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اجلـزائــر

ت�سكل اجلزائر منوذجا للنظم الت�سلطية التي تعتمد نظام التعددية احلزبية املقيدة، التي تقود 

عمليا اإىل هيمنة نظام احلزب الواحد، تدور يف فلكه جمموعة من الأحزاب، تعجز عن اأداء 

الراأي والتعبري وعلى  يفاقم من الأمر وجود قيود �سارمة على حريات  ال�سيا�سية.  وظائفها 

والن�شاط  النقابية  الهائلة على احلريات  القيود  ال�شلمي، ف�شال عن  التجمع واالجتماع  حقوق 

االأهلي، والهيمنة التي تكاد تكون مطلقة على و�شائط االإعالم.

تلعب املوؤ�س�سة الع�سكرية دورا طاغيا يف اإدارة احلياة ال�سيا�سية واملدنية، وب�سكل خا�ص منذ 

حقبة الت�شعينيات من القرن املا�شي، التي �شهدت اإعالن حالة الطوارئ، واإطالق يد االأجهزة 

حتت  االإن�شان  حلقوق  ج�شيمة  انتهاكات  ارتكاب  يف  اجلي�ش  وقوات  واال�شتخباراتية  االأمنية 

مظلة الت�شدي الأعمال العنف واالإرهاب التي �شهدتها البالد، بعد اأن اأ�شدرت ال�شلطات يف 

مطلع 1992 قراًرا باإلغاء نتائج االنتخابات الربملانية التي ح�شلت فيها اجلبهة االإ�شالمية لالإنقاذ 

على اأغلبية مقاعد الربملان يف اأواخر عام 1991.
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يف  اجلزائري  الرئي�ش  تعهد  اجلزائر،  اإىل  العربي  الربيع  ثورات  تداعيات  امتداد  لتجنب 

مطلع عام 2011 باإجراء اإ�شالحات جادة؛ لتعزيز احلريات، واأعلن اإنهاء حالة الطوارئ؛ 

لكن ذلك اقرتن مبنح مزيد من ال�شالحيات اال�شتثنائية للجي�ش حتت مظلة مكافحة االإرهاب. 

التحفظي  االحتجاز  ا�شتثنائية يف  �شلطات  االأمن  اأجهزة  ت�رشيعية، متنح  تعديالت  اأدخلت  كما 

اإىل الإبقاء على مكونات  اأدى عمليا  الذي  للم�شتبه بهم يف ق�شايا االإرهاب1؛ الأمر  والوقائي 

اأ�شا�شية من حالة الطوارئ.

لقد تبددت االأوهام ب�شاأن االإ�شالحات التي وعد بها الرئي�ش اجلزائري،  فبعد مرور نحو 

عامني على االإنهاء ال�شوري حلالة الطوارئ اال�شتثنائية مل ت�شهد اجلزائر انفراجا حقيقيا يف 

احلريات العامة واحرتام حقوق االإن�شان. على العك�ش من ذلك اعتمدت ال�شلطات يف مطلع 

ن�شاط اجلمعيات واملنظمات غري  اأكرث غلوًا وتقييدًا جتاه  العام م�رشوعات قوانني جديدة  هذا 

االأحزاب  لتنظيم  جديد  قانون  واأبقى  واالإعالمية.  ال�شحفية  احلريات  وجتاه  احلكومية، 

ال�شيا�شية على القيود ذاتها التي حترم بع�ش ف�شائل االإ�شالم ال�شيا�شي من العودة اإىل الن�شاط 

احلزبي. وظلت القيود القانونية ال�شارمة �شيًفا م�شلًتا على التجمعات واالحتجاجات ال�شلمية 

االحتجاجات،  تلك  يف  املنخرطني  تعقب  يف  االأمن  اأجهزة  ا�شتمرت  فيما  العا�شمة،  داخل 

�شواء داخل اأو خارج العا�شمة. كما ظلت العقوبات ال�شالبة للحرية م�شدرًا لرتويع امل�شتغلني 

بال�شحافة واالإعالم والتدوين االإلكرتوين. وات�شع نطاق املالحقات االأمنية، وتوظيف الق�شاء 

غري امل�شتقل يف الرتهيب والتنكيل بالن�شطاء احلقوقيني واملدافعني عن احلريات النقابية واحلقوق 

االقت�شادية واالجتماعية. 

