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منظور قضائي

 .1مقدمة
ال بددد مددن ا ددثدعا الددةالرة اجل اعيددة للن داجُت مددن مالددثقتت اال ددثال ار ا د ون اجلزائددر
مالثقدإ إداريب بوليسدي
املسثقلة لثةلَت الشالب اجلزائري بأنه عاش اال يزال دائ ا يالدي
اقضائي.
أي شي من عدالدة اال دثال ار مل حيودلوا لدةلى علد أي
إ ّن اجلزائريُت الةين مل يأملوا ّ
ش ددي م ددن الالدال ددة اجلزائريددة .ابق دددر م ددا لددان ا ث دع اال ددثال اري ااملددا امثو ددرا ب ددالروارق
االجث اعيددة بقدددر مددا رددي اجلزائددر املسددثقلة أيضددا .فدداجلزائر ب د ّدلة عدالددة املسددثال ر الال يددا
ختل االحثتل الررنسي اخاصة ختل حرب الثحرير بالدالة ع يا أخرى.
ل ددا أ ّن داعددي املوددلحة الالليددا لددان دائ ددا رددو املل ددأ لثالددديإ ق درارات ا ددال  .فخ دتل
ح ددرب الثحري ددر خضد ددالة عدال ددة اال د ددثال ار ل د دداعي املو ددلحة الالليد ددا امل تس ددثطع ال إداند ددة
الثالددةيب اال إيقافدده .اركددةا  33أبريددإ  1<91علّددب مبدددأ عدددا قابليددة الالددزل بالنس ددبة
لقض دداة ايفكد د اجلزائ ددر إ اي ددة  8م ددايو  .1<93اأن ددةر القض دداة ب ددأن ق ددد يثالر ددون
للثحويإ دان ر ار  .إ ّن داعدي املودلحة الالليدا يغطّدي دائ دا الردوارق الكدن يكردي الل دو
إليه لثوبح الالدالة ص ّ ا .
إ ّن د د ددثور  33فرباي د ددر <;< 1ا ّس د ددد بق د ددانون  13ديسد د د رب <;< 1املثالل د ددب بو د ددع
القضددا أق د ّدر مب دددأ ا ددثقتل الس ددلطة القض ددائية .فالق ددانون خيد ّدول لل ل ددس ااعل د للقض ددا
صددتحيات القيدداا بالثاليينددات االنقددإ الددةلى مراعدداة مقنددة القضدداة .ايالثددرب مبدددأ عدددا قابليددة
الالزل الةي ينص عليه القانون شرطا ال ثقتلية القضاة.
الكن منة حالة الطوارئب اليت أعلنة < فربايدر  1<<3اخاصدة مندة صددار املر دوا
الثشريالي ألثدوبر  1<<3ااملثاللّدب بسدَت الالدالدةب فدنن الدالدة تثو ّدرر ةريدة مدع الد دثور
االقوانُت الداخلية االدالية اليت صادقة عليقدا االديت مدن مقامقدا السدقر علد احًتامقدا .إن
املر يواجه لغة مزداجةب عدالة حرة الكن ملزمة عل اخلضوع ااامر السلطة .فالثودرحيات
اال ثالرا ددية حددول دالددة القددانون اا ددثقتلية القضددا ال تسددثطيع تغطيددة الواقددع القددائ عل د
االنثقال ددات املنق يد ددة لقع د درار القضد ددائية اللشد ددرعية الد ددثورية االد دديت نود ددإ د د ّد للقد ددانون
االالدالددة .فالض د انات الد ددثورية يفقددوق اإلنسددان في ددا خيددص االعثقددال االثرثددي ااح دًتاا
تالر ددة لل سددا  .إن النددزعة الكلّيّانيددة
السددتمة اجلسدددية ااملالنويددة للشددخص اإلنسددات قددد ّ
رددي عن د يقثضددي إخضدداع امل دواطنُت عددن طريددب اجلددي اق دوات اامددن االالدالددة ااإلعددتا
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للبقا السلطة .إن نظاما يدا قوانينه اخلاصة با النظاا الالاا اايفدإ اامدٍت ال ديكدن
أن يدددافع عددن الدالددة فقددو خدمددة الددةين احثلورددا .االدالددة مسددؤالة عددن القددانون اجلنددائيب
فددت ديكددن أن تث ارددإ القواعددد القانونيددة الدديت تطبققددا عل د ااف دراد ا نرددس الوقددة تقددوا
بندانة ا رمُت اباقًتار اجلرائ اليت أدانثق عليقا.
اتسددبّب املر ددوا الثش دريالي الددةي صدددر بثدداري  38ألثددوبر  1<<3ر ددوا عني د
عل د ا ددثقتلية الالدال ددة حي ددل تغ د ّدَت ا ددع القض ددا ال ددةي قدلّو ددة ص ددتحياته الثالي ددُت.
ارك ددةا أص ددبح رؤ ددا ا ددال إط ددارات ددامية للدال ددة خيض ددالون نقلقد د ا ددَت مقن ددثق
للسلطة الثنريةية فقط اليت تربطق هبا عتقات الثبالية الثسلسلية االالضوية االوايرية.
اال بددد مددن اللددر االع دًتار السيا ددي لددو ير للالدالددة عندددما صد ّدرح با ددثخرار« :أنددا ال
أبدداب باال ددثقتلية مددا دمددة أ ددة قدرارات الًتقيددات ».ارنددا يطد ؤدرح دؤال حيددوي :رددإ ديكددن
للالدالددة أن تكددون مؤ سددة حد ّدرة عندددما ثكددر الدالددة لددإ السددلطاتب اعندددما يددؤال النظدداا
السيا ددي القددائ إ ددلطة ااحدددة مرلددزة تراقددب لددإ شددي الدديس عليقددا رقيددبب ا يدداب
أي قانون درا اعندما تنالدا دالة القانون االسلطات املضادة اايفريات؟
ّ
فالالدال ددةب ال دديت ر ددي الس ددلطة الوالو ددة رقثض د الد ددثورب مل تو ددبح ددلطة بس دديطة ددة
اصدداية السددلطة الثنريةيددة فقددطب اإمنددا صددارت مؤ سددة إداريددة أي موددلحة ع وميددة مرلزيددة.
فالقضدداة ر د املنظّ ددون اا ددافظون عل د ايفريددات لكددنق يسددثل ون مالظ د ااحيددان مددن
الددو ير أمددر أخددة الق درارات املنافيددة للقددانون .فالندددما تنثقددى الق دوانُت مددن طددرر الددةين للّر دوا
بثطبيققددا يقددع اىدرار الالدالددة .ال أحددد يشددى اليددوا اىيددا ا ددال الددالس الالدالددة ر د
لون ددا نظري ددا مس ددثقلة .ف ددن ّن ا ددع الالدال ددة ر ددو صد د ي اا م ددة ال دديت ن ددر هب ددا ال ددبتد ان
ا ال ات أاقرت اخثتط السلطة الثنريةية االسلطة القضائية.

