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مدخل ومنهجية الدراسة

عرفت الجزائر أبشع صور االستعمار االستيطاني لمدة 132 سنة. 
وبحكم طابعه االستيطاني هذا، اكتسى االستعمار في الجزائر 

صورة اضطهاد مطلق كاد أن يؤدي إلى إبادة شعب بأكمله. إذ عمل 
على تقويض البنى االجتماعية وتصفية الفئات الحاكمة والعناصر 

المستنيرة في المجتمع، كما ساهم في تجريد الجزائريين من 
هوّيتهم وممتلكاتهم، باإلضافة إلى تشريدهم من أراضيهم 

وتشديد الخناق عليهم أينما حلوا أو ارتحلوا.

 عانى الجزائريون خالل فترة االستعمار أفظع االنتهاكات، ولم ينالوا 
استقاللهم إال بعد حرب دامية دامت أكثر من سبع سنوات، خلفت 

مليونّي ونصف المليون شهيد. وكان هدف الثورة األسمى طرد 
المستعمر و»إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات 

السيادة ضمن إطار المبادئ اإلسالمية. واحترام جميع الحريات 
األساسية دون تمييز عرقي أو ديني«.1 

كان أمل الجزائريين بعد االستقالل كبيرا في التمتع بما ُحرموا منه 
طيلة الحقبة االستعمارية، ألن االستقالل بالنسبة إليهم لم يكن 

مجرد استعادة سيادة على األرض، بل كان يعني التحول الشامل 
للمجتمع عن طريق بناء دولة ديمقراطية يسترجع فيها الشعب 

الجزائري سيادته، وتسود فيها المساواة، وتكون فيها للقانون 
م فيها الثروة بالعدل. لكن الذين استأثروا  المكانة العليا، وُتقسَّ
بالحكم تنكروا للقيم والمبادىء التي حارب من أجلها الجزائريون 
والجزائريات، وأسسوا لجمهورية ديمقراطية شعبية2، تنكرت في 

واقع األمر للديمقراطية وللشعب؛ بحيث حرمته من ممارسة سيادته، 
وتعاملت معه كقاصر عاجز عن القيام بشؤونه. وبالتالي، حل 

المسؤولون محل الشعب في إدارة البالد، ومارسوا الحكم الفردي 
والديكتاتورية والقمع.

وإذا كانت حركة حقوق اإلنســان عبر العالم قد عرفت انتشــارا وتطورا 
كبيرين، وخاصة بعد صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان في 
10-12-1948، ووجدت في قيمها طريقا يجعلها جزءا من الشــرعة 

الدولية، فإن الجزائر بعد ما عانت من اســتعمار بغيض حرم 
شــعبها من كل الحقوق والحريات المنصوص عليه في هذا اإلعالن، 

فإنها بعد االســتقالل عانت ومازالت تعاني من القصور والنقص 
إزاء تناول مفرداتها والتطرق لمبادئها بما ينســجم ويتناغم مع 

التطور الدولي. ويعود الســبب في ذلك إلى طغيان اإليديولوجية 
والمفاهيم واألطروحات وطرق ممارســة الحكم التي شكلت في 
مجملها حاجزا أمام تعزيز حقوق اإلنســان والتمتع بها وااللتحام 

والتفاعل مع الحركة العالمية.

1 بيان أول تشرين الثاني/نوفمبر 1954 هو البيان الذي وزع يوم اندالع ثورة 
التحرير لتحديد أسباب الثورة وأهدافها.

2 دستور 1963 هو الدستور المؤسس للدولة الجزائرية المستقلة.

وعلى الرغم من قصر عمر الدولة الجزائرية الحديثة، فإنها عرفت 
حراكا اجتماعيا وسياسيا على عدة مراحل، تميزت كل مرحلة فيه 

عن األخرى بحجم القصور والنقص في مجال التمتع بحقوق اإلنسان، 
سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو النظري، أو على 

صعيد التطبيق والممارسة.

من هنا، سوف نستعرض في هذه الدراسة المراحل المختلفة للحراك 
الجزائري، والتي يمكن إجمالها في أربع مراحل هي:

مرحلة الحزب الواحد واإليديولوجية االشتراكية 1989-1962. 1

 مرحلة ما بعد أحداث 05 تشرين األول/أكتوبر 1988 . 2

مرحلة األزمة السياسية واألمنية 1997-1991. 3

مرحلة نسائم الربيع العربي والوضع الراهن.. 4

سنتتبع في ما يلي منهجا يعتمد على إبراز صورة واقع النصوص 
المرجعية والدستورية والقانونية التي تتحكم في المجاالت التي 

من خاللها يتم بناء الديمقراطية وتتحقق مبادىء حقوق اإلنسان، 
ويقوم على الربط بين هذه الصورة وبين مجرى الحراك السياسيي 

واالجتماعي الذي أدى إلى واقع معين في مرحلة معينة. وذلك ألن 
التجربة أثبتت أن واقع حقوق اإلنسان يتأثر بعوامل متعددة أهّمها 

طبيعة النظام السياسي االجتماعي السائد، والتشريعات المنظمة 
لعمل الجمعيات واألحزاب، والنقابات، والصحافة، والعدالة. وأخيرا، 

اعتمدنا المنهج المذكور أعاله ألنَّ التجربة تتأثر بنوع الحكم.
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1. مرحلة الحزب الواحد 
واإليديولوجية االشتراكية

األسس الدستورية واإليديولوجية للمرحلة
أسست هذه المرحلة أربعة نصوص أساسية هي :

أ. دستور 1963.
ب. ميثاق الجزائر3

ج. الميثاق الوطني لسنة 1976.

د. الميثاق الوطني لسنة 1986.  

شكلت هذه النصوص اإلطار اإليديولوجي والدستوري والقانوني 
والمرجعي الذي تسير بمقتضاه الدولة والمجتمع الجزائريَّْين.

استرجعت الجزائر سيادتها في 05 تموز/يوليو سنة 1962 وصدر أول 
دستور لها في سنة 1963. 

رفض هذا الدستور النظام البرلماني، كما رفض النظام الرئاسي في 
الحكم؛ بحيث جاء في مقدمته ما يلي:

»أما النظام الرئاســي والنظام البرلماني التقليديان للحكم، فال 
يمكن لهما أن يضمنا هذا االســتقرار المنشود، بينما النظام 

القائم على قاعدة هيمنة الشــعب صاحب السيادة، وعلى 
الحزب الطالئعي الواحد، فإنه يمكنه أن يضمن ذلك االســتقرار 

بصورة فعالة.«

نصت المادة 11 منه على موافقة الجمهورية الجزائرية على اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان، وُذكر في المادة 19 ما يلي:

»تضمن الجمهورية حرية الصحافة، وحرية وســائل اإلعالم األخرى، 
وحرية تأســيس الجمعيات، وحرية التعبير ومخاطبة الجمهور، 

وحرية االجتماع.«

كما أقر بالمساواة بين الجنسين، والحق النقابي والحق في اإلضراب، 
لكن كل الحقوق والحريات التي تضمنها تمارس ضمن مطامح 

الشعب االشتراكية المشخصة من قبل جبهة التحرير ومبدأ وحدانية 
االتجاه السياسي المتمثل في جبهة التحرير الوطني.

منحت المادتان 24 و25 منه جبهة التحرير سلطة تحديد سياسة 
األمة وتشخيص المطامح العميقة للجماهير وتهذيبها وتنظيمها، 

واعتبرتها الرائد في تحقيق مطامح األمة:

المادة 24: جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة األمة، وتوحي بعمل 
الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة. 

المادة 25: جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامح العمــيقة 
للجمـاهــير وتهذبها وتنظمها وهي رائدها في تحقيق مطامحها.

أكدت جبهة التحرير في مؤتمرها األول بعد االستقالل سنة 1964 
أن تعدد األحزاب ليس بحد ذاته مقياسا للديمقراطية أو الحرية، 

كما أن تعدد النقابات يتيح للمصالح الخاصة أن تنتظم في كتل 
ضغط تستهدف إحباط المصلحة العامة. لذلك، فإن الجهاز المعبر 
عن طموحات الجماهير هو الحزب الواحد الطليعي. ولكي يكسب 
القدرة على تعبئة الجماهير وقيادتها وتوجيهها، عليه أن يسهر 
على تعزيز وتنمية المنظمات الجماهيرية طبقا لالتجاه االشتراكي 

3 ميثاق الجزائر هو الوثيقة التي صدرت عن مؤتمر جبهة التحرير الوطني 
سنة 1964.

الذي يعتبر أنَّ تعدد المنظمات يستجيب فقط للخاصيات المميزة 
لكل فئة من السكان4. لهذا السبب، تم تأطير الفالحين والعمال 

والنساء والمجاهدين والفنانين والشباب والحقوقيين والصحفيين 
اب في منظمات تعمل في إطار الحزب وتوجيهاته،  والمترجمين والكتَّ

ضمن الوحدة اإليديولوجية والتربية السياسية للجماهير. فنقابة 
العمال الوحيدة ليس من مهامها تقديم المطالب، وإنما المشاركة 

في الحياة االقتصادية واليقظة من أجل حماية القطاع االشتراكي، 
والدعاية لتوسيع هذا القطاع.

االشتراكية من إيديولوجية حزب إلى إيديولوجية شعب

 الميثاق الوطني لسنة 1976 ودستور 22 تشرين الثاني/نوفمبر 
لنفس السنة.

بتاريخ 19 حزيران/يونيو 1965، انقلب هواري بومدين وزير الدفاع آنذاك 
على الرئيس بن بلة، وأنشأ مجلسا للثورة مكونا من عسكريين 

ومدنيين. وحكم البالد بهذا المجلس من 1965 إلى 1976 من دون 
دستور أو برلمان.

تم تعطيل دستور سنة 1963 بعد انقالب 19 حزيران/يونيو 1965، لكن 
إيديولوجية جبهة التحرير ظلت قائمة من خالل مواثيقها. وفي سنة 

1976، ونظرًا لظهور أصوات رافضة للنهج االشتراكي، خاصة بعد انطالق 
ما ُسمي آنذاك بـ»الثورة الزراعية« وتأمميم األراضي الزراعية من مالكيها، 

ومنحها لفالحين ال يملكون أرضًا تحت شعار »األرض لمن يخدمها«، 
وحتى يعطي النظام شرعية شعبية لسياسته، فتح نقاشا جماهيريا 

واسعا انتهى بالمصادقة عن طريق استفتاء على الميثاق الوطني 
لسنة 1976. وبالتالي، تم إعطاء شرعية شعبية إليديولوجية جبهة 

التحرير الوطني؛ بحيث لم تبق محصورة ضمن أدبياته، ولكن دونت في 
ميثاق وطني مصادق عليه من طرف الشعب عن طريق االستفتاء. 

أكد الميثاق الوطني لسنة 1976 أن تعزيز التحالف بين العمال 
والفالحين والجنود والعناصر الوطنية الثورية يكسب الثورة مناعة 

ويمَكنها من التقدم في طريق االشتراكية، على أن يحصل هذا 
التحالف بقيادة الحزب الطالئعي، ألنه وحده القادر على السير بالنطاق 

اإليديولوجي السياسي إلى مداه الكامل من أجل تحرير العقليات 
وتعزيز الوعي االشتراكي.

وتطبيقًا لمحتوى الميثاق الوطني، ُحرر دستور سنة 1976، إال أنَّ 
نصوصه كانت إحدى األهداف المسيطرة في الميثاق الوطني. كما 

ُوضع في مرتبة أقل من الميثاق الوطني ولم ُيعتبر المرجع األساسي 
لقوانين الدولة.

حيث جاء في مادته السادسة:

المادة 6: الميثاق الوطني هو المصدر األساسي لسياسة األمة 
وقوانين الدولة. 

أي أن منظومة الحكم بعد االستقالل حتى 1989 أسست نظام 
الحزب الواحد )حزب جبهة التحرير الوطني(، متنكرة ألنظمة الحكم 

المتعارف عليها )الرئاسي والبرلماني(، ولم تكن مسألة حقوق 
اإلنسان وتحرير المجتمع مطروحة في أجندتها؛ كون مهمة الحزب 

الحاكم، كما وضعها لنفسه، هي قيادة الجماهير في تحقيق 
مطامحها والتكفل بتربيتها وتنظيمها.

4  من ميثاق الجزائر.
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لفائدة الثورة الزراعية. وسرعان ما تم احتواؤه ضمن االتحاد الوطني 
للشبيبة الجزائرية الذي تأسس بعد حل منظمة شبيبة جبهة 

التحرير كإطار جامع لكل فئات الشباب ضمن إيديولجية حزب جبهة 
التحرير الوطني.

القانون 85-15 سنة 1987

االشتراكية من مرحلة “خيار ال رجوع عنه” إلى مرحلة “تشكيك 
وتجريم” 

شــعر القائمون على الحكم بنوع من الشــرعية الشعبية في عملية 
التغييــر التي أحدثوها في التوجه العام لسياســة الحكم بعد إقرار 

الميثاق الوطني لســنة 1986. أطلق ذلك أيديهم في إصدار مجموعة 
مــن القوانين تصب في خانــة الليبرالية االقتصادية واالجتماعية 

بــدءا بمراجعة قانــون المحروقات بموجب القانون 86/14 الذي يمنح 
الشــركات األجنبية حقوقا وضمانات تم تأميمها8 ســنة 1971، باإلضافة 

إلى قوانين أخرى متعلقة بالمجال الفالحي والتســيير االشــتراكي 
والتخطيط. للمؤسسات 

َز هذا التحول وضغط المؤسسات المالية الدولية ضرورة انسحاب  عزَّ
الدولة من بعض المجاالت االجتماعية، السيما مع ظهور القانون 85-
15 سنة 1987 المتعلق بالجمعيات غير السياسية. تميز هذا القانون 

باعتماده التصريح باإلنشاء بدل الحصول على االعتماد المسبق، 
وانفتاحه النسبي في مسألة التأسيس والتسيير. إال أن المرسوم 

التنفيذي الصادر بشأنه بتاريخ 02-02-1988 أفرغه من محتواه وأكد على 
صالحيات اإلدارة في مراقبة عملية التأسيس، مما أوجد نوعا من عدم 

االنسجام بين نصوص القانون وموقف اإلدارة، وفي نفس الوقت ما بين 
الخطاب الليبرالي الجديد وموقف اإلدارة من عملية تحرير المجتمع. 

اإلعالم خالل فترة 1989-1962
على الرغم من إلحاح الجزائريين على دور حرية الصحافة في ترقية 

حرية التعبير والبناء الديمقراطي ومراقبة الحكام، سواء خالل 
المناقشات العامة أو من خالل رسائل القراء المنشورة في الجرائد 

بمناسبة النقاش العام حول الميثاق الوطني التي تمت خالل شهر 
أيار/مايو 1976، فإنَّ هذا الميثاق خلص إلى قول ما يلي:

“تضمن الدولة االشتراكية مجموع الحريات العمومية وبخاصة 
حرية التعبير، والرأي، والتفكير، شرط أال ُتستعمل للمساس 

بالثورة”.

“تضمن الدولة االشتراكية لكل المواطنين الحق في إعالم كامل 
وموضوعي سواء بالنسبة للقضايا الوطنية أوالدولية”.

“إن التجريح المطلق للدولة، واتخاذ موقف عدائي مسبق إزاء كل 
جهاز للدولة، مرض صبياني ناتج عن تصفية االستعمار، ويشكل 

تصرفا مناهضا للثورة”.

كما اعتبر الصحافة إحدى المخاطر التي تهدد الثقافة والتربية، 
ومن المخاطر الخارجية التي تهدد المجتمع.

ونتيجة لذلك، احتكرت الدولة وحزب جبهة التحرير الوطني 
والمنظمات التي تدور في فلكه خالل هذه الفترة وسائل اإلعالم 

سواء المكتوبة منها أو المسموعة أو المرئية، السيما توزيع الصحافة 
واإلشهار، والطباعة، بما في ذلك طباعة الكتب التي كانت محتكرة 

ومراقبة من قبل المؤسسات الحكومية.

8  المحروقات تم تأميمها بتاريخ 24-02-1971 في عهد الرئيس بومدين.

اإلطــار القانوني إلنشــاء األحزاب والنقابــات والمنظمات 
خالل المرحلة 89-62

األحزاب

تأسس نظام الحكم في الجزائر على أساس الشرعية الثورية، وما 
دامت جبهة التحرير هي التي قامت بالثورة وحققت االستقالل، فإن 

أعضاءها اعتقدوا أن الحكم ال يكون إال لهم، لذلك رفضوا قيام أحزاب 
إلى جانب جبهة التحرير الوطني، على الرغم من أن جبهة التحرير 
أصال هي مجموعة تيارات سياسية وفكرية مختلفة شكلت جبهة 

ضد المستعمر، سميت بجبهة التحرير الوطني.

النقابات

تأسس االتحاد العام للعمال الجزائريين خالل حرب التحرير برعاية 
وتوجيه جبهة التحرير، وبالتالي اكتسب بدوره الشرعية الثورية. 

لذلك، يرفض قيام نقابات أخرى إلى جانبه. وبحكم والئه التام للنظام 
القائم، سدَّ األبواب أمام ظهور نقابات مستقلة.

وعليه، فإن جبهة التحرير الوطني احتكرت العمل السياسي. أما 
االتحاد العام للعمال الجزائريين، فاحتكر الحركة النقابية.

الجمعيات 

في الفترة ما بين إعالن استقالل الجزائر سنة 1962-1971، كان القانون 
المطبق من أجل إنشاء الجمعيات هو القانون الفرنسي لسنة 1901 5. 
وبتعليمة من وزارة الداخلية مؤرخة في 02 آذار/مارس 1964، أجاز هذا 

القانون ألعوان اإلدارة التدخل في عملية تكوين الجمعيات والتدقيق 
في مدى مطابقة أهدافها ونشاطاتها مع التوجه العام لسياسة 

البالد، مما أفرغ المرجع القانوني إلنشاء الجمعيات، والقانون الفرنسي 
الصادر سنة 1901 بطابعه الليبرالي، وأخضع تأسيس الجمعيات 

لالعتماد المسبق. ولم تنشأ خالل فترة 1962-1971 سوى جمعيات 
رياضية وخيرية وترفيهية.
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يعتبر أمر سنة 1971 أول نص يحدد اإلطار القانوني المنظم إلنشاء 
الجمعيات في الجزائر. وهو أمر وضع مجموعة من الشروط تمكن 

السلطة من التحكم في عملية التأسيس، بحيث تجعل من أي 
تنظيم جمعوي جديد ال يخرج عن الوحدة اإليديولوجية للسلطة 

وسياستها القائمة على الحزب الواحد فحسب، بل ترغمه أيضًا على 
خدمة الوحدة اإليديولوجية والتوجه السياسي. وبالتالي قضى على 

اإلرادة الحرة في عملية التأسيس ومبدأ التنوع واالختالف في الرأي 
للمؤسسين وأهدافهم من تأسيس جمعية.

ل األمر 79/71 محل اهتمام كبير لحزب جبهة التحرير الوطني  شكَّ
الذي عمل على إشراك هيئاته في قرار الموافقة على أي طلب إلنشاء 

جمعية. كما عمل على إدماج كل االتحادات المهنية ضمن هياكل 
االتحاد العام للعمال الجزائريين، واحتواء كل الجمعيات ذات الطابع 

االجتماعي والثقافي، مؤكدا على أن ذلك يقّوي عمله الهادف إلى 
التكوين السياسي واإليديولوجي.7

ُمنع االتحاد الوطني للطلبة الجزائرييين -الذي عبر عن رفضه لالنقالب 
العسكري الذي حصل في 19 حزيران/يونيو 1965- من النشاط حتى 

سنة 1972. أعيد تنشيطه حينها للمساهمة في حمالت التطوع 

5 لما استقلت الجزائر ألغت كل النصوص القانونية الفرنسية التي تمس 
بالسيادة الوطنية وأبقت على النصوص غير الماسة بالسيادة الوطنية.
6 النصوص القانونية كانت تصدر بأوامر رئاسية لغياب هيئة تشريعية 

منتخبة.
7  بوجمعة غشير – اإلطار القانوني لعمل الجمعيات في الجزائر.
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لسبب أو آلخر. من بين تلك االعتقاالت نذكر حملة االعتقاالت التي 
طالت طلبة جامعة تيزي وزو بعد االحتجاج على إلغاء محاضرة ملود 

معمري، واعتقال مجموعة من األشخاص بسبب محاولة االحتفال 
بعيد االستقالل خارج األطر الرسمية، واعتقال البعض بسبب التنديد 
باالعتقاالت السالف ذكرها، أو االّتهام بالتحريض على بعض األحداث، 

واالعتقاالت التي طالت مجموعة من الشباب وبعض النشطاء 
السياسيين المنتمين لليسار بعد أحداث قسنطينة سنة 1986.

جعلت الحركة الثقافية البربرية منذ 1980 مطلبها األساسي االعتراف 
باللغة والثقافة األمازيغية واحترام الحريات الديمقراطية، مدرجًة 

مسعاها ضمن منظومة حقوق اإلنسان. والقت مطالبها استجابة 
شعبية كبيرة في منطقة القبائل، وتبنتها فئات مختلفة منها 

ع حولها  أبناء الشهداء في المنطقة الذين انتظموا في حركة تجمَّ
العشرات من األشخاص، فرضت نفسها في أكثر من مناسبة، محدثًة 

هلعا لدى السلطة.

