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منظور سياسي
»بعػػدما تُديػ ُػد دولػػة مػػا شػػعدها او ةائاػػة مػػا منػػما تالد ػاك مػػا تنكػػر ذل ػ
اؼ بوعػوع اإلبػادة
باللجوء إىل األلواف التاليػة مػن ايليػ  ▪ :عػدـ اععػرت ب
اجلماعيػػة ▪ عػػدـ نسػػدة اإلنكػػار املداشػػر إىل ايكومػػة او القػػادة مػػن
الضروري اف يُسند إىل موظاني ونػاةقني [بلسػاف ايكومػة] جمهػولني
▪ إنكػػار وعػػائ اإلبػػادة اجلماعيػػة بقلدهػػا إىل حػوادث مػػن نػػوع ػػر ▪
تق ػػدق املقرت ػػني اض ػػاايا والضػ ػػاايا امقرت ػػني ▪ ع ػػدـ إنك ػػار ا ػ ػ
احػداث اإلبػػادة اجلماعيػػة اسػػالا بػ اعدعػػاء بػػأف الضػػاايا عوملػوا
معامل ػةك حسػػنةك ▪ اإلص ػرار ألةػػوؿ وعػػع ىكػػن عل ػ عػػدـ تػػو ا ػ
املعطيػ ػػاتا وعل ػ ػ تلايػ ػػ ،الػ ػػته و ػ ػػداعهاا واإليػ ػػاح عل ػ ػ ضػ ػػرورة
حتقيق ػ ػػات س ػ ػػتدط التهم ػ ػػة بوع ػ ػػوع إب ػ ػػادة اعي ػ ػػة ▪ التش ػ ػػكي يف
اإلحصػائيات والتصػريأ بػػأف عػدد الضػػاايا ايقيقػػي اعػ مػػن األعػػداد
املتػواترة عنػػد الػراي العػػاـ ▪ مقارنػػة الوعػػائ بتجػػارب ا ػػرف للت ايػ
من ظاعتهػا ولتمييلهػا نلسػدياك ▪ مداعػدة األحػداث وإبقػاء مػدة ةويلػة
بينهػػا وبػػني اياضػػر :طاملػػا وععػػع الواععػػةا هنػػاؾ اليػػوـ جي ػ جديػػد
[من املقرت ني]ا ما جدوف اف يعاؽ اندماؿ اجلراح؟»

)Stanleyا حػػاعت ودوؿ اإلنكػػارا معر ػػة

سػػتانلي اػػوهن (Cohen
الاظائ واملعاناةا ()States of Denial

لندف 1222ا ص.214 .

بػولي بػراس ()Polity Pressا

»إف اػ نظػاـ يُعػ عرب رعايػاع ىلإضػ إىل منطػػ ،اسػتاواذي .يسػػتاي
اي ل ػػوؼ او معارضػػة ألف ذلػ عػػد يكشػ اف اساسػػم
يتامػ ّ
اف ّ
ارب وباة  .إف التعريال مييع تقتي عني جػداك ألنػم تقتيػ إشػ
الكلمة ايرة .إف اوـ اجلود واوـ مسانديم ما هو إعّ اوـ قػ يف
مارداتػ ػػم ألنػ ػػم اػ ػػوـ مػ ػػانوي وتك ػ ػراريا وألنػ ػػم اػ ػػوـ ذُهػ ػػا ّ ىلهػ ػ ىلػريا
يس ػػتاوذ علي ػػم ا ػػوؼ م ػػن الكلم ػػة الػ ػ ع ػػد تاض ػػأ حقيقت ػػم إذا م ػػا
ا لتع من الرعابة».

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

نشػر يف الكتػاب بعنػواف La torture, le corps et la paroleا وهػو ػ
لنصػػوص م ػفدتر ريدػػورغ سػػنة  2985نش ػرتم جامعػػة ريدػػورغ بسويس ػرا
سنة 2985ا ص.25 .
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 .1المقدمة
اػػاف مػػن املنتظػػر اف تقػػدـ السػػلطات اجلزائريػػة تقري ػرا عػػن وضػػعية ايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف يف
اجلزائػػر للّجنػػة األىيػػة امل تصػػة يف املوضػػوع ( )UNHRCيف سػػنة 2995ا لك ػػن ص حيص ػ
ذل إع يف سنة 2998ا بعد تأ ر داـ حوايل ثوث سػنوات .وص يكػن هػرا التقريػر الػري
احتوف عل  55صااة إع تأايػدا للاشػ املتعمػد مػن ةػرؼ السػلطات اجلزائريػة يف تػو
معلومات دعيقة حوؿ الوضعية ا ط ة ال تعيشها الدود يف جمػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف .ويدقػ
النظػػاـ العسػػكري متهمػػا بانتهااػػات ط ػ ة يف هػػرا امليػػدافا ػػا يف ذل ػ ىارسػػة التعػػريال
ومفسساتية .اما ص يالأ هرا النظاـ يف الرد عل ناعديم مػن منظمػات تػ
بطريقة نظامية ّ
حكوميػػة وهيئػػات حق ػػوؽ اإلنسػػاف بانتهاجػػم سياسػػة اإلنكػػار وبلجوئػػم إىل إع ػػوف اي ػػرب
عليه عند ش تل السياسة.
حتتوي هرع الورعة عل سرد لدعض ردود ا عػاؿ السػلطات اجلزائريػة حػوؿ تقػارير تتهمهػا
مارسػػة التعػػريال .وعػػد يف ذل ػ الرتايػػز عل ػ ػ بيانػػات جلمعيػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف
التابعػػة لممػ املتاػػدة واملفسسػػات تػ ايكوميػػةا امػػا الػػردود الر يػػة قػػد ا تػ ت مػػن بػػني
تصػػرحيات للدبلوماسػػية اجلزائريػػة واملكتػػال الػػوةين للػػد اع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف املس ػ ّ مػػن
اعمع ػػة و ق ػػا لعم ػ س ػػتانلي ا ػػوهن
ة ػػرؼ ايكوم ػػة اجلزائري ػػة .وع ػػد ص ػنّاع ال ػػردود الر ي ػػة ّ
«الردود ايكومية عل تقارير حقوؽ اإلنسافا ادعاءات وادعاءات مضادة1».
ختلص هرع الدراسة إىل اف رد النظاـ اجلزائري عل هرع التقػارير واعاامػات املوجهػة لػم
ميكػن وصػػام با طػاب التقليػػدي الػري عػػادة مػا مييػػز اإلنكػار الر ػػيا ذلػ ا طػػاب الػػري
يُستعم يم ا انواع الكوـ القانو املده والعدارات امللطاةا وذلػ دػدؼ التيطيػة علػ
ج ػرائ النظػػاـ وإزاتػػة اصػػاب ع
اعاػػاـ عنػػم ووض ػ املس ػفولية يف النهايػػة عل ػ ظهػػر الض ػػاية
ناسها.
يُعرض هرا الداث يف اربعػة اجػزاء .دعػد اجلػزء التمهيػدي يدػدا اجلػزء اليػا بتقػدق عيّنػة
مػػن بيانػػات ادلػػع دػػا مفسسػػات حقػػوؽ اإلنسػػافا تػػتّه يهػػا السػػلطات اجلزائريػػة مارسػػة
التعريال .امػا حيتػوي هػرا اجلػزء علػ بعػض الشػهادات لاػارين مػن عػوات األمػن اجلزائريػة.
رد السلطات عل هرع التقارير من ػوؿ تصػرحيااا وبيانااػا .مث
يلي هرا اجلزء ص يدني ّ
يػأ اجلػزء اليالػث لطػرح بعػض التاسػ ات يف شاولػة لشػرح تلػ الػردود الر يػة .ويف األ ػ
يعرض اجلزء الراب مل صا هلرا الداث م سرد أله النتائج املنديقة منم.
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منظور سياسي