ليسددة الالدالددة إال اددإ ايفكد ا ددلطثه املدنيددة بالددد اجلددي االشددرطة .الددإ مددن السددلطة
امؤ سددات الدالددة االراددات املسدديطرة علد ايفكد اخاصددة موددان اامددن تسددال إ تنظددي
تباليددة القضدداة .فالقضدداة ال ديلكددون د انات اليسدوا أمددان .االقا ددي الددةي خيددار علد
منودبه ال ديكددن أن خيدددا الالدالددة .أيث ددٌت أن ديددار تلددى ايفريددة الدديت قددد تالرقددإ مقنثدده بدددل
خدمثقا؟ ارا أن قانون الالقوبات ٍت الار بسالة ملواجقة الالن السيا يب ملاالا أ سدة
إالن ا ددالس اخلاصددة للالدالددة ااملرا ددي الثش دريالية املخالرددة للق دوانُت الداخليددة االداليددة؟ لقددد
أخددة عل د القضدداة خددتل أح ددداث يوني ددو  1<<1افرباي ددر  1<<3بددأن أصدددراا أحكام ددا
رحي ددة .فالقضدداة الددةين ينحدددران ددالبيثق مددن الطبقددات االجث اعيددة ا رامددة اصددروا
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باملثس ددارلُت ااو د دوا بثشد د يع اإلرر دداب .اطال ددب اال ثاو دداليون بثطق ددَت اجلق ددا القض ددائي
منق .
اااب مدن
أما بب تلى ااحكاا فقو لون امللردات الديت قد ّدمة للالدالدة بالدد الثحقيدب ّ
طرر الشرطة مل تكن ثوي أ لب ااحيان عل أي دليدإ مدا عددا االعًتافدات املنددزاعة
ددة الثالددةيب االدديت يالدددل عنقددا املثق ددون أمدداا ا ددال اا ددالس .القددد او د رئدديس مرصددد
حقددوق اإلنسددان – املكل د مددن طددرر اإلدارة رراقبددة حقددوق اإلنسددان – الالدالددة با املددة
االثسددارلية القضددايا الدديت نددس النظدداا الالدداا .ا جريدددة الددوطن اجلزائريددة الوددادرة بثدداري
; 3ددبث رب  1<<3لثددب رئدديس املرصددد عشددية صدددار املرا ددي الثشدريالية اإلجراميددة لثدداري
 33ددبث رب  1<<3االدديت تددنص علد إنشددا لددالس خاصددة للالدالددة افددرق خاصددة للثدددخإ
ة إشرار اجلنرال لال اري« :إ ّن عددا مدن قدرارات السدلطة القضدائية قدد يبددا أحياندا إمدا
ألوددر تسددارلية أا لاملددة دداو الددةين يلحق ددون الضددرر بالنظ دداا الالدداا االسددل املدددتب ارددةا
ينقض مالنويات قوات اامن ايرشإ جقودر ال دًتجاع السدل » – يقودد بالثأليدد دل
املقابر!
إ ّن مق ة القا ي تثطلدب أع دب الودرات الوقافيدة ااإلنسدانية .فالشدباب الدةين خيثداران
هار ة القضا بالد الثخرج من مقاعدد الكليدات ال ديلكدون ال النضد اال الث ربدة اإلنسدانية
ااالجث اعية الت ا.

 .2المجالس الخاصة للعدالة
إ ّن املر دوا الثشدريالي الوددادر بثداري  33ددبث رب  1<<3االدةي أنشدأ التالددة مدال خاصددة
ينددا الد ددثور ايالثدددي علد حقددوق اإلنسددان ايلحددب ددررا خطدَتا باملبددادئ الالامددة للقددانون
ااالتراقي ددات الدالي ددة .فا ددالس اخلاص ددة للالدال ددة ال تالث ددرب ددلطات قض ددائية نظامي ددة ت ددوفّر
لل ثَّق ُت الض انات الالادية للالدالة الكنقا لطات قضائية ا ثونائية منافية للالددل اودّرت
عنقددا دداا ات اانزالقددات .مل تكددن رددةو ا ددالس لالسددا للالدالددة الكددن مال ددا لقمددن ال
ثلد عددن مك ددة أمددن الدالددة ددياة الددةلر الدديت عّ إلغاؤرددا االدديت عرفددة ددابقاً رحال ددات
اخرة للالدالة .لقد ا ثبدلة القوة اليت من ااجبقا خدمة الالدالة بالالدالة خدمة القوة.
ل ددا أندده مل تكددن ا ددالس اخلاصددة للالدالددة ثددوي عل د رياددة ملّرددُت الكددن عل د سددة
قضدداة مددن بيددنق رئدديس اأربالددة مسدداعدين مالينددون رقثضد مر ددوا رئا ددي ددَت قابددإ للنشددر.
االش ددخص ال ددةي يرش ددي روي ددة القض دداة يثال د ّدر مل دددة د ن ت دًتااح ب ددُت ددنثُت إ ددس
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نوات .مل يبب فقط إالّ محإ القضاة عل ارتدا قبالات موقوبة عندد الاليندُت للحردال علد
ر رويثق  .اقد اقع اللى فالتب فقد قدِّا املقث ون اااائإ أماا قضاة مالوويب الالينُت.
اخ ّرض املر وا مبدئيا املدة القووى للحبس االحثياطي إ أربالدة أشدقر قبدإ ا ال دة.
اختفددا للقددانون فددن ّن ق درارات اإلحالددة ددَت قابلددة للطالددن .رددةو رددي الالدالددة املقددادة ط دوات
يثطوعددون لعشدرار عل د ا ددالس اخلاصددة للالدالددة االقضدداة
دريالة جددداً .إ ّن القضدداة الددةين ّ
املخثدداران مددن طددرر ا يددر الالدددل لددنرس املق ددة للقد أافيددا للسددلطة افددا ً يط انقددا .ارددةو
ترضإ القضاة ا املُت الدةين ال يدًتددان خدرق القدوانُت علد
ااخَتة أاقرت دائ ا أنا ّ
ن مق ددثق رددي تطبيققددا .افي ددا خيددص اجلزائددر لثددب رالنددد دامددا ( Roland
الددةين يددران أ ّ
 )Dumasمددامي جبقددة الثحريددر الددوطٍت خددتل حددرب الثحريددر اا يددر اخلارجيددة ايفكومددة
الررنسددية خددتل تقريبددا فددًتل ايفك د السددبالي لل درئيس الررنسددي فرنس دوا ميثددَتان ( François
« :)Mitterandإ ّن القضاة هل رداد فالدإ ا دلولات منسد ة مدع السدلطة اال دثبدادية الديت
عينثق ».
اأدت رةو السيا ة بالقضاة إ الوال االثباليدة املطلقدة للسدلطة اتلويدل مالدثق مقابدإ
ترقيددات ابالددض االمثيددا ات املاديددة .ارددؤال القضدداة مسددؤالون عددن تقو دَتات مقنيددة خطددَتة
للغايددة .فاملسدداجُت السيا دديون الددةين أدين دوا دددنح اج درائ تدددخإ إطددار ايفقددوق الالامددة
ايفي عل أ ّن السلطة ار من االعدًتار بالدداافع ايفقيقيدة
ااوامات مغشوشة هل الدليإ ّ
لعدان ددات .فالالدال ددة اال ددثونائية ألو ددر قس ددااة م ددع أص ددحاب ج ددنح ال د درأي حي ددل يكد ددون
الثالس د با د الق ددانون ع ددامتً أ ا ددياً ايفك د ا ا ال ددات السيا ددية .ال ددا لث ددب
ادإ
مونثا كيو (« :)Montesquieuال يوجد طغيان ألور فظاعة من اللى الدةي دي ؤدار
القوانُت اة ة الالدالة».
اركد د ددةا د ّشد د ددنة ا د د ددالس القضد د ددائية اخلاصد د ددة الالدالد د ددة السيا د د ددية الد د دديت تالثد د ددرب اخلو د د د
اإليديولوجي للسلطة ألور النباً من لرا ايفقوق الالامة .ا ّأدت الضدغوط الديت مور دة علد
القضداة إ أخدة قدرارات جدائرة اخدرق للقددانون مدن طددرر الدةين للّردوا رق ددة تطبيقدهب ارددةا
يالثددرب دددرا بالوايرددة .امددن رددو قددا أا نائددب عدداا الددةي اخثددار اال ددثقالة بدددل اخلضددوع
للثالس د اخيانددة الواير ددة؟ يق ددول املوددإ الش ددالي« :يلالددن القضدداة ل دديتً اندداراً ».الكددن بال ددد
انقضا املدة ال بد من مال دة جديدة ا دَت منحدا ة للالدالدة .اال يالدٍت أن صدانع الثداري ردو
لاتبددهب فالثدداري دديكثب وجددت الددإ ااحددد يحوددإ عل د نودديبه مددن اإلدانددات رددا فيقددا
الالدالددة .إ ّن الالدالددة رددي ررددن الثددداالب اايفك د اهلددادئ االوددارا نرددس الوقددة يودددر
بالد عودة السل املدت االسَت املنظ لل ؤ سات اع لية إقامة دالة القانون.
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ال شددي يسددثحب رالددا ألوددر مددن عدالددة جددائرة .الكددن رددإ ديكددن اجددود عدالددة عادلددة
لث ددع تسددثرحإ فيدده الردوارق؟ ف د«حقددوق الرقددَت رددي حقددوق فقددَتة ».االقا ددي رددو مواد
الدالة اليت تداا االقانون اليس موارا للسلطة أا ايفكومة الالابرتُت .أما الالدالدة الديت تقد ّدا
الثربي درات للسيا ددة فددت مكددان هلددا دالددة القددانون اال ديكددن إال أن تكددون دالددة اامددر
الواقددع أي دالددة انالددداا القددانون .عندددما تأخددة قضددية يا ددية ا ارددا يالددالس إرادة السددلطة
فددن ّن رددةو ااخددَتة تل ددأ إ عدالددة تددرى جنح دا اج درائ أمددور يا ددية ااجث اعيددة تالثددرب
حقوقا أ ا ية لل واطنُت الدال الدديقراطية.
اعندما ديثوإ القضاة لثوجيقات اتاللي دات السدلطة فدن ّن ل ّرديت امليدزان الدةي ديوّدإ الالدالدة
ثريان ايبق الراع امليزان احدو رمز الكارالدة .إ ّن الالدالدة أصدبحة ا ديلة للق دع خدمدة
السلطة اخاصة ا ال ات السيا ية أين تكدون ااحكداا الودادرة هدتة مدن طدرر ردةو
ااخددَتة .إ ّن رددةو امل ار ددات الق اليددة رددي خارجددة عددن القددانون انددا تبثالددد عددن نددص اراح
الد ثور االقانون اجلزائري الةلى املوااليب الدالية يفقوق اإلنسان.
إ ّن السلطة القضائية اخلاصة ري مؤ سة ص اانظ ة اال ثبداديةب االوشاية ري منط
مثّبع الددال الدلثاتوريدة .االالدالدة اجلزائريدة ليسدة أردت هلدةا اال د  :فقدي ليسدة مرتبطدة
بالدديقراطية اايفريات احقوق اإلنسان الكن بالدلثاتورية .إنا دقطة االىدرار الدةي
ي دددين اابري ددا ب اارتكب ددة أخط ددا ً ادناي ددا .ار ددةا يرف ددع الس ددثار ع ددن بال ددض جوانبق ددا ايق دديس
املسافة اليت جيب تقطالقا لي توبح مؤ سة لدالة قانون.
بالنسددبة لراجددي ل ددوالر (« :)Roger Collardأيددن يغي ددب قضدداة مسددثقلّون ال يوجددد إال
مرو ون للسلطة ».االالدالة تودر أحكاماً با شدالب ال نلدى حك دهب ا ّن مدا يددر
دربر لل دواطنُت مددن
اآلن اجلزائددر رددو قلّددة الوقددة الالدالددةب بددإ ألوددر مددن اللددى ايفددةر املد ّ
الالدالددة .انثي ددة هار ددة طويلددةب فدداجلزائريون تؤد ؤالد ّدوداا عل د هار ددات الالدالددة ار د ال يوقددون
فيقدداب ايشد ّكون نزارددة القضدداة اا ددثقتليثق  .االقددول املدأالور« :اخ د القا ددي اال د
القددانون» ال ينطبددب عل د ااقددع اجلزائددر .رنددا ال بددد أيضددا مددن خش ددية الق ددانون ان املرا ددي
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.