كثر الحديث حول حقوق اإلنسان وخاصة بعد االعتقاالت المتعددة 
التي سبق ذكرها والمحاكمات التي تمت في محكمة أمن الدولة11، 
وتبني بعض المنظمات الدولية لبعض المعتقلين. وبدأ التفكير 
باالتصاالت من أجل تأسيس كيان ُيعنى بحقوق اإلنسان، مما دفع 

برئيس الجمهورية آنذاك الشاذلي بن جديد إلى التصريح بتاريخ 25-
12-1985 بأنه بدوره متمسك بمبادىء حقوق اإلنسان. إال أنه في نفس 

الوقت أعلن تمسكه بالحزب الواحد.

في سنة 1986، قال رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في خطاب 
“إن السلطة مستعدة لقبول إنشاء هيئة لمتابعة ممارسات حقوق 

اإلنسان، وهذا ال يزعجنا إطالقا. بل بالعكس من ذلك، سوف يساعدنا 
على تدعيم الممارسة الديمقراطية ضمن مؤسساتنا الشرعية، ألن 

جيل نوفمبر ال يقبل أن تهدر حقوق المواطنين ما دام أبناؤه في 
الحكم، ونحن مستعدون إلنشاء هذه الهيئة التي تكون لها كل 
الحرية في العمل في مجال اختصاصها طبقا للقوانين الوطنية”. 

ولكنه أكد في نفس الخطاب أن “من يريد أن يعبر عن رأيه ووجهة 
نظره، عليه أن يفعل ذلك في إطار منظم ضمن هيئات الدولة 

وهياكل الحزب، كما أكد رفضه ألي نشاط خارج األطر التنظيمية 
لحزب جبهة التحرير، ألن الديمقراطية من سمات حزب جبهة التحرير 

الوطني ]...[«. وبحسب قوله، ال تكون حرية التعبير والرأي إال لمناضلي 
حزب جبهة التحرير الوطني، وتمارس داخل أطر الحزب. وال تكون حرية 

التنظم إال ضمن إطار الحزب. أي أنه كان يريد هيئة ُتعنى بحقوق 
اإلنسان داخل أطر جبهة التحرير.

في الجانب اآلخر، استمرت االتصاالت من أجل تأسيس إطار ُيعبر من 
خالله عن المطالب المتعلقة بحقوق اإلنسان. بادر بهذه االتصاالت 

نشطاء الربيع البربري أو األمازيغي. وخالل االتصاالت، تم اكتشاف أن 
أكثر من جهة ترغب في ذلك وتسعى إليه12، أهمها مجموعة من 

التروتسكيين برئاسة األستاذ المحامي عمر منور وعضوية السيد بن 
محمد مصطفى ولويزة حنون ورزاق بارة، ومجموعة ثالثة مكونة من 

محامين وجامعيين ومثقفين.

أسفرت االتصاالت عن تنظيم لقاء خالل شهر آذار/مارس 1985 في 
مطعم »الباصور« بالجزائر العاصمة من أجل فتح النقاش حول 

تأسيس هيئة تعنى بحقوق اإلنسان. ضم اللقاء كل المهتمين 
بالموضوع من الحركة البربرية-األمازيغية، والتروتسكيين، ومحامين 
ومثقفين مستقلين. وبرزت خالل النقاش خالفات حادة بين مجموعة 

الربيع البربري-األمازيغي ومجموعة التروتسكيين13، حيث رفضت 

11 محكمة أمن الدولة، محكمة خاصة بالقضايا السياسية.
12  سعيد سعدي، كتاب »الجزائر الفشل المتكرر« بالفرنسية.

13 سعيد سعدي، نفس المصدر.

العدالة خالل فترة 1989-1962
اعتبر الميثاق الوطني لسنة 1976 أنَّ تعزيز العدالة يكون من أجل 
الدفاع عن مكاسب الثورة، والقضاء مجرد وظيفة، والقضاة أعوان 

للدولة مكلفون بتفسير وتطبيق القانون. وأشار إلى ضرورة تكوين 
القضاة تكوينا إيديولوجيا. ونظرا لكون الميثاق الوطني أعلى من 

الدستور، فإن دستور سنة 1976 جاء يكرس هذا الطرح. 

على الرغم من أنَّ الميثاق الوطني لسنة 1986 جاء ضمن عملية 
إصالحية وانفتاح، فإنه لم يغير رؤيته لدور العدالة في المجتمع.

المواثيــق والنصوص الدســتورية خالل فتــرة 1989-1962 
وتركيبة المجتمع الجزائري

جعل دستور سنة 1963 الجزائر جزءا متكامال مع المغرب العربي 
والعالم العربي وإفريقيا. وعلى الرغم من أنه جعل اللغة العربية 

اللغة الرسمية، فإنه لم يفصل نهائيا في عرقية الشعب الجزائري. 
وسار الميثاق الوطني لسنة 1976 على نفس النهج. أما الميثاق 

الوطني لسنة 1986 فقد جاء فيه ضمن الفصل األول تحت عنوان 
اإلسالم ومتطلبات العصر “الشعب الجزائري شعب عربي ومسلم”، 

وبهذا لم يراِع المطالب التي تقدم بها نشطاء الربيع- البربري-
األمازيغي التي انطلقت في نيسان/أبريل سنة 1980، والمتعلقة 

باالعتراف بالهوية والثقافة األمازيغية.

البوادر األولى لرفض الواقع وظهور حركة حقوق اإلنسان
كانت النساء أول متمرد على اإلطار التنظيمي المخصص لهن: االتحاد 

الوطني للنساء الجزائريات. إذ خرجت مجموعة من النساء للتظاهر 
أمام مقر المجلس الشعبي الوطني )المجلس التشريعي( بعد نشر 

مشروع قانون األسرة، مطالبات بضرورة إخضاع المشروع للنقاش 
العام قبل عرضه على الهيئة التشريعية. وقدمن بالمناسبة لرئاسة 

المجلس عريضة موقعة من 10.000 شخص يدعمون هذا المطلب.

شكل خروج النساء عن نهج االتحاد الوطني للنساء الجزائريات 
ورفضهن لموقفه حيال مشروع قانون األسرة الزلزال الثاني في 

أسس النظام السياسي في الجزائر. باإلضافة إلى ذلك، عرفت منطقة 
القبائل أحداث الربيع البربري أو األمازيغي في 20 نيسان/أبريل 1980 
بسبب منع محاضرة حول الشعر األمازيغي للكاتب ملود معمري9 

في جامعة تيزي وزو، بما في ذلك رد فعل الطلبة إزاء هذا المنع وما 
صاحبه من اعتقاالت. 

جعل الحراك االجتماعي الذي عرفته سنوات الثمانينيات، وعلى 
الرغم من وضوح المطالب المتعلقة بالهوية، وأحداث قسنطينة 

وسطيف سنة 1986 التي كانت تعبيرا عن درجة االحتقان االجتماعي 
والسياسي وفشل منظومة الحكم، وظهور حركة اإلسالم المسلح 
)قضية بويعلي(10، النظام السياسي الجزائري يطرح مسألة االنفتاح 
االقتصادي. لكنه لم يطرح إطالقا مسألة التخلي عن “وحدة الفكر” 

وهيمنة الدولة في المجال االجتماعي والثقافي واإلعالمي، وذلك 
وفاء للمبادىء التي أقرتها المواثيق المختلفة لألنظمة المحددة 

إليديولوجيته، سواء خالل فترة ثورة التحرير أو بعدها )ميثاق 
الصومام، ميثاق طرابلس، دستور 1963، ميثاق الجزائر 1964، الميثاق 

الوطني لسنة 1976، دستور 1976، والميثاق الوطني لسنة 1986(.

بالمقابل، ُوضعت قضية حقوق اإلنسان واالنفتاح الديمقراطي على 
جدول أعمال حراك العديد من األشخاص المنتمين إلى تيارات فكرية 

مختلفة، وخاصة بعد االعتقاالت التي طالت الكثير من النشطاء 

9 ملود معمري مثقف جزائري أمازيغي اهتم بشكل كبير بالثقافة والهوية 
األمازيغية.

10  بويعلي، عسكري سابق أسس الحركة اإلسالمية المسلحة.



تطور خطاب حقوق اإلنسان في الجزائر والوضع الراهن / 9 

المجموعتان األخيرتان االنخراط في الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، 
وتحفظتا على التعامل مع الصحافة األجنبية، كما أنهما رفضتا 
حضور علي يحي عبد النور. في حين تمسك اآلخرون بكل ذلك، 
ورغبوا في أن يكون علي يحي عبد النور رئيسا للكيان الجديد.

وبعد المناقشات، ومن أجل إنقاذ الموقف، تم االتفاق على انتخاب 
هيئة متابعة، لكن الخالفات الحادة بين التروتسكيين والبربريين، 

وخاصة عدم دعوة علي يحي عبد النور لجلسات هيئة المتابعة، أدت 
إلى شل الهيئة بشكل تام.

أسس التروتسكيون رابطتهم بتاريخ 14 آذار/مارس 1985 14، أما 
نشطاء الربيع البربري فقدموا بتاريخ 30 حزيران/يونيو 151985 ملفا 

لوزارة الداخلية من أجل طلب اعتماد رابطة سميت بـ»الرابطة الجزائرية 
لحقوق اإلنسان« برئاسة علي يحي عبد النور، لكن وزارة الداخلية لم 

تفصل في طلب االعتماد.

ما بين السنوات 1983 و1987، ترأس نقابة المحامين الجزائريين 
النقيب الطيب بلولة الذي استغل تصريحات رئيس الجمهورية 

حول فكرة إنشاء هيئة تعنى بالحقوق، والتي عبر عنها في عدة 
مناسبات. وقام بإجراء اتصاالت عديدة برئاسة الجمهورية انتهت 

بالموافقة على مبدأ إنشاء هيئة تعنى بحقوق اإلنسان. حصل 
ذلك بعقد معنوي مفاده أن السلطات الرسمية تضمن استقاللية 

الهيئة عن حزب جبهة التحرير الوطني والسلطة، على أن تلتزم هي 
باالستقاللية عن أحزاب المعارضة )آنذاك كانت تنشط سرًا عدة أحزاب 
منها حزب الطليعة االشتراكي، وجبهة القوى االشتراكية بقيادة آيت 
أحمد، ومجموعة من اليسار التروتسكي بقيادة بن محمد مصطفى، 

وبعض الحركات اإلسالمية ضمن مجموعات متفرقة، وحزب الثورة 
االشتراكية بقيادة محمد بوضياف، والحركة الديمقراطية الجزائرية 

بقيادة بن بلة(.

بتاريخ 09-04-1987، اجتمعت مجموعة من الجزائريين )43 شخصية( 
في مقر نقابة المحامين في الجزائر العاصمة. ضمت المجموعة 

أشخاصًا ينتمون إلى مهن مخلفة وتيارات فكرية مختلفة وديانات 
مختلفة. كان من بين المؤسسين كاردينال مسيحيي الجزائر 

الكاردينال ديفال والسيدة مريم بن حاييم وهي يهودية، -هذا في 
حد ذاته يعتبر استثناء كون سكان الجزائر ينتمون للديانة اإلسالمية 

بنسبة 99.99 بالمائة-، للنقاش واالتفاق حول إنشاء هيئة تعنى 
بحقوق اإلنسان والمصادقة على قانونها األساسي. وتم االتفاق على 

تسميتها بـ»الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان«. وقد حصلت على 
االعتماد بتاريخ 11-04-1988، برئاسة األستاذ المحامي ميلود إبراهيمي. 

ومن بين مؤسسيها الذين برزت أسماؤهم في ما بعد النقيب 
الطيب بلولة ويوسف فتح اهلل وبوجمعة غشير. 

تعتبر الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان أول تنظيم مدني غير 
رياضي وغير خيري. تأسس خارج أطر حزب جبهة التحرير الوطني، 

بعد المنظمة النسوية »جمعية المساواة أمام القانون بين النساء 
والرجال« التي تأسست في أيار/مايو 1985. استقبلها بحساسية 

شديدة مناضلو هذا الحزب خاصة وأن دورها لم يكن مفهوما لدى 
قيادة جبهة التحرير الوطني، بحيث تعاملت معها على أنها حزب 

منافس، السيما أنها كانت مالذا للتيارات الفكرية التي لم يكن 
مسموح لها بالتعبير العلني عن رأيها.

 

14  تقرير األستاذ ميلود إبراهيمي أمام الجمعية العامة للرابطة الجزائرية 
لحقوق اإلنسان، 1999.

15  سعيد سعدي نفس المصدر السابق.

وجدت التيارات السياسية التي كانت تنشط بسرية في الرابطة 
الجزائرية لحقوق اإلنسان متنفسا، ومنبرا للضغط على النظام، 
السيما في أمور االعتقاالت والمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة.

أما المواطنون العاديون فقد أغرقوا مكاتب الرابطة بالرسائل 
والعرائض والملفات، كما تلقت الرابطة طلبات انخراط من أفراد 

وجماعات، مما فرض عليها تكليف لجان متخصصة للتكفل بذلك.

كرر البعض من التيار الديني اإلسالمي الخطاب المعروف والذي يفيد 
بأن الدين اإلسالمي يتضمن كل مبادىء حقوق اإلنسان، وبالتالي ال 
معنى لوجود مثل هذه الهيئة التي تجعل من مرجعيتها الشرعة 

الدولية بدل القرآن الكريم.

وبتاريخ 13 شباط/فبراير 1989، انضمت رابطة التروتسكيين إلى 
الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان، وأصبح رئيسها األستاذ عمر منور 

أول رئيس شرفي لها، وكانت السيدة لويزة حنون والسيد رزاق بارة 
عضوْين في المكتب التنفيذي16.

16  ميلود إبراهيمي، المصدر السابق.
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 2. مرحلة ما بعد أحداث 05 
تشرين األول/أكتوبر 1988

وبرزت خالل األحداث، وبصورة سريعة، اإلفرازات األولى التي تمثلت في 
إفرازات مجتمعية وسياسة.

اإلفرازات المجتمعية

ظهور هيئات جديدة للدفاع عن بعض قضايا حقوق اإلنسان 
والحريات هي:

أ. اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب

بتاريخ 17 تشرين األول/أكتوبر 1988، التقت مجموعة من األساتذة 
الجامعيين في جامعة باب الزوار بالجزائر العاصمة، واستمعوا إلى 
شهادات صادمة من زمالئهم الذين أوقفوا وعذبوا، قبيل يوم 05 

تشرين األول/أكتوبر 1988، مما جعلهم ينددون بالتعذيب ويطالبون 
بمعاقبة موظفي الدولة الذين يمارسونه أو اآلمرين به.

أعلن ممثلو الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان الذين حضروا اللقاء 
تأسيس لجنتين، تتعلق األولى بمتابعة قضايا انتهاكات حقوق 

اإلنسان خالل أحداث تشرين األول/أكتوبر، وتتعلق الثانية بتقاعس 
وسائل اإلعالم وانحرافها في تغطية األحداث. كما شجعوا على 

تكوين اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب إلى جانب العديد من 
الجامعيين والمثقفين.

ب. حركة الصحفيين الجزائريين

في نصوص األسس اإليديولوجية والقانونية المعنية بالصحافة 
في فترة )62-88(، يعتبر الصحفي مناضال، ومدافعا عن التوجهات 

الكبرى للنظام السياسي والوحدة اإليديولوجية، ومرددا وشارحا 
لخطابها، وخاضعا إداريا لرئيس التحرير والمدير. وخالل أحداث تشرين 

األول/أكتوبر، رفضت مجموعة من الصحفيين الوضع القائم، ونددت 
بالتعتيم اإلعالمي الذي صاحب أحداث تشرين األول/أكتوبر والرقابة، 
السيما الرقابة الذاتية، وتجمعوا في حركة سميت حركة الصحفيين 

الجزائريين، بمرافقة الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان، وقد تم 
االعتراف بالحركة كناطق رسمي باسم الصحفيين.

وبتاريخ 09 أيار/مايو 1989، تشكل تجمع يضم مختلف الصحف، وأكد 
في أول تصريح لهذا التجمع انفصاله عن اتحاد الصحفيين العامل 

تحت عباءة حزب جبهة التحرير إلى جانب سرد مفصل لما يعانيه 
الصحفيون من الناحية المهنية واالجتماعية. 

وعليه، كانت أحداث تشرين األول/أكتوبر 1988 مناسبة لثورة 
الصحفيين على وضع الصحافة تحت هيمنة الحزب الواحد، والعمل 
على التحرر من القيود التي ُفرضت عليهم في ممارسة مهامهم، 
ورفضهم تحديد طبيعة المهمة اإلعالمية من قبل الغير. فطالب 

الصحفيون بالحرية في عملهم وحماية مهنتهم وأخالقياتها. 

ج. ظهور شخصيات من داخل النظام وجبهة التحرير الوطني 
رافضة للوضع القائم

 برزت على الساحة 18 شخصية سياسية من داخل نظام الحكم وكبار 
قدماء مناضلي جبهة التحرير الوطني، من بينهم رئيس الجمهورية 

الحالي عبد العزيز بوتفليقة. وأصدرت بيانا بتاريخ 23 تشرين األول/ 
أكتوبر 1988 طالبت فيه بإصالحات تهدف إلى إقامة حياة ديمقراطية 

تسمح للمواطنين باختيار ممثليهم بكل حرية. أكدت هذه 
الشخصيات عجز حزب جبهة التحرير الوطني بعد االستقالل عن 

التجّذر ضمن القوى الحية للمجتمع. كما عجز هذا الحزب عن إدماج 

ماذا جرى في 05 تشرين األول/أكتوبر 1988؟
بعد حراك عمالي انطلق في المنطقة الصناعية في مدينة »رويبة« 

شرقي العاصمة الجزائر، واعتقاالت مست الكثير من النشطاء 
والجامعيين من التيار اليساري واإلسالمي، اندلعت مظاهرات شعبية 

في الجزائر العاصمة وبعض المدن األخرى، واجهها نظام الحكم 
بإخراج الجيش إلى الشوارع وإطالق النار على المتظاهرين، وباعتقاالت 

وممارسات للتعذيب بصورة ممنهجة.

لم يكن للمظاهرات تأطير سياسي واضح. ولكن ما قام به 
المتظاهرون كان موجها أساسا إلى كل ما يرمز للدولة وحزب جبهة 

التحرير الوطني، كتعبير عن رفضهم لهيمنة الحزب الواحد، منددين 
بالبيروقراطية اإلدارية، ومنتقدين الهيئة التشريعية بشدة. وُسمعت 

أصوات ضعيفة تطالب برحيل الرئيس، أي أن الحكم السياسي 
واإلداري واالقتصادي كان محل رفض من قبل المتظاهرين.

جعل غياب التأطير السياسي لمظاهرات 05 تشرين األول/أكتوبر 
سنة 1988 التيار اإلسالمي، بعد أيام من انطالق المظاهرات، يعمل 

على جني ثمار هذا الحراك، بدعوته إلى مسيرة، وتقديم عريضة 
مطالب. لكن محاولته باءت بالفشل وتسببت بالمزيد من الضحايا. 

إفرازات أحداث تشرين األول/أكتوبر وتأثيرها على مسار 
نظام الحكم والحركة الحقوقية في الجزائر

هزت أحداث 05 تشرين األول/ أكتوبر 1988 التي ذهب ضحيتها أكثر 
من 500 قتيل، ومئات الحاالت من التعذيب، أركان النظام السياسي في 
الجزائر، وخاصة بعد الحملة ضد القتل خارج القانون والمحاكمات الجائرة 

والتعذيب والتعتيم اإلعالمي والرقابة على وسائل اإلعالم والرقابة 
الذاتية التي يمارسها الصحفيون على أنفسهم خوفا من الردع.

على الرغم من جسامة األحداث وخطورتها، فإن جهاز الدولة المسيطر 
على كل وسائل اإلعالم بأنواعها حرم الجزائريين من متابعة ومعرفة 

ما جرى، السيما أن الجهاز الرسمي للدولة هّون من األحداث، وهناك 
من وصفها بـ»شوشرة أطفال«. فرض ذلك على الجزائريين التوجه 

نحو القنوات األجنبية وخاصة الفرنسية منها الستقاء األحداث، وجعل 
العديد من الصحفيين يثورون على الوضع القائم.

كان رد فعل السلطة على األحداث تدريجيًا. إذ تدخل الرئيس بتاريخ 
10-10-1988 ليتحدث عن اإلصالحات، لكنه لم يذكر التعددية الحزبية 

وتحرير المجتمع. كما أنَّ مخطط اإلصالح الذي نشر بتاريخ 1988-10-28 
يتحدث عن إعادة التجذر داخل حزب جبهة التحرير الوطني، لكنه 
حرر ما يسمى بالمنظمات الجماهيرية )العمال، النساء، الفالحين، 

الشباب...( من إشراف حزب جبهة التحرير الوطني.17

أما الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان فكانت التنظيم الحقوقي 
الوحيد المعتمد آنذاك خارج أطر حزب جبهة التحرير الوطني مع 

حداثة إنشائها )نيسان/أبريل 1987(. ووجدت الرابطة نفسها أمام 
مواجهة كم هائل من الخروقات، والمنع من التظاهر، والقتل خارج 

إطار القانون، والتعذيب، والحرمان من الحق في اإلعالم. وسجلت 
أول موقف لها من األحداث بتاريخ 09-10-1988 وقامت بتنصيب لجنة 
تحقيق بتاريخ 20-10-1988. ونشرت تقارير موثقة بشهادات عن حاالت 

تعذيب، وإطالق رصاص حي على المتظاهرين.

17  بوجمعة غشير، اإلطار القانوني لعمل الجمعيات في الجزائر.
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إجراء تعديل دستوري يتبنى النظام شبه البرلماني بتاريخ 03  ◂
تشرين ثاني/نوفمبر 1988.

