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منظور قضائي

 .1المقدمة
«عندما نستطيع استعماؿ العنف فال حاجة للتقاضي»
ثوسيديد ،حرب بيلوبوناس

جتػػد اصتزائػػر نهسػػلا اليػػوـ تقرين ػاً و نهػػس الوضػػع ال ػ ي عااػػتو أثنػػاء ف ػ ة ا سػػتعمار حي ػ
مورس على الشعب دتيّيز عنصري معروؼ بقانوف «األىايل» (أو أنػدناف – ،)Indigènes
ول ػ ا فنننػػا ؾتػػد إج جانػػب القػػانوف الرشتػػي اظتوتػػوب قانونػًػا اػػنو رشتيّػاً ػ موتػػوب ولونػػو
فعاؿ وأقوى .وىو ا يعيش الشػعب نظػامق قػانونيق :نظػاـ ىنػع التعػ يب باحتشػاـ ونظػاـ
ّ
ضمين موتوب يق ّػره كوسيلة حتوػّػم.
كانػ «إدانػػة التعػ يب واظتسػػاس باضترمػػة اصتسػػدية واظتعنويػػة» مػػأ أبػػرز منػػادئ الدسػػتور
األوؿ للجملوريػػة اصتزائريػػة ال ّدىقراشيػػة الشػػعنية بتػػاري  01سػػنتم  ،0871كمػػا جػػاء و
مادتو العاارة .زاؿ النّاس ػداة ا ستقالؿ ي كروف مأسػاة التعػ يب الػ ي مػورس علػيلم
بشػػوم مػػنظّم و إشػػار القمػػع ا سػػتعماري ،وكػػاف الضػػرايا هملػػوف أثػػار اضتػػرؽ والتع ػ يب
بواسػطة الولربػاء وا تتنػاؽ داتػم ميػاه قػ رة .وكانػ تعػاليا الصػرف آنػ اؾ تػدور حػػوؿ
مػا دػدر مػأ مقػا ت وكتػب عػأ التعػ يب م ػم كتػاب «السػااؿ» لػػلنري عػالؽ (Henry
) ،Allegولوأ ا ىتماـ العاـ باح اـ اضترمة اصتسدية واظتعنوية لإلنساف مل يدـ شويالً.
ليس التع يب و اصتزائر اآلف ليس مبجرد جتاوز است ػنائي قاـ بو موظّف مندفع ،بم ىػو
ومنس ػػقة وؼتط ػ عت ػػا .وىيّػػز التع ػ يب و اصتزائ ػػر الع ػػدد اعتائ ػػم
ؽتارس ػػة مقص ػػودة ومدروس ػػة ّ
للم ػػوظهق الق ػػائمق ب ػػو كم ػػا ىيّػ ػػزه شابع ػػو الواس ػػع واظت ػػنظّم ،وباطتص ػػوص س ػػووت الق ػػانوف
اظتتػواشئ مػأ جلػػة ومشػاركة القضػػاة مػأ جلػػة أتػرى .فهػػي ظػرؼ  11سػػنة انقلنػ اندانػػة
فعػػاؿ وهػ ّدده أدػراب القػرار،
الدستورية للتع يب لتصنح ىػدفاً للقانوف الضمين ال ي ىو ّ
ػورياً س ػػاكتا ع ػػأ ؽتارس ػػة التعػ ػ يب وغت ػػرد غتموع ػػة
بينم ػػا ينق ػػى الق ػػانوف الرشت ػػي اظتوت ػػوب د ػ ّ
نصوص قابلة للتطنيا و حق تستعمم غتموعة قواعد كامنة قابلة للتطنيا.

+

توظّف اجملموعػة األوج و اطتطػب وافافػم الرشتيػة قصػد ا سػتلالؾ اطتػارجي والدعايػة.
وى ػ ا ىػػو حػػاؿ الدسػػات اظتتتاليػػة وا تهاقيػػات اظتوقػػع عليلػػا ،سػػيما التعريػػف بالتع ػ يب
وإدانتػػو باعتنػػاره جرىػػة اػػنعاء ينورىػػا الضػػم اننسػػاً ونعػػم معاقنتلػػا إج ػراءً ػ قابػػم
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السػػلطة وأىػواء أدػػرا ا .فيعػ ّػرؼ ىػ ا
للتقػػادـّ .أمػػا اجملموعػػة ال انيػػة فتوظػّػف حسػػب تقػػدير ّ
القانوف جرىة التع يب و فقرة دغ ة كأهنػا أضػيه تطػأ ،ويُصنّػػهلا ضػمأ اصتػنح اطتهيهػة
كأ ّهنا جرـ قابم للتقادـ وعقوبتلا رمزية.
ػدوف للق ػػانوف الض ػػمين – ال ػ ي ى ػػو أعل ػػى وأق ػػوى وأك ػػر فعاّلي ػػة م ػػأ
وض ػػع الق ػػانوف اظت ػ ّ
اظتدونة – ول لك يويػم النظاـ القانوً مبويالق .فتنهػّ أحوػاـ القػانوف بصػرامة ظتػا
القوانق
يتعلػػا األمػػرّ مبػواشأ بسػػي بينمػػا نلػػم إذا تعلػػا األمػػر بأدػػراب النهػػوذ بػػم يصػػدر حوػػمّ
بػراء م مسػػنقاً حػػل لػػو اق ف ػوا ج ػرائم عديػػدة مبػػا فيلػػا التع ػ يب ،بػػم أك ػػر مػػأ ذل ػك يص ػ
تادة ختدـ مصاضتلم وتالئم أىواءىم.
النظاـ القانوً وسيلة ّ
يتوهػم اللّػػو سػػنرانو وتعػػاج وحػػده اضتوػػم بػزاء التعػ يب و حػػق ىػػنح أدػػراب القػرار
و اصتزائر ألنهسلم وزبانيتلم ح ّقاً مأ حقوؽ اللّو وذلك بتواشا القانوف الرشتػي .فمػاذا عػأ
الهعػاؿ و
ػدوف والقػانوف الضػمين ّ
التع يب و القانوف الرشتي وما العالقة بق ى ا القانوف اظت ّ
الواقع؟
نن ػػين إجابتن ػػا ع ػػأ الس ػااؿ م ػػأ واق ػػع التع ػ يب و اصتزائ ػػر وم ػػأ ت ػػالؿ مض ػػموف قانوهن ػػا
الوضعي.
نػػدر بنػػا اضتػػاؿ ىنػػا ودػػف شيػػف التعػ يب و اصتزائػػر ،أي مػػل ينػػدأ وأيػػأ ينتلػػي .وىػػو
موض ػػوع القس ػػم ال ػػاً م ػػأ ىػ ػ ا اظتق ػػاؿ ،مثّ يلي ػػو القس ػػم ال ال ػ ػ ح ػػوؿ اس ػػتجواب ق ػػانوف
العقوبػػات والنصػػوص الوضػػعية األتػػرى ظتعرفػػة مػػدى تطنيقلػػا أو جتاىللػػا مػػأ شػػرؼ القضػػاة
ال يأ يشولوف فعلياً حلقةً و مسلسم التع يب .فتتم ؽتارسة التع يب و اصتزائر مبػوافقتلم
وتغاضػػيلم عنلػػا ،حي ػ أتهػػى و زاؿ وهػػي القاضػػي اصتزائػػري ؽتارسػػة التع ػ يب بسػػووتو
ِ
ػجعو برفضػػو تعيػػق ت ػ اء شنّيػػق
علػػى مػػا نػػري ،بػػم أك ػػر مػػأ ذلػػك ضػػمأ التع ػ يب واػ ّ
لهرػػا الضػػرايا بػػم ذىػػب إج حػػد إدانػػة ىػػا ء الضػػرايا .سػػوؼ نتنػػاوؿ ىػ ا اصتانػػب و
القسم الرابع ،ويليو القسم اطتامس ال ي ىو ملخا وتالدة اظتقاؿ.
ى ػػدؼ اظتق ػػاؿ ى ػػو إع ػػادة موان ػػة الق ػػانوف والع ػػدؿ و اف ػػاكم اصتزائري ػػة ،وذل ػػك بتمو ػػق
ضػػرايا التع ػ يب مػػأ كسػػر جػػدار الصػػم ال ػ ي حػػاؿ دوف شتػػاع معانػػا م ورد اعتنػػارىم
بتعرضلم آل ـ قاسية تسترا التعويض.
ا جتماعي بصهة ارعية ،وا ع اؼ عتم ّ
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 .2طيف التعذيب في الجزائر
إف التع يب و اصتزائر غتاؿ واسع وشيف ذو هناية غتلولة .سوؼ ؿتاوؿ ودػهو مػأ منظػور
اظتتورشق فيو ودوافعلم ومأ منظور حالة الطوارئ اليت أنشئ ضمأ سياسة ا ستئصاؿ.
و النلداف اليت ابتلي ػ ه اآلفػة عػادةً مػا تنػدأ عمليػة التعػ يب بعػد إلقػاء القػنض علػى
الضرية وتنتلي حق م وعتا أماـ القاضيّ .أما و اصتزائػر فتنػدأ عمليػة التعػ يب قنػم توقيػف
الضرية اظتستلدفة وتستمر – مبوافقة القاضي ومشاركتو – إج السػجأ .قػد تنػدأ مبواظتػات
ىاتهيػة غتلولػػة أو متابعػػات ػ تهيػػة أو اسػػتدعاءات مػػأ الشػرشة والػػدرؾ تتنعلػػا ديػػدات
واتم وضرب مثّ تتوادم بعد توقيف عنيف وملق وؼتالف للقانوف.
إف التع يب و اصتزائر ىو سلسلة أعماؿ عنف وآ ـ بدنية وعقلية وليس جرىة ظرفيػة،
بم أعماؿ مروعة ترتوب عمداً و الناً ما تادي إج اظتوت .إف أساليب التعػ يب و اصتزائػر
متعػػددة ومتنوعػػة وقػػد حظنػػا ثنػػات التع ػ يب اصتنسػػي إذ يته ػػنأ القػػائموف عليػػو و ؽتارسػػة
رتي ػػع أن ػواع التع ػ يب ال ػػيت ختط ػر عل ػػى ب ػػاعتم وذل ػػك اس ػػتجابة لش ػػلوا م ون ػػزوا م الدنيئ ػػة،
تنوع األساليب ينقى التع يب سياسة ؼتط عتا.
وملما ّ

يشػ ُػا علػػى مػػأ التقػػى وتعػ ّػرؼ علػػى الضػػرايا أف يصػػف أسػػاليب التعػ يب وأثارىػػا علػػى
ُ
متعمػػد ومػػنظّم وفػا تقنيػػات متطػػورة ومتعػددة إذ تػ اوح أنػػواع
ػتم ؽتارسػػتو بشػوم ّ
اظتعػ بق .تػ ّ
التع يب وسوء اظتعاملة مأ بسيطة إج ليظة مادية إج اظتوت و الػب اضتػا ت .وتشػمم
السػب والشػتم والوػالـ النػ يء (التجػديف) والتلديػدات والضػرب واصتلػد
ؽتارسة التع يب ّ
والتع ػ ػ يب بواسػ ػػطة ا تتنػ ػػاؽ وان ػ ػػراؽ واسػ ػػتعماؿ اظت ػ ػواد الويميائيػ ػػة والتع ػ ػ يب بواسػ ػػطة
اظتتعمػد والتشػػويو النػدً والنػ واصتػدع وقطػػع
الولربػاء واسػػتعماؿ مػواد دػػيدلية وحػل اصتػػرح ّ
األعضاء.

و الناً ما تضاؼ إج التع يب الندً ؽتارسة التع يب العقلي والنهسػي وىتػك األعػراض
وا تصػػاب .ويػػر م اظتعػ بوف حػػل علػػى مشػػاىدة ا تصػػاب أملػػا م وزوجػػا م وبنػػا م مػػأ
شػرؼ اصتالديػأ وك ػ اً مػا يتعػ ّػرض الضػرايا بػدورىم إج ا تصػػاب واطتِصػاء ّإمػػا مػأ شػػرؼ
ويهضػػم ضػػرايا تلػػك
جالديلػػم أو غتػػانق سػػاديّق يػػاتى ػػم مػػأ مراكػػز األمػراض العقليػػةّ .
األعم ػػاؿ الش ػػيطانية الس ػػووت و ن ػػرؤوف عل ػػى اضت ػػدي عنل ػػا .فيع ػػاً ى ػػا ء م ػػأ عػ ػ ّدة
ػدؿ سػػوو م علػػى
دػػدمات نهسػػية عقػػب تلػػك اظتمارسػػات اظتس ػلّطة علػػيلم عمػػداً .فػػال يػ ّ
حياء ولوأ نتيجة حتطّم اخصيتلم وإراد م ولو بشوم جزئي.
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السػػلطات الهعليػػة والظػػاىرة الػ ي ضػػمنتو
ىػػارس التعػ يب العد1يػػد مػػأ اظتػػوظهق وؽت لػػي ّ
وزتتو .وقد ددر كتاب و نػوفم  ،0888يصػنّف التعػ يب كشػوم مػأ أاػواؿ اجملػازر
اظترتونػػة و اصتزائػػر ،وتنػػق الدراسػػة الػػيت جػػاءت و الوتػػاب اظتػ كور تنػ ّػوع مػرتو التعػ يب
حس ػػب اظتص ػػاة الرشتي ػػة وا ػػنو الرشتي ػػة التابع ػػة عت ػػا .دت ػػارس التعػ ػ يب جل ػػات عدي ػػدة منل ػػا
الشرشة وك لك الدرؾ ومصػاة األمػأ العسػوري واصتػيش وأيضػاً اظتيليشػيات اػنو العسػورية
واألعواف انو العموميق منلم رؤسػاء النلػديات واظتػوظهق اظتم لػق ،ومناضػلي انيديولوجيػة
ا ستئصالية مبا فيلا أعضاء نشطق و أحزاب سياسية وأعضاء رتعيات مدنية متريّزة.

إف اظتقصود منلا ؽتارسػة التعػ يب و اصتزائػر ىػو العقػاب وانتػزاع ا ع افػات واظتعلومػات
عنوة ،وك لك العقاب والتخويف وال ىيب و إشػار اضتػرب ذات اضتػ ّدة اظتنخهضػة ،وىػارس
أيضاً بغرض حتويم الضرايا إج عمالء يضافوف إج قائمة اظتنلّغق.

ػتم اتتيػار أفػراد مػػأ حػي "سػاتأ" أو منطقػة مسػتلدفة ومػأ األفضػػم أف
بوػم بسػاشة ي ّ
يوػػوف الضػػرايا مػػأ ال ػ يأ ي ػ ددوف علػػى اظتسػػاجد .وع ػػادةً مػػا تصػػم ق ػوات األمػػأ إج
مواف وقػوع العمليػات اظتسػلرة إ ّ متػأترة ،فتقػوـ حينئػ لملػة اعتقػا ت واسػعة ويتع ّػرض
الس ػػلطات األمني ػػة بع ػػض الض ػػرايا
أ ل ػػب اظتوق ػػوفق أثناءى ػػا إج ألػ ػواف التعػ ػ يب .مثّ جتػ ػ ّ
ليصنروا عيوناً عتا وأذاناً و ذلك اضتي.
مأ اصتانب الرشتي تودع اضتوومػة اصتزائريػة تقريػراً دوريػاً – مبوجػب التزاما ػا التعاىديػة –
لػػدى صتنػػة موافرػػة التعػ يب التابعػػة عتيئػػة األمػػم اظتترػػدة .واسػػتناداً طتػ نقلتػػو وكالػػة األننػػاء
الهرنسػػية يػػوـ  08نػػوفم  0887فقػػد أعربػ ىػ ه اللجنػػة عػػأ قلقلػػا إزاء ازديػػاد ؽتارسػػات
السػابقة.
السػنوات ّ
التع يب و اصتزائر من  0880مأ شػرؼ قػوات األمػأ ر ػم تراجعػو و ّ
وعنػػدما تقػػوـ الشػػرشة أو مصػػاة أتػػرى تابعػػة للجػػيش أو ل،مػػأ مبمارسػػة التع ػ يب ،يظػػأ
الػ ػػنعض أ ّف ى ػ ػ ا أمػ ػػر «عػ ػػادي» .أيعقػ ػػم أف يشػ ػػارؾ و التع ػ ػ يب أشنػ ػػاء وعلمػ ػػاء الػ ػػنهس
وؼتتصوف و األمراض العقلية؟ لقد نػدد الناحػ الهلسػطيين عصػاـ يػونس بػدور األشنػاء و
2
ماسسة التع يب اليت أنشػأ ا دولػة إسػرائيم لقمػع الهلسػطينيق ونظمتلػا مبوجػب القػانوف.
وتش ػػارؾ و اصتزائ ػػر ك ػػم ىػ ػ ه األد ػػناؼ و ؽتارس ػػة التعػ ػ يب دوف إقػ ػرار دػ ػريح أو ض ػػمين
للقػػانوف اظتوتػػوب .فيشػػارؾ أشنػػاء الس ػجوف واألشنػػاء العسػػوريوف و ؽتارسػػة التع ػ يب دوف
حياء.