+

إ ّن اجلزائر باليدة لإ البالدد عدن مقولدة دانطاندار ( )Santanderاملكثوبدة علد ااجقدات
قوددور الالدالددة أيددع أرجددا لولومبيددا« :اا ددلحة أعطثنددا اال ددثقتل لكددن الق دوانُت فقددط
ددخإ اامددور القضددائيةب امددااالت الث دأالَت عل د
رددي الدديت تالطينددا ايفريددة ».إ ّن السددلطة تثد ّ
قرارات الالدالة تالثرب ري القاعدة .ا ديس رب  1<<3الار خط علي لا رئديس ا لدس
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ااعل للدالة إ ا أحكاا الرأفة اليت تالثرب بالنسبة له روابدة «تشد يع علد الثخريدب» األدزا
ددد
القضدداة «عل د القيدداا ب دواجبق بدددان تددردد اال خددور مددن االنثقدداا»ب با دداال موق د
اإل ددتميُت اق القد د بالقوب ددات رادع ددة .ال دددى افثث دداح الس ددنة القض ددائية لان ددة الثاللي ددات
تنحور الورامة الال يا مسثبالدة اهلدا اخاصة عدا االىيا .
قدداا الددو ير ااال بلاليددد عبددد السددتا بالددزل ا يددر الالدالددة مدداحي بدداري الددةي أخددة عل د
عاتقدده مشددكلة الرسدداد مبثدددئا بثوقي د السددايح عبددد املالددى – النائددب الالدداا لدددى مك ددة
اجلزائددر – عددن الال ددإ .لقددد دافددع بلاليددد عبددد السددتا بنصدرار عددن رددةا ااخددَت نددا خلدددمات
املثخددةة مددن طددرر الددو ير ددد رددةا
شخوددية أدارددا لدده النائددب الالدداا .إ ّن إلغددا اإلج درا ات ؤ
ددخت مباشدرا اخطدَتا للسدلطة الثنريةيدة اامددور
القا دي بقدرار مدن رئدديس ايفكومدة تالثدرب ت ّ
صرح بلاليد عبدد السدتا ردا يلدي« :لقدد اقدع اإلطدارات الدةين رد
القضائية .الثربير فالله ّ
طليالة الكراح د اإلرراب بلبلة ».اأما السايح فل جيدد مدا يقولده دوى« :أندا نزيده اال
يوجد شي ألوا نرسي عليهب عل املر أن يكون نزيقا ااطنيا».
مل تقبإ السلطة بدأن يثالدر القضداة الدةين الثزمدوا خلرقدا (ا البدا مكاندا) املالرلدة
ددد الالند السيا ددي إ الشد ب علنددا .ااملسددؤالون يقولددون بنأدداع بأندده ال ديكددن مال ددة
جد ددنح اج د درائ الرسد دداد ب د دددان أدلد ددة قطاليد ددةب حد ددُت أن د د يط د ددالبون م د ددن القض د دداة بندان د ددة
اإل تميُت بدان أدلة.
إن ا ير الالدل مسؤال تسلسلياً عل النيابة الالامدةب الده ايفدب إعطدا تاللي دات عامدة
أا خاصددة للن دواب بوددرثق أع دوان مدددنيون للسددلطة الثنريةيددة .ال تودددر الالدالددة مددن قضدداة
ايفك نو ايفاالت تقريبداب بدإ توددر مدن قضداة النيابدة الالامدة .فقدؤال حيرظدون [أي
يوقر ددون] القض ددايا ب دددان متحق ددة امثابال ددة اإلج د درا ات ال دديت ش ددرع فيق ددا رنا ددبة ش ددكااي
أشددخاا اانثقالددات للقددانون .ل د مددن قضددايا أاقرددة خددتل السددنة القضددائيةب ال د مددن
أي إشدالار –
إجرا ات – إ عتمة «قدرار عدادي بدايفرن مدن النيابدة الالامدة» ا لدو مدن ّ
أخةت لثغطية اجلنح ااجلرائ املرتكبة من طرر حلرا السلطة ااملنض ُت إليقا؟
امل تال ددد الالدال ددة ت ددثحك الش ددرطة فحس ددبب ب ددإ أص ددبحة الش ددرطة ر ددي ال دديت تق ددود
الالدالة .فليس للالدالة إالّ مواصلة ع إ الشدرطة الطريدب الدةي رمثده هلدا .فالالدالدة شدارد
عدداجز علد اإلخضدداع املقددُت للقضدداة إ أجقددزة اامددن الدديت للّرقددا القددانون بالسددقر عليقددا.
االنيابة الالامة ال تثدخإ مل ار ة حدب الرقابدة القانونيدة علد نشداط مودان الشدرطة االددر ب
ناريى عن مراقبة ع إ اامن الالسكري املكل باعثقال ااشخاا اتلريب اادلة.

