػػوؿ لكػػػن تدقػػػ  اػػػوابيس الضػػػاب  مرتدطػػػة  صو . ايػػػدي ر قائػػػم مػػػن الشػػػرةة

التعػػػريال وةػػػرؽ اعسػػػتجواب املنظمػػػة والعنياػػػة الػػػ  اػػػاف يقػػػـو دػػػا اجلػػػودوف مػػػن الشػػػرةة 
اجلنائيػػة يف معمػػ  ميكػػانيكي عػػرب مراػػز شػػرةة الػػدائرةا حيػػث اػػاف املسػػاجني يرتمػػوف يف 
بعػػض ايػػاعت علػػ  شػػرب ايػػامض او توضػػ  علػػ  وجػػوهه  عطػػ  عمػػاش ويصػػال  وعهػػا 

وهنػػاؾ . اف اػػانوا يقومػػوف بنتػػ  يػػ  املسػػجونني وعلػػ  اظػػا ره ويف بعػػض األحيػػ. ايػػامض
اػػػاف . مػػػن املعػػػربني مػػػن اانػػػع توضػػػ   صػػػيتاع علػػػ  الطاولػػػة وتضػػػرب بشػػػدة وهػػػو واعػػػ 

: الدعض منه  يرت  عل  اجللوس عل  الزجاجا ا  هرا وسػيوؿ مػن األسػئلة اطػ  علػيه  
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هػػػػػػي  مػػػػػػاو  مػػػػػػ  مػػػػػػن انػػػػػػع؟ مػػػػػػن اصػػػػػػااب ؟ ايػػػػػػن عػػػػػػدتك  العسػػػػػػكرية مػػػػػػن السػػػػػػوح؟»
 21«مشاريعك ؟

 الردود الرسمية على تقارير التعذيب. 3
عن ةريػ، )إف التقارير ال  ذارت يف اجلزء اليا  عد وصلع إىل الراي العاـ الوةين والدويل 

وإىل املفسسػػػات واهليئػػػات الوةنيػػػة الػػػ  اػػػت  بالقضػػػايا السياسػػػية ( بعػػػض اجلرائػػػد األوروبيػػػة
كومػات ذات املصػال املهمػة يف اجلزائػرا وبػالطد  وحقوؽ اإلنسافا اما اما وصلع إىل اي

وهلػػرا مػػن املهػػ  التػػرار بػػأف رتلػػ  النػػاةقني باسػػ  النظػػاـ . إىل النظػػاـ العسػػكري اجلزائػػري
العسػػػػكري يضػػػػعوف يف حسػػػػاباا  عنػػػػد صػػػػياتة ردودهػػػػ  علػػػػ  املضػػػػامني الناعػػػػدة يف تلػػػػ  

 .(وليس الراي العاـ اجلزائري  ق )التقارير اّ  هرع اجلماه  
عنػػػػد تعيػػػػني وإنشػػػػاء جمموعػػػػة الػػػػردود للنظػػػػاـ اجلزائػػػػري اعتصػػػػرنا علػػػػ   سػػػػة انػػػػواع مػػػػن 

 ّصػػص لإلنكػػار التّػػأويليا  1.1يتطػػّرؽ إىل اإلنكػػار ايػػريف واجلػػزء  2.1اجلػػزء . ا طابػػات
وا ػػػػ ا  4.1سػػػػتدرس إدانػػػػة املػػػػدين يف اجلػػػػزء .  ينظػػػػر يف اإلنكػػػػار الضػػػػمين 1.1اّمػػػػا اجلػػػػزء 

 .5.1ي يف اجلزء سيعاجل اععرتاؼ اجلزئ

 إنكار حرفي. 1.3
يف القػػاموس بأنػػم اإلصػػرار واجلػػـز علػػ  عػػدـ صػػاة شػػيء او علػػ  عػػدـ  «اإلنكػػار»يعػػّرؼ 
هنػػا يسػػتعم  هػػرا املصػػطلأ لإلشػػارة إىل العمليػػات امل تلاػػة الػػ  يسػػتعملها النػػاس . وجػػودع

قلقػةا او تػ  امل والوع  او شاصرة او ادأ او تيطية بعض األنػواع مػن املعلومػات املزعجػة 
 .عواعال تل  املعلومات او جتندها وإزالتهامن  ذل  للتمّلص

إنػػػم ناػػػي صػػػريأ وتػػػاـ يقيقػػػة . يُعػػّد اإلنكػػػار ايػػػريف اوؿ عنصػػػر ملكونػػػات الػػػردود الر يػػة
ندػػػػر بػػػػدعوف امػػػػا اااذيػػػػال او ىارسػػػػة السػػػػلطات للتعػػػػريالا  كػػػػ  اعدعػػػػاءات والػػػػدعئ  تُ 

مػػن وراء هػػرا النػػوع مػػن الػػردود هػػو بعػػث رسػػالة  والقصػػد. تلايقػػات او اوهػػاـ او تضػػليوت
لػػيس هنالػػػ  تعػػريال يف اجلزائػػػرا ايػػ  ميكػػػن هلػػرا اف حيصػػػ  وعػػد امضػػػع : بسػػيطة تقػػػوؿ

 . اجلزائر عل  اعتااعية ضد التعريال؟ ع شيء حيدث يف اجلزائر
جهػػع إىل اللجنػػة األىيػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف ولقػػد ااػػدت ايكومػػة اجلزائريػػة يف رسػػالة وُ 

ـ اف موعاهػػػا مػػػن عضػػػية التعػػػريال اػػػاف وع يػػػزاؿ موعػػػ  تنديػػػد صػػػامد 2991 مر نػػػو  25
وواضأ هلرع املمارسة الدشعةا حيث عّرت السػلطات علػ  هػرا املوعػ  دوف اي حتاػ  يف 

وتػػػرار  22.وتااعيػػػة ضػػػد التعػػػريال وضػػػد املمارسػػػات الوإنسػػػانية األ ػػػرفلإمضػػػاء اجلزائػػػر 
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هتهػػػا للنشػػػاةات اإلرهابيػػػة ذات الطػػػاب  الػػػديين ايكومػػػة يف رسػػػالتها اف اجلزائػػػر رتػػػ  مواج
التطػػػريف  هػػػي تدقػػػ  مسػػػتمرة يف بػػػرؿ جهودهػػػا إلنقػػػاذ الدميوعراةيػػػة واحملا ظػػػة علػػػ  حقػػػوؽ 

وتعتػػر السػػلطات اف القيػػود املفعتػػة  23.اإلنسػػاف وذلػػ  يف نطػػاؽ املدػػادئ املعػػرتؼ دػػا عامليػػا
عة مػػػن ةػػػرؼ املعاهػػػدة الػػػ  وضػػػعع حػػػوؿ ىارسػػػة بعػػػض ايريػػػات ص تتعػػػد ايػػػدود املوضػػػو 

عػووة . العاملية حوؿ ايقوؽ الش صية والسياسية وال  تعتر اجلزائر إحدف املشػاراني  يهػا
علػ  ذلػػ ا تػّدعي ايكومػػة اف اػ  انػػواع اعنتهااػات ّ  ضػػدطها عػن ةريػػ، انظمػة اعطػػع 

دػة ني واألش اص املدا عني عنه  ا  ايظوظ للتنديػد بتلػ  األ عػاؿ ومعاعياألش اص املعن
ويعلػػ، املراسػػ  ا ػػاص للجنػػة األىيػػة . مرتكديهػػا يف حالػػة تأاػػد تػػورةه  يف تلػػ  املمارسػػات

املتعلػ، »يقوؽ اإلنساف عل  اعدعاءات ال  تلقاها حوؿ بعػض جوانػال القػانوف اجلزائػري 
بأمػػا ادعػػاءات ضػػالة وزائيػػة إىل درجػػة تػػدؿ علػػ  اف النظػػاـ اجلزائػػري ع  « مارسػػة التعػػريال

 24.تماـ لتل  القواننييعطي اي اه
وزيػػػر تػػػد    2998مػػػارس  27يف  الػػػدورة العامػػػة لّلجنػػػة األىيػػػة يقػػػوؽ اإلنسػػػافاثنػػػاء 

عػرض صػراع الّسػلطة مػ  لقػد . موعػ  اجلزائػر الّر ػي ليفاػدا ارجّية اجلزائري ا ػد عطّػاؼ 
حػػوؿ  تاقيػػ،الر ػػض مػػرّة ا ػػرف ضػػرورة و  «عامليػػةمياليّػػة ذات عيمػػة »علػػ  انّػػم  «اإلرهػػاب»

