
 

 

+ + 

+ + 

 تواطؤ النظام القضائي
 

 

 علي حيي عبد النور
 رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 

 434 مقدمة. 1

 436 المجالس الخاصة للعدالة. 2

 442 التحقيق القضائي مع المتهم. 3

 443 محاكمات الظلم والزور. 4

 444 مقاضاة محاكمات مجالس العدالة. 5

 448 الرحمة والعفو العام. 6

 

 

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



 منظور قضائي 
 

 

;38 

+ + 

+ + 

 مقدمة. 1
اجُت مدددن مالدددثقتت اال دددثال ار ا ددد ون اجلزائدددر ال بدددد مدددن ا دددثدعا  الدددةالرة اجل اعيدددة للنددد

املسثقلة لثةلَت الشالب اجلزائري بأنه عاش اال يزال دائ ا يالدي    مالثقدإ إداريب بوليسدي 
 .اقضائي

إّن اجلزائريُت الةين مل يأملوا أّي شي  من عدالدة اال دثال ار مل حيودلوا لدةلى علد  أي 
ع اال دددثال اري ااملدددا امثودددرا بدددالروارق ابقددددر مدددا لدددان ا ث ددد. شدددي  مدددن الالدالدددة اجلزائريدددة

فددداجلزائر بدددّدلة عدالدددة املسدددثال ر الال يدددا  . االجث اعيددة بقددددر مدددا ردددي اجلزائدددر املسدددثقلة أيضددا
 .ختل االحثتل الررنسي اخاصة ختل حرب الثحرير بالدالة ع يا  أخرى

تل فخددد. لددان دائ دددا رددو املل ددأ لثالدددديإ قددرارات ا ددال ليددا  املودددلحة الال   داعدديل ددا أّن 
امل تسددددثطع ال إدانددددة  ليددددااملوددددلحة الال   داعيحددددرب الثحريددددر خضددددالة عدالددددة اال ددددثال ار لدددد

علّدددب مبددددأ عددددا قابليدددة الالدددزل بالنسدددبة  91>1أبريدددإ  33اركدددةا   . الثالدددةيب اال إيقافددده
اأ نددددةر القضدددداة بددددأن  قددددد يثالر ددددون . 93>1مددددايو  8لقضدددداة ايفكدددد    اجلزائددددر إ   ايددددة 

يغطّدي دائ دا الردوارق الكدن يكردي الل دو   ليدااملودلحة الال   اعديدإّن . للثحويإ دان ر ار 
 .إليه لثوبح الالدالة صّ ا 

املثاللددددددب بو ددددددع  >;>1ديسدددددد رب  13ا ّسددددددد بقددددددانون  >;>1فربايددددددر  33إّن د ددددددثور 
فالقدددانون خيدددّول لل  لدددس ااعلددد  للقضدددا  . السدددلطة القضدددائية لالقضدددا  أقدددّر مبددددأ ا دددثقت

اي الثددرب مبدددأ عدددا قابليددة . النقددإ الددةلى مراعدداة مقنددة القضدداةصددتحيات القيدداا بالثاليينددات ا 
 .الالزل الةي ينص عليه القانون شرطا ال ثقتلية القضاة

اخاصدة مندة صددار املر دوا  3>>1فربايدر  >اليت أ علنة    بالكن منة حالة الطوارئ
ع الد دثور فدنن الدالدة تثودّرر ةريدة مد بااملثاللّدب بسدَت الالدالدة 3>>1الثشريالي   ألثدوبر 

إن . االقوانُت الداخلية االدالية اليت صادقة عليقدا االديت مدن مقامقدا السدقر علد  احًتامقدا
فالثودرحيات . املر  يواجه لغة مزداجةب عدالة حرة الكن ملزمة عل  اخلضوع ااامر السلطة

 اال ثالرا ددية حددول دالددة القددانون اا ددثقتلية القضددا  ال تسددثطيع تغطيددة الواقددع القددائ  علدد 
لشددددرعية الد ددددثورية االدددديت نوددددإ  ددددّد للقددددانون لاالنثقالددددات املنق يددددة لقعددددرار القضددددائية ا 

فالضددد انات الد دددثورية يفقدددوق اإلنسدددان في دددا خيدددص االعثقدددال االثرثدددي  ااحدددًتاا . االالدالدددة
الندددزعة الكّلّيانيددة إن . السددتمة اجلسدددية ااملالنويددة للشددخص اإلنسددات قددد تالّر ددة لل سددا 

 خضددداع املدددواطنُت عدددن طريدددب اجلدددي  اقدددوات اامدددن االالدالدددة ااإلعدددتاإقثضدددي ردددي عنددد  ي
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ال ديكدن اايفدإ اامدٍت إن نظاما يدا  قوانينه اخلاصة با   النظاا الالاا . للبقا    السلطة
االدالددة مسددؤالة عددن القددانون اجلنددائيب . أن يدددافع عددن الدالددة فقددو   خدمددة الددةين احثلورددا

انونيدددة الددديت تطبققدددا علددد  اافدددراد ا  نردددس الوقدددة تقدددوا فدددت ديكدددن أن تث اردددإ القواعدددد الق
 .بندانة ا رمُت اباقًتار اجلرائ  اليت أدانثق  عليقا

  ر دددوا عنيددد   3>>1ألثدددوبر  38اتسدددّبب املر دددوا الثشدددريالي الدددةي صددددر بثددداري  
. علددد  ا دددثقتلية الالدالدددة حيدددل تغدددَّت ا دددع القضدددا  الدددةي قد ّلودددة صدددتحياته   الثاليدددُت

ح رؤ ددددا  ا دددال  إطددددارات  ددددامية للدالددددة خيضدددالون   نقلقدددد  ا ددددَت مقنددددثق  اركدددةا أصددددب
 .للسلطة الثنريةية فقط اليت تربطق  هبا عتقات الثبالية الثسلسلية االالضوية االوايرية
أندددا ال » :اال بددد مدددن اللدددر االعدددًتار السيا دددي لدددو ير للالدالدددة عنددددما صدددرّح با دددثخرار

رددإ ديكددن  :ارنددا ي طددرؤح  ددؤال حيددوي «.ت الًتقيدداتأبدداب باال ددثقتلية مددا دمددة أ ددة قددرارا
اعندددما يددؤال النظدداا  بللالدالددة أن تكددون مؤ سددة حددرّة عندددما  ثكددر الدالددة لددإ السددلطات

ا   يدداب  بالسيا ددي القددائ  إ   ددلطة ااحدددة مرلددزة تراقددب لددإ شددي  الدديس عليقددا رقيددب
 يفريات؟دالة القانون االسلطات املضادة اا عندما تنالداأّي قانون  درا ا 

مل تودددبح  دددلطة بسددديطة  دددة  بالددديت ردددي السدددلطة الوالودددة رقثضددد  الد دددثور بفالالدالدددة
. اإمنددا صددارت مؤ سددة إداريددة أي موددلحة ع وميددة مرلزيددة باصدداية السددلطة الثنريةيددة فقددط

فالقضدداة ردد  املنظّ ددون اا ددافظون علدد  ايفريددات لكددنق  يسددثل ون   مالظدد  ااحيددان مددن 
فالندددما ت نثقددى القددوانُت مددن طددرر الددةين ل ّلرددوا . املنافيددة للقددانون الددو ير أمددر أخددة القددرارات

ال أحددد يشددى اليددوا   اىيددا  ا ددال  الددالس الالدالددة ر دد    .بثطبيققددا يقددع اىددرار الالدالددة
فددددنّن ا ددددع الالدالددددة رددددو   صدددد ي  اا مددددة الدددديت نددددر هبددددا الددددبتد ان . لونددددا نظريددددا مسددددثقلة

 .لثنريةية االسلطة القضائيةا ال ات أاقرت اخثتط السلطة ا
الددإ مددن السددلطة . ليسددة الالدالددة إال اددإ ايفكدد  ا ددلطثه املدنيددة بالددد اجلددي  االشددرطة

امؤ سددات الدالددة االراددات املسدديطرة علدد  ايفكدد  اخاصددة موددان اامددن تسددال  إ  تنظددي  
االقا ددي الددةي خيددار علدد  . فالقضدداة ال ديلكددون  دد انات اليسددوا   أمددان. تباليددة القضدداة