++
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻬﻮﭬﺎﺭ

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

+

+
;83

منظور قضائي

إن اامد ددن الالسد ددكري للّد د ّدي السد ددلطة ايد ددزرع الرعد ددب النرد ددو اديسد ددى مد دداا الالدالد ددة
ايثو د ّدرر الق ددانون لير ددا يش ددا  .ا ر ددةا الو دددد ص د ّدرح مول ددود مح ددراش رئ دديس ال ددو را
الس د ددابب « :الوق د ددة ايف د دداب ال يس د ددثطيع القا د ددي أن يال د ددإ ةري د ددة ان د دده د ددة مس د ددؤالية
الشرطة»ب ر أ ّن الشرطة ضع للالدالة حسدب مدا يدنص عليده الد دثور االقدانون اجلزائدي.
لكن قا ي النيابة الالامة ال ديار الرقابة املخولة له انه رو نرسه مراقؤب من طرر أجقزة
الشددرطة .االثحقيددب اااب للش ددرطة إالا مل يكددن خيض ددع لرقابددة الالدالددة فنن دده حي ددإ طيات دده
أخطارا تؤدي إ رر خطَت امن املالثقلُت.
ي مك ددة أدان ددة أعد دوان الق ددوة الال ومي ددة علد د ا ددثال ال الق ددوة اأع ددال الالند د
ت ددرى أ م
االثالةيب ااجلرائ الديت قداموا هبدا أالندا أدا مقدامق ؟ اال مك دة ااحددة! ال بدد الثرريدب بدُت
الالقوبة الثأديبية اليت ري داخلية اايفك القضدائي الدةي ردو علدٍت اينقدإ إ مسدامع الدرأي
الالدداا .رددإ الالدالددة مثسددااية لدددى اجل يددع؟ حقددا إ ّن الواقددع نثل د نامددا .إ ّن الكرددة ال نيددإ
افددب عدددا اىيددا القددانون الكددن حسددب ا إالا لانددة تثالامددإ مددع حلي د أا مندداائ للسددلطة
القائ ة.
إ ّن عدالددة الطبقددات االطوائد الات السددرعثُت االوقلددُت اامليكيددالُت رددي الظلد باليندده .إ ّن
فاددة مددن اجلزائ دريُت ا ددالة نرسددقا فددوق ق دوانُت اجل قوريددة بدددان أن تثالد ّدر للالدالددة .ارددةا
ديودّدإ اقددور طبقددة خاصددة مددن املدواطنُت الدديت رددي أمددن مددن املثابالددات القضددائية ا ّن فاددات
ا ثاوددالية اجلددي تقد ارا رددا .ف نددة انقددتب  11يندداير  1<<3مل يثوقد عبددد ايفددب
بن محودة ارامشي شري ا اليد الدي عن اإلدال بثورحيات عامدة مدن شدأنا أن تلحدب
أي مضددايقة مددن الالدالددة .فالددت فددن ّن ندددا ات بددن محددودة ا دداليد
الضددرر بسددلطة الدالددة دان ّ
ددالدي الراميددة إ تكددوين أف دواج الدددفاع الددةال تدددخإ قانونيددا تالري د امل دؤامرة ارددي إالن
تسثوجب النظر من طرر ا الس اخلاصة للالدالة لكدن لوندا صدادرة مدن أشدخاا دانداا
دائ ددا السددلطة بكددإ أشددكاهلا فددنن رددةو ااخددَتة مل تبددال با ددثرزا او  .ال جي ددب أن خيضددع
القانون لسيا ة الكيإ ركيالُتب ليإ انوار اال ثاواليُت الدةين ديسدكون بواقدع السدلطةب
الي ددإ لل دواطن البس دديطب الي ددإ وخ ددر انو ددار الس ددل امل دددت ااملو ددايفة الوطني ددة ع ددن طري ددب
ايفوار.
الددان جدواب ر ددا مالددى رئدديس ايفكومددة لسدداليد ددالدي ا ددث واب أعطدداو لل ريدددة
ردا لاشرا« :عندما ينادي البالض بوراحة إ الالوديان بدإ
الررنسية لوفيقارا (ّ )Le Figaro
إ الث ددرد داخددإ اهلياددات املنظ ددة اإ املقاطالددة الداليددة للبلددد ف ددن الوا ددح أن د يثالر ددون
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إ نووا قوانُت اجل قورية .فواجدب الددفاع عدن امل ثلكدات اااشدخاا يقدع علد عداتب
الدالة احدرا .اقوانُت اجل قورية تطبّب عل اجل يع عل حد وا ».

إ ّن الالدالددة تثددابع قضددائياً علد أ ددا القائددإ الدديس عل د أ ددا القددول .األوددر ااموددال
جدورا ردو مدا أصداب عبدد القدادر حشدداتب املسدؤال عدن اجلبقدة اإل دتمية لعنقداالب ااملالث ؤقددإ
الس ن منة  38يناير  1<<3بثق ة جنحدة رأي .إنده ال ديكدن و ثده – راليدة ااعضدا
اآلخد درين قي ددادة اجلبق ددة اإل ددتمية لعنق دداال ر د د اعثق ددال الق ددادة الث ددارخييُت ار د د ق ددانون
االنثخابددات – بالدددا قب ددول قواعددد اللالبددة الدديقراطيددة الدديت تددنص عل د أ ّن ايفك د ال يؤخددة
ب ددالقوة الك ددن ع ددن طري ددب ص ددناديب االقد دًتاع .إن دده طل ددب م ددن اجل ددي ال ددوطٍت الش ددالي طبق ددا
للد ددثور أن يل ددزا مق ث دده ااا يف اي ددة اال ددثقتل ال ددوطٍت اال دددفاع ع ددن الس دديادة الش ددالبية
ااحدددة الشددالب .امل يددرد بثاتددا لثاباتدده اال توددرحياته شددأن ددرب ا ددثقرار مؤ سددات
اجل قوريددة أا املسددا بشددرر الرامددة قادوددا أا مالنويددات اجلددي  .الانددة توددرحياته – الدديت
تناقلثقا ا ائإ اإلعتا – للقا مو انة امالثدلة.