واف ع وجػود  «املشكلة رع  واحػد»اإلرهاب هو ا حيث يعد اف حقوؽ اإلنساف يف اجلزائر
اػػػػّ  شػػػػيء واضػػػػأا » حسػػػػال عطػػػػاؼ  ػػػػلف 25.قػػػػوؽ اإلنسػػػػافا ػػػػرف متعلقػػػػة حب ا ا ملشػػػػ
ولػيس هنػاؾ  املواةنني نلّد اع عباتقـو بواجدااا الّدستوريّة  هيايكومة حتارب اإلرهاب و  

 26«.اّي حاجة للجنة حتقي، دولّية
 مػػػػارس 12ر ػػػػض يػػػػـو  قػػػد النّػػػػاة، الّر ػػػػي لل ارجيّػػػػة اجلزائريّػػػة عدػػػػد العزيػػػػز سػػػػد  وامػػػا 
انػم يف هػرا يقوؽ اإلنساف واّاد األىي ا اّص  دعوثالطلال األمريكي إلرساؿ امل 2998
تػػدّ   » تػػم  ػػلفبالّنسػػدة لوزار ا وانػػم «اإلرهػػاب يكمػػن يفاملشػػك  األّوؿ يف اجلزائػػر »امليػػداف 

منطػ، حيػرؼ مسػألة اإلرهػاب  يف ينضػو يّص ليس لػم مػرر بػأي ةريقػة اانػع و ا ا دعوثامل
اّف مسػػػػػػألة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف ليسػػػػػػع مطروحػػػػػػة يف بػػػػػػالرت  مسػػػػػػألة حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف حنػػػػػػو 
 27«.اجلزائر

لّلجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف علػػ  الاقػػرة  54الػػّدورة  يفاعػػرتض الو ػػد اجلزائػػري امػػا 
المػػة »بنقػػ   ا متهمػػة إيػػاعالّتعػػريالواملتعلقػػة با ػػاّص  دعػػوثامل ّصصػػة للجزائػػر يف ملػػّ  امل

معرو ػػػػة ّدعػػػػاءات املوجػػػػودة يف ملػػػػّ  تػػػػاب  ملنظّمػػػػة تػػػػ  حكوميّػػػػة اعبكلمػػػػة دوف اّي  ػػػػارؽ 
حسػػػال و  28«.اجزائريػػػ اسياسػػػي امصػػػدرها اإلعومػػػي حزبػػػتت ػػػر اجلزائػػػر والّػػػ   وعاهػػػا ضػػػد 

 جنػػة املت صصػػةلل 2996سػػدتمر اجلزائػػر يف الػػري عدمتػػم الّتقريػػر الػػّدوري حػػوؿ الّتعػػريال 
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 لػػيس هينػةا املتػػ  اإلنسػانية او و وحشػّية ال ػرف األ مارسػػاتاملحكػاـ او األضػّد الّتعػريال و 
 29«.مارسة الّتعريال املنّظ  يف اجلزائر اّل  تتطّلال تداب   اّصةلة ملحاي أل»وجود هناؾ 

نضػػػمامها إىل املعاهػػػدة عػػػّدمع اجلزائػػػر تقريرهػػػا حػػػوؿ تنايػػػر التزامااػػػا املنديقػػػة مػػػن اولقػػػد 
 يوليػػو 12ـو يػػاملنّظمػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف إىل  الّدوليّػػة حػػوؿ ايقػػوؽ الّسياسػػّية واملدنيّػػة

وجػػػػود يف ذلػػػػ  التقريػػػػر ايكومػػػػة وناػػػػع . مػػػػّدة ثػػػػوث سػػػػنواتيف ذلػػػػ  متػػػػأّ رة  2998
 ارتكدػػػع مػػػن« جتػػػاوزات»للّتعػػػريال يف اجلزائػػػر ولكػػػن سػػػّلمع اّف هنػػػاؾ  نظاميػػػةىارسػػػات 

را هلػػحالػػة  218 وجػػودالّسػػلطات ب امػػا اعرت ػػع  .عملّيااػػااثنػػاء القيػػاـ بةػػرؼ عػػّوات األمػػن 
ه  يتلداتػ «الّتجػاوزات»علػ  هػرع  مسفوع 175واّادت عل  اّف  «الّتجاوزات»الّنوع من 

 30.عد حك  عليه  بأحكاـ تص  حىّت حك  اإلعداـو من ايرس الدلدي 
الادراليّػػػة الّدوليّػػػػة لرابطػػػات حقػػػػوؽ و ( لنػػػػدف) منّظمػػػة العاػػػػو الّدوليّػػػة وتأسػػػاع اػػػ  مػػػػن

إىل ا (بػػاريس) حػػدود بػػو راسػػلوفوم( واشػػنطن)مرصػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف و ( بػػاريس) اإلنسػػاف
الو د ايكػومي اجلزائػري ص يقػّدـ  اوفا من  األىية يقوؽ اإلنسافالّلجنة  من  راءجانال 

الػػرين  ة مػػن ةػػرؼ اعضػػاء الّلجنػػةسػػئلة احملػػّددة املطروحػػعلػػ  األاّي اجوبػػة واععيّػػة وماّصػػلة 
الّتقريػر وعػد تأسػاع هػرع املنظمػات اايػر لعػدـ احتػواء  31. اصوا تقرير السلطات اجلزائرية

 «القسػػرية  اع اػاءات»وعػدامات تػ  القانونيّػةا إلعلػ  اّي معلومػات شػّددة  يمػا يتعلّػ، با
و ػػػػد ال ض وّحػػػػد لػػػػر يف بيامػػػػا املنّظمػػػػات امػػػػا ذهلػػػػع امل  32.ائرةالّتعػػػػريال واحملاامػػػػات اجلػػػػو 

دي عػػػّوات الّدولػػػةا مّدعيػػػة اّف يػػػاعلػػػ  عػػػرتاؼ بوجػػػود حػػػاعت تعػػػريال عااملطلػػػ،  اجلزائػػػري
 33.اجلماعات املسّلاة وحدها هي اّل  تقـو  ي  هرع األعماؿ

 إنكار تأويلي. 7.3
نعػ  هنػاؾ بالاعػ  اشػياء )يف هرا العنصر من مكونات اإلنكار الر يا ايقػائ، يعػرتؼ دػا 

إمػا يف . لكن معا  تل  األشياء تنكر او تاسر  عي   ر او توض  يف ت  شلهػا (حتدث
تالال األحياف مسألة هلا عوعة بعلػ  دععت األلاػاظ وتطورهػا اوهػي توعػال بالكلمػاتا 

 «تعػػػػريال»هنػػػا يتجنػػػال اسػػػتعماؿ المػػػة . «مػػػا حيػػػدث هػػػو يف الواعػػػ  شػػػيء   ػػػر» عػػػي 
اا امػػا اػػاف الارنسػػيوف يف اجلزائػػر مػػيو يطلقػػوف  وتكتشػػ  الاػػاظ ا ػػرف موئمػػة يف مكامػػ

علػػػػ  اعمػػػػاؿ التعػػػػريال الػػػػ  اػػػػانوا ميارسػػػػوما يف حػػػػ، الشػػػػعال  «إجػػػػراءات  اصػػػػة»المػػػػة 
الّرةانػػة »وتلػػ   «الّتعدػػ  اإلداري امللطّػػ »وهنػػاؾ اميلػػة ايػػ ة ا ػػرف مليػػ  ذلػػ  . اجلزائػػري
 .«القانونية
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 طابػاا  إىل ليػة الشػرعية مسػتعملني يف  تالدا ما يلجأ املوظاػوف الر يػوف اجلزائريػوف يف
لعػػػػرض األزمػػػة امعراػػػة بػػػني نظػػػاـ شػػػػرعي  «مقيػػػدة بالقػػػانوف»ذلػػػ  مصػػػطلاات ملطّاػػػة و

 مػػػيو ادىل وزيػػػر الدا ليػػػة مصػػػطا  بػػػن . وجمموعػػػة مػػػن جمػػػرمني وإرهػػػابيني يائسػػػني ع تػػػ 
 :عائو( هيومن رايتس ووت )منصور ملرصد حقوؽ اإلنساف 
لػػػيس . تنتهػػ  حقػػػوؽ اإلنسػػافا  كػػ  اإلجػػراءات تطدّػػػ، و قػػا للقػػانوفع اعتػػر اف اجلزائػػر 