++

لقد كشف حسق عنػد الػرحيم و تقريػر أعػ ّده فاميػو بأنّػو تعػّرض لتعػ يب متوادػم مػأ
يػػوـ  87ف ايػػر إج يػػوـ  1مػػارس  0888دوف انقطػػاع و أمػػاكأ ؼتتلهػػة وكان ػ رتاعػػات
تت ػداوؿ علػػى تع ينػػو .وأدج أيض ػاً بقولػػو« :زتلػػوً للمػ ّػرة ال انيػػة يػػوـ  4مػػارس  0888إج
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مستشػهى عػق النعجػػة العسػوري» وأضػاؼ قػػائالّ« :سػوؼ أرفػع اػػووى أيضػاً ضػد أشنػػاء
مستشػػهى عػػق النعج ػػة اظتولهػػق مبعػػاصتيت .كان ػ ف ػ ات العػػالج دت ػ ّػر بشػػوم وحش ػػي ومل
3
مرة واحدة نزع األ الؿ أو السالسم اليت كان تقيّدً».
يطلب األشناء مأ الشرشة ولو ّ

ويشػػارؾ األشنػػاء الشػػرعيّوف أيض ػاً و تزويػػر اػػلادات الوفػػاة فمػػنلم مػػأ يشػػلد زوراً أف
سنب اظتوت ىو سوتة قلنية لتسليم دفػأ ج ػ ضػرايا التعػ يب وعنػدما تػدفأ توضػع
األجسػػاد مقطعػػة و أكيػػاس سػػوداء وعليلػػا عالمػػة « »Xكلويػػة الضػػرية .وو قضػػية دلػػس
األتػ ة الػيت اػلدت تعػ يناً رتاعيػاً – سػػنعود إليلػا حقػاً – اػلد الطنيػب زوراً أف سػػنب
وفاة أحد الضرايا كاف إثر سوتة قلنية .أومل يقسم كم األشناء ىق إينوكرات (اظتلين) عنػد
4
خترجلم؟
ّ

لقػػد أعاب ػ اطتن ػ ة جوليػػا إليوبولػػوس-س ػ انقاس عضػػو صتنػػة موافرػػة التع ػ يب التابعػػة
عتيئػػة األم ػػم اظتتر ػػدة علػػى الس ػػلطات اصتزائري ػػة أنّػػو أدػػنح الي ػػوـ التع ػ يب «ماسس ػػايت» و
اصتزائر .وؾتد ى ه اظتالحظات و النند  68مأ تالدة اللّجنة حػوؿ التقريػر الػدوري الػ ي
5
قدمتو اضتػوومة اصتزائرية عاـ .0887
تتسػػم بعػػض اضتِػَرؼ بأتطػػار ويتعػ ّػرض بعػػض اظتلنيػػق للخطػػر أك ػػر مػػأ ػ ىم ،ووضػػع
العديػػد مػػأ األشنػػاء العسػػوريق وأشنػػاء السػػجوف إج أوامػػر قػػاد م .ظتػػا يُطلػػب مػػأ أحػػدىم:
«إمػػا أف تشػػارؾ وإمػػا سػػتووف أنػ الضػػرية أو أحػػد أقاربػػك؟» أمػ ّ
ػاـ اضتػػرج وىػ ا ا تتيػػار
ّ
ّ
الشيطاً يقنم أك رىم اظتشاركة و التع يب مورىاً .وىو ا ؾتد أناساً يُع بوف حهاظاً على
أنهسلم وعلى أقػار م .لوػأ ىػم ىػ ا مػ ر كػاؼ لقنػوؿ اظتشػاركة دوف تأنيػب الضػم ؟ بػم
أك ر مأ ذلك أ ّف عديداً مأ اظتتػواشئق يقومػوف مبمارسػة التعػ يب شاعػةً ل،وامػر .واألتطػر
أف مػػنلم مػػأ يشػػارؾ و اصترىػػة بغػػرض ال قيػػة .ومػػا ىػػو أا ػ ّد تطػػورةً أف مػػنلم مػػأ ىػػارس
التع يب بدافع إيديولوجي م م بعض الصرهيق ال يأ ينشروف انااعات اطتط ة اظتغرضػة
عمداًكوسيلة حرب مثّ يصدروف أحواـ اندانة قنم افاكم.
ويشارؾ انداريّوف اصتزائريوف و التعػ يب سػيما إدارة السػجوف .ويطلػا علػى التعػ يب
ال ي ىو أك ػر انتشػاراً وأقػم أظتػاً اسػم «رالػػة» أو الهلقػة ويتم ػم و تقييػد الضػرية مثّ نلػد
ويضرب بواسطة حنػم كلربػائي أو عصػى أو وسػيلة أتػرى .بعػدىا النػاً مػا يعجػز الضػرية
عأ اظتشي لع ّدة أياـ وأحياناً تنقػى أثػار التعػ يب علػى مػدى اضتيػاة .ويُعتػ ودػوؿ الضػرية
Julia Iliopoulos-Strangas

+
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إج السػجأ مب ابػة ختهيػف عنػو ألنّػو النػاً مػا ينتلػي التعػ يب بػاظتوت قنػم ىػ ه الهػ ة .فوػم
مأ ضرية توف فوؽ شاو ت "العمليات" اظتوجودة داتم دىاليز مراكز األمأ .مػع العلػم
أف القانوف ذو تطنيا اف اضي يضمأ اضتُرمة اصتسدية واظتعنوية ،وه ّػرـ أيضػاً اظتسػاس بورامػة
الشخا و ينزع القانوف مأ السجق حقوقو نظرياً.
ػا اػػروط ا عتقػػاؿ عمومػاً نػػب اح ػ اـ أدش اػػروشو ملمػػا كػػاف اظتسػػتوى
ّأمػػا فيمػػا وػ ّ
ال ػ ي بلغػ ػ إلي ػػو ال ػػنالد ،حيػ ػ تض ػػمأ اظت ػػادة  01و 08و 06و 08و 81أدش ظ ػػروؼ
معاملػػة اظتعتقلػػق وغتموعػػة قواعػػد أساسػػية ّ
تادػػة مبعاملػػة السػػجناء ومنلػػا تػػوف اضتػ ّد األدش
مػػأ اظتسػػاحة واعتػواء للتػػنهس لوػػم سػػجق وبنايػػات كافيػػة للنظافػػة ومالبػػس ػت مػػة تشػػق
و ػ ػػق بورامتػ ػػو ،مػ ػػع ح ّقػ ػػو و ف ػ ػراش مسػ ػػتقم وح ّقػ ػػو و شعػ ػػاـ ذو قيمػ ػػة ائيػ ػػة كافيػ ػػة
للمرافظػػة علػػى دػػرتو وقوتػػو .وى ػ ه أدش اظتتطلنػػات الػػيت نػػب توف ىػػا و كػػم اضتػػا ت
بغػػض النظػػر عػػأ ا عتنػػارات ا قتصػػادية واظتاليػػة الػػيت قػػد تعيػػا حتقيقلػػاّ 6.أمػػا مػػوـ اظتعتقلػػق
والسػػجناء اصتزائ ػريق فلػػم تنل ػ حػػد تلػػك اظتتطلنػػات بػػم يريػػدوف فق ػ وضػػع حػػد للتع ػ يب
وسوء اظتعاملة وانىانات.
ونالحػػك كػ لك اظتليشػػيات اجملنػػدة واظتنظمػػة واظتسػػلرة ،ضػػمأ مشػػاركتلا النشػػطة داتػػم
الدولة دتارس التع يب واظتعاملة القاسية اننسانية واظت لػة .فمػا مسػاولية الدولػة و تلػك
اظتمارسػػات؟ إ ّف أوؿ مػػادة مػػأ اظتعاىػػدة ضػػد التعػ يب تعػ ّػرؼ ىػ ا األتػ بػػال ي «يقػػوـ بػػو
السػػلطة أو
عػػوف مػػأ الوظيػػف العمػػومي أو اػػخا آتػػر يتصػػرؼ بشػػوم رشتػػي وحت ػػو عليػػو ّ
ػا تعريه ػػو م ػػأ ب ػػاب األا ػػخاص تطنّػ ػػا
توافق ػػو علي ػػو موافق ػػة د ػػرهة أو ض ػػمنية ».ومب ػػا و ػ ّ
اظتعاىػػدة علػػى بعػػض األجنرػػة اظتس ػلّرة الػػيت ػػيمأ وتسػػيطر علػػى كامػػم ال ػ اب الػػوشين.
فغي ػػاب الدول ػػة و بع ػػض األم ػػاكأ يه ػػتح اجمل ػػاؿ أم ػػاـ كيان ػػات أت ػػرى دت ػػارس س ػػلطات ا ػػنو
حوومية.

++

وم ػػأ جل ػػة أت ػػرى إذا اقتص ػػر تعري ػػف التعػ ػ يب عل ػػى الػ ػ ي يق ػػوـ ب ػػو أعػ ػواف الوظي ػػف
العمػػومي أو أي اػػخا يتصػ ّػرؼ بشػػوم رشتػػي ،فػػ،ف ىػػدؼ اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة ىػػو ضػػماف
السلطات العمومية ،كػاف مػأ اظتهػروض
زتاية النّاس مأ أعماؿ التع يب ال ي ُىارس باسم ّ
أف تتخػ ػ ال ّدول ػػة مبوج ػػب قانوهن ػػا اصتن ػػائي إجػ ػراءات ظتعاقن ػػة األفػ ػراد ال ػ ػ يأ يقوم ػػوف بتل ػػك
اظتمارسػػات وبالتػػايل فػػن ّف حتديػػد تعريػػف التعػ يب يقػػوـ علػػى الهرضػػية الػػيت تلػػزـ رتيػػع الػػدوؿ
لو ػػم الق ػػانوف ال ػػدويل أي مبعاقن ػػة أعم ػػاؿ التعػ ػ يب ال ػػيت يرتونل ػػا أا ػػخاص ليسػ ػوا أعػ ػواف
الوظيف العمومي .وإذا عجزت ال ّدولة عأ زتاية اظتواشنق ،تتسػع ؽتارسػات أعػواف الوظيػف
وهرضػوف ويوافقػوف
العمومي لتشمم أناساً آتػريأ ىارسػوف التعػ يب أثنػاء وظػائهلم الرشتيػة ّ
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عليو موافقة درهة أو ضػمنية .وكػ لك التعػ يب الػ ي دتارسػو اظتيلشػيات اظتسػلرة وتسػمح
السلطات الرشتية ىو مأ مساولية الدولة.
بو ّ

يظػ ّػأ القػػارئ الوػػرأ أ ّف ودػػف التع ػ يب و اصتزائػػر بأنػّػو مػػنظم وؼتط ػ أمػ ٌػر منػػال فيػػو.
فلو لػيس جتػاوزاً – م لمػا هلػو لػنعض األدػوات أف تسػميّو إذا مل نقػم تايّػده – نظػراً لعػدد
كن ػ للقػػائمق بػػو ،وسػػعة رقعتػػو اصتغرافيػػة تػػدؿ إ ّ علػػى وجػػود سياسػػة مركزيػػة للتع ػ يب
وىػي ُػت ّومػػة ،مقصػػودة ،ؼتططػػة ،مػػدبّرة ،مدروسػػة ،ورشتيػة .تػػالؿ عشػريأ اػػلراً – أي مػػا
بػػق  1يونيػػو  0880و 10ينػػاير  – 0881علػػى مسػػتوى موتننػػا فق ػ بل ػ  411ملػػف
انسالميق ،لقد أحصػينا فيلػا  187حالػة تعػ يب – أي مػا يعػادؿ  – % 88مػأ
ظتتابعة
ّ
شػػرؼ ؼتتلػػف قػوات األمػػأ وو عػػدة منػػاشا مػػأ الػػوشأ .وتعػ ّػرض  810مػػنلم إج ا عتػػداء
اصتنسػػي أي بنسػػنة  .% 87إف النسػػب والنتػػائيت الػػيت ودػػلنا إليلػػا أكػػد ا دراسػػة إحصػػائية
قام ا اظتاسسة الطنّية ال يطانيػة لرعايػة ضػرايا التعػ يب ودتػنح تلػك التهادػيم والنسػب
7
دورة دقيقة عأ الوضع.
و زاؿ التع ػ يب ىػػارس إج يومنػػا ى ػ ا .كػػاف اػػاب ينل ػ مػػأ العمػػر  88سػػنة و عػػداد
اظتهق ػػوديأ مثّ أف ػػرج عن ػػو و م ػػايو  0888بع ػػد أف قض ػػى ذتاني ػػة أا ػػلر اعتق ػػا ً تعس ػػهياً و
السػػجأ .وقطػػع القػػائموف علػػى تع ينػػو أعصػػاب مهادػػم يديػػو لي ػ دػػار يسػػتطع أف
هرؾ يديو و يستطع حل التوقيع على ورقة .إذف ما زاؿ العنػف يسػود الواقػع .ألػيس عنهػاً
يتلجم الرئيس بوتهليقة على آ ؼ األملات وأزواج وأباء وأبناء اظتهقوديأ بوػالـ اػديد
ظتّا ّ
الللجة؟ ل َّػما سألتو إحدى أملات اظتهقػوديأ« :يػا سػيدي الػرئيس أيػأ أبناءنػا وأزواجنػا؟ إف
كػػانوا مرضػػى نعػػاصتلم ،وإف كػػانوا غتػػرمق فرػػاكموىم ،وإف مػػاتوا فػ ّدلونا علػػى قنػػورىم حػػل
نزورىا ».فنلرىأ الرئيس بش ّدة ودرخ و وجوىلأ« :أبناؤكم ليسوا و جينػي ».أليس ى ا
نوع مأ التعػ يب قصػد إرىػاب وختويػف عػائالت اظتهقػوديأ؟ لقػد أق ّػر القاضػي ال يطػاً و
قضػػية «بينواػػي» بػػأ ّف مسػػألة ا تتهػػاءات تع ػ يب معنػػوي ،أي اعتػػداء ومس ػػاس باضترمػػة
دتس أقارب وذوي اظتهقوديأ.
اظتعنوية للنهس النشرية ّ
وو يوـ اصتمعة  1ديسػم  0888انهجػرت قننلػة وسػ مدينػة دلّػس (و يػة بػومرداس)
ػرشي وجػرح اثنػق
عند مرور سيارة ارشة قػرب أحػد اظتسػاجد .أسػهر ا نهجػار عػأ مقتػم ا ّ
آتريأ .كاف اظتصلّوف داتم اظتسجد يػادوف دػالة اصتمعػة ،بعػدىا عػادوا إج بيػو م .وبعػد
ػب
وقػ قصػ جػػاءت فرقػػة الشػػرشة القضػػائية اظتتنقلػػة مصػػروبة بعنادػػر الػػدرؾ الػػوشين ُ
لتصػ ّ
سػػخطلا و ضػػنلا علػػى سػػواف أحيػػاء بػػرج الهنػػار والقػػوس والعمػػارة و ى ػا .وا ػػرع و
معاقنتلم فأترج أك ر مأ مائة اخا مأ بيو م مػأ ؼتتلػف األعمػار والوظػائف مثّ اقتػدوا
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إج قلػػب موػػاف ا نهجػػار فاهنال ػ ق ػوات األمػػأ علػػيلم ض ػرباً واػػتماً مثّ نُقل ػوا عل ػػى م ػ
مدرع ػػة إج م ّق ػػر فرق ػػة الش ػػرشة القض ػػائية اظتتنقل ػػة الػ ػ ي ك ػػاف س ػػابقاً مق ػ ّػراً "لس ػػوؽ
س ػػيارات ّ
تعرضػػلم إج أنػواع مػػأ
الهػػالح" أيػػأ ّ تعريػػة رتيػػع اظتوقػػوفق وإر ػػاملم علػػى ا ننطػػاح قنػػم ّ
التع ػ يب .وبعػػد ذلػػك نُقػػم أك ػػر مػػأ مائػػة وعش ػريأ اخص ػاً إج اظتستشػػهيات و حػػا ت
درية يرثى عتا :كسور و ال راع ،واقوؽ و الرأس ،وكسور و الضلوع واألعضػاء وجػروح
و الوجو نارتة عأ اظايا الزجاج ،كػم ىػ ا مػأ جػراء التعػ يب اعتمجػي واصتمػاعي .ولهػك
أحػ ػػد الضػ ػػرايا أنهاسػ ػػو األت ػ ػ ة أثنػ ػػاء نقلػ ػػو إج مستشػ ػػهى عػ ػػق النعجػ ػػة العسػ ػػوري .بػ ػػدأ
الصػػراو مقالتػػو بعنػواف «اػػلادات اجملػروحق تطػ ة» وينقػػم تصػريح ػتػػافك الشػػرشة حػػوؿ
سنب وفاة الضرية بقولو« :حسػب التقريػر الطػ ّ تػوش الشػخا إثػر سػوتة قلنيػة( ».نقػالً
عأ جريدة الوشأ اصتزائرية عدد  7ديسم .)0888
تسػػتمر ؽتارسػػة التعػ يب مػػأ شػػرؼ مق فػػق ك ػ يأ واػػركاء أدػػليق و اصترىػػة ،واػػركاء
ثػػانويّق .ولوػػأ مػػا ىػػو موقػػف القػػانوف الػػداتلي وحومػػو األدش و ؽتارسػػة التعػ يب؟ وىػػم
ه ـ القضاة الساىروف على تطنيا القانوف القليم مأ أحوامو اظتتعلّقة بالتع يب؟