 .7بعض تقارير التعذيب
ابػػدت هيئػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لمم ػ املتاػػدةا واػػرا املفسسػػات ت ػ ايكوميػػة يف
السنوات العشرة األ ة علقا اد ا جتاع الوضعية ا ط ة ال وصػلع إليها حقوؽ اإلنساف يف
اجلزائرا حيث نشرت تقارير وبيانات تندد يها بشدة باإل ااؽ الكدػ للسػلطات اجلزائريػة
يف هرا امليدافا ا يف ذل املرابأ اجلماعية واع تااءات والتعريال.
واملراج ال وثّقع ىارسة التعريال يف اجلزائر اي ةا نرار منهػا منظمػة «مراعدػة حقػوؽ
اإلنساف»ا والرابطة اجلزائريػة للػد اع عػن حقػوؽ اإلنسػافا واللجنػة اجلزائريػة لكرامػة وحقػوؽ
اإلنسػػافا وش ػهادات نقلتهػػا جرائػػد اوروبيػػة وشػػهادات نشػػرت يف األج ػزاء األوىل مػػن هػػرا
الكتاب اخل .ت اننا نقتصر هنا علػ تقػارير اللجنػة األىيػة يقػوؽ اإلنسػاف ومنظمػة العاػو
الدوليػػة واملفسسػػة الطديػػة وشػػهادات ملنشػػقني عػػن اجلػػي واألمػػن اجلزائػػري .وهػػي دوف شػ
جهػػات تقػػدـ شػػهادات موثقػػة ذات عيم ػة تارإيػػة وحقوعيػػة هامػػة يف تسػػلي األض ػواء عل ػ
مسػػفوليات السػػلطات يف القم ػ الشػػام الػػري يتعػػرض لػػم املعارض ػػوف ألةروحػػات النظػػاـ
القائ وسياساتم املوتلة يف التعس واإلعصاء.
 .1.7تصريحات بعض هيئات حقوق اإلنسان
تأسػػاع املدعوثػػة ا اصػػة للّجنػػة (األىيػػة) ضػ ّد التعػػريال السػػيدة إبليوب ػولس سػػرتكس لكػػوف
«التعريال الري ااف عد ا تا عليا من اجلزائر بني  2989و 2992عد ظهر من جديد
ويددو انم اصدأ ىارسة مفسساتية»ا 2وعالع اف «اللجنة عد بلّيع تقريػرا ماػادع انػم عػد
جتاه ػ ش ػػكاوف التع ػػريال بص ػػاة اد ػ ة (م ػػن ة ػػرؼ الس ػػلطات اجلزائري ػػة) 3».وع ػػد ةلد ػػع
الس ػػيدة إبليوبػ ػولس م ػػن الدعي ػػة اجلزائري ػػة «توض ػػيأ الوض ػػعية يم ػػا إ ػػص التاري ػػات املتعلق ػػة
بالشػػكاوف ضػػد ع ػوات األمػػن االاش ػ يف القيػػاـ بااػػوص ةديػػة لضػػاايا العن ػ الدش ػ ا
وارل يف عدـ اإلدعء يما إذا النظر يف الشكاوف من ةرؼ القضاء4».
م ػػن جهته ػػا ذا ػػرت منظم ػػة العا ػػو الدولي ػػة يف تقري ػػر هل ػػا ع ػػن «األزم ػػة ا اي ػػة يق ػػوؽ
اإلنسػػاف» يف اجلزائػػر بػػأف احػػداث السػػنوات ا مسػػة (مػػن  2992إىل « )2996اظهػػرت
اي اف التعريالا الري ااف عد ا تا عليػا مػن اجلزائػر مػا بػني سػنة  2989و2992ا
مفسسػػاتيا وذل ػ نتيجػػة لاش ػ السػػلطات يف ا ػػر
عػػد يسػػمأ لػػم مػػرة ا ػػرف اػ 5ػي يصػػدأ ّ
اإلجراءات الوزمة إليقا م ».اما ابػدت املنظمػة علقهػا إزاء اسػتعماؿ التعػريال مػن جديػد
يف اجلزائػػر منػػر سػػنة  2991وحيػػع السػػلطات عل ػ «إج ػراء حتريػػات لشػػكاوي التعػػريال
وتقدق املسفولني اماـ القضاءا ووض ميكانزمات لضماف وض ا امػاان اععتقػاؿ حتػع
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إشػراؼ القضػاء املػػد ا وتطديػ ،اػ مواثيػ ،واتااعيػات حقػوؽ اإلنسػػاف الدوليػة املوجػػودة يف
6
القانوف اجلزائري».
وعالع املنظمة اف السلطات ص تت ر اي إجراءات علية للتاقي ،يف ملاات التعريالا
واف عناصر عوات األمن املسفولة عل تعريال احملتجزين بقيػع مسػتمرة يف ا عاهلػا الوحشػية
وهي يف مػأمن مػن اي متابعػات عضػائية .امػا ص ّػرحع بػأف التعػريال والطريقػة الدشػعة الػ
يعام ػ دػػا احملتجػػزوف تالدػػا مػػا حتػػدث يف املعػػتقوت الس ػرية التابعػػة لق ػوات الشػػرةة وال ػ ّدرؾ
وامل ػػابرات العسػػكرية وامػػاان س ػرية ا ػػرفا واف ع ػوات األمػػن تسػػتعم التعػػريال اوسػػيلة
للاص ػػوؿ عل ػ معلوم ػػات م ػػن األش ػ اص ال ػػرين ي ػػت اعتق ػػاهل او يش ػػتدم يف انتم ػػائه إىل
اجلماعػػات املسػػلاة يف املعارضػػةا إىل جانػػال ىارسػػة التعػػريال اعقوبػػة شضػػة عل ػ اولئ ػ
7
املتهمني ارج نطاؽ اعستنطاؽ.
يكشػ التقريػػر عل ػ اف اتلػػال ايػػاعت الػ عرضػػها عل ػ منظمػػة العاػػو الدوليػػة ص
يتمت اصاادا بأي ح ،من ايقوؽ وص تسمأ هل السلطات بتلقي اوص ةدية مسػتقلة
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
هو سدال و اا املداشر .وحىت يف اياعت ال يسمأ دا مػن ةػرؼ املفسسػات القضػائية
للمعتقلػػني اف يػػت اصػػه ةديػػا (وهػػي عليلػػة جػػدا) قػػد اػػاف الطديػػال يعػػني مػػن ايكومػػة
8
(ةديال عسكري) ويف اتلال األحياف يت اص املعتقػ اسػابي بعػد عمليػات التعػريال.
ويضي التقرير اف احملػاا يف اجلزائػر تأ ػر بعػني اععتدػار تلػ اععرتا ػات واإلعػرارات الػ
يت سػادها عنػوة مػن ا ػواع املعتقلػني الػرين صػّرحوا بػأم اع ّػروا مػا اع ّػروع حتػع ظػروؼ عػاهرة
وانم ع يسمأ هل حىت اف يقرؤوا ما اعرت وا بارتكابما وانم يت إرتامه علػ اإلمضػاء حػىت
9
ولو ااف ذل عل حساب رؽ القوانني اجلزائرية والدولية عل حد سواء.
وذا ػػرت منظمػ ػػة العاػ ػػو الدوليػ ػػة يف ناػ ػػس املل ػ ػ اف عضػ ػػاة ومسػ ػػفولني يف وزارة العػ ػػدؿ
واملكتػػال الػػوةين للػػد اع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف ذاػػروا هلػػا بػػأف عػػوؿ املعتقلػػني امػ عُػ ّربوا هػػو
10
دا يف منهاج يتدعم هفعء اوسيلة للد اع عن اناسه وام يداليوف اي ا يف ادعائه .
وعلقػػع املنظمػػة عل ػ هػػرع التصػػرحيات عائلػػة اف هػػرا اإلنكػػار الكلػػي لشػػكاوف التعػػريال
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
اجلزائرية بالر ض او الومداعة عل استاسارااا 11.قد عدمع املئات من حاعت التعريال
ةالدع يها السلطات بايرص عل القياـ بتاقيقات مستقلة وعادلةا وااف الػرد إمػا بعػدـ
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اجلواب او بتكريال هرع اعدعػاءات وتانيػدهاا مػررة تصػر ها بػأف الشػكاوف ليسػع عائمػة
12
عل اية اسس او ادلة.
ويف موحظاا ػا النّهائيّػػة يف التّقريػػر ال ػ ّدوري حػػوؿ اجلزائػػرا ذاػػرت اللجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ
السػلطات جلػأت إىل التّعػريالا ػل ّف اللّجنػة
اإلنساف انػم بػالّرت مػن ناػي الو ػد اجلزائػري ا ّف ّ
تأسػاع لكػوف بعػض
بقيع ج ّد علقة حوؿ التّأايدات
املستمرة ملمارسػة التّعػريال املػنظّ ا و ّ
ّ
القضاة يتقدّلوف بسهولة اععرتا ات املنتزعة بالتنكي والقهرا م ا ّف هناؾ ادلّة ةدّػيّة برهنع
علػ ا ّف اعمػاؿ التّعػػريال عػػد ار13تكدػػع علػ املتهمػػني .وةلدػع اللجنػػة مػػن ال ّدولػػة ّاختػػاذ اػ ّ
صرحع املنظّمة ال ّدوليّػة يقػوؽ اإلنسػاف يف تقريػر هلػا
اإلجراءات إلماء هرا الوض  .اما ّ
اف «ع ػ ّػوات األم ػػن باش ػػرت اخعؼ م ػػن اععتق ػػاعت العش ػوائيّة ت ػ القانونيّػػةا الّ ػ ختض ػ
14
املعتقلني للتّعريال».
موحد عدمتم منظمة العاو الدوليةا الادرالية العاملية ملنظمػات حقػوؽ
ويف تصريأ اتايب ّ
اإلنسافا مراسلوف بو حدودا ومنظمات دولية ت حكومية ذات ةاب استشاري اصا
السيء واملتدهور يقوؽ اإلنساف يف اجلزائر:
اادت هرع اجلمعيات الوض
ّ

لقػد امػػع جلنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف (األىيػػة) يف دوراػا الرابعػػة واألربعػػوف عملهػػا دوف ا ػػر ايػػة
عػرارات حازمػػة ملوجػػال األزمػػة الػ اصػػابع اجلزائػػر منػػر 2991ـ .إف املنظمػػات املػػراورة اعػػوع
ترجػػو مػػن اللجنػػة ناسػػدة عقػػد دوراػػا ا امسػػة وا مسػػوف مػػن اف تعم ػ عل ػ إش ػراؾ اعتم ػ
الػػدويل حػػىت يتسػػي لػػم القيػػاـ بػػلجراءات جديػػة مػػن شػػأما حتسػػني وضػػعية حقػػوؽ اإلنسػػاف يف
اجلزائػػرا وعلػ وجػػم ا صػػوص إ ػػاد صػػيية مائيػػة إليقػػاؼ اعنتهااػػات الواسػػعة النطػػاؽ وتػػو
اية علية للمدنيني .هناؾ ثوثة اسداب جتع هرع املطالال مهمة ( :ا) استمرار ازمة حقػوؽ
اإلنس ػػافا (ب) إ ا ػػاؽ الس ػػلطات يف ا ػػر إج ػ ػراءات اص ػػة ملواجه ػػة اعنتهاا ػػات الواس ػػعة
وا طػ ػ ة ووضػ ػ ح ػػد للاص ػػانة الػ ػ يتمتػ ػ د ػػا اػ ػ م ػػن عػ ػوات األم ػػنا اجل ػػي ا امليليش ػػياتا
واجلماع ػػات املس ػػلاة املس ػػفولة علػ ػ التج ػػاوزات واعنتهاا ػػات الواس ػػعة النط ػػاؽا (ج) عزال ػػع
ايكومػػة اجلزائريػػة تػػر ض التعػػاوف بصػػاة اليػػة م ػ ليػػات ايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لمم ػ
املتا ػػدة [ ]...حي ػػث عام ػػع ع ػ ػوات األم ػػن ب ػػاخعؼ م ػػن اععتق ػػاعت التعس ػػاية والعش ػ ػوائيةا
وتعريال احملتجزين و ػرؽ حقػوعه اثنػاء تواجػده يف مرااػز الشػرةة وحػىت حػني عرضػه علػ
احملػػاا [ ]...قػػد ر ضػػع السػػلطات اجلزائريػػة موحظػػات عيػػة حقػػوؽ اإلنسػػافا وع زالػػع
دتن د وؿ التقارير ا اصة لمم املتادة املتعلقة بالتعػريال والقتػ اجلمػاعي والعشػوائي []...
إف تقرير جلنة األمػ املتاػدة الػ زارت اجلزائػر يف يوليػو 2998ـا ذاػر بػأف املهمػة ص تكػن هلػا
يف يػػوـ مػػن األيػػاـ «ع اعنتػػداب وع اإلمكانػػات» لتسػ التاقيقػػات واف ايكومػػة اجلزائريػػة عػػد
ةالدع وبشدة عدـ مواصلة الداث يف تل التقارير [15.]...
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امػػا اوصػػع جلنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف التابعػػة لمم ػ املتاػػدة يف تقريرهػػا ايكومػػة اجلزائريػػة
ب ػ«تأسػػيس سػػج مراػػزي لتػػدوين يػ حػػاعت املاقػػودين املدلػػل عنهػػاا مسػػاعدة العػػائوت
املعنيػػة يف الداػػث عػػن املاق ػػودينا تكػػوين جهػػاز يتس ػ باملصػػداعية لإلش ػراؼ عل ػ مراعدػػة
معامل ػػة املعتقل ػػني وذل ػ ملن ػ التع ػػريال واملع ػػاموت الوإنس ػػانيةا وض ػػماف ع ػػدـ الق ػػدض او
16
اععتقاؿ ألي ش ص ارج اإلةار القانو ».
ويف تقريػ ػػر للمفسسػ ػػة الطدي ػ ػػة بعن ػ ػواف «اإل اػ ػػاؽ يف اي ػ ػػة الن ػ ػػاجني م ػ ػػن التع ػ ػػريال يف
اجلزائر» ،ذار الداتور مايك بي اف «حاعت التعػريال املػراورة يف دراسػتم ليسػع نتيجػة
اناج ػػار مش ػػاعر مااجئ ػػة بػ ػ ه ػػي تُظه ػػر حال ػػة مس ػػتمرة رطّط ػػة ومتك ػ ّػررة م ػػن التج ػػاوزات
واإلهاناتا والسلطات اجلزائرية ص تتوعػ عػن تعػريال احملتجػزينا وهنالػ إهانػات تلقائيػة
17
من ةرؼ عوات األمن».
ويتسػػاءؿ الػػداتور بي ػ عل ػ مػػا إذا اػػاف ىكنػػا ملي ػ هػػرا التعػػريال اف حيػػدث يف بلػػد ع
تعط يم حصانة تامة لسػلطاااا وملػاذا تقػ ايكومػة اجلزائريػة علػ اعلػ مسػتويااا ضػ ّد
اػ شػػاوعت التاقيػػ ،يف اػ التعػػريال مػػن ةػػرؼ اللّجػػاف الدوليػػة امل تصػػة ميػ الدعيػػات
ا اصة لمم املتادة حوؿ التعريال ومنظمة العاو الدولية .ويصرح سنة  2999عائو:
إف املفسسػػة الطديػػة تػػفمن بػػأف الػػرين شػػلوا يف ايص ػوؿ عل ػ اللجػػوء ع ميكػػن اف يرجع ػوا
منػػني إىل اجلزائػػر .قػػد عػػاؿ عس ػ الدولػػة للوعيػػات املتاػػدة األمريكيػػة بػػأف السػػلطات اجلزائريػػة
تقوـ باستمرار بتعػريال وإهانػة احملتجػزين املشػكوؾ يف تػورةه مػ اجلماعػات اإلسػومية املسػلاة
[ ]...اما يزاؿ إيقػاؼ النػاس مػن ةػرؼ السػلطات عائمػاا هػ حيتجػزوف يف معػتقوت حيػث
ع ميكػن اعتصػػاؿ دػ ا ويعػربوف هنػػاؾ .إنػػم مػػن املدكػر القػػوؿ بػػأف عػدد املعػػربني يف اجلزائػػر عػػد
نقص مقارنة بالسنوات املاضػيةا ولكػن مػا ميكػن اجلػزـ بػم هػو اف وسػائ التعػريال ص تتيػ مػن
ا مسينات18.