ابالدد انيدة عشددر شدقرا قضدارا السد ن أحيلدة قضديثه أمدداا ا لدس اخلداا للالدالددة.
الددان رددةا القدرار نالرددا لل ددادة  83مددن الد ددثور الدديت تددنص علد أندده« :ال يالاقؤددب شددخص
إال رقثضد قددانون صدددر قبددإ حددداث الرالددإ اإلجرامددي ».الددةلى مددع البنددد الوددات للقددانون
املدت الةي يريد بأ ّن« :القانون ال ينص إال علد املسدثقبإ الديس لده قدط مرالدول رجالدي».
أمددا املر ددوا الثشدريالي الددةي يسد ح للنيابددة الالامددة بثحويددإ امللرددات ددة النظددر إ ا ك ددة
اخلاصددة فلد يودددر إال بثدداري  33ددبث رب 1<<3ب أي انيددة أشددقر بالددد اعثقددال حشددات.
امل تكن جرديثده الوحيددة دوى أ ّن حزبده فدا باالنثخابدات الثشدريالية الديت جدرت بثداري 39
ديس رب .1<<1
أاد اللر حاليت اخلاصة مرة ااحدة فقطب فقد قددمة للقضدا شدكوى يوليدو 1<<8
ّ
تالر دة هلدا مدن
ديت
ل
ا
املثالددة
ات
اهل
ر
الوحيدة
الشكوى
لانة
ا
شخويب
عا
مع اد
ّ
طرر ا ائإ اإلعدتا اال ثاودالية دد الر ّ داا الكاريكداتوري السداخر ديدتا الدةي يشدثغإ
جريدة الوباح ( )Le Matinاالةي تال ّدى ح ّدا ال يطداق عنددما لثدب« :إالا لدان ا دامي
فرجددا "ا دددا مسددثنَتا" عنددد الررنسدديُتب فددن ّن علددي حيددي ا د ٌد دان يددادة عنددد اجلزائدريُت».
فقددةو الشددثائ ال عتقددة هلددا ةريددة الثالبددَت .لكددن ديددتا الددةي يقطددن اخلددارج فنندده مل ديثوددإ
أبداً أماا قا ي الثحقيب.
الوطن رق ; 139بثاري  :أبريإ .1<<8
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دثق فيقدا صدحافيورا أي
االالدالة تال ّ إ بالقضايا اليت تساعد السلطة ا ّ د تلى اليت ي ّ
ااع دوان الو نددا  .أمددا القا ددي الددةي ال يأخددة اإلج درا ات الدديت يددنص عليقددا القددانون بسددبب
اخل ددور أا ع دددا اجل درأة أا اخلض ددوع فنن دده ال ي ددتا ألو ددر م ددن النظ دداا السيا ددي ال ددةي يقين دده
ايسحقه .إ ّن ايفرمان من الالدالة رو رفض توفَت محاية القانون لكإ اجلزائريُت بالثسااي.
إ ّن اح دًتاا مبدددأ املسدداااة اع ددا الث ييددز أمددر أ ا دديب ايثالددار مددع عدددا املسدداااة أمدداا
القانونب ل ا يثناقض مع االعثقداد أ ّن رندا فاثدُت مدن اجلزائدريُتب أي املدواطنُت االرعايداب أا
املنث ُت إ ا ع ااال ااملنث ُت إ ا ع الواتب اقثدا بالس ة الرئيسية لل زائر عقد
اال ثال ار.

 .3التحقيق القضائي مع المتهم
نوّدإ مدددة ايف ددز مقدر الشددرطة مؤشدراً علد القدي الدديت تسددثند إليقدا دالددة مددا .إ ّن املالث ؤقلددُت
داخددإ مق درات موددان اام ددن لالدددة أ ددابيعب أا لالدددة أش ددقر بالنسددبة لل ددبالضب دينالددون م ددن
االتو ددال بغ ددَتر  .إ ّن ايف ددز مق ددر اام ددن ال ددةي يث دداا اال ددٍت عش ددر يوم ددا يش د ع عل د
أخطار االنثقاا السيا دي االثالسد البوليسدي .اللن داة مدن الثالدةيب املثواصدإ اخوفدا علد
د ددتمثق اجلسد دددية ااملالنويد ددة اخوفد ددا مد ددن الثقديد دددات ااملضد ددايقات يضد ددطر املثّد ؤق د ددون إ
اإلمضا عل اعًتافات مزيّرة دان اإلطّتع عل فحوارا.
أما قضاة الثحقيب فنن يطّبقون حرفيا الثاللي ات الوارمة اليت تطلبقا الشرطة ايضالون
املثق ددُت نظ دداا الالزل ددة ل ددا ر ددو ايف ددال بالنس ددبة لالب ددد الق ددادر حش ددات من ددة أرب ددع ددنوات
احي ّددان إمكانيات يارات اااليا .
إ ّن القدرار بالو ددع ددة ايفددبس االحثيدداطي (الددةي يالثؤددرب أخطددر قدرار ديكددن أن يثخددة
إطددار فددثح قيددب قضددائي) ال حيددرج قا ددي الثحقيددبب فقددو ال يقددوا إال بطاعددة أاامددر موددان
اامددن .إ ّن أال الد يك ددن فالدت الثرسددَت السيا ددي لعجدرا ات القضددائية موددإ الثحقيددب
ااالواا الرمي .إ ّن القا ي أ َت للثحقيب اااب للشرطة.
تكددون أشددرطة الثسد يإ مالظد ااحيددان مغشوشددة ا ثددوي علد خلدديط مددن أحاديددل
أي
نثلر ددة دارت ا ددرار أخ ددرى ام ددع مس ددثنطؤقُت وخد درين .اال يب دددي قا ددي الثحقي ددب ّ
س ملالرفة ليد حودإ االعدًتار أا بدااحرى ليد انثدزع االعدًتار؛ اال يكدون هده إال
الثوصددإ إ إالباتدده .االقددانون ير دده علد ا ثودددار رأي خبددَت طد ّدي ملددا يطلددب اللددى طددرر
املثق أا ا اميب الكنه ال يقدا عن رةا اامر إال نادرا .أما منط اال ّ دثنطاقات فقدو دائ دا
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نرسدده :يطلددب مددن املددثّق إن لددان يد ّدود أن يك ّرددر عددن خطايدداو بدداالعًتار أا الثوبددةب ايالددٍت
أي دليدإ جد ّدي علد الندب املدثق الكنده خيضدع
اللى جحد نرسه .اال يسثند االواا علد ّ
ملد ددربرات ريبد ددة عد ددن الالدالد ددةب ل د ددا يالث د ددد عل د د االعًتاف د دات االشد ددقادات املد ددأخوالة د ددة
الثالةيب.
لقددد ّأدى الثوقي د االحثيدداطي إ حدداالت لوددَتة مددن الث دداا ات الات عواقددب صددادمة
املالةب ليسة أما ِ
جداً .اااما اليت يوردرا َّ
محإ عل اإلقرار هبا ة الثالةيب الكنقا
أمددا نطددب هبددا رجددال الشددرطة أالنددا اال ددثنطاق .االسد اح جلريدددة حكوميددة (يوميددة ا ارددد)
اا د درا الدعاي ددة ايفكومي ددة رقابل ددة الس دديد عب ددد ايف ددب لالي ددادة – املس ددؤال ع ددن اجل اع ددة
اإل تمية املسلحة ااملسلّ من طرر املغرب بدان حك قضائي – ّأال يوا من امثواله
أمدداا الالدالددة (جيددرب القددانون قا ددي الثحقيددب عل د اح دًتاا ددر الثحقيددب القضددائي) لدديس لدده
دابقة حددُت تدداري الالدالددة .اا ددائإ اإلعددتا مددن تلرددزة اراديددو اصددحافة تنثقددى أ درار
الثحقيب بةلر مثويات امللرات فور فثحقا عل مسثوى قا ي الثحقيب.