 .3التعذيب في النصوص القانونية الجزائرية
يصػف اطتطػػاب الرشتػي ؽتارسػػات التعػ يب بأ ّهنػا غتػػرد «جتػػاوزات» وي رىػا بالوضػػع وظػػروؼ
أزمة متعددة اصتوانب كما يهعلو علي ىاروف الوزير السابا ضتقػوؽ اننسػاف ،أو كمػاؿ رزاؽ
باره رئيس اظتردد الوشين ضتقوؽ اننساف .ولوأ ىم الظروؼ ا ستػ ػنائية تػ ر التع يب؟
تنا اظتادة  77و 80اظتادة مأ دستور  0878بأف رئيس اصتملورية يقػرر – إذا دعػ
ّ
ّ
ّ
الضػػرورة اظتلّرػػة – حالػػة الطػوارئ أو اضتصػػار ويتخػ كػػم التػػداب الالزمػػة سػػتتناب األمػػأ،
و ىوػػأ دتديػػد حالػػة الطػوارئ أو اضتصػػار إ ّ بعػػد موافقػػة ال ظتػػاف اظتنعقػػد بغرفتيػػو اجملتمعتػػق
مع ػاً .ػ أنػّػو ىوػػأ التع ػ ر بتلػػك األوضػػاع ،وو حالػػة اف ػ اض وجودىػػا الشػػرعي لت يػػر
ػنا اظتعاىػدات الدوليػة علػى ىػ ه القواعػد بالػ ات
التع يب أو عدـ معاقنة القائمق بػو .وت ّ
السياسية ،ال ي انض ّم إليو
وبوم وضوح سيما اظتي اؽ الدويل اظتتعلّا باضتقوؽ اظتدنية و ّ
اصتزائػػر ودػػادق عليػػو ونش ػرتو و جريػػد ا الرشتيػػة ،كمػػا تػػنا معاىػػدة موافرػػة التع ػ يب
على نهس القاعدة.
أعلنػ صتنػػة حقػػوؽ اننسػػاف التابعػػة ل،مػػم اظتترػػدة و تقييّملػػا لتقريػػر اضتوومػػة اصتزائريػػة
حجػػة عتػػا سػواء أُتػ الت يػػر مػػأ الظػػروؼ ا سػػت نائية أو
بأنػّػو مػ ر ظتمارسػػة التعػ يب و ّ
مأ اصتلود اظتن ولة مأ أجم موافرة انرىاب (راجع تقرير اللجنة اظت كور أعاله).
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إف التعػ يب و اصتزائػػر لػػو غتػػاؿ واسػػع يتجػػاوز تعريػػف القػػانوف الوضػػعي القابػػم للتطنيػػا
نظريػاً ،أل ّف القػانوف اصتزائػري لػيس نظامػاً عاديػاًُ .ىػارس القػانوف الشػولي اظتنن ػا منااػرًة مػػأ
جو عاـ يهتقد فيػو معػا القاعػدة .قػد أفػرز النظػاـ السياسػي و اصتزائػر
القوانق الداتلية و ّ
«واقعػاً اجتماعيػاً كليّػاً» كمػػا ودػػهو العػػامل ا جتمػػاعي مارسػػم مػػوص .لػ لك ؾتػػد السياسػػة
والقػػانوف والعنػػف والسػػلطة واألعمػػاؿ التجاريػػة والشػػرشة وال قافػػة كللػػا متشػػابوة فيمػػا بينلػػا
وبالتػػايل د ػػار م ػػأ الطنيع ػػي أف ت ػػرى شنين ػاً و نه ػػس الوق ػ ج ػالّداً ،وت ػػرى شا ي ػػة منتخن ػاً
لص ػاً ،ورئػػيس بلديػػة زعػػيم عصػػابة ،اخل ،وحينئ ػ تص ػ
وقاضػػياً مػػأ دوف أتػػالؽ ،واػػرشياً ّ
ػتم ختصػػيا ال ّدولػػة والقػػانوف وأدػػنح باسػػتطاعة كػػم
العامػػة رتلػػة مسػػائم ّ
اظتسػػائم ّ
تادػػة .فػ ّ
موظػػف إنشػػاء وحتديػػد القواعػػد الػػيت يعمػػم ػػا مثّ يغ ّ ىػػا حسػػب ى ػواه ،ووحػػده يقػ ّػرر مػػنح
ا متيػػاز ظتػػأ يشػػاء وينزعػػو ؽتػػأ يشػػاء .لقػػد دػػارت قاعػػدة القػانوف اظتوتػػوب قاعػػدة اف اضػػية
تالصػةًّ .أمػػا القػػانوف القابػػم للتطنيػػا يظػػم مرتنطػاً مبصػػلرة ومػزاج اظتوظػػف ومػػدى عالقاتػػو
وددقاتو داتم انوات النهوذ السياسية وا قتصادية واندارية والقضائية.
ػدوف و الدس ػػتور واظتواثي ػػا واظتعاى ػػدات الدولي ػػة والق ػ ػوانق اظتتض ػػمنة ضتق ػػوؽ
الق ػػانوف اظت ػ ّ
اننسػػاف – الػػيت تػػديأ انبػػادة وج ػرائم اضتػػرب واصت ػرائم ضػػد اننسػػانية وك ػ لك التع ػ يب –
فرض ػػي عالق ػػة ل ػػو ب ػػالواقع ،وم ػػأ جل ػػة أت ػػرى تض ػػمأ قواع ػػد الق ػػانوف
فل ػػو ذو ش ػػابع ّ
اظتدنيق .وو حالة وجػود بعػض التػداب القليلػة
الداتلي اظتوتوب أدش ح ّد ضتماية السواف ّ
السػلطة ،فتطنيقلػػا مرىػػوف مبػدى عالقػػة اظتسػاوؿ باصترىػػة أو اػػركاءه
ّ
اظتتهرقػة الػػيت حت ّػرـ عنػػف ّ
عامػػة جػػدوى مػػأ تطنيػػا القػػانوف الػػداتلي
ػهة
ػ
ص
وب
.
ػلطة
ػ
الس
و
ػوذ
ػ
ه
الن
ػراب
ػ
د
أ
ػد
بأحػ
ّ
ّ
اظتوتوب إ ّ إذا وافا مصاة أو أ راض أدراب القرار دوف أف ينوح ا ىا ء.
فعالي ػػة .إ ّف
يوه ػػي انع ػػالف ع ػػأ اظتن ػػادئ الدس ػػتورية الض ػػامنة ضتق ػػوؽ اننس ػػاف دوف ّ
القوانق الػيت دتػنح أمػالً معقػو ً و النّجػاح و ضػماناً أدش و التطنيػا ولػو علػى حسػاب
الدولػػة وموظهيلػػا فلػػي ػ جػػديرة بػػا ح اـ ألهنػػا تنقػػى غت ػػرد فرضػػيات دػػاضتة للخط ػػب
فق ػ  .يترػػدث القػػانوف اصتزائػػري عػػأ التع ػ يب و يعاقػػب عليػػو قػػانوف العقوبػػات ،ول ػ ا
فالتػدب الوحيػد الػ ي يسػتعمم مصػطلح التعػ يب ىػو الهقػرة ال ال ػة مػأ اظتػادة  001موػػرر
مػػأ قػػانوف العقوبػػات الػ ي يصػنّهو ضػػمأ اظتسػػاس باضتريػػات ولػػيس باضترمػػةّ الندنيػػة والعقليػػة
للػػنهس النشػرية .توجػػد ىػ ه الهقػػرة و القسػػم ال ػػاً مػػأ الوتػػاب ال الػ للهصػػم ال الػ و
قانوف العقوبات .ووضع الهقرة حت عنػواف« :ا عتػداء علػى اضتريػات» فتع ّػرؼ التعػ يب
مب ػػا يل ػػي« :ك ػػم موظ ػػف أو مس ػػتخدـ ى ػػارس التع ػ يب أو ي ػػأمر مبمارس ػػتو للرص ػػوؿ عل ػػى
إقرارات ،يُعاقب باضتنس مأ ستة أالر إج ثالث سنوات».
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إ ّف نػ ػػوع التع ػ ػ يب اظتقصػ ػػود مػ ػػأ ى ػ ػ ا ال ػ ػنّا ىػ ػػو ال ػ ػ ي ُى ػ ػارس بغي ػ ػػة اضتصػ ػػوؿ علػ ػػى
ا ع فات .وبالتايل إذا مورس التع يب مأ شرؼ موظهق بغػرض ال ىيػب والقمػع أو جملػرد
ا ػػلوة التعػ ػ يب فالق ػػانوف يعاق ػػب علي ػػو .إف الق ػػانوف اصتزائ ػػري يق ػ ّػر بوج ػػود التعػ ػ يب
جراحػػي
وبالتػػايل يعاقػػب عليػػوّ .أمػػا بالنسػػنة للم ػرتونق والشػػركاء اظتت ػواشئق م ػػم األشنػػاء ّ
الصػػرة الػ يأ
األسػناف وعلمػػاء الػنهس وأتصػػائيق و األمػراض العقليػة ،واظتمرضػػق وأعػواف ّ
يساموف و ماسسة التع يب خب ا م بووهنم موظهي الدولة وأعواهنا ،فالقانوف الوضعي
يتعػػدى اناػػارة األتالقيػػة ألنػّػو هػػدد أي عقوبػػة نػػب مراعا ػػا .ختػػا ى ػ ه اناػػارة
وجراحػػي األسػػناف وتعهػػي مػػا دوف ذلػػك مػػأ تػ اء وتقنيّػػق ملرقػػق
األتالقيػػة إ ّ األشنػػاء ّ
الصػ ػػرة ولػ ػػو باناػ ػػارة
عمػ ػػاؿ قطػ ػػاع ّ
مبراكػ ػػز األمػ ػػأ ،إذف ىتػ ػػد القػ ػػانوف الوضػ ػػعي لوػ ػػم ّ
األتالقية.
إ ّف العقوب ػػة ال ػػيت يض ػػعلا الق ػػانوف ض ػػد اظتوظ ػػف أو ع ػػوف الدول ػػة ال ػ ي ى ػػارس التع ػ يب
بغػػرض اسػػتخراج ا ع فػػات ،ىػػي و حػ ّد ذا ػػا رمزيػػة ،وتشػ ّوم تنػػاز ً مػػأ أدػػراب القػرار
العسػػوريّق .بػػم أك ػػر مػػأ ذلػػك تنقػػى تلػػك التػػداب غتػػرد نظريػػة .و تطنػػا إ ّ حت ػ ح ػ ّد
معػ ّػق مػػأ الضػػغوط الػػيت تػػر م أىػػم الق ػرار علػػى تطنيقػػو .وى ػ ا اصتػػزء مػػأ القػػانوف الهرضػػي
السػلطة .لنتص ّػور مػ الً أ ّف
اظتوتػوب قابػم للتطنيػا حتػ الضػغوط الػػيت تُهػرض علػى ماسػوي ّ
وكي ػػم اصتملوري ػػة ي ػػأمر – وف ػػا اظت ػػادة  80م ػػأ ق ػػانوف انجػ ػراء اصتن ػػائي – ض ػػاب الش ػػرشة
لهر ػػا شػ ػ ّ لش ػػخا موض ػػوع ّرى ػػأ اظتراقن ػػة ،ولنه ػػرض أ ّف الض ػػاب يع ػػارض ىػ ػ ا األم ػػر،
صر علػى متابعػة ضػاب الشػرشة وفػا القػانوف .مػا مصػ الضػاب
ولنهرض أت اً أ ّف الوكيم يُ ّ
بعػػد ى ػ ه الػػدعوة؟ إ ّف أقصػػى عقوبػػة ه ػ ّددىا القػػانوف ظت ػػم ى ػ ه اظتخالهػػة ىػػي ثالثػػة أاػػلر
ػري (أي م ػػا يق ػػارب  08دو راً أمريوي ػػا)
ح ػػنس م ػػع رام ػػة مالي ػػة ق ػػدرىا أل ػػف دين ػػار جزائ ػ ّ
وبنموػاف قاضػي الترقيػػا ا حتهػاظ بػػاظتلف دوف أف يتع ّػرض اظتػ نب ألي عقوبػػة .بػم أك ػػر
مأ ذلك بنمواف القاضػي أف نػد ظروفػاً ؼت ّههػة و حالػة إذا مػا قػاـ قاضػي الترقيػا بواجنػو
ونتيج ػػة الظ ػػروؼ اظتخ ّهه ػػة ،تو ػػوف العقوب ػػة ض ػػد ض ػػاب الش ػػرشة العني ػػد ا ػػنو رمزي ػػة .ألنّػػو
للمػػادة  81مػػأ قػػانوف العقوبػػات إذا ثنتػ إدانػػة اظتػػتلم قػػد تػػنخهض
مبقتضػػى الهقػػرة ال ال ػػة ّ
ػنا ىػ ه اظتػػادة علػػى:
مػ ّدة اضتػػنس إج يػػوـ واحػػد والغرامػػة اظتاليػػة إج ستػػس دنػػان  .بالهعػػم تػ ّ
ّ
«وإذا كانػ ػ العقوب ػػة اظتق ػ ّػررة قانون ػ ػاً ى ػػي اضت ػػنس اظتاقػ ػ أو الغرام ػػة اظتالي ػػة تع ػ ّػق و رتي ػػع
اضتػػا ت ختهػػيض م ػ ّدة اضتػػنس إج يػػوـ واحػػد والغرامػػة إج ستػػس دنػػان و حالػػة الظػػروؼ
اظتخ ّههة».
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إذا مل يوػػأ ُؽتػػارس التعػ يب موظهػاً لػػدى ال ّدولػػة أو يتصػ ّػرؼ ضتسػػا ا ف ػػقانوف العقوبػػات
ػنا اظتػػادة  878مػػأ قػػانوف العقوبػػات « :يُعاقػػب باعتنػػاره قػػاتالً
يتناولػػو بالتهصػػيم وىوػ ا تػ ّ
ّ
كم غترـ ملما كاف ودهو استعمم التع يب أو ارتوب أعما ً وحشية رتواب جنايتو».
فعنػػارة «كػػم غتػػرـ» حتت ػوي علػػى مػ ٍ
ػدلوؿ قػػانوًّ وبالتػػايل ُىوػػأ تأويللػػا إج معػػاً ؼتتله ػةً
بانضػػافة إج «كػػم غتػػرـ ملمػػا كػػاف ودػػهو» وىوػ ا يتجنّػػب اظتشػ ّػرع تعريػػف اجملػػرـ بوظيهتػػو
سػػعيّاً ضتمايػػة ػ منااػػرة ظتػػوظهي ال ّدولػػة وأعواهنػػا .ومػػأ جلػػة أتػػرى فعقوبػػة مػػأ وتطػػف
األاخاص مثّ ىػارس علػيلم التعػ يب اصتسػدي ىػي انعػداـ (مػاديت  880و .)881وىػ ا
ػنا اظتػػادة « :881إذا وقػػع
ػا مػػوظهي ال ّدولػػة وأعواهنػػا .وتػ ّ
ػنا م ػػم ال ػ ي سػػنقو وػ ّ
الػ ّ
ّ
الشػػخا اظتختطػػف أو اظتقنػػوض عليػػو أو افنػػوس أو افجػػوز فيعاقػػب
يب بػػدً علػػى ّ
تع ػ ٌ
اصتناة بانعداـ ».مأ أجم معرفة مأ ارتوب ؽتارسة التع يب اصتسدي نب معرفة مأ قاـ
التعسهي وكيف ّ كم ذلػك .فتجيػب اظتػادة 880
با تتطاؼ والقنض وا عتقاؿ واضتنس ّ
ّ
مػػأ قػػانوف العقوبػػات « :كػػم مػػأ اتتطػػف أو قػػنض أو حػػنس أو حجػػز أي اػػخا بػػدوف
اظتختصػػة وتػػارج اضتػػا ت الػػيت نيػػز أو يػػأمر فيلػػا القػػانوف بػػالقنض علػػى
السػػلطات
ّ
أمػػر مػػأ ّ
األفراد».
ّأمػػا مػػا نشػػاىده منػ توقيػػف اظتسػػار الػػدىقراشي يػػوـ  00ينػػاير  0888واعتمػػاد سياسػػة
السػػلطات تػػأمر رشتيّػاً وعلن ػاً بقمػػع كػػم مػػأ تصػػهلم بانرىابي ػ ّػقُ .نيػػز
ا ستئصػػاؿ فلػػو أ ّف ّ
التعسهي و وس الناتػػنق
األمر ضمنياً تعميم ا تتطافات وا عتقا ت واضتجز واضتنس ّ
ػوص علنيػػة وسػ ّػرية تاكػػد انرادة
انسػ ّ
ػالميق .مل يوػػأ األمػػر ضػػمنياً فرسػػب بػػم وردت نصػ ٌ
وتوسػػع و دػػالحيات قػوات األمػػأ .ومػػأ تلػػك النّصػػوص العلنيػػة مرسػػوـ موافرػػة
القمعيػػة ّ
ػالر م مػػأ إلغػػاء ى ػ ا اظترسػػوـ عػػاـ 0888
انرىػػاب ال ػ ي احتػػوى علػػى تػػداب اسػػت نائية .بػ ّ
العػاـ
أدنر رتيع تداب ه جزءاً مأ قانوف العقوبات والقانوف اصتزائي .ىو ا ىنح القانوف ّ
اضتػػايل لوػػم عػػوف مػػأ أع ػواف األمػػأ اتتصاد ػاً يعػ ّػم كػػم ال ػ اب الػػوشين بينمػػا كان ػ دائػػرة
ا تتصػػاص ػتلّيػػة تتعػػدى الػػدائرة اصتغرافيػػة التابعػػة فافظػػة الشػػرشة أو للنلديػػة اطتاضػػعة
لهرقة الدرؾ الوشين.
مل يعػػد حتديػػد الوقػ و عمليػػات التهتػػيش م لمػػا كػػاف سػػابقاً ليػ أدػػنح بنموػػاف أي
عػػوف مػػأ أع ػواف األمػػأ أف ينااػػر التهتػػيش و أي سػػاعة مػػأ الليػػم أو النلػػار .إ ّف اظتراقنػػات
تعسف مصاة األمأ قد ألغي  ،و ّ نػقم
السابا اضت ّد مأ ّ
القضائية اليت كان بنمواهنا و ّ
السلطة التنهي ية .فم الً ؾتد أف رقابة نشاط الشرشة القضػائية ،الػيت كانػ مػأ
ما تنقى إج ّ
العامػة الػيت
دالحية رئيس رفة ا اـ أماـ غتلس القضػاء ،حتولػ منػ  0888إج النّيابػة ّ
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ختض ػػع ألوام ػػر وزي ػػر الع ػػدؿ .إف انجػ ػراءات اظتتخػ ػ ة م ػػاتراً و إش ػػار م ػػا يُس ػػمى ب ػ ػ«الوئ ػػاـ
للسػػلطات انداريػػة وبػػاألتا ظتصػػاة األمػػأ علػػى
اظتػػدً» زادت و تنعيػػة اضتريػّػات الهرديػػة ّ
السلطات القضائية.
حساب ّ