للحرية، و�شاحبها توقيف  تفتقر  اأجواء  الت�رشيعية يف  االنتخابات  اأجريت  ال�شياق،  يف هذا 

اأخفقت يف  االنتخابات  للمحاكمة. ولكن  اإىل مقاطعتها، وتقدمي بع�شهم  الداعني  ع�رشات من 

جتميل �شورة النظام اأمام املجتمع الدويل، برغم ترحيب ال�شلطات باحل�شور الدويل الوا�شع 

ملراقبتها، وبرغم تبني نظام انتخابي اأحدث قفزة نوعية يف احل�شور الن�شائي داخل الربملان، 

وتعر�شت  االنتخابات.  املقاعد يف  باأغلبية  احلاكم  احلزب  احتفاظ  اإىل  االنتخابات  انتهت  فقد 

الهيئة امل�رشفة  اأع�شاء  التنفيذية على اختيار  ال�شلطة  االنتخابات النتقادات حادة؛ ب�شبب هيمنة 

من  باملائة   5 على  احل�شول  ب�رشط  املقيدة  الن�شبية  القوائم  نظام  واعتماد  االنتخابات،  على 

اأ�شوات الناخبني كحد اأدنى للح�شول على اأي مقعد، وهو ما اأدى اإىل اإهدار وتفتيت االأ�شوات 

ل�شالح احلزب احلاكم.

 1 حول اإنهاء حالة الطوارئ، انظر: مركز القاهرة لدرا�شات حقوق االإن�شان، �شقوط احلواجز، حقوق االإن�شان 

يف العامل العربي، التقرير ال�سنوي 2011.
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اإ�سكاليات امل�ساركة ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة:

يف اإطار االإ�شالحات الفوقية التي تعهد الرئي�ش اجلزائري باإجرائها منذ عام 2011 لتفادي 

انتقال ثورات الربيع العربي اإىل اجلزائر، �شهدت البالد اإجراء االنتخابات الت�رشيعية يف العا�رش 

من مايو 2012. واأظهرت التوجهات الر�شمية حر�شًا �شديدا على توظيف هذه االنتخابات يف 

حت�شني ال�شورة دوليًا، خا�شة اأنها جاءت يف اأجواء �شيا�شية عدائية متاما جتاه احلريات.

يف اإطار الرتويج الإجراء انتخابات تت�شم باحلرية من الناحية ال�شكلية، اأنهت ال�شلطات حظًرا 

ا�ستمر نحو 10 �شنوات على اإن�شاء اأحزاب جديدة، وفيما بني الفرتة من 15 يناير –حيث دخول 

قانون االأحزاب ال�شيا�شية اجلديد حيز التنفيذ، وحتى 26 مار�ص- املوعد النهائي للتقدم بطلبات 

الرت�شيح، قامت وزارة الداخلية باعتماد 21 حزبًا جديدًا، لتعطي انطباعًا حول انفتاح املجال 

ال�شيا�شي، لكنها مل تتخذ اأي اإجراء الإنهاء حظر الن�شاط ال�شيا�شي املفرو�ش على عدد كبري ممن 

انخرطوا يف وقت �شابق فيما عرف باجلبهة االإ�شالمية لالإنقاذ. 2

�شمحت ال�شلطات بح�شور دويل واإقليمي وا�شع ملراقبة االنتخابات، �شمل االحتاد االإفريقي 

واالحتاد االأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون االإ�شالمي، واالأمم املتحدة، 

واملعهد الدميقراطي الوطني بالوليات املتحدة الأمريكية. 

يف  الن�شاء  متثيل  حظوظ  تو�شيع  ي�شمن  خا�ش  ت�رشيع  ب�شن  االنتخابات  ال�شلطات  ا�شتبقت 

املجال�ش املنتخبة، من خالل الن�ش على كوتا للن�شاء �شمن القوائم االنتخابية احلزبية وامل�شتقلة. 