هنػػػػاؾ انتهػػػػاؾ إع يف حػػػػاعت إيػػػػراء عليلػػػػةا االشػػػػت  والضػػػػرب  ػػػػوؿ العمليػػػػاتا لكػػػػن هػػػػرع 
لقػػد عشػػنا حربػػا يف )...( اإلسػػاءات يُتعامػػ  معهػػا بػػدعاوف عضػػائية وإجػػراءات عقابيػػة دا ليػػة 

ر ولكػػن رتػػ  ذلػػ  ظلػػع اجلزائػػر ا حيػػث اانػػع اسػػس األمػػة يف  طػػ2991و 2991سػػن  
 34.دائما شرتمة وبك  حرر يقوؽ اإلنساف

اسػػتطاعع اجلزائػػر الوعػػوؼ بكػػ  حػػـز وإميػػاف يف »: ونقػػ  اػػرل  عػػن بػػن منصػػور عولػػم
هنػا يلطػ  . 35«وجم عػوات اإلرهػاب املػدّمر الػ  تعػي  سػاعااا األ ػ ة يف ارضػنا املقدسػة

ة ال  يقـو دا النظاـ اجلزائري ويستعم  نعوتػا الوزير عداراتم من جهة لوص  احملاربة الشرس
 .رياة وبييضة من جهة ا رف لوص   صمم

ويعطي اماؿ رزاؽ بعرة رئػيس املرصػد الػوةين يقػوؽ اإلنسػاف التػاب  للاكومػة اجلزائريػة 
 : ميو جيدا   ر عن اإلنكار الر ي التأويلي بقولم

مػن  ملصطلأ املسػتعم الكوما لكن  اة هنااسدمن «تعريال»المة تعد  ع ادري ألّي عياس 
اعح  اّف عّدة تصرحيات  يما إػّص حقػوؽ اإلنسػاف ...ةرؼ اجلمي ا  لنستعملها مرّة ا رف

وعنػػدما يقػػاؿ اّف هنػػاؾ . ع تتجػػاوز الديانػػات الّصػػاا ّية او التصػػريأ امليػػ  يف عػػدد مػػن اجلرائػػد
ائي تقػػػّدمت  بػػػم؟ ع اػػػ  مػػػن ةلػػػال لاػػػتأ حتقيػػػ، عضػػػ: مقػػػدارا مػػػن حػػػاعت الّتعػػػريالا اجيػػػال

مفسسػات الّدولػة يف احػرتاـ و ايػة حقػوؽ وإ وص نستطي  ا روج بنتائج حوؿ درجة صدؽ 
( موئمػػػػة)الّػػػػرين يتقػػػػّدموف  يػػػػ  هػػػػرع العػػػػروض إجػػػػراءات  عنػػػػدما يت ػػػػر اولئػػػػ املػػػػواةنني إعّ 

ا ا يف الّصػػعامػػة تصػػدر اعاتاػػاء بديانػػات  إنػػم مػػن تػػ  املمكػػن .(معينػػة) ويصػلوف إىل نتػػائج
 36.سياسيا ذا ةاب  تصر وإع  اعل  هرا يعد بدساةة 

يف رّدع علػػ  سػػفاؿ جلريػػدة  اوهػػا هػػو بعػػرة اػػرل  يػػرر إجػػراـ النظػػاـ ويفّولػػم بالتجػػاوزات
ترر مػا  «األعماؿ اإلرهابية»الناةقة بالارنسية يطلال منم رايم يف ما إذا اانع  اجلزائر ايرة

 :«التجاوزات»يوص  حتاظا بػ
ا انػا ص اعػ  هػرا إةوعػاا ومػن جهػة ا ػرفا انػا ع ا لػ  بػني رّد  عػ  ىيّلػي عد  ا  شيء

اخفا يف إةػار رّد  عػ  . الّسلطات العاّمة واأل عاؿ الربريّة املقرت ة مػن ةػرؼ عصػابات مسػّلاة
الّسلطات العاّمةا عدد من املميّلني باستطاعته  ارتكاب ا طاءا رالااتا اعتػداءاتا حػدس 

هنػػاؾ العشػػرات والعشػػرات . ع ايػػاعت مػػأ وذة علػػ  عػػات، الّسػػلطات العاّمػػةهػػرإف . احتيػػاةي
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ولكػػػن . ارتكدػػوا انتهااػػػاتف ألّمػػػ  و موحقػػ اعػػػات الػػد اع الػػػرا  هػػػ  اجلػػي  و و  مػػن الّشػػػرةة
الػػري تتيػػاؿ اعناػػس ةديعػة مػن ا طػأ هػػو اعتدػار الّتجػػاوز الػري عػػاـ بػم ىيّػػ  الّسػلطات العاّمػػة 

يعػين انػم تػ  صػايأ القػوؿ بػأف اػ  ] "العنػ  مػن حيػث اتػ " منهػا ما اػان  .ارتكدم جمرموف
 37[.عن  يعد عناا مهما ااف مصدرع

 ينػػايريف »اف  2998وجػػاء يف التقريػػر الػػدوري اليػػا  الػػري عدمتػػم ايكومػػة اجلزائريػػة يف 
 إىل عػػػػّدة  يهػػػػا شػػػػ عػػػػدؿ يلػػػػوزارة ال مػػػػرارةاملرصػػػػد الػػػػوةين يقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف  ا عػػػػّدـ2995
عد وزارة القضاء  ا وافعريالتاعماؿ  حوؿ ىارسةزات  ا يف ذل  اّدعاءات تجاو حاعت ل

بانتظاـ يف حالة ما  ارسلع إىل  ي  الّنواب العاّمني تعليمة تطالده  باتأ حتقيقات عضائّية
وبالنسػدة للسػلطات  38«.إذا عّدمع شكاوي عل  اساس اياعت املوثقة من ةػرؼ املرصػد

مػػن ةػػرؼ  «حػػاعت عليلػػة»يال مػػا هػػي إع جتػػاوزات ترتكػػال يف اجلزائريػػة  ػػلف ىارسػػة التعػػر
 .«اإلرهاب املدّمر»الرين يصدوف  طر  « اة اجلزائر»

 إنكار ضمني. 3.3
هنا يف الارع اليالث مػن  ػروع اإلنكػار الر ػيا تػدا   السػلطات عػن اإلجػراءات املتدعػة مػن 

مػا حيػدث هػو »ي اّف ةرؼ الدولة عل  اساس امػا تػد   يف هيكػ  ظػروؼ اسػتينائيةا  عػ
 ػػػاإلجراءات القاسػػػية تعتػػػر ضػػػرورية بالنسػػػدة للنظػػػاـ يف حربػػػم ضػػػد اإلرهػػػاب . «مػػػرر دتامػػػا

إف اسػػػػتعماؿ الضػػػػرورة هنػػػػا اتريػػػػر . اخل...واألصػػػػولية وذلػػػػ  للااػػػػاظ علػػػػ  األمػػػػن الػػػػوةين
 لػ  . ملمارسة التعريال هو بالطد  عػدق اقػدـ هػرع الظػاهرة اإلجراميػة ناسػها وشػرعيمعنوي 

 عػػ  ذلػػ ا  يف« ترتػػال»سػػد، يف التػػاريد ابػػدا اف حكومػػة مػػا بػػّررت التعػػريال بػػالقوؿ امػػا ي
ب  ااف دائما لزاما عليها ترير التعريال باستعماؿ مصطلاات ذرائعية ومناعية حتم  معي 

 .«الضرورة»
 : هرا رزاؽ بعرة يرر استعماؿ السلطات لإلجراءات القاسية اضرورة لتطدي، القانوف

 ذلػػػ ف امػػػن املػػػواةننيا  ػػػنان نػػػر ض اعتدػػػار الضػػػم ة التقييػػػدعم  الّدولػػػة سػػػلطعنػػػدما تسػػػت
ـّ دتارسهي سلطة  و  اّصّية ضروريّة للّدولة إما . اعنا  39.واننيتطدي، القألج   القّوةب ادأ عا

يف ايقيقة ع داعي إىل الداث عػن الػدعئ ا  رجػاؿ األمػن اناسػه  يعرت ػوف بتجػاوزه  
صػػػاايف يف جريػػػدة )ايػػػوار الػػػري جػػػرف بػػػني روبػػػرت  يسػػػ   للاػػػدودا امػػػا هػػػو ايػػػاؿ يف