إقرار دستور 23 شباط/فبراير 1989. ◂

الحركة الحقوقية وأحداث 05 تشرين األول/أكتوبر 1988

وضعت أحداث تشرين األول/أكتوبر 1988 على جدول أعمال  ◂
نشطاء حقوق اإلنسان مواضيع لم يسبق التعرض لها من قبل 

مثل:

عمليات القتل خارج القانون )500 قتيل(. ◂

اعتقاالت بالجملة. ◂

المحاكمات السريعة التي ال يتوفر فيها الحد األدنى من مبادىء  ◂
المحاكمة العادلة.

عمليات تعذيب ممنهجة. ◂

التعتيم اإلعالمي شبه الكامل على ما جرى من أحداث. ◂

أثناء األحداث وما بعدها، كثرت االتصاالت بالرابطة الجزائرية لحقوق 
اإلنسان مبلغة بحاالت قتل وتعذيب واعتقال. كما أعلن وزير العدل إنشاء 

قسم خاص في المحكمة لمحاكمة الموقوفين ضمن إجراءات التلبس.

كيف تمت مواجهة الممارسات المخالفة لحقوق اإلنسان؟ 

تمت مواجهة الممارسات المخالفة لحقوق اإلنسان من خالل:

أ.  رفض التجاوزات المسجلة ونشر بيانات تندد بها، والتدخل من 
قبل مصالح رئاسة الجمهورية من أجل وضع حد لهذه المخالفات. 
وأسفرت االتصاالت عن إطالق سراح المثقفين الذين تم إيقافهم 

ابتداء من 13 تشرين األول/أكتوبر 1988، وقبل نهاية الشهر لم يبق 
أي شخص موقوف بمناسبة هذه األحداث. كما تم توقيف المحاكمات 

عن طريق إجرءات التلبس وإدانة عمليات التعذيب من الجهات 
 الرسمية واإلعالن عن تشكيل لجنة تحقيق18.

لم تكتف الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان بالبيانات واالتصاالت 
بالجهات األمنية المعنية ومصالح رئاسة الجمهورية، بل طلبت 

اللقاء برئيس الجمهورية.

بتاريخ 19-10-1988، استقبل رئيس الجمهورية وفدا من الرابطة 
الجزائرية لحقوق اإلنسان أبلغه بالتجاوزات التي وقعت، وقد أعقب 

ذلك بيان عن رئاسة الجمهورية يعلن عن إجراءات عقابية ضد 
مرتكبي التجاوزات19. 

ب. تشجيع إنشاء هيئة خاصة لمناهضة التعذيب ومرافقتها.

ج.  رفض التعتيم اإلعالمي المفروض حول األحداث، ومرافقة 
الصحفيين في نضالهم من أجل تغيير األمور والتنظم ضمن 
هيكل يتابع ذلك، هو التنظيم الذي عرف في ما بعد بـ»حركة 

الصحفيين الجزائريين«.

د.  المطالبة بالمصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق 
المدنية والسياسية، وتلك الخاصة بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب20.

18 بيان رئاسة الجمهورية بتاريخ 1988-10-15.
19 بيان رئاسة الجمهورية بعد استقبال مكتب الرابطة الجزائرية لحقوق 

اإلنسان.
20 تمت المصادقة على المعاهدتين وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وتم 

النشر في الجريدة الرسمية سنة 1989.

عناصر شابة ضمن صفوفه، ولم يأخذ بعين االعتبار تطور المجتمع، 
وارتكز على شرعية تاريخية اسُتهلكت على مر السنين، وكان من 

الضروري استبدالها بالشرعية الشعبية.

وأدانت هذه المجموعة عمليات التعذيب وطالبت باحترام الحريات 
الديمقراطية وتأجيل االنتخابات الرئاسية وتنظيم ندوة وطنية.

الشخصيات التي وقعت على البيان

 عبد السالم بلعيد، عفان جياللي، بوتفليقة عبد العزيز، بن 
طوبال لخضر، شايد حمود، الشريف بلقاسم، فدال أحمد المدعو 

حميمي، قنز محمود، هارون محمد علي، خان لمين، لشرف 
مصطفى، مالك رضا، محمدي السعيد، مستغانمي رشيد، موالي 

إبر اهيم المدعو عبد الوهاب، سعدي سليم، سوفي لحسن.

د. ظهور التيار اإلسالمي كقوة تجنيد

على الرغم من أن المسعى لم يكن يحظى باإلجماع لدى الشخصيات 
المختلفة المكونة لكتلة التيار اإلسالمي، وعلى الرغم من سعي 

البعض لتوقيفها، فإنَّ الدعوة للمسيرة التي دعا إليها علي بلحاج 
القت إقباال كبيرا من قبل المتعاطفين مع التيار اإلسالمي.

اإلفرازات السياسية

اإلقرار بضرورة اإلصالح. ◂

أقر النظام السياسي القائم بخطورة الوضع وصعوبته، خاصة وأن 
المعاينة لم تكن وليدة أحداث تشرين األول/أكتوبر 1988 بل ُوجدت 

قبل ذلك. وتم التعبير عن ذلك صراحة من قبل رئيس الجمهورية 
في خطابه بتاريخ 1988-09-19.

لم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة وأعلن عن إصالحات، لكن التردد 
كان مرتبطا بإمكانية فتح المجال للتعددية الحزبية أو عدمه. فكان 

االتجاه ينحو نحو فتح منابر داخل حزب جبهة التحرير الوطني، ورفض 
أي تعددية سياسية خارجه. ويظهر ذلك جليًا في ثنايا خطاب الرئيس 

بتاريخ 10-10-1988، وفي مخطط اإلصالح المعلن عنه بتاريخ 10-28-
1988، وكذلك في التعديل الدستوري بتاريخ 1988-11-03.

عزل مسؤول المخابرات. ◂

عزل مسؤول جبهة التحرير الوطني. ◂

انسحاب الجيش من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني. ◂

وحتى سنة 1989، ظل الجيش جزءًا من العملية السياسية، بحيث 
تخصص له كوتا لتمثيله في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، 

وبالتالي يساهم في النقاش داخل الحزب وفي اتخاذ قرراته. ولكن، 
بعد ظهور دستور 23 شباط/فبراير 1989، أصبحت مهمة الجيش 

بموجب الدستور تقتصر على ما هو مذكور في النص التالي:

»تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة 
على االستقالل الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما 

يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد وسالمتها الترابية، وحماية 
مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أمالكها البحرية«. 

وبالتالي، فإن دستور 1989 لم يمنح الجيش أي دور سياسي. ولكن، 
يجب األخذ بعين االعتبار أن انسحاب الجيش من حزب جبهة التحرير 

الوطني ال يعني انسحاب الجيش نهائيا من الحياة السياسية. 
فالجيش كان وال يزال صاحب الكلمة العليا في كل التحوالت 

السياسية في الجزائر، وبالتالي فإن متطلبات التغيير وظهور 
التعددية الحزبية، باإلضافة إلى الخشية من انقسام أفراد الجيش في 

تيارات سياسية مختلفة، فرضت انسحاب الجيش.
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االنفتاح

دستور 23 شباط/فبراير 1989، واإلقرار بالتعددية السياسية 
والنقابية، وحرية تكوين الجمعيات وتحرير المجتمع من هيمنة 

الحزب والدولة ورفع احتكار الدولة لوسائل اإلعالم وتوزيع الصحف.

في ظل تزايد الضغوط والمطالبات باالنفتاح السياسي واإلعالمي 
واحترام حقوق اإلنسان، وجد النظام السياسي نفسه أمام خيار 

أوحد هو االنفتاح الذي ترجم عمليا بدستور 23 شباط/فبراير 1989، 
والذي فتح مرحلة جديدة من النضال السياسي والحقوقي. إذ انتقل 

شكل التنظيم المؤطر للمجتمع من حال التنظيم األحادي المبني 
على وحدة الفكر والعمل والدوغمائية اإليديولوجية، إلى حال مغاير 

تميز بتعدد أشكال التعبير والتنظيم وتنوع الجمعيات واألحزاب 
والنقابات.

خالفا لما جاء في دستور 1976 الذي ينص في مادته السادسة على أن 
الميثاق الوطني هو المصدر األساسي لسياسة األمة وقوانين الدولة، 

كما أنه المرجع ألي تفسير ألحكام الدستور، فإن دستور

23-02-1989 جعل من نصوصه المرجع األعلى، وهو القانون األساسي 
الذي يحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية. 

المادة 31: الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة، 
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات.

المادة 32: الدفاع الفردي أو طريق الجمعية عن الحقوق األساسية 
لإلنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون.

 الـمادة 39: حريات التعبير، وإنشاء الـجمعيات، واالجتـماع، مضمونة 
للـمواطن.

المادة 440: حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به.

الـمادة 53: الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين. 

أي أن دستور 1989 وسع دائرة الحقوق والحريات، وأقر بحرية إنشاء 
الجمعيات، باإلضافة إلى حرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي 
)األحزاب(. وكذلك، أقر بالحق النقابي والتعددية النقابية، وكان نتيجة 
ذلك ظهور العديد من الجمعيات المستقلة التي غطت كل مجاالت 

الحياة االجتماعية، وأحزاب إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني، 
ونقابات إلى جانب االتحاد العام للعمال الجزائريين، وصحافة مستقلة. 

أي أصبح بإمكان الفرد الجزائري ممارسة مواطنته.

كما أنه أقر بأن العدالة سلطة إلى جانب السلطة التشريعية 
والتنفيذية، وأكد على استقالليتها، وجعل القاضي ال يخضع 

إال للقانون الذي يحميه من كل أشكال الضغوطات والتدخالت 
والمناورات التي تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه. وهو 

مسؤول فقط أمام المجلس األعلى للقضاء. 

بتاريــخ 05-07-1989 صــدر القانون 89/11 المتعلق بالجمعيات ذات 
الطابع السياســي )األحزاب(، مما ســمح بتأسيس عدد كبير من 

األحزاب السياســية، كان البعض منها ينشــط سرًا، والبعض اآلخر تم 
إنشاؤه حديثا.

وأفرزت الخارطة السياسية أربعة تيارات سياسية كبرى، تمثلت 
بالتيار الديني الذي يعتمد الدين اإلسالمي كأساس لبرنامجه، 

والتيار الوطني المتمثل بجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني 
الديمقراطي في ما بعد، الذي أسسته أغلبية من منشقين عن حزب 

جبهة التحرير الوطني، والتيار الذي يعمل تحت الفتة ديمقراطية 
علمانية، واللون اليساري التقليدي بأطيافه المختلفة.

بتاريخ 03 نيسان/أبريل 1990، صدر قانون اإلعالم الجديد. شارك في 
تحريره 20 صحفيا منتخبين من نظرائهم في الصحف المختلفة ضمن 

اللجنة الفنية المكلفة بذلك والمكونة من أربعة جامعيين، كما 
نوقش مشروعه من قبل حركة الصحفيين الجزائريين.

بتاريخ 2 حزيران/يونيو 1990، صدر القانون 90-14 المحدد لكيفية 
ممارسة العمل النقابي.

بتاريخ 04-12-1990 صدر قانون جديد للجمعيات، سجل قفزة نوعية 
مقارنة بالقوانين التي سبقته. وبما أنه ينسجم إلى حد كبير مع 

المعايير المعمول بها في دولة ديمقراطية، وضع األسس القانونية 
إلنشاء مجتمع مدني مستقل عن حزب جبهة التحرير الوطني وبعيد 

عن هيمنة الدولة.

استمرت عملية االنفتاح والتغيير بوتيرة واعدة حتى سنة 1990 
حيث نظمت أول انتخابات بلدية تعددية بالجزائر، فازت بها الجبهة 

اإلسالمية لإلنقاذ. دعم هذا الفوز موقعها السياسي واالجتماعي. كما 
أظهرت الحملة االنتخابية التي سبقت هذه االنتخابات البون الشاسع 

ما بين الطروحات المختلفة، والتي تنذر باحتمال االصطدام.

تشجعت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بفعل انتصارها في االنتخابات 
البلدية. وخوفا على مكاسبها، دعت بتاريخ 25 أيار/مايو 1991 إلى 

إضراب عام احتجاجا على قانون االنتخابات وقانون تقسيم الدوائر 
االنتخابية اللذْين اقترحتهما الحكومة واللذْين سوف يتم بموجبهما 

إجراء االنتخابات التشريعية بتاريخ 27-06-1991، وكذلك رفضا لهذه 
االنتخابات والمطالبة بتجسيد مطلبها في انتخابات رئاسية مسبقة.

على الرغم من اختالف الرؤى بين أعضاء مجلس الشورى حول جدوى 
اإلضراب، فإنَّ رئيسها عباسي مدني وبعض المقربين منه أصروا على 

اإلضراب وأعلنوا انطالقه، مما تسبب في شرخ على مستوى مجلس 
الشورى.

خالل اإلضراب العام، تم احتالل الساحات العامة ووضع حواجز في 
الطرق الرئيسية وتنظيم مسيرات، وإجبار المحالت التجارية على 

اإلغالق. 

من أجل إعادة الحياة لمدينة الجزائر العاصمة، اتفق رئيس الحكومة 
مولود حمروش مع قادة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ على تخصيص 

بعض الساحات لالعتصام، وفتح باقي الطرق والمسالك.

وفي اليوم الرابع عشر من اإلضراب، أخليت الساحات المخصصة 
لالعتصام باتفاق الطرفين بالقوة على غير علم من رئيس الحكومة21، 

مما أحدث فوضى عارمة في أهم شوارع الجزائر العاصمة ودفع 
برئيس الحكومة ملود حمروش إلى االستنجاد بالجيش.

21  تصريح ملود حمروش أمام المحكمة العسكرية بالبليدة خالل محاكمة 
شيوخ الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ.
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3. مرحلة األزمة 
السياسية واألمنية

بناء على تصريح المجلس الدستوري والقررات التي انبثقت عن 
اجتماع المجلس األعلى لألمن 26، صرح رئيس الحكومة بتاريخ 01-13-

1992 أنه سيستمر في ممارسة مهامه المتصلة بتسيير البالد السيما 
الحفاظ على األمن، كما طلب من الجيش اتخاذ اإلجراءات الالزمة من 

أجل حماية األمن العمومي وأمن المواطنين.

انعقد المجلس األعلى لألمن واتخذ عدة قرارات، منها التأكيد 
على استحالة مواصلة المسار االنتخابي، وبالتالي توقيفه وتكليف 

المجلس األعلى لألمن بمسائل حفظ النظام العام وأمن الدولة.

أهم قرارات المجلس األعلى لألمن:

استحالة مواصلة المسار االنتخابي. ◂

توقيف المسار االنتخابي إلى حين توفر الشروط الضرورية  ◂
للسير العادي للمؤسسات.

تكليف المجلس األعلى لألمن بمسائل حفظ النظام العام  ◂
وأمن الدولة.

بتاريخ 14-01-1992، أصدر المجلس األعلى لألمن قرارا يقضي بتأسيس 
»المجلس األعلى للدولة«، وهو قيادة جماعية للبالد مكونة من 

خمسة أعضاء، تمارس صالحيات رئيس الجمهورية برئاسة محمد 
بوضياف27. كما تم بعد ذلك تكوين مجلس استشاري وطني يساعد 

المجلس األعلى للدولة عن طريق تقديم االقتراحات للسير الحسن 
للمؤسسات والحفاظ على النظام العام ودراسة المسائل ذات الطابع 

التشريعي.

دخلت الجزائر في دوامة من العنف والعنف المضاد وأعلنت حالة 
الطوارئ28. أسفر العنف والعنف المضاد عن حصيلة ثقيلة من األرواح، 

وضياع أموال، والنزوح داخل الوطن، والهجرة، واإلخفاءات القسرية 
والتعذيب والقتل خارج القانون، والمحاكمات الصورية. وفتح معتقالت 

في الصحراء وزج بآالف األشخاص فيها، من دون محاكمة أو حتى 
توجيه تهمة أو إصدار قرار إداري يقضي بذلك. 

26  المجلس األعلى لألمن مؤسسة دستورية مهمتها تقديم اآلراء لرئيس 
الجمهورية )المادة 162 من الدستور الجزائري(.

27 محمد بوضياف أحد الزعماء التاريخيين الذين ساهموا باندالع ثورة 
التحرير، سجن في فرنسا بعد عملية القرصنة التي طالت الطائرة التي تقل 

الزعماء الخمسة المتوجهين من المغرب إلى تونس. بعد االستقالل اختلف 
مع رفقائه، وغادر للعيش في المغرب. تم اللجوء إليه كوجه تاريخي لتولي 

القيادة الجماعية بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.
28  ُأعلنت حالة الطوارئ في 9 شباط/فبراير 1992 لمدة 12 شهرا، وتم 

تمديدها سنة 1993 لمدة غير محددة، واستمرت حتى 23 شباط/فبراير 2011. 
وُرفعت بموجب األمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط /فبراير2011 والمتضمن 

رفع حالة الطوارئ، والصادر في الجريدة الرسمية العدد 12 سنة 2011، وذلك 
بعد الحراك االجتماعي الذي جرى خالل شهر كانون الثاني/يناير 2011.

نهاية الحلم وبداية الكابوس

تسلم الجيش زمام األمور وُأعلنت حالة الحصار22، وخلَّفت أحداث 
شهر حزيران/يونيو 1991 ضحايا من بينهم ضابط سامي من الدرك 

الوطني23، وانتشر كالم عن التحاق أشخاص بالجبال.

تمت عملية اعتقاالت كبرى في أوساط اإلسالميين، وُوضعوا في 
مراكز اعتقال سميت بمراكز أمن ُأنشأت بقرارات إدارية، مما فتح ملفا 

جديدا من ملفات حقوق اإلنسان هو ملف االعتقال اإلداري.

أدى فشل سياسة رئيس الحكومة مولود حمروش في مواجهة 
األوضاع إلى إقالته وتعيين وزير الخارجية سيد أحمد غزالي رئيسا 

للحكومة، والذي وعد بإجراء انتخابات نزيهة.

تم تأجيل انتخابات 27 حزيران/يونيو 1991، وتمت الدعوة إلى انتخابات 
تشريعية ُتقام في 1991-12-16.

جرت االنتخابات في الموعد المحدد لها، وأعطت نتائج الدور األول 
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ نسبة كبيرة من المقاعد، مما أحدث 

هلعا لدى خصومها السياسيين. لكن رئيس الجمهورية تدخل 
خالل مؤتمر صحفي بتاريخ 24 كانون الثاني/ديسمبر 1991 مصرحا 

باستعداده للتعايش مع الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ.

تدخل الجيش بواجهة مدنية مكونة من أشخاص في تنظيم 
غير رسمي رافض لحصول التيار الديني على أغلبية في المجلس 

الشعبي الوطني )الهيئة التشريعية(، وُعرف التنظيم بـ»اللجنة 
الوطنية إلنقاذ الجزائر«. ترأس هذه اللجنة األمين العام لالتحاد العام 

للعمال الجزائريين آنذاك عبد الحق بن حمودة، وطالبت بإلغاء 
الدور الثاني من االنتخابات. تلتها مسيرة دعت إليها جبهة القوى 

االشتراكية ودعمها الجيش.24 

مورس ضغط شديد على رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد من 
طرف الجيش وبعض المنظمات والشخصيات التي تسير في فلكه، 

د في رسالة استقالته التي تم  انتهى باستقالته من منصبه، حيث أكَّ
بثها مباشرة على شاشات التلفزة بحضور رئيس المجلس الدستوري 

ما يلي:

»...وأمام حجم هذا الخطر الداهم فإني أعتبر في قرارة نفسي 
وضميري بأنه ال يمكن االستمرار في مهمتي دون اإلخالل بالعهد 

المقدس الذي عاهدت به األمة...«.

بناء على هذه االستقالة التي تزامنت مع نهاية عهد المجلس 
الشعبي الوطني )الهيئة التشريعة(25 المخول رئيسها دستوريا 

باستخالف الرئيس في حال استقالته أو وفاته، فإن المجلس الدستوري 
واعتمادا على بعض المواد الدستورية، وحفاظًا على استمرارية الدولة 
والسير العادي للمؤسسات، كلف مؤسسة الجيش ورئاسة الحكومة 

والقضاء والمجلس الدستوري نفسه بإدارة شؤون البالد.

22  تم إعالن حالة الحصار في الجزائر يوم 5 حزيران/يونيو 1991 وألغيت في 
29 أيلول/سبتمبر 1991 بموجب المرسوم الرئاسي 91-366 المؤرخ في 22 

أيلول/سبتمبر 1991.
23  كتاب أحداث جهنمية لمحمد بلحي ص. 85 بالفرنسية.

24  مذكرات خالد نزار.
25 جرى نقاش كبير حول نهاية عهدة الهيئة التشريعية. وربط البعض 

نهاية العهدة بعدم رغبة العسكر بتولي رئيس المجلس الشعبي 
الوطني الرئاسة المؤقتة، كونه ميال للتيار الديني.

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/thabt/res/A2011012.pdf
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/thabt/res/A2011012.pdf
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عمل نشطاء الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان في هذا الجو 
المشحون بالخوف والقتل، في ظل الغياب التام لدولة القانون، مما 

جعل الكثيرين من أعضائها عرضة للتصفية الجسدية، ومنهم 
األستاذ فرحات محمد في وهران الذي نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال، 

واإلبن البكر لألستاذ بوجمعة غشير الذي تلقى رصاصة شرطي 
عندما كان في سيارة أبيه. وربما العناية اإللهية أنقذت األستاذ 

غشير كونه غادر السيارة قبل دقائق من إطالق العيار الناري. واغتيل 
بدورهما كل من عبد القادر علولة المسرحي المعروف وعضو مكتب 

الرابطة بمدينة وهران، وتم اغتيال يوسف فتح اهلل رئيس الرابطة 
الجزائرية لحقوق اإلنسان بمسدس كاتم للصوت وهو يهم بدخول 

مكتبه يوم 18 حزيران/يونيو 1994 بعد رجوعه من ألمانيا والمغرب 
ومشاركته في فعاليات تتعلق بحقوق اإلنسان.