مبوجب هذا القانون ترف�ش القوائم التي ال تلتزم بالن�شب املقررة للن�شاء داخل كل قائمة؛ االأمر 

الذي اأ�شفى نوعا من التجميل على امل�شار االنتخابي. كما عززت ال�شلطات هذا التوجه مبنح 

االنتخابات  يف  قوائمها  على  املر�شحات  لعدد  وفقًا  ال�شيا�شية،  لالأحزاب  خا�شة  مالية  حوافز 

الربملانية اأو يف انتخابات املجال�ش ال�شعبية البلدية والوالئية.3 بف�شل هذا القانون ح�شلت الن�شاء 

على 32% من مقاعد الربملان. )146 من اأ�سل 462 مقعدًا(. يف حني كانت مقاعد الن�شاء يف 

الربملان ال�شابق ال تتجاوز 31 من 389 مقعدًا. 4

 2- القانون رقم 4- 2012 املوؤرخ يف 12يناير 2012 واملتعلق باالأحزاب ال�شيا�شية، اجلريدة الر�شمية رقم 2، 

15 يناير 2012، �ص9.  

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012002.pdf
حقوق  اأو�شاع  عن  الرابع  ال�شنوي  التقرير  احلواجز«،  »�شقوط  راجع:  القانون  هذا  �شمات  حول  للمزيد   -

االإن�شان يف العامل العربي لعام 2011، مركز القاهرة لدرا�شات حقوق االإن�شان.

http://www.cihrs.org/?p=2536
 3- لقانون الع�شوي رقم 03 - 12 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 والذي يحدد اآليات زياة فر�ش متثيل املراأة يف 

املجال�ش املنتخبة، اجلريدة الر�شمية رقم 1، 14 يناير 2012، �ص39.

 4- موقع املجل�ش ال�شعبي الوطني:

http://www.apn-dz.org/legislature_7/french/liste_femmes_fr.php
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االنتخابات  على  لالإ�رشاف  جلنتني  اجلزائرية  لالنتخابات  املنظم  القانون  ا�شتحدث  وقد 

اأن  ورغم  الت�رشيعية،  االنتخابات  على  لالإ�رشاف  الوطنية  اللجنة  هي  االأوىل  ومراقبتها؛5 

اأع�شاءها،  التي تختار  التنفيذية ممثلة يف رئي�ش اجلمهورية هي  ال�شلطة  فاإن  ت�شكيلها ق�شائي 

ولي�ش الق�شاة اأنف�شهم. اأما الثانية فهى اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات الت�رشيعية. وهي وفقًا 

للقانون ت�شم يف ع�شويتها ممثلني عن االأحزاب ال�شيا�شية امل�شاركة يف االنتخابات، وممثلني 

اآخرين يختارهم املر�شحون امل�شتقلون. ويفرت�ش وفقًا للقانون اأن تراقب هذه اللجنة خمتلف 

مراحل العملية االنتخابية، واأن يجري تن�شيق وتبادل املعلومات فيما بينها وبني اللجنة الوطنية 

لالإ�رشاف على االنتخابات.

وقد اعتمد القانون القوائم الن�شبية املغلقة واملقيدة بح�شول اأية قائمة، حزبية كانت اأو م�شتقلة، 

على حد اأدنى 5% من االأ�شوات ك�رشط للح�شول على اأي مقعد؛ االأمر الذي اأدى اإىل اإهدار 

والتي  اجلديدة،  االأحزاب  اإىل  ذهبت  التي  تلك  وبخا�شة  الناخبني،  اأ�شوات  من  كبري  قدر 

اأ�شهمت م�شاركتها يف االنتخابات يف تفتيت الهيئة الناخبة، وجعل ال�شلوك الت�شويتي ي�شب فى 

�شالح االأحزاب الكبرية التقليدية، وعلى االأخ�ش احلزب احلاكم »جبهة التحرير الوطني«، 

التي ح�شدت 208 من مقاعد الربملان.6

جدير بالذكر اأن ال�شلطات اجلزائرية ا�شتبقت االنتخابات بحمالت للتنكيل بعدد من الن�شطاء 

ال�شيا�شيني واحلقوقيني. مثال ذلك القب�ش على النا�شط ال�شيا�شي على عبده جودى من “حركة 

منظمات  نا�شطًا من   24 مع  واحتجازه  عليه،  واالعتداء  التغيري”  اأجل  من  امل�شتقلني  ال�شباب 

اأخرى، مبا يف ذلك جمعية “اإ�ص اأو اإ�ص مفقودين”. وكان بينهم فاطمة يو�ش وججيقة �رشقاوي 

اإثر م�شاركتهم  اأبريل؛   14 القب�ش عليهم يف  األقي  الذين  وح�شني فرحاتى و�شليمان حميتو�ش 

بتجمع �شلمي يدعو ملقاطعة االنتخابات. 7

 5- لالطالع على ن�شو�ش القانون انظر :

القانون رقم 01 - 12 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 واملتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الر�شمية رقم 1، 14 

يناير2012، �ص8.