ا صػػاحال »واحػػد املػػوظاني الػػر يني اجلزائػػرينيا ذلػػ  ( الريطانيػػة إلندبنػػدنعا الرجػػ  احملػػرـت
 :الري يقوؿ «  والعدد امل لص للنظاـ العسكري اجلزائرييالتعل مناملستوف العايل 
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 ػلذا . ءه  واوعده ا إم  تاضدوفيا روبرتا  ال اف تعل  اف هناؾ اناس  قدوا نسا انظػر
ن انػػم مػػن الواجػػال ظػػوجػػدت رجػػو وتظػػن انػػم علػػ  علػػ  رطػػة عػػزرة يف عريػػة مػػاا حسػػناا اع ت

  40هرا اإلنساف إذا ااف بلمكان  إنقاذ حياة ا  اولئ  الناس؟" ضد"علي  اف تق  
 لكػػن هػػرع اعػػرار»: ا مثّ يقػػوؿ«"تعػػريال"اعػػرا  "ضػػد"عػػوض »: ويعلّػػ، الصػػاايف عػػائو

 41«.إسرائي  ارل  ولكن ص يكن لدف زميلي اجلزائري رّد عل  هرع العدارة
للتعػػريال يف مراػػز اعحتجػػاز شػػاةوناؼ؟ ع احػػد  ػػرا  «موعػػد الّلاػػاـ»وملػػاذا ُيسػػتعم  

( ذي ابزر ػػرصػػاايف يف األسػػدوعية الريطانيػػة )ةػػرح هػػرا السػػفاؿا ولكػػن جػػوف سػػويين علػػ  
مػػػن امل ػػػابرات العسػػػكرية اػػػاف عػػػد  عػػػ  ذلػػػ  عنػػػد يػػػروي انػػػم عابػػػ  صػػػاا يا جزائريػػػا مقربػػػا 

لقػد بػّرر هػرا األ ػ  اعسػتعماؿ الوحشػي هلػرع . إعونم عن جمزرة حصػلع يف منطقػة املديػة
اتظنػوف اّف اولئػ  الرجػاؿ الػرين يقتلػوف النسػاء والولػداف سػوؼ »: اخلة تريػرا بسػيطا بقولػم

 42«!يرتاوف اصدعاءه  بدوف اللجوء إىل التعريال؟ ع
مػػا  «املكػػّرمني»جوء إىل التعػػريال بكػػ  الوسػػائ  لػػم تريراتػػم بالنسػػدة للنظػػاـ واعوانػػم  ػػالل

ميوتػػػػوف    رجالنػػػػا ميوتػػػػوف ااألبطػػػػاؿا ورجػػػػاهل». «جمػػػػرمني حقػػػػ ين»داـ ذلػػػػ  ميػػػػارس علػػػػ  
امػا تقػوؿ وزيػرة   44ا«لػوفع نستطي  الّتكّل  عن انتهاؾ حقوؽ الّػرين يقتُ » 43ا«االكوب

يا تلػػ  هػػي عدػػػارات ىيلػػي النظػػاـ الػػػ  تػػدؿ علػػ  اعػػػرتا ه  العػػدؿ السػػابقة ليلػػ  عسػػػوو 
 .الضمين لضرورة استعماؿ القم  والتعريال من جانده 

نقػػػ  الػػػداتور مايكػػػ  بيػػػ  مػػػن املفسسػػػة الطديػػػة يف تقريػػػرع عػػػن التعػػػريال يف اجلزائػػػر اف  
ايكومػػػػة اجلزائريػػػػة عػػػػدمع ثوثػػػػة نقػػػػاط د اعيػػػػة اساسػػػػية يف رّدهػػػػا علػػػػ  اعاامػػػػات حػػػػوؿ 

 :يال النظاميالتعر
اوعا إف انتهااات حقوؽ اإلنساف ليسع نظاميةا ولكنها ردود متاّهمة عل  اعنتهااػات 
. الػػ  يقػػـو دػػا إرهػػابيوف جتػػاع عػػائوت واصػػدعاء اعػػواف الشػػرةة واجلنػػودا ولػػو امػػا تػػ  مقدولػػة

ة هػػػي وايجػػػة اليانيػػػة الػػػ  تسػػػتعملها السػػػلطات اجلزائريػػػة لتريػػػر التعػػػريال هػػػي اف هػػػرع املمارسػػػ
الوسػػػيلة الوحيػػػدة جللػػػال املعلومػػػات األساسػػػية ملنػػػ  حػػػدوث اعمػػػاؿ وحشػػػية ا ػػػرف مػػػن ةػػػرؼ 

والد اع اليالث هو انم رت  حدوث تعّسػاات يف املاضػي تػ  امػا . اجلماعة اإلسومية املسلاة
 45.اوعاع اخف

 إدانة الُمدين. 4.3
لسػلطات اجلزائريػة لقد جعلع تقارير وبيانات وتصرحيات منظمات حقوؽ اإلنساف إنكػار ا

صػػعداا ىػػا د ػػ  هػػرع السػػلطات إىل الػػرد عليهػػا بيضػػالا وذلػػ  بشػػن هجػػـو معػػااس علػػ  
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 .«اعػػػػرؼ حامػػػػ  الرسػػػػالة»سػػػػجّ  اولئػػػػ  الناعػػػػدين اناسػػػػه ا متدعػػػػة يف ذلػػػػ  اسػػػػرتاتيجية 
إف هػػرع ا طػػػة . الناعػػدوف متهمػػػوف بالناػػاؽا وبانعػػػداـ األمانػػة وحػػػىت باإلرهػػاب اإلعومػػػي 

. يا للرد الر ي يستعم  يف حالة ما إذا تعني اف  طاب اإلنكار ت  عئ،تعد بديو تكتيك
ولكػػػن مهمػػػا بلػػػل اإلنكػػػار املػػػاار مػػػن ذاػػػاء وعػػػوة إعنػػػاعا  مػػػن تػػػ  املمكػػػن اف إلػػػو مػػػن 

لرا  لنم تالدا ما ُيصطاال اإلنكار دجمات عل  مصدر املعلوماتا مشػككا . تصّدعات
 .ية الناعدينيف صاة اعاامات ومتسائو عن مدف مصداع

مػن ةػرؼ حكومػات ا ػرف ومنظمػات  «إدانػة اإلرهػاب»إف ايكومة اجلزائرية ترحػال بػػ
ت  حكوميةا لكّنهػا تػر ض ر ضػا باتّػا اػ  األسػئلة املوّجهػة هلػا حػوؿ احػرتاـ و ايػة حقػوؽ 

تػػدّ   يف الشػػفوف الدا ليػػة للػػدود ومسػػاس بالسػػيادة »وتػػدينها علػػ  اسػػاس امػػا  ااإلنسػػاف
 مػػػػيوا ذاػػػػرت . تهمػػػػة ناعػػػػديها بانتهػػػػاج الكػػػػرب املقصػػػػود والتايّػػػػز السياسػػػػيا م«الوةنيػػػػة

 2997منظمة العاو الدولية اف املمي  اجلزائري لدف األمػ  املتاػدة ينيػ  صػرّح يف ا ريػ  
لػػػػديها بيػػػػداتوجيا تامضػػػػة حػػػػوؿ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػافا مشػػػػادة للجهػػػػاز »بػػػػأف هػػػػرع املفسسػػػػة 

ضائم إع القدرة علػ  إعػادة إنتػاج ا كػار السػّيد او الد وعراةي الستاليين الري ع يعطي ألع
 .ا واامتها بنشر ادعاءات ت  مفادة وااذبةا دوف اف تيدع هرع اعاامات46«الّزعي 
الّتقريػػر الػػّدوري للجزائػػرا سػػئ   تػػتاّاص لّلجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػافعنػػدما اانػػع او 

عتقػػد اّف إف اػػاف ي( سػػويس رومنػػد) ويسػػريّةيونيػػة ستلاز يف عنػػاة شّمػػد صػػال دمػػري السػػا  
بينمػػػػا  يف اجلزائػػػػرا قػػػػوؿ اّف هنػػػػاؾ تعػػػػريالتعنػػػػدما  أتا طػػػػعػػػػد كوميّػػػػة اياملنظّمػػػػات تػػػػ  

 :أجاب ا عكس ذل  ؿتقو السلطات 
الّدوليّػػػػة  العاػػػػو املقصػػػػود منّظمػػػػة)اعػػػػوؿ اّف هنػػػػاؾ منّظمػػػػات تػػػػ  حكوميّػػػػة . نعػػػػ ا إةوعػػػػا