 .4محاكمات الظلم والزور
إ ّن ا ال ات السيا ية ال ترمي إالّ هلدر ااحد رو ويإ املواطنُت إ رعايا مةعنُت عدن
أي فك د ددرة ال تث اش د د م د ددع
طري د ددب أمول د ددة د ددوق عل د د اخلض د ددوع .إ ّن رن د ددا
ّ
تالو د دب د ددد ّ
إيديولوجيددة السددلطةب ل ددا يوجددد ق ددع شددر لكددإ أندواع السددلو املخددال لسيا ددثقا .فاتردده
أي عتم ددة نيّ ددز ر ار ددة اإل ددتا تكر ددي ال ددث تب االو دداا ااإلدان ددة .اش ددغإ
لل ددة أا ّ
القضدداة الشددا إ رددو ماريددة امل دثّد ؤق بدددال مددن مالرفددة مددا قددد فاللدده املددثق  .حق داً إننددا عقددد
ا ال دات املخثلقدة الديت وددر إ إجبدار املثؤد ّق دُت علد القدول بنقديض مدا يركدرانب ارددةو
د د ددنوات 1<3;-1<39ب
ا ال د د ددات تد د ددة ّلرنا بطريقد د ددة رزليد د ددة رحال د د ددات مو د د ددكو
امال د ددات حد ددرب اجلزائد ددر الد ددةا مقا د دداة مك د ددة أمد ددن الدالد ددة البائ د دددة .احسد ددب نظري د ددة
فيشينسددكي اجلنائيددة ( )Vichinskyفددن ّن اإلقدرار املنثد ؤدزع بالثالددةيب رددو روابددة « دديّد اادلّددة»ب
ااالواا رو حك مسبب امدخإ لعدانة.
دثلخص من ددع املثّد ؤق ددُت م ددن ا ددثخداا
لان ددة الثاللي ددة املالط دداة للقض دداة اجلزائ د دريُت ت د ّ
ا ك ة ل نرب للدفاع عن قضيثق اإيديولوجيثق ب أا للثرويإ اص انثقا تمثق
اجلسدددية أالنددا اعثقدداهل  .ار د تنبيقددات القضدداة اص د مالظ د املثّد ؤق ددُت الثالددةيب الددةي
ددان ما ددر
تالر د دوا ل دده أالن ددا اال ددثنطاقات امل د د ّددة ااملثك ددررةب ددَت أ ّن ش ددقاداو مل ت د ّ
اجللسات .فلو أالة رةو الشقادات مدع بالضدقا الدبالض – الدو بددان تالليدب – لشد ّكلة
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دؤدي إ
مرافال ددة دامغ ددة .أم ددا الال دددال ع ددن االع دًتار أالن ددا اجللس ددة ف ددن ش ددأنه قانوني ددا أن ي د ّ
بط ددتن اإلج درا ات اخاص ددة عن دددما تق دداا اادل ددة ال دديت تطال ددن الظ ددرار ال دديت ع فيق ددا ن ددزع
أي دليدإ علد االوامدات إال
االعًتار .ار د أن النيابدة الالامدة مل تقد ّدا مالظد ايفداالت ّ
أ ّن ا ك ددة اعث دددت بقددوة علد االعًتافددات املرفو ددة ألددة أمامقددا .أمددا الوالددائب الدديت حيثددوي
دربر االوداا بطريقدة عامدة ناريدى عدن إداندة املدثّد ؤق  .االنيابدة الالامدة الديت
عليقا املل فقدي ال ت ّ
يسددثحيإ عليقددا إالبددات جددرا املثّد ؤق ددُت تلددزا رددؤال بنالبددات ب درا و  .القددد صدددرت عقوبددات
القيلددة عل د أ ددا توددرحيات نددرب فقددط .االالدالددة املثحايلددة الدديت ال تأخددة بالددُت االعثبددار ال
ح املثّد ؤق ُت اال مرافالة ا امي تًت ااالر إن مل نقإ اليقُت عند املثّد ؤق ُت بأن قد أدينوا
قبإ بداية ا ال ة .االالدل ايفقيقي يقثضي عل ا ال تقدير ما يقال أمامقا فقط.
نٌت مامو الددفاع يفظدة أن تدربرن ا دالس اخلاصدة للالدالدة علد ا دثقتليثقا ا كد
لقد ّ
طبق ددا لقدل ددة الك ددنق ددرعان م ددا أدرلد دوا أ ّن ل ددإ ش ددي ق ددد ع حبك دده مس ددبقا .إ ّن املطالب ددة
رحال ددة قانوني ددة اعادل ددة أم دداا ر ددةو ا ددالس القض ددايا السيا ددية أالن ددا حال ددة الط د دوارئ
ابقوانُت ا ثونائية رو روابة «طلب ايفليب من الثديس» ل دا يقدول املودإ السيا دي الشدائع.
إ ّن القضداة مل حيك دوا الددن حيك دوا «بددةمثق ا د َتر » الكددن حسددب الثاللي ددات املالطدداة
مددن السددلطة الثنريةيددة عددن طريددب ا ارة الالدالددة اموددان اامددن .امددن جقددة أخددرى ال ديكددن
لل ددر أن يالث ددد القض ددايا اجلزائي ددة اخلط ددَتة علد د االقثن دداع الشخو دديب ال ددةي ق ددد يك ددون
مودر تالس ب بدل االعث اد عل مادية اافالال اال ي ا اليقُت املطلب.
لقد ّ لة انثقالدات خطدَتة امثال ّ ددة امثكدررة يفقدوق الددفاع أجدربت ا دامُت تكدرارا
عل د ي ددد نش دداطق علد د مس ددثوى قض دداة الثحقي ددب ل ا ددالس اخلاص ددة للالدال ددة .اج ددرت
مناقش ددات عنير ددة ب ددُت رؤ ددا ا ددالس ام دداميي ال دددفاع خ ددتل مال ددات لو ددَتة .اروج ددب
صتحيات رئيس ا لس منح أا رفض قبول مدااب جيدد املقا دي نرسده مرامدا مدن ايفدب
الد ددثوري حريددة اخثيددار ماميدده .اعل د أالددر صدددار املر ددوا الددةي خيد ّدول لرؤ ددا ا ددالس
اخلاصددة الس د اح بطددرد ا ددامُت مددن اجللسددة أا بثالليددب اجللسددة ملدددة ت دًتااح بددُت  3إ 13
ش ددقراب ق دداطع أعض ددا نقاب ددة ا ددامُت اجلزائ ددر ا ددال اخلاص ددة .اجنح ددة اجللس ددة بالنس ددبة
لشخص ا امي أا املثقا ي تنا حقوق الدفاع .ارةا يالٍت أ ّن الدفاع يالثؤدرب مالدرقت للسدَت
اجليّد للالدالة .ا ا ال دات السيا دية يددثّق ا دامون بددارر رشدارلة اعثقدادات املثّد ؤق دُت
احىت إيديولوجيثق .
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داج
لقددد أاقددر الثدداري لوددَت مددن ااحيددان أ ّن الالدالددة رددي نرسددقا املثّد ؤق ددة عندددما يقد ؤ
ا امون .إ ّن مسؤالية السلطة مررونة عندما ال يسدثطيع مداا أن ديدار اايرثده لليدا ابددان
أخطار.
لدإ مداا يالدرر أنده صددرت أحكداا اقدرارات لديس هلدا أيدة عتقدة بداحًتاا القدانون .الدإ
ؤخدة
الو ائإ القضائية اليت دينحقا القانون لل ثّد ؤق للثالبَت أا الدفاع عدن نرسده اتربئثقدا ال ت ؤ
بالددُت االعثبددار .اا ال ددة الالادلددة ال تأخددة بالددُت االعثبددار إال مل د إالبددات أا تربئددة الثق ددة
النات عن الثحقيب القضائي الالادي اتورحيات املثق أماا ا ك ة ااحًتاا حقوق الدفاع.
اااحكاا اليت تض نة عقوبدات صدارمة للغايدة ال عتقدة هلدا لودَت مدن ااحدوال باافالدال
ايفقيقية .ا ا ال ات السيا ية فن ّن الوحافة ألثقا لودَتا مدا أخدةت مكدان القا دي
انائددب اجل قوريددة اأعد ّدت االوامددات الوددارمة ادا ددة الكرامددة اإلنسددانية اأ احددة القددانون
لثسثبدله بشريالة الوأر .إ ّن الوحافة ال تسثطيع أن تنا إ من أجدإ الالدالدة اندا تقد إ
جانب الظل .
النأخة مواال ينطبب عل مالظ ايفاالت حيل قال رئيس للس الالدالدة ناطبدا املدثق :
«الكنددى تندداقض لددإ الثوددرحيات الدديت أدليددة هبددا للشددرطة احددىت أمدداا قا ددي الثحقيددب».
اااب للشدرطة ال حيثدوي إال
فكان جواب املثق علد الال دوا مدا يلدي« :إ ّن مضدر الثحقيدب ّ
عل د م ددا لان ددة الش ددرطة تري ددد أن أق د دوله .اأمددا ت ددوقيالي علي دده ف ددا ل ددان إال ددة الثال ددةيب.
أي شدي مدن شدأنه
اعندما تطلب الشرطة دائ ا مزيدا من املاللومات يضدطر املدر أن يقدول ّ
أن ير ي الشرطة».
ا مال ددة قض ددية االعث دددا عل د مط ددار ر دواري بوم دددين ق د ّدا حس ددُت عب ددد ال ددرحي –
الدرئيس السددابب ملكثددب عبا ددي مدددت رئدديس اجلبقددة اإل ددتمية لعنقدداال – علد أندده ا ددر
دًتاي
عل رةا االعثدا ب بين ا لان بلاليد عبد الستا الدو ير ااال وندةا قدد أاقدر عددا ال ّ
اوامدده بدددان إالبددات فددور اص دوله إ املطددار بالددد انر ددار القنبلددة يددوا  39أات 1<<3
جقدة خارجيددة باملسدؤالية عددن االعثددا  .أمددا «االعًتافدات» الدديت بوثقدا شاشددة الثلرزيدون فقددي
تناقض قرينة الربا ة اليت تقرر بأن املثق يظدإ بريادا حدىت ياللؤدن لرمدا مدن طدرر مك دة الات
لس دب
لرددا ةب ل ددا لددان اهلدددر منقددا خددداع ال درأي الالدداا الددةي اصددطدا بوددور االعثدددا ا ْ
الشالب إ جانب السلطة االق ع ااع االالني .