أدان الطرفان عملية اغتيال يوسف فتح اهلل، لكن ال النيابة العامة 
فتحت تحقيقا حول العملية وال الجماعات المسلحة بمختلف 

مجموعاتها أعطت دليل براءتها من اغتياله. وطبعا، سجلت العملية 
ضد إرهابي مجهول.

كان لعملية اغتيال يوسف فتح اهلل عظيم األثر في نفسية نشطاء 
حقوق اإلنسان، وتسببت في انسحاب الكثيرين بصمت، وحبس 

البعض نفسه في بيته لمدة تجاوزت السنة.

في اليوم الثالث بعد االغتيال،30 تمت الدعوة إلى استمرار النضال 
تحت شعار »إن كفاح يوسف فتح اهلل ال يزال قائما ومن الشرف 

المساهمة فيه ومواصلته«31 وذلك برئاسة األستاذ بوجمعة غشير. 
وتم فتح مكاتب الرابطة في اليوم التالي بحضور السيد محمد فائق 

أمين عام المنظمة العربية لحقوق اإلنسان.

وخالل رئاسة يوسف فتح اهلل للرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان، أجرى 
المكتب التنفيذي تحقيقًا في المعتقالت المفتوحة في الصحراء، 
وعمل على إعادة انطالق المسار الديمقراطي، والضغط من أجل 

احترام حقوق اإلنسان، السيما بعد بروز ظاهرة رمي الجثث في 
الشوارع، وبالتحديد بعد تصريح رئيس الحكومة رضا مالك32 بضرورة 

نقل الرعب إلى الطرف اآلخر.

كذلك التقى مكتب الرابطة بالرئيس محمد بوضياف في بداية 
األزمة، وأعلمه بالتجاوزات والخروقات، والتعسف الذي تمارسه أجهزة 

األمن تجاه المواطنين العزل، بشبهة االنتماء أو التعاطف مع الجبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ.

كما التقى مع الرئيس اليامين زروال في عز األزمة لطرح قضية حقوق 
اإلنسان بصورة عامة، وبشكل خاص لتناول ظاهرة الجثث التي ترمى 
في الشوارع ومعتقالت الصحراء واإلخفاءات القسرية. واحتدم النقاش 

بين الرئيس زروال وأحد أعضاء المكتب األستاذ بوجمعة غشير، 
الذي أصر على ضرورة الحصول على إجابات واضحة حول المواضيع 

المطروحة في سبيل إعالم الرأي العام بنتائج اللقاء.

وبعد وفاة يوسف فتح اهلل، ُعقد لقاء مع وزير العدل محمد 
آدمي سنة 1995 لطرح االنشغاالت المسجلة في سير المتابعات 

والمحاكمات.

30 من عادة سكان الجزائر العاصمة إقامة مجلس عزاء في اليوم الثالث من 
الوفاة.

31  من بيان مكتب الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان بعد عملية اغتيال 
يوسف فتح اهلل.

32  تصريح رضا مالك في جنازة عبد القادر علولة.

 الحركة الحقوقية في مواجهة دوامة العنف 
والعنف المضاد

لم تعرف الساحة الحقوقية سوى منظمتين سنة 1992 هما الرابطة 
الجزائرية لحقوق اإلنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

اإلنسان برئاسة علي يحي عبد النور، والتي حصلت على اعتمادها 
سنة 1989.

اختفت اللجنة الوطنية لمكافحة التعذيب التي أنشأت إبان أحداث 
تشرين األول/أكتوبر سنة 1988، بحكم أنها من جهة لم تحصل على 

االعتماد، ومن جهة ثانية ال يؤيد الكثير من أعضائها التيار اإلسالمي.

ظهر ملف االعتقاالت اإلدارية خالل شهر حزيران/يونيو سنة 1991. وبعد 
إلغاء الدور الثاني من االنتخابات التشريعية وإعالن حالة الطوارىء 

في 09 شباط/فبراير 1992، وما تتضمنه مرسومها من تضييق على 
ممارسة الحريات ومنح صالحيات واسعة للسلطة التنفيذية، حصلت 

اعتقاالت عشوائية وبالجملة، وتم فتح مراكز اعتقال في الصحراء، 
باإلضاقة إلى القتل خارج إطار القانون، واإلخفاءات القسرية، والطرد 

من العمل بشبهة االنتماء للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ومراقبة 
ومالحقة الصحفيين بسبب كتاباتهم عن األمور األمنية، وغلق بعض 

الصحف لنفس األسباب. كما تم إنشاء مجالس خاصة لمحاكمة 
المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية بناء على قانون خاص.

بالمقابل، أصبح وأمسى الجزائريون على عمليات إرهابية اتسمت 
بالقسوة والهمجية، وطالت كل فئات المجتمع، السيما المثقفين 

والصحفيين ورجال األمن والنساء والشباب الذين قاموا بأداء الخدمة 
العسكرية ولو في السنوات التي سبقت األحداث. كما تم ارتكاب 

مجازر جماعية ذهب ضحيتها العديد من سكان القرى.

جعلت سياســة »الكل األمني« التــي اتبعتها الحكومة مقابل 
الفكر التكفيري الذي انتهجته الجماعات اإلســالمية المســلحة الفرد 
الجزائــري رهينة بين قوتيــن متصارعتين. فاعتبرت كل جهة أنَّ من 
ينــدد بتصرفاتها هو عدو لهــا ومنحاز للطرف اآلخر، مما غيب صوت 

العقل، وصعب عمل حركة حقوق اإلنســان، الســيما أنها لم تنحاز 
لطرف ضد اآلخر.

أما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان برئاسة علي يحي عبد 
النور فانحازت بشكل واضح للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، بحكم أن عبد 

النور كان محاميا لقيادتها، مما جعل منه هدفا النتقادات الذعة حتى 
من طرف الذين فرضوه رئيسا لهذه الرابطة29.

ووصفته ليلى عسالوي، القاضية والوزيرة السابقة التي اغتيل 
زوجها من قبل اإلرهاب، في رسالة مفتوحة نشرت في جريدة الوطن 
بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 1995، بمحامي المجرمين. كما أن بعض 

مؤسسيها راسلوا وزارة الداخلية معلنين حلها، وهذا ما صرح 
به فوزي رباعين أحد المؤسسين وزعيم حزب عهد 54 في جريدة 

الشروق اليومي العدد4003 الصادرة في 02 أيار/مايو 2013.

السير على الحبل تحت القصف من الجهتين

من الصعب جدا أن تكون حياديا في حرب أهلية، وفي مجتمع يرفض 
فيه كل طرف الطرَف اآلخر، وبلغت فيه األحقاد مبلغا خطيرا. لذلك، 

كانت حركة حقوق اإلنسان والناشطون فيها محل انتقاد من طرفي 
الصراع، والبيان الواحد للرابطة الجزائرية يستعمل من كال الجهتين 
بانتقائية شديدة، وحسب العبارات والفقرات التي تنددبأعمال اآلخر 

أو تدينه.

29  طلب سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
من رئيس الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وقف التعامل مع علي يحي 

عبد النور وطرده من عضوية الفدرالية.
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مواجهة اإلرهاب
اعتمد النظام الحاكم في الجزائر في بداية األزمة على سياسة الكل 
األمني، وأعلن حالة الطوارىء، وأصدر النصوص القانونية التي تسير 

بمقتضاها. كما عمل جاهدا على استئصال اإلرهاب عن طريق السالح 
والقوانين االستثنائية.

النصوص القانونية لمكافحة اإلرهاب

أ. المرسوم الرئاسي المعلن لحالة الطوارىء الصادر بتاريخ 1992-02-09.

أعطى هذا المرسوم صالحيات واسعة للسلطة التنفيذية وممثليها 
واألجهزة األمنية، كما أعطى صالحيات للجيش والقضاء العسكري 

لمعالجة القضايا التي تصنف في خانة اإلرهاب.

المادة 10 من المرسوم المتضمن إعالن حالة الطوارىء: 

»يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم والجنح الجسيمة 
المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على 

ارتكابها أو فاعليها أو الشركاء فيها«

ب.  األمر 92-03 المتعلق بمكافحة التخريب واإلرهاب، والذي تم بموجب 
األمر 93-05 تاريخ 1993-04-19.

قبل انطالق األزمة، لم تكن المنظومة القانونية الجزائية الجزائرية 
تنص على أي أمر يتعلق باإلرهاب والمعاقبة على األعمال اإلرهابية. 
وبتاريخ 30-09-1993، صدر األمر 92-03 المتعلق بمكافحة التخريب 

واإلرهاب، والذي تم بموجب األمر 93-05 تاريخ 1992-04-19.

األمر 92-03 هو أول نص قانوني يصدر في الجزائر في ما يتعلق 
بتعريف األعمال اإلرهابية والمعاقبة عليها. وقد تم بمقتضاه إنشاء 
ثالثة مجالس قضائية خاصة للنظر في القضايا المصنفة على أنها 

إرهابية، وتحديد اإلجراءات المتبعة في هذه القضايا. كما تميز بـ:

 جعل التوقيف للنظر 12 يوما بدل من 48 ساعة )التوقيف لدى 
مصالح األمن(.

خفض سن الرشد الجزائي في جرائم اإلرهاب إلى 16 سنة.

تعديل تشكيلة محكمة الجنايات وجعل القضاة المحترفين  ◂
أغلبية )2/3(، علمًا أنَّ القضاة في قانون اإلجراءات الجزائية قبل 

قانون اإلرهاب كانوا بنسبة )4/3(.33

منح االختصاص للمحاكم العسكرية. ◂

كثرت احتجاجات الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية وهيئات 
المحامين على هذا القانون والمجالس الخاصة، وفرضت على النظام 

القائم إلغاءه. لكنه أدرج نصوصه ضمن قانون العقوبات بمقتضى 
األمر 95-11 تاريخ 25 شباط/فبراير 1995 مع إلغاء المجالس الخاصة.

تميزت مكافحة اإلرهاب باتباع المقاربة األمنية المبنية على نصوص 
قانونية وممارسات وطرق مخالفة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

تمس بمبادىء دولة القانون السيما في ما يتعلق بالفصل بين 
السلطات ومبدأ الشرعية، وسير العدالة.

إنَّ تعريف العمل اإلرهابي سواء الذي تضمنه المرسوم 92-03 أو 
المادة 87 من قانون العقوبات، فضفاض وغير واضح أو دقيق. إذ أدى 

33 محكمة الجنايات في الجزائر كانت تتشكل من ثالثة قضاة محترفين 
وأربعة قضاة شعبيين، ولكن بعد األزمة تم تعديل قانون اإلجراءات 

الجزائية وتقليص عدد القضاة الشعبيين إلى اثنين.

غموض األزمة
لم تكن األزمة في الجزائر واضحة في أذهان الكثير من الناس سواء 

داخل الوطن أو خارجه، بحيث تعامل معها الكثيرون على أساس 
أنها أزمة سياسية، وأنها كانت ظلما سلطه العسكر على حزب 
سياسي فاز في انتخابات حرة ونزيهة، في حين عملت السلطة 
القائمة على القول بأن األمر يتعلق بإرهاب وحرب ضد المواطن 

الجزائري، مستشهدة بالضحايا المدنيين من مثقفين وإعالميين 
وفنانين وحتى مواطنين عاديين.

لم تجد طروحات السلطة القائمة أصداء على مستوى الداخل أو 
الخارج، وعانت األمرين نتيجة العزلة التي فرضت عليها سواء من 
الدول العربية أو األوروبية، السيما وأن تيارا سياسيا له حظوة في 

أوروبا )حزب القوى االشتراكية( كان يدعو لحصار اقتصادي ضد الجزائر.

نظمت اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان التابعة للجنة الشؤون 
الخارجية واألمن وسياسة الدفاع في البرلمان األوروبي جلسة استماع 

يومّي 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 ببروكسل، شارك فيها 
محامون ونشطاء حقوق اإلنسان وصحافيون ومنتمون للجبهة 

اإلسالمية لإلنقاذ، وذلك بحضور ممثلين عن منظمتّي العفو الدولية 
والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان.

تم االستماع إلى كل من األستاذين مصطفى بوشاشي ومحمد 
طاهري وبعض المنتمين إلى الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في جلسة 
سرية بطلب منهم، باإلضافة إلى ممثل عن منظمة »صحافيون بال 
حدود«، وممثلة عن منظمة العفو الدولية، والصحفية عبابسة من 

الجزائر، والوزيرة السابقة ليلى عسالوي، واألستاذ بوجمعة غشير، 
وممثل االتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك في جلسة علنية.

أوضح األستاذ بوجمعة غشير موقفه في ما يخص قضية 
»المشروطية«، وربط التعاون بين االتحاد األوروبي والجزائر ببعض 

المسائل المتعلقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، باعتبار أن المتضرر 
األول هو المواطن البسيط الذي يعاني من قمع السلطة وهمجية 

اإلرهاب، ويضاف إلى محنته الحرمان من بعض المتطلبات األساسية 
في حياته اليومية.

في نهاية الجلسة وبعد التداول بين أعضائها، أعلن رئيس اللجنة 
المحامي الفرنسي أندري سوليي »أن الحقيقة في الجزائر ليست 

واحدة«.

بعدها، تم تنظيم بعثة للجزائر استمعت إلى الكثير من األطراف، 
وسلمها األستاذ علي يحي عبد النور رسالة من شيوخ الجبهة 

اإلسالمية لإلنقاذ، مما تسبب بضجة إعالمية وفرض على البعثة 
تمزيق الرسالة أمام كاميرات التلفزيون.

ظل الغموض سائدا، وتردد الجميع في اتخاذ موقف واضح تجاه 
الوضع. كما انقسم الناس داخل الوطن ما بين استئصاليين 

ومحاورين، وهو تصنيف تسبب بدوره في سقوط الكثير من الضحايا 
من كل فئة.

أنقذ إعالن بوش الحرب على اإلرهاب وأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 
النظام الجزائري من هذه الورطة، وفتح الباب أمامه إلدراج ما يجري 

في الجزائر ضمن اإلرهاب الدولي، السيما أنَّ من ينتمون إلى الجيش 
عوا  اإلسالمي لإلنقاذ والدراع المسلح للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ قد وقَّ
مع جهاز المخابرات هدنة سنة 1997. وبالتالي، لم تبق في الجبال إال 
المجموعات التي ليس لها نزاع سياسي مع السلطة، والتي تمارس 

أعماال إرهابية من دون أهداف سياسية واضحة، رَفَضها حتى الجيش 
اإلسالمي لإلنقاذ. وبالتالي، فإن تصنيف أعمالها باألعمال اإلرهابية 

مقبول ومبرر. 
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بالموازاة، قامت أجهزة المخابرات باالتصال بزعيم الجيش اإلسالمي 
لإلنقاذ »مدني مزراق«، واتفقت معه على هدنة بدأت سنة 1997 

وبقيت من دون غطاء سياسي وقانوني حتى سنة 1999.

تعديل دستور سنة 1989 الذي نص على ما يلي:

أ.  حظر إنشاء األحزاب على أساس ديني. 

ب.  إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ُيعين ثلث أعضائها من قبل رئيس 
الجمهورية، وذلك تحسبا لفقدان رئيس الجمهورية األغلبية في 

الغرفة السفلى، وخشية من أن يشكل الثلث المعين عقبة أمام 
بعض المشاريع.

ج. فصل القضاء اإلداري عن القضاء العادي وإنشاء مجلس الدولة.

د. صدور األمر 95-12 تاريخ 25 شباط/ فبراير 1995 المتضمن تدابير 
الرحمة.

 ج. العودة إلى الشرعية عن طريق االنتخابات الرئاسية سنة 1995.

هـ. إنشاء المحافظة السامية لألمازيغية.

حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

عندما تولى رئاسة الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صدر القانون 
99-08 تاريخ 13 تموز/يوليو 1999 المتعلق باستعادة الوئام المدني، 

وهو القانون الذي سويت بمقتضاه الوضعيات القانونية ألفراد 
ع على هدنة مع  الجيش اإلسالمي لإلنقاذ، والذي سبق أن وقَّ

المخابرات. أما الوضعية السياسية فال تزال غامضة ومحل جدل بين 
السلطة وزعيم الجيش اإلسالمي لإلنقاذ.

المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عن طريق  ◂
استفتاء.

صدور األمر رقم 06-01 تاريخ 27 شباط/فبراير 2006 المتضمن تنفيذ  ◂
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

المبادرات غير الرسمية

بالتوازي مع الجهود الرسمية، قامت مجموعة من األحزاب )األحزاب 
الكبرى التي سبق أن قاطعت ندوة الوفاق الوطني(، باإلضافة إلى 

المحامي علي يحي عبد النور وأنور هدام ممثال عن الجبهة اإلسالمية 
لإلنقاذ، بعقد اجتماع في روما بمقر منظمة »سانت إيجيديو«. نتج عنه 

ما عرف بعقد روما، وهي وثيقة تقترح حال لألزمة في الجزائر.

رفضت الحكومة الجزائرية هذه الوثيقة واعتبرتها باطلة، إذ كانت 
محال النتقادات االستئصاليين الشديدة، وأدت إلى تنظيم انقالب على 

األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري.

قضايا حقوق اإلنسان التي أفرزتها محاوالت حل األزمة أو 
الخروج منها

في محاولتها الخروج من األزمة، وبعد اعتماد الحل األمني، نحت 
الحكومة نحو الحلول السلمية بحيث سنت قانون الرحمة سنة 

1995 ثم قانون الوئام المدني سنة 1999. ومن أجل إعطاء المسعى 
السياسي بعدا جماهيريا، اقترح الرئيس بوتفليقة ميثاقا عرف 

بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تم عرضه على االستفتاء 
الشعبي بتاريخ 2005-09-29.

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا في آب/أغسطس 2005 بعنوان 
»الجزائر: الرئيس يدعو إلى استفتاء عام إللغاء جرائم الماضي«.

هذا التعريف إلى تجريم الكثير من األعمال المشروعة، مثل جمع 
التبرعات في المساجد، وإبداء الرأي حول بعض القضايا وبعض 

التصرفات والممارسات.

مست هذه المقاربة بحقوق اإلنسان، بحيث تم تصنيف الكثير من 
األفعال في خانة اإلرهاب بصورة تعّسفية. كما أنها قلصت الحريات 

الخاصة والعامة وأغلقت األبواب أمام المجال السياسي وتجاهلت 
مبادىء دولة القانون، في حين أن محاربة اإلرهاب تهدف أساسا إلى 

حماية حقوق اإلنسان. 

عملت مصالح الشرطة والدرك والجيش في إطار قوى مدمجة 
على محاربة اإلرهاب ومسانديه والمتعاطفين معه، كما تم تجنيد 
مواطنين عاديين وتسليحهم في تنظيم عرف بـ “الوطنيين”، تم 

تكليفه بمحاربة اإلرهاب. وسع ذلك دائرة االنتهاكات، وصعب من 
عملية تحديد المسؤوليات.

المحاوالت السياسية من أجل وقف نزيف العنف

ندوة الوفاق الوطني

تمت الدعوة إلى ندوة سميت بندوة الوفاق الوطني لضبط معالم 
مرحلة انتقالية. ُوجهت الدعوة لألحزاب والجمعيات االجتماعية 

ن خالل الندوة شخص لرئاسة  والمهنية، وكان من المخطط له أن ُيعيَّ
الدولة. ولم يكن هذا الشخص سوى عبد العزيز بوتفليقة الذي 

قبل بالعرض، ولكنه انسحب في آخر لحظة بحجة أن األحزاب الكبرى 
رفضت حضور الندوة، وأنَّ تعيينه لن يكون سوى من قبل أحزاب 

صغيرة قليلة الشأن والنفوذ، وجمعيات اجتماعية ومهنية ال صدقية 
وال تأثير لها في المجتمع.

أحدث انسحاب بوتفليقة إرباكا لدى أصحاب القرار الذين اتفقوا على 
ترشيح اليامين زروال، الذي كان يمارس آنذاك مهام وزير الدفاع لتولي 

رئاسة الدولة.

ثم صدر المرسوم الرئاسي 94/40 المؤرخ بـ29 كانون الثاني/ يناير 
1994 والمتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة االنتقالية 
التي تمتد ثالث سنوات. سعت األرضية إلى تلبية األهداف السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية واألمنية والتشريعية.

 وبناء على المصادقة على أرضية الوفاق الوطني، تم تعيين األمين 
زروال رئيسا للدولة بموجب اإلعالن الصادر عن المجلس األعلى للدولة 

المؤرخ بـ 30 كانون الثاني/يناير 1994. وعليه، فإن مهمة المجلس 
األعلى للدولة الذي تأسس بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد 

قد انتهت، لتدخل الجزائر في مرحلة انتقالية.

في المساعي خالل المرحلة االنتقالية برئاسة اليمين زروال، تم ما يلي:

فتح الحوار مع قادة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ )الذين كانوا في  ◂
السجن(. 