أيث ددٌت أن ديددار  تلددى ايفريددة الدديت قددد تالرقددإ مقنثدده بدددل . به ال ديكددن أن خيدددا الالدالددةمنودد
خدمثقا؟ ارا أن قانون الالقوبات  ٍت الار بسالة ملواجقة الالن  السيا يب ملاالا أ سدة 
إالن ا ددالس اخلاصددة للالدالددة ااملرا ددي  الثشددريالية املخالرددة للقددوانُت الداخليددة االداليددة؟ لقددد 

بدددأن  أصددددراا أحكامدددا  3>>1افربايدددر  1>>1لقضددداة خدددتل أحدددداث يونيدددو أ خدددة علددد  ا
فالقضددداة الدددةين ينحددددران    دددالبيثق  مدددن الطبقدددات االجث اعيدددة ا رامدددة ا صدددروا . رحي دددة
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اطالدددب اال ثاودددداليون بثطقدددَت اجلقددددا  القضددددائي . باملثسدددارلُت ااو  ددددوا بثشددد يع اإلرردددداب
 .منق 

ردات الديت ق دّدمة للالدالدة بالدد الثحقيدب ااّاب مدن أما  بب تلى ااحكاا فقو لون املل
طرر الشرطة مل تكن  ثوي   أ لب ااحيان عل  أي دليدإ مدا عددا االعًتافدات املنددزاعة 

القددد اودد  رئدديس مرصددد .  ددة الثالددةيب االدديت يالدددل عنقددا املثق ددون أمدداا ا ددال  اا ددالس
الالدالدددة با املدددة  –اإلنسدددان  املكلددد  مدددن طدددرر اإلدارة رراقبدددة حقدددوق –حقدددوق اإلنسدددان 

ا  جريدددة الددوطن اجلزائريددة الوددادرة بثدداري  . االثسددارلية   القضددايا الدديت نددس النظدداا الالدداا
لثددب رئدديس املرصددد عشددية صدددار املرا ددي  الثشددريالية اإلجراميددة لثدداري    3>>1 ددبث رب  ;3
للثدددخإ االدديت تددنص علدد  إنشددا  لددالس خاصددة للالدالددة افددرق خاصددة  3>>1 ددبث رب  33

إّن عددا مدن قدرارات السدلطة القضدائية قدد يبددا أحياندا إمدا »:  ة إشرار اجلنرال لال اري
ب اردددةا ألودددر تسدددارلية أا لاملدددة  ددداو الدددةين يلحقدددون الضدددرر بالنظددداا الالددداا االسدددل  املددددت

يقودد بالثأليدد  دل   –« ينقض مالنويات قوات اامن ايرشإ جقودر  ال دًتجاع السدل 
 !املقابر

فالشدباب الدةين خيثداران . ق ة القا ي تثطلدب أع دب الودرات الوقافيدة ااإلنسدانيةإّن م
هار ة القضا  بالد الثخرج من مقاعدد الكليدات ال ديلكدون ال النضد  اال الث ربدة اإلنسدانية 

 .ااالجث اعية الت ا

 المجالس الخاصة للعدالة. 2
أنشدأ التالددة مدال  خاصددة  االدةي 3>>1 ددبث رب  33إّن املر دوا الثشدريالي الوددادر بثداري  

ينددا  الد ددثور ايالثدددي علدد  حقددوق اإلنسددان ايلحددب  ددررا خطددَتا باملبددادئ الالامددة للقددانون 
فا ددددالس اخلاصددددة للالدالددددة ال ت الثددددرب  ددددلطات قضددددائية نظاميددددة تددددوّفر . ااالتراقيددددات الداليددددة

ت رّ للالددل اودلل ثَّق ُت الض انات الالادية للالدالة الكنقا  لطات قضائية ا ثونائية منافية 
مل تكدددن ردددةو ا دددالس لالسدددا للالدالدددة الكدددن مال دددا لقمدددن ال . عنقدددا  ددداا ات اانزالقدددات

 ثلدد  عددن مك ددة أمددن الدالددة  ددياة الددةلر الدديت ّع إلغاؤرددا االدديت ع رفددة  ددابقاً رحال ددات 
 .وةلقد ا ث بدلة القوة اليت من ااجبقا خدمة الالدالة بالالدالة   خدمة الق.  اخرة للالدالة

ل ددا أندده مل تكددن ا ددالس اخلاصددة للالدالددة  ثددوي علدد  رياددة مّلرددُت الكددن علدد   سددة 
. قضدداة مددن بيددنق  رئدديس اأربالددة مسدداعدين مالينددون رقثضدد  مر ددوا رئا ددي  ددَت قابددإ للنشددر

االشدددخص الدددةي يرشدددي رويدددة القضددداة يثالدددّر  ملددددة  ددد ن تدددًتااح بدددُت  دددنثُت إ   دددس 
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اة عل  ارتدا  قبالات موقوبة عندد الاليندُت للحردال علد  مل يبب فقط إالّ محإ القض.  نوات
 .اقد اقع اللى فالتب فقد ق دِّا املقث ون اااائإ أماا قضاة مالوويب الالينُت.  ر رويثق 

. اخّرض املر وا مبدئيا املدة القووى للحبس االحثياطي إ  أربالدة أشدقر قبدإ ا ال دة
رددةو رددي الالدالددة املقددادة  طددوات . للطالددن اختفددا للقددانون فددنّن قددرارات اإلحالددة  ددَت قابلددة

إّن القضدداة الددةين يثطّوعددون لعشددرار علدد  ا ددالس اخلاصددة للالدالددة االقضدداة .  ددريالة جددداً 
ارددةو . املخثدداران مددن طددرر ا يددر الالدددل لددنرس املق ددة للقدد  أافيددا  للسددلطة افدداً  يط انقددا

ًتددان   خدرق القدوانُت علد  ااخَتة أاقرت دائ ا أنا ترّضإ القضاة ا املُت الدةين ال يد
 Roland)مددا  ا لنددد درا افي ددا خيددص اجلزائددر لثددب . الددةين يددران أّن مق ددثق  رددي تطبيققددا

Dumas ) مدددامي جبقدددة الثحريدددر الدددوطٍت خدددتل حدددرب الثحريدددر اا يدددر اخلارجيدددة   ايفكومدددة
 François)ان ثددَت فرنسددوا ميلددرئيس الررنسددي الررنسددية خددتل تقريبددا فددًتل ايفكدد  السددبالي ل

Mitterand) :«منسد  ة مدع السدلطة اال دثبدادية الديت   دلولاتفالدإ ا  ادإّن القضاة هل  رد
 «.عينثق 

اأدت رةو السيا ة بالقضاة إ  الوال  االثباليدة املطلقدة للسدلطة اتلويدل مالدثق  مقابدإ 
ارددؤال  القضدداة مسددؤالون عددن تقوددَتات مقنيددة خطددَتة . ترقيددات ابالددض االمثيددا ات املاديددة

فاملسددداجُت السيا ددديون الدددةين أديندددوا ددددنح اجدددرائ  تددددخإ   إطدددار ايفقدددوق الالامدددة . للغايدددة
ااوامات مغشوشة هل  الدليإ ايفّي عل  أّن السلطة  ار من االعدًتار بالدداافع ايفقيقيدة 

 ددددثونائية ألوددددر قسددددااة مددددع أصددددحاب جددددنح الددددرأي  حيددددل يكددددون الفالالدالددددة ا. لعدانددددات
ال دددا لثدددب . ا  ا ال دددات السيا ددديةايفكددد   دددياً   الثالسددد  با ددد  القدددانون عدددامتً أ ا

ال يوجد طغيان ألور فظاعة من اللى الدةي ديدارؤ    ادإ »: (Montesquieu)مونثا كيو 
  «.القوانُت اة ة الالدالة

اركددددددةا دّشددددددنة ا ددددددالس القضددددددائية اخلاصددددددة الالدالددددددة السيا ددددددية الدددددديت تالثددددددرب اخلوددددددد  
اأّدت الضدغوط الديت مور دة علد  . ايفقوق الالامة اإليديولوجي للسلطة ألور النباً من لرا

ارددةا  بالقضداة إ  أخدة قددرارات جدائرة اخدرق للقددانون مدن طددرر الدةين ل ّلردوا رق ددة تطبيقده
 ددثقالة بدددل اخلضددوع الامددن رددو قددا  أا نائددب عدداا الددةي اخثددار ا. يالثددرب  دددرا بالوايرددة