نتيجػػة ل ػ لك قػػد وقع ػ جػػم ا تتطافػػات الػػيت ترتن ػ عنل ػػا ملهػػات اظتهق ػػوديأ عل ػػى
النر ػػو الت ػػايل .فت ػػأيت فرق ػػة م ػػأ قػ ػوات األم ػػأ م ػػأ و ي ػػة بعي ػػدة تتط ػػاؼ أا ػػخاص بغي ػػة
ا عتق ػػاؿ أو التع ػ ػ يب أو ا نتق ػػاـ ليص ػػنح الض ػػرايا م ػػأ تع ػػداد اظتهق ػػوديأ .فيتوج ػػو أى ػػم
الضػػرايا إج ػتافظػػة الشػػرشة افلّيػػة أو فرقػػة الػػدرؾ أو الناحيػػة العسػػورية بغػػرض ا ستهسػػار
يلرػػوف و السػااؿ
السػػلطات األمنيػػة افلّيػػة فػػال يصػػدقوهنا مثّ ّ
عػػأ ذويلػػم فيهػػاجاوف بنجابػػة ّ
فيتعرض أىم الضرايا بدورىم إج الضرب والشتم وأحياناً حل ا عتقاؿ.
ّ
التعسػهية اظتصػروبة بالتعػ يب النػدً و إشػار األوامػر
تدتم ا تتطافات وا عتقا ت ّ
العامة النارتة عأ سياسة ا ستئصاؿ ،وتندرج و تشريع قمعي معاقب عليو .التعػ يب
ّ
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ّ
اظتشرع و تورار تعريػف جرىػة
قانوف العقوبات اصتزائري فاألمر يتعلّا بتع يب بدً .وينال
ّ
التعػ يب وعقوبتلػػا إذا سػػنق باتتطػػاؼ واسػػتعماؿ العنػػف والتلديػػد والغػػش (اظتػػادة 881
مورر) .أما إذا ارتوب تلك األعماؿ موظهوف أو أاخاص ينهػ وف أوامر الس ّ
ػلطة النظاميػة
ٌ ّ
ّ
ّ
و ظػػم سياسػػية ا ستئصػػاؿ وقػػانوف موافرػػة انرىػػاب ال ػ ي يػػاذف ويػػأمر ػػا ،فلػػا ء
ىوأ متابعتلم و معاقنتلم.
عمػا جػاء و الدسػتور واظتعاىػدات ال ّدوليػة الػيت
مأ الواضح أ ّف ى ا القانوف وتلف دتامػاً ّ
تنقػػى مػػأ القػػانوف ا ف اضػػي الػ ي يقتصػػر اسػػتخدامو لغػػرض الدعايػػة فقػ  .فوػػاف وجػػوده
مرتنط ػاً بنظ ػػاـ ق ػػدأ ال ػ ي ظ ػ ّػأ أن ػػو وق ػػّع عل ػػى اتهاقي ػػات تق ّدمي ػػة و ف ػ ة اضتريّػػة اظتس ػ جعة
ضيّػػق تلػػك اضتريػّػة مثّ نُزعػ بعػػد انقػػالب ينػػاير  .0888إذا
للشػػعب اصتزائػػري سػػرعاف مػػا ُ
كػػاف «انتلػػاؾ الػػنهس اصتسػػدية واظتعنويػػة يش ػ ّوم جػػزءاً مػػأ تصػ ّػور سػػل للقػػانوف و تػػاري
اننس ػػانية» ،8و اصتزائ ػػر ينر ػػدر م ػػأ تص ػ ّػور تصودػ ػي للق ػػانوف ،مب ػػا و ذل ػػك اظتعاى ػػدات
وا تهاقيات واظتواثيا ال ّدولية بعد ا نضماـ إليلا رشتيّاً ،فل ا اصتزء مأ القػانوف ىػو و م ابػة
واجلة أو زترفة للنظاـ.

++

ّأمػػا بالنسػػنة ل،شنػػاء تػػارج الوظيػػف العمػػومي بانضػػافة إج اظتن ػادئ ،فلػػم ىت لػػوف إج
ا اظتػادة  08و القػانوف الػداتلي مػأ اظترسػوـ التنهيػ ي رقػم
القانوف الداتلي والػ ّدويل .وتػن ّ
ّ
 88-867اظتػػارخ و  87يوليػػو  0888اظتتضػػمأ قػػانوف أتالقيػػات اظتلنػػة ،بأنػّػو « :نػػوز
جراح األسناف إذا شلػب منػو فرػا اػخا فاقػد
بصهة مناارة أو مناارة للطنيب أو ّ
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اضتريّة أف يوافا أو يسػاعد أو يضػمأ اظتسػاس بػ لك الشػخا و بدنػو أو عقلػو أو كرامتػو،
الس ػػلطة القض ػػائية إذا ح ػػك أف ذل ػػك الش ػػخا تع ػ ّػرض إج عن ػػف أو س ػػوء
وعلي ػػو إب ػػالغ ّ
جراح األسناف بتاتاً أو اظتشاركة أو اظتوافقة على ؽتارسػة
معاملة .يننغي اضتضور لطنيب أو ّ
التع ػ ػ يب أو أي ا ػػوم م ػػأ أا ػػواؿ اظتعامل ػػة الوحش ػػية والالإنس ػػانية ».وتظ ػ ػم م ػػم ى ػ ػ ه
النّصوص غترد توديات أتالقية ي تب عأ ؼتالهتلا أي عقوبة.
للصػرة بصػيا ة مشػروع قػانوف
العامػة ل،مػم اظتترػدة اظتنظّمػة العاظتيػة ّ
قد كلّه اصتمعيػة ّ
أتالقية اظتلأ الطنّية قصد زتاية األاخاص اطتاضعق ألي اوم مأ أاواؿ ا عتقاؿ أو
9
اضتػػنس وزتػػايتلم مػػأ التعػ يب وعقوبػػات أتػػرى ومػػأ اظتعػػامالت الوحشػػية ػ اننسػػانية.
للصػرة عػدداً مػأ تودػيات وقػرارات حػوؿ منػادئ أتالقيػات اظتلػأ
اخت ت اظتنظّمػة العاظتيػة ّ
عمػػاؿ قطػاع الصػرة وعلػػى وجػو الترديػد األشنػػاء .وضػع ىػا ء األشنػػاء
الطنيػة الػيت خت ّ
ػا ّ
ألتالقي ػ ػػات اظتلن ػ ػػة م ػ ػػأ أج ػ ػػم زتاي ػ ػػة اظتس ػ ػػيوليويأ واظتعتقل ػ ػػق م ػ ػػأ التعػ ػ ػ يب والعقوب ػ ػػات
10
للصػ ػػرة األشنػ ػػاء بػ ػػاح اـ
واظتعػ ػػامالت الوحشػ ػػية الالإنسػ ػػانية .وتطالػ ػػب اظتنظّمػ ػػة العاظتيػ ػػة ّ
القواعد النارتة عأ القانوف اننساً ال ّدويل (معاىدات جنيف األربعة اظتارتة و أ سػطس
الص ػػاضتة
 0848وال وت ػػوكلق انض ػػافق اظت ػػارتق و  7يوني ػػو  ،)0866مثّ تل ػػك القواع ػػد ّ
للتطنػيا و حالة نزاع مسلّح اظتعتمدة و اصتمعية الطّنية العاظتية العاارة و ىهانا بووبا سػنّة
اظتوقع ػػة أثن ػػاء اصتمعي ػػة اضتادي ػػة عش ػػر باس ػػطننوؿ ب كي ػػا س ػنّة  ،0886واظتع ّدل ػػة و
ّ ،0887
اصتمعية اطتامسة وال الثق بنيطاليا سنّة  0871وأتػ اً منػادئ إعػالف شوكيػو سػنة .0868
وشالن اصتمعية اظتنعقدة و جينيف مػا بػق  1و 04مػايو عػاـ  0881مػأ كػم اصتمعيػات
الصرة واظتمرضق واظتنتسػنق إلػيلم أف يتولّػوا بصػهة نشػطة الضػماف وال قيػة
و«عماؿ قطاع ّ
واضتػػرس الشػػديد علػػى تطنيػػا منػػادئ أتالقيػػات اظتلػػأ الطنّيػػة مػػع تقػػدأ وأتػ كػػم التػػداب
11
اظتناسنة ضد كم ؼتالهة أينما وقع ».
قليلػػة الػ ّدوؿ الػػيت امتنعػ عػػأ التوقيػػع علػػى اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة ضػػد التعػ يب واظتعػػامالت
الوحشػػية و ػ اننسػػانية واظتلينػػة اظتارتػػة س ػنّة  12.0874وقػػد وقّع ػ اصتزائػػر علػػى تلػػك
اظتعاىػػدة مبوجػػب اظترسػػوـ الرئاسػػي رقػػم  77-78اظتػػارخ و  07مػػايو  0878بعػػد موافقػػة
اجمللػػس الدسػػتوري 13ومصػػادقة اجمللػػس الػػوشين الشػػع (قػػانوف رقػػم  01-78اظتػػارخ و 88
مػػايو  )0878ومل تُنػػدي اصتزائػػر أي حت ّهػ ٍػك عنػػد انضػػماملا إج ذلػػك القػػانوف .بػػم أك ػػر مػػأ
ذلك قد اع ف باتتصػاص صتنػة ضػد التعػ يب النّارتػة عػأ اظتػواد  06ومػا يليلػا مػأ تلػك
اظتعاى ػػدة .إذف دتلػ ػ ا تهاقي ػػة اف اض ػػياً حي ػػز التنهيػ ػ و  08أكت ػػوبر  .0878وق ػػدم
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اصتزائر تقريرىا األويل أثناء الدورة السادسة للّجنة ضد التع يب ،وذلػك وفػا اظتػادة  08مػأ
ّ
14
دوري.
اظتعاىدة كما التزم بتقدأ تقرير ّ
س
تػ ّ
ػنا اظت ػّػادة  018م ػػأ دس ػػتور « : 0887إ ّف اظتعاى ػػدات ال ػػيت يص ػػادؽ عليل ػػا رئ ػػي ُ
اصتملوريػػة ،حسػػب الشػػروط اظتنصػػوص عليلػػا ،تسػػمو علػػى القػػانوف ».تعتمػػد اظتػػادة 081
السػػارية اظتهعػوؿ حػػق انضػػماـ اصتزائػػر للمعاىػدة بػػنهس اظتنػػادّئ ،وجتعػػم
مػأ دسػػتور ّ 0878
اظتعاىػػدات الػػيت يوقػػع عليلػػا رئػػيس اصتملوريػػة وسػػائم قانونيػػة وأعلػػى مرتنػػة مػػأ القػػانوف و
السلم الداتلي للقواعد .إذف القانوف ال ّدويل اظتصادؽ عليو ىو فػوؽ قػانوف العقوبػات سػواءٌ
ّ
تعلّػػا األم ػػر بالتعػ ػ يب أو ب ػػأي جرى ػػة م ػػأ اصت ػرائم ال ّدولي ػػة اظتتعاى ػػد عليل ػػا ،وإ ّف إجػ ػراءات
اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة تهػػوؽ نظريػاً إجػراءات القػػانوف الػػداتلي ،وبالتػػايل ىوػػأ الرجػػوع إليلػػا أمػػاـ
افاكم اصتزائرية اليت تق ّدملا علػى القػوانق الداتليػة .مل ُهػ ـ ىػ ا اظتنػدأ ر ػم تأكيػد اجمللػس
الدس ػػتوري و قػ ػراره اطت ػػاص بق ػػانوف ا نتخاب ػػات ي ػػوـ  81أ س ػػطس  .0878فأك ػػد م ػػأ
جديػػد بػػأ ّف ا نضػػماـ إج أي معاىػػدة دوليػػة ي تػػب عليػػو ضػ ّػم مقتضػػيات اظتنظومػػة القانونيػػة
الداتلية واليت ىي تنل حسب الدستور أعلػى مرتنػة مػأ مراتػب القػوانق ال ّداتليػة .وبالتػايل
السػػلم ال تي ػ
هػػا ألي م ػواشأ جزائػػري ا عتمػػاد عليلػػا أمػػاـ افػػاكم .ويػ ّ
ػدؿ اح ػ اـ منػػدأ ّ
للقواعد على دولة القانوف ،ونقض ى ا اظتندأ ميزة مأ ؽتيزات ال ّدولة اظتستػن ّدة.
يندو أف القانوف اصتزائري يعاقب على التع يب وبػنهس األودػاؼ والتعػاريف الػواردة و
القػػانوف ال ػ ّدويل ،لوػػأ األمػػر لػػيس ك ػ لك علػػى أرض الواقػػع .إف القػػانوف ال ػ ّدويل و اصتزائػػر
يشوم جزءاً مأ القانوف اظتوتوب وينقى اف اضياً ومأ مثّ ائناً عأ ماسسات اصتملورية
ػتمػد دػاة دمػ ي أمػاـ صتنػة حقػوؽ اننسػاف
سيما و افػاكم .ود ّػر ّ ح السػه ُ اصتزائػري ّ
ِ
التابعة ل،مم اظتتردة عند مراجعة التقرير الدوري ال اً للروومػة اصتزائريػة بأنّػو نشػر مرسػوـ
اظتلتمػػة مػػأ
يػ ّ
ػنا علػػى أ ّف اظتصػػادقة علػػى اظتعاىػػدات ال ّدوليػػة تسػػتدعي إرسػػاعتا إج اعتيئػػات ّ
السػػلطات اظتعنيػػة لتلػػك
أجػػم إضػػافة مقتضػػيا ا و اظتنظومػػة
القانونيػػة ال ّداتليػػة .وإف ؼتالهػػة ّ
15
ػدؿ علػػى قصػػدىا اظتتعمػػد .فلػػم يأتػ اظتشػ ّػرع أي تػػدب مػػأ التػػداب الالزمػػة
ا لتزامػػات يػ ّ
ندمػػاج التجرىػػات اظتناسػػنة ضػػمأ قػػانوف العقوبػػات .مل يأت ػ انج ػراءات مػػأ أجػػم زتايػػة
الضػػرايا ليػػدتللا ضػػمأ قػػانوف انجػراءات اصتزائيػػة .ومػػا زالػ درجػػات القضػػاء بػػاتتالؼ
أدنافلا إج يومنػا ىػ ا ،جتلػم انجػراءات القانونيػة الػيت أدػنر واجنػة التنهيػ علػى رتيػع
ال اب الوشين ،بانضػافة إج نشػر مرسػوـ اظتصػادقة علػى اظتعاىػدة ضػد التعػ يب و اصتريػدة
ويضيف السه ُ اصتزائري اظت كور أعاله ؽتارسة عادية لتنلي اظتعاىدات للماسسػات
الرشتية.
ُ
ال ّداتلية مثّ يوشف قائالً أ ّف عدداً مأ اظتعاىػدات الدوليػة مل تنشػر أبػداً و اصتريػدة الرشتيػة،
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وحػػل نشػػر اظتعاىػػدات الدوليػػة و اصتريػػدة الرشتيػػة يش ػ ّوم اػػرشاً قانوني ػاً لتنهي ػ ىا .ور ػػم
ضػػماف النشػػر فلػػو يغ ػ ّ مػػأ الطنيعػػة ا ف اضػػية للق ػػانوف اصتزائػػري ال ػ ي ينقػػى – كم ػا
سنق اناارة إليو – مرىوف بأدراب القرار العسوريّق.