++

ؤم ددن ل ددان ارا االعث دددا علد د مط ددار اجلزائ ددر؟ ؤم ددن أاصد د باجلردي ددة؟ لق ددد قد د ّدمة عد د ّدة
أطراحددات :يددد خارجيددةب اجلبقددة اإل ددتمية لعنقدداالب موددان اامددن بغيددة الثددأالَت علد ال درأي
الالااب اال ثاواليون لكي دينالوا ايفوار الوطٍت ااملافيا السيا ية ااملالية ملندع املثابالدة القضدائية
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مللرددات الرسدداد .أمل يكددن بددااحرى الثرثددي عددن الددةين أمددراا باجلرديددة بددُت خوددوا السددل
املدددت ااملوددايفة الوطنيددة؟ إن االعثدددا عل د املطددار لددان يرمددي إ ا ددع حددد للح دوار مددع
ددبث رب
ااح دزاب الددةي بدددأو ا لددس ااعل د للدالددة االددةي لددان مددن املقددرر أن يرثددثح
1<<3ب اإ إر دداا ا لددس علد الرجددوع عددن قدرارو اتر ددي عدااتدده دداو اجلبقددة اإل ددتمية
لعنقاال.
صرح حسُت عبد الرحي أماا ا ك ة ما يلي« :تر ّشحة لتنثخابات الثشدريالية بثداري
ّ
 39ديس د رب  1<<1اف ددزت االنثخابدداتب الق ددد حو ددلة عل د  133أل د ص ددوت
دائ ددرة بو ريال ددة (الالاصد د ة) .اعثقل ددة ي ددوا  9ددبث رب  1<<3اقض ددية  38يوم ددا مرل ددز
االعثقددال اأخددةت مدرتُت إ مسثشددر عددُت النال ددة الالسددكري لل الاجلددة .لانددة أ دديت
مرثوحددة لليددا الدددت أن أصدداب بدداجلنون أالنددا الثالددةيب .ا يفظددة مددن اللحظددات شددالرت
بدداقًتاب املددوت .لددو ددألوت ع ددن لددان مسددؤاال علد لدزال الشددل ا لدزال النا ددور اجبددة
بأنٍت لنة املسؤال عنق ا ...ا ا ك ة اأماا قا ي الثحقيدب أمدرت رجدال الشدرطة دة
الثقديددد أن ال أتراجددع عددن ااقدوال الدديت انثزعددة مددٍت ددة الثالددةيب .ال بددد للددرأي الالدداا أن
يالل أنٍت لسة مسؤاال عن االعثدا عل املطار».
اتوجدده رئدديس ا لددس إ حسددُت عبددد الددرحي قددائت« :يددنص مضددر قيددب الشددرطة علد
ّ
أنى اعثقلة يوا  9ألثوبر  1<<3اق ّدمة إ قا ي الثحقيب يوا ; ألثوبر».
فرد عليه حسدُت عبدد الدرحي « :ليد ؟ مداالا تقولدون؟ اعثقلدة يدوا  9ألثدوبر 1<<3؟
ّ
بالنس ددبة لكد د دديادة الد درئيس إن ا ض ددر ر ددو مض ددر الش ددرطة لك ددن بالنس ددبة ب إن دده مض ددر
الثالةيب .لقد نطقة با رشيد حشايشي اأنا ة الثالةيب .لو قيإ ب أندٍت قثلدة أيب
اأمد ددي ابو د دديار اجبد ددة بد ددنال د ددة الثالد ددةيب .ألد ددرر بد ددأنٍت اعثقلد ددة يد ددوا  9د ددبث رب
».1<<3
فقددال رئدديس ا لددس« :حددىت الددو أنكددرت اىددن نالددرر اللددىب فددن ّن ا ك ددة تأخددة بالددُت
االعثبار الشقادات اليت أدلية هبا أماا الشرطة اأماا قا ي الثحقيب».

الوطن  13مايو .1<<3
الوطن  13مايو .1<<3
الوطن  13مايو .1<<3
الوطن  13مايو .1<<3
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أما رااةي م ددب ابدن شدقيد امددير مدر دة للثاللدي املثو دطب فقدد ص ّدرح أمداا ا ك دة:
«لإ االعًتافات املسد لة أاراق مضدر الشدرطة انثزعدة مدٍت دة الثالدةيب خدتل 33
يومددا ]…[ .حددىت رثلددر مل يكددن ليرالددإ رددةا الشددي »ب أ ددار قددائت ارددو يالددر أارددارو
ارأ ه عل ايفا رين اا ك ة .اتردد طويت قبإ أن يبوح بأن انيه قد خووو.
يالُت طبيبا شرعيا ليرحودٍت ادينحدٍت شدقادة طبيدة.
«لقد طلبة من قا ي الثحقيب أن ّ
الكددن حددىت رددةا اليددوا مل يرالددإ مددا طلبثدده .عندددما حدددث االنر ددار املطددار يددوا  39أات
 1<<3لنة داخإ مقر الشرطة .لقد أخربت الشرطة بنرسي ختل جلسة ماعي بوجدود
حسُت عبد الرحي بييت مدينة دلدس .ا نردس اليدوا قبضدة عليده الشدرطة .أ دثطيع
أن أجزا القول بأن الشرطة لانة عل علد بداامور ان عبدد الدرحي اتودإ يب راتريدا قبدإ
الثنوة».
أربالة أياا مسبقا اأخربت بأنه يزارت .اراتري لان ة جقا
ّ
ا جلسدة مدداع رشديد حشايشددي قائدد طدداق اخلطدوط اجلويددة اجلزائريدةب الددةي اعثقددإ
ي ددوا  33ددبث رب  1<<3املط ددارب ج ددا م ددا يل ددي« :أن ددا مس ددؤال ع ددن النقاب ددة اإل ددتمية
للشغإ عل مسثوى املطار اأنا أنري أية عتقة هبةو القضية .حسُت عبد الرحي رو الدةي
ارطٍت فقط ليخلّص نرسده مدن رلدع الثالدةيب .لاندة أمدي مريضدة وندةا القدد توفّدة بالدد
ّ
شقرينب امل ديض إال اقدة قودَت عدن ا دع اجديت يف لقدا .مل ألدن أفكدر إال فيقدا .لندة
بأي فالإ أا ع إ ة الثالةيب».
مسثالدا اعًتر ّ
اانثقة جلسة ماع و ان اليد الةي اعثقإ يوا ; 1أات  1<<3أي ; أيداا قبدإ
اااب يددنص
انر ددار املطددارب بددايفك عليدده باإلعددداا اند ِّرددة فيدده ايفك د  .إ ّن مضددر الثحقيددب ّ
عل د د اعثقال دده ألثد ددوبر  1<<3الك ددن الس دديد و د ددان ق ددال« :اعثقل ددة يد ددوا ; 1أات
 .1<<3فررت دابقا ملدا عل دة ر دي الشدرطة لثالثقلدٍت اتر دلٍت إ مثشددات اجلندوب.
ليسددة ب أي عتقددة هبددةو القضدديةب اصدددر االعدًتار مددٍت ددة الثالددةيب .لددو ددألوت عددن
ل دزال الشددل العًتفددة رسددؤالييت فيدده .إن قضددية املطددار قددد ع اخثتققددا .أاددن أن موددان
أي شدخص مدن بيدنق ؟
اامن ر الةين ا الوا رةو القنبلدة اإال ليد يالقدإ أنده مل يودب ّ
إن االعثدا عل املطار رو من صنع أعدا اإل تا ليلطخدوا مالدة ايفرلدة اإل دتمية .أقبدإ