ويعتػػر الػػداتور بيػ ا ّف السػػلطات اجلزائريػػة تػ عػػادرة وتػ عازمػػة علػ ضػػماف ايمايػػة
للم ػػدنيني ض ػػد «اإلره ػػابيني واملليش ػػيات املس ػػلاة»ا وه ػػي ت ػ مس ػػتعدة للس ػػماح بتاقي ػػ،
مستق يف الته املوجهة هلا واملتعلقة بانتهاؾ حقوؽ اإلنساف.
 .7.7شهادات منشقين
اػػاف «يوسػ » يعم ػ ضػػابطا سػريّا يف صػػاوؼ األمػػن العسػػكري اجلزائػػري وذلػ إىل يػػوـ
ػرارع م ػ عائلتػػم إىل بريطانيػػا ةالدػػا اللجػػوء السياسػػي .عض ػ يوس ػ ح ػوايل  24عام ػػا يف
صػػاوؼ شػػرةة النظػػاـ اجلزائػػري .عػػاؿ انػػم شػػهد حصػػص التعػػريال وشػػهد اف موعػػد اللاػػاـ
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يس ػػتعم يف مرا ػػز ش ػػاةوناؼ للش ػػرةة .ي ػػرار ه ػػرا الض ػػاب ان ػػم ا ػػاف يش ػ رائا ػػة اص ػػة
واريهةا رائاة حرؽ راس ا روؼ بعد ذحبم وهو حيرؽ ل الصوؼ والشػعر منػم (باللهجػة
العامي ػػة اجلزائري ػػة يطل ػػ ،عليه ػػا اس ػ «بوزل ػػوؼ») .لك ػػن موع ػػد اللا ػػاـ ا ػػاف األع ػػدأا يق ػػوؿ
يوس « :لقد شاهدت يف "عنرت" وهو مراز التعريال عرب حديقة اييوانات يف العاصمةا
شاهدت عني إنساف يف شواة موضوعة عل ةاولةا ولقد حضرت استجوابات يُهػ ّدد يهػا
املع ّرب بالتكل وإع الني من ابنتم ال ع تدلل من العمر إع  24سنة [ ]...من النادر اف
19
اناـ ليلة هنيئةا إف اوابيس بشعة تراود دوما».
واانػػع دليلػػة اوؿ ام ػراة شػػرةية جزائريػػة تاػػر مػػن الػػدود وتػػتكل حػػوؿ التعػػريال والقت ػ
الػػري شػػاهدتم عل ػ ايػػدي اعسػػت دارات اجلزائريػػة .يف إحػػدف الشػػق ،يف ض ػواحي لنػػدفا
روت الشرةية اي اانع ترت عل إمضاء شهادات و اة مزورة اصة لمش اص الرين
عتلوا عل ةاولة التعريال اثناء اعسػتجواب .عالػع امػا شػاهدت يف مػدة اشػهرا اايػر مػن
 2222شػ ص يعػػربوف وذل ػ بنسػػدة  21ش صػػا يف اليػػوـ .اػػاف اجلػػودوف مػػن الشػػرةة
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
مراػػز شػػاةوناؼ املسػػم بػ ػ«املنظمػػة الوةنيػػة للقضػػاء عل ػ اإلج ػراـ» حيػػث اانػػع ع ػوات
األمػػن العسػػكري ع تسػػمأ بالػػد وؿ إع للضػػداط ذوي الرتػػال العاليػػةا وع تعل ػ مػػا ُع ػ
20
دنا ت اما اادت ا ّف من ااف هناؾ عد عت .
وش ػػاهد املا ػػت عد ػػد الس ػػوـا اح ػػد الض ػػداط الا ػػارين م ػػن الش ػػرةة املرازي ػػة يف اجلزائ ػػرا
زمػػوءع يعػػدموف السػػجناء وذل ػ ةيلػػة اربعػػة سػػنواتا وشػػاهد ايضػػا سػػجناء تقلػ اظػػا ره
اثناء تعريده بشىت الوسائ  .ااف الدعض منه إن ،بقطعة عمػاش مدللػة بسػائ حػامض.
يروي عدد السوـ وهو اخف عجئ يف بريطانيا اف حظم ااف عظيما ملػا كػا مػن املػوت علػ
ايػػدي ر قائػػم مػػن الشػػرةة .لكػػن تدق ػ ا ػوابيس الضػػاب مرتدطػػة صوصػػا برارياتػػم حػػوؿ
التع ػػريال وة ػػرؽ اعس ػػتجواب املنظم ػػة والعنيا ػػة ال ػ ا ػػاف يق ػػوـ د ػػا اجل ػػودوف م ػػن الش ػػرةة
اجلنائيػػة يف معم ػ ميكػػانيكي عػػرب مراػػز شػػرةة الػػدائرةا حيػػث اػػاف املسػػاجني يرتمػػوف يف
بعػػض ايػػاعت عل ػ شػػرب ايػػامض او توض ػ عل ػ وجػػوهه عط ػ عمػػاش ويصػػال وعهػػا
ايػػامض .ويف بعػػض األحي ػاف اػػانوا يقومػػوف بنتػ ي ػ املسػػجونني وعل ػ اظػػا ره  .وهنػػاؾ
مػػن املعػػربني مػػن اانػػع توض ػ صػػيتاع عل ػ الطاولػػة وتضػػرب بشػػدة وهػػو واع ػ  .اػػاف
الدعض منه يرت عل اجللوس عل الزجاجا ا هرا وسػيوؿ مػن األسػئلة اطػ علػيه :
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«م ػ ػ ػ م ػ ػػن ان ػ ػػع؟ م ػ ػػن اص ػ ػػااب ؟ اي ػ ػػن ع ػ ػػدتك العس ػ ػػكرية م ػ ػػن الس ػ ػػوح؟ وم ػ ػػا ه ػ ػػي
21
مشاريعك ؟»

 .3الردود الرسمية على تقارير التعذيب
إف التقارير ال ذارت يف اجلزء اليا عد وصلع إىل الراي العاـ الوةين والدويل (عن ةريػ،
بع ػػض اجلرائ ػػد األوروبي ػػة) وإىل املفسس ػػات واهليئ ػػات الوةني ػػة ال ػ ا ػػت بالقض ػػايا السياس ػػية
وحقوؽ اإلنسافا اما اما وصلع إىل ايكومػات ذات املصػال املهمػة يف اجلزائػرا وبػالطد
إىل النظػػاـ العسػػكري اجلزائػػري .وهلػػرا مػػن امله ػ التػػرار بػػأف رتل ػ النػػاةقني باس ػ النظػػاـ
العس ػػكري يض ػػعوف يف حس ػػاباا عن ػػد ص ػػياتة ردودهػ ػ عل ػ ػ املض ػػامني الناع ػػدة يف تل ػ ػ
التقارير ا ّ هرع اجلماه (وليس الراي العاـ اجلزائري ق ).
عن ػػد تعي ػػني وإنش ػػاء جمموع ػػة ال ػػردود للنظ ػػاـ اجلزائ ػػري اعتص ػ ػرنا عل ػ ػ س ػػة ان ػ ػواع م ػػن
صػػص لإلنكػػار التّػػأويليا
ا طابػػات .اجلػػزء  2.1يتطػ ّػرؽ إىل اإلنكػػار ايػػريف واجلػػزء ّ 1.1
ّام ػػا اجل ػػزء  1.1ينظ ػػر يف اإلنك ػػار الض ػػمين .س ػػتدرس إدان ػػة امل ػػدين يف اجل ػػزء  4.1وا ػ ػ ا
سيعاجل اععرتاؼ اجلزئي يف اجلزء 5.1.