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2012/A2012002.pdf
 6- حول النتائج النهائية لالنتخابات وتوزيع املقاعد:

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/289055.html
�شحفي  بيان  االإن�شان،  حقوق  عن  املدافعون  لها  يتعر�ش  التي  امل�شايقات  تتوقف  اأن  يجب   7-اجلزائر: 

التعذيب (OMCT( وال�سبكة  ملناه�شة  العاملية  االإن�شان (FIDH( واملنظمة  حلقوق  الدولية  م�شرتك  )الفدرالية 

االأوروبية املتو�شطية حلقوق االإن�شان (، 25 اأبريل 2012 .

http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86
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مالحقة مدافعي حقوق الإن�سان والن�سطاء النقابيني:

وتقييده  قمعه  يف  مفرط  قانون  وتفعيل  باعتماد   2012 عام  اجلزائرية  ال�سلطات  ا�ستهلت 

الرتخي�ش  نظام  اإىل  القانون  وي�شتند  احلكومية.  املنظمات غري  تكوين  االأهلى وحرية  للعمل 

الن�شاط املدين، وخا�شة  للغاية على  تاأ�شي�ش اجلمعيات، كما يفر�ش قيودًا مت�شددة  امل�شبق يف 

املنظمات  اأن�شطة  تعليق  ويجيز  الدولية،  املنظمات  مع  والتعاون  التمويل  بجوانب  يتعلق  فيما 

غري احلكومية ا�شتنادًا اإىل اأوامر اإدارية، كما اأبقى على العقوبات ال�شالبة للحرية �شد املخالفني 

الأحكام القانون. 8

تاأ�شي�ش  طالبي  من  كبري  عدد  على  القانونية  ال�شفة  اإ�شباغ  يف  متاطل  ال�شلطات  ظلت  وقد 

اجلمعيات ومنظمات حقوق االإن�شان، ومن بينها منظمة »اإ�ش اأو اإ�ش خمتفون«، التي تتذرع 

ال�سلطات يف تاأجيل البت بطلبها، باأنه يتعني عليها اأن حت�شل على قاعة اجتماعات معتمدة لعقد 

اجتماعها التاأ�شي�شي، رغم اأن القانون ال يت�شمن هذا ال�رشط. 9

القانون  اأي�شا ترخي�شًا م�شبقًا من وزارة العمل، مبقت�شى  النقابات امل�شتقلة  تاأ�شي�ش  يقت�شي 

منذ  املماطلة.  اأو  بالرف�ش  جديدة  نقابات  تاأ�شي�ش  يواجه  ما  وغالبًا   ،1990 ل�سنه   90-14

بينها  نقابات،   5 تاأ�شي�ش  املوافقة على  ال�شلطات  الطوارئ، رف�شت  اإنهاء حالة  االإعالن عن 

النقابة الوطنية امل�شتقلة ملوظفي البنك املركزي للفالحة والتنمية الريفية، والنقابة الوطنية لعمال 

التكوين. 10

ملدافعي حقوق  الق�شائية  االأمنية والتتبعات  املالحقات  العام احلايل ت�شعيدًا خطريًا يف  �شهد 

يناير   18 ففي  االقت�شادية واالجتماعية.  النقابية واحلقوق  احلريات  واملدافعني عن  االإن�شان 

تلقى كٌل من احلاج عي�شى عبا�ش وحممد �شديق بو عامر ممثال الفرع الوطني للجنة الوطنية 

8- �شبق ملركز القاهرة لدرا�شات حقوق االإن�شان اأن قدم حتلياًل نقديًا لن�شو�ش القانون قبل اعتماده. انظر يف 

ذلك: �شفحتي 127 و128 من »�شقوط احلواجز« تقرير مركز القاهرة لدرا�شات حقوق االإن�شان ال�شنوي الرابع 

عن اأو�شاع حقوق االإن�شان يف العامل العربي لعام 2011.

http://www.cihrs.org/?p=2536
- ملزيد من التفا�شيل حول االنتقادات املوجهه لهذا القانون انظر اي�شًا التقرير املف�شل لل�شبكة االأورومتو�شطيه 

حلقوق االإن�شان » خدعة رفع حالة الطوارئ » 

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11273.html

 9- انظر اأي�شًا املرجع ال�شابق : تقرير »خدعة رفع حالة الطوارئ«.