قبل أن يكون رئيسا للدولة، وهو يتولى وزارة الدفاع، فتح اليمين 
زروال الحوار مع قادة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ الذين كانوا في السجن 

العسكري. وتم اإلفراج عن البعض منهم، ووضع عباسي مدني 
وعلي بلحاج في اإلقامة الجبرية. وبعد أن تولى رئاسة الدولة، أعلن 

عن نيته في االستمرار في مسعاه، لكنه اصطدم بمواقف أفراد من 
محيطه القريب، بمن فيهم رئيس حكومته رضا مالك. لهذا السبب، 
استقالت الوزيرة ليلى عسالوي، واستمر الضغط على الرئيس زروال 
من طرف الفئة التي عرفت آنذاك باالستئصاليين من داخل الحكم، 

وامتدادتهم في وسائل اإلعالم وبعض المنظمات. وقد استغل 
صدور رسالة من علي بلحاج موجهة للمسلحين في الجبال لإلعالن 

عن وقف الحوار.
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أصبح هذا الميثاق مرجعًا لعدة نصوص قانونية تهدف إلى تسوية 
وضعية المسلحين الذين يسلمون أنفسهم طواعية، أو المحكوم 

عليهم نهائيا، أو الذين يقبعون في السجون ولم يتم الحكم 
عليهم بعد، باإلضافة إلى تعويض الضحايا، وأهالي المسلحين 

الذين تم القضاء عليهم، وكذلك عائالت المخفيين قسرا. ومن أهم 
النصوص األمر 06-01 تاريخ 27 شباط/فبراير 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق 

السلم والمصالحة الوطنية.

خلقت النصوص المذكورة أعاله -وإن ساهمت في مغادرة الكثير 
من المسلحين الجبال- جوًا من االطمئنان لدى الكثير من عائالت 

المسلحين واألشخاص الذين بحثت عنهم مصالح األمن، وأدت 
بالتالي إلى تهدئة نسبية ألعمال العنف. ولكنها، من منظور حقوق 

اإلنسان، ضّحت بالعدالة والحقيقة والذاكرة الجماعية على مذبح 
التسوية السياسية، ألنها تضمنت تدابير إلعفاء الجماعات المسلحة 

من المقاضاة، وصفحت عن البعض على الرغم من مسؤوليتهم في 
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. كما أنها أعفت قوات األمن وأفراد 

الميلشيات التابعة للدولة التي ارتكبت انتهاكات لحقوق اإلنسان من 
المساءلة، بحجة أن ما قامت به كان لصالح البالد.

ربط ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما نستدل من اسمه، بين 
السلم والمصالحة الوطنية. وإذا كان السلم هدف جميع المواطنين 

والمواطنات، فإن المصالحة الوطنية تعني بالدرجة األولى أطراف 
األزمة وضحاياها. وأعد النظام السياسي الميثاق في غياب هؤالء ولم 

يطرحه للنقاش العام، كما مرره عن طريق استفتاء شعبي. وكان 
مشكوك في عدد المصوتين في االستفتاء، لذلك جاء معبرا أساسا 

عن وجهة نظر السلطة والمستفيدين من إجراءاته. 

تؤكد األحزاب الموالية للرئيس باستمرار أن المصالحة التي وقعت في 
الجزائر من فعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحده، وهي بموقفها 

تعتقد أنها ترفع من شأن الرئيس. لكن هذا الموقف يقلل من 
المسعى، ألن المصالحة الحقيقية تنبع من قناعة الكل، وتشكل حالة 

وجدانية ينخرط فيها ويعمل على صيانتها الجميع.

لم يمرر رئيس الجمهورية النصوص التطبيقية لميثاق السلم 
والمصالحة الوطنية على البرلمان، بل ضمنها أمرا رئاسيا صادرا 

بتاريخ 27 شباط/فبراير 2006 تحت رقم 06-01. وكان هذا األمر وال يزال 
محل انتقادات ورفض من قبل الحقوقيين والضحايا. وذلك كونه:

يكرس الالعقاب ويحرم الضحايا من حقهم في اللجوء للعدالة. . 1

يتضمن األمر أحكاما ترمي إلى إعفاء قوات األمن وأفراد الجماعات 
المسلحة على السواء من المساءلة حول االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان، مما جعل أحكامه تضحي بمبدأ العدالة على مذبح 
التسوية السياسية وتتعارض مع التزامات الدولة الجزائرية بمقتضى 

القانون الدولي.

إضافة إلى إجراءات العفو التي تضمنها، فإن المادة 45 منه منعت 
متابعة عناصر الجيش واألمن، واعتبرت أنَّ ما قامت به هذه العناصر 

»أعمال ُنفذت من أجل حماية األشخاص والممتلكات، ونجدة األمة 
والحفاظ على مؤسسات الجمهورية«. وبالتالي فإن األمر كرس 

الالعقاب، وحرم ذوي الحقوق من ضحايا القتل أو المخفيين قسرا من 
المطالبة بإقامة العدل. 

يحرم الجزائريين والضحايا من معرفة الحقيقة. 2

جاء األمر خاليا من أي التزام من قبل الدولة بالتحقيق في االنتهاكات 
الجسيمة التي ارتكبت خالل عشرية كاملة، مما عزز مناخ اإلفالت من 

العقاب.

كما حرم ذلك ذوي ضحايا اإلخفاء القسري من حقهم في معرفة 
مصير ذويهم، وذلك بسبب ما فرض عليهم من قبول لفكرة 

وفاتهم، السيما التوقيع على ذلك في محضر. وخلق هذا األمر وضعا 
إنسانيا صعبا ومعقدا، بحيث أن بعض العائالت ترى أن قبول فكرة 
موت المخفي واإلمضاء على ذلك في محضر هو بمثابة شراكة في 
قتل المخفي، وبالتالي ليس بإمكانها قتل المخفي قسرا ولو على 

الورق. وعلى الرغم من أن الدولة منحت تعويضات مادية لعائالت 
ضحايا اإلخفاء القسري، فإنَّ ذلك ال يمكن أن يشكل بديال كافيا لحق 
هذه العائالت في معرفة الحقيقة -ولو كانت مرة- ويكفيها عندئذ 

إقامة العزاء والصبر على ما نزل بها. كما أن األمر لم يتضمن ترتيبات 
إلعادة تأهيل هذه العائالت نفسيا، وال يمكن للتعويض وحده أن 

يشكل بديال عن اإلنصاف الكامل الذي يتعدى مجرد حق عائالت 
الضحايا إلى حق المجتمع في المطالبة بتوفير ضمان عدم تكرار مثل 

هذه اإلخفاءات. وتجدر اإلشارة إلى أن هيئات األمم المتحدة قدمت 
أكثر من عشرين توصية تتعلق بالمطالبة بتحقيق معمق ومستقل 

في حاالت اإلخفاء القسري.

كما يحرم األمر الجزائريين من معرفة حقيقة ما حدث، وأسبابه 
والمتسببين فيه من أشخاص ومؤسسات وممارسات.

يعمل على طمس الذاكرة الجماعية.. 3

ُيعاقب بالحبس والغرامة كل من يستعمل من خالل تصريحاته أو 
كتاباته أو أي عمل آخر جراح المأساة الوطنية، أو يعتد بها للمساس 

بمؤسسات الجمهورية، أو إضعاف الدولة، أو المساس بكرامة أعوانها 
الذين خدموها بشرف، أو تشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية 

)المادة 46 من األمر(.

لم يجرم عمليات االغتصاب والزواج القسري، على الرغم من العدد . 4
الهائل من المغتصبات والمتزوجات قسرا من إرهابيين.

تجاهل التأهيل النفسي للضحايا وأسرهم.. 5

 تجاهل حاالت االعتقال في الصحراء من دون محاكمة، وحالة . 6
المطرودين من العمل ألسباب سياسية.

تجاهل دور السياسات والمؤسسات والممارسات في األزمة . 7
وجعلها بمنأى عن المحاسبة والتطهير وإعادة التأهيل، أي أنه لم 

يتضمن أية ضمانات بعدم تكرار األزمة.

اإلنســان  حقــوق  بمجــال  المرتبطــة  النقاشــات  أهــم 
والديمقراطية التي جرت خالل األزمة

هل يحق لمن ينتهك حقوق اإلنسان  االستفادة من منظومة  ◂
حقوق اإلنسان؟

أين تندرج األعمال اإلرهابية، في خانة حقوق اإلنسان أم في خانة  ◂
اإلجرام؟

ماهي حدود حرية اإلعالم في مجتمع يعاني من اإلرهاب، وما  ◂
المطلوب منه؟ وهل هو مروج لإلرهاب، أو مجرد ناقل لما يجري؟

هل يمكن المراهنة على أن األحزاب الدينية يمكنها تبني النهج  ◂
الديمقراطي والمبادىء الديمقراطية في الممارسة السياسية؟

هل يؤدي تمكين األحزاب الدينية من الحكم إلى كشف عيوبها  ◂
وعجزها، وبالتالي فقدان تأثيرها التعبوي؟

هذه هي أهم المواضيع التي كانت محط نقاش وجدل بين الطرفين 
االستئصالي والمحاور خالل األزمة الدموية، وهو نقاش لم يسفر عن 

أية نتيجة ُيعَتد بها إلى يومنا هذا.
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تريد السلطة تبرير ما يقوم به أعوانها من تجاوزات، وانتقاد نشطاء 
حقوق اإلنسان الذين يدينون ذلك، باعتبار أن ما قامت به هو حماية 

للمجتمع من األعمال اإلرهابية، وبالتالي فإن إدانتها على هذه األعمال 
تضعها في نفس الخانة مع اإلرهابيين. انتشرت هذه الفكرة حتى 

في أوساط البعض من النخبة التي ترى أن من ينتهك حقوق اإلنسان 
اليحق له االستفادة من مبادئها.

وهذا ما يطرح اإلشكالية التالية: كيف يمكن محاربة اإلرهاب في إطار 
دولة القانون؟

في تصريح لألستاذ بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق 
اإلنسان سنة 1997 حول أكثر قضايا حقوق اإلنسان إلحاحا في تلك 

الفترة، أكد على أن اإلخفاء القسري وعمليات القتل خارج إطار 
القانون هي األكثر إلحاحا. ورد عليه رئيس المرصد الوطني لحقوق 

اإلنسان )مؤسسة وطنية تابعة لرئاسة الجمهورية( بالقول إن األعمال 
اإلرهابية هي األكثر إلحاحا في الوقت الراهن.

وأكد األستاذ غشير في حوارات صحفية ومناظرات أنه بتصريحه هذا 
ال يقلل من فظاعة األعمال اإلرهابية ويعتبرها من أشد االنتهاكات 

لحقوق اإلنسان، وأّن محاربتها والقضاء عليها يخدمان قضية حقوق 
اإلنسان، لكن ال يضعانها في خانة قضايا حقوق اإلنسان. كما اعتبرها 

أعماال إجرامية ألن مسائل حقوق اإلنسان تخضع لمنظومة قيم ذات 
أبعاد إنسانية تلزم األفراد والدول باحترامها ورعايتها وتطويرها، 

في حين أن األعمال اإلرهابية تندرج ضمن األعمال اإلجرامية. فالكل 
مطالب بمحاربتها والقضاء عليها، وينبغي أن تعالج ضمن نصوص 
قانون العقوبات أو القوانين الخاصة لمحاربته، ومن يقومون باألعمال 

اإلرهابية هم أشخاص أو مجموعات من خارج مؤسسات الدولة. 
واليمكن أن يطلب من إرهابي احترام حقوق اإلنسان، ألنه أصال غير 

معني بمنظومتها. 

اإلعالم واألخبار األمنية
َض العديد من الصحفيين لعمليات اغتيال من قبل الجماعات  تعرَّ
المسلحة، وأصبحوا هدفا لها، كما كانوا موضع متابعات قضائية 

وحبس. وتعرضت الكثير من الجرائد للغلق المؤقت أو النهائي 
من طرف السلطة، ال لسبب سوى نشر أخبار عن عمليات إرهابية أو 

عمليات قامت بها مصالح األمن والجيش.
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األحداث واتباع استراتيجية رباعية األبعاد للتصدي لكل طارئ. فحاولت 
فئة من نظام الحكم العمل على إضفاء الطابع األخالقي على الحياة 

االقتصادية، السيما بعد تناول وسائل اإلعالم الوطنية والدولية 
الكثير من قضايا الفساد التي ذكرت فيها أسماء لوزراء ومسؤولين 

سامين في الدولة.

وفي نفس الوقت، عملت الحكومة على إضفاء الطابع االجتماعي 
لحركة الشباب الغاضب خالل كانون الثاني/يناير 2011، بحيث تم 

استبعاد أي هدف سياسي لألحداث، وُعِمل على إفراغ كل المطالب 
المعبر عنها من شحنتها السياسية.

فكل المحاوالت الرامية إلى إخراج الشعب الجزائري إلى الشارع 
للمطالبة بتغيير النظام، سواء بدعوات من بعض الجهات المعارضة 

أو عبر شبكة التواصل االجتماعي »فايس بوك«، باءت بالفشل. وجعل 
ذلك السلطة تعزز طرحها القائل بأن الجزائر »حالة استثنائية« في 

المنطقة، وبأنه ليس للمطالب الشعبية أية صبغة سياسية. وراحت 
الحكومة تستبق األحداث بإقرارها لجملة من اإلجراءات مست كل 

المجاالت والقطاعات في محاولة منها ألخذ زمام المبادرة والتحكم 
في الوضع الداخلي.

وهكذا، ُسّجلت أحداث 5 كانون الثاني/يناير 2011 في خانة »المطالب 
االجتماعية البحتة« بترويج النظام لفكرة أن احتجاج الشارع الجزائري 
راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، السيما الزيت والسكر. 

وذلك نظرًا لتزامن األحداث مع قرار إلزام التجار بفوترة السلع الغذائية، 
والتعامل بالشيك. فظهر مصطلح »احتجاجات الزيت والسكر« الذي 

اعتمد كتسمية شبه رسمية لما عرفته الجزائر من غضب شعبي 
مطلع سنة 2011. 

دعمت لجنة التحقيق البرلمانية حول األحداث هذا االتجاه في تقريرها، 
متهمة صراحة تجار الجملة للمواد الغذائية بالوقوف وراء أحداث 

الشغب التي عرفتها البالد في كانون الثاني/يناير 2011، واعتبرتهم 
الفئة المعنية بالفوترة والتعامل بالشيك. فقطعت بذلك الطريق أمام 

أي تفسير سياسي قد يظهر. لكن حقيقة األمر هي أن أحداث كانون 
الثاني/يناير 2011، وإن لم تظهر خاللها مطالب سياسية واضحة، لكنها 

تعبير واضح عن رفض األداء السياسي وطريقة تسيير الشأن العام.

الخطوة األولى نحو االنفتاح
على الرغم من الغليان الذي عرفه الشارع والمطالب السياسية من 

أجل التغيير، فإنَّ السلطة الحاكمة لم تقدم أية تنازالت سياسية. 
واكتفت بتاريخ 03 شباط/فبراير 2011، وعلى إثر اجتماع مجلس الوزراء 
برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، برفع حالة الطوارىء المعمول 

بها منذ 09-02-1992. تصدر هذا المطلب جدول أعمال نشطاء حقوق 
اإلنسان لسنوات، كما تم تقديم وعود بالعمل على توسيع مشاركة 

المواطنين في الحياة العامة، وفتح وسائل اإلعالم الحكومية أمام 
مختلف تيارات الفكر السياسي. 

وفي واقع األمر أن اإلعالن عن رفع حالة الطوارئ لم ُيجسد على أرض 
الواقع، واحتفظ النظام السياسي بنفس السلوك إزاء أي حراك 

سياسي خارج أحزاب المواالة، بحيث أن المسيرات ممنوعة، وإن حدث 
وتجرأت مجموعة على ذلك، تقمع فورًا وبقوة. وكذلك الحال بالنسبة 
لالجتماعات في القاعات، فهي تخضع للترخيص المسبق الذي بدوره 

يخضع لعدة عوامل. ومن النادر الحصول على الترخيص، كما أن 

4. الجزائريون يتنشقون 
نسائم الربيع العربي

في األســبوع األول من شــهر كانون الثاني/يناير 2011، قامت مظاهرات 
شــبابية في مدينة وهــران، المدينة الثانية في الجزائر من حيث 
األهمية. ولم يمض األســبوع الثاني إال وباتت كل مدن الشــمال 

وبعض مدن الجنوب مســرحا لمواجهات بين الشــباب وقوات 
األمــن، تم خاللها تخريب مبــان عمومية ونهب مخازن ومحال. كانت 

الحصيلة قتيلين، واعتقال أكثر من 500 شــاب، وخســائر مادية تتعدى 
قيمتها المليار دوالر.

اتسمت هذه المظاهرات بالعفوية وانعدام التأطير وعدم الوضوح 
في المطالب، كما أنها لم تكن قوية بشكل كاٍف لجذب وتجنيد 

قطاعات أخرى لصفوفها. لكن تزامنها مع سقوط الرئيس بن علي 
في تونس في 14 كانون الثاني/يناير 2011، واندالع ثورة 25 كانون 

الثاني/يناير 2011 في مصر، كانا فرصة لخلق وضع سياسي جديد في 
الجزائر. كما اتسمت الفترة التي سبقت كانون الثاني/يناير 2011 بغلق 

المجال السياسي، وتسجيل بعض التراجع في المكاسب الدستورية، 
منها التعديل الذي أجراه رئيس الجمهوية سنة 2008 على المادة 74 
من الدستور المحددة للعهدة الرئاسية بعهدتين، وهي اإلمكانية 

التي فتحت الباب أمامه للترشح لعهدة ثالثة في الربع السنوي األول 
من سنة 2009.

أغلق تعديل المادة 74 من الدستور باب األمل في التداول على 
السلطة، وحرم مسار التقويم الوطني من تحقيق مكاسب إضافية 

على درب الديمقراطية.

ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، لكنه لم يحصل على 
اإلجماع المطلوب، مما عمق القطيعة مع المجتمع، وزاد من درجة 

السخط الشعبي، السيما أنَّ السنوات التي سبقت 2011 عرفت حركات 
اجتماعية كثيرة. وفي سنة 2011، اتسعت رقعة اإلضرابات لتشل 

المصالح العامة وتؤثر على وتيرة سير المؤسسات، بحيث دخل على 
الخط األطباء وموظفو العدالة وموظفو المالية والحرس البلدي 
والوطنيون )جهاز مسلح جند خالل العشرية السوداء لمكافحة 

اإلرهاب(. إلى جانب ذلك، حدثت حاالت حرق أشخاص ألنفسهم على 
طريقة البوعزيزي في تونس، بحيث ُسجلت خالل شهر كانون الثاني/

يناير 2011 ست حاالت. ولكن، لم يكن لكل هذه الحركات أي مطالب 
خارج المطالب االجتماعية والمهنية.

وباإلضافة إلى ذلك، ظهرت حركة غير معتمدة عرفت باسم 
»التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية«. وضعت هذه الحركة 
على رأس جدول أعمالها تنظيم مسيرة كل يوم سبت للمطالبة 

بالتغيير. كما أن طالبًا من جامعات كثيرة دخلوا في إضرابات شلت 
جامعات عدة. وقد سمعت نداءات ورفعت شعارات في مسيرات 

السبت وإضرابات الطلبة، إذ طالبت بعض الفئات االجتماعية برحيل 
النظام، ولكن بصورة محتشمة. والواقع أن ضعف هذه الحركة، 
وغياب الشباب عنها وعدم تبنيهم لها، وعدم اهتمام الطبقة 

السياسية بمسار التغيير، ووضع المعارضة المتسم بالضعف 
والتفرقة، وتزعم نفس الوجوه التي كانت دائما تتصدر الواجهة 

اإلعالمية لهذه الحركة، وعجزها عن التجنيد وعن ابتكار طرق جديدة 
له، ورغبة هذه الحركة في نقل تجارب اآلخرين وحسب، جميعها 

عوامل ساهمت في خلق جو من االطمئنان النسبي لدى السلطة.

وعلى الرغم من االطمئنان الذي شعرت به السلطة، فإنَّ رياح الربيع 
العربي ظلت تشكل مصدر إزعاج لها، لذلك عملت على استباق 
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الوعد بفتح وسائل اإلعالم الحكومية لم ُيجسد إلى حد كتابة هذه 
السطور. وال تزال وسائط اإلعالم المختلفة حكرا على األصوات المادحة 

للنظام والمشيدة بإنجازاته وإنجازات فخامة رئيس الجمهورية.

وبتاريخ 15-04-2011، التاريخ المصادف للذكرى الثانية عشر النتخابه، ظهر 
الرئيس على شاشة التلفزيون وألقى خطابا أقر فيه بأنَّ »الديمقراطية 

والحرية والعدالة ودولة الحق والقانون مطالب مشروعة ال يسوغ 
ألي كان تجاهلها ]...[ وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى تستوقفنا 

رياح اإلصالح االقتصادي واالجتماعي وكذا السياسي«.

كما وسع دائرة الوعود في هذه المناسبة، بحيث شملت تعميق 
المسار الديمقراطي، واالرتقاء بالنظام االنتخابي، وإشراك المواطنين 

في اتخاذ القرارات. وأكد على ما يلي: »إن المسعى هذا سيشمل 
أيضا توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل 

نشاطها وتنظيمها من أجل إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في 
المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين 

 والسلطات العمومية. 
وريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسّير نشاط الجمعيات، 
أدعو منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات التي تخولها 
رسالتها من خالل االنخراط من اآلن ضمن هذا المنظور. كما ينبغي 
أن يصبح احترام حقوق اإلنسان انشغاال دائما لدى مختلف الرابطات 

والجمعيات الوطنية المتكفلة بهذا الشأن. وسيتم تأمين كافة 
الظروف لتمكينها من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه أفضل. 

ويتعين على المؤسسات واإلدارات المعنية أن تسهم في ذلك على 
أكمل وجه.

وأكد مرة أخرى على انفتاح وسائل اإلعالم على مختلف تيارات الفكر 
السياسي. وأخيرا تناول ضرورة تعديل الدستور عن طريق لجنة 

دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء القانون 
الدستوري، وانتخابات تشريعية تجرى في ربيع 2012. 

