
بسم ال الرحمن الرحيم

بيان صحفي                   
           

 لقد كنت دوما من دعاة العفو والصفح لما أصابنا من أشكال الظلم والقهر والتعسف ممتثلين لقول
"، لكن ما قرأناه في الجرائد منفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي� حميم ال تعالى:"   

 تدخلت، أقل ما يقال عنها أنها غير مسئولة ول تستند إلى أدلة صحيحة وللسف الشديد، لذا
 كان لزاما علي أن أستخدم حقي في الرد على أمل أن ينشر الرد كما نشرت الحوارات السابقة

 حول هذا الموضوع، ول أخال الساحة العلمية الحرة إل جادة كما لحظناها خاصة في الونة
.الخيرة

التي تأسست عامشكوى إلى اللجنة المعنية لحقوق النسان 13/03/2003لقد قدمت أسرتي يوم   

  وحينها كنت في القامة الجبريةم وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية1976

 التي اعتبرتها اللجنة المعنية بمثابة سجن تعسفي، أي كان النتهاك مازال حاصل و لم يسقط

 بالتقادم كما ي̀دعيه رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق النسان في الجزائر، السيد

  خبيرا دوليا يمثلون18قسنطيني  الذي أكن له مع ذلك كل احترام، وقد نظر في هذه القضية 

 كل القارات و كل النظمة القانونية المختلفة في العالم ثم أجمعوا على قبول الشكوى شكل و

.مضمونا

 فمن حيث الشكل قالوا بأن دعوتي لم تسقط بالتقادم كما أنه من حقي تقديمها أمام اللجنة المعنية،

 وإذا تعذر علي ذلك فيجوز لمن لهم مصلحة من أهلي أو من ينوب قانونا رفعها نيابة عني، فإذا

 يجوز لبني أو محامي وكلته، تقديمها و هذا ما حصل، و قبلت اللجنة المعنية النظر في الشكوى

.بالجماع

  من العهد14 و 9أما من حيث المضمون فلقد أقرت اللجنة المعنية بأنه تم انتهاك المادتين 

م ) كما1989الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي صادقت عليه الجزائر سنة   

 صادقت أيضا على البرتوكول الملحق به و الذي يسمح بتقديم الشكوى الفردية أمام اللجنة

.( المعنية خلل نفس السنة

بأن المحاكمة العسكرية التي حوكمت فيها رفقت28/03/2007حيث أقرت اللجنة المعنية يوم   

 إخواني لم تتم وفق شروط و مبررات أقرتها المواثيق و العراف الدولية، وإذا كان من حق

 الجزائر إنشاء محاكم عسكرية،إل أنه ل يكون إل وفق شروط محددة مثل عجز المحاكم المدنية

 أو ما يشابهها على القيام بهذا الدور، وعلى أن يكون اللجوء إلى المحاكم العسكرية إجراءا
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 استثنائيا، و وفق شروط و ضوابط معينة حيث يجب توفير كل قواعد المحاكمة العادلة و

.الضمانات القضائية و هذا المر لم يتوفر في هذه المحاكمة

 كما أقرت اللجنة المعنية أن وضعي في القامة الجبرية يعتبر بمثابة حجز تعسفي مخالف للعهد

.الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والتفاقيات والعلنات الخاصة بحقوق النسان

 لذا فإن إقرار التعويض عما لحق بي من انتهاك هو تكريس لمبدأ هام في المسؤولية الدولية للدول

 القاضي بجبر الضرر ماديا لن الدول مسؤولة مدنيا عن النتهاك و ليس جنائيا و هذا أقل شئ ،

.سواء طالبت بهذا التعويض أم لم أطلبه

 إن قول السيد قسنطيني بأن توصية اللجنة الممية تعتبر تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر هو

 تجاهل أو تناسي منه  بأن الجزائر هي التي أعطت لي و لي ضحية أخرى الحق عن طواعية

م على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق1989للjجوء إلى اللجنة المعنية و ذلك بمصادقتها سنة   

.السياسية و المدنية و البرتوكول الضافي لها الخاص بالشكوى الفردية

 والهم من ذلك كله أن قرار اللجنة المعنية قضى بعدم تكرار هذا النتهاك على آخرين، و اتخاذ

 كافة التدابير القانونية و الدارية للحيلولة دون تكرار النتهاك مستقبل، فالمسألة ليست مادية بقدر