علػ  اػ  حػاؿ ةػرعه ا و و    ع كهػ  شػدكاا  الّتاليليّػةالّػ( والادرالّية الّدولّية يقػوؽ اإلنسػاف
اانػػع  عػػو   ا ءاعلػػ  اّف اّدعػػا الػػري يػػدؿبالػػّدلي   ابػػدا إّمػػ  ص يػػأتوا. هػػي إعّ اّدعػػاءات  مػػا

 47.لوعائ مّنا اف منّر من اعّدعاءات إىل اتطلال هناؾ منهجّية علمّية ت. وعائ  حقيقية
 2999ريػػػػػ  با 8أ للّتلاػػػػػزة اجلزائريّػػػػػة يػػػػػـو دمػػػػػري يف تصػػػػػري ويف مناسػػػػػدة ا ػػػػػرفا نػػػػػّدد
( األمريكػػػػي)ف مرصػػػػد حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاو  منّظمػػػػة العاػػػػو الّدوليّػػػػة: باملنظّمػػػػات تػػػػ  ايكوميّػػػػة

 العمػ  علػ  تيريػةب يعػاك اّامهػا ا و حػدود وبػ راسػلوفالادرالّية الّدولّية يقوؽ اإلنسػاف ومو 
 لعامليػػةسػػئ  عػػن مواعػػ  املنّظمػػة اوملّػػا  48«.عاضػػية للجزائػػر لتوجيػػم ضػػربةاهػػداؼ سياسػػّية »

تقدق اناسه  انموذج »عاتال هاتني اهليأتني عل  ضّد الّتعريال ومرصد حقوؽ اإلنسافا 
 49«.حرب ضّد العاص اليّالثحتّوهل  إىل  عت و عاملي م  اللضّ ل
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 اعتراف جزئي. 5.3
 «عػػػػػػنياأل يفذّر الّرمػػػػػػاد »تسػػػػػػتعم  السػػػػػػلطات هػػػػػػرا النػػػػػػوع مػػػػػػن ا طػػػػػػاب الّر ػػػػػػي حملاولػػػػػػة 
 هػي تعػػرتؼ جزئيػا بأّمػػا . والّت ايػ  مػػن ا يػة اعنتقػػادات املوجهػة هلػػا ملمارسػااا اإلجراميػػة

وعػػػد تلجػػػأ . تعػػػّرب وحتػػػاوؿ إعنػػػاع الػػػراي العػػػاـ بػػػأف حجػػػ  تلػػػ  املمارسػػػة تػػػ  مهػػػّ  وتا ػػػم
السػلطات يف ذلػػ  إىل اسػػتعماؿ عػّدة ةػػرؽ  ػػا يف ذلػ  اللجػػوء إىل اسػػتعماؿ مصػػطلاات 

 .«التجاوزات» مي ( ختاياية)
 –عائػد اراػاف اجلػي  اعنقػويب  –انكر مف راك عل  سػدي  امليػاؿ اجلنػراؿ شمػد العمػاري 
انػػا اعػػارض ىارسػػة »: ا  قػػاؿ(جتػػاوز)ىارسػػة التعػػريال تػػ  انػػم عػػرف ذلػػ  بػػاعرتاؼ جزئػػي 

لقد عاىن جيلُنا ايػ اك منػم وعشػُع ش صػياك معراػة اجلزائػرا  لػ  ارتػال بػأي حػاؿ . التعريال
ع اعػوؿ اف التعػريال ص ميػارس ولكػن المػا وعػ  . ألحػواؿ يف توظيانػا ميػ  هػرع الطػرؽمػن ا

ما جدوف التعريال عندما يشرع اإلرهابيوف يف الدكػاء بعػد … ذل  اجرينا حتقيقاك يف األمر
 50«؟" ىلدىلعو "نص  ساعة من اعستنطاؽ ويقولوف 

 الّسػػلطات اجلزائريّػػة إىل يّػػةنّظمػػة العاػػو الّدولويف رّد علػػ  انتقػػادات وااامػػات وجهتهػػا م
اجلزائػػر ع إف » :املميّػػ  الػػّدائ  اجلزائػػري لػػدف األمػػ  املّتاػػدة يف نيويػػورؾ عدػػد اللّػػم بعلػػيعػػاؿ 

لػػيس هنػػاؾ [ .].. تػػر ض اعنتقػادات اعنتقائيّػػة امػػا تقدػ  اّي انتهػػاؾ يقػػوؽ اإلنسػافا امػػا
س هنػاؾ اشػ اص او منّظمػات ا امػا انّػم لػياية دولػة يف العػاص ع تػداس  يهػا تلػ  ايقػوؽ

هنا إذف يعرتؼ املسفوؿ اجلزائري اف هناؾ عػدـ  51«.تستطي  اف تزع  اّما ضم  اإلنسانّية
احرتاـ يقوؽ اإلنساف يف بودع لكن ع يعد ذلػ  انتهااػا  طػ ا مػا داـ ميػ  ذلػ  حيصػ  

 (!عل  حد زعمم)يف ا  بلداف العاص 
ف و ف الّيمػا  عشػر التّػابعو ا راء املستقلّ سية اف اليسارية الارن ليراسيوفوذارت صاياة 

بػػالّتقرير املقػػّدـ مػػن ةػػرؼ ايكومػػة ص يقتنعػػوا ع لّلجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف جنيػػ  
 ةرئيسػػ وعلقػػع. وع حػػىّت بأجوبػػة و ػػدها ألسػػئلته  2998 يوليػػو 12و 12ومي يػػاجلزائريّػػة 

وحػوار  مناعشػات رياضػّية» ػد اجلزائػري بأمػا علػ  ردود الو ( الارنسػّية)الّلجنة اريستني شػين 
ا حيػث يتسػ  للػّنصّ  «والعػاـ جػداالقػانو  »ب  اا راء األىّيوف للطّ  تأس  ا بينما«ةرشاف

لية ا شال وإنكار ايقيقػة عل  اما ام  س طوا  .دعة ملموسة ةوياتقد إىل اي ضمو يبال
حػػػػوؿ  تواصػػػػلةوايجػػػػج امل ليمػػػػوض يف الّتوضػػػػيااتا»وااػػػػدوا اف  االػػػػ  اسػػػػتعملها الو ػػػػد

 اتػػػفدي ترضػػػهاع اصػػػداع يف األزمػػػة  نيمػػػفامرة او مسػػػفولّية األوربّيػػػو ا (األجنػػػي) التػػػدّ  
ةػالدوا اللجنػة الكي  من  ػراء »وذارت واالة األنداء الارنسية اف  52«.طورة الوض را  ظن

لّتعػػػػػػريالا معتمػػػػػػدين يف ذلػػػػػػ  علػػػػػػ  شػػػػػػهادات  اىلإبليػػػػػػاح بتوضػػػػػػياات حػػػػػػوؿ الّلجػػػػػػوء 
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الّتقريػر والو ػد اجلزائػري ص  تػ  اف ااععتدػار  ػارج اجلزائػر ردّ ألش اص املعاجلني يف مرااػز ا
ورّد رئػيس  53«.واّادوا عل  اّف الااعلني املعػرو ني لوحقػوا وعوعدػوا" للّتجاوزات"يتطرّعوا إعّ 

ع انػػا  صػػراحةكػػ  ب هلػػا ػػال اف اعو » :بػػالقوؿ صػػال دمػػريالالّسػػا  شّمػػد الو ػػد اجلزائػػري 
جلماعػة اإلسػومّية ي اإرهػاب جمرمػ مقابػ  "إرهاب الّدولة"عندما  عع المة اك جد امندهش
شػػاوع مػػن  ػػوؿ ذلػ  اعدعػػاء بػػأف عمػػ  الدولػة مهمػػا بليػػع عػػوة بشػػاعتم ع  54ا«املسػّلاة

 ػػػػال اف يعػػػػد انتهااػػػػا يقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وع اف يوصػػػػ  باإلرهػػػػاب ألنػػػػم مقارنػػػػة بلرهػػػػاب 
 ػدمري يعػرتؼ إذف . يابػة جتػاوزات ص تدلػل درجػة اإلجػراـ ع تػ اجلماعات املسلاة  هو  

اجلماعػػػة اإلسػػػومية »مقارنػػػة  ػػػا تاعلػػػم  «ارحػػػ »بػػػأف الّدولػػػة ترهػػػال وتعػػػّرب ولكػػػن بدرجػػػة 
 .«املسلاة