لكن المثير لالنتباه في الخطاب هو أنه يجعل العهدة الرئاسية بمنأى 
عن حركة التغيير، بحيث ال ُيخضع العهدة الرئاسية النتخابات مبكرة 

تماشيا مع التغييرات التي سوف تحدث.

قاد الرئيس بوتفليقة ما سماه باإلصالحات بنفسه، بحيث غير العديد 
من القوانين، لكن بحسب هوى السلطة. فالقوانين الجديدة جاءت 
مخيبة لآلمال، ومخالفة تماما للوعود التي تضمنها الخطاب، ومنها 
ما سجل تراجعا كبيرا على مستوى مكتسبات سابقة مثل قانون 

الجمعيات.

ب اللجنة الدستورية المعلن عنها في خطابه على الرغم  ولم ُتَنصَّ
من إجراء مشاورات على مرحلتين، وعلى الرغم من نشر رئاسة 

الجمهورية لمسودة تتضمن بعض التعديالت التي ال تعبر عما يصبو 
إليه الجزائريون.

الوضــع الراهن للحقــوق والحريات في الجزائــر وتأثيره 
على الخطاب السائد 

يتطور المجتمع الجزائري في ظل وجود نظام سياسي يعيش 
في أزمة حادة متعددة األبعاد، منشغل بشكل رئيسي في 

تسيير توازناته الداخلية. شكل هذا الوضع عائقا أمام بناء دولة 
عصرية، تكون مهامها إنتاج نموذج حكم يضمن التنمية البشرية 

المستدامة عن طريق توفير مناخ ومؤسسات مسايرة للتطورات 
المطلوبة للدولة الديمقراطية، وتنمية عالقتها بالقطاع الخاص 

والمجتمع المدني، واالعتراف بهذا األخير كشريك أساسي في 
العملية الديمقراطية. أدى كل ذلك إلى تدهور الهياكل السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، وهو األمر الذي يهدد بعدة مشاكل قد 
يستحيل تداركها.

على مستوى النصوص 

على مستوى النصوص، يتمتع الجزائري بالعديد من الحقوق التي 
تغطي حقوقه الفردية والجماعية. وقد صادقت الجزائر على الغالبية 

العظمى من االتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك 
البروتوكول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل األفراد، كما انضمت 
لالتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب دون تحفظ. وأصدرت اإلعالن 

المنصوص عليه بمقتضى المادتين 21 و22 منها بشأن اختصاص 
لجنة مناهضة التعذيب في استالم ودراسة مراسالت أي دولة طرف 

ضد دولة طرف أخرى، أو المقدمة من قبل أفراد، أو لحسابهم. وينص 
الدستور الجزائري بدوره على كافة الحقوق والحريات.

على مستوى الممارسة

على الرغم من ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمنصب رئيس 
الجمهورية كمرشح حر، فإنَّ أحزابا ثالثة هي جبهة التحرير الوطني، 

والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، والتي تشكل 
في مجملها األغلبية الساحقة في البرلمان والمجالس المنتخبة، 

شكلت تحالفا حول الرئيس سمي بـ»التحالف الرئاسي«. تسبب هذا 
التحالف بغلق المجال السياسي أمام األحزاب األخرى والجمعيات التي 

ال تدور في فلك السلطة، بحيث تم توقيف اعتماد أحزاب جديدة، 
ووضع عراقيل أمام األحزاب المعتمدة للقيام بنشاطاتها، وكذلك 

األمر بالنسبة للجمعيات.

حدد دستور سنة 1996 العهدة الرئاسية لمدة خمس سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة بموجب المادة 74 منه. ولكن، وقبل نهاية 

العهدة الثانية، عمد رئيس الجمهورية إلى تعديل المادة 74 من 
الدستور حتى يتمكن من الحصول على عهدة ثالثة. أثار هذا 

التعديل تبدد الكثير من الفئات االجتماعية والسياسية؛ ألنه اعُتبر 
تراجعا على مكسب ديمقراطي هام متمثل في التداول على 

السلطة، مما جعل الرئيس في أحد تدخالته في تجمع شعبي يوحي 
بأن عهدته الثالثة هي العهدة األخيرة بالنسبة إليه34. كما أوحى 

بأنه ال بد من التفكير في تسليم المشعل للشباب ضمن الشرعية 
الديمقراطية بدل الشرعية التاريخية. ولكن، مع اقتراب نهاية العهدة 

الثالثة، أعلن ترشحه لعهدة رابعة استجابة لرغبة الشعب الجزائري 
بحسب قوله، مما أثار استياء شريحة كبيرة من المجتمع وظهور 

تنظيمات مناهضة للعهدة الرابعة.

تداعيات العهدة الرابعة وتأثيرها على الحقوق والحريات

أ. ما قبل االنتخابات

وقعت عدة احتجاجات وحركات رافضة لترشح الرئيس لعهدة رابعة، 
أهمها تكتل بعض الجامعيين، وتأسيس حركة »بركات« التي تضم 

شريحة واسعة من المواطنين من مهن مختلفة، والتي أطرت 
نفسها طبقا ألرضية تشرح أسباب إنشائها وأهدافها.

قمعت مصالح األمن وقفات الجامعيين ومسيرات حركة بركات بشدة. 
وخالل كل مسيرة تنظمها، تم توقيف البعض من المشاركين 

والتحقيق معهم وتحديد هويتهم. 

ولم تسلم وسائل اإلعالم الرافضة للعهدة الرابعة من القمع، بحيث 
أنه تم غلق القناة التلفزيونية »األطلس«، وحرمان بعض الجرائد 

الورقية من اإلشهار، مما أدى إلى خنقها، كما كانت حال »الجزائر نيوز«. 

طلب وزير اإلعالم شخصيا من الشركات الخاصة عدم التعامل مع 
الصحف التي تنتقد السلطة، مما أدى إلى تقليص ملحوظ في المادة 

اإلشهارية حتى لدى الجرائد الكبيرة مثل جريدتي الخبر والوطن.

34  خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقة في مدينة سطيف.
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ب. ما بعد االنتخابات

بحسب النتائج الرسمية، فاز الرئيس بوتفليقة باالنتخابات على 
منافسه الرئيسي على بن فليس، الذي طعن في االنتخابات بالتزوير 

وأصدر كتابا أبيضًا حول العملية االنتخابية.

رفضت أحزاب كثيرة العهدة الرابعة ونتائجها وشرعية الرئيس 
بوتفليقة، وتكتلت في جبهة للمعارضة. يعرف التكّتل باسم 

“تنسيقية الحريات واالنتقال الديمقراطي”، وقد أنشأت التنسيقية 
بدورها لجنة لمتابعة هذا الوضع الذي أثر على الحقوق السياسية 

للفرد الجزائري وحتى على المساواة بين الجزائريين. فالتمييز 
الممارس مرتبط بالوالء للرئيس والجهة الجغرافية التي ينحدر منها 

ومدى قربها من المدينة وبعدها عنها. 

كما أفقد الجزائريون حقهم في األمن واألمان، مما تسبب في تراجع 
مجال الحق في حرية التعبير والرأي، واالجتماع والتظاهر. وأدى 

إلى المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسان 
والنقابيون وطالبو الشغل وكاشفو الفساد، والتضييق على عمل 

الجمعيات، والضغط على العدالة واستعمالها لقمع أي تعبير رافض 
للواقع والناطقين بصوت يخالف ما تروج له السلطة.

األحزاب والنقابات والجمعيات
نظريا، هناك حرية من أجل تكوين األحزاب والجمعيات والنقابات، 

لكن الواقع غير ذلك. فوزارة الداخلية تتعامل مع هذا الحق بأسلوبها 
الخاص، وتمنح االعتماد لمن تشاء وتتجاهل من تشاء وترفض من 

تشاء من دون أي احترام للضوابط القانونية. كما تمنح وزارة العمل 
االعتماد لتنظيم نقابي دون آخر. 

انقسمت األحزاب الموجودة على الساحة بين المواالة لرئيس 
الجمهورية وتمجيد إنجازاته من جهة، ومعارضته والطعن في  

إنجازاته من جهة أخرى.

إنَّ النقابات المستقلة موجودة في الميدان، وهي تمثيلية على 
مستوى المؤسسات، لكنها ال تشارك في الحوار االجتماعي، والسلطة 

ال تتعامل إال مع االتحاد العام للعمال الجزائريين على الرغم من تآكل 
شرعيته وانحسار وتقّلص تمثيله للطبقة العاملة.

إنَّ قانون الجمعيات رقم 06-12 المؤرخ بـ12كانون الثاني/يناير 2012، 
والذي صدر في إطار اإلصالحات، يطالب كل الجمعيات باالنسجام 

مع نصوصه. وقد جاء منسجما مع الثقافة السائدة في أذهان 
رجال السلطة في الجزائر، والمتمثلة في اعتبارها المجال العام من 

مجاالتها، ومنع أي تنظيم من اختراق هذا المجال. لذلك نص هذا 
القانون على منع الجمعيات في الجزائر من االهتمام بالسياسات 
العامة، وقد تجسد ذلك في القرارين اللذين اتخذهما والي والية 

وهران ضد جمعية المقيمين في حي “كنستال”، التي عملت على 
حماية غابة الحي، ومنع تحويلها إلى أبنية، فُجّمد نشاط الجمعية 

ألنها تدخلت في شؤون الدولة. وكذلك الحال بالنسبة لجمعية 
“الباهية” الواقعة في نفس المدينة والتي تعرضت لنفس اإلجراء 

القاسي بفعل لجوئها للقضاء إللغاء رخصة بناء سوق في قلب 
مساحة خضراء.

تعتبر السلطة في الجزائر أنَّ حماية المحيط والبيئة تدخل في 
شؤون الدولة، لذلك واجه هذا القانون الكثير من االنتقادات، السيما 

في مواجهة األحكام المتعلقة بالتأسيس والتمويل، والتمويل 
األجنبي على وجه الخصوص، والتعامل مع المنظمات الدولية.

لم يتخلص النظام السياسي في الجزائر من نظرته للجمعيات على 
أساس أنها منظمات جماهيرية تشكل امتدادا للحزب الحاكم، ولم 

يستوعب بعد أن الزمن قد تغير، وأن الجزائريين من خالل الجمعيات 

يريدون تكوين مجتمع مدني قوي يشكل قوة دفع واقتراح ومدرسة 
لممارسة المواطنة، وأن مفهوم المجتمع المدني يندرج ضمن مفهوم 

الدولة الحديثة. وبالتالي، ال يمكن فصل المجتمع المدني عن الدولة، 
ألنه ال وجود لدولة دون مجتمع، وال يستقيم مجتمع إال بوجود دولة.

الحقوق االقتصادية واالجتماعية
دولة غنية وشعب فقير

 في السنوات األخيرة الماضية، استفادت الجزائر من مداخيل كبيرة 
وهامة جدا نتيجة ارتفاع أسعار البترول، مما مكنها من توفير 

احتياطي صرف معتبر. لكن عدم وجود خطة للتنمية واقتصاد منتج 
خلق المفارقة ما بين الدولة الغنية والشعب الفقير. لذلك تعيش 

الجبهة االجتماعية غليانا كبيرا نتيجة تآكل القدرة الشرائية وارتفاع 
أسعار المواد األساسية، مما فرض على الكثير من القطاعات تنظيم 
إضرابات للمطالبة بتحسين الوضعية االجتماعية لمنتسبيها. وهذا 

على الرغم من الزيادة في األجور التي أقرتها الحكومة بعد أحداث 
كانون الثاني/يناير 2011 لمواجهة الربيع العربي.

عرفت سنة 2015 انخفاضا سريعا في سعر البترول، مما أدخل الجزائر 
في أزمة أدت إلى تفاقم األوضاع االجتماعية، وتراجع قيمة الدينار 

الجزائري، وازدياد قيمة فاتورة استيراد المواد االستهالكية.

جعل طغيــان االقتصاد الموازي وإضراره بالحركة االقتصادية 
الحكومة ترســم في قانون المالية التكميلي لســنة 2015. وطرح 

إمكانيــة صب المبالغ الماليــة الموجودة في حركية االقتصاد الموازي 
فــي البنوك مقابل إعفــاءات ضريبية أو ضريبة رمزية، لكن النداء لم 

يحقق النتيجة المرجوة.

تمس البطالة نسبة عالية من المواطنين، بحيث بلغت 18 بالمائة 
في صفوف النساء، و75 بالمائة لدى الشباب البالغين من العمر 

أقل من 30 سنة، وأغلبهم من خريجي الجامعات. ولجأت الدولة إلى 
حلول ترقيعية مؤقتة تمثلت في ابتكار صيغ توظيف في القطاعين 

ا للعمالة أثرت على مردود  االقتصادي واإلداري، مما ولد وضًعا هّشً
القطاعات المستقبلة للعاملين ضمن هذه الصيغ.

ال يسمح الحد الوطني األدنى لألجور، الذي حدد سنة 2009 من طرف 
الثالثية )الحكومة، أرباب العمل، االتحاد العام للعمال الجزائريين(، 

بمستوى معيشي الئق للعامل وأسرته، علما أن تمثيل العمال على 
مستوى الثالثية يقتصر على االتحاد العام للعمال الجزائريين وهو 
اتحاد موال لنظام الحكم. أما النقابات الحرة فهي مستبعدة من 
عمليات المفاوضات والحوار االجتماعي، كما أن أنشطتها مقيدة، 

وتطبق عليها إجراءات إدارية معرقلة، وتتعرض لمضايقات أجهزة 
األمن والقضاء.

ال تزال الجزائر تعرف أزمة سكن على الرغم من المشاريع المختلفة 
التي ُأطلقت، والعدد الهائل من المشاريع السكنية، والوعود 

المتعلقة بإنشاء مليوني مبنى سكني. فالعديد من األشخاص 
يقيمون في بيوت قصديرية )أحياء الصفيح( يقدر عددهم بحوالي 

1.2 مليون، وذلك بسبب تدني الميزانية المرصودة للسكن )ميزانية 
السكن أقل من ميزانية الدفاع الوطني بأربعين مرة سنة 2010(35، 

إضافة إلى سوء التخطيط والطريقة غير الشفافة في التوزيع. دفع 
ذلك المقررة الخاصة لألمم المتحدة حول السكن إلى حث الحكومة 

على مزيد من الشفافية في توزيع المساكن وإشراك المجتمع 
المدني في تحديد معايير االستفاذة من السكن االجتماعي36. 

35  قانون المالية لسنة 2010.
36 تقرير مقررة األمم المتحدة الخاصة بالسكن سنة 2011.
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كانت دمقرطة التعليم وال تزال من أعلى األصوات في الخطاب 
السياسي في الجزائر، وقد طالت نسبة التمدرس 97 بالمائة من 

األطفال الذين بلغوا سن السادسة، لكن المدارس الجزائرية تعرف 
نسبة عالية من التسرب المدرسي. كما أن األطفال في المناطق 

الريفية يعانون من صعوبة في التنقل إلى المدارس نتيجة بعدها 
عن أماكن إقامتهم. كما حرمت العديد من األسر بناتها من الدراسة 

لهذا السبب أو بسبب العجز عن مواجهة تكلفة التمدرس على 
الرغم من مجانيته، مما جعلها تلجأ إلى عملية تفاضلية في تمدرس 

ذكورها على حساب إناثها.

يواجه الجزائريون صعوبات كبيرة في الحصول على رعاية صحية ذات 
نوعية بسب عدم التكافؤ في التوزيع الجغرافي للمرافق الصحية37، 

وندرة األدوية، ونقص الهياكل، وسوء استقبال المرضى. وذلك فضال 
عن ظروف العمل السيئة التي يعاني منها مهنّيو الصحة نتيجة 

إهمال السلطة لهذا القطاع، كونهم وأهاليهم ال يعالجون في 
الجزائر ويتوجهون إلى الخارج من أجل معالجة أبسط األمراض. في 

حين يعاني بقية الجزائريين من تدهور حال المستشفيات العمومية 
وغالء تكلفة العالج في العيادات الخاصة.

الحقوق الثقافية
ظهرت القضية العرقية في الجزائر سنة 1949 خالل الحركة الوطنية، 

إال أن اندالع الثورة المسلحة سنة 1954 جعل الفرقاء يلتفون حول 
الهدف األسمى: استقالل الجزائر.

بعد االستقالل، لم يزداد االهتمام بهذا الموضوع، بل وعلى العكس 
من ذلك، وقع إنكار لوجوده. وقد عانى الكثيرون من الجزائريين 

األمازيغ من بعض التصرفات العنصرية، منها رفض تسجيل أبنائهم 
بأسماء أمازيغية، ورفض بعض النشاطات الفكرية والثقافية 

المرتبطة بالثقافة األمازيغية.

وأدى رفض إلقاء محاضرة لمولود معمري حول الشعر األمازيغي في 
20 نيسان/أبريل إلى ظهور الحركة الثقافية البربرية، باإلضافة إلى ما 

يعرف بالربيع البربري أو األمازيغي.

أنشأت سنة 1995 المحافظة السامية لألمازيغية، وعدل الدستور سنة 
2002 وأضيف البعد األمازيغي في الهوية الجزائرية، وتم االعتراف باللغة 
األمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية. وفي سنة 2003 أنشأ المركز 

البداغوجي واللغوي لتعليم اللغة األمازيغية.

وما تزال المطالبة شديدة وملحة بجعل اللغة األمازيغية لغة رسمية 
ثانية إلى جانب العربية، لكن النظام السياسي القائم لم يستجب 

لهذا لمطلب وتجاهلت مسودة التعديل المرتقب للدستور المطلب 
على الرغم من وجود شبه إجماع حوله.

حقوق المرأة
جعل تآلكل شرعية الرئيس وبحثه الدائم عن وعاء انتخابي له 

يستثمر في قضية المرأة، السيما وأن المرأة في الجزائر تمثل أكثر 
من 50 بالمائة من عدد السكان.

فمن حيث النصوص، إنَّ المرأة في الجزائر مساوية للرجل في 
جميع الحقوق عبر كل الدساتير التي عرفتها الجزائر. فالفوارق 

بين الجنسين في كل مجاالت الحياة تكاد تكون منعدمة، والمرأة 
موجودة في كل مجاالت الحياة، ومن أجل تعزيز تمثيلها في الحياة 
السياسية تم تعديل المادة 31 مكرر من الدستور بحيث جاء فيها:

37  تقرير اللجنة االستشارية لترقية حقوق اإلنسان بالجزائر.

“تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع 
حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة” وتمت إحالة كيفية 

تطبيق هذه المادة الدستورية على القانون.

وبمناسبة اإلصالحات التي أعلنها رئيس الجمهورية بتاريخ 2011-04-15 
صدر القانون العضوي رقم 12-03 في 12 كانون الثاني/ يناير 2012، وهو 
القانون الذي يحدد كيفية توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس 

المنتخبة. وجاء فيه:

المادة 02: يجب أال يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو 
مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة أدناه، 

بحسب المقاعد المتنافس عليها:

انتخابات المجلس الشعبي الوطني )الهيئة التشريعية(

 %20 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد.

%30 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد.

%35 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا. 

%40 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثالثين مقعدا.

%50 بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.

انتخابات المجالس الشعبية الوالئية ◂

 %30 عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا. 

%35 عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا.

انتخابات المجالس الشعبية البلدية ◂

%30 في المجالس الشعبية البلدية الموجودة في مقرات الدوائر 
والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة.

ومن أجل تجسيد ذلك عمليا، أكدت المادة 3 من نفس القانون على 
ما يلي:

توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد األصوات التي تحصل عليها 
كل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة 2 أعاله، وجوبا 

للمترشحات بحسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.

أما المادة 5 من القانون فجاء فيها: 

ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة ألحكام المادة 2 من هذا القانون 
العضوي.

وتشجيعا لألحزاب للقيام بذلك، أقرت المادة 7 من القانون إمكانية 
استفادتها من مساعدة مالية خاصة من الدولة، تكون طبقا لعدد 

مرشحاته المنتخبات في مختلف المجالس.

هذا القانون، وإن يعطي في مجمله دفعا قويا لحظوظ مشاركة 
النساء في الحياة السياسية، فإنه أهمل حق النساء في المناطق 
الريفية والبلديات الصغيرة في المشاركة في الحياة السياسية. 

وعليه فإن كل امرأة تريد ذلك عليها االنتقال إلى مدينة عدد 
سكانها أكثر من 20.000 نسمة. كما أنه يصطدم بعائق مرتبط 

بالثقافة السائدة ونظرة المجتمع إلى المرأة.

صادقت الجزائر على اتفاقية »سيداو« حول القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة مع بعض التحفظات التي تتعلق بالفقرة 2 من 
المادة 9 والمادة 16 والمادة 29 التي لم تنشر في الجريدة الرسمية.
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تم رفع التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 بمناسبة تعديل قانون 
الجنسية، بحيث أصبح بإمكان المرأة الجزائرية منح جنسيتها 

ألبنائها من شخص أجنبي )المادة 6 من قانون الجنسية(، كما يمكن 
للشخص األجنبي المتزوج من جزائرية اكتساب الجنسية الجزائرية 

بعد فترة من الزواج )المادة 9 مكرر من قانون الجنسية(. 

قدمت الحكومة سنة 2015 مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة 
بما في ذلك العنف األسري، وقد أثار هذا المشروع نقاشا حادا على 

مستوى وسائل اإلعالم وعلى مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، ومع 
ذلك تمت المصادقة عليه أمام الغرفة السفلى. لكن الغرفة العليا 

)مجلس األمة( لم تبرمجه، مما أثار حفيظة الكثير من المنظمات 
النسوية التي طالبت ببرمجته والمصادقة عليه بسرعة.