لقد وقػّع اصتزائر على اظتعاىدة اليت تعاقب على ؽتارسة التع يب واليت تهػرض مبقتضػى
ماد ا الرابعة ،السلر على« :أف أعماؿ التع يب تش ّوم جرائم و نظر قػانوف العقوبػات».
ودػػريح أ ّف اظتعاىػػدة جػػزء مػػأ القػػانوف ا ف اضػػي وىػػو و ػ متنػػاوؿ اظت ػواشنق .وىو ػ ا
تنقى اىتمامات صتنّػة حقػوؽ اننسػاف التابعػة ل،مػم اظتترػدة – وقلقلػا جػراء يػاب تعريػف
كامػ ػػم للتع ػ ػ يب و قػ ػػانوف العقوبػ ػػات – رسػ ػػالة ميتػ ػػة .ظػ ػػم تعريػ ػػف التع ػ ػ يب و قػ ػػانوف
للمػػادة األوج مػػأ اظتعاىػػدة الػػيت تعت ػ أقػػوى مػػأ القػػانوف مػػأ الناحيػػة
العقوبػػات ػ موافػػا ّ
النظرية .ويص الوضع أتطر عندما تات تػداب بغػرض التقليػم أو ػتػو اظتوتسػنات الػيت ّ
السػلطة القضػائية أك ػر اسػتقاللية ودتػارس بشػوم
حتقيقلا منػ  0878مػأ أجػم أف تصػنح ّ
فعاؿ دالحيا ا اظتع ؼ ا دوليّاً.
ّ
إف انج ػراءات األتػ ػ ة اظتتخ ػ ة و إش ػػار م ػػا يس ػػمى ب ػ ػ«الوئ ػػاـ اظت ػػدً» زادت و تنعي ػػة
للسػ ػػلطات انداريػ ػػة وبشػ ػػوم أدؽ ظتصػ ػػاة األمػ ػػأ علػ ػػى حسػ ػػاب جلػ ػػاز
اضتريػ ػػات الهرديػ ػػة ّ
القضاء.

 .4موقف القاضي الجزائري أمام جريمة التعذيب
اظتترض ػ ػػر لالس ػ ػػتلالؾ الع ػ ػػاـ
تس ػ ػػتخدـ مس ػ ػػألة حق ػ ػػوؽ اننس ػ ػػاف وك ػ ػػم م ػ ػػا يرم ػ ػػز للق ػ ػػانوف
ّ
واظتستلدؼ ىو الػرأي العػاـ وتادػة األجنػ منػوّ ،أمػا القػانوف الهعلػي ينقػى ػ ػتػدود و
ػتم
السلطة ّ
العامػة .وي ّ
غتاؿ لتطنيقو و أرض الواقع إ ّ إذا وافا إرادة كم مأ ىلك جزءاً مأ ّ
حتديػػد وتعريػػف القػػانوف الهعلػػي علػػى مسػػتوى القػػائمق علػػى إدارتػػو وإف اسػػتندوا إج بعػػض
القواعػػد اظتوتوبػػة و القػوانق .وو الػػب األحيػػاف ُنلػ ُػد القػػائم علػػى إدارة القػػانوف نهسػػو
لتدعيم قراره مبرجعيػة قانونيػة بػالر م مػأ أ ّف حوػم منصػنو يلزمػو بػ لك .لػ لك ؾتػد أحوامػاً
قضائية ؼتالهة للقوانق وغترهة م ر عتا وليس عتا سنب ظاىر قد يساعد على فلملا أو
دعملا.
يش ػػارؾ القض ػػاء اصتزائ ػػري و ؽتارس ػػة التعػ ػ يب م ػػأ ب ػػدء الترقي ػػا وإج ح ػػق افاكم ػػة،
ػنا اظتػػادة 18
وبالتػػايل يتسػ علػػى ىػ ه اصترىػػة وذلػػك تالفػاً للقػػانوف وحوػػم اظتنصػػب .وتػ ّ
ّ
م ػػأ ق ػػانوف انج ػراءات اصتزائي ػػة« :ن ػػب عل ػػى ك ػػم س ػػلطة نظامي ػػة وك ػػم ض ػاب أو موظ ػػف
عمومي – تالؿ ؽتارسة ملامو – عند إبال و ت وقوع جرىة أو جنرة ،أف ينل اندعاء

+
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

+
© 2003-2011 Hoggar | www.hoggar.org

+

+
التع يب و جلازي القانوف والقضاء اصتزائريق

700

العػػاـ وأف يهيػػده بميػػع اظتعلومػػات وأي إجػراء وػتضػػر حػ ّػرر ػ ا الشػػأف» .وأك ػػر مػػأ ذلػػك
اظتوقعػة علػى اظتعاىػدة بالقيػاـ فػوراً
تر م اظتّادة  08مأ اظتعاىدة الدولية ضػد التعػ يب الدولػة ّ
بترقيا موضوعي كلما وجدت أسناب معقولة توحي بوقوع التع يب و دائػرة اتتصادػلا
انقليمي ،وانعػالف عػأ نتػائيت الترريػات .وحسػب الدسػتور تنلػ ىػ ه اظتػادة الدرجػة العليػا
مأ قواعد القانوف الوشين .وكما سنق اناػارة أف القػانوف اصتزائػري اف ا ّضػي و سػلطة لػو
إ ّ إذا وافق إرادة أدراب القرار ويُػنعد إذا اوػّم أدش تطر على مصاضتلم.

مل يسنا ألي قاض جزائري – ما عدا قاض واحػد مػأ ػتومػة الروينػة (قػرب العادػمة)
حسػػب علمنػػا – أف أيّػػد تعيػػق تن ػ ش ػ ّ ظتعاينػػة ضػػرايا التع ػ يب ،وذلػػك من ػ توقيػػف
تورش ػ أ لنيػػة القضػػاة و اظتشػػاركة للتس ػ علػػى ؽتارسػػة التع ػ يب
اظتسػػار الػػدىقراشي .وإذا ّ
والسووت عنلا ،مع ذلك ىناؾ مأ الرجػاؿ والنسػاء مػأ كانػ لػػو الشػجاعة أف يػرفض مػا
دتليػػو عليػػو مصػػاة األمػػأ .ومػػنلم  87قاضػػياً دتّػ معػػاقنتلم مػػأ شػػرؼ صتنػػة التأديػػب عػػاـ
 ،0881وآتروف ا موا بانرىاب وسجنوا منلم السيّد توايت النائب العاـ اظتساعد بػاصتزائر
العاد ػػمة .وت ػػدؿ إحص ػػائيات ين ػػاير  8111أف نص ػػف القض ػػاة عُيّ ػػنوا بع ػػد ين ػػاير .0888
وبعػػد عػػاـ  0881أج ػ سػػلك القضػػاء علػػى اطتضػػوع لسياسػػة ا ستئصػػاؿ والقمػػع « ػ
تعرض أعضاءه لإل ػراء والراػوة والتلديػد والزجػر وانحالػة علػى
القانوً» بشل الوسائم إذ ّ
التقاعد اظتن ّور اخل.