 .1.3إنكار حرفي
يعػ ّػرؼ «اإلنكػػار» يف القػػاموس بأنػػم اإلص ػرار واجلػػزـ عل ػ عػػدـ صػػاة شػػيء او عل ػ عػػدـ
وجػػودع .هنػػا يسػػتعم هػػرا املصػػطلأ لإلشػػارة إىل العمليػػات امل تلاػػة الػ يسػػتعملها النػػاس
لوع او شاصرة او ادأ او تيطية بعض األنػواع مػن املعلومػات املزعجػة او املقلقػةا او تػ
ذل للتملّص من عواعال تل املعلومات او جتندها وإزالتها.
يُع ػ ّد اإلنكػػار ايػػريف اوؿ عنصػػر ملكونػػات الػػردود الر يػػة .إنػػم ناػػي ص ػريأ وتػػاـ يقيقػػة
ىارس ػػة الس ػػلطات للتع ػػريالا كػ ػ اعدع ػػاءات وال ػػدعئ تُند ػػر ب ػػدعوف ام ػػا اااذي ػػال او
تلايقػػات او اوهػػاـ او تضػػليوت .والقصػػد مػػن وراء هػػرا النػػوع مػػن الػػردود هػػو بعػػث رسػػالة
بسػػيطة تقػػوؿ :لػػيس هنال ػ تعػػريال يف اجلزائػػرا اي ػ ميكػػن هلػػرا اف حيص ػ وعػػد امضػػع
اجلزائر عل اعتااعية ضد التعريال؟ ع شيء حيدث يف اجلزائر.
ولقػػد ااػػدت ايكومػػة اجلزائريػػة يف رسػػالة ُوجهػػع إىل اللجنػػة األىيػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف
 25ن ػػو مر 2991ـ اف موعاهػػا مػػن عضػػية التعػػريال ا ػػاف وع ي ػزاؿ موع ػ تنديػػد صػػامد
عرت السػلطات علػ هػرا املوعػ دوف اي حتاػ يف
وواضأ هلرع املمارسة الدشعةا حيث ّ
22
إمض ػػاء اجلزائ ػػر لوتااعي ػػة ض ػػد التع ػػريال وض ػػد املمارس ػػات الوإنس ػػانية األ ػػرف .وت ػػرار
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ايكوم ػػة يف رس ػػالتها اف اجلزائ ػػر رت ػ مواجهته ػػا للنش ػػاةات اإلرهابي ػػة ذات الط ػػاب ال ػػديين
التطػػريف ه ػػي تدق ػ مسػػتمرة يف ب ػػرؿ جهوده ػػا إلنق ػػاذ الدميوعراةيػػة واحملا ظ ػػة عل ػ حق ػػوؽ
اإلنسػػاف وذل ػ يف نطػػاؽ املدػػادئ املعػػرتؼ دػػا عامليػػا 23.وتعتػػر السػػلطات اف القيػػود املفعتػػة
ال ػ وضػػعع حػػوؿ ىارسػػة بعػػض ايريػػات ص تتعػػد ايػػدود املوضػػوعة مػػن ةػػرؼ املعاهػػدة
العاملية حوؿ ايقوؽ الش صية والسياسية وال تعتر اجلزائر إحدف املشػاراني يهػا .عػووة
علػ ذلػ ا تػ ّدعي ايكومػػة اف اػ انػواع اعنتهااػات ّ ضػػدطها عػن ةريػػ ،انظمػة اعطػػع
األش اص املعنيني واألش اص املدا عني عنه ا ايظوظ للتنديػد بتلػ األ عػاؿ ومعاعدػة
مرتكديهػػا يف حالػػة تأاػػد تػػورةه يف تلػ املمارسػػات .ويعلػػ ،املراسػ ا ػػاص للجنػػة األىيػػة
يقوؽ اإلنساف عل اعدعاءات ال تلقاها حوؿ بعػض جوانػال القػانوف اجلزائػري «املتعلػ،
مارسػػة التعػػريال» بأمػػا ادعػػاءات ضػػالة وزائيػػة إىل درجػػة تػػدؿ علػ اف النظػػاـ اجلزائػػري ع
24
يعطي اي اهتماـ لتل القوانني.
اثنػػاء الػػدورة العامػػة للّجنػػة األىيػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف  27مػػارس  2998تػػد وزيػػر
السػلطة مػ
ا ارجيّة اجلزائري ا ػد عطّػاؼ ليفاػد موعػ اجلزائػر ّ
الر ػي .لقػد عػرض صػراع ّ
«اإلرهػػاب» علػ انػّػم «عيمػػة ذات مياليّػػة عامليػػة» ور ػػض مػ ّػرة ا ػػرف ضػػرورة التاقيػػ ،حػػوؿ
حقوؽ اإلنساف يف اجلزائرا حيث يعد اف اإلرهاب هو «املشكلة رع واحػد» واف ع وجػود
ملش ػ ػاا ا ػ ػػرف متعلقػ ػػة حبقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف 25.حسػ ػػال عطػ ػػاؼ ػ ػػلف «ا ػ ػ ّ شػ ػػيء واضػ ػػأا
ايكومة حتارب اإلرهاب وهي تقوـ بواجدااا ال ّدستوريّة بال ّد اع عن املواةنني ولػيس هنػاؾ
اي حاجة للجنة حتقي ،دولية26».
ّ
ّ
الر ػػي لل ارجيّ ػػة اجلزائريّػػة عد ػػد العزي ػػز س ػػد ق ػػد ر ػػض ي ػػوـ  12م ػػارس
وام ػػا النّ ػػاةّ ،
اص األىي يقوؽ اإلنساف وا ّاد انػم يف هػرا
 2998الطلال األمريكي إلرساؿ املدعوث ا ّ
األوؿ يف اجلزائػػر يكمػػن يف اإلرهػػاب»ا وانػػم بالنّسػػدة لوزارتػػم ػػلف «تػػد ّ
امليػػداف «املشػػك ّ
ص ليس لػم مػرر بػأي ةريقػة اانػع وينضػوي يف منطػ ،حيػرؼ مسػألة اإلرهػاب
املدعوث ا ا ّ
حن ػ ػػو مس ػ ػػألة حق ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػػاف ب ػ ػػالرت ا ّف مس ػ ػػألة حق ػ ػػوؽ اإلنس ػ ػػاف ليس ػ ػػع مطروح ػ ػػة يف
27
اجلزائر».
امػػا اعػػرتض الو ػػد اجلزائػػري يف ال ػ ّدورة  54للّجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف عل ػ الاقػػرة
ػاص واملتعلقػػة بالتّعػػريالا متهمػػة إيػػاع بنقػ «المػػة
امل ّ
صصػػة للجزائػػر يف ملػ ّ املدعػػوث ا ػ ّ
اي ػػارؽ اع ّدع ػػاءات املوج ػػودة يف ملػ ػ ّ ت ػػاب ملنظّم ػػة تػ ػ حكوميّ ػػة معرو ػػة
بكلم ػػة دوف
ّ
وعاه ػػا ض ػػد اجلزائ ػػر والّ ػ تت ػػر مص ػػدرها اإلعوم ػػي حزب ػا سياس ػػيا جزائري ػا 28».وحس ػػال
التّقريػػر ال ػ ّدوري حػػوؿ التّعػػريال الػػري عدمتػػم اجلزائػػر يف سػػدتمر  2996للجنػػة املت صصػػة
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ضػ ّد التّعػريال واألحكػاـ او املمارسػػات األ ػرف الوحشػيّة وتػ اإلنسػانية او املهينػةا لػػيس
29
اصة».
هناؾ وجود «ألي حالة ملمارسة التّعريال املنظّ يف اجلزائر الّ تتطلّال تداب
ّ

ولقػػد ع ػ ّدمع اجلزائػػر تقريرهػػا حػػوؿ تنايػػر التزامااػػا املنديقػػة مػػن انضػػمامها إىل املعاهػػدة
السياسػػيّة واملدنيّػػة إىل املنظّمػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يػوـ  12يوليػػو
ال ّدوليّػػة حػػوؿ ايقػػوؽ ّ
 2998مت ػػأ ّ رة يف ذل ػ ػ م ػ ػ ّدة ث ػػوث س ػػنوات .ونا ػػع ايكوم ػػة يف ذل ػ ػ التقري ػػر وج ػػود
ىارس ػػات نظامي ػػة للتّع ػػريال يف اجلزائ ػػر ولك ػػن س ػلّمع ا ّف هن ػػاؾ «جت ػػاوزات» ارتكد ػػع م ػػن
السػػلطات بوجػػود  218حالػػة هلػرا
ةػػرؼ عػ ّػوات األمػػن اثنػػاء القيػػاـ بعمليّااػػا .امػػا اعرت ػػع ّ
النّوع من «التّجاوزات» وا ّادت عل ا ّف  175مسفوع علػ هػرع «التّجػاوزات» تػالديته
30
حىت حك اإلعداـ.
من ايرس الدلدي وعد حك عليه بأحكاـ تص ّ
وتأس ػػاع اػ ػ م ػػن منظّم ػػة العا ػػو ال ّدوليّػػة (لن ػػدف) والادراليّػػة ال ّدوليّ ػػة لرابط ػػات حق ػػوؽ
اإلنسػػاف (بػػاريس) ومرصػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف (واشػػنطن) ومراسػػلوف بػػو حػػدود (بػػاريس)ا إىل
جانال راء من اللّجنة األىية يقوؽ اإلنسافا من اوف الو د ايكػومي اجلزائػري ص يقػ ّدـ
وماصػػلة عل ػ األسػػئلة احملػ ّددة املطروحػة مػػن ةػػرؼ اعضػػاء اللّجنػػة الػػرين
اي اجوبػػة واععيّػػة ّ
ّ
31
اصوا تقرير السلطات اجلزائرية .وعػد تأسػاع هػرع املنظمػات اايػر لعػدـ احتػواء التّقريػر
اي معلومػات شػ ّددة يمػا يتعلّػ ،باإلعػدامات تػ القانونيّػةا و«اع اػاءات القسػرية»
علػ
ّ
32
وح ػػد ل ػػر ض الو ػػد
والتّع ػػريال واحملاام ػػات اجل ػ ػائرة .ام ػػا ذهل ػػع املنظّم ػػات يف بيام ػػا امل ّ
اجلزائػػري املطلػػ ،اعع ػرتاؼ بوج ػػود حػػاعت تعػػريال عل ػ اي ػدي عػ ّػوات ال ّدولػػةا م ّدعيػػة ا ّف
33
اجلماعات املسلّاة وحدها هي الّ تقوـ ي هرع األعماؿ.
 .7.3إنكار تأويلي
يف هرا العنصر من مكونات اإلنكار الر يا ايقػائ ،يعػرتؼ دػا (نعػ هنػاؾ بالاعػ اشػياء
حتدث) لكن معا تل األشياء تنكر او تاسر عي ر او توض يف ت شلهػا .إمػا يف
تالال األحياف مسألة هلا عوعة بعلػ دععت األلاػاظ وتطورهػا اوهػي توعػال بالكلمػاتا
ع ػػي «م ػػا حي ػػدث ه ػػو يف الواعػ ػ ش ػػيء ػػر» .هن ػػا يتجن ػػال اس ػػتعماؿ الم ػػة «تع ػػريال»
وتكتش ػ الاػػاظ ا ػػرف موئمػػة يف مكام ػاا امػػا اػػاف الارنسػػيوف يف اجلزائػػر مػػيو يطلقػػوف
الم ػػة «إجػ ػراءات اص ػػة» علػ ػ اعم ػػاؿ التع ػػريال الػ ػ ا ػػانوا ميارس ػػوما يف ح ػػ ،الش ػػعال
الرةانػػة
اجلزائػػري .وهنػػاؾ اميلػػة اي ػ ة ا ػػرف ملي ػ ذل ػ «التّعد ػ اإلداري امللطّػ » وتل ػ « ّ
القانونية».
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تالدا ما يلجأ املوظاػوف الر يػوف اجلزائريػوف يف طابػاا إىل ليػة الشػرعية مسػتعملني يف
ذلػ ػ مص ػػطلاات ملطّا ػػة و«مقي ػػدة بالق ػػانوف» لع ػػرض األزم ػػة امعرا ػػة ب ػػني نظ ػػاـ ش ػػرعي
وجمموع ػػة م ػػن جم ػػرمني وإره ػػابيني يائس ػػني ع ت ػ  .م ػػيو ادىل وزي ػػر الدا لي ػػة مص ػػطا ب ػػن
منصور ملرصد حقوؽ اإلنساف (هيومن رايتس ووت ) عائو:
ع اعتػػر اف اجلزائػػر تنته ػ حقػػوؽ اإلنسػػافا ك ػ اإلج ػراءات تطدّػػ ،و قػػا للقػػانوف .لػػيس
هن ػػاؾ انته ػػاؾ إع يف ح ػػاعت إي ػػراء عليل ػػةا االش ػػت والض ػػرب ػػوؿ العملي ػػاتا لك ػػن ه ػػرع
اإلسػػاءات يُتعامػ معهػػا بػػدعاوف عضػػائية وإجػراءات عقابيػػة دا ليػػة ( )...لقػػد عشػػنا حربػػا يف
سػػن  2991و2991ا حيػػث اانػػع اسػػس األمػػة يف ط ػر ولكػػن رت ػ ذل ػ ظلػػع اجلزائػػر
34
دائما شرتمة وبك حرر يقوؽ اإلنساف.

ونق ػ اػػرل عػػن بػػن منصػػور عولػػم« :اسػػتطاعع اجلزائػػر الوعػػوؼ بك ػ حػػزـ وإميػػاف يف
ػدمر الػ تعػي سػاعااا األ ػ ة يف ارضػنا املقدسػة» .35هنػا يلطػ
وجم عػوات اإلرهػاب امل ّ
الوزير عداراتم من جهة لوص احملاربة الشرسة ال يقوـ دا النظاـ اجلزائري ويستعم نعوتػا
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:
ألي عياس تعد المة «تعريال» مناسدة هناا لكن لكوما املصطلأ املسػتعم مػن
ع ادري ّ
ػص حقػوؽ اإلنسػاف
مرة ا رف...اعح ا ّف ع ّدة تصرحيات يما إ ّ
ةرؼ اجلمي ا لنستعملها ّ
الصػػاا يّة او التص ػريأ املي ػ يف عػػدد مػػن اجلرائػػد .وعنػػدما يقػػاؿ ا ّف هنػػاؾ
ع تتجػػاوز الديانػػات ّ
مق ػػدارا م ػػن ح ػػاعت التّع ػػريالا اجي ػػال :ا ػ م ػػن ةل ػػال لا ػػتأ حتقي ػػ ،عض ػائي تق ػ ّدمت ب ػػم؟ ع
نستطي ا روج بنتائج حوؿ درجة صدؽ وإ وص مفسسػات ال ّدولػة يف احػرتاـ و ايػة حقػوؽ
امل ػ ػواةنني إعّ عن ػػدما يت ػػر اولئ ػ ػ الّ ػػرين يتق ػ ػ ّدموف ي ػ ػ ه ػػرع الع ػػروض إج ػ ػراءات (موئم ػػة)
الصػا ا
ويصػلوف إىل نتػػائج (معينػػة) .إنػػم مػػن تػ املمكػػن اعاتاػػاء بديانػػات عامػػة تصػػدر يف ّ
وإع اعل هرا يعد بدساةة تصر ا ذا ةاب سياسي36.