على الرغم من التقدم المسجل في قضايا المرأة، فإنَّ انتقادات 
شديدة ال تزال توجه لقانون األسرة، وتوصيات كثيرة وجهت من 

الهيئات األممية المعنية ال تزال تنتظر التطبيق منها:

وجود أحكام تمييزية في قانون األسرة مثل حاجتها لولي من  ◂
أجل عقد قرانها، وإباحة تعدد الزوجات.

قلق بشأن التحفظات على المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15  ◂
والمادة 16 من »سيداو«، وتأثير ذلك على قانون األسرة.

على الرغم من أن المادة 132 من الدستور تجعل من االتفاقيات  ◂
المصادق عليها أعلى من القانون الداخلي، فإنها لم تعرض أية 

حالة متصلة بتطبيق أحكام اتفاقية »سيداو« على القضاء.

ال تزال المقررات المدرسية تتضمن القوالب النمطية في ما يخص  ◂
األدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل.

خلو قانون العقوبات الجزائري من تعريف لالغتصاب وخاصة  ◂
االغتصاب الزوجي.

ال تغطي المادة 341 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بعقاب  ◂
التحرش الجنسي سوى التحرش ذي العالقة بالمرأة في العمل.

عدم وجود نص قانوني يبيح اإلجهاض في حالتي االغتصاب  ◂
وسفاح المحارم، على الرغم من أن الحكومة تقول في تقريرها 

أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة بمقتضى 
المادة 17 من اتفاقية »سيداو« والمهتمة بدراسة التقدم في 

تنفيذ االتفاقية أن الفعل غير مجرم.

هناك تمييز ضد المرأة في مجال توزيع السكن االجتماعي السيما  ◂
بالنسبة للعازبات.

 تضمنت المذكرة المقدمة من الحكومة الجزائرية من أجل  ◂
الترشح النتخابات عضوية مجلس حقوق اإلنسان وعدا برفع بعض 

التحفظات التي ال تزال مطروحة.

اآلليات الوطنية لحماية حقوق المرأة والنهوض بها

1. المجلس الوطني لألسرة.

2. وزارة التضامن الوطني واألسرة.

3. الخطة الوطنية االستراتيجية لتعزيز وإدماج المرأة 2014-2010.

حقوق الطفل 
صادقت الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1992، كما صادقت 

على كل النصوص الدولية التي أتت بعدها المتعلقة بالطفل، وهي 
ترسل خطابا واعدا حول ضمان حقوق الطفل وإقرارها، لكن واقع 
األمر يعرف الكثير من المشاكل التي يعاني منها الطفل، ومنها:

سوء التغذية لشريحة كبيرة من األطفال نتيجة الفقر. ◂

التسرب المدرسي، بحيث أقل من 50 بالمائة من تالميذ المدارس  ◂
االبتدائية يلتحقون بالمستوى الثانوي، و12 بالمائة فقط من تالميذ 

المدارس يحصلون على شهادة تعليم عال.

عمالة األطفال، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 300.000 طفل بالغين  ◂
من العمر أقل من 16 سنة يعملون في نشاطات مختلفة.

اعتداءات جسدية وجنسية خارج وداخل األسرة. ◂

انتشار ظاهرة اختطاف األطفال. ◂

انتشار آفة التدخين والمخدرات في بعض األوساط المدرسية. ◂

ارتفاع نسبة الجنوح لدى األحداث. ◂

الحكم على األطفال البالغين من العمر أقل من 18 سنة بموجب  ◂
م الراشد في التهم المتعلقة باإلرهاب. النصوص ذاتها التي تّجرِّ

تم إعداد مشروع قانون لحماية الطفل من قبل وزارة العدل سنة 
2005 بهدف ضبط قواعد وآليات لحماية الطفل وتكييف التشريعات 

الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل. وقد تم تجميد هذا المشروع على 
مستوى رئاسة الحكومة، مما حرم الطفل الجزائري من قانون لحمايتة 

وآلية للمتابعة. 

بمناسبة عرض التقريرين الثالث والرابع أمام لجنة حقوق الطفل في 
األمم المتحدة خالل شهر حزيران/يونيو 2012، قدمت توصية بضرورة 

وجود قانون لحماية األطفال وكذلك مالحظة غياب آلية وطنية 
للسهر على الحماية.

بتاريــخ 15 حزيران/يونيو 2015، صدر القانــون المتعلق بحماية الطفل، 
والذي يقنن الحماية االجتماعية والقضائية الســيما بالنســبة لألطفال 
الموجوديــن في خطر أو الجانحين، كما ينص على اســتحداث هيئة 

تتكفل بالتنســيق مع مختلف الهيئــات المكلفة بحماية الطفل. 
ويلزم القانون الدولة بمســاعدة األســر الفقيرة إذا كان وضعها 

يؤثــر على وضع األطفــال داخلها، كما ُجعل يوم إصداره يوما وطنيا 
للطفل. ولكن، لم تشــكل الهيئــة ليومنا هذا ولم يعين المفوض 

المسؤول عنها.

كما صدر قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة، والذي تكون  ◂
مهامه دفع المبالغ المالية المحكوم بها لألطفال المستفيدين 
من الحكم، في حال تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي لمقتضيات 

الحكم، سواء المتناع المحكوم عليه عن الدفع، أو عجزه، أو عدم 
معرفة مكان إقامته.

البيئة والمحيط
في الجزائر، توجد وزارة مكلفة بالبيئة، لكن المواطنين ال يرون أي 

نشاط ملموس لها. وهناك العديد من المنظمات التي تعنى بالبيئة، 
لكنها لم تسبب أي إزعاج للسلطة نظرًا الرتباط نشاط أغلبها بنظافة 
المحيط. إال أنَّ منظمتين اثنتين ظهرتا على الساحة ومستا بمصالح 
بعض النافذين، مما عرضهما لوقف النشاط. رفضت األولى المساس 
بالغابة المحيطة بالحي، في حين لجأت الثانية للعدالة من أجل إلغاء 

رخصة بناء مركز تجاري في قلب مساحة خضراء.

والملفت لالنتباه هو تجند سكان عين صالح )مدينة في أقصى 
جنوب الجزائر( في حراك مواطني، شارك فيه الرجال والنساء ضد 

استخراج الغاز الصخري. وهي الحركة التي سببت قلقا وإحراجا 
كبيرين لدى السلطة القائمة، وكانت مناسبة لحملة شنتها 

المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ضد موقف الحكومة، ومجال 
خصب لكتابات صحفية وتحاليل.
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اإلعالم والصحافة
اإلطار القانوني لممارسة الحرية اإلعالمية في الجزائر

في إطار اإلصالحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه 
بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2011، والذي جاء بعد اندالع أحداث الربيع العربي 

والمظاهرات التي عرفتها الجزائر خالل شهر كانون الثاني/يناير 2011، 
صدر القانون 12-05 بتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 2012 المحدد للمبادئ 

والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في اإلعالم وحرية الصحافة. 
واعتبر أن اإلعالم نشاط مرتبط بكل نشر أو بث لوقائع أحداث أو 

رسائل أو آراء، أو أفكار أو معارف عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة 
أو متلفزة أو إلكترونية، ويكون موجها للجمهور أو لفئة منه. 

وتتمثل أهم مالمح هذا القانون في ما يلي:

حرية النشر مرتبطة بشروط ثقيلة وعديدة )12 شرطا(. ◂

شروط ضاغطة على مدير النشر. ◂

إنشاء سلطة ضبط للصحافة المكتوبة وأخرى للسمع البصري. ◂

من أجل طلب ترخيص إلصدار نشرية مكتوبة، يقدم الطلب  ◂
لسلطة الضبط التي تعطى مهلة ستين يوما من تاريخ إيداع 

الطلب إلصدار قرار، والقانون يمنح سلطة واسعة لسلطة الضبط.

يشترط في المدير مسؤول النشر أن تكون لديه خبرة عشر  ◂
سنوات في النشريات الدورية لإلعالم العام وخبرة خمس سنوات 

في الميادين العلمية والفنية والتكنولوجية.

باإلضافة إلى لزوم احترام نصوص القانون، يمكن لسلطة الضبط 
توجيه مالحظات وتوصيات واجبة النشر )المادة 40(.

أجاز النشر باللغة األمازيغية للدوريات ذات اإلعالم العام بالموازاة  ◂
مع اللغة العربية.

تخضع النشريات األجنبية لتصريح وزارة االتصال. ◂

تخضع النشريات المنتجة أو المستوردة والموزعة مجانا من قبل  ◂
الهيئات الدبلوماسية لترخيص وزارة الخارجية.

لم يتضمن أية عقوبة سالبة للحرية ضد الصحفي، لكنه تضمن  ◂
عقوبات بالغرامة قد تتحول إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة 

العجز عن الدفع. 

لم يعالج الوضعيات التي تضمنتها نصوص قانون العقوبات التي  ◂
تعاقب على القذف والنشر. وكذلك الحال بالنسبة لمحتوى المادة 

46 من األمر المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي 
تعاقب بدورها على النشر والتصريحات المرتبطة بالمأساة التي 
عرفتها الجزائر خالل التسعينيات. أي أن الصحفي ال يزال يخضع 

للعقوبات السالبة للحرية بمقتضى نصوص أخرى غير قانون اإلعالم.

يتضمن قانون العقوبات عقوبات سالبة للحرية في حالة اإلساءة لرئيس 
الجمهورية عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح، أو بأية وسيلة لبث 

الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعالمية. 
كما تضمن عقوبات سالبة للحرية في حالة اإلساءة للرسول صلى اهلل 
عليه وسلم وبقية األنبياء، أو االستهزاء بالمعلوم من الدين. وكذلك 

يعاقب بعقوبات سالبة للحرية في حالة ما يعتبر سبا أو قذفا في حق 
البرلمان والجهات القضائية والجيش والهيئات النظامية.

يمنع القانون الدعم المباشر أو غير المباشر من أي طرف أجنبي  ◂
)المادة 29(.

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

تتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من:

ثالثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. ◂

عضوين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. ◂

عضوين يعينهما رئيس مجلس األمة. ◂

سبعة أعضاء ينتخبون من بين الصحافيين الذين لديهم على  ◂
األقل 15 سنة من الخبرة.

إشكالية البطاقة المهنية

بعد صدور القانون، فتحت وزارة االتصال النقاش حول البطاقة 
المهنية للصحفي ومن له الحق في الحصول عليها، بحيث اقترحت 

الوزارة اشتراط عشر سنوات أقدمية في ممارسة المهنة، إال أن النقاش 
خّفَضها إلى خمس سنوات. وعلى الرغم من أن هذا النقاش استمر 

حوالي سنتين، فإنه إلى حد اآلن لم يصدر نص يحدد شروط الحصول 
على البطاقة المهنية للصحفي. ويبقى األمر بيد لجنة على مستوى 

وزارة اإلعالم، ما يدعم التخوف على مصير الصحفيين المبتدئين، أو 
الصحفيين الذين قد يصنفون تصنيفات ال ترغب فيها السلطة.

كما أنه من شأن إصدار البطاقة من طرف وزارة االتصال خلق وضع قد 
يحرم بعض الصحفيين منها بحجج مختلفة، ويؤثر على استقاللية 

المهنة الصحفية.

لم يتم تشكيل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى يومنا هذا 
بحجة أنه لم يتم بعد التعرف على من يستحق صفة الصحفي، بناء 

على البطاقات المهنية التي سوف توزع.

النشاط السمعي البصري

على الرغم من االنفتاح الديمقراطي الذي عرفته الجزائر بعد أحداث 05 
تشرين األول/أكتوبر 1988 وظهور الصحافة المكتوبة المستقلة عن 
السلطة وحزب جبهة التحرير الوطني، فإنَّ المجال السمعي البصري 
ظل حكرا على السلطة حتى سنة 2012 حين صدر القانون 12-05 في 

شهر كانون الثاني/يناير.

اعتبر القانون 12-05 تاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2012 النشاط السمعي 
البصري مهمة ذات خدمة عمومية، وعلى الرغم من وضوح المادة 

61 منه والتي تؤكد أن النشاط السمعي البصري يمارس طبقا لهذا 
القانون، فإنَّ السلطة في الجزائر قدمت مشروع قانون مستقل 

حول السمعي البصري للبرلمان، وتمت المصادقة عليه من الغرفة 
السفلى للبرلمان في 20 كانون الثاني/يناير 2014. كان هذا القانون 

محل انتقاد من قبل اإلعالميين والمدافعين عن حرية اإلعالم والنشر، 
بحيث أنه قنن احتكار الدولة للمجال السمعي البصري، وحرم القطاع 

الخاص من إمكانية إنشاء قنوات عامة، وحصر حقه فقط في إنشاء 
قنوات موضوعاتية متخصصة، أي أنه ليس من حقها االهتمام 

بالشأن السياسي والمجتمعي، وتزويد الجمهور باألخبار الوطنية 
والدولية، المهمة التي تبقى بين أيدي وسائل القطاع العام.

باإلضافة إلى هذا الحرمان الذي طال القطاع الخاص من فتح قنوات 
عامة، فإن ممارسته للنشاط السمعي البصري ضمن قنوات 

موضوعاتية متخصصة يخضع للرقابة من سلطة ضبط، تعرف 
بسلطة ضبط السمعي البصري. وتعتبر الهيئة العليا الجهة 

ن رئيس الجمهورية وكل من رئيس  المشرفة على هذا القطاع، ويعيِّ
المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة أعضاء هذه اللجنة. 

أي أن التعيين يكون من قبل لون سياسي واحد مرتبط عضويا 
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بالسلطة وليس بها أي تمثيل للمهنيين، على عكس سلطة ضبط 
الصحافة المكتوبة. وفعال تم تشكيل سلطة الضبط للسمعي 

البصري من أشخاص موالين للسلطة.

كما أن السلطات الواسعة في الرقابة الممنوحة لهذه الهيئة تشكل 
ضغطا مستمرا، قد يؤثر سلبا على أداء القنوات، ويدفع بالرقابة 

الذاتية من أجل االستمرار في البث.

كما ُيخضع القانون الحق في إنشــاء قناة للترخيص من ســلطة منح 
الترخيــص، دون تحديد ما هي هذه الســلطة، وكيفية تقديم الطلب 

أمامها. كما أن وجود هذه الســلطة التي لها حق الترخيص من 
شــأنه جعل القنوات تخضع لســلطتين: السلطة مانحة الترخيص، 

وسلطة الضبط.

إشكالية القنوات التي ترسل من خارج الجزائر

نظرا لكون المجال السمعي البصري محتكر من قبل السلطة في 
الجزائر، ظهرت العديد من القنوات التلفزيونية، لكنها تبث من خارج 
الوطن، وهي مسجلة في دول عربية أو غربية )مصر، األردن، سويسرا 
...إلخ(. والتعامل في الجزائر هو على أساس أنها قنوات أجنبية على 

الرغم من أن مالكيها جزائريون، واهتمامها منصّب على الشأن 
الجزائري، وهذه القنوات مطالبة بمطابقة أمورها مع قانون السمعي 

البصري الجديد، وبالتالي من المحتمل جدا أن تتعرض لبعض 
المضايقات كونها قنوات عامة، في حين أن قانون السمعي البصري 

ال يجيز ذلك للخواص ويحصر نشاطها في موضوعات متخصصة.

العدالة والقضاء
إنَّ الشعب الجزائري غير راض عن األحكام التي تصدر باسمه، وال 

يحس باألمان في تعامله مع جهاز العدالة. فالقضاة غارقون في الكم 
الهائل من الملفات، والنظام القضائي عاجز عن حماية حقوق وحريات 

المواطنين، ألن القضاء يمارس في محيط تتشابك فيه التأثيرات، 
والضغوط المباشرة وغير المباشرة تجعل من القاضي مجرد صادر 

ألحكام ال تحقق العدل وال اإلنصاف.

أوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام، والجزائر تصدرت الدول العربية في األمم 
المتحدة من أجل الدعوة لوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام. لكن القضاة ال 
يزالون يصدرون أحكاما باإلعدام كونها لم تلغ من قانون العقوبات.

فتحت ظاهرة اختطاف األطفال المجال أمام العديد من األطراف 
وخاصة األحزاب اإلسالمية في المطالبة بتطبيق عقوبة اإلعدام.

إنَّ السجون مكتظة، وهي بحاجة إلى التدعيم في مجال رعاية 
المساجين الصحية، وإعادة اإلدماج وتحسين الوجبة المخصصة 

لكل سجين، وهي مفتوحة لزيارة اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
والتي ُقّدر مستوى تحقيق أهداف عملها في السجون الجزائرية 

بـ“المتوسط” بحسب تقرير اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق 
اإلنسان وحمايتها.

الحريات الدينية
تتعرض الجزائر النتقادات شديدة من قبل بعض المؤسسات 

األميركية بسب التضييق على الحريات الدينية، ورفضها منح رجال 
دين مسيحيين تأشيرة دخول إلى األراضي الجزائرية، في حين تنكر 

الجزائر ذلك، وتؤكد أن المسيحيين في الجزائر يمارسون ديانتهم 
بصورة عادية، وكذلك اليهود. 

تتعلق المشاكل المطروحة باستغالل أماكن غير شرعية كأماكن 
للعبادة من بعض الكنائس األميركية وبعض اإلنجيليين الذين 

يمارسون التبشير بطريقة تعتبرها الحكومة غير الئقة ألنها تعتمد 
على اإلغراءات والوعود.

استقبل وزير الشؤون الدينية ممثلي الديانة اليهودية، وطمأنهم 
عن ضمان ممارسة حرياتهم الدينية، ونصحهم بالتعبير العلني 
عن موقفهم تجاه الصهيونية والممارسات القمعية ضد الشعب 

الفلسطيني، حتى يقضون على بعض الحساسيات.

ال تشعر الكنيسة الكاثوليكية، وهي أقدم الكنائس تواجدا في 
الجزائر، بأي تضييق. وهي تتعامل مع السلطات الجزائرية بصورة 

عادية، وقد صرح كبير أساقفتها بذلك في عدة مناسبات.

العوامل والصعوبات التي تعيق تجسيد حقوق اإلنسان 
وترقيتها

أزمة نظام الحكم

يعيــش نظام دولــة الجزائر أزمة متعددة األبعاد، ناتجة عن عدة 
أسباب، منها:

أزمة الشرعية، ورفض التداول على السلطة وتجديد القيادات 
السياسية، واالعتماد على نظام انتخابي تهيمن فيه اإلدارة على 

العملية االنتخابية. فهي التي تحسم دائما نتائج االنتخابات، السيما 
في ظل عدم وجود سجل انتخابي وطني يتضمن نشر أسماء 

الناخبين للرأي العام 38، ورفض تعددية حقيقية وتشجيعها، 
وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، ورفض االعتراف بالمجتمع 
المدني كشريك أساسي في تسيير الشأن العام 39، ووجود قطاع 
خاص حديث النشأة ال يتمتع بأية تقاليد وال يساهم في االستثمار 

المنتج والمبادرة االقتصادية إال في القليل النادر. كما أنَّ للكثير 
من مؤسسات هذا القطاع أسماء مستعارة مرتبطة بأجهزة الدولة 

ومتورطة أو متواطئة في قضايا الفساد. ويالحظ في األشهر األخيرة 
بروز تحالف واضح ما بين رأس المال والسلطة السياسية، مما ينذر 

بتحول خطير قد يتشكل بمقتضاه نظام سياسي “أوليغارشي” 
السيما وأن الوضع الحالي يشجع ويدفع إلى ذلك.

ضعف المعارضة 

إنَّ األحزاب الكبرى مهيمنة على المؤسسات المنتخبة ومنخرطة 
في مسعى تأييد الرئيس وبقية األحزاب التي تضع نفسها في خانة 
المعارضة حديثة النشأة أو الضعيفة، أو الفاقدة للرؤيا والعاجزة عن 

التجنيد. كما أنَّ االئتالف الذي وقع بعد االنتخابات الرئاسية األخيرة هو 
عبارة عن تجمع لمرشحين سابقين لرئاسة الجمهورية قد فشلوا في 

االنتخابات، أو هم من الراغبين في الترشح ويبحثون عن مواقع.

ضعف المجتمع المدني

تعمل السلطة في الجزائر على عرقلة تكوين مجتمع مدني مستقل 
وقوّي، وتسعى دائما إلى خلق جمعيات مساندة لها، والتضييق على 

الجمعيات التي تراها غير منخرطة في مسعاها.

تعرف المنظمات العاملة في مجال الحقوق، والتي كانت قاطرة 
المجتمع المدني الجزائري والدافعة إلى التغيير وفرض خطاب حقوق 

اإلنسان في المجال السياسي واالجتماعي والثقافي، تدهورا كبيرا 
في أدائها. بحيث أن الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان التي واجهت 

قمع السلطة وجرائم اإلرهاب خالل الحقبة الدموية تعرف جمودا غير 
مبرر، أما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان فقد انقسمت 

على نفسها وهي اآلن مؤلفة من أربعة أجنحة، كل جناح يعتبر 
نفسه االمتداد الشرعي للمنظمة الحقوقية التاريخية التي أنشأها 

نشطاء الربيع البربري-األمازيغي.

38  من مالحظات بعثة االتحاد األوروربي لمراقبة االنتخابات.
39  قانون الجمعيات لسنة 2012.
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عدم استقاللية العدالة

ال تحمي العدالة في الجزائر الحقوق والحريات بقدر ما تستجيب 
لرغبات السلطة التنفيذية، وبالتالي فهي مستعملة لتكسير 

اإلضرابات، والوقوف ضد النقابات واألحزاب والجمعيات في مواجهة 
اإلدارة، وقمع األصوات المناهضة للسياسة القائمة، والمدافعين عن 

الحقوق والحريات، والكاشفين لقضايا الفساد.