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11273.html

10- انظر املرجع ال�شابق: تقرير »خدعة رفع حالة الطوارئ«.

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11273.html
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للدفاع عن حقوق العاطلني باالأغواط حكما باحلب�ش 18 �شهرًا بتهمة التجمع غري امل�رشوع، 

وذلك على خلفية م�شاركتهما يف تظاهرة �شلمية، تطالب بحقوق العاطلني. 11

 ويف 18 اأبريل جرى اعتقال عبد القادر خربة ع�شو اللجنة الوطنية حلقوق العاطلني عن 

فعاليات  بت�شوير  يقوم  كان  بينما  االإن�شان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  والرابطة  العمل، 

اعت�شام لكتبة املحاكم. وقد حكم عليه يف 3 مايو بال�شجن ملدة عام مع وقف التنفيذ، بعد اتهامه 

بالتحري�ش على التجمع ب�شكل غري قانوين.12 وقد اعتقل عبد القادر خربة للمرة الثانية يف 21 

اأثناء  اإهانة موظف عمومي  بتهمة  اأ�شابيع،  لنحو ثالثة  املوؤقت  اأغ�شط�ش، وظل رهن احلب�ش 

تاأدية مهامه، ثم براأته املحكمة يف 2 �شبتمرب من العام نف�شه.13

 وعلى خلفية املحاكمة االأوىل لعبد القادر خربة، األقت ال�شلطات القب�ش على كل من يا�شني 

زايد  رئي�ش فرع الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�شان يف والية االأغواط، وعبدو 

�شبكة  ع�شو  اأعوامور  وعثمان  التغيري،  اأجل  من  امل�شتقلني  ال�شباب  حركة  ع�شو  جودي  بن 

الدفاع عن احلرية والكرامة، وخل�رش بوزياين، ع�شو النقابة الوطنية امل�شتقلة ملوظفي االإدارة 

�شيدي  حمكمة  مقر  اأمام  اأبريل   26 يف  �شلمي  اعت�شام  يف  م�شاركتهم  عقب  وذلك  العمومية، 

حممد للتنديد مبحاكمة خربة. وقد اأحيلوا للمحاكمة اأمام حمكمة باب الواد بتهمة »التحري�ش 

على جتمهر غري م�شلح«، غري اأن املحكمة اأحالت ملف الق�شية اإىل النيابة بعد اأن ق�شت بعدم 

اخت�شا�شها بنظر الدعوى يف 28 �شبتمرب. 14

 11- مازالت امل�شايقات التي يتعر�ش لها النقابيون م�شتمرة، ومازال احلظر على املظاهرات قائمًا باجلزائر 

بالرغم من رفع حالة الطوارئ، ال�شبكة االأورومتو�شطية حلقوق االإن�شان، 2 مار�ص 2012.

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11379.html

 12- اجلزائر: االنتخابات الت�رشيعية، �شمانة حرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتعبري غري املعمول بها، ال�شبكة 

االأورومتو�شطية حلقوق االإن�شان، 11 مايو 2012 .

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11831.html

ال�شيد عبد  االإن�شان  املدافع عن حقوق  االأمامي، »اجلزائر: �شدور حكم بحق  بيان منظمة اخلط  ا  اأي�شً انظر   -

القادر خربة بال�شجن �شنة مع وقف التنفيذ وفر�ش غرامة عليه«، 3 مايو 2012.

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/18257
يتعر�شون  زالوا  ما  االإن�شان  حقوق  عن  املدافعني  بينما  خربة..  القادر  عبد  �رشاح  اطالق   : اجلزائر   -13 

مل�شايقات باجلزائر، ال�شبكة االأورومتو�شطية حلقوق االإن�شان، 13 �شبتمرب 2012.