 تفسير للردود الرسمية .4
متناعضػػػةا ( ايػػػريف والتػػػأويلي والّضػػػمين)تدػػػدو العوعػػػة بػػػني الاػػػروع اليوثػػػة لإلنكػػػار الر ػػػي 

ويصػػعال بالاعػػ   هػػ  ايػػ  ميكػػن لػػناس املوظػػ  ايكػػومي اف يقػػوؿ اشػػياء تدػػدو يف تايػػة 
ع شػيء »عي مػيو اّف اي  ميكػن ألحػد اف يػدّ   ؟يف  ف واحد التضارب م  بعضها الدعض

هناؾ »؟ يف حقيقة األمر «ما حيدث مرّر»يف الوعع الري يفاد  يم هو ناسم اّف  «حيدث
ا (واعنتهااات الاادحة األ رف يقػوؽ اإلنسػاف)يال  طاب ر ي ثابع  يما إص التعر

إف هػرع املوحظػػة ثابتػػة  55«.وعناصػر الػػرّد الر ػي مرتابطػػة سياسػيا ومكّملػػة لدعضػها الػػدعض
سػرتاتيجية يف إلواػدؼ هػرع ا. وعاّمةا حيث تنطد، عل  ا  األنظمة الػ  دتػارس التعػريال
وحترياهػػػػا بالتشػػػػكي  يف اػػػػ   ااـالػػػػرّد الر ػػػػي إىل تاػػػػادي اهلجمػػػػات الػػػػ  تشػػػػّن علػػػػ  النظػػػػ
 .التعريال وت ها من األعماؿ الوحشية واإلجرامية األ رف

اوعا ضػد الػّرد الّر ػي : املقاومػة علػ  صػعيدينعلػ  اّما ضػاايا التعػريال  هػ  مرتمػوف 
الػػري يصػػرؼ النظػػر عػػن شػػهاداا  حػػوؿ التعػػريال علػػ  اسػػاس امػػا تػػ  صػػاياةا وثانيػػاا 

وتدػدا . لاظاعة مػا اعرت ػوع مػن اعمػاؿ  ػلم  يوعػوف مػا يسػتاقوف ضد اعدعاء الر ي بأم 
: بتلػػػ  الكلمػػػات الّرهيدػػػػة( اجلػػػود)هػػػرع املقاومػػػة مػػػن اللاظػػػة الػػػ  يتاػػػػّوع  يهػػػا املسػػػتنط، 

ومػن مثّا  لنّػم بالاعػ   «.اصرخ اما تريدا ع احػد سػوؼ يصػّدع  عنػد  روجػ  مػن هنػا»
مػن األايػد انػم  عػ  شػيئاا وإع ملػاذا حصػ  »ع يصّدؽا ب  ويُنظر إليم انم مرنال ارل ا 

ويف الػػرد الر ػػي ميكػػن عػػراءة اف الضػػاايا يكػػربوف وامػػ  إرهػػابيوف والدولػػة  «لػػم مػػا حصػػ ؟
 .وفاقتعاملع معه  و قا للقانوف وام  لقوا ما يست

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org معهد الهوڤار



 منظور سياسي 
 

 

161 

+ + 

+ + 

إىل جانال اسرتاتيجية اإلنكار هرعا تستعم  السلطات تقنية ا ػرف لتاػادي اهلجمػات 
وذلػػ   ا  علػػ  ناعػػديها مداشػػرة وتشػػك  يف ادعػػاءاا  لتشػػويم  عػػته  هػػي تػػتهجّ . ضػػدها

هنػػػا تلجػػػأ السػػػلطات إىل اسػػػرتاتيجية . لصػػػرؼ األنظػػػار عػػػن اعنتقػػػادات الػػػ  تتلقاهػػػا مػػػنه 
دين»او  «عرؼ صاحال الرسالة»

ُ
ا وذل  عندما ع تستطي  إنكار الّته  اليّػا او «إدانة امل
إف هرع الطريقة يف واع  األمر عامليػة وع تقتصػر . نايهاصراحة او عندما ع جتد تريرا تقنيا ل

عل  اجلزائػر  اسػالا واليابػع اّمػا تسػتعم  دػدؼ التيطيػة علػ  األمػاان الػ  إاػ، او ع 
 .يلي،  يها ا طاب اإلنكاري

واحػػد التػػأويوت األساسػػية لسياسػػة اإلنكػػار الر يػػة هػػو اّف السػػلطات دتػػارس التعػػريال 
و يمػػػا يلػػػي دعػػػ  هلػػػرع النظػػػرة باعستشػػػهاد بتػػػاريد . ا تاعػػػ  ذلػػػ  عػػػو ولكنهػػػا تكػػػّرب امػػػ

 .وةديعة وىارسات النظاـ العسكري اجلزائري
 هػو يسػيطر علػ  . إّف اجلي  اجلزائػري هػو املاسػ  ايقيقػي والاعلػي للسػلطة يف اجلزائػر

ر  مػن الدػديهي إذف اف تكػوف الػردود الر يػة علػ  تقػاري. النظاـ السياسػي الػم ويػتاّك   يػم
التعريال ىوة من ةرؼ املفسسػة العسػكريةا تلػ  املفسسػة الػ  ورثػع الكيػ  مػن التعػالي  

والتعّهد علػ  ىارسػة التعػريال . واعسرتاتيجيات ايربية والتقاليد واليقا ة العسكرية الارنسية
تارإيػاا اسػتعملع  رنسػا التعػريال يف . بطريقة نظامية هو جزء مهّ  من تراثها اعسػتعماري

زائػػػر يف شاولتهػػػا لتاطػػػي  املطالدػػػة باسػػػتقوؿ الػػػدودا واختػػػرت منػػػم  ليػػػة نظاميػػػة لسػػػا، اجل
 . املقاومة املسلاة من صاوؼ السكاف

إّف اتلدية الضداط الرين يقػودوف القػوات املسػلاة اجلزائريػة اليػـو ويسػيطروف علػ  اييػاة 
نسػػية الػػ  تّت ػػر التعػػريال  السياسػػية يف الػػدود اػػانوا عػػد تعّرضػػوا لوسػػرتاتيجيات ايربيػػة الار 

الارنسػػي وص  يوالكيػػ  مػنه  شػػاراوا  عػػو يف اجلػي  اعسػػتعمار . اوسػيلة مػػن اهػ  وسػػائلها
ينضموا إىل املقاومة اجلزائرية إعّ يف اوا ر ا مسيناتا حني اصدأ واضػاا اف اجلزائػر علػ  

العػريب بل ػ ا  ومػن بػني هػفعء الضػداط نػرار اللػواءات  الػد نػزارا. وش  انتزاع استقوهلا
شمد العماريا عدد املال  عنايزيةا مصػطا  شػلويفا شمػد تػوا  وبػن عدػاس تزيّػ  والعقيػد 

 .وت ه  علي تونسي
ا ختػػرّج مػػن املدرسػػة العسػػكرية 2918 ػػاللواء  الػػد نػػزار مػػيوا الػػري ولػػد يف باتنػػة سػػنة 

ا « اجلزائػػرينيالاػػوج اليالػػث عشػػر للقناصػػني»ي  الارنسػػي يف بػػاجلبالقليعػػة واصػػدأ ضػػابطا 
تلّقػ   2964ويف سػنة . لولتااؽ يػي  التاريػر الػوةين 2958منم يف ابري   « رّ »الري 

ا عدػػػ  اف يقػػػود اتيدػػػة (اعحتػػػاد السػػػو يا  سػػػابقا) « رونػػػز»تػػػدريدا يف األاادمييػػػة العسػػػكرية 
بعػػػد ذلػػػ  التاػػػ، باملدرسػػػة العليػػػا . 2967جزائريػػػة إىل مصػػػر اثنػػػاء حػػػرب السػػػّتة ايػػػاـ يف 
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ا مث اصػػػػدأ لػػػػواء  نائدػػػػا لػػػػرئيس 2979عػػػػاد املنطقػػػػة العسػػػػكرية الياليػػػػة يف . رب بدػػػػاريسللاػػػػ
واػػاف مسػػفوع . 2986ا عدػػ  اف يصػػدأ عائػػدا للقػػوات الريػػة يف سػػنة 2984األراػػاف سػػنة 

ا وتػػوىّل مهػػاـ رئػػيس ألراػػاف 2988علػػ  حالػػة الطػػوارئ اثنػػاء األحػػداث الّداميػػة يف ااتػػوبر 
امػػا يعػػد اجلنػػراؿ نػػزّار . 2992نةا مثّ د ػػ  ايكومػػة سػػنة اجلػػي  يف نػػو مر مػػن ناػػس السػػ