الكدددن بالدددد  «.لددديتً انددداراً يلالدددن القضددداة » :للثالسددد  اخياندددة الوايردددة؟ يقدددول املودددإ الشدددالي
اال يالدٍت أن صدانع الثداري  ردو  . انقضا  املدة ال بد من مال دة جديدة ا دَت منحدا ة للالدالدة

فالثدداري   ددي كثب وجددت الددإ ااحددد  يحوددإ علدد  نودديبه مددن اإلدانددات رددا فيقددا  بلاتبدده
ودددر اايفكدد  اهلددادئ االوددارا   نرددس الوقددة  ي الثددداالبإّن الالدالددة رددي ررددن . الالدالددة

 .بالد عودة السل  املدت االسَت املنظ  لل ؤ سات اع لية إقامة دالة القانون
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الكددن رددإ ديكددن اجددود عدالددة عادلددة   . ال شددي  يسددثحب رالددا  ألوددر مددن عدالددة جددائرة
االقا ددي رددو موادد   «.حقددوق الرقددَت رددي حقددوق فقددَتة»لث ددع تسددثرحإ فيدده الرددوارق؟ فددد

أما الالدالدة الديت ت قدّدا . ا للسلطة أا ايفكومة الالابرتُتالدالة اليت تداا االقانون اليس موار
الثربيدددرات للسيا دددة فدددت مكدددان هلدددا   دالدددة القدددانون اال ديكدددن إال أن تكدددون   دالدددة اامدددر 

عندددما تأخددة قضددية  يا ددية ا ارددا يالددالس إرادة السددلطة . الواقددع أي دالددة انالددداا القددانون
ا اجدددرائ    أمدددور  يا دددية ااجث اعيدددة تالثدددرب فدددنّن ردددةو ااخدددَتة تل دددأ إ  عدالدددة تدددرى جنحددد
 . حقوقا أ ا ية لل واطنُت   الدال الدديقراطية

اعندما ديثوإ القضاة لثوجيقات اتاللي دات السدلطة فدنّن لّرديت امليدزان الدةي ديوّدإ الالدالدة 
إّن الالدالدة أصدبحة ا ديلة للق دع   خدمدة . احدو رمز الكارالدة الراع امليزان ثريان ايبق  

طة اخاصة   ا ال ات السيا ية أين تكدون ااحكداا الودادرة هدتة مدن طدرر ردةو السل
إّن رددةو امل ار ددات الق اليددة رددي خارجددة عددن القددانون انددا تبثالددد عددن نددص اراح . ااخددَتة

 .الد ثور االقانون اجلزائري الةلى املوااليب الدالية يفقوق اإلنسان
االوشاية ري منط  بانظ ة اال ثبداديةإّن السلطة القضائية اخلاصة ري مؤ سة  ص ا

فقدي ليسدة مرتبطدة  :االالدالدة اجلزائريدة ليسدة أردت هلدةا اال د . مّثبع   الددال الدلثاتوريدة
إنا  دقطة   االىدرار الدةي . بالدديقراطية اايفريات احقوق اإلنسان الكن بالدلثاتورية

قددديس ير عدددن بالدددض جوانبقدددا ا اردددةا يرفدددع السدددثا. يدددااادناارتكبدددة أخطددداً   بيددددين اابريدددا 
 .املسافة اليت جيب تقطالقا لي توبح مؤ سة لدالة قانون

قضددداة مسدددثقّلون ال يوجدددد إال غيدددب أيدددن ي» :(Roger Collard)بالنسدددبة لراجدددي لدددوالر 
اّن مدا يددر   ببا   شدالب ال نلدى حك ده اً أحكاماالالدالة ت ودر  «.مرو ون للسلطة

بدددإ ألودددر مدددن اللدددى ايفدددةر املدددربّر لل دددواطنُت مدددن لالدالدددةب   ااآلن   اجلزائدددر ردددو قلّدددة الوقدددة 
رددد  ال يوقدددون ب فددداجلزائريون تدؤالؤدددّوداا علددد  هار دددات الالدالدددة ا انثي دددة هار دددة طويلدددة. الالدالدددة

اخدد  القا ددي اال  دد  » :االقددول املددأالور. ايشددّكون   نزارددة القضدداة اا ددثقتليثق قدداب في
 بدددد أيضدددا مدددن خشدددية القدددانون ان املرا دددي  رندددا ال. ال ينطبدددب علددد  ااقدددع اجلزائدددر «القدددانون

اإلجرامية اليت تنظّ  ا الس اخلاصة للالدالة مل تكن من ع إ برملان شرعي منبوب عن اقًتاع 
 .عاا الكنقا من ع إ  لطة تنريةية تضبط السلطة القضائية

علد  ااجقدات  املكثوبدة( Santander)  دانطاندارإّن اجلزائر باليدة لإ البالدد عدن مقولدة 
اا ددلحة أعطثنددا اال ددثقتل لكددن القددوانُت فقددط » :قوددور الالدالددة   أيددع أرجددا  لولومبيددا

الت الثددأالَت علدد  ا امددا بإّن السددلطة تثدددّخإ   اامددور القضددائية «.رددي الدديت تالطينددا ايفريددة
الار  خط علي لا  رئديس ا لدس  3>>1ا  ديس رب . قرارات الالدالة ت الثرب ري القاعدة
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األدزا  «تشد يع علد  الثخريدب»إ ا  أحكاا الرأفة اليت ت الثرب بالنسبة له روابدة ااعل  للدالة 
با ددداال موقددد   دددد  ب«علددد  القيددداا بدددواجبق  بددددان تدددردد اال خدددور مدددن االنثقددداا»القضددداة 

الدددددى افثثدددداح السددددنة القضددددائية لانددددة الثاللي ددددات . اإل ددددتميُت اق القدددد  بالقوبددددات رادعددددة
 .اهلدا  اخاصة عدا االىيا تنحور   الورامة الال يا  مسثبالدة 

قدداا الددو ير ااال بلاليدددد عبددد السددتا بالدددزل ا يددر الالدالدددة مدداحي بدداري الدددةي أخددة علددد  
النائدددب الالددداا لددددى مك دددة  –عاتقددده مشدددكلة الرسددداد مبثددددئا بثوقيددد  السدددايح عبدددد املالدددى 

 لقددد دافددع بلاليددد عبددد السددتا بنصددرار عددن رددةا ااخددَت  نددا خلدددمات. عددن الال ددإ – اجلزائددر
ددةة مددن طددرر الددو ير  ددد رددةا . شخوددية أدارددا لدده النائددب الالدداا إّن إلغددا  اإلجددرا ات املثخؤ

القا دي بقدرار مدن رئدديس ايفكومدة ت الثدرب تددّخت مباشددرا اخطدَتا للسدلطة الثنريةيدة   اامددور 
لقدد اقدع اإلطدارات الدةين رد    » :الثربير فالله صرّح بلاليد عبدد السدتا ردا يلدي. القضائية
أندا نزيده اال » :اأما السايح فل  جيدد مدا يقولده  دوى «.كراح  د اإلرراب   بلبلةطليالة ال

 «.يوجد شي  ألوا نرسي عليهب عل  املر  أن يكون نزيقا ااطنيا
  املالرلدة ( ا البدا   مكاندا)مل تقبإ السلطة بدأن يثالدر  القضداة الدةين الثزمدوا خلرقدا 

ون يقولددون بنأدداع بأندده ال ديكددن مال ددة ااملسددؤال.  ددد الالندد  السيا ددي إ  الشدد ب علنددا
جدددددنح اجدددددرائ  الرسددددداد بددددددان أدلدددددة قطاليدددددةب   حدددددُت أنددددد  يطدددددالبون مدددددن القضددددداة بنداندددددة 

 .اإل تميُت بدان أدلة
الده ايفدب   إعطدا  تاللي دات عامدة  بإن ا ير الالدل مسؤال تسلسلياً عل  النيابة الالامدة
ال تودددر الالدالددة مددن قضدداة . نريةيددةأا خاصددة للنددواب بوددرثق  أعددوان مدددنيون للسددلطة الث

أي ]فقدؤال  حيرظدون . ايفك    نو  ايفاالت تقريبداب بدإ توددر مدن قضداة النيابدة الالامدة
القضددددايا بدددددان متحقددددة امثابالددددة اإلجددددرا ات الدددديت شددددرع فيقددددا رنا ددددبة شددددكااي [ يوقرددددون