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/12142.html

 14- بيان املر�شد الدويل حلماية مدافعي حقوق ااإن�شان بتاريخ 1 اأكتوبر2012.

http://www.fidh.org/Algerie-renvoi-pour-incompetence-12231
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الرابطة  البارز يف  القيادي  ا�شمعني )70 عاما(  ال�شلطات حاج حممد  يف 19 يونيو اعتقلت 

قد  كان  ابتدائيا  حكمًا  العليا  املحكمة  اأيدت  اأن  بعد  االإن�شان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 

�شدر بحقه قبل ع�رش �شنوات، يق�شي ب�شجنه ملدة �شهرين بتهمة الو�شاية الكاذبة، وذلك على 

الت�شعينيات من  �شنوات  التي عرفتها  الق�رشي  الك�شف عن ملفات االختفاء  انخراطه يف  خلفية 

القرن املا�شي. وقد اأطلق �رشاح حاج ا�شمعني يف اخلام�ش من يوليو مبوجب عفو رئا�شي يف 

اإطار احتفاالت عيد ا�شتقالل اجلزائر.15 جتدر االإ�شارة اإىل اأن عددًا من الن�شطاء احلقوقيني 

والنقابيني تعر�شوا العتقاالت متفرقة؛ ب�شبب م�شاركتهم يف فعاليات خمتلفة للتجمع واالحتجاج 

ال�شلمي، كما �شريد الحقًا.

يف اأول اأكتوبر اأوقفت ال�رشطة احلقوقي يا�شني زايد، عندما كان يف طريقه اإىل مدينة حا�شي 

حب�ش  ثم  بدنية،  العتداءات  زايد  تعر�ش  العا�شمة(.  من  جنوبي  كيلومرت   800) م�سعود 

احتياطيًا بتهمة اإهانة ال�رشطة. ويف 8 اأكتوبر ق�شت حمكمة ورقلة باإدانة زايد ومعاقبته باحلب�ش 

�شتة اأ�شهر مع وقف التنفيذ. 16

حظر وقمع التجمعات ال�سلمية :

ال�شلمي اجلماعي. وقد  اأ�شكال االحتجاج  ال�شلطات تتعامل ب�رشامة �شديدة مع جميع  ظلت 

بالعا�شمة،  ال�شحافة  دار  اأمام  اعت�شام  خالل  نقابيًا   40 على  فرباير   26 يف  القب�ش  األقى 

للمطالبة بحقوق العاطلني والعمال املهم�شني، واأطلق �رشاحهم يف وقت متاأخر من اليوم نف�شه. 

كان بينهم الطاهر بلعبا�ش الناطق الر�شمي با�شم التن�شيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلني، 

والنا�شطة النقابية مليكة خليل. كما األقي القب�ش يف اليوم نف�شه على 40 معلمًا خالل اعت�شام 

اأمام الق�رش الرئا�شي للمطالبة بتثبيت املعلمني املتعاقدين يف اأعمالهم.17

 15- ملزيد من التفا�شيل انظر:

http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrepr/smain_arrete.htm -

http://www.la-laddh.org/spip.php?article1300 -

 16-ال�شبكة االأورومتو�شطية حلقوق االإن�شان، اجلزائر: احلكم باالإدانة من الدرجة االأوىل للمدافع عن حقوق 

االإن�شان يا�شني زيد، 10 اأكتوبر 2012.

http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrn-publications/%D8%A5%D8%B5%D
8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83
%D8%A9-2012/12169.html
 17- الفيدرالية الدولية حلقوق االإن�شان، مازالت امل�شايقات التي يتعر�ش لها النقابيون م�شتمرة وال زال احلظر 

على املظاهرات قائمًا باجلزائر بالرغم من رفع حالة الطوارئ، 2 مار�ص 2012.

http://www.fidh.org/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
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اأبريل ا�شتخدمت ال�رشطة القوة يف تفريق عدد من املواطنني، حاولوا االعت�شام  يف 24 

اأمام الق�رش الرئا�شي، مما اأف�شى اإىل وقوع العديد من االإ�شابات ال�شيما بني الن�شاء، واإلقاء 

بينهم  ال�سلطات نحو مائتي عامل،  اعتقلت  100 �شخ�ش.18 ويف 7 مايو  القب�ش على نحو 

اأثناء م�شاركتهم يف  الت�شغيل،  النقابة امل�شتقلة لعمال عقود ما قبل  اأع�شاء  الن�شاء من  65 من 

جتمع حا�شد بالعا�شمة للمطالبة بوظائف الئقة. وقد اأطلق �رشاحهم يف وقت الحق من اليوم 