اعلػػػس األعلػػػ  »وعػػػد اػػػاف عضػػػوا يف  2991احػػػد ااػػػر مسػػػفويل ومػػػدبري انقػػػوب ينػػػاير 
 . الري اّونم اجلي   لاا للرئيس الشاذيل بن جديد عقال ذل  اعنقوب «للدولة

بػػػاجلزائر  2919ة واللػػواء شمػػػد العمػػػاريا حاليػػػا رئػػػيس األراػػاف يف اجلػػػي ا ولػػػد يف سػػػن
إىل جػػػي  التاريػػػر الػػػوةين يف  «ياػػػرّ »اػػػاف ضػػػابطا يف اجلػػػي  الارنسػػػي عدػػػ  اف . العاصػػػمة
لعػػػػال دورا ادػػػػ اا إىل جانػػػػال  الػػػػد نػػػػزارا يف عمػػػػ  املػػػػدنيني يف احػػػػداث ااتػػػػوبر . 2958
ا وتػػػراس  يػػػال، القػػػوات ا اصػػػة 2991رُعّػػػي إىل رتدػػػة لػػػواء سػػػاـ يف شػػػهر جويليػػػة . 2988

 . صيصا حملاربة اإلسوميني 2991سدتمر  ال  ُاّونع يف
ااف يف .   ااف ضابطا يف اجلي  الارنسي اثناء حرب التارير اجلزائريةاواللواء شمد تو 

 2961ويف سػنة . ا اي عدي  اعسػتقوؿ2962منم يف  « رّ »لسوح املد عية و 64الاوج 
را ويُعػػرؼ باعستئصػػايل اػػاف مستشػػارا  الػػد نػػزّا. تلقػػ  تػػدريدا يف مدرسػػة الػػدرؾ الارنسػػية

الرهيػػال الػػري يتمتّػػ  بيقػػة سػػعيد سػػعدي ورضػػا مالػػ ا حيػػث يُعػػد بالنسػػدة هلمػػا حلقػػة ربػػ  
 .بارنسا

تعرض مػيو جيػدا عػن اولئػ  الضػداط ( املدعو اليو )ولعّ  حالة الضاب  علي تونسي 
ـو يعػربوف الرين اانوا باألمس إباف اعحتوؿ يعّربوف الشعال حتع لواء  رنسا وما زالػوا اليػ

اػػاف تونسػػي ميػػارس . يف عهػػد اعسػػتقوؿ بعػػد اف تلقػػوا مناصػػال مهمػػة وحساسػػة يف الدولػػة
وهػػو اخف حيتػػ  منصػػال املػػدير العػػاـ لممػػن  االتعػػريال لصػػال  رنسػػا اثنػػاء احتوهلػػا للجزائػػر

ولػػد . الػػوةين اجلزائػػريا املفسسػػة الر يػػة املعرو ػػة باعرتا هػػا جػػرائ  التعػػريال يف حػػ، الشػػعال
وهػػػػو ابػػػػن الطيػػػػال تونسػػػػيا الػػػػري اػػػػاف ضػػػػابطا عسػػػػكريا  رنسػػػػيا حػػػػىت  2914يف  بارنسػػػػا
تػػرّ  علػػي تونسػػي يف امليػػرب حيػػث اػػاف ابػػوع مػػ  اجلػػي  الارنسػػي هنػػاؾا وحيمػػ  . تقاعػػدع

ولكػػن بعػػد ذلػػ   2962التاػػ، يػػي  التاريػػر الػػوةين سػػنة . جنسػػيتني الارنسػػية واجلزائريػػة
تػػػرب )  للجػػػي  الارنسػػػي يف سػػػيدي بلعدػػػاس باػػػرتة عصػػػ ةا ُوجػػػد يف املكتػػػال اليػػػا  التػػػاب

املتكونػػػة مػػػن إضػػػا يني  «اومنػػػدوس العاصػػػاة»اػػػاف عضػػػوا يف الارعػػػة العسػػػكرية (. اجلزائػػػر
  56.مست دمني من ةرؼ امل ابرات الارنسية
لتعالي  والطرؽ العسكرية الارنسػية اثنػاء تػدريداا  لوهناؾ ضداط   روف اي وف تعّرضوا 

 . الارنسية  وؿ اوا ر السدعينات واليمانيناتيف األاادمييات العسكرية 
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ولقػد مػػورس اوؿ اسػػتعماؿ نظػامي موسػػ  للتعػػريال مػػن ةػرؼ السػػلطات اجلزائريػػةا الػػ  
 اػػي شػػهر ااتػػوبر مػػن . 2988يسػػيطر عليهػػا اولئػػ  التػػابعني للجػػي  الارنسػػيا يف سػػنة 

لطوارئ واعط  حالة ا( رئيس اجلمهورية  نراؾ)ناس العاـا  رض اللواء الشاذيل بن جديد 
ووضػػػػػػعع . اإلذف للجػػػػػػي  باسػػػػػػتعماؿ األسػػػػػػلاة األتوماتيكيػػػػػػة ضػػػػػػد املػػػػػػدنيني املتظػػػػػػاهرين

السػػلطات اإلداريػػة واملدنيػػة واألمنيػػة حتػػع اوامػػر اللػػواء السػػامي عدػػد ا  بلهوشػػاتا نائػػال 
اانػػع مصػػػال . وزيػػر الػػد اع ورئػػػيس األراػػاف يف اجلػػي ا و الػػػد نػػزار نائػػال رئػػػيس األراػػاف

اعطيػػػع اوامػػػر لقػػػوات األمػػػن بػػػلةوؽ النػػػار علػػػ  . ادة اللػػػواء شمػػػد بتشػػػنياألمػػػن حتػػػع عيػػػ
اػػاف القمػػ  وحشػػياا (. 122ايصػػيلة الر يػػة اانػػع )اجلمػػاه  وعتػػ  اايػػر مػػن الػػ  مػػد  

حيػػػث اعُتقػػػ  عػػػدة مئػػػات مػػػن الشػػػداب ومػػػورس التعػػػريال علػػػ  نطػػػاؽ واسػػػ  يف شطػػػات 
اشػػػػػ اص ايػػػػػ وف حتػػػػػع  امػػػػػا مػػػػػات  57.الشػػػػػرةة والػػػػػدرؾ وثكنػػػػػات امل ػػػػػابرات العسػػػػػكرية

 58.التعريالا  ا يف ذل  األةااؿ
وعػػػػد اػػػػاف رد  عػػػػ  الشػػػػارع اجلزائػػػػري علػػػػ  هػػػػرع اجلػػػػرائ  معتػػػػراا حيػػػػث اداف امليقاػػػػوف 
وشاضػػػػػروف وةػػػػػوب اجلامعػػػػػات اعسػػػػػتعماؿ املفسسػػػػػا  للتعػػػػػريال بكػػػػػ  اشػػػػػكالم الددنيػػػػػة 

اما ُ   حػوايل  60«.موحقة ىارسي التعريال مهما ااف مستواه »ا وةالدوا بػ59والناسية
وتظػػػػػاهر ثػػػػػوث  عؼ ةديػػػػػال وىػػػػػرض دا ػػػػػ   61.الػػػػػ  إمضػػػػػاء لشػػػػػكوف ضػػػػػد التعػػػػػريال

ويف  62«.ع للتعػػػػػريال وع للجوديػػػػػن»: مستشػػػػػا  مصػػػػػطا  اجلػػػػػامعي بالعاصػػػػػمة بػػػػػالقوؿ
موحقػة اػ  الػرين مارسػوا »ش صػا مػن ابنػاء شػهداء حػرب التاريػر  411تصريأ ةالػال 

  63«.امروا بتل  املمارسات التعريال ضد الشعال اجلزائري واولئ  الرين
ختػرج إىل العلػن  2988ويف اخونة األ ػ ة بػدات حقػائ، واسػرار حػوؿ احػداث ااتػوبر 

 قػػد ذاػػرت  64.إعومػػي بػػني ادػػار املسػػفولني األمنيػػني والسياسػػيني وذلػػ  مػػن  ػػوؿ تراشػػ،
ن اللندنيػػة الناةقػػة بالعربيػػة اف اجلنػػراؿ شمػػد بتشػػني الػػري اػػاف مسػػفوؿ األمػػ افجريػػدة الزمػػ