حتتاج عنارة القمع « القانوً» إج اػرح ،و ىوػأ توضػيح إاػوالية اضتالػة القانونيػة
أو اضتالة القانونية و اصتزائر دوف استناد إج متطلنات دولة القانوف .ألف مأ تصائا
السلم ال تي للقواعد ،فال نوز ترؽ مرسوـ قانوً أو منشػور بتعليمػة
دولة القانوف اح اـ ّ
تصور اظتعاىػدات الدوليػة الػيت دػادق عليلػا
وزارية تقدـ مأ تالؿ اعتاتف .كما ىوأ ّ
ال ّدولة – وتلك اظتعاىدات و نظر الدستور اصتزائري ىي أعلى درجة مأ القانوف الوشين –
وو آف واحد تصدر تلك الدولة مراسيم وقوانق وأوامر تناقض دتاماً مقتضيات اظتعاىدات.
فػػن ّف انعوػػاس القػػيم و اصتزائػػر وانتلػػاؾ القػوانق بػػنجراءات بوليسػػية تعسػػهية يػػنطالف الوػالـ
عأ الشرعية والالارعية مبعانيلم ا عتيادية .إف فضاء «الالارعية» ينظمو أدػراب القػرار
قصػػد أف يسػػاعدىم علػػى ؽتارسػػة إرىػػاب ال ّدولػػة الػ ّدموي ،مػػأ مثّ حػ ّػا و حريػّػة للخصػػم
السياس ػػي و ح ػػل م ػػأ ااػ ػػتنو أنّػػو يش ػػاشره و ال ػ ػرأي و ألف ػ ػراد عائلت ػػو ونس ػػنو و حػ ػػل
ّ
أددقائو وج انو مثّ ػتاميو ألنّػو مه ّػر مػأ تعمػيم اظتسػاولية اظتشػ كة واصتماعيػة حػق يتعلػا
بالسياسة واحتوارىا.
األمر ّ
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زيػػادة و التوضػػيح بػػأس أف نق ػ ّدـ م ػػا ً لوذجي ػاً يعوػػس عمليػػة ؽتارسػػة التع ػ يب و
اصتزائػػر وي ػ ز دور القضػػاة ومشػػاركتلم و اصترىػػة ،ويعوػػس اظت ػػاؿ أيض ػاً مػػدى عػػدـ وظيهيػػة
ػتمػػد عيمػػات الػ ي ذاؽ اػػل أنػواع التع ػ يب مثّ
جلػػاز القضػػاء اصتزائػػري .يػػدعى الضػػرية ّ
حػػوكم وأديػػأ ونهػ فيػػو حوػػم انعػػداـ وعمػػره مل يتجػػاوز الواحػػد وعشػريأ سػنّة ؼتلػّهاً وراءه
أرملػػة ورضػػيعاً .كػػاف أسػػتاذ رياضػػيّات و التعلػػيم اظتتوسػ يػػوـ ألقػػي عليػػو القػػنض .فتعػ ّػرض
ألبش ػػع أن ػػواع التعػ ػ يب عل ػػى أي ػػدي عناد ػػر الش ػػرشة مبق ػ ّػر ػتافظ ػػة األم ػػأ اظترك ػػزي ب ػػاصتزائر
العادػػمة وذلػػك بعلػػم وحضػػور قػػاد م علػػى أعلػػى اظتسػػتوى .وؽتػػأ حضػػر حصػػا التعػ يب
السػػالـ والسػػيّد كػ ّػراع الطػػاىر ػتػػافك
السػيّد شولنػػو وزيػػر األمػػأ و حوومػػة السػػيّد بلعيػد عنػػد ّ
العام ػػة ل،مػػأ الػػوشين .وحت ػ التع ػ يب
إقليمػػي للشػػرشة ال ػ ي د ػػار كاتن ػاً عا ّم ػاً للمديريػػة ّ
الشػػديد أر ػػم الضػػرية علػػى توقيػػع ػتضػػر ا سػػتنطاؽ ال ػ ي أمػػاله عليػػو موظهػػو الشػػرشة،
ونسػػتدؿ بوثػػائا رشتيّػػة وأدػػلية تعيننػػا علػػى ذكػػر األشتػػاء واألمػػاكأ والتػواري ونػػدىا القػػارئ
ػتمػػد عيم ػات نظ ػراً لتم يللػػا النمػػوذجي لعمليػػة
ضػػمأ الوثػػائا اظتلرقػػة ّ .اتتيارنػػا لقضػػية ّ
ػا قضػايا مشػا ة .فنجانػب شلػب
ؽتارسة التع يب .كمػا نظيػف للملرػا وثػائا أتػرى خت ّ
ػتمد عيمات نظيف شلنات ؽتاثلة لضرايا آتريأ.
انتداب تن ش ّ لهرا الضرية ّ
جتاىػػم النائػػب العػػاـ لػػدى غتلػػس قضػػاء اصتزائػػر اظتػػدعو عنػػد اظتالػػك سػػايح – الػ ي كػػاف
يشػػغم منصػػب نائػػب عػػاـ لػػدى اجمللػػس اطتػػاص مبوافرػػة انرىػػاب – الضػػرية اظتاثػػم أمامػػو
والػ ي كػاف همػم أثػاراً ظػاىرة للتعػ يب ومل يسػػتمع إليػو .كانػ أثػار التعػ يب بالغػة وبػػارزة
و ىوػػأ عػػدـ رأيتلػػا .ى ػػم النائػػب العػػاـ ال ّدولػػة وواجنػػو السػػلر علػػى زتايػػة النظػػاـ واجملتمػػع
ولوأ و الواقع فلو همي النظاـ مأ اجملتمع وبالتايل اكتهى بتوجيو الػتلم للضػرية وفػا مػا
جػػاء و تقريػػر مصػػاة األمػػأ .مثّ قػػاـ بتعيػػق قاضػػي الترقيػػا نثنػػات تلػػك الػػتلم بينمػػا كػػاف
مػػأ اظتهػػروض أف يػػأمر فػػوراً بػػنجراء حتقيػػا موضػػوعي عػػأ التعػ يب مػػا دامػ ىنػػاؾ أسػػناب
تدؿ على وقوع التع يب .زيادة على ذلػك فػن ّف اظتػادة  08مػأ اظتعاىػدة الدوليػة ضػد
ظاىرة ّ
ّ
التع يب ،واليت انضم إليلػا اصتزائػر ،تلػزـ بػنجراء حتقيػا عػادؿ علػى الهػور مبجػرد احتمػاؿ
وقوع تع يب أو معاملة وحشية إنسانية أو ملينة.
وكػاف األمػػر ؽتػاثالً أيضػاً أمػاـ قاضػػي الترقيػا علػػي ىػياليل الػ ي جتاىػم وقػػوع التعػ يب
ػتم ػػد عيمػػات بأنّػػو تعػ ّػرض للتع ػ يب قػػاـ ى ػ ا
علػػى الشػػخا اظتاثػػم أمامػػو .وظتػّػا ااػػتوى ّ
العامة ومل يلته إج جرىة التع يب بػم أمػر بنيػداع
القاضي بتوجيو التلم وفا شلب النيابة ّ
الض ػػرية رى ػػأ الس ػػجأ ا حتي ػػاشي .وق ػػد أ ػػم ى ػ ػ ا القاض ػػي م ػػاتراً باس ػػتعماؿ الس ػػالح
والتلدي ػػد قػ ػػتالع «اع ف ػػات» اظتتلم ػػق و قض ػػية غت ػػزرة س ػػجأ س ػػركاجي .مل يو ػػأ مّ ػػو
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الودػػوؿ إج اضتقيقػػة بػػم اضتػػرص علػػى ت ني ػ الػػتلم وتأكيػػد األعنػػاء علػػى اظتتلمػػق و ظػػم
اجتاه أحادي للترقيا .وبالتايل رفض قاضي الترقيا شلب انتػداب تنػ شػ ّ الػ ي قدمػو
ػتمد عيمات ،ألف اظتوافقػة علػى ىػ ا الطلػب تػادي إج إقرػاـ رجػاؿ األمػأ و
دفاع اظتتلم ّ
جرىة التع يب إذا اف ضنا أ ّف الطنيب اطتن يادي وظيهتو بأمانة.
مػػأ اظتهػػروض أ ّف كػػم حوػػم قضػػائي يتضػػمأ منطػػوؽ اضتوػػم وم راتػػو ،يوػػوف فيػػو ت يػػر
ػتمد عيمات كػاف األمػر الصػادر عػأ قاضػي الترقيػا
مصدر اضتوم وعمادهّ ،أما و قضية ّ
– الرافض انتداب تن ش ّ لهرػا الضػرية والترقيػا و أسػناب أثػار التعػ يب – تػاؿ
مػػأ أي م ػ ر ياس ػػس رفضػػو .ومل هت ػوي حو ػػم القاضػػي س ػػنناً واح ػػداً مػػأ الوق ػػائع و م ػػأ
القانوف للت ير وكاف على دفاع الضرية أف يستأنف األمر ويعرضػو علػى رفػة ا ػاـ لتنظػر
و انت ػػداب اطتنػ ػ ثاني ػػة ،لو ػػأ رف ػػة ا ػػاـ – ال ػػيت م ػػأ ملامل ػػا مراقن ػػة ومراجع ػػة األوام ػػر
الصػػادرة عػػأ قضػػاة الترقيػػا – مل تػػرد علػػى شلػػب ا سػػتئناؼ إج ح ػ ّد اآلف وبقػػي اظتلػػف
ملمػالً .وىوػ ا ارتوػػب قضػػاة اظتراقنػػة جنرػػة ا متنػػاع عػػأ اضتوػػم الػػيت يعاقػػب عليلػػا قػػانوف
تادػػة معرفػػة اضتقيقػػة
عامػػة وقضػػاة الترقيػػا ّ
العقوبػػات اصتزائػػري .يػػرفض القضػػاء اصتزائػػري ّ
بينمػػا يقػ ّػر القػػانوف أف ملمتػػو األساسػػية ىػػي إظلػػار اضتقيقػػة ،وتوجػػد آ ؼ القضػػايا اظتماثلػػة
على كافة اظتستويات.
يقرىػػا أي
ظتػػاذا شلػػب انتػػداب تن ػ ش ػ ّ ؟ فػػاألمر يتعػػدى إثنػػات حالػػة ّماديػػة كػػاليت ّ
ػتمػػد عيمػات كانػ ػ تهيػػة و حتتػػاج إج
ػتضػػر قضػػائي ألف آثػػار التعػ يب علػػى بػػدف ّ
ملارة عالية ظتعرفة مصدرىا .يوهي حينئ شلب تعيق كاتب ػتضػر قضػائي وتوليهػو مبلمػة
ػتم ػ ػػد عيم ػ ػػات وود ػ ػػف اصت ػ ػػروح
ا نتقػ ػػاؿ إج س ػ ػػجأ س ػ ػػركاجي ،مثّ اس ػ ػػتجواب الضػ ػػرية ّ
الواضرة على جسده .وىػ ا اضتػم ىػو الوحيػد لتجنػب اظتػأزؽ الػ ي أدى إليػو رفػض قاضػي
الترقي ػػا لطل ػػب انت ػػداب تنػ ػ  ،ويع ػػود اتتص ػػاص تعي ػػق افض ػػر إج رئ ػػيس ػتوم ػػة ب ػػاب
ػتم تق ػػدأ الطل ػػب عت ػ ا
ال ػوادي ونه ػػس ال ػػدائرة اصتلوي ػػة ال ػػيت يوج ػػد ػػا س ػػجأ س ػػركاجي ،ف ػ ّ
وتعجب رئيس ػتومة باب الوادي عت ا الطلب ألف
القاضي وفا قانوف انجراءات اظتدنيةّ .
و نظػػره ىػ ا انجػراء يُسػػتخدـ عػػاد ًة نثنػػات حػػا ت ماديػػة م ػػم تسػ ّػرب اظتيػػاه و بيػ أو
اهنيار حائ أو أي معاينػة ماديػة تتطلػب تػ ة بعينلػا ،وقػ ّدـ افػامي إج القاضػي اػروح
ػدوف مادي ػاً مػػا يالحػػك علػػى جسػػد الضػػرية
الطلػػب بقول ػػو مػػا علػػى كاتػػب افضػػر إ ّ أف يػ ّ
ويصهو .فرفض القاضي ىػ ا الطلػب لجػة أنػو ىلػك اتتصادػاً نوعيػاً مػدعياً أف ال َقضػية
ذات شابع جزائي وكتب حوم الرفض على نهس وثيقة الطلب.
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مثّ ُرفعػ قضػػية ػتمػػد عيمػػات إج اظتردػػد الػػوشين ضتقػػوؽ اننسػػاف الػ ي ي أسػػو السػػيد
16
رزاؽ باره فنلغو الطلب وأجاب كتابياً عأ ودولو ووعد بالتدتم لونو مل يهعم ايئاً.
ػنا اظتػػادة  68مػػأ قػػانوف انج ػراءات اصتزائيػػة أف كػػم مػػأ زعػػم أنػػو تضػػرر مػػأ جرىػػة
وتػ ّ
ّ
بنموانػػو أف يقػػدـ اػػووى أمػػاـ القاضػػي اظتخػػتا مػػع اندعػػاء اظتػػدً ،فػػأودع ػتػػامي ػتمػػد
عيمات اووى ومل يوأ الوحيد ال ي التجاء عت ا انجراء بػالر م مػأ أف ضػرايا التعػ يب
للمػػادة  01مػػأ اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة ضػػد
مل يوونػوا غتػ يأ علػػى القيػػاـ بتلػػك انجػراءات شنقػاً ّ
التع يب .واظتعاىدات ال ّدولية أعلى درجة مأ القوانق الوشنية حسب الدستور اصتزائري و
عم ػػا ع ػػانوه أو التص ػريح بقص ػػد حتري ػػك ال ػػدعوى
تل ػػزـ ض ػػرايا التع ػ يب بتق ػػدأ الش ػػواوي ّ
ِ
للض ػػرية أف تُشع ػػر أي جل ػػة م ػأ س ػػلطات ال ّدول ػػة
العمومي ػػة عت ػ ا ال ػػرفض ،ويوه ػػي حينئ ػ ّ
بوقائع التع يب ،وىو ما جاء و اظتلرا  0اظتادة اظت كورة أعاله مأ اظتعاىدة ال ّدولية.
ّ
بعد رفض قاضػي الترقيػا لطلػب انتػداب تنػ لهرػا الضػرية وودػف األضػرار الػيت
ػتضػر قضػائي
ضتق بو مأ جراء التعػ يب ،رفػض رئػيس ػتومػة بػاب الػوادي شلػب تعيػق ّ
قصػػد اظتعاينػػة اظتيدانيػػة آلثػػار التع ػ يب .ولقػػد ّ إيػػداع اػػووى جزائيػػة مػػع اندعػػاء اظتػػدً
ػنا قػػانوف انجػراءات اصتزائيػػة علػػى ذلػػك .فاظتػػادة
وذلػػك أمػػاـ عميػػد قضػػاة الترقيػػا كمػػا يػ ّ
ّ
عامػػة والقضػػاة تادػػة ألتػ
 08مػػأ اظتعاىػػدة الدوليػػة ضػػد التعػ يب تػػر م سػػلطات الدولػػة ّ
التداب فوراً لهتح حتقيا عادؿ وذلك كلما ظلرت أسناب موضوعية على وقػوع تعػ يب أو
ؽتارسات ملينة ،وإف حالػ حػوؿ الشػووى اػووؾ .فاظتعاىػدة الدوليػة تلػزـ القاضػي بهػتح
حتقيػػا عػػادؿ فػػوراً و تػػر م الضػػرية علػػى تقػػدأ أي دليػػم ،وعلػػى قاضػػي الترقيػػا أف يقػػوـ
مبلامو ويهرا الوقائع وي ن القضية وهدد اظتساوليات بناءاً على اظتعلومػات الػيت احتو ػا
الشووى اظتقدمة إليو.

+

انتظر عميد قضاة الترقيا الراًكامالً قنم القياـ بػنجراء كػاف مػأ اظتهػروض أف يتطلػب
بضع دقائا .يلػزـ قػانوف انجػراءات اصتزائيػة كػم مػأ أودع اػووى مػع اندعػاء اظتػدً بػدفع
منلػ ضػػماف هػػدد القاضػػي قيمتػػو و يشػػرع و الترقيػػا إ بعػػد دفػػع اظتنلػ  .يهػػرض النظػػاـ
تادػػة – بتسػػديد منل ػ مػػايل
القضػػائي اصتزائػػري علػػى كػػم الضػػرايا – وضػػرايا التع ػ يب ّ
تعرضػلم ظتمارسػات التعػ يب ،وذلػك بػأف
قنم أف ىونلم التولّم إج القاضي اظتخػتا عػأ ّ
تعرضوا للرجز والناس ا قتصادي الناجم عػأ شػوؿ ا عتقػاؿ الػ ي يػنقا مػأ
يوونوا قد ّ
ق ػػدرا م الندني ػػة وال ىني ػػة واظتعنوي ػػة بانض ػػافة فػ ػ اءات وس ػػائم انع ػػالـ اظتغرض ػػة ب ػػدعوى
موافر ػػة انرى ػػاب .إف إر ػػاـ ض ػػرايا التع ػ يب ب ػػدفع من ػػال مالي ػػة ه ػػدد القاض ػػي قيمتل ػػا
ػك أف م ػػم ىػ ػ ه
السػ ػ اضتس ػػأ للعدال ػػة ،و ا ػ ّ
وب ػػدوف مراقن ػػة يش ػػوم عائقػ ػاً كنػ ػ اً لعرقل ػػة ّ
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انجراءات ىػي مػأ اضتيّػم الػيت ػدؼ إج إسػوات الضػرايا ،فيطلػب مػأ الضػرايا عمومػاَ
ػتمػػد عيمػػات أف يػػدفع ى ػ ا
بػػأف يزعج ػوا القضػػاة وأف يشوا ػوا علػػيلم .فترػػتم علػػى ّ
اظتنل حل يقوـ القاضي مبلمتو.
ػتمد عيمات وكررىػا أمػاـ
إف رفض فتح حتقيا فوري حوؿ وقائع التع يب اليت أدج ا ّ
قاضػػي الترقيػػا مثّ أ ّكػػدىا ػتاميػػو كتابي ػاً وشػػوؿ اظت ػ ّدة مػػا بػػق اند ء وقنػػوؿ فػػتح اظتلػػف و
النلاية ،كػم ىػ ا يتعػارض مػع مقتضػيات اظتػادة  08مػأ اظتعاىػدة ال ّدوليػة ضػد التعػ يب.
ّ
ملمػة أل ّهنػا
السرعة وعدـ التناشا و قضايا الترقيا اظتتعلّقة بالتعػ يب ،أمػور جػ ّد ّ
اػك أف ّ
السػػجأ مػػأ جلػػة ،وتترػػرى قنػػم
قػػد خت ّهػػف مػػأ معانػػات الضػػرية مػػأ أثػػر التعػ يب داتػػم ّ
زواؿ أثػػار واتتهػػاء ؼتلهػػات اظتمارسػػات اظت لّػػة والإلنسػػانية مػػأ جلػػة أتػػرى .وى ػ ا ىنػػع
وجػػوب السػػرعة و الترقيػػا وإف تلّػػف التعػ يب آثػػاراً دائمػػة وعجػزاً علػػى مػػدى اضتيػػاة .لػػو
وتعرضػ
تعرض إج سوء اظتعاملة وتلق ديػدات واػتماً وسػنّاً ّ
أف مل خت الضرية بأ ّهنا ّ
إج الضػػرب وأر م ػ مػػأ قنػػم جالديلػػا وتػػالؿ ف ػ ات متتاليػػة علػػى طػػس ال ػرأس بػػالقوة
داتم ماء قػ ر مثّ ا ستنشاؽ أو الشرب منو ،أو سػوائم كيميائيػة أو مورسػ عليلػا شريقػة
التع ػ يب اظتعروفػػة باسػػم «الشػػيهوف» (أي اطترقػػة) أو أج ػ ت علػػى النقػػاء عاريػػة أو تلق ػ
تع يناً بواسطة األسالؾ الولربائية ،فوم أساليب التع يب ى ه وأترى مل ن كرىا تنقي
بالضػػرورة علػػى جسػػم الضػػرية أثػػاراً دائمػػة وبالتػػايل إف وجػػوب فػػتح حتقيػػا عػػادؿ وفػػوري
مناارة لو ما ي ره.
ػتم ػػد عيم ػػات فننّػػو تع ػ ّػرض إج اضت ػػرؽ و بطن ػػو مبػ ػواد كيميائي ػػة مثّ
وإذا عُ ػػدنا إج قض ػػية ّ
ػرة
إاػػعاؿ النّػػار فيلػػا واسػػتخدـ النػػارود بػػنهس الشػػوم أيض ػاً ومل يوػػأ الشػػاكي يتمتػػع بصػ ّ
جيّػػدة قنػػم اعتقالػػو ،إذ كػػاف يشػػوو مػػأ مػػرض القلػػب والربػػو ،فػػنذا مل توػػأ ى ػ ه األسػػناب
ػرة الضػػرية تتػدىور
كافيػػة لتجعػػم القاضػػي يقػػوـ مبلامػػو بصػػهة عاديػػة وتلقائيػػة ؽتػػا جعػػم دػ ّ
بشوم تط مع العلم أنو كاف معتقالً بسجأ سركاجي ومل يلتم بو شنيب اظتاسسة .وكػاف
ىم اظتصلرة الطّنية لسجأ سركاجي ىو العالج السطري للجروح الظاىرة ػدؼ انسػراع
ّ
و زواؿ آثارىا وتغطيتلا.