نف�سه.19

ويف 9 يونيو قام رجال ال�رشطة يف زي مدين با�شتخدام العنف الإجالء 7 نقابيني معت�شمني 

باأحد �شوارع العا�شمة، ت�شامنًا مع زمالء لهم كانوا قد قرروا خو�ش اإ�رشاب عن الطعام، 

احتجاجًا على جتاهل ال�شلطات ملطالب العاملني مبرفق العدالة، ورف�شها احلوار مع ممثلي 

الفيدرالية الوطنية للعدالة التابعة للنقابة الوطنية امل�شتقلة مل�شتخدمى االإدارة العمومية .20

املعلومات  �شحة  من  التاأكد  القاهرة  ملركز  يت�شن  -مل  متعددة  اإعالمية  مل�شادر  ووفقًا 

املتداولة- �شهدت االحتجاجات ذات الطابع االجتماعي هذا العام تطورًا الفتًا، فقد انخرط 

فيها اأي�شا االآالف من جنود احلر�ش البلدى، مطالبني احلكومة برد االعتبار لت�شحياتهم يف 

مقاومة الإرهاب طيلة 15 عامًا. وقد اأجه�شت قوات االأمن يف االأ�شبوع االأول من يوليو 

غرب  كيلومرًتا   40( البليدة  يف  جتمعوا  قد  وكانوا  العا�شمة.  نحو  منهم  اآالف  عدة  زحف 

املياه. يطالب جنود احلر�ش  الع�شي وخراطيم  با�شتخدام  ال�رشطة فرقتهم  العا�شمة( ولكن 

البلدي بتعوي�شات مالية عادلة للمتقاعدين منهم، واحت�شاب �شاعات العمل االإ�شافية طيلة 15 

 18- الفيدرالية الدولية حلقوق االإن�شان، اجلزائر: يجب اأن تتوقف امل�شايقات التي يتعر�ش لها املدافعون عن 

حقوق االإن�شان، 25 اأبريل 2012.

http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%86
19 - ال�شبكة االأورومتو�شطية حلقوق االإن�شان، اجلزائر: االنتخابات الت�رشيعية �شمانه حرية تكوين اجلمعيات 

والتجمع والتعبري غري املعمول بها، 11 مايو 2012 .

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11831.html

20- ال�شبكة االأورومتو�شطية حلقوق االإن�شان، اجلزائر: الت�شامن مع النقابيني من الفيدرالية الوطنية للعدالة، 

14 يونيو 2012. 

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-releases/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%
D9%86%D8%A7%D8%AA-2012/11932.html
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عاما يف معا�شاتهم، وحت�شني ظروف عملهم. 21

تقييد احلريات ال�سحفية والإعالمية:

ال�شالبة  والعقوبات  الق�شائية  للمالحقات  هدفًا  واالإعالمية  ال�شحفية  احلريات  زالت  ما 

للحرية، على الرغم من اعتماد قانون جديد لالإعالم يف مطلع العام، جرى ت�شويقه بو�شفه 

من  القانون  اأن  غري  االإعالمية.  باحلريات  والنهو�ش  االإ�شالح  طريق  على  كبرية  خطوة 

حريات  وتاأثيم  بتقييد  املن�شبطة  غري  �شياغتها  ت�شمح  مادة   32 على  يحتوي  الفعلية  الناحية 

التعبري، وعلى وجه اخل�شو�ش عندما يتعلق االأمر بدعاوى امل�شا�ش بالدين االإ�شالمي و�شائر 

االأديان، اأو عندما يتعار�ش املحتوى االإعالمي مع ما ميكن اعتباره »الهوية الوطنية والقيم 

الثقافية للمجتمع«، اأو »متطلبات اأمن الدولة والدفاع الوطني«، و»متطلبات النظام العام«، 

و»امل�شالح االقت�شادية للبالد«، و»متطلبات ال�شيا�شة اخلارجية للدولة«. 22

 يف 25 يونيو تلقت فاطمة الزهراء عمارة ال�شحفية بال�شحيفة االإلكرتونية »اآخر �شاعة«، 

بتعوي�ش  واإلزامها  جزائري،  دينار  األف   20 قدرها  غرامة  مع  �شهرين،  بال�شجن  حكمًا 

بالت�شهري والقذف بحق مدير �شابق الأحد  اإدانتها  األف دينار جزائري، وذلك بعد