لددد  مدددن قضدددايا أاقردددة خدددتل السدددنة القضدددائيةب الددد  مدددن . أشدددخاا اانثقالدددات للقدددانون
 –ا لدو مدن أّي إشدالار  «قدرار عدادي بدايفرن مدن النيابدة الالامدة»  إ عتمة  –إجرا ات 

 أ خةت لثغطية اجلنح ااجلرائ  املرتكبة من طرر حلرا  السلطة ااملنض ُت إليقا؟
امل تالددددد الالدالددددة تددددثحك    الشددددرطة فحسددددبب بددددإ أصددددبحة الشددددرطة رددددي الدددديت تقددددود 

د راشدفالالدالدة .   الطريدب الدةي رمثده هلداالشدرطة  إإالّ مواصلة ع  للالدالةفليس . الالدالة
. عدداجز علدد  اإلخضدداع املقددُت للقضدداة إ  أجقددزة اامددن الدديت لّلرقددا القددانون بالسددقر عليقددا
 باالنيابة الالامة ال تثدخإ مل ار ة حدب الرقابدة القانونيدة علد  نشداط مودان الشدرطة االددر 

 .اعثقال ااشخاا اتلريب اادلةناريى عن مراقبة ع إ اامن الالسكري املكل  ب
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سدددددى  مددددداا الالدالدددددة  للّددددديّ إن اامدددددن الالسدددددكري   السدددددلطة ايدددددزرع الرعدددددب   النردددددو  ادي 
ا  ردددةا الودددددد صدددرّح مولدددود محددددراش رئددديس الددددو را  . ايثودددّرر   القدددانون لير ددددا يشدددا 

  الوقدددددة ايفددددداب ال يسدددددثطيع القا دددددي أن يال دددددإ ةريدددددة انددددده  دددددة مسدددددؤالية » :السدددددابب
. يدنص عليده الد دثور االقدانون اجلزائديحسدب مدا للالدالة  ضع ّن الشرطة ر   أ ب«الشرطة

لكن قا ي النيابة الالامة ال ديار  الرقابة املخولة له انه رو نرسه مراقؤب من طرر أجقزة 
االثحقيدددب اااب للشدددرطة إالا مل يكدددن خيضدددع لرقابدددة الالدالدددة فننددده حي دددإ   طياتددده . الشدددرطة

 .رر خطَت امن املالثقلُتأخطارا تؤدي إ   
ت ددددرى أيم مك ددددة أدانددددة أعددددوان القددددوة الال وميددددة علدددد  ا ددددثال ال القددددوة اأع ددددال الالندددد  

ال بدد الثرريدب بدُت ! االثالةيب ااجلرائ  الديت قداموا هبدا أالندا  أدا  مقدامق ؟ اال مك دة ااحددة
مسدامع الدرأي  الالقوبة الثأديبية اليت ري داخلية اايفك  القضدائي الدةي ردو علدٍت اي نقدإ إ 

إّن الكرددة ال نيددإ . رددإ الالدالددة مثسددااية لدددى اجل يددع؟ حقددا إّن الواقددع نثلدد  نامددا. الالدداا
افددب عدددا اىيددا  القددانون الكددن حسددب ا إالا لانددة تثالامددإ مددع حليدد  أا مندداائ للسددلطة 

 .القائ ة
إّن  .إّن عدالددة الطبقددات االطوائدد  الات السددرعثُت االوقلددُت اامليكيددالُت رددي الظلدد  باليندده
ارددةا . فاددة مددن اجلزائددريُت ا ددالة نرسددقا فددوق قددوانُت اجل قوريددة بدددان أن تثالددّر  للالدالددة

ديوّددإ اقددور طبقددة خاصددة مددن املددواطنُت الدديت رددي   أمددن مددن املثابالددات القضددائية اّن فاددات 
مل يثوقدد  عبددد ايفددب  3>>1يندداير  11ف نددة انقددتب . ا ثاوددالية   اجلددي  تقدد  ارا رددا

شري  ا اليد  الدي عن اإلدال  بثورحيات عامدة مدن شدأنا أن تلحدب بن محودة ارامشي 
فالددت فددنّن ندددا ات بددن محددودة ا دداليد . الضددرر بسددلطة الدالددة دان أّي مضددايقة مددن الالدالددة

 ددالدي الراميددة إ  تكددوين أفددواج الدددفاع الددةال تدددخإ قانونيددا   تالريدد  املددؤامرة ارددي إالن 
دالة لكدن لوندا صدادرة مدن أشدخاا  دانداا تسثوجب النظر من طرر ا الس اخلاصة للال

ال جيدددب أن خيضدددع  .دائ دددا السدددلطة بكدددإ أشدددكاهلا فدددنن ردددةو ااخدددَتة مل تبدددال با دددثرزا او 
القانون لسيا ة الكيإ ركيالُتب ليإ انوار اال ثاواليُت الدةين ديسدكون بواقدع السدلطةب 

الوطنيدددة عدددن طريدددب  اليدددإ لل دددواطن البسددديطب اليدددإ وخدددر انودددار السدددل  املددددت ااملودددايفة
 .ايفوار

الددان جددواب ر ددا مالددى رئدديس ايفكومددة لسدداليد  ددالدي   ا ددث واب أعطدداو لل ريدددة 
عندما ينادي البالض بوراحة إ  الالوديان بدإ » :رّدا لاشرا( Le Figaro)را افيقو الررنسية ل

 ددون يثالر   إ  الث ددرد داخددإ اهلياددات املنظ ددة اإ  املقاطالددة الداليددة للبلددد ف ددن الوا ددح أندد
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فواجدب الددفاع عدن امل ثلكدات اااشدخاا يقدع علد  عداتب . إ  نووا قوانُت اجل قورية
   «.اقوانُت اجل قورية ت طّبب عل  اجل يع عل  حد  وا . الدالة احدرا

األوددر ااموددال . إّن الالدالددة تثددابع قضددائياً علدد  أ ددا  القائددإ الدديس علدد  أ ددا  القددول
ملسدؤال عدن اجلبقدة اإل دتمية لعنقداالب ااملالثقؤددإ جدورا ردو مدا أصداب عبدد القدادر حشدداتب ا

راليدة ااعضدا   – إنده ال ديكدن و ثده. بثق ة جنحدة رأي 3>>1يناير  38  الس ن منة 
اآلخددددرين   قيددددادة اجلبقددددة اإل ددددتمية لعنقدددداال ر دددد  اعثقددددال القددددادة الثددددارخييُت ار دددد  قددددانون 

 تدددنص علددد  أّن ايفكددد  ال يؤخدددة بالددددا قبدددول قواعدددد اللالبدددة الدديقراطيدددة الددديت –االنثخابدددات 
إندددده طلددددب مددددن اجلددددي  الددددوطٍت الشددددالي طبقددددا . بددددالقوة الكددددن عددددن طريددددب صددددناديب االقددددًتاع

للد دددثور أن يلدددزا مق ثددده ااا  يف ايدددة اال دددثقتل الدددوطٍت االددددفاع عدددن السددديادة الشدددالبية 
ت امل يددرد بثاتددا   لثاباتدده اال   توددرحياته شددأن  ددرب ا ددثقرار مؤ سددا. ااحدددة الشددالب

الدديت  –الانددة توددرحياته . اجل قوريددة أا املسددا  بشددرر الرامددة قادوددا أا مالنويددات اجلددي 
 . للقا مو انة امالثدلة  –تناقلثقا ا ائإ اإلعتا 

. ابالدد  انيدة عشددر شدقرا قضدارا   السدد ن أحيلدة قضديثه أمدداا ا لدس اخلداا للالدالددة
ال يالاقؤددب شددخص »: علدد  أنددهمددن الد ددثور الدديت تددنص  83الددان رددةا القددرار نالرددا لل ددادة 

الددةلى مددع البنددد الوددات للقددانون  «.إال رقثضدد  قددانون صدددر قبددإ حددداث الرالددإ اإلجرامددي
 «.القانون ال ينص إال علد  املسدثقبإ الديس لده قدط مرالدول رجالدي»: املدت الةي يريد بأنّ 

ا ك ددة أمددا املر ددوا الثشددريالي الددةي يسدد ح للنيابددة الالامددة بثحويددإ امللرددات  ددة النظددر إ  
. أي  انيددة أشددقر بالددد اعثقددال حشددات ب3>>1 ددبث رب  33اخلاصددة فلدد  يودددر إال بثدداري  