++

السػػجأ إج موتنػػو لسػػماعو
ظتػّػا ّ
وجػػو قاضػػي الترقيػػا أم ػراً بنحضػػار ّ
ػتمػػد عيمػػات مػػأ ّ
السػػجأ عػػارض أمػػره وى ػ ه
وبعػػد أف أمضػػى وق ػ ٌ شويػػم ،أت ػ القاضػػي افػػامي أ ّف مػػدير ّ
سػابقة تطػ ة إذ مل يسػػنا أبػػداً أف رفػض مػػدير سػػجأ أو موظػػف آتػر تنهيػ أمػػر أو حوػػم
القاضػػي قنػػم ينػػاير  .0888وىو ػ ا توقػػف س ػ الترقيػػا ومل يػػتم شتػػاع الضػػرية وتػػدويأ
تصػػرهاتو و ػتضػػر اسػػتجواب رشتػ ّػي ،وتأكػػد فيمػػا بعػػد أف تعطيػػم س ػ الترقيػػا يعػػود إج
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مترمساً ظتتابعػة الترقيػا ألنّػو يعلػم مػا
أمريأ اثنق ما :أو ً إرادة القاضي نهسو إذ مل يوأ ّ
الس ػػجأ أف ه ػػتهك ب ػػأمر
ي ت ػػب ع ػػأ الش ػػووى الرشتي ػػة وق ػػد يو ػػوف ى ػػو ال ػ ي أا ػػار ظت ػػدير ّ
وتادػة أنّػو
إحظار الشاكي ،وثانياً مدير السػجأ نهسػو مل يرضػو أف الشػاكي يوادػم سػعيو
ّ
السػػجناء قػػاـ ػػا اضتػ ّػراس،
تعسػػهية ضػػد ّ
ثن ػ أف ذلػػك اظتػػدير أاػػرؼ بنهسػػو علػػى أعمػػاؿ ّ
ػتمػػد عيمػػات اخصػػياً .وظتػػا سػػألو افػػامي عػػأ عػػدـ حضػػور السػػجق إج
وأسػػاء معاملػػة ّ
ّ
موتػػب قاضػػي الترقيػػا أجابػػو قػػائالً أ ّف الظػػروؼ األمنيػػة ىػػي الػػيت حال ػ دوف إحضػػاره،
السػػجق إج مقػ ّػر افومػػة سػػتجوابو حػػوؿ اػػوواه
وقػػاؿ أف الشػػرشة والػػدرؾ رفض ػوا ن ػػقم ّ
ألسناب أمنية.
ومل يقػػم القاضػػي بػػأي إجػراء آتػػر مػػا عػػدا اسػػتدعاء الشػػاكي للمرومػػة والػ ي اعػ ض
السجأ دوف أف يتع ّػرض ىػ ا األتػ للجػزاء الػ ي حػ ّدده قػانوف العقوبػات .فلػم
عليو مدير ّ
يقػػم القاضػػي باسػػتجواب األاػػخاص اظتعنيػ ّػق بالشػػووى مػػأ رجػػاؿ الشػػرشة ال ػ يأ مارس ػوا
التعػ ػ يب ،ومنػ ػ إي ػػداع الش ػػووى ودف ػػع ذت ػػأ الض ػػماف القض ػػائي مل ه ػػرؾ القاض ػػي س ػػاكناً
لوشػػف اضتقيقػػة ومػػأ مثّ يوػػوف القاضػػي قػػد ارتوػػب بػػدوره جرىػػة اظتشػػاركة و التعػ يب ،ظتػػا
رفض أف يشرع و الترقيا وامتنع عأ استدعاء رجػاؿ الشػرشة اظتتلمػق مبمارسػة التعػ يبّ.
إ ّف ا حته ػػاظ بالش ػػووى ومس ػػتندا ا وا متن ػػاع ع ػػأ حتري ػػك ال ػػدعوى القانوني ػػة يُع ػ ّد إته ػػاء
لطنيعػػة اصترىػػة وظػػروؼ ارتوا ػػا مػػع التسػ علػػى اجملػػرمق ،كػػم ذلػػك وػػالف دػراحة قػوانق
ال ّدولة.
يوشػػف تسلس ػػم انج ػراءات أ ّف الترقي ػػا مل ينااػػره القاض ػػي إشالق ػاً عو ػػس مض ػػموف
ػنا علػػى فرػػا الشػػواوي فػػوراً و
اظتػّػادة  01مػػأ اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة ضػػد التع ػ يب الػػيت تػ ّ
ىوػػأ التّع ػ ر بعػػدـ سػػعي الشػػاكي أو يػػاب احتجاجػػو أمػػاـ التماشػػم الواضػػح ال ػ ي كػػاف
ِ
السػػجأ
ضػػريتو .اػػعر الشػػاكي أف سػػعيو سػػوؼ يهشػػم تصود ػاً بعػػد أف َعلػػم أ ّف مػػدير ّ
اع ض على موادلة الترقيا و اوواه ،مثّ بعدىا فقػد أملػو و السػ اضتسػأ للعدالػة .مػع
ػتمػد عيمػات اػهاىياً وكتابيػاً أمػاـ دتاشػم القاضػي حػل ينقػى غتػاؿ
ذلك احتيت الضػرية ّ
السػػجأ و إتهػػاء جرىػػة التعػ يب والتسػ علػػى رجػػاؿ
للشػػك و تواشػػا القاضػػي مػػع مػػدير ّ
تورط النظاـ القضائي ظم أمػراً مسػلّماً بػو تادػة بعػد
ّ
الشرشة اظت ننق .مث اقتنع الضرية أف ّ
اطتادػػة حيػ كػػاف موقػػف القضػػاة مشػػا اً دتامػاً ظتوقػػف قضػػاة
أف دتػّ إحالتػػو أمػػاـ افومػػة ّ
الترقيػػا .إ ّف جلػػاز القضػػاء اصتزائػػري يشػػارؾ و سػػياؽ عمليػػات التعػ يب ويسػػانده وهمػػي
أدرابو.
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ػتمػػد عيمػػات إج افوم ػة اطتّادػػة بتلمػػة ا نتمػػاء إج غتموعػػة إرىابيػػة ،مل
بعػػد إحالػػة ّ
ِ
يو ػػأ اظتل ػػف ه ػػوي إ ّ تص ػػرهات أُر ػػم عليل ػػا اظت ػػتلم حت ػ انك ػراه و ّ ت ػػدوينلا و ػتض ػػر
ػتمػد عيمػات أمػاـ افومػة اطتادػة
فلمػا د ّػرح ّ
الشرشة مثّ أجػ علػى التوقيػع عليلػا بػالقوةّ .
أ ّف تلك التصرهات أساس عتا أل ّهنا ددرت حت مسلسم مأ عمليات التع يب ،دػرخ
رئػػيس افومػػة و وجلػػو قػػائالً «مل تقػػدـ الػػدليم» بينمػػا ُه ّملػػو القػػانوف بػ لك ،مػػع العلػػم
ػتمػد
أنو و قضايا التع يب يوهي للضػرية اند ء بوقػوع ذلػك فقػ ّ .أمػا بالنسػنة لقضػية ّ
ػب انتػػداب تنػ شػ ّ لهرصػػو كػػاف كافيػاً ،بػػم أك ػػر مػأ ذلػػك فػػرفض قاضػػي
عيمػػات ،فطلػ ُ
يدؿ على أف الضرية استعمم مػا يتيرػو لػػو القػانوف ،وأك ػر مػأ ذلػك كلػو
الترقيا الطلب ّ
أنّو تقدـ بشووى مع اندعاء اظتدً مع دفع ذتأ الضماف القضائي ػ أف قاضػي الترقيػا
احتهك باظتلف هنائياً تعػنػتاً .و تطالب ضرية التع يب مأ الناحيػة القانونيػة بتقػدأ الػدليم
تاد ػ ػػة أف ال ػ ػ يأ مارس ػ ػوا التع ػ ػ يب ى ػ ػػم أع ػ ػواف ال ّدول ػ ػػة فل ػ ػ ه األت ػ ػ ة ى ػ ػػي ال ػ ػػيت دتل ػ ػػك
انموانيات لوشف حقيقة الوقائع.
ػتمد عيمات كم التهاديم حوؿ ؽتارسات التع يب اليت ااتوى منلا وشلػب
لقد قػ ّدـ ّ
إج ػراء فرػػا ت ػ ة ػتايػػدة ،وبعػػد عػػدـ اسػػتجابة قاضػػي الترقيػػا ل ػػو تقػػدـ بشػػووى مػػع
مهصػالً
اندعاء اظتدً وأت اً كػرر مزاعمػو أمػاـ قضػاة اضتوػم .فمػأ اظتهػروض أف يوػوف ال ّ
ػرد ّ
اظتدعمة بانجراءات اليت قام ػا افومػة ،بػد أف يوػوف
ومقنعاً على ادعاءات الضرية ّ
حتميػػم الضػػرية عػػبء الػػدليم ،وى ػ ا يرمػػي عػػرض اضتػػائ ق ػوانق ال ّدولػػة ومنػػادئ العدالػػة.
ومزيداً للد لة عأ اؿتياز النظاـ القضائي نػ كر بػأ ّف و تلػك القضػية تقػدـ متلمػوف آتػروف
ودعمػوا أقػواعتم بشػلادات وإثناتػػات
تعرضػوا عتػا ّ
بػنهس اندعػاء عػأ ؽتارسػات التعػ يب الػيت ّ
رشتية ت ىأ على شلنػا م بػنجراء تػ ات نثنػات وقػوع التعػ يب وحتمػم تلػك الوثػائا تػتم
قاضػي الترقيػا .كمػا شلػب ىػا ء الضػػرايا أيضػاً أثنػاء انجػراءات – سػواء علػى مسػػتوى
الترقي ػػا أو عل ػػى مس ػػتوى الهص ػػم و اظتوض ػػوع – بالس ػػماع إج الش ػػلود وأضتّػ ػوا و شل ػػب
اس ػػتدعاء أعػ ػواف الش ػػرشة اظتتلم ػػق مبمارس ػػة التعػ ػ يب ،لو ػػأ م ػػأ دوف ج ػػدوى .ك ػػاف م ػػأ
الض ػػروري شت ػػاع الش ػػلود نظل ػػار اضتقيق ػػة .ول ػػو اف ض ػػنا أف القاض ػػي انت ػػدب ت ػ اء شني ػػق
لهرػػا الضػػرايا وكانػ نتيجػػة الهرػػا ػ كافيػػة – فرضػاً – ألػػيس مػػأ ملمػػة القاضػػي
معاينػػة وفرػػا رتيػػع عنادػػر اظتلػػف ومقارنػػة أوجػػو دفػػاع األش ػراؼ وموازنتلػػا مػػع رتيػػع مػػا
دماء لنداءات اضتا والعدؿ.
تظلره اصتلسات؟ لوأ بقي افومة ّ
اطتادة ّ
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مػػا ىػػي أسػػناب رفػػض القضػػاء اصتزائػػري نج ػراء اطت ػ ات؟ ومػػا ىػػو سػػنب رفػػض شتػػاع
الش ػػلود واتتي ػػار ش ػػرؽ عادل ػػة لإلثن ػػات تلني ػػة شلن ػػات ض ػػرايا التعػ ػ يب؟ ظت ػػاذا ا حته ػػاظ
بشػػوم آيل بميػػع الشػػواوى اظتتعلقػػة بالتعػ يب علمػاً أ ّف ىػ ه اصتملػػة مػػأ األتطػػاء ختػػالف
القانوف واظتعاىدات ال ّدولية اظتتعلقة بالتع يب؟ ومأ ىنا نالحك أف القضاء اصتزائري يشارؾ
و التع يب وىو يعلم بوقوعو بصهة منظمة وااملة.
اطتادػػة مبوجػػب التشػريع ا ست ػػنائي ظتوافرػػة انرىػػاب الػ ي فػػتح
لقػػد أنشػػئ افػػاكم ّ
سلم ؽتارستو الشاملة كما ضمأ ألدرابو اضتماية وعدـ اظتتابعػة،
باب التع يب و ً
اسعا ،مثّ ّ
فوػػاف ى ػ ا التش ػريع معارض ػاً لػػروح اظتػػادة  8مػػأ اظتعاىػػدة ال ّدوليػػة اظتتعلقػػة بالتع ػ يب وؼتاله ػاً
ظتادتيو  08و .01قد منع ى ا التشرّيع – ال ي ِ
أدميت ضمأ قػوانق العقوبػات وانجػراءات
تعرضػػلم
اصتزائيػػة لتصػػنح قواعػػده مػػأ القػػانوف العػػاـ – الضػػرايا مػػأ أف يتمونػوا مػػأ إثنػػات ّ
للتع ػ يب ،ألنّػػو م ػػنح صتمي ػػع أعض ػػاء مص ػػاة األم ػػأ ح ػػا الت ػػدتم ل ػػيالً وهن ػػاراً دوف رتص ػػة
قضػػائية كان ػ أو إداريػػة ،ومػػأ دوف ضػػاب ا تتصػػاص اصتلػػوي .كمػػا أذف ى ػ ا التش ػريع
للقض ػػاة إته ػػاء أشت ػػائلم ومل ػػاملم اضتقيقي ػػة ،وعت ػػم اضت ػػا و إد ػػدار أحو ػػاـ وف ػػا قناع ػػا م
ال اتي ػػة والشخص ػػية دوف حاج ػػة لت يرى ػػا .فيو ػػوف ى ػ ا التش ػريع ق ػػد س ػػاعد اصتالدي ػػأ عل ػػى
مواد ػػلة ؽتارس ػػة التعػ ػ يب ب ػػدعوى موافر ػػة انرى ػػاب .و ب ػػد عل ػػى القض ػػاء أف يهر ػػا
الوق ػػائع واألعم ػػاؿ الهعلي ػػة واألتػ ػ بع ػػق ا عتن ػػار باألوض ػػاع اضتقيقي ػػة ب ػػدؿ الوق ػػوؼ أم ػػاـ
اظتعطيػػات القانونيػػة الشػػولية فقػ  ،وذلػػك كلمػػا تعلّػػا األمػػر لمايػػة حقػػوؽ اننسػػاف .وىػ ا
ى ػػو اظتن ػػدأ الع ػػاـ ال ػ ي يعم ػػم ب ػػو الق ػػانوف ال ػ ّدويل والنظ ػػاـ الع ػػاـ ال ػ ّدويل و اف ػػاكم ال ّدولي ػػة
واعتيئػػات اظتختصػػة و األمػػور اظتتعلقػػة لقػػوؽ اظت ػواشنق 17.كػػاف مػػأ واجػػب قػػانوف موافرػػة
انرىػػاب أف يضػػمأ أدش درجػػة مػػأ العػػدؿ للم ػواشنق عنػػد دػػدور األحوػػاـ ،لونػػو اكتهػػى
بتوريس وسائم القلر.
وكاف ذلػك القػانوف وتػار مػا يليػا لتأييػد اظتتابعػة مػأ بػق النّصػوص ا سػت نائية ويتجنػب
اظتشرع لصاة اظتتلمق باسترياء ،وكاف ترجيح النّصوص ىػو عػدـ
القليم منلا ال ي وضعو ّ
إظلػػار حقيقػػة ؽتارسػػة التعػ يب الواسػػعة .وقػػع الشػػعب اصتزائػػري فعليػاً حتػ وشػػأة التعػ يب
اظتػػنظّم الػ ي سػػانده اصتلػػاز القضػػائي بالسػػووت ورفػػض ىػ ا األتػ الترريػػات ر ػػم إضتػػاح
اطتادػػة
الضػػرايا عليلػػا ،وى ػ ا واقػػع م ػامل لػػيس خبطػػر كػػامأ فرسػػب .قػػد قض ػ افومػػة ّ
ػتمػػد عيمػػات باندانػػة علػػى أسػػاس تصػػرهات نتيجػػة أبشػػع أن ػواع
بػػاصتزائر العادػػمة علػػى ّ
التع يب اليت سلّط عليو ،وحوم عليو بانعداـ .مثّ أيػّد اجمللػس األعلػى للقضػاء حوػم
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انعػػداـ ر ػػم ك ػػرة عيوبػػو القانونيػػة اجملرهػػة وأت ػ اً ّ تنهي ػ حوػػم انعػػداـ فأعػ ِػدـ ضػػرية
التع يب مرة أترى.
مل نس ػػرد ى ػ ه القض ػػية إ ّ أل ّهن ػػا دت ػػم النم ػػوذج الع ػػاـ واظتعت ػػاد للتقاض ػػي و اصتزائ ػػر منػ ػ
إيقػػاؼ اظتسػػار الػػدىقراشي و ينػػاير  .0888وأثنػػاء افاكمػػات تقػػع اندانػػة علػػى اظتػػتلم
بصهتو متلماً لوأ بصهتو تصماً وعدواً نب إقصاءه بتلمة تط ة يتم تلهيقلا عػأ شريػا
ػيت برجػ ػػاؿ الشػ ػػرشة والعسػ ػػور اظتػ ػػدججق
التع ػ ػ يب .فاظتسػ ػػائم – الػ ػػيت تتناوعتػ ػػا افػ ػػاكم تعػ ػ ّ
بالسالح – ليس وقائع يزهنػا القضػاة مبقػاييس قانونيػة ،بػم يسػتخرج القضػاة أتنػاراً حربيػة
ّ
مػػأ اطتصػػم قنػػم الشػػروع و اعتجػػوـ قصػػد إضػػعاؼ قوتػػو وإموانياتػػو .وو القضػػاء السياسػػي
يصنح مواف افاكمة ميداناً للمعركة ويرتػدي القضػاة وأعػواف النيابػة الػزي العسػوري حقيقػةً
وغت ػػازاً .وى ػػم ىو ػػأ اطتلػ ػ ب ػػق القض ػػاء والسياس ػػة؟ أمل يُعام ػػم القض ػػاء اصتزائ ػػري اظتتلم ػػق
وػتػػاميلم كػػأ ّهنم أعػػداء بينمػػا دتنػػع الق ػوانق واظتنػػادئ وأع ػراؼ التقاضػػي تل ػ قضػػية اظتػػتلم
مبراميو؟ أومل تضمأ اظتعاىدات ال ّدولية وجوب اح اـ حقوؽ الدفاع؟ ىم يستطيع افاموف
تنق أف حوػم إدانػتلم يصػدر قنػم افاكمػة
موادلة ملاملم و الدفاع عأ موكليلم بعد ما ّ
اضتظوريػة؟ ىػػم يظػػم افػامي ديوػػوراً وسػ افاكمػات الصػػورية الشػػولية وىػو يعلػػم يقينػاً أف
القاضػي يسػػاند ويشػارؾ و متابعػػات أسػػاس عتػا؟ ومػػا تلػػك اصتلسػات إ وسػػيلة عدوانيػػة
ػ ا ػريهة للقضػػاء علػػى اطتصػػم السياسػػي مػػع حػػدوث أض ػرار جاننيػػة تعػ ّػوض ي ػ ىب
ضريتلا عدد كن مأ األبرياء.