.ما هي تحديد المسؤولية و رفع الظلم والغبن عن كل المظلومين

 إن هذه التوصية الصادرة بحقي لهي اعتراف دولي بالظلم الذي وقع علي، ومن خلل ذلك على

 قيادات الجبهة السلمية للنقاذ ومناضليها  ومحبيهما وهذا دليل على أن التاريخ ل يزيjف بقانون

.القوة وفرض سياسة المر الواقع

 أخي فاروق قسنطيني، إن انتهاكات حقوق النسان ل يمكن بأي شكل من الشكال أن تشرف

.سيادة الجزائر الشامخة وشعبها البي

 لقد كافحت طيلة حياتي من أجل الستقلل الحقيقي ل الشكلي،وكما ل يخفى على أحد أنني أرفض

 التدويل لقضيتنا والتدخل الجنبي اللمشروع ،لكن المجتمع الدولي الحر مطالب بمنع النتهاكات

.الصارخة التي تعرض لها الشعب الجزائري بأكمله
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 ولقد قلنا في مناسبات عدة أنه ل يمكن للجزائر أن تخرج من أزمتها المتعفنة إل بمصالحة حقيقية

ل شكلية، تغمرها نية صادقة وتجرد مطلق لمصلحة الشعب صاحب السيادة، ول يمكن أن يتم إل

:بأحد الحjلين

من أجل فتح آفاق مستقبل أفضلالمصالحة المبنية على طي صفحة الماضي الليم  -1

 لن ما حدث دخل في حكم التاريخ ومن الحكمة أن نطوي صفحة يستحيل تغييرها من أجل

 مستقبل ما يزال بإمكاننا التحكم فيه وذلك بإصدار عفو شامل لفتح صفحة جديدة، عكس ميثاق

.السلم والمصالحة الذي اعتمد قلب الصفحة ل طيها

الحقيقة والمصالحة -2

 تحديد المسؤوليات ثم  إصدار العفو أو تطبيق نموذج المصالحة والحقيقة الذي طبق في جنوب

 إفريقيا و أمريكا اللتينية و المغرب حديثا، خلفا لميثاق السلم والمصالحة الذي كرس مبدأ

. المغالطة وإلقاء المسئولية على الخر

 مع ذلك كله، فإننا  ننادي بلغة الحكمة على ضرورة العودة إلى الرشد ،ضرورة العودة إلى

العودة إلى ما يجمع المخلصين من أبناء هذا الشعب لن ما يجمعنا أكثر مما الصواب، ضرورة  

.يفرقنا، وما يوحدنا أكثر مما يشتتنا، إنها مصلحة الجزائر العليا، ومستقبل أجيال الجزائر المهدد

 هـ1428/ 07/02م ،  2007/ 07/17الدوحة يوم  

د.عباسي مدني  رئيس الجبهة السلمية للنقاذ
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( ملحق ) كمعلومات إضافية حول هذا الموضوع
: من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي قامت الجزائر بانتهاكها14 و  9نص المادتين 

 9المادة 
 لكل فرد حق في الحرية وفى المان على شخصه. ول يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ول يجوز حرمان .1

أحد من حريته إل لسباب ينص عليها القانون وطبقا للجراء المقرر فيه.
. يتوجب إبلغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلغه سريعا بأية تهمة2  

توجه إليه.
. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة3  

 وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ول يجوز أن يكون احتجاز
 الشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الفراج عنهم على ضمانات

 لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند
القتضاء.

. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو العتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون4  
إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالفراج عنه إذا كان العتقال غير قانوني.

. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض5 .

 14المادة 
 الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في .1

 حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة
 مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها

 لدواعي الداب العامة أو النظام العام أو المن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة
 الخاصة لطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في

 بعض الظروف الستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إل أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن
 يصدر بصورة علنية، إل إذا كان المر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلف ذلك أو كانت الدعوى تتناول

خلفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.2
. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:3

)أ( أن يتم إعلمه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
)ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلت ما يكفيه لعداد دفاعه وللتصال بمحام يختاره بنفسه،

)ج( أن يحاكم دون تأخير ل مبرر له،
 )د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود
 من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك،

بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ل يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الجر،
 )هـ( أن يناقش شهود التهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي

بذات الشروط المطبقة في حالة شهود التهام،
)د( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ل يفهم أو ل يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

)ز( أل يكره على الشهادة ضد نفسه أو على العتراف بذنب.
. في حالة الحداث، يراعى جعل الجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.4
. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى5  

العقاب الذي حكم به عليه.
. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم إبطال هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه6  

 على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب
 تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا،

المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
. ل يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي7  

.وفقا للقانون وللجراءات الجنائية في كل بلد

4
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