 39امل تكن جرديثده الوحيددة  دوى أّن حزبده فدا  باالنثخابدات الثشدريالية الديت جدرت بثداري  
 . 1>>1ديس رب 

 8>>1أاّد اللر حاليت اخلاصة مرة ااحدة فقطب فقد قددمة للقضدا  شدكوى   يوليدو 
عا  شخويب الانة الشكوى الوحيدة ر   اهل  ات املثالددة الديت تالّر دة هلدا مدن مع اد

 دد الرّ داا الكاريكداتوري السداخر ديدتا الدةي يشدثغإ  طرر ا ائإ اإلعدتا اال ثاودالية
إالا لدان ا دامي » :االةي تالّدى حّدا ال يطداق عنددما لثدب( Le Matin)  جريدة الوباح 

 «.فددنّن علددي حيددي ا ددٌد دان  يددادة عنددد اجلزائددريُت بررنسدديُتعنددد ال "ا دددا مسددثنَتا"فرجددا  
لكددن ديددتا الددةي يقطددن   اخلددارج فنندده مل ديثوددإ . فقددةو الشددثائ  ال عتقددة هلددا ةريددة الثالبددَت

 .أماا قا ي الثحقيب أبداً 
 

 .8>>1أبريإ  :بثاري   ;139الوطن رق      

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



 منظور قضائي 
 

 

;83 

+ + 

+ + 

االالدالة تالّ إ بالقضايا اليت تساعد السلطة ا ّ د تلى اليت ي دثّق  فيقدا صدحافيورا أي 
أمددا القا ددي الددةي ال يأخددة اإلجددرا ات الدديت يددنص عليقددا القددانون بسددبب . و نددا ااعددوان ال

اخلدددور أا عددددا اجلدددرأة أا اخلضدددوع فننددده ال يدددتا ألودددر مدددن النظددداا السيا دددي الدددةي يقينددده 
 .إّن ايفرمان من الالدالة رو رفض توفَت محاية القانون لكإ اجلزائريُت بالثسااي. ايسحقه

دا الث ييددز أمددر أ ا دديب ايثالدددار  مددع عدددا املسدداااة أمددداا إّن احددًتاا مبدددأ املسدداااة اعددد
أا  بأي املدواطنُت االرعايدا بالقانونب ل ا يثناقض مع االعثقداد أّن رندا  فاثدُت مدن اجلزائدريُت

اقثدا  بالس ة الرئيسية لل زائر   عقد  باملنث ُت إ  ا  ع ااال ااملنث ُت إ  ا  ع الوات
 .اال ثال ار

 قضائي مع المتهمالتحقيق ال. 3
إّن املالثقؤلددُت . نوّدإ مدددة ايف ددز   مقدر الشددرطة مؤشددراً علدد  القدي  الدديت تسددثند إليقدا دالددة مددا

نالدددون مدددن  بأا لالددددة أشدددقر بالنسدددبة للدددبالض بداخدددإ مقدددرات مودددان اامدددن لالددددة أ دددابيع دي 
إّن ايف دددز   مقدددر اامدددن الدددةي يث ددداا  االدددٍت عشدددر يومدددا يشددد ع علددد  . االتودددال بغدددَتر 

مدن الثالدةيب املثواصدإ اخوفدا علد  اللن داة  .لبوليسديا ار االنثقاا السيا دي االثالسد أخط
  إر املثّدقؤ دددددون يضدددددط دددددتمثق  اجلسددددددية ااملالنويدددددة اخوفدددددا مدددددن الثقديددددددات ااملضدددددايقات 

 .اإلمضا  عل  اعًتافات مزيّرة دان اإلّطتع عل  فحوارا
رمة اليت تطلبقا الشرطة ايضالون ثاللي ات الواالأما قضاة الثحقيب فنن  يطّبقون حرفيا 

املثق دددُت   نظددداا الالزلدددة ل دددا ردددو ايفدددال بالنسدددبة لالبدددد القدددادر حشدددات مندددة أربدددع  دددنوات 
 .احيّددان إمكانيات  يارات اااليا 

الددةي ي الثؤددرب أخطددر قددرار ديكددن أن ي ثخددة   )إّن القددرار بالو ددع  ددة ايفددبس االحثيدداطي 
الثحقيددبب فقددو ال يقددوا إال بطاعددة أاامددر موددان  ال حيددرج قا ددي( إطددار فددثح  قيددب قضددائي

سيا ددي لعجددرا ات القضددائية موددإ الثحقيددب ال ثرسددَتالت   الددإّن أال الدد  يك ددن ف. اامددن
 .إّن القا ي أ َت للثحقيب اااب للشرطة. ااالواا الرمي

تكددون أشددرطة الثسدد يإ   مالظدد  ااحيددان مغشوشددة ا ثددوي علدد  خلدديط مددن أحاديددل 
اال ي بدددددي قا ددددي الثحقيددددب أّي . رت   اددددرار أخددددرى امددددع مسددددثنطؤقُت وخددددريننثلرددددة دا

ال يكدون هده إال ا  ؛  س ملالرفة ليد  حودإ االعدًتار أا بدااحرى ليد  انثدزع االعدًتار
االقددانون ير  دده علدد  ا ثودددار رأي خبددَت طددّي ملّددا يطلددب اللددى طددرر . الثوصددإ إ  إالباتدده

أما منط اال دثنطاقات فقدو دائ دا . رةا اامر إال نادرااملثق  أا ا اميب الكنه ال ي قدا عن 
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ي طلددب مددن املددّثق  إن لددان يددّود أن يكّرددر عددن خطايدداو بدداالعًتار أا الثوبددةب ايالددٍت  :نرسدده
واا علد  أّي دليدإ جدّدي علد  الندب املدثق  الكنده خيضدع الاال يسثند ا. اللى جحد نرسه

ات االشددددقادات املددددأخوالة  ددددة عًتافدددداليالث ددددد علدددد  ا ل ددددا بالالدالددددة  ريبددددة عددددنملددددربرات 
 .الثالةيب

لقددد أّدى الثوقيدد  االحثيددداطي إ  حدداالت لوددَتة مدددن الث دداا ات الات عواقددب صدددادمة 
إ عل  اإلقرار هبا  ة الثالةيب الكنقا . جداً  اااما  اليت يوردرا املالةَّب ليسة أما  محِ 

( يوميددة ا ارددد)ميددة االسدد اح جلريدددة حكو . أمددا  نطددب هبددا رجددال الشددرطة أالنددا  اال ددثنطاق
املسددددؤال عددددن اجل اعددددة  –اا ددددرا  الدعايددددة ايفكوميددددة رقابلددددة السدددديد عبددددد ايفددددب لاليددددادة 
  أّال يوا من امثواله  –اإل تمية املسلحة ااملسّل  من طرر املغرب بدان حك  قضائي 

لددديس لددده ( جيدددرب القدددانون قا دددي الثحقيدددب علدد  احدددًتاا  دددر الثحقيدددب القضدددائي)أمدداا الالدالدددة 
اا ددائإ اإلعددتا مددن تلرددزة اراديددو اصددحافة تنثقددى أ ددرار . ابقة   حددُت تدداري  الالدالددة دد

 .الثحقيب بةلر مثويات امللرات فور فثحقا عل  مسثوى قا ي الثحقيب

 محاكمات الظلم والزور. 4
إّن ا ال ات السيا ية ال ترمي إالّ هلدر ااحد رو  ويإ املواطنُت إ  رعايا مةعنُت عدن 

ث اشددددد  مدددددع ت دددددد أّي فكدددددرة ال  بتالّودددددإّن رندددددا  . اخلضدددددوعولدددددة  دددددوق  علددددد  طريدددددب أم
فاتردده  . لكددإ أنددواع السددلو  املخددال  لسيا ددثقا شددر إيديولوجيددة السددلطةب ل ددا يوجددد ق ددع 

اشددددغإ . ودددداا ااإلدانددددةاللل ددددة أا أّي عتمددددة نيّددددز ر ار ددددة اإل ددددتا تكرددددي ال ددددث تب ا
حقددداً إنندددا   عقدددد . مالرفدددة مدددا قدددد فاللددده املدددثق القضدداة الشدددا إ ردددو ماريدددة املدددثّدقؤ  بددددال مدددن 