 .5الخالصة
اصتزائ ػػر بل ػػد «اطتصود ػػيات» وو غت ػػاؿ التعػ ػ يب و ػػرج ع ػػأ ىػ ػ ه اظتي ػػزة .إف التعػ ػ يب و
السياسػية
اصتزائر ينرصر و منطقة معيّنة بم يشػمم رتيػع منػاشا الػوشأ تادػة اطتريطػة ّ
الػ ػػيت أفرز ػ ػػا انتخابػ ػػات  87ديسػ ػػم  .0880إف التع ػ ػ يب و اصتزائػ ػػر اػ ػػنح عػ ػػارـ وراءه
يتعرضػوف للمتابعػة
لريػة ّ
تامػة و ّ
فاعلوف أدليّوف وثانويوف واركاء ك ػ وف ،ويتمتػع زعمػاءه ّ
ػتم ؽتارسػػات التع ػ يب أمػػاـ
القضػػائية ،األمػػر ال ػ ي يشػػجعلم علػػى التجػػاوزات اطتط ػ ة .تػ ّ
دم القانوف وقلب موازيأ العدؿ لي تسلّ العقوبة الدموية – أي كم أنواع التعػ يب
– علػى أسػاس الشػووؾ ورمبػا بسػنب عػداوة أحػد أعػواف األمػػأ النسػطاء وذلػك قنػم توجيػػو
التلمة رشتياً وقنم افاكمة وأحياناً يستمر التع يب حل أثنػاء افاكمػة مثّ ترمػى الضػرية و
السجأ ،دوف أف ينتلي مسلسم التع يب.
ياىب ّ
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منظور قضائي

حتملل ػػم الدس ػػات
ويسػ ػلّ القض ػػاة العقوب ػػة دوف ت ػػردد أم ػػاـ تأوى ػػات الض ػػرايا ،بينم ػػا ّ
والقػوانق ملمػػة اضتهػػاظ علػػى حقػػوؽ وكرامػػة اظتػواشنق .وأقػػنح مػػا يصػػدر مػػنلم ىػػو دػػمتلم
ع ػػأ أعم ػػاؿ التع ػ يب ،وم ػػأ أب ػػرز الس ػػمات اظتخزي ػػة عت ػ ه اصترى ػػة ت ػػورط القض ػػاة فيل ػػاّ .أم ػػا
النّص ػػوص الدس ػػتورية ال ػػيت جتع ػػم م ػػأ القاض ػػي اصتزائ ػػري ح ػػامي وض ػػامأ ضتق ػػوؽ وحري ػػات
ػا اف اضػػي هتمػػم التطنيػػا
اظت ػواشنق ليس ػ إ ّ تطػػب جوفػػاء ،أل ّف الدسػػتور ىػػو أوؿ نػ ّ
وينقػػى ىوػ ا وسػػيلة للدعايػػة حػػل يظلػػر النظػػاـ اصتزائػػري كأنػّػو دىقراشيػاً بينمػػا يظػػم النظػػاـ
همي اصتالّديأ.
سػػنق لنػػا اناػػارة إج أف القػػانوف اصتزائػػري ثنػػائي ،ولقػػد ميّػػز زميلػػي األسػػتاذ علػػي هػػي
السلطة بق الهعلية والظاىرة .فاألوج هركلا
عند النّور عند ودهو للنظاـ اصتزائري ازدواجية ّ
الهعالػػةّ ،أمػػا ال انيػػة وىػػي الػػيت ي ػ كرىا
السػػلطة اضتقيقيػػة و ّ
أدػػراب الق ػرار العسػػوريق وىػػي ّ
الدسػػتور م ػػم رئاسػػة اصتملوريػػة وال ظتػػاف وجلػػاز القضػػاء ،تنقػػى اػػولية دوف نهػػوذ .وبػػالطنع
للسػػلطة اطتهيػػة .وبالتػػايل تهل ػ ى ػ ه ا زدواجيػػة ع ػػأ اظتنظومػػة
السػػلطة الظػػاىرة ّ
ختضػػع ّ
وفعػا ً.
القانونية لي وضع القانوف الرشتي الشولي إج القانوف اطتاص الػ ي يظػم تهيػاً ّ
إ ّف القػانوف األقػوى ىػو الػ ي يصػػدره أدػراب القػرار ،ومػأ حوػػم الواقػع فلػو يلػيمأ علػػى
ق ػػانوف اصتري ػػدة الرشتي ػػة ووتل ػػف و نه ػػس الوقػ ػ عن ػػو اتتالفػ ػاً ااس ػػعاً .و الواق ػػع الق ػػانوف
األقػػوى ىػػو سػػيد اظتيػػداف يوميػاً و حػػق ينقػػى القػػانوف الشػػولي الرشتػػي و ػتػػم الهرضػػيات،
يسػ ػػتعمم جزئ ػ ػو اطتػ ػػارجي – ذو الصػ ػػلة باظتعاىػ ػػدات ال ّدوليػ ػػة اظتتعلقػ ػػة لقػ ػػوؽ اننسػ ػػاف –
للدعايػ ػػة واطتطػ ػػب التش ػ ػريهية ،أمػ ػػا جزئ ػ ػو الػ ػػداتلي فيصػ ػػلح للتطنيػ ػػا ا نتقػ ػػائي والتمييػ ػػزي
فرسػػب .وىنػػا يتنػ ّػق أف قػػانوف األىػػايل «أنػػدناف» – ال ػ ي س ػنّو ا سػػتعمار الهرنسػػي و
القرف ما قنم اظتاضي – يزاؿ قائماً و اصتزائر.
إف ىػدؼ مقالنػػا ىػ ا ىػو بيػػاف انعػػداـ دولػة القػػانوف وإظلػػار اظتمارسػة الشػػاملة للتعػ يب
و اصتزائػػر والتأكيػػد علػػى تواش ػػا جلػػاز العدال ػػة و اظتمارسػػة الواسػػعة للتع ػ يب .وك ػػاف م ػػأ
واجننػػا التشػػل والتنديػػد مبشػػاركة القضػػاء اصتزائػػري و تلػػك اصترىػػة النو ػراء ،وكسػػر جػػدار
الصػم الػ ي هػػي مبمارسػات التعػ يب ليطلّػػع الػرأي العػػاـ علػػى غترياتػو ،وإيصػػاؿ دػػوت
اظتع ػ بق ومعانػػا م إج الضػػم العػػاظتي عسػػى أف يُقػػاـ اضت ػ ّد يوم ػاً مػػا علػػى اصتالديػػأ .ولػػأ
تلتػػئم جػػروح ىػ ه اظتػػآسي حػػل هػػاكم اظتتورشػػوف و قضػػايا التعػ يب أمػػاـ ػتػػاكم دوليػػة ػ
منرازة.
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إف التعػػاشف الظػػرو مػػع ضػػرايا التع ػ يب و اصتزائػػر وذرؼ الػػدموع دتس ػػاح عل ػػيلم
يسمأ و يغين مأ جوع ،بػم ىػم و حاجػة إج مااسػاة حقيقيػة تتم ػم و تعويضػلم ماديػاً
عأ األضرار اليت أضتق م كمػا تػنا عليػو اظتػادة  04مػأ اظتعاىػدة ال ّدوليػة ضػد التعػ يب
اليت انضم إليلا اصتزائر ،إ أ ّهنا بقي ح اً ّعلى ورؽ .أف ى ا يوهػي فػال بػد مػأ
وضػػع حػػد ظتسلسػػم عػػدـ اظتتابعػػة وعقػػاب الػ يأ ظلػوا ىارسػػوف التعػ يب .ومػػأ ؽتلػػدات رد
ا عتنػػار وشمأنػػة نهػػوس ضػػرايا التع ػ يب انقػػالع الهػػوري عػػأ ى ػ ه الظػػاىرة اظتشػػينة الػػيت
ستنقى ودمة عار و جنق ح ّواـ اصتزائر.
وتعػػق ػتاكمػػة اصتالديػػأ واػػركاءىم علػػى إعػػادة ا عتنػػار اظتعنػػوي للضػػرايا وقػػد ىوػػأ
ا س ػػتعانة بالقاض ػػي األجن ػ ػ ح ػػل ينق ػػى غت ػػاؿ للش ػػك و اح ػ ػ اـ الق ػػانوف ال ػ ػ ّدويل وو
تنهي ه .وبات مأ اظتاكد بنجوع ى ه انموانية من إثارة قضية اصتنراؿ الشيلي «بيػنوايو».
إف ػتاكمة اجملرمق ليسػ كافيػة لػرد الوضػع إج نصػابو بػم يسػتوجب وضػع ضػواب قانونيػة
تضمأ عػدـ توػرار ىػ ه الظػاىرة وتضػرب بيػد مػأ حديػد كػم مػأ س ّػول لػو نهسػو التهوػ
و استعماؿ التع يب كوسيلة لإلرىاب والتسلّ .
وى ػ ا أحسػػأ وأجػػدر مػػا يُػػقدـ تدمػػة للشػػعب اصتزائػػري ولإلنسػػانية رتعػػاء .وقػػد كتػػب
مص ػػلح الػ ػ ّديأ س ػػعدي و كتاب ػػو «النس ػػتاف» سػ ػنّة  0886الػ ػ ي تُػػرجم إج الهرنس ػػية ع ػػاـ
السػػيادة ،أل ّف ال ػ ئب
« :0771فمػػأ تعػػود علػػى اسػػتخداـ العنػػف ىوػػأ ل ػػو ؽتارسػػة ّ
ىونو أف يووف راعياً ».وىنا جتدر اظتالحظػة أف جرىػة التعػ يب تسػق متابعتلػا اصتنائيػة
بالتقػػادـ ،أي ملمػػا شػػاؿ الػػزمأ عػػأ اق ػ اؼ جرىػػة التع ػ يب .وينقػػى اصتػػاً متابع ػاً قضػػائياً
حل بعد ؽتاتو إذ يصدر التاري و ح ّقو إدانة معنويػة .فمػأ ح ّػا الضػرايا وذويلػم وورثػتلم
متابعة جالديلم مأ أجم إدانتلم أحياءً أو أمواتاً.
إف الطمػػوح للعػػيش و غتتمػػع تػ ٍ
ػاؿ مػػأ ؽتارسػػات التعػ يب لػػيس بػػدعاً مػػأ اطتيػػاؿ ،بػػم
ضرورة حياتية تستقيم أسس العمراف إ على ركائزىػا ولنلػوغ ىػ ه الغايػة يسػتوجب علػى
ملمػػتلم و الظػػروؼ الػػيت تعيشػػلا
كػػم عاقػػم مسػػاندة وتأييػػد أنصػػار حقػػوؽ اننسػػاف ألف ّ
ومعرضة لوم ألواف األذى ،أقللا زتالت الدعايػة اظتغرضػة وسػرعاف
اصتزائر اليوـ ج ّد تط ة ّ
ما يشنّػلوف بانرىابيق .كم مأ ػتاـ ا ػتيم؟ وكم مأ ػتاـ ُسػجأ واضػطلد؟ وكػم مػنلم
ي ػزاؿ و عػػداد اظتهقػػوديأ؟ وعػػاش األسػػتاذ راػػيد مسػػلي مػػا عنػػاه مػػأ ظلػػم بعػػد اتتطافػػو مثّ
حنسػػو وذلػػك بسػػنب تعاونػػو مػػع منظمػػة العهػػو ال ّدوليػػة كمػػا ورد و إحػػدى حي يػػات ق ػرار
إحالتػػو بعػػد الترقيػػا ،مػػأ أجػػم ت يػػر متابعتػػو .فالتعػ يب جرىػػة بغيضػػة و«ويػػم للػ ي ينػػين
بلدة على ال ّدـ» (العلد القدأ).
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اعتوامش
« 1حتقي ػػا ح ػػوؿ اجمل ػػازر و اصتزائ ػػر» ،ت ػػأليف رت ػػاعي و  0811د ػػهرة تق ػػدأ نع ػػوـ مشس ػػوي والل ػػورد إري ػػك أفن ػػوري،
النااػػروف بػػاوي ،عػػروة وأي ػ العػػرر ،دار ىقػػار للنشػػر ،جنيػػف عػػاـ An Inquiry into the Algerian ،0888
 ،Bedjaoui, Aroua, Ait-Larbi ،Massacres,راجع موقع ا ين ني .www.hoggar.org :
 2ىيػ م منػػاع ،منصػػف مرزوقػػي ،فيوليػ داقػ واألسػػتاذ عصػػاـ يػػونس «العنػػف والتعػ يب و العػػامل العػػرر» ،دار النشػػر
رمتاف بناريس.
 3الوتاب األبيض ضد القمع و اصتزائر ،اصتزء األوؿ دهرة  ،068-068دار ىقار للنشر بنيف ،عاـ .0888
« 4أقسػػم وأتعلػػد باسػػم الػ ات العليػػا بػػأف أبقػػى وفيػاً لقػوانق الشػػرؼ واألمانػػة و ؽتارسػػة الطػػب .أعػػاا الهقػ غتانػاً و
أشلػب أجػرة تهػوؽ عملػي أبػداً .و تنظػر عيػين إج داتػم النيػوت الػيت أدتللػا ويػدفأ لسػاً األسػرار الػيت أبيرػ يل و
يستخدـ حايل نفساد األتالؽ أو تشجيع اصترىة .وأح ـ أسػات يت واعػ ؼ بمػيللم علػي وسػأبل ألبنػاءىم مػا تعلمتػو
مأ أباءىم .فيظم الناس ه مونين ما بقي وافياً لوعودي ،والعار واطتزي إذا ما أتله ما تعلدت بو».
 5تقريػر صتنػة موافرػة التعػ يب  ،CAT/C/SR 272, 273وتالدػة اللجنػة رقػم  CAT/C/VIII/CRP 1واظتالحظػات
.A/52/44
 6أعتمد اظتادتر األوؿ عتيئة األمم اظتتردة اطتػاص بالوقايػة مػأ اصترىػة ومعاملػة اظتنرػرفق ،اظتنعقػد و جنيػف عػاـ 0888
غتموعة القواعد الدنيا ظتعاملة اظتعتقلق ،أعتمػدت اصتمعيػة العامػة عتيئػة األمػم اظتترػدة و جلسػتلا  ،11-41اظتنعقػدة و
للقصر.
 88نوفم  0878غتموعة القواعد الدنيا ختا إدراة العدالة ّ
« 7انتهػػاؽ و اضتمايػػة ،النػػاجوف مػػأ التع ػ يب و اصتزائػػر» ،للػػدكتور ميوػػم بييػػم مػػأ اظتاسسػػة الطنيػػة لرعايػػة ضػػرايا
التع يب بلندف .كتب تقريراً حوؿ ضرايا التع يب الناجق مأ شال اللجوء اصتزائريأ و بريطانيا ،مايو .0888
 8العنف والتع يب و العامل العرر.
 9قرارات  1807و 1481و.78/10
 10قرارات )  (EB61.R37; WHA30.32وقرارات ).EB63 (10
 11قرارات ،اجمللد ال ال  ،الطنعة ال ال ة ،اصتلسة العامة ال ال ة عشر و  04مايو  ،0881اللجنة ب التقرير الرابع.
 12ؾتػ ػػد مػ ػػأ تلػ ػػك الػ ػػدوؿ :أنػ ػػدور ،أنقػ ػػو  ،امػ ػػاس ،باربػ ػػادوس ،وتػ ػػاف ،بوتسػ ػوانا ،بػ ػػروً دار السػ ػػالـ ،اصتملوريػ ػػة
سن افريواف ،جزر القمر ،الوونغو ،كوؾ أيسلند ،اصتملورية الشعنية لووريا ،جينويت ،دومينيوا ،اصتملوريػة الدومينيويػة،
ينيا ا ستوائية ،إري يا ،فيجي ،الغابوف ،قامنيا ،انا ،رنادا ،ينيا بيساو ،ىاييت ،ىويل سي ،اعتند ،إيراف ،العراؽ.
 13حسب الدستور اصتزائري لػ  81فيهري «: 0878إذا رأى اجمللػس الدسػتوري معاىػدة واتهاقػاً ػ دسػتوريأ ،ىوػأ
أف تووف اظتصادقة عليلز»
 14كػػاف مػػأ اظتهػػروض تقػػدأ التقريػػر األوؿ و  00أكتػػوبر  0881لونػػو مل يقػػدـ إ ّ و  01فيهػػري  ،0880وكػػاف قػػد
تعرض لهرا مأ شرؼ اصتلسة السادسة اظتنعقدة و  88أبريم  0880اليت دا تقريراً ( .)CAT/C/SR
 15قدـ التقريػر ال ػاً و  87فيهػري  0887عػوض  04أكتػوبر  0884وىػو همػم اظتراجػع ( )CAT/C/25/ add. 8
وتعرض للهرا أثناء اصتلسة السابعة عشر و  07نوفم .0887
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 16أنشىء اظتردد الوشين ضتقوؽ اننساف باظترسوـ الرئاسػي رقػم  66-88اظتوقػع و  88فيهػري  .0888إف ىػ ه اعتيئػة
التابعة لرئاسة اصتملوريػة ىػي جلػاز مالحظػة وتقيػيم وليسػ عتػا أي دػالحية ،عليلػا أف تلعػب دوراً رشتيػاً ػ أهنػا تنػدو
جلازاً يدافع عأ النظاـ.
 17أزتد س .النمسا ،اجمللس األرور للقضاء  ،قضية رقم  771 /866 /0888/60و  86نوفم .0887
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