نائػال )مهمػة اسػتعادة األمػن إىل جانػال اجلنػراؿ  الػد نػزار  العسػكري  نػراؾ واسػندت إليػم
هدد  صػومم باػتأ ملػ  التعػريال واللجػوء إىل احملػاا  الدوليػة لاػتأ ( رئيس األرااف يومها

وذاػػػرت الصػػػاياة اف اجلنػػػراؿ بتشػػػني اعػػػرتؼ بػػػأف مراػػػز  65.تلػػػ  األحػػػداث حتقيػػػ، حػػػوؿ
وسػجن  يػم  ااؾ إىل مراز للتعريال بدؿ التدريال العسكريسيدي  رج بالعاصمة حتوؿ  نر

اش اص مػن ضػواحي اجلزائػر العاصػمة وهػفعء يعر ػوف جوديهػ  بأ ػائه  ايقيقيػة ورتػده  
ش صػػػػاا إضػػػػا ة إىل  2167تعػػػػريال لالعسػػػػكريةا واف مدرسػػػػة الداريػػػػة حولػػػػع إىل مراػػػػز 

امػػا ذاػػرت   66.اة ر يػػشضػػرا ووثيقػػة شاوظػػ 262اعمػػاؿ تعػػريال ا ػػرف سػػجلع الهػػا يف 
ص تكػػن شتومػػة وإمنػػا نا ػػة عػػن عػػرارات  2988الزمػػاف اف بتشػػني اعتػػر اف احػػداث ااتػػوبر 
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وااػ  جهػات وصػاها باألعليػة اإليديولوجيػة شاولػة نسػال اعمػاؿ التعػريال يف تلػ   ااجهزة
اجلي  هشاـ عدػود  ذارت الزماف اف الضاب  الساب، يف 68 رويف عدد   67.األحداث إليم
اؿ بتشػػػني  مارسػػػة التعػػػريال علػػػ  مئػػػات الشػػػداب الػػػرين   اعتقػػػاهل  إثػػػر تلػػػ  ااػػػ  اجلنػػػر 

والػػ  اػػاف  ااألحػػداثا ويفاػػد اف ثكنػػة سػػيدي  ػػرج التابعػػة للمديريػػة املرازيػػة ألمػػن اجلػػي 
يتػػػوىل شػػػفوما اجلنػػػراؿ بتشػػػني ونصػػػال علػػػ  راسػػػها العقيػػػد رابػػػأ يوسػػػاي مسػػػفوؿ الشػػػرةة 

 .اف حيضرها بتشني بانتظاـالعسكريةا شهدت عمليات التعريال ال  ا
مػػن مثّا ميكػػن القػػوؿ بػػأّف ىارسػػة التعػػريال النظػػامي ليسػػع جديػػدة يف اجلزائػػرا بػػ  هػػي 

يف . جزء ع يتجزا من الطديعة اعستئصالية للنظػاـ ايػاا  واملػنهج األمػين لقادتػم العسػكريني
عسػػكرية الارنسػػية اداة الواعػػ ا يعػػّد التعػػريال بالنسػػدة هلػػفعء الضػػداط اجلزائػػريني ذووا الرتبيػػة ال

ولقد بػات . اسرتاتيجية لوستئصاؿا وهو عنصر اساسي يف سياسة اإلبادة ال  يتمّيزوف دا
اجلػي  منػر بدايػة ايػػرب النػاةقني باسػػ   مػيله  هػرا حنػو اعستئصػػاؿ واضػاا يف تصػرحيات

  بػػدـ إىل اولئػػ  الػػرين لّط ػػوا ايػػديه»:  ػػاللواء  الػػد نػػزار مػػيو نُقػػ  عنػػم عولػػم. 2992يف 
ا اعػوؿ اّف حربػػا عاسػية جػػدا سػػوؼ تشػّن ضػػّده  حػػىت (العػػاـ)السػاهرين علػػ   ايػة النظػػاـ 

سػػػوح اإلرهػػػاب وهػػػرا مزيػػػاف شػػػري ا احػػػد املسػػػت دمني الدػػػارعني ل 69«.استئصػػػاهل  مائيػػػا
هػ  »: عػائو 2995مػارس  24النظاميا يصػرّح يف نػدوة صػااية يف اجلزائػر العاصػمة يػـو 

 اإلرهابيوف يشػدهوف األعشػاب . إنم يدّمرها ع ت ! ب الضارّة؟ عإاةال الدستا  األعشا
الػري   «العم  الػد ء»ذار ألحد الصاا يني وبدوف حتّا  ويف مناسدة ا رف  70«.الضارّة

  71«.اليربيني عامة واألوروبيني  اصة»ااف يقـو بم هو واصاابم اعستئصاليوف لصال 
اف حُيّقػ، دوف اللجػوء إىل التعػريال واعػازر؟  هػ  مػن املمكػن مليػ  هػرا اعجتيػاث التػاـ 

 .بالطد  عا  التعريال بالنسدة هلفعء اعستئصاليني وسيلة ضرورية ترّرها تايته 

 الخاتمة. 5
تكش  تقارير منظمات حقوؽ اإلنسػاف اف التعػريال يف اجلزائػر اصػدأ ىارسػة مفّسسػاتيةا 

تعػػريال ميػػارس بطريقػػة نظاميػػة مػػن وعػػّر اصػػااب هػػرع التقػػارير عػػن علقهػػ  الكدػػ  لكػػوف ال
وعػػػد ااػػػد هػػػرع الديانػػػات العديػػػد مػػػن الضػػػداط . ةػػػرؼ رتلػػػ  األجهػػػزة األمنيػػػة يف الدولػػػة

 .املنشقني الرين  ّروا من دا   الدلد بعد اف شهدوا مي  تل  األعماؿ اإلجرامية

 علػ  تقػارير التعػريال بػأف الػردود رّداتوحي مراجعة منػوذج  طابػات السػلطات اجلزائريػة 
بػػػاي، املقػػػدس يف الكػػػرب »الر يػػػة مػػػا هػػػي إعّ اميلػػػة مطابقػػػة ملػػػا يصػػػام العػػػاص شومسػػػكي 
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 السػػلطات ختتاػػي مػػن وراء  طابػػات إنكػػار ر ػػي لػػيس لتقويػػة ادعائهػػا  72«. دمػػة الدولػػة
 .للشرعية  اسال وإمنا إلنكار ح، املعارضة يف الوجود اصو

ويعػد هػػرا . د علػ  تقػارير التعػرياليلجػأ النظػاـ اجلزائػري إىل  طػاب إنكػار تقليػػدي للػرّ 
وهػػػػي ترتكػػػػال  االنػػػػوع مػػػػن الػػػػّردود منػػػػوذج تااعػػػػ  معػػػػروؼ لػػػػدف سػػػػلطة  قػػػػدت شػػػػرعيتها

ومػا بيانااػا املتناعضػة إع . انتهااات  ط ة يقوؽ اإلنساف اي تُدقي سيطراا علػ  ايكػ 
عػػرؼ "الػػ  سػػرعاف مػػا تسػػتددؿ  نهجيػػة " سياسػػة اإلنكػػار"علػػ  تدنيهػػا عسػػرتاتيجية   دليػػ

 .عند  شلها" املّدعي
اػػػيمن املفسسػػػة العسػػػكرية علػػػ  النظػػػاـ السياسػػػي يف اجلزائػػػر وتسػػػيطر عليػػػم مػػػن  ػػػوؿ 
ضداط تدربوا يف اجلي  الارنسيا اما اما تتدي األساليال والتعالي  العسكرية الارنسية ال  

 وهلػػػػرع املفسسػػػػة تػػػػاريد يف اسػػػػتعماؿ التعػػػػريال ألهػػػػداؼ. تصػػػػ  التعػػػػريال اػػػػأداة نظاميػػػػة
ومػػػرابأ . «اعستئصػػػاؿ مػػػن اجلػػػرور مػػػ  التسػػػرّت »سياسػػػيةا حيػػػث ااتسػػػدع ذهنيػػػة وثقا ػػػة 

ا مػػيوا والتعػػريال النظػػامي الػػري مػػورس  ػػوؿ تلػػ  األحػػداث تعػػد صػػورا 2988ااتػػوبر 
واإلبادات اجلماعية والتعريال وشىت اعنتهااػات األ ػرف . منوذجية لتل  الطديعة اإلجرامية
ملمارسػات  «ةديعػي»شػهدها اجلزائػر اليػـو مػا هػي إع اسػتمرار لكرامػة الػناس الدشػرية الػ  ت

 .النظاـ العسكري اإلجرامية ضد الشعال اجلزائري
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