ليربل  11مايو .1<<3
ليربل  11مايو .1<<3
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املوت مدن أجدإ أفكداري لكدٍت أرفضدقا مدن أجدإ قنبلدة املطدار .رد الدةين دفالوندا إ الال دإ
السري بن تقق باب الشرعية».
اجددا جلسددة مدداع فنددوح لدرمي البددالم مددن الال ددر  38ددنة« :لديس ب أيددة عتقددة هبددةو
دأي شددي  .اعثقلددة ملددة تزيددد عددن الشددقر
االوامدات .أنددا ال أنكددر شدياا انددٍت مل أصددرح ب ّ
مقر الشرطة أين تالر دة لكدإ أندواع الثالدةيب .إن الطريدب الوحيدد إلقامدة الدالدة اإل دتمية
رو الل و إ اجلقاد ».اقال أماا ا ك ة أن بوألُت حسان قد تو ة الثالةيب.

 .5مقاضاة محاكمات مجالس العدالة
لقددد ارتكبددة ج درائ قضددائيةب احك د باإلعددداا عل د أبريددا اأعدددموا .رددةو اص د ة عددار ال
نحد مددن جبددُت الالدالددة .إن القضدداة االن دواب الالددامُت الددةين نظ دوا مال دات مزيّرددة جيددب
عزهل اتقدديق إ الالدالة خليانة اايرثق ااجلرائ اليت ارتكبوردا .إند تواطادوا علد الظلد
االثالس د اال ديكددن أن يث لو دوا مددن تلددى الث دداا ات خاصددة اأندده لددان علدديق أن يكون دوا
تالبدَتا للقددانون قبددإ لددإ شددي  .لقددد حدددث اىدرار الالدالددة الدديت مل ددرج مالددز ة مددن رددةو
ا ال ات بإ خرجة اارنة نزية امرفو ة مدن املدواطنُت .إ ّن بالدض قضداة ا دالس اخلاصدة
يدخلون تاري الالدالة ل زارين اليس لقضاة.
أديند دة ا ددال اال ددثونائية م ددن ط ددرر ايفق ددوقيُت الس ددامُت الال ددامل النال ددداا إنو ددافقا
ااملق ددا ل القض ددائية ال دديت أص دددروا .إن ددا بغيض ددة اتس ددثحب اإلع ددداا اايف ددإ مول ددا أص دددرت
أحكاما لوَتة باإلعداا ع تنريةرا .إن الثاري يحال ا ال ات الاوا.
إن تالس اال الالدالة يررن مسؤالية السلطة أماا الشالب اجلزائري ااإلنسدانية عامدة.
إن املسؤالُت الةين تالاقبوا علد رأ الدالدةب مدن بو ديار إ راالب ع ّدرباا للقد بودوت
خاش ددع ع ددن ع ددزمق عل د الس ددقر عل د ا ددثقتلية الالدال ددة ااح ددًتاا حق ددوق اإلنس ددان اع دددا
أي تال د ّد .إن توددرحياو عددن الدديقراطيددة اايفريددات احقددوق اإلنسددان مل تكددن
الثسددامح إ ا ّ
موجقدة للثوددير ال لت دثقت الدداخلي.
الن تكدون إال بياندات عامدة امنثوجدات للدعايدة ّ
إ ّن منا لي حقوق اإلنسان اخاصة أعضدا منظ دة الالردو الداليدة مدن لدإ دال الالدامل بالودوا
إ السددلطات اجلزائريددة مددع نس د إ الرابطددة اجلزائريددة للدددفاع عددن حقددوق اإلنسددان عدددة
الوطن < مايو 1<<3؛ روريزان  13مايو .1<<3
الوطن  13مايو .1<<3
(.Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme )LADDH
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ر ددائإ تال د ّدرب ع ددن خيب ددثق اان ددةراهل ا ددخطق بال ددد تنري ددة اإلع ددداا
باملوت.

ا ك ددومُت عل دديق

 .6الرحمة والعفو العام
ال بد من إقامة الررقب بدإ ألودر مدن اللدى الرودإ الوا دحب بدُت الالردو ]الرئا دي[ عدن الردرد
أا الثوبة أا الرمحدة مدن جقدة االالردو الالداا مدن جقدة أخدرى .إن نايدة ردةو املأ داة الديت دزن
أي إقودا
لإ الالائتت اجلزائريدة ال ديكدن أن تثحقدب إال عدن طريدب ايفدوار الشدامإ ابددان ّ
من أجإ إعادة السل املدت الةي يكون مثبوعا بالرو عاا.
إ ّن الالرددو رددو فددردي ايرددًت االعدًتار باجلرديددة ااإلدانددة الالاديددة انوعددا مددن الالدالددة .إ ّن
اردا العثبددار املدددان الكن ده الش ددرقة االوددرح امل نددوح مددن ط ددرر
الالرددو لدديس حددت لل رديددة ّ
الدالدة إ الضددالب امددن املنثودر إ املقددزاا .اطلددب الالردو يالددٍت القبددول بقدرار الددةين أخددةاا
السلطة عن طريب القوة ااالنقدتب انودبّوا أنرسدق قضداة .اقبدول الالردو يالدٍت قبدول الثق دة
ااالعددًتار باجلرديددة .فرددي املناقشددات الكددربى الدديت تلددة قضددية دريردديس ( )Dreyfusتسددا ل
الرأي الالاا ع ا إالا لان املثّد ؤق له ايفب قبول الالرو الةي عر عليه نة <<;.1
إ ّن «الرمحة» أا الثوبة ل ا عّرفة اا ثخدمة من طرر النظاا ما ردي إال البحدل عدن
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
أصد ددحاهب القد دددام يقثد دددان هبد دداب ارد ددةو ايفد ددرب النرس د ددية الد دديت تو د ددَت االحث د دداج الش د ددامإ
لت ثاواليُت ال ديكن إال أن تكون رياما عابرا.

إن مولحة البتد بالد اا مة مثالددة اجلوانب اليت تاليشقا تقثضي إحداث ودئة اطنية
لثض د يد اجل دراح اط أنددة الالددائتت .أمددا الالرددو الالدداا فقددو أدداعي ياليددد االعثبددار لل دددانُت
ااملثّق ُت ايلغي اإلدانات ايبقي اعثقاداو ااعثزا ر لاملة دَت منقوصدة .إنده لديس إجدرا ا
بالشددرقة ااإلنسددانية أ ددة موددلحة أف دراد الكندده إج درا مؤ ّ ددس عل د مالددايَت يا ددية مل
يثخة مولحة ااشخاا الكن من أجإ املولحة الالامة أي لإ ا ث ع.
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