ارددةو  با ال دات املخثلقدة الديت وددر إ  إجبدار املثدؤّق دُت علد  القدول بنقديض مدا يركدران
ب ;3>1-39>1ا ال دددددددات تدددددددةّلرنا بطريقدددددددة رزليدددددددة رحال دددددددات مو دددددددكو    دددددددنوات 

ريدددددة احسدددددب نظ. ل دددددات حدددددرب اجلزائدددددر الدددددةا مقا ددددداة مك دددددة أمدددددن الدالدددددة البائددددددةا ام
ب « ددّيد اادلّددة»فددنّن اإلقددرار املنثددزؤع بالثالددةيب رددو روابددة  (Vichinsky)فيشينسددكي اجلنائيددة 

 .ااالواا رو حك  مسبب امدخإ لعدانة
لانددددة الثاللي ددددة املالطدددداة للقضدددداة اجلزائددددريُت تددددثلّخص   منددددع املثّدقؤ ددددُت مددددن ا ددددثخداا 

ويإ   اص  انثقا   تمثق  ا ك ة ل نرب للدفاع عن قضيثق  اإيديولوجيثق ب أا للثر
القضددداة اصددد  مالظددد  املثّدقؤ دددُت الثالدددةيب الدددةي  نبيقددداتار ددد  ت. اجلسددددية أالندددا  اعثقددداهل 

 دددَت أّن شدددقاداو  مل ت ددددّان   ما دددر  بتالر دددوا لددده أالندددا  اال دددثنطاقات امل دددّددة ااملثكدددررة
الة رةو الشقادات مدع بالضدقا الدبالض . اجللسات لة لشدكّ  –الدو بددان تالليدب  –فلو أ 
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أمدددا الالددددال عدددن االعدددًتار أالندددا  اجللسدددة ف دددن شدددأنه قانونيدددا أن يدددؤّدي إ  . مرافالدددة دامغدددة
بطدددتن اإلجدددرا ات اخاصدددة عنددددما ت قددداا اادلدددة الددديت تطالدددن   الظدددرار الددديت ع فيقدددا ندددزع 

ار د  أن النيابدة الالامدة مل تقدّدا   مالظد  ايفداالت أّي دليدإ علد  االوامدات إال . االعًتار
أمددا الوالددائب الدديت حيثددوي . االعًتافددات املرفو ددة ألددة أمامقدداعلدد   ددة اعث دددت بقددوة أّن ا ك

االنيابدة الالامدة الديت . عليقا املل  فقدي ال تدربّر االوداا بطريقدة عامدة ناريدى عدن إداندة املدثّدقؤ 
القددد صدددرت عقوبددات . يسددثحيإ عليقددا إالبددات جددرا املثّدقؤ ددُت ت لددزا رددؤال  بنالبددات بددرا و 

الدديت ال تأخددة بالددُت االعثبددار ال حايلددة االالدالددة املث.  ددا  توددرحيات نددرب فقددطالقيلددة علدد  أ
ح   املثّدقؤ ُت اال مرافالة ا امي تًت  ااالر إن مل نقإ اليقُت عند املثّدقؤ ُت بأن  قد أ دينوا 

 . فقط الالدل ايفقيقي يقثضي عل  ا ال  تقدير ما يقال أمامقاا . قبإ بداية ا ال ة
امو الددفاع يفظدة أن تدربرن ا دالس اخلاصدة للالدالدة علد  ا دثقتليثقا ا كد  لقد نٌّت م

إّن املطالبددددة . أدرلددددوا أّن لددددإ شددددي  قدددد ع حبكدددده مسددددبقا ددددرعان مدددا طبقدددا لقدلددددة الكددددنق  
رحال ددددة قانونيددددة اعادلددددة أمدددداا رددددةو ا ددددالس   القضددددايا السيا ددددية أالنددددا  حالددددة الطددددوارئ 

. ل دا يقدول املودإ السيا دي الشدائع  «طلب ايفليب من الثديس»ابقوانُت ا ثونائية رو روابة 
الكددن حسددب الثاللي ددات املالطدداة  «ر ا د َت بددةمثق  »إّن القضداة مل حيك ددوا الددن حيك ددوا 

امددن جقددة أخددرى ال ديكددن . مددن السددلطة الثنريةيددة عددن طريددب ا ارة الالدالددة اموددان اامددن
يكددددون قدددد الدددةي قثنددداع الشخوددديب االلل دددر  أن يالث دددد   القضدددايا اجلزائيدددة اخلطدددَتة علددد  

 .مادية اافالال اال  ي ا اليقُت املطلباالعث اد عل  بدل  بمودر تالس 
خطدَتة امثالّ ددة امثكدررة يفقدوق الددفاع أجدربت ا دامُت تكدرارا  انثقالداتلقد   ّ لة 

اجدددرت . نشددداطق  علددد  مسدددثوى قضددداة الثحقيدددب ل ا دددالس اخلاصدددة للالدالدددة  دددديعلددد   
اروجدددب . بدددُت رؤ دددا  ا دددالس امددداميي الددددفاع خدددتل مال دددات لودددَتة مناقشدددات عنيردددة

ب ايفدجيدد املقا دي نرسده مرامدا مدن  بصتحيات رئيس ا لس   منح أا رفض قبول مداا
اعلدد  أالددر صدددار املر ددوا الددةي خيددّول لرؤ ددا  ا ددالس . اخثيددار ماميدده   حريددةد ددثوري ال

 13إ   3أا بثالليدددب اجللسدددة ملددددة تدددًتااح بدددُت اخلاصدددة السددد اح بطدددرد ا دددامُت مدددن اجللسدددة 
اجللسددددة بالنسددددبة  جنحددددةا  .قدددداطع أعضددددا  نقابددددة ا ددددامُت   اجلزائددددر ا ددددال  اخلاصددددة بشددددقرا

ارةا يالٍت أّن الدفاع ي الثؤدرب مالدرقت للسدَت . قا ي تنا  حقوق الدفاعثلشخص ا امي أا امل
امون بددارر  رشدارلة اعثقدادات املثّدقؤ دُت ا  ا ال دات السيا دية يد دّثق  ا د. اجلّيد للالدالة

 .احىت إيديولوجيثق 

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



  تواطؤ النظاا القضائي 
 

 

;88 

+ + + + 

+ + 

لقددد أاقددر الثدداري    لوددَت مددن ااحيددان أّن الالدالددة رددي نرسددقا املثّدقؤ ددة عندددما يقدداجؤ  
عندما ال يسدثطيع مداا أن ديدار  اايرثده لليدا ابددان  مررونةإّن مسؤالية السلطة . ا امون
 .أخطار

الدإ . كداا اقدرارات لديس هلدا أيدة عتقدة بداحًتاا القدانونلدإ مداا يالدرر أنده صددرت أح
الو ائإ القضائية اليت دينحقا القانون لل ثّدقؤ  للثالبَت أا الدفاع عدن نرسده اتربئثقدا ال ت ؤخؤدة 

اا ال دددة الالادلددة ال تأخدددة بالدددُت االعثبدددار إال ملدد  إالبدددات أا تربئدددة الثق دددة . بالددُت االعثبدددار
. ادي اتورحيات املثق  أماا ا ك ة ااحًتاا حقوق الدفاعالنات  عن الثحقيب القضائي الال

اااحكاا اليت تض نة عقوبدات صدارمة للغايدة ال عتقدة هلدا   لودَت مدن ااحدوال باافالدال 
ا  ا ال ات السيا ية فنّن الوحافة   ألثقا لودَتا مدا أخدةت مكدان القا دي . ايفقيقية

ة ادا ددة الكرامددة اإلنسددانية اأ احددة القددانون انائددب اجل قوريددة اأعددّدت االوامددات الوددارم
إّن الوحافة ال تسثطيع أن تنا إ من أجدإ الالدالدة اندا تقد  إ  . لثسثبدله بشريالة الوأر

 .جانب الظل 
 :النأخة مواال ينطبب عل  مالظ  ايفاالت حيل قال رئيس للس الالدالدة ناطبدا املدثق 

 «.لشدددرطة احدددىت أمددداا قا دددي الثحقيدددبالكندددى ت نددداقض لدددإ الثودددرحيات الددديت أدليدددة هبدددا ل»
إّن مضدر الثحقيدب ااّاب للشدرطة ال حيثدوي إال » :فكان جواب املثق  علد  الال دوا مدا يلدي

