
  في الجزائراإلنسان لحقوق مرصد
  
  

 أآاذيب الضحايا و المدافعين عن حينه أّن ما أعُتبر في التاريخعندما تتحّرك عجلة " 
 )1(". حقوق اإلنسان، آان دون الحقيقة

  
 يكتشف الرأي العام ، صالح الدين سيدهم، الدآتور، بالّتعاون مع "واتش ألجاريا "تعتزم

و ذلك " مرصد لحقوق اإلنسان في الجزائر" لة الموّثقة، إنشاء العالمي باندهاش و باألّد
 .   في الجزائر1992 و اإلفادة بكّل االنتهاآات التي حدثت منذ انقالب إحصاءقصد مسح و 

 إعالن حالة الطوارئ و إقرار قوانين استثنائية يرفض النظام من اثنتا عشرة سنة فبعد
و المرتكبين لالنتهاآات الخطيرة لحقوق " تلآلة الق" عن المسؤولينرفعها، نلمس أن 

 .  إرهاب الّسكانيواصلوناإلنسان، ال يزالون 
 أنه و على الّرغم من الخوف و اإلرهاب، استطاعت آثير من أيضا، في المقابل، نلمس و

 األجهزة القمعية و الجماعات المسّلحة، أن تتجاوز خوفها و استهدفتهاالضحايا التي 
 أن توهم الّسلطات على العكس ما تحاول و هكذاو .  و تدلي بشهاداتهابالعواقرهبتها من 

 . به العالم، ليس الوقت لالطمئنان و ال للمصالحة أو الوئام الوطني
 يواصلون الذين مثال على ذلك ما يتعّرض له المدافعون عن حقوق اإلنسان أفضل لعّل و

 .  القضائين في االنتقام استنكارهم لهذه الجرائم، من مالحقات بوليسية و إمعا
في الجزائر، و هم البارعون في انتحال الديمقراطية، أن "  القرارأصحاب"  لقد استطاع و

الحرب على " و أن يجدوا مع دعاة " المقاومة الّدولية لإلرهاب " "شعاريقفزوا على 
حين أّن  المصالح وهو ما ضمن لهم مساندة الحكومات الغربية، في للتقاءمجاال " اإلرهاب

 القمعّية و حبكت األجهزة توّرطت فقد.  لحقوق اإلنسان ال تزال متواصلةالخطيرةاالنتهاآات 
 . اإلعالمتسّلطها على القضاء و تّحكمها في اإلدارة و في وسائل 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان، فإّنهم ال يملكون إلى حّد اآلن، أّي و الحقيقية المعارضة أما
 و الّتحّرك فيه بكّل حّرية و بمنأى عن التوظيف الّرخيص و تعبيرالفضاء يستطيعون 
 . االستغالل المغرض

  
: و نتسائل.  المصالحةوقت رسمّيا أن عهد اإلرهاب قد وّلى و انتهى و أّنه جاء ُأعلن لقد و

 األغلبية الّساحقة مصلحةالمصالحة بين من و من؟ و لمصلحة من؟ إّنها بالتأآيد لغير 
 و أصحاب القرار الجمهوريةفرئيس : ائري، آما تؤّآد ذلك آّل األحداث األخيرةللشعب الجز

 فيها المجازر وقعتالسياسي ال يفّكرون لحظة في آشف الحقائق حول الظروف التي 
وهم يستمّرون في .الجزائرالمتتالية التي حدثت على طول سنوات الّدم التي عاشتها 

 و األطفال و الّرجال النساءتل عشرات اآلالف من رفضهم إبراز األسباب التي أّدت إلى ق
و ) 20.000حوالي ( آالف  عدةاختطافو إلى اختفاء و )  على األرجح200.000حوالي (

و لم يّتخذوا أّية إجراءات لجعل العدالة أآثر . لتعذيب ا أّسسوامنإلى تحديد مسؤوليات 
لعادلة لكّل المسؤولين عن الجرائم  التنفيذية حتى تتمّكن من المحاآمة االسلطةاستقالال عن 

 .  انتماءاتهمآانتو مهما 



عفو " يسعون جاهدين إلى إعالن " أّن أصحاب القرار "يّتضح على العكس من ذلك، و
 سنة األخيرة و خصوصا قيادات و عشر اإلثنتا جرائم عنيبّرئ آّل المسؤولين " عام

  . قوى األمن التي ارتكبت جرائم ضّد اإلنسانيةمسؤولي
 و الّنسيان، وهو ما يتناقض مع آّل تصالح، لكذب و الّتخفي و االّتسّتر للتكّتم و الوقت إّن

 لمسار طويل من الّتفاوض و الحوار و إصالح ذات البين بين ممثلي نتيجةألّن التصالح 
 .  و الحكمالجزائريالمجتمع 

ت و أنتجت هذا اإلرهاب  أجهزة الّدولة التي سمحت بهذه االنحرافاآّل تعنى المصالحة أن و
 .  المتغّول إلى األمن العسكري ـ تنتهي بالحّل و الزوالالسياسيـ بدًأ بالبوليس 

عشرية اإلرهاب،  تسّمى" حقيقة" الحاضرة، عمال محبكا لصنع اآلونة أننا نلمس في غير
 .االضحاي لإلسالميين وحدهم، و تتكّتم مّرة أخرى على عذابات آّل العنفتنسب آّل أعمال 

وهو ما .  في الكرامة، يفرضان أن نعطيهم بل ُنرجع لهم الكلمةالحّق الذاآرة و واجب إّن
 آّل الشهادات التي نجمعها و آذلك أيضا آل المراسالت التي يبعث بها ننشريفترض مّنا أن 

تستعين به " لإلرهاب وثائقيامرجعا " و آذلك أن نساهم في إنشاء .  و ذويهمالّضحاياإلينا 
 أن تجد الجزائر في يوم من األيام، طريقها لديمقراطية أجل منو ... الة حين يأتي يومهاالعد

 .  حقيقية
 غياب الفضاء الذي يمكن فيه اإلدالء بالشهادة و تبادل المعلومات في هذا المرصد إنشاء إن

 في مواجهة متواضعة من الجزائريين و ال يزالون يعيشونه، هو مساهمة آثير عاشهعّما 
 و نصرة العدل و بالحقيقةو في ذلك أيضا طريقتنا في العمل من أجل اإلصداع . واقع المّرال

 . المقاومة المستمّرة للتهّرب من المقاضاة و العقاب
 عائالتهم و إلى الشهود و المحامين و المدافعين عن حقوق إلى للضحايا و نتوّجه إّننا

م و المساهمة معنا في البحث عن الحقيقة  بنا و تقديم شهاداتهلالتصالاإلنسان و ندعوهم 
 .  الخطيرة لحقوق اإلنسان في الجزائراالنتهاآاتالتي تخّص 
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