ردع علػ سػفاؿ جلريػػدة
ويفولػػم بالتجػػاوزاتا يف ّ
وهػػا هػػو بعػػرة اػػرل يػػرر إجػراـ النظػػاـ ّ
اجلزائر ايرة الناةقة بالارنسية يطلال منم رايم يف ما إذا اانع «األعماؿ اإلرهابية» ترر مػا
يوص حتاظا بػ«التجاوزات»:
رد عػ ىيّلػي
عد ا شيءا انػا ص اعػ هػرا إةوعػاا ومػن جهػة ا ػرفا انػا ع ا لػ بػني ّ
رد عػ
العامة واأل عاؿ الربريّة املقرت ة مػن ةػرؼ عصػابات مسػلّاة .اخفا يف إةػار ّ
السلطات ّ
ّ
العامةا عدد من املميّلني باستطاعته ارتكاب ا طاءا رالااتا اعتػداءاتا حػدس
لطات
الس
ّ
ّ
العامػػة .هنػػاؾ العشػرات والعشػرات
ػلطات
ػ
الس
ػات،
ػ
ع
ػ
ل
ع
وذة
ػأ
ػ
م
ػاعت
ػ
ي
ا
ع
ػر
ػ
ه
إف
.
ػاةي
ػ
ي
احت
ّ
ّ
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ألم ػ ارتكد ػوا انتهااػػات .ولكػػن
الشػػرةة واجلػػي و اعػػات الػػد اع الػػرا ه ػ موحق ػوف ّ
مػػن ّ
العامػػة مػن ناػػس ةديعػة اعتتيػػاؿ الػػري
السػلطات ّ
ا طػأ هػػو اعتدػار التّجػػاوز الػري عػػاـ بػم ىيّػ ّ
ارتكدم جمرموف .ما اػان منهػا "العنػ مػن حيػث اتػ " [يعػين انػم تػ صػايأ القػوؿ بػأف اػ
37
عن يعد عناا مهما ااف مصدرع].

وجػػاء يف التقريػػر الػػدوري اليػػا الػػري عدمتػػم ايكومػػة اجلزائريػػة يف  2998اف «يف ينػػاير
2995ا عػ ػ ّدـ املرص ػػد ال ػػوةين يق ػػوؽ اإلنس ػػاف م ػػرارة ل ػػوزارة الع ػػدؿ يشػ ػ يه ػػا إىل عػ ػ ّدة
حاعت لتجاوزات ا يف ذل ّادعاءات حوؿ ىارسة اعماؿ تعريالا واف وزارة القضاء عد
العامني تعليمة تطالده باتأ حتقيقات عضائيّة بانتظاـ يف حالة ما
ارسلع إىل ي النّواب ّ
إذا ع ّدمع شكاوي عل اساس اياعت املوثقة من ةػرؼ املرصػد 38».وبالنسػدة للسػلطات
اجلزائريػػة ػػلف ىارسػػة التعػػريال مػػا هػػي إع جتػػاوزات ترتكػػال يف «حػػاعت عليلػػة» مػػن ةػػرؼ
املدمر».
« اة اجلزائر» الرين يصدوف طر «اإلرهاب ّ
 .3.3إنكار ضمني
هنا يف الارع اليالث مػن ػروع اإلنكػار الر ػيا تػدا السػلطات عػن اإلجػراءات املتدعػة مػن
ةرؼ الدولة عل اساس امػا تػد يف هيكػ ظػروؼ اسػتينائيةا عػي ا ّف «مػا حيػدث هػو
م ػػرر دتام ػػا» .ػػاإلجراءات القاس ػػية تعت ػػر ض ػػرورية بالنس ػػدة للنظ ػػاـ يف حرب ػػم ض ػػد اإلره ػػاب
واألص ػػولية وذلػ ػ للاا ػػاظ علػ ػ األم ػػن ال ػػوةين...اخل .إف اس ػػتعماؿ الض ػػرورة هن ػػا اتري ػػر
معنوي وشػرعي ملمارسة التعريال هو بالطد عػدق اقػدـ هػرع الظػاهرة اإلجراميػة ناسػها .لػ
يسػػد ،يف التػػاريد ابػػدا اف حكومػػة مػػا بػ ّػررت التعػػريال بػػالقوؿ امػػا «ترتػػال» يف عػ ذلػ ا
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:
عنػػدما تسػػتعم ال ّدولػػة سػػلطة التقييػػد لضػػماف امػػن امل ػواةننيا ػػنان نػػر ض اعتدػػار ذل ػ
القوة ألج تطدي ،القوانني.
اصيّة ضروريّة لل ّدولة وهي سلطة ادأ ّ
عناا .إما ّ
عاـ دتارس ب ّ

39

يف ايقيقة ع داعي إىل الداث عػن الػدعئ ا رجػاؿ األمػن اناسػه يعرت ػوف بتجػاوزه
للاػػدودا امػػا هػػو ايػػاؿ يف اي ػوار الػػري جػػرف بػػني روب ػػرت يس ػ (صػػاايف يف جريػػدة
اإلندبنػػدنع الريطانيػػة) واحػػد املػػوظاني الػػر يني اجلزائػرينيا ذل ػ «الرج ػ احملػػرتـا صػػاحال
املستوف العايل من التعلي والعدد امل لص للنظاـ العسكري اجلزائري» الري يقوؿ:
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انظػر يا روبرتا ال اف تعل اف هناؾ اناس قدوا نساءه واوعده ا إم تاضدوف .ػلذا
وجػػدت رجػػو وتظػػن انػػم علػ عل ػ رطػػة عػػزرة يف عريػػة مػػاا حسػػناا اع تظ ػن انػػم مػػن الواجػػال
40
علي اف تق "ضد" هرا اإلنساف إذا ااف بلمكان إنقاذ حياة ا اولئ الناس؟

ويعلّػػ ،الصػػاايف عػػائو« :عػػوض "ضػػد" اع ػرا "تعػػريال"»ا مثّ يقػػوؿ« :لكػػن هػػرع اعػػرار
41
رد عل هرع العدارة».
إسرائي ارل ولكن ص يكن لدف زميلي اجلزائري ّ
وملػػاذا يُسػػتعم «موعػػد اللّاػػاـ» للتعػػريال يف مراػػز اعحتجػػاز شػػاةوناؼ؟ ع احػػد ػرا
علػ ةػػرح هػػرا السػفاؿا ولكػػن جػػوف سػػويين (صػػاايف يف األسػػدوعية الريطانيػػة ذي ابزر ػػر)
يػػروي انػػم عاب ػ صػػاا يا جزائريػػا مقربػػا مػػن امل ػػابرات العسػػكرية اػػاف عػػد ع ػ ذل ػ عنػػد
إعونم عن جمزرة حصػلع يف منطقػة املديػة .لقػد ب ّػرر هػرا األ ػ اعسػتعماؿ الوحشػي هلػرع
اخلة تريػرا بسػيطا بقولػم« :اتظنػوف ا ّف اولئػ الرجػاؿ الػرين يقتلػوف النسػاء والولػداف سػوؼ
42
يرتاوف اصدعاءه بدوف اللجوء إىل التعريال؟ ع!»
ػػاللجوء إىل التعػػريال بك ػ الوسػػائ لػػم تريراتػػم بالنسػػدة للنظػػاـ واعوانػػم «املكػ ّػرمني» مػػا
داـ ذلػ ػ مي ػػارس علػ ػ «جم ػػرمني حقػ ػ ين»« .رجالن ػػا ميوت ػػوف ااألبط ػػاؿا ورج ػػاهل ميوت ػػوف
االكوب»ا« 43ع نستطي التّكلّ عن انتهاؾ حقوؽ الّػرين يقتُلػوف»ا 44امػا تقػوؿ وزيػرة
العػػدؿ السػػابقة ليل ػ عسػػوويا تل ػ هػػي عدػػارات ىيلػػي النظػػاـ ال ػ تػػدؿ عل ػ اع ػرتا ه
الضمين لضرورة استعماؿ القم والتعريال من جانده .
نق ػ ال ػػداتور مايك ػ بي ػ مػػن املفسس ػػة الطديػػة يف تقري ػػرع عػػن التع ػػريال يف اجلزائ ػػر اف
رده ػػا عل ػ ػ اعاام ػػات ح ػػوؿ
ايكوم ػػة اجلزائري ػػة ع ػػدمع ثوث ػػة نق ػػاط د اعي ػػة اساس ػػية يف ّ
التعريال النظامي:
متاهمة عل اعنتهااػات
اوعا إف انتهااات حقوؽ اإلنساف ليسع نظاميةا ولكنها ردود ّ
ال ػ يقػػوـ دػػا إرهػػابيوف جتػػاع عػػائوت واصػػدعاء اع ػواف الشػػرةة واجلنػػودا ولػػو امػػا ت ػ مقدولػػة.
وايجػػة اليانيػػة ال ػ تسػػتعملها السػػلطات اجلزائريػػة لتريػػر التعػػريال هػػي اف هػػرع املمارس ػة هػػي
الوسػػيلة الوحيػػدة جلل ػػال املعلومػػات األساس ػػية ملن ػ حػػدوث اعم ػػاؿ وحشػػية ا ػػرف مػػن ة ػػرؼ
تعسػاات يف املاضػي تػ امػا
اجلماعة اإلسومية املسلاة .والد اع اليالث هو انم رت حدوث ّ
اوعاع اخف45.