. اأمدددا تدددوقيالي عليددده ف دددا لدددان إال  دددة الثالدددةيب. أقددددولهعلددد  مدددا لاندددة الشدددرطة تريدددد أن 
شدي  مدن شدأنه  اعندما تطلب الشرطة دائ ا مزيدا من املاللومات يضدطر املدر  أن يقدول أيّ 

 «.أن ير ي الشرطة
 –ا  مال دددة قضدددية االعثددددا  علددد  مطدددار ردددواري بومددددين ق دددّدا حسدددُت عبدددد الدددرحي  

علدد  أندده ا ددر   –الددرئيس السددابب ملكثددب عبا ددي مدددت رئدديس اجلبقددة اإل ددتمية لعنقدداال 
لدًتّاي بين ا لان بلاليد عبد الستا الدو ير ااال وندةا  قدد أاقدر عددا ا بعل  رةا االعثدا 

 3>>1أات  39  اوامددده بددددان إالبدددات فدددور اصدددوله إ  املطدددار بالدددد انر دددار القنبلدددة يدددوا 
الدديت بوثقدا شاشددة الثلرزيدون فقددي  «االعًتافدات»أمددا . جقدة خارجيددة باملسدؤالية عددن االعثددا 

تناقض قرينة الربا ة اليت تقرر بأن املثق  يظدإ بريادا حدىت ي اللؤدن لرمدا مدن طدرر مك دة الات 
ب لددان اهلدددر منقددا خددداع الددرأي الالدداا الددةي اصددطدا بوددور االعثدددا  الْسدد  ب ل ددالرددا ة

 .الشالب إ  جانب السلطة االق ع ااع   االالني 
مؤددددن لددددان ارا  االعثدددددا  علدددد  مطددددار اجلزائددددر؟ مؤددددن أاصدددد  باجلرديددددة؟ لقددددد ق ددددّدمة عددددّدة 

الَت علدد  الددرأي يددد خارجيددةب اجلبقددة اإل ددتمية لعنقدداالب موددان اامددن بغيددة الثددأ :أطراحددات
الالااب اال ثاواليون لكي دينالوا ايفوار الوطٍت ااملافيا السيا ية ااملالية ملندع املثابالدة القضدائية 
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أمل يكدددن بدددااحرى الثرثدددي  عدددن الدددةين أمدددراا باجلرديدددة بدددُت خودددوا السدددل  . مللردددات الرسددداد
للحدددوار مدددع املددددت ااملودددايفة الوطنيدددة؟ إن االعثددددا  علددد  املطدددار لدددان يرمدددي إ  ا دددع حدددد 

ااحدددزاب الدددةي بددددأو ا لدددس ااعلددد  للدالدددة االدددةي لدددان مدددن املقدددرر أن ي رثدددثح    دددبث رب 
 دداو اجلبقددة اإل ددتمية تر ددي  عدااتدده الرجددوع عددن قددرارو ا  لدد إر دداا ا لددس عإ  ب ا 3>>1
 .لعنقاال

ترّشحة لتنثخابات الثشدريالية بثداري  » :صرّح حسُت عبد الرحي  أماا ا ك ة ما يلي
ألددد  صدددوت    133لقدددد حودددلة علددد  ا  بافدددزت   االنثخابدددات 1>>1ديسددد رب  39

يومددددا   مرلددددز  38اقضددددية  3>>1 ددددبث رب  9اعث قلددددة يددددوا (. الالاصدددد ة)دائددددرة بو ريالددددة 
لانددة أ  دديت . االعثقددال اأ خددةت مددرتُت إ  مسثشددر  عددُت النال ددة الالسددكري لل الاجلددة

ا  يفظددة مددن اللحظددات شددالرت . بمرثوحددة لليددا الدددت أن أصدداب بدداجلنون أالنددا  الثالددةي
النا ددور اجبددة   لددزالالشددل  ا   لددزاللددو  ددألوت ع ددن لددان مسددؤاال علدد  . بدداقًتاب املددوت

رجدال الشدرطة  دة  أمدرتا  ا ك ة اأماا قا ي الثحقيدب . ..ا بأنٍت لنة املسؤال عنق
أي الالدداا أن ال بددد للددر . الدديت انث زعددة مددٍت  ددة الثالددةيب لقددواااالثقديددد أن ال أتراجددع عددن 

   «.املطار ل يالل  أنٍت لسة مسؤاال عن االعثدا  ع
يددنص مضددر  قيددب الشددرطة علدد  » :اتوّجدده رئدديس ا لددس إ  حسددُت عبددد الددرحي  قددائت

   «.ألثوبر ;اق ّدمة إ  قا ي الثحقيب يوا  3>>1ألثوبر  9أنى اعث قلة يوا 
؟ 3>>1ألثدوبر  9يدوا اعثقلدة  ؟مداالا تقولدونليد ؟ » :حسدُت عبدد الدرحي عليه  فردّ 

بالنسددددبة لكدددد   دددديادة الددددرئيس إن ا ضددددر رددددو مضددددر الشددددرطة لكددددن بالنسددددبة ب إندددده مضددددر 
لو قيإ ب أندٍت قثلدة أيب . لقد نطقة با   رشيد حشايشي اأنا  ة الثالةيب. الثالةيب

 دددددبث رب  9ألدددددرر بدددددأنٍت اعث قلدددددة يدددددوا . اأمدددددي ابو ددددديار اجبدددددة بدددددنال   دددددة الثالدددددةيب
1<<3.»   

فددنّن ا ك ددة تأخددة بالددُت  بحددىت الددو أنكددرت اىددن نالددرر اللددى» :ا لددس رئدديسفقددال 
   «.االعثبار الشقادات اليت أدلية هبا أماا الشرطة اأماا قا ي الثحقيب

 

 .3>>1مايو  13 الوطن    
 .3>>1مايو  13الوطن     
 .3>>1مايو  13الوطن     
 .3>>1مايو  13الوطن     
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 :فقدد صدرّح أمداا ا ك دة بأما رااةي م ددب ابدن شدقيد امددير مدر دة للثاللدي  املثو دط
 33عدة مدٍت  دة الثالدةيب خدتل لإ االعًتافات املسد لة   أاراق مضدر الشدرطة انث ز »

أ ددار قددائت ارددو يالددر  أارددارو    ب«حددىت رثلددر مل يكددن ليرالددإ رددةا الشددي . ]…[يومددا 
 .طويت قبإ أن يبوح بأن   انيه قد خوووردد ات. ارأ ه عل  ايفا رين اا ك ة

. لقد طلبة من قا ي الثحقيب أن يالُّت طبيبا شرعيا ليرحودٍت ادينحدٍت شدقادة طبيدة»
أات  39عندددما حدددث االنر ددار   املطددار يددوا . رددةا اليددوا مل يرالددإ مددا طلبثددهالكددن حددىت 

لقد أخربت الشرطة بنرسي ختل جلسة ماعي بوجدود . لنة داخإ مقر الشرطة  3>>1
أ دثطيع . ا  نردس اليدوا قبضدة عليده الشدرطة.   مدينة دلدس   بييتحسُت عبد الرحي  

امور ان عبدد الدرحي  اتودإ يب راتريدا قبدإ أن أجزا القول بأن الشرطة لانة عل  علد  بدا
   «.ة ة جقا  الثنوّ اراتري لان . أربالة أياا مسبقا اأخربت بأنه  يزارت

الددةي اعث قددإ  با  جلسدة مدداع رشديد حشايشددي قائدد طدداق    اخلطدوط اجلويددة اجلزائريدة
مية أندددا مسدددؤال عدددن النقابدددة اإل دددت» :جدددا  مدددا يلدددي ب  املطدددار 3>>1 دددبث رب  33يدددوا 

حسُت عبد الرحي  رو الدةي . للشغإ عل  مسثوى املطار اأنا أنري أية عتقة هبةو القضية
لاندة أمدي مريضدة وندةا  القدد توفّدة بالدد . اّرطٍت فقط ليخّلص نرسده مدن رلدع الثالدةيب

لندة . مل ألدن أفكدر إال فيقدا. امل ديض إال اقدة قودَت عدن ا دع  اجديت يف لقدا بشقرين
 «.أا ع إ  ة الثالةيب مسثالدا اعًتر بأّي فالإ

أيداا قبدإ  ;أي  3>>1أات  ;1جلسة ماع  و ان  اليد الةي اعث قإ يوا  انثقةا 
يددنص  إّن مضددر الثحقيددب ااّاب .رِّددة فيدده ايفكدد بددايفك  عليدده باإلعددداا اند   بانر ددار املطددار