استشراء الفساد واحتالله للكثير من مواقع اتخاذ القرار

بلغ الفساد درجة من االنتشار حتى وصَل إلى كل أجهزة الدولة 
والمجتمع، وتتم محاربته بصورة محتشمة، وبحسب قيمة الفاسد في 
المجتمع ووالئه للسلطة القائمة. لذلك، فإن العدالة الجزائرية لم تتابع 
وزير البترول السابق شكيب خليل على الرغم من ضلوعه في قضايا 

فساد مع شركة إيطالية، والتي يحقق فيها القضاء اإليطالي، بل 
على العكس من ذلك، تعمل بعض األطراف على تبرئته.

هاجس الربيع العربي

تحت هاجس الربيع العربي، ضيقت السلطة الخناق على كل حراك 
سياسي من شأنه استنهاض الجماهير وتعبئتها من أجل المطالبة 

بالتغيير. فالسلطة تلجأ إلى القمع كل ما ظهرت حركة مطلبية، 
حتى وإن كانت ذات طابع اجتماعي صرف، خوفا من أن تتحول 

إلى حراك سياسي ومطالب سياسية، خاصة وأن ارتباط الجزائري 
بالسلطة القائمة ليس كبيرا إن لم نقل منعدما.

الثقافة السياسية السائدة

ال تزال الثقافة السياسية السائدة لدى الحكام تحت تأثير ثقافة 
الحزب الواحد، وبالتالي، فإن بناء دولة عصرية مرتكزة على مؤسسات 

ليست من اهتماماتهم، وال ضمن جدول أعمالهم.

أما الثقافة السائدة لدى المحكومين فهي ثقافة تأثرت بسنوات 
االنغالق السياسي. لذلك، فإن االهتمام بالشأن العام ضئيل 

مقارنة بعدد الجامعات والمعاهد واألحزاب والجمعيات، السيما عدد 
المواطنين الجزائريين.

الجزائر وهيئات األمم المتحدة
على الرغم من استمرار عدم ترحيبها بزيارة العديد من المقررين 
الخاصين، ومنهم المقرر الخاص باإلخفاء القسري، والمقرر الخاص 
بالتعذيب، فإنها استقبلت بعض المقررين الخاصين مثل المقرر 
الخاص بحرية التدين، والمقررة الخاصة بوضعية المرأة، والمقررة 
الخاصة بالحق في السكن، والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير.

في خطاب لوزير خارجية الجزائر أمام مجلس حقوق اإلنسان في دورته 
الـ13، قال إنَّ “الجزائر لم تمنع الزيارات، لكنها تمنت فقط أن تتم في 
إطار يسمح بالتكفل الفعلي بالمشاكل المطروحة حقيقة، وليس 

بالمشاكل ذات الطابع االستثنائي”.

أي أن وزير خارجية الجزائر يعتبر قضية التعذيب الذي مورس بصورة 
ممنهجة خالل سنوات األزمة، وإخفاء حوالي ثمانية آالف شخص قسرا، 
هي مسائل غير مطروحة حقيقة وذات طابع استثنائي فما من حاجة 

لالهتمام بها.

أما بالنسبة لالتفاقيات الدولية األساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان 
فقد صادقت عليها وتتعامل مع لجانها بصورة شبه عادية، وتعمل 

على تنفيذ بعض توصياتها.

على مستوى مجلس حقوق اإلنسان، تقوم ببعض المبادرات، منها 
المطالبة بدعم دور الرئيس والمكتب، والتأكيد على استقاللية 

وموضوعية اآلليات الخاصة. وبمبادرة منها سنة 2008 تم ضبط مدونة 
سلوك للخبراء.
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الخالصة

لذلك ظهرت في الخطاب السياسي واإلعالمي بعض المصطلحات 
والمفاهيم والمفردات التي كانت محرمة من التداول، مثل االنفتاح 

االقتصادي، وحرية التجارة، وانسحاب الدولة من بعض النشاطات 
االقتصادية لصالح القطاع الخاص، ودولة القانون، وانسحاب الدولة من 

بعض القطاعات االجتماعية، وبروز كلمة المجتمع المدني، وظهور 
مصطلح حقوق اإلنسان، السيما بعد عملية اإلثراء التي أجريت على 

الميثاق الوطني لسنة 1976، وبعد إقرار ميثاق وطني جديد سنة 
ل بشكل واضح األسس التي بني عليها ميثاق سنة 1976.  1986 عدَّ

كشفت أحداث تشرين األول/أكتوبر 1988 عن واقع متأزم جدًا، وإخفاق 
سياسي واضح، وفشل تنموي أدى إلى وضعية اجتماعية صعبة 

لألغلبية الساحقة من أفراد الشعب.

جعل العنف الذي واجهت به السلطة المظاهرات وعمليات القتل 
والتعذيب والمحاكمات السريعة الجائرة، الجزائريين يكتشفون الوجه 

اآلخر لنظام الحكم في الجزائر، والذي في مواجهة المتظاهرين لم 
يتحرج إطالقا من التملص من كل القيم اإلنسانية ومبادىء حقوق 

اإلنسان، مما ولد حالة من اإلحباط العام، والرفض التام لكل ما يرمز 
إلى السلطة، وتعميق الهوة بين الحكام والمحكومين. ولكنه كان 
في نفس الوقت الحافز للكثير من فئات المجتمع للتحرك والتنظم 
من أجل التغيير نتيجة بروز كم هائل من انتهاكات حقوق اإلنسان.

خالل الفترة ما بين 23 شباط/فبراير 1989 وحتى توقيف المسار 
االنتخابي بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 1992، عملت الحركة الحقوقية 

على مرافقة عملية التحول من خالل العمل على التأثير في واقع 
بعض القطاعات والنصوص والقوانين الجديدة المنظمة للمجتمع، 

بحيث أن تحقيق الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان على مستوى 
السجون أدى إلى تحسين وضعية بعض السجون ووضعية 

المساجين من حيث اإلقامة واألكل والرعاية الصحية. أما التحقيق 
المتعلق بحقوق الطفل فقد نتج عنه تعديل في قانون األسرة 

يتعلق بالوالية على األطفال بحيث ُتمنح أيًضا الوالية على األطفال 
لألم، باإلضافة إلى توفير السكن لألم لممارسة الحضانة أو توفير بدل 
إيجار سكن لها. أما مواقف الحركة الحقوقية حيال القانون االنتخابي 

والقانون المتعلق باإلعالم، فكان لها أثر على المجلس الدستوري 
والمجلس الشعبي الوطني. كما أسفرت مساعيها المتعددة عن 

إطالق سراح المساجين السياسيين من التيار اإلسالمي وغيرها من 
التيارات وإلغاء محكمة أمن الدولة.

حصلــت الفترة التي أعقبت مرحلــة الربيع الجزائري على نصيبها 
من قضايا حقوق اإلنســان، بحيث عرفت أفظع االنتهاكات، منها 

القتل خارج القانون، واالغتياالت التي طالت كل شــرائح المجتمع، 
والمحاكمات غير العادلة، واالغتصاب، واالعتقاالت العشــوائية، وفتح 
مراكز اعتقال من دون محاكمة ألكثر من 18000 شــخص ينتمون إلى 

الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ.

كما عرفت هذه المرحلة بعض النقاشات التي تتعلق بمحاربة 
اإلرهاب في إطار دولة القانون، بحيث أنكر بعض اإلرهابيين الحق 

في االستفادة من المعاملة اإلنسانية واحترام حقوقهم اإلنسانية. 
وكذلك، تناولت النقاشات قضايا الديمقراطية واألحزاب الدينية 

وحدود حرية اإلعالم في مجتمع يعاني من اإلرهاب، وطرحت مسألة 
ما إذا كان اإلعالم ناقال لألحداث أم محرضا عليها، وتطرقت إلى حق 

المواطن في اإلعالم في مثل هذه األوضاع.

نستخلص من تتبع مسار تطور الدولة والمجتمع الجزائريين، السيما 
في مجال خطاب حقوق اإلنسان، أن خطاب حقوق اإلنسان تأثر كثيرا 
بنظام وممارسة الحكم، بحيث أنه خالل الفترة 1962-1989 ارتكز من 
جانب السلطة على الحقوق الجماعية والمجتمع. واعتبر أنَّ الحقوق 
العامة هي أسمى أنواع الحقوق، وأنَّ الحق الفردي مرتبط بوظيفة 

اجتماعية، والحق في حد ذاته مرهون بإقرار الدولة له، وتأمينه 
ال يكون إال ضمن النهج االشتراكي. أما اإلقرار بالحقوق األساسية 

المرتبطة باإلنسان كإنسان سواء الفردية منها أو الجماعية، 
والمرتبطة بالكرامة المتأصلة في اإلنسان، أوالمرتبطة بممارسة 

مواطنته مثل حرية التنظم والتجمع والتظاهر، وحرية الرأي والتعبير 
واإلعالم خارج أطر حزب جبهة التحرير الوطني، فلم تكن إطالقا في 

قاموس السلطة أو أي من النصوص المتعلقة بإيديولوجيتها.

يحرم نظام الحكم والقوانين المنظمة للمجتمع ذلك، ويعاقبون 
على أية محاولة للقيام به. وقد ألغى دستور سنة 1963 بمنحه 

-حصريا- قيادة األمة وتنظيم المجتمع لحزب جبهة التحرير الوطني، 
الحق في تكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير خارج أطر الحزب، 

السيما أن أدبيات جبهة التحرير الوطني تجعل من أفراد المجتمع غير 
قادرين على تحديد طموحاتهم. وبالتالي ُألغيت إرادة وحرية األفراد 

في التنظم الحر.

وعليه، فإن ما جاء في الدستور من اعتراف الدولة الجزائرية باإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان وما جاء بالمادة 19 منه لم يكن يتمتع 

بالسمو المطلوب والصدقية، وإيديولوجية جبهة التحرير هي التي 
تهمين على الحياة السياسية واالجتماعية. وبالتالي يكون الحديث 

عن ضمان حرية تكوين الجمعيات في حكم العدم ما دام ال يحق 
لألفراد في المجتمع إنشاء الجمعيات بإرادتهم الحرة بعيدا عن 

جبهة التحرير الوطني، وليست لهم حرية تشخيص مطامحهم، وال 
تهذيبها وال تنظيمها. كما اليحق لغير الفئات االجتماعية التنظم في 

جمعيات.

في جانب الحراك المجتمعي، ارتكزت المطالبات على االعتراف باللغة 
والثقافة األمازيغية، وحقوق المرأة، والمطالبة بتوفير إطار قانوني 

للمطالبة بذلك. واهتمت الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان التي 
تأسست سنة 1987 في بدايات نشاطها بالمواضيع التي كانت 

مطروحة آنذاك والمتمثلة في إطالق سراح المساجين المحكوم 
عليهم بمحكمة أمن الدولة، وبعض المحاكم والمجالس، وتمكين 

الكثير ممن كانوا محرومين من حرية التنقل من استرجاع حقوقهم 
وجوازات سفرهم، وإرجاع العديد من المطرودين من عملهم 

ألسباب سياسية إلى مناصب عمهلم، واالهتمام بقضية السجون، 
ومستشفيات األمراض العقلية، وحقوق األطفال، وحرية اإلبداع. 

ونظمت الرابطة بتاريخ 7 و8 نيسان/أبريل 1988 بمناسبة الذكرى 
األولى إلنشائها ملتقى شارك فيه مثقفون، وممثلون، وكتاب، 

ومغنون، وصحفيون، وطلبة، وتمت مناقشة قضية الرقابة، وهي 
من المواضيع التي ظلت »تابو«. وتمت المطالبة بانخراط الجزائر 

في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان عن طريق المصادقة على 
االتفاقيات الدولية المعنية بذلك.

كانت األزمات المتعددة التي عرفتها الجزائر خالل الثمانينيات وخاصة 
االقتصادية منها والناتجة عن انهيار أسعار المحروقات، وتدخل 

المؤسسات المالية الدولية، دافعًا للعمل على تغيير العالقة بين 
السلطة والمجتمع، السيما في الجانبْين االقتصادي واالجتماعي. 
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المؤســف أن النقاش المتعلق بقضية اإلرهاب وحقوق اإلنســان 
واإلعــالم لم يتجه نحو البحث عــن الطريقة المثلى لمحاربة اإلرهاب 

ضمــن إطار دولة القانون وحمايــة الصحفيين من االغتياالت اإلرهابية 
أو المتابعات القضائية والمضايقات التي تمارســها الســلطة، باعتبار 

أنَّ ذلك يمس بحق هذه الشــريحة من المواطنين في الحياة والحرية. 
كمــا أنَّ تأثيــر ذلك على حــق المواطن في اإلعالم قد اتجه نحو محاولة 
تزكية ممارســات الســلطة في فعل كل ما يبدو لها مناسبا لمحاربة 

اإلرهاب ولو على حســاب مبادىء دولة القانون، واتجه نحو جوهر 
النشــاط الحقوقي والمهنــة الصحفية، ومن يحدد طبيعة المهمة 

شكال ومضمونا.

وبالتالي، وجد نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيون أنفسهم 
أمام معضلة مرتبطة باإلجابة على السؤال التالي: هل السلطة 
أو الجماعات المسلحة هي من يحدد طبيعة المهمة الحقوقية 

واإلعالمية، شكال ومضمونا، أم أن المدافعين عن حقوق اإلنسان 
مطالبون قانونيا وأخالقيا بالتصدي لكل االنتهاكات؟ وهل اإلعالميون 

هم من يجب أن يفرضوا طريقة عملهم حسب ما تتطلبه قواعد 
المهنة وأخالقياتها؟

أجاب نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيون على كل هذه األسئلة 
باستمرارهم في العمل بالتصدي لالنتهاكات وتزويد المواطن 

باألخبار والمعلومات بحسب اإلمكانيات المتاحة وأحيانا بالتحدي 
والمغامرة. 

وإذا كانت محاولة تسوية األزمة السياسية واألمنية بقوة السالح 
والقمع قد خلفت الكثير من ضحايا حقوق اإلنسان، فإن محاولة 

تسويتها بالطرق السلمية لم تخُل من االنتهاكات، بحيث تنكرت 
للحقيقة والعدالة، وعدم إنصاف الضحايا، وتقنين الالعقاب، وإهمال 

مسألة المحافظة على الذاكرة الجماعية، وعدم القيام بإصالح 
المؤسسات التي كانت سببا في األزمة والممارسات التي أدت إلى 

تفاقمها.

من أجل مواجهة رياح التغيير التي مست تونس ومصر، تبنت 
السلطة في الجزائر استراتيجية رباعية األبعاد:

البعد األول: العمل على نزع الصبغة السياسية عن احتجاجات كانون 
الثاني/يناير 2011. وتجنيد وسائل اإلعالم والطبقة السياسية التي تدور 

في فلكها للترويج لذلك وترسيخه كتفسير لما حدث.

والبعد الثاني: شــراء الســلم االجتماعي بالمال؛ بحيث أن الحكومة 
دعمت المواد الغذائية، وخاصة الزيت والســكر بما يقارب الثالثة 

مليارات دوالر في الفصل األول من ســنة 2011، وضاعفت من اســتيراد 
المواد الغذائية بفاتورة بلغت ســنة 2011 وحدها عشــرة ماليين 

دوالر بزيادة نســبة 60% مقارنة بســنة 2010 بحسب المركز الوطني 
للمعلوماتيــة واإلحصائيــة للمديرية العامة للجمارك. كما دعمت 

قيمة الفائدة في قروض الســكن، وتمويل المشــروعات الصغيرة 
للشــباب البالغين من العمر أقل من 35 ســنة، واإلعفاء الضريبي 

للكثير من األنشــطة التجارية، وغض البصر عن االقتصاد الموازي، 
ما مكن الكثير من احتالل الشــوارع الرئيســية للمدن من طرف تجار 

غيــر نظاميين، وزيادة أجــور الموظفين والعمال بأثر رجعي. وقرر 
قانــون المالية لســنة 2012 مبلغا إضافيا لمواجهة رفع األجور قدر بـ317 
مليار دينار أي ما يعادل 4.22 مليار دوالر40، ورفع معاشــات المتقاعدين 

والحد األدنى لألجور.

40  لويزة آيت حمدوش، كتاب حولية البحر األبيض المتوسط لسنة 2012، 
بالفرنسية.

والبعد الثالث: االستثمار السياسي/اإلعالمي في الحقبة الدموية التي 
عاشتها الجزائر السيما أنَّ ذكرياتها بكل ما تحمله من مآس ال تزال 

حية في نفوس الجزائريين وأذهانهم.

 البعد الرابع: االستثمار في عملية التدخل األجنبي وفي الخصوصية 
الوطنية الجزائرية الرافضة لهذا النوع من التدخل، مع إبراز ما 

جرى في ليبيا وسوريا كنمودج والتركيز على حالة الفوضى التي 
أعقبت ذلك، وما تعنيه كلمة حلف األطلسي في الذاكرة الجماعية 

للجزائريين. وكل ذلك لتسويغ الطرح الرسمي وتطويع المجتمع 
لقناعات ورؤى النخبة الحاكمة.

سمحت االستراتيجية التي انتهجت للسلطة بأن تبقى في موقعها 
السياسي بحيث لم تقدم أية تنازالت سياسية، السيما أنَّ الظرف 

الدولي ال يشكل أي ضغط عليها بحيث أن فرنسا منشغلة بأزمتها 
االقتصادية، وعيونها متجهة نحو المبالغ المخصصة للمشاريع في 

الجزائر )150 مليار دوالر(. فالرئيس الفرنسي ساركوزي عمل على 
االستحواذ ـ في أقل تقديرـ على ثلثها، والواليات المتحدة األميركية 

بحاجة إلى الجيش الجزائري في حربها على اإلرهاب.

إنَّ قواعد الدستور والقانون منتهكة، خاصة من طرف مسؤولي 
الدولة، بحيث ال يألونها أي تقدير، والسلطة القائمة تسيطر بصورة 

شبه تامة على المجتمع. والظلم المستشري انتهى إلى فقدان 
الفرد للثقة في القانون وجهاز العدالة، وكثيرا ما يشعر األفراد أنهم 

مهملون تماما، مما جعلهم يعبرون عن يأسهم بالعنف.

أما التنمية فمتوقفة على الرغم من األموال الكبيرة التي ُصرفت، مما 
سد اآلفاق أمام الكثير من الشباب الذين أصبحوا يفضلون المغامرة 

والموت في البحر على البقاء في أرض الوطن.

يعرف الوضع الراهن تدهورا في الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، وحتى في أوضاع البيئة، وهو بحاجة إلى تغيير، والتغيير 

يمر حتما عبر إعادة النظر في بنية نظام الحكم الذي أوصل البالد 
لإلفالس. 
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معهد عصام فارس 
للسياسات العاّمة والشؤون 

الدولّية في الجامعة األميركّية 
 في بيروت

يسعى معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية، 
في الجامعة األميركّية في بيروت، إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل 
بين الجامعيين المتخصصين والباحثين وبين واضعي السياسات 

وصانعي القرار في العالم العربي بصفة خاصة. ويعمل على 
إشراك أهل المعرفة والخبرة في المنظمات الدولية والهيئات 

غير الحكومية وسائر الفاعلين في الحياة العامة. كما يهتم، من 
خالل الدراسات واألنشطة، بتعزيز النقاش المفتوح حول جملة من 
القضايا العامة والعالقات الدولية وبصياغة االقتراحات والتوصيات 

المناسبة لرسم السياسات أو إصالحها.

األصفري  معهد   حول 
األميركية الجامعة   في 

بيروت  في 
يسعى معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة، وهو مركز 

إقليمي، إلى دعم مجتمع مدني حيوي من األكاديميين والنشطاء 
وصانعي السياسات وعموم المهتمين باستكشاف أشكال تقليدية 
وأخرى مبتكرة لالنخراط بأشكال الديمقراطية التشاركية، ومناقشة 

عمليات صنع السياسات المحلية، والنهوض بالحلول الواقعية 
لتحفيز المجتمع المدني والمواطنة الفّعالة في العالم العربي. 

عليه، ينظم المعهد ورش وبرامج عمل تدريبية إلى جانب مهام 
التعليم األكاديمي في الجامعة األميركية في بيروت. كما يشّجع وينتج 

المعهد األبحاث في مجاالت متعّلقة بالمشاركة السياسية والمساءلة 
والحوكمة الرشيدة؛ إضافة الى إصدار توصيات لدعم مشاركة 

المواطنين والمواطنات ودور المجتمع المدني في الوساطة والمداوالت 
والتنظيم الذاتي. 

ويعمل المعهد على تعزيز الوعي العام عبر نشر أفضل الممارسات 
للمجتمع المدني والمشاركة المدنية في المنطقة، وذلك من خالل 

االجتماعات الشهرية والندوات لتحفيز الحوار المثمر بين مختلف 
الفاعلين في المنطقة من خالل األنشطة البرنامجية من ورش عمل 

ومؤتمرات وندوات وإصدارات وبرامج بحثية.

معهــد األصفري هو أحد مراكــز أبحاث الجامعة األميركية في بيروت 
منذ العام 2012. ويعتبر المعهد نفســه شــريًكا في إثراء التزام 

الجامعــة األميركية في بيروت في خدمة وتثقيف وإشــراك المجتمع 
اللبنانــي. ويقوم المعهد حالًيا بتطوير أول برنامج ماجســتير في 
المنطقــة حول المجتمع المدنــي والمواطنة والتغيير االجتماعي. 

وأخيــًرا وليس آخًرا، يطّور المعهــد برنامجين جديدين للعمل: األول 
هــو المجتمع المدني والقانــون والحوكمة؛ أما الثاني فهو المواطنة 

الفّعالة في سياق النزاعات.  
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