المدين
 .4.3إدانة ُ

لقد جعلع تقارير وبيانات وتصرحيات منظمات حقوؽ اإلنساف إنكػار السػلطات اجلزائريػة
صػػعداا ىػػا د ػ هػػرع السػػلطات إىل الػػرد عليهػػا بيضػػالا وذلػ بشػػن هجػػوـ معػػااس علػ
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س ػػج ّ اولئػ ػ الناع ػػدين اناس ػػه ا متدع ػػة يف ذلػ ػ اسػ ػرتاتيجية «اع ػػرؼ حامػ ػ الرس ػػالة».
الناعػػدوف متهمػػوف بالناػػاؽا وبانعػػداـ األمانػػة وحػػىت باإلرهػػاب اإلعومػػي .إف هػػرع ا طػػة
تعد بديو تكتيكيا للرد الر ي يستعم يف حالة ما إذا تعني اف طاب اإلنكار ت عئ.،
ولك ػػن مهم ػػا بل ػػل اإلنك ػػار امل ػػاار م ػػن ذا ػػاء وع ػػوة إعن ػػاعا م ػػن تػ ػ املمك ػػن اف إل ػػو م ػػن
تص ّدعات .لرا لنم تالدا ما يُصطاال اإلنكار دجمات عل مصدر املعلوماتا مشػككا
يف صاة اعاامات ومتسائو عن مدف مصداعية الناعدين.
إف ايكومة اجلزائرية ترحػال ب ػ«إدانػة اإلرهػاب» مػن ةػرؼ حكومػات ا ػرف ومنظمػات
املوجهػة هلػا حػوؿ احػرتاـ و ايػة حقػوؽ
ت حكوميةا لكنّهػا تػر ض ر ضػا باتّػا اػ األسػئلة ّ
اإلنسػػافا وتػػدينها علػ اسػػاس امػػا «تػػد ّ يف الشػػفوف الدا ليػػة للػػدود ومسػػاس بالسػػيادة
الوةني ػػة»ا متهم ػػة ناع ػػديها بانته ػػاج الك ػػرب املقص ػػود والتايّ ػػز السياس ػػي .م ػػيوا ذا ػػرت
منظمة العاو الدولية اف املمي اجلزائري لدف األمػ املتاػدة ينيػ ص ّػرح يف ا ريػ 2997
ب ػػأف ه ػػرع املفسس ػػة «ل ػػديها بي ػػداتوجيا تامض ػػة ح ػػوؿ حق ػػوؽ اإلنس ػػافا مش ػػادة للجه ػػاز
الد وعراةي الستاليين الري ع يعطي ألعضائم إع القدرة علػ إعػادة إنتػاج ا كػار السػيّد او
الزعي »46ا واامتها بنشر ادعاءات ت مفادة وااذبةا دوف اف تيدع هرع اعاامات.
ّ
ػتااص التّقريػػر ال ػ ّدوري للجزائػػرا سػػئ
وعنػػدما اانػػع اللّجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف تػ ّ
شمػػد صػػال دمػػري يف عنػػاة تلازيونيػػة سويس ػريّة (سػػويس رومنػػد) إف اػػاف يعتقػػد ا ّف
السػػا ّ
املنظّم ػػات تػ ػ ايكوميّ ػػة ع ػػد ا طػ ػأت عن ػػدما تق ػػوؿ ا ّف هن ػػاؾ تع ػػريال يف اجلزائ ػػرا بينم ػػا
السلطات تقوؿ عكس ذل ا أجاب:
نعػ ػ ا إةوع ػػا .اع ػػوؿ ا ّف هن ػػاؾ منظّم ػػات تػ ػ حكوميّ ػػة (املقص ػػود منظّم ػػة العا ػػو ال ّدوليّ ػػة
والادراليّة ال ّدوليّة يقػوؽ اإلنسػاف) الّػ ع كهػ شػدكاا التّاليليّػة وةػرعه ا وعلػ اػ حػاؿ
مػػا هػػي إعّ ّادعػػاءاتّ .إم ػ ص يػػأتوا ابػػدا بال ػ ّدلي الػػري يػػدؿ عل ػ ا ّف ّادعػػاءاا اانػػع عػػو
47
اعدعاءات إىل الوعائ .
منر من ّ
وعائ حقيقية .هناؾ منهجيّة علميّة تتطلال منّا اف ّ

ويف مناس ػ ػػدة ا ػ ػػرفا ن ػ ػ ّدد دم ػ ػػري يف تص ػ ػريأ للتّلا ػ ػػزة اجلزائريّػ ػػة ي ػ ػػوـ  8ابري ػ ػ 2999
باملنظّم ػػات تػ ػ ايكوميّ ػػة :منظّم ػػة العا ػػو ال ّدوليّ ػػة ومرص ػػد حق ػػوؽ اإلنس ػػاف (األمريك ػػي)
والادراليّة ال ّدوليّة يقوؽ اإلنسػاف ومراسػلوف بػو حػدودا وا ّامهػا يعػاك بالعمػ علػ تيريػة
«اهػػداؼ سياسػػيّة لتوجيػػم ضػربة عاضػػية للجزائػػر 48».وملػػا سػػئ عػػن مواعػ املنظّمػػة العامليػػة
ضد التعريال ومرصد حقوؽ اإلنسافا عاتال هاتني ّ
اهليأتني عل «تقدق اناسه انموذج
ّ ّ
49
حتوهل إىل عت حرب ض ّد العاص اليّالث».
ل ّ
لضم العاملي و ّ
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 .5.3اعتراف جزئي
الرم ػ ػػاد يف األع ػ ػػني»
الر ػ ػػي حملاول ػ ػػة « ّ
ذر ّ
تس ػ ػػتعم الس ػ ػػلطات ه ػ ػػرا الن ػ ػػوع م ػ ػػن ا ط ػ ػػاب ّ
والتّ ايػ مػػن ا يػة اعنتقػػادات املوجهػة هلػػا ملمارسػااا اإلجراميػػة .هػي تعػػرتؼ جزئيػا بأ ّمػػا
تع ػ ّرب وحتػػاوؿ إعنػػاع ال ػراي العػػاـ بػػأف حج ػ تل ػ املمارسػػة ت ػ مه ػ ّ وتا ػػم .وعػػد تلج ػػأ
السػلطات يف ذلػ إىل اسػػتعماؿ عػ ّدة ةػػرؽ ػػا يف ذلػ اللجػػوء إىل اسػػتعماؿ مصػػطلاات
(ختاياية) مي «التجاوزات».
انكر مف راك عل سػدي امليػاؿ اجلنػراؿ شمػد العمػاري – عائػد اراػاف اجلػي اعنقػويب –
ىارسػػة التعػػريال ت ػ انػػم عػػرف ذل ػ بػػاعرتاؼ جزئػػي (جتػػاوز)ا قػػاؿ« :انػػا اعػػارض ىارسػػة
ػع ش صػياك معراػة اجلزائػرا لػ ارتػال بػأي حػاؿ
التعريال .لقد عاىن جيلُنا ايػ اك منػم وعش ُ
مػن األحػواؿ يف توظيانػا ميػ هػرع الطػرؽ .ع اعػوؿ اف التعػريال ص ميػارس ولكػن المػا وعػ
ذل اجرينا حتقيقاك يف األمر… ما جدوف التعريال عندما يشرع اإلرهابيوف يف الدكػاء بعػد
50
نص ساعة من اعستنطاؽ ويقولوف " ىل ىلدعو "؟»
السػػلطات اجلزائريػّػة
ويف ّ
رد عل ػ انتقػػادات وااامػػات وجهتهػػا منظّمػػة العاػػو ال ّدوليّػػة إىل ّ
عػػاؿ عدػػد اللّػػم بعلػػي املميّػ الػ ّدائ اجلزائػػري لػػدف األمػ املتّاػػدة يف نيويػػورؾ« :إف اجلزائػػر ع
اي انتهػػاؾ يقػػوؽ اإلنسػافا امػػا امػػا تػػر ض اعنتقػادات اعنتقائيّػػة [ ]...لػػيس هنػػاؾ
تقدػ ّ
اية دولػة يف العػاص ع تػداس يهػا تلػ ايقػوؽا امػا انّػم لػيس هنػاؾ اشػ اص او منظّمػات
تستطي اف تزع ا ّما ضم اإلنسانيّة 51».هنا إذف يعرتؼ املسفوؿ اجلزائري اف هناؾ عػدـ
احرتاـ يقوؽ اإلنساف يف بودع لكن ع يعد ذلػ انتهااػا طػ ا مػا داـ ميػ ذلػ حيصػ
يف ا بلداف العاص (عل حد زعمم)!

+

وذارت صاياة ليراسيوف اليسارية الارنسية اف ا راء املستقلّوف اليّمػا عشػر التّػابعوف
للّجنػػة األىيّػػة يقػػوؽ اإلنسػػاف يف جني ػ ص يقتنع ػوا ع بػػالتّقرير املق ػ ّدـ مػػن ةػػرؼ ايكومػػة
اجلزائريػّػة يػومي  12و 12يوليػػو  2998وع حػ ّػىت بأجوبػػة و ػػدها ألسػػئلته  .وعلقػػع رئيسػة
اللّجنة اريستني شػين (الارنسػيّة) علػ ردود الو ػد اجلزائػري بأمػا «مناعشػات رياضػيّة وحػوار
صا حيػث يتسػ
ةرشاف»ا بينما تأس ا راء األىيّوف للطّاب «القػانو والعػاـ جػدا» للػنّ ّ
باليموض وياتقد إىل اية دعة ملموسة .اما ام س طوا عل لية ا شال وإنكار ايقيقػة
ال ػ ػ اسػ ػػتعملها الو ػ ػػدا وااػ ػػدوا اف «اليمػ ػػوض يف التّوضػ ػػياات وايجػ ػػج املتواصػ ػػلة حػ ػػوؿ
التػػد ّ (األجنػػي)ا وم ػفامرة او مسػػفوليّة األوربّي ػني يف األزمػػة اصػػداع ع تػػفدي ترضػػهاا
نظرا طورة الوض  52».وذارت واالة األنداء الارنسية اف «الكي من ػراء اللجنػة ةػالدوا
بلي ػ ػػاح بتوض ػ ػػياات ح ػ ػػوؿ اللّج ػ ػػوء إىل التّع ػ ػػريالا معتم ػ ػػدين يف ذلػ ػ ػ علػ ػ ػ ش ػ ػػهادات
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رد اععتدػار ػارج اجلزائػرا تػ اف التّقريػر والو ػد اجلزائػري ص
األش اص املعاجلني يف مرااػز ّ
53
ورد رئػيس
يتطرعوا إعّ "للتّجاوزات" وا ّادوا عل ا ّف الااعلني املعػرو ني لوحقػوا وعوعدػواّ ».
ّ
شمػػد الصػػال دمػػري بػػالقوؿ « :ػػال اف اعوهلػػا بكػ صػراحةا انػع
ػا
ػ
الس
ػري
ػ
ئ
ا
ز
اجل
ػد
الو ػ
ّ
ّ
مندهشا جداك عندما عع المة "إرهاب ال ّدولة" مقابػ إرهػاب جمرمػي اجلماعػة اإلسػوميّة
املسػلّاة»ا 54شػػاوع مػػن ػػوؿ ذلػ اعدعػػاء بػػأف عمػ الدولػة مهمػػا بليػػع عػػوة بشػػاعتم ع
ػػال اف يعػ ػػد انتهااػ ػػا يق ػػوؽ اإلنسػ ػػاف وع اف يوص ػ ػ باإلره ػػاب ألنػ ػػم مقارنػ ػػة بلرهػ ػػاب
اجلماعات املسلاة هو يابػة جتػاوزات ص تدلػل درجػة اإلجػراـ ع تػ  .ػدمري يعػرتؼ إذف
بػػأف ال ّدولػػة ترهػػال وتع ػ ّرب ولكػػن بدرجػػة «ارح ػ » مقارنػػة ػػا تاعلػػم «اجلماعػػة اإلسػػومية
املسلاة».

 .4تفسير للردود الرسمية
الض ػػمين) متناعض ػػةا
تد ػػدو العوع ػػة ب ػػني الا ػػروع اليوث ػػة لإلنك ػػار الر ػػي (اي ػػريف والت ػػأويلي و ّ
ويصػػعال بالاعػ هػ ايػ ميكػػن لػػناس املوظػ ايكػػومي اف يقػػوؿ اشػػياء تدػػدو يف تايػػة
التضارب م بعضها الدعض يف ف واحد؟ اي ميكػن ألحػد اف يػ ّدعي مػيو ا ّف «ع شػيء
مرر»؟ يف حقيقة األمر «هناؾ
حيدث» يف الوعع الري يفاد يم هو ناسم ا ّف «ما حيدث ّ
طاب ر ي ثابع يما إص التعريال (واعنتهااات الاادحة األ رف يقػوؽ اإلنسػاف)ا
ومكملػػة لدعضػها الػػدعض 55».إف هػرع املوحظػػة ثابتػػة
وعناصػر الػ ّ
ػرد الر ػي مرتابطػػة سياسػيا ّ
وعامةا حيث تنطد ،عل ا األنظمة الػ دتػارس التعػريال .واػدؼ هػرع اإلسػرتاتيجية يف
ّ
ػرد الر ػػي إىل تا ػػادي اهلجم ػػات الػ ػ تش ػ ّػن علػ ػ النظػ ػاـا وحترياه ػػا بالتش ػػكي يف اػ ػ
ال ػ ّ
التعريال وت ها من األعماؿ الوحشية واإلجرامية األ رف.
الر ػي
ّاما ضػاايا التعػريال هػ مرتمػوف علػ املقاومػة علػ صػعيدين :اوعا ضػد ال ّػرد ّ
الػػري يصػػرؼ النظػػر عػػن شػػهاداا حػػوؿ التعػػريال علػ اسػػاس امػػا تػ صػػاياةا وثانيػػاا
ضد اعدعاء الر ي بأم لاظاعة مػا اعرت ػوع مػن اعمػاؿ ػلم يوعػوف مػا يسػتاقوف .وتدػدا
الرهيد ػػة:
ه ػػرع املقاوم ػػة م ػػن اللاظ ػػة الػ ػ يتا ػ ّػوع يه ػػا املس ػػتنط( ،اجل ػػود) بتلػ ػ الكلم ػػات ّ
«اصرخ اما تريدا ع احػد سػوؼ يصػ ّدع عنػد روجػ مػن هنػا ».ومػن مثّا لنّػم بالاعػ
ع يص ّدؽا ب ويُنظر إليم انم مرنال ارل ا «مػن األايػد انػم عػ شػيئاا وإع ملػاذا حصػ
لػػم مػػا حص ػ ؟» ويف الػػرد الر ػػي ميكػػن ع ػراءة اف الضػػاايا يكػػربوف وام ػ إرهػػابيوف والدولػػة
تعاملع معه و قا للقانوف وام لقوا ما يستاقوف.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
161

منظور سياسي

إىل جانال اسرتاتيجية اإلنكار هرعا تستعم السلطات تقنية ا ػرف لتاػادي اهلجمػات
ػتهج علػ ناعػػديها مداشػػرة وتشػػك يف ادعػػاءاا لتشػػويم عػػته ا وذلػ
ضػػدها .هػػي تػ ّ
لصػػرؼ األنظػػار عػػن اعنتقػػادات ال ػ تتلقاهػػا مػػنه  .هنػػا تلجػػأ السػػلطات إىل اس ػرتاتيجية
«عرؼ صاحال الرسالة» او «إدانة املدين»ا وذل عندما ع تستطي إنكار التّه اليّػا او
صراحة او عندما ع جتد تريرا تقنيا ل ُ
نايها .إف هرع الطريقة يف واع األمر عامليػة وع تقتصػر
عل اجلزائػر اسػالا واليابػع ا ّمػا تسػتعم دػدؼ التيطيػة علػ األمػاان الػ إاػ ،او ع
يلي ،يها ا طاب اإلنكاري.
واحػػد التػػأويوت األساسػػية لسياسػػة اإلنكػػار الر يػػة هػػو ا ّف السػػلطات دتػػارس التعػػريال
عػػو ولكنهػػا تك ػ ّرب ام ػا تاع ػ ذل ػ  .و يمػػا يلػػي دع ػ هلػػرع النظػػرة باعستشػػهاد بتػػاريد
وةديعة وىارسات النظاـ العسكري اجلزائري.
إ ّف اجلي اجلزائػري هػو املاسػ ايقيقػي والاعلػي للسػلطة يف اجلزائػر .هػو يسػيطر علػ
النظاـ السياسػي الػم ويػتا ّك يػم .مػن الدػديهي إذف اف تكػوف الػردود الر يػة علػ تقػارير
التعريال ىوة من ةرؼ املفسسػة العسػكريةا تلػ املفسسػة الػ ورثػع الكيػ مػن التعػالي
التعهد علػ ىارسػة التعػريال
واعسرتاتيجيات ايربية والتقاليد واليقا ة العسكرية الارنسية .و ّ
بطريقة نظامية هو جزء مه ّ من تراثها اعسػتعماري .تارإيػاا اسػتعملع رنسػا التعػريال يف
اجلزائػػر يف شاولتهػػا لتاط ػػي املطالدػػة باس ػػتقوؿ الػػدودا واخت ػػرت منػػم لي ػػة نظاميػػة لس ػػا،
املقاومة املسلاة من صاوؼ السكاف.
إ ّف اتلدية الضداط الرين يقػودوف القػوات املسػلاة اجلزائريػة اليػوـ ويسػيطروف علػ اييػاة
تعرض ػوا لوسػرتاتيجيات ايربيػػة الارنسػػية الػ تتّ ػػر التعػػريال
السياسػػية يف الػػدود اػػانوا عػػد ّ
اوسػيلة مػػن اهػ وسػػائلها .والكيػ مػنه شػػاراوا عػػو يف اجلػي اعسػػتعماري الارنسػػي وص
ينضموا إىل املقاومة اجلزائرية إعّ يف اوا ر ا مسيناتا حني اصدأ واضػاا اف اجلزائػر علػ
وش انتزاع استقوهلا .ومػن بػني هػفعء الضػداط نػرار اللػواءات الػد نػزارا العػريب بل ػ ا
شمد العماريا عدد املال عنايزيةا مصػطا شػلويفا شمػد تػوا وبػن عدػاس تزيػّ والعقيػد
علي تونسي وت ه .

+

ػػاللواء الػػد نػزار مػػيوا الػػري ولػػد يف باتنػػة سػػنة 2918ا ختػ ّػرج مػػن املدرسػػة العسػػكرية
بالقليعػػة واصػػدأ ضػػابطا بػػاجلي الارنسػػي يف «الاػػوج اليالػػث عشػػر للقناصػػني اجلزائ ػريني»ا
الري « ّر» منم يف ابري  2958لولتااؽ يػي التاريػر الػوةين .ويف سػنة  2964تل ّقػ
تػػدريدا يف األاادميي ػػة العس ػػكرية « رونػػز» (اعحت ػػاد الس ػػو يا س ػػابقا)ا عد ػ اف يق ػػود اتيد ػػة
جزائري ػػة إىل مص ػػر اثن ػػاء ح ػػرب الس ػػتّة اي ػػاـ يف  .2967بع ػػد ذلػ ػ التا ػػ ،باملدرس ػػة العلي ػػا
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للاػ ػرب بد ػػاريس .ع ػػاد املنطق ػػة العس ػػكرية اليالي ػػة يف 2979ا مث اص ػػدأ لػ ػواء نائد ػػا لػ ػرئيس
األراػػاف سػػنة 2984ا عد ػ اف يصػػدأ عائػػدا للق ػوات الريػػة يف سػػنة  .2986واػػاف مسػػفوع
ػوىل مهػػاـ رئػػيس ألراػػاف
علػ حالػػة الطػوارئ اثنػػاء األحػػداث ال ّداميػػة يف ااتػػوبر 2988ا وتػ ّ
اجلػػي يف نػػو مر مػػن ناػػس السػنةا مثّ د ػ ايكومػػة سػػنة  .2992امػػا يعػػد اجلنػراؿ نػ ّػزار
احػػد ااػػر مس ػػفويل ومػػدبري انق ػػوب ينػػاير  2991وعػػد اػػاف عض ػوا يف «اعلػػس األعل ػ
اونم اجلي لاا للرئيس الشاذيل بن جديد عقال ذل اعنقوب.
للدولة» الري ّ

والل ػواء شمػػد العمػػاريا حاليػػا رئػػيس األراػػاف يف اجلػػي ا ولػػد يف سػػنة  2919بػػاجلزائر
العاصػػمة .اػػاف ضػػابطا يف اجلػػي الارنسػػي عد ػ اف «ياػ ّػر» إىل جػػي التاريػػر الػػوةين يف
 .2958لع ػػال دورا ادػ ػ اا إىل جان ػػال ال ػػد ن ػ ػزارا يف عمػ ػ امل ػػدنيني يف اح ػػداث اات ػػوبر
ُ .2988رعّػػي إىل رتدػػة ل ػواء سػػاـ يف شػػهر جويليػػة 2991ا وت ػراس يػػال ،الق ػوات ا اصػػة
ال ُا ّونع يف سدتمر  2991صيصا حملاربة اإلسوميني.
واللواء شمد توا ااف ضابطا يف اجلي الارنسي اثناء حرب التارير اجلزائرية .ااف يف
الاوج  64لسوح املد عية و« ّر» منم يف 2962ا اي عدي اعسػتقوؿ .ويف سػنة 2961
تلق ػ تػػدريدا يف مدرسػػة الػػدرؾ الارنسػػية .اػػاف مستشػػارا الػػد نػ ّػزارا ويُعػػرؼ باعستئصػػايل
الرهيػػال الػػري يتمتّػ بيقػػة سػػعيد سػػعدي ورضػػا مالػ ا حيػػث يُعػػد بالنسػػدة هلمػػا حلقػػة ربػ
بارنسا.
ولع ّ حالة الضاب علي تونسي (املدعو اليو ) تعرض مػيو جيػدا عػن اولئػ الضػداط
الرين اانوا باألمس إباف اعحتوؿ يع ّربوف الشعال حتع لواء رنسا وما زالػوا اليػوـ يعػربوف
يف عهػػد اعسػػتقوؿ بعػػد اف تلقػوا مناصػػال مهمػػة وحساسػػة يف الدولػػة .اػػاف تونسػػي ميػػارس
التعػػريال لصػػال رنسػػا اثنػػاء احتوهلػػا للجزائػػرا وهػػو اخف حيت ػ منصػػال املػػدير العػػاـ لممػػن
الػػوةين اجلزائػػريا املفسسػػة الر يػػة املعرو ػػة باعرتا هػػا ج ػرائ التعػػريال يف حػػ ،الشػػعال .ولػػد
بارنس ػػا يف  2914وه ػػو اب ػػن الطي ػػال تونس ػػيا ال ػػري ا ػػاف ض ػػابطا عس ػػكريا رنس ػػيا ح ػػىت
تقاعػػدع .تػػرّ علػػي تونسػػي يف امليػػرب حيػػث اػػاف ابػػوع مػ اجلػػي الارنسػػي هنػػاؾا وحيمػ
جنسػػيتني الارنسػػية واجلزائريػػة .التاػػ ،يػػي التاريػػر الػػوةين سػػنة  2962ولكػػن بعػػد ذل ػ
باػػرتة عص ػ ةا ُوج ػػد يف املكتػػال الي ػػا الت ػػاب للج ػػي الارنس ػػي يف س ػػيدي بلعد ػػاس (ت ػػرب
اجلزائ ػػر) .ا ػػاف عض ػوا يف الارع ػػة العس ػػكرية «اومن ػػدوس العاص ػػاة» املتكون ػػة م ػػن إض ػػا يني
56
مست دمني من ةرؼ امل ابرات الارنسية.

++

تعرضوا للتعالي والطرؽ العسكرية الارنسػية اثنػاء تػدريداا
وهناؾ ضداط روف اي وف ّ
يف األاادمييات العسكرية الارنسية وؿ اوا ر السدعينات واليمانينات.

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

++

© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
164

منظور سياسي

ولقػد مػػورس اوؿ اسػػتعماؿ نظػامي موسػ للتعػػريال مػػن ةػرؼ السػػلطات اجلزائريػػةا الػ
يسػػيطر عليهػػا اولئ ػ التػػابعني للجػػي الارنسػػيا يف سػػنة  .2988اػػي شػػهر ااتػػوبر مػػن
ناس العاـا رض اللواء الشاذيل بن جديد (رئيس اجلمهورية نراؾ) حالة الطوارئ واعط
اإلذف للج ػ ػػي باس ػ ػػتعماؿ األس ػ ػػلاة األتوماتيكي ػ ػػة ض ػ ػػد امل ػ ػػدنيني املتظ ػ ػػاهرين .ووض ػ ػػعع
السػػلطات اإلداريػػة واملدنيػػة واألمنيػػة حتػػع اوامػػر الل ػواء السػػامي عدػػد ا بلهوشػػاتا نائػػال
وزيػػر الػػد اع ورئػػيس األراػػاف يف اجلػػي ا و الػػد ن ػزار نائػػال رئػػيس األراػػاف .اانػػع مصػػال
األمػػن حتػػع عي ػادة الل ػواء شمػػد بتشػػني .اعطيػػع اوامػػر لق ػوات األمػػن بػػلةوؽ النػػار عل ػ
اجلمػػاه وعتػ اايػػر مػػن الػ مػػد (ايصػػيلة الر يػػة اانػػع  .)122اػػاف القمػ وحشػػياا
حي ػػث اعتُق ػ ع ػػدة مئ ػػات م ػػن الش ػػداب وم ػػورس التع ػػريال عل ػ نط ػػاؽ واس ػ يف شط ػػات
الشػ ػػرةة والػ ػػدرؾ وثكنػ ػػات امل ػ ػػابرات العسػ ػػكرية 57.امػ ػػا مػ ػػات اش ػ ػ اص اي ػ ػ وف حتػ ػػع
58
التعريالا ا يف ذل األةااؿ.
وع ػػد ا ػػاف رد ع ػ ػ الش ػػارع اجلزائ ػػري عل ػ ػ ه ػػرع اجل ػ ػرائ معت ػ ػراا حي ػػث اداف امليقا ػػوف
وشاضػ ػػروف وة ػ ػػوب اجلامعػ ػػات اعس ػ ػػتعماؿ املفسسػ ػػا للتع ػ ػػريال بك ػ ػ اش ػ ػػكالم الددني ػ ػػة
والناسية59ا وةالدوا بػ«موحقة ىارسي التعريال مهما ااف مستواه  60».اما ُ حػوايل
ال ػ ػ إمضػ ػػاء لشػ ػػكوف ضػ ػػد التعػ ػػريال 61.وتظػ ػػاهر ثػ ػػوث عؼ ةديػ ػػال وىػ ػػرض دا ػ ػ
مستشػ ػػا مصػ ػػطا اجلػ ػػامعي بالعاصػ ػػمة بػ ػػالقوؿ« :ع للتعػ ػػريال وع للجودي ػ ػػن 62».ويف
تصريأ ةالػال  411ش صػا مػن ابنػاء شػهداء حػرب التاريػر «موحقػة اػ الػرين مارسػوا
63
التعريال ضد الشعال اجلزائري واولئ الرين امروا بتل املمارسات».
ويف اخونة األ ػ ة بػدات حقػائ ،واسػرار حػوؿ احػداث ااتػوبر  2988ختػرج إىل العلػن
وذلػ مػػن ػػوؿ تراشػػ ،إعومػػي بػػني ادػػار املسػػفولني األمنيػػني والسياسػػيني 64.قػػد ذاػػرت
جريػػدة الزم ػاف اللندنيػػة الناةقػػة بالعربيػػة اف اجلن ػراؿ شمػػد بتشػػني الػػري اػػاف مسػػفوؿ األم ػن
العسػكري نػراؾ واسػندت إليػم مهمػة اسػتعادة األمػن إىل جانػال اجلنػراؿ الػد نػزار (نائػال
رئيس األرااف يومها) هدد صػومم باػتأ ملػ التعػريال واللجػوء إىل احملػاا الدوليػة لاػتأ
حتقي ػػ ،ح ػػوؿ تل ػ األح ػػداث 65.وذا ػػرت الص ػػاياة اف اجلنػ ػراؿ بتش ػػني اع ػػرتؼ ب ػػأف مرا ػػز
سيدي رج بالعاصمة حتوؿ نراؾ إىل مراز للتعريال بدؿ التدريال العسكريا وسػجن يػم
اش اص مػن ضػواحي اجلزائػر العاصػمة وهػفعء يعر ػوف جوديهػ بأ ػائه ايقيقيػة ورتػده
العس ػػكريةا واف مدرس ػػة الداري ػػة حول ػػع إىل مرا ػػز لتع ػػريال  2167ش ص ػػاا إض ػػا ة إىل
اعمػػاؿ تعػػريال ا ػػرف سػػجلع الهػػا يف  262شضػرا ووثيقػػة شاوظػة ر يػا 66.امػػا ذاػػرت
الزمػػاف اف بتشػػني اعتػػر اف احػػداث ااتػػوبر  2988ص تكػػن شتومػػة وإمنػػا نا ػػة عػػن عػرارات
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اجهزةا وااػ جهػات وصػاها باألعليػة اإليديولوجيػة شاولػة نسػال اعمػاؿ التعػريال يف تلػ
األحداث إليم 67.ويف عدد ر 68ذارت الزماف اف الضاب الساب ،يف اجلي هشاـ عدػود
اا ػ اجلن ػػراؿ بتش ػػني مارس ػػة التع ػػريال عل ػ مئ ػػات الش ػػداب ال ػػرين اعتق ػػاهل إث ػػر تل ػ
األحػػداثا ويفاػػد اف ثكنػػة سػػيدي ػػرج التابعػػة للمديريػػة املرازيػػة ألمػػن اجلػػي ا وال ػ اػػاف
يت ػػوىل ش ػػفوما اجلن ػراؿ بتش ػػني ونص ػػال علػ ػ راس ػػها العقي ػػد راب ػػأ يوس ػػاي مس ػػفوؿ الش ػػرةة
العسكريةا شهدت عمليات التعريال ال ااف حيضرها بتشني بانتظاـ.
مػػن مثّا ميكػػن القػػوؿ بػػأ ّف ىارسػػة التعػػريال النظػػامي ليسػػع جديػػدة يف اجلزائػػرا بػ هػػي
جزء ع يتجزا من الطديعة اعستئصالية للنظػاـ ايػاا واملػنهج األمػين لقادتػم العسػكريني .يف
الواعػ ا يعػ ّد التعػػريال بالنسػػدة هلػػفعء الضػػداط اجلزائػريني ذووا الرتبيػػة العسػػكرية الارنسػػية اداة
اسرتاتيجية لوستئصاؿا وهو عنصر اساسي يف سياسة اإلبادة ال يتميّزوف دا .ولقد بػات
مػيله هػرا حنػو اعستئصػػاؿ واضػاا يف تصػرحيات النػاةقني باسػ اجلػي منػر بدايػة ايػػرب
يف  .2992ػػاللواء الػػد نػزار مػػيو نُقػ عنػػم عولػػم« :إىل اولئػ الػػرين لطّ ػوا ايػػديه بػػدـ
السػاهرين علػ ايػة النظػػاـ (العػػاـ)ا اعػوؿ ا ّف حربػػا عاسػية جػػدا سػػوؼ تش ّػن ضػ ّده حػػىت
استئصػػاهل مائيػػا 69».وهػػرا مزيػػاف ش ػري ا احػػد املسػػت دمني الدػػارعني لسػػوح اإلرهػػاب
النظاميا يص ّػرح يف نػدوة صػااية يف اجلزائػر العاصػمة يػوـ  24مػارس  2995عػائو« :هػ
يدمرها ع ت  .اإلرهابيوف يشػدهوف األعشػاب
إاةال
الضارة؟ ع! إنم ّ
الدستا األعشاب ّ
70
الضارة ».ويف مناسدة ا رف ذار ألحد الصاا يني وبدوف حت ّا «العم الػد ء» الػري
ّ
71
ااف يقوـ بم هو واصاابم اعستئصاليوف لصال «اليربيني عامة واألوروبيني اصة».
هػ مػن املمكػن مليػ هػرا اعجتيػاث التػاـ اف ُحي ّقػ ،دوف اللجػوء إىل التعػريال واعػازر؟
تررها تايته .
بالطد عا التعريال بالنسدة هلفعء اعستئصاليني وسيلة ضرورية ّ

 .5الخاتمة
مفسسػاتيةا
تكش تقارير منظمات حقوؽ اإلنسػاف اف التعػريال يف اجلزائػر اصػدأ ىارسػة ّ
وعػ ّػر اصػػااب هػػرع التقػػارير عػػن علقهػ الكدػ لكػػوف التعػػريال ميػػارس بطريقػػة نظاميػػة مػػن
ة ػػرؼ رتل ػ األجه ػػزة األمني ػػة يف الدول ػػة .وع ػػد اا ػػد ه ػػرع الديان ػػات العدي ػػد م ػػن الض ػػداط
املنشقني الرين ّروا من دا الدلد بعد اف شهدوا مي تل األعماؿ اإلجرامية.

ردا علػ تقػارير التعػريال بػأف الػردود
توحي مراجعة منػوذج طابػات السػلطات اجلزائريػة ّ
الر يػػة مػػا هػػي إعّ اميلػػة مطابقػػة ملػػا يصػػام العػػاص شومسػػكي «بػػاي ،املقػػدس يف الكػػرب
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دمػػة الدولػػة 72».السػػلطات ختتاػػي مػػن وراء طابػػات إنكػػار ر ػػي لػػيس لتقويػػة ادعائهػػا
للشرعية اسال وإمنا إلنكار ح ،املعارضة يف الوجود اصو.
يلجػأ النظػاـ اجلزائػري إىل طػاب إنكػار تقليػػدي لل ّػرد علػ تقػارير التعػريال .ويعػد هػػرا
الن ػػوع م ػػن ال ػ ّػردود منػ ػػوذج تااع ػ ػ مع ػػروؼ ل ػػدف سػ ػػلطة ق ػػدت ش ػػرعيتهاا وه ػػي ترتكػ ػػال
انتهااات ط ة يقوؽ اإلنساف اي تُدقي سيطراا علػ ايكػ  .ومػا بيانااػا املتناعضػة إع
دليػ عل ػ تدنيهػػا عسػرتاتيجية "سياسػػة اإلنكػػار" الػ سػػرعاف مػػا تسػػتددؿ نهجيػػة "عػػرؼ
امل ّدعي" عند شلها.
اػػيمن املفسسػػة العسػػكرية عل ػ النظػػاـ السياسػػي يف اجلزائػػر وتسػػيطر عليػػم مػػن ػػوؿ
ضداط تدربوا يف اجلي الارنسيا اما اما تتدي األساليال والتعالي العسكرية الارنسية ال
تصػ ػ التع ػػريال ا ػػأداة نظامي ػػة .وهل ػػرع املفسس ػػة ت ػػاريد يف اس ػػتعماؿ التع ػػريال أله ػػداؼ
سياسػػيةا حيػػث ااتس ػػدع ذهنيػػة وثقا ػػة «اعستئصػػاؿ مػػن اجلػػرور م ػ التسػ ّػرت» .ومػػرابأ
ااتػػوبر 2988ا مػػيوا والتعػػريال النظػػامي الػػري مػػورس ػػوؿ تلػ األحػػداث تعػػد صػػورا
منوذجية لتل الطديعة اإلجرامية .واإلبادات اجلماعية والتعريال وشىت اعنتهااػات األ ػرف
لكرامػة الػناس الدشػرية الػ تشػهدها اجلزائػر اليػوـ مػا هػي إع اسػتمرار «ةديعػي» ملمارسػات
النظاـ العسكري اإلجرامية ضد الشعال اجلزائري.
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