أات  ;1اعث قلددددة يددددوا »: الكددددن السدددديد  و ددددان قددددال 3>>1علدددد  اعثقالدددده   ألثددددوبر 
.  دابقا ملدا عل دة ر دي  الشدرطة لثالثقلدٍت اتر دلٍت إ  مثشددات اجلندوبفررت . 3>>1

لددو  ددألوت عددن . عددًتار مددٍت  ددة الثالددةيبالصدددر اب ا ليسددة ب أي عتقددة هبددةو القضددية
أاددن أن موددان . إن قضددية املطددار قددد ع اخثتققددا. الشددل  العًتفددة رسددؤالييت فيدده  لددزال

ليد  ي القدإ أنده مل ي ودب أّي شدخص مدن بيدنق ؟ اامن ر  الةين ا الوا رةو القنبلدة اإال  
أقبدإ . عثدا  عل  املطار رو من صنع أعدا  اإل تا ليلطخدوا مالدة ايفرلدة اإل دتميةالإن ا

 

 .3>>1مايو  11 ليربل    
 .3>>1مايو  11ليربل     
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رد  الدةين دفالوندا إ  الال دإ . املوت مدن أجدإ أفكداري لكدٍت أرفضدقا مدن أجدإ قنبلدة املطدار
   «.السري بن تقق  باب الشرعية

س ب أيددة عتقددة هبددةو يلدد» : ددنة 38رمي البددالم مددن الال ددر اجددا    جلسددة مدداع فنددوح لدد
اعث قلددة ملددة تزيددد عددن الشددقر   . أنددا ال أنكددر شدياا انددٍت مل أصددرح بدأّي شددي . االوامدات

إن الطريدب الوحيدد إلقامدة الدالدة اإل دتمية . مقر الشرطة أين تالر دة لكدإ أندواع الثالدةيب
 .أن بوألُت حسان قد تو   ة الثالةيباقال أماا ا ك ة    «.رو الل و  إ  اجلقاد

 مقاضاة محاكمات مجالس العدالة. 5
ردددةو اصددد ة عدددار ال . أبريدددا  اأ عددددموا كددد  باإلعدددداا علددد ح  ا  ب  قضدددائيةئلقدددد ارت كبدددة جدددرا

جيددب  ات مزيّرددةمال ددإن القضدداة االنددواب الالددامُت الددةين نظ ددوا . نحدد  مددن جبددُت الالدالددة
إند  تواطادوا علد  الظلد  . انة اايرثق  ااجلرائ  اليت ارتكبورداعزهل  اتقدديق  إ  الالدالة خلي

االثالسدد  اال ديكددن أن يث لوددوا مددن تلددى الث دداا ات خاصددة اأندده لددان علدديق  أن يكونددوا 
لقددد حدددث اىددرار   الالدالددة الدديت مل  ددرج مالددز ة مددن رددةو . تالبددَتا للقددانون قبددإ لددإ شددي 
إّن بالدض قضداة ا دالس اخلاصدة . واطنُتامرفو ة مدن املد نزيةا ال ات بإ خرجة اارنة 

 . يدخلون تاري  الالدالة ل زارين اليس لقضاة
ا ددددال  اال ددددثونائية مددددن طددددرر ايفقددددوقيُت السددددامُت   الالددددامل النالددددداا إنوددددافقا  ةأ ديندددد

إنددددا بغيضددددة اتسددددثحب اإلعددددداا اايفددددإ مول ددددا أصدددددرت . ااملقددددا ل القضددددائية الدددديت أصدددددروا
 .إن الثاري   يحال  ا ال ات الاوا.  تنريةراأحكاما لوَتة باإلعداا ع

. مسؤالية السلطة أماا الشالب اجلزائري ااإلنسدانية عامدة يررنإن تالس  اال  الالدالة 
عدرّباا للقد  بودوت  بمدن بو ديار إ   راال بإن املسؤالُت الةين تالاقبوا علد  رأ  الدالدة

اا حقدددوق اإلنسدددان اعددددا خاشدددع عدددن عدددزمق  علددد  السدددقر علددد  ا دددثقتلية الالدالدددة ااحدددًت 
إن توددرحياو  عددن الدديقراطيددة اايفريددات احقددوق اإلنسددان مل تكددن . الثسددامح إ ا  أّي تالدددّ 

. الن تكدون إال بياندات عامدة امنثوجدات للدعايدة موّجقدة للثوددير ال لت دثقت  الدداخلي
ودوا إّن منا لي حقوق اإلنسان اخاصة أعضدا  منظ دة الالردو الداليدة مدن لدإ دال الالدامل بال

عددددة    إ  السدددلطات اجلزائريدددة مدددع نسددد  إ  الرابطدددة اجلزائريدددة للددددفاع عدددن حقدددوق اإلنسدددان
 

 .3>>1مايو  13؛ روريزان 3>>1مايو  >الوطن     
 .3>>1مايو  13الوطن     
    (LADDH )Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme. 
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ر دددائإ تالدددرّب عدددن خيبدددثق  ااندددةراهل  ا دددخطق  بالدددد تنريدددة اإلعدددداا   ا كدددومُت علددديق  
 .باملوت

 الرحمة والعفو العام. 6
عدن الردرد  ]ا ديالرئ[ بدُت الالردو ببدإ ألودر مدن اللدى الرودإ الوا دح بال بد من إقامة الررق

دزن  . مدن جقدة أخدرى الالداااالالردو  مدن جقدة ا الثوبة أا الرمحدةأ إن نايدة ردةو املأ داة الديت   
لإ الالائتت اجلزائريدة ال ديكدن أن تثحقدب إال عدن طريدب ايفدوار الشدامإ ابددان أّي إقودا  

 .من أجإ إعادة السل  املدت الةي يكون مثبوعا بالرو عاا
 إنّ .   االعددًتار باجلرديددة ااإلدانددة الالاديددة انوعددا مددن الالدالددةرددًت ايفددردي الرددو رددو إّن ال
الشدددرقة االودددرح امل ندددوح مدددن طدددرر  هلددديس حدددت لل رديدددة ارّدا العثبدددار املددددان الكنددد الالردددو

اطلددب الالردو يالددٍت القبددول بقدرار الددةين أخددةاا . امددن املنثودر إ  املقددزاا بالدالدة إ  الضددال
اقبدول الالردو يالدٍت قبدول الثق دة . وا أنرسدق  قضداةالسلطة عن طريب القوة ااالنقدتب انودبّ 

تسددا ل ( Dreyfus) فرددي املناقشددات الكددربى الدديت تلددة قضددية دريردديس. ار باجلرديددةااالعددًت 
 .>>;1الرأي الالاا ع ا إالا لان املثّدقؤ  له ايفب   قبول الالرو الةي عر  عليه  نة 

ما ردي إال البحدل عدن ظاا من طرر النأا الثوبة ل ا ع رّفة اا ثخدمة  «الرمحة»إّن 
اال ثستا الرردي ابدان شراط اعضدا  اجل اعدات املسدلحة مدع الثشدقَت باعًتافداو  عدرب 
ا ائإ اإلعتا من أجإ الثحامدإ علد  رفقدائق  القددام  امدن أجدإ ا دثال اهل  لقدداة لالدإ 

اردددددةو ايفدددددرب النرسدددددية الددددديت تودددددَت االحث ددددداج الشدددددامإ  بأصدددددحاهب  القددددددام  يقثددددددان هبدددددا
 .ثاواليُت ال ديكن إال أن تكون رياما عابرالت 

إن مولحة البتد بالد اا مة مثالددة اجلوانب اليت تاليشقا تقثضي إحداث ودئة اطنية 
أمدددا الالردددو الالددداا فقدددو أددداعي ي اليدددد االعثبدددار لل ددددانُت . لثضددد يد اجلدددراح اط أندددة الالدددائتت

إنده لديس إجدرا ا . ملة  دَت منقوصدةااملّثق ُت ايلغي اإلدانات ايبقي اعثقاداو  ااعثزا ر  لا
دددة   مودددلحة أفدددراد الكنددده إجدددرا  مؤّ دددس علددد  مالدددايَت  يا دددية مل  بالشدددرقة ااإلنسدددانية أ  

 .ي ثخة   مولحة ااشخاا الكن من أجإ املولحة الالامة أي لإ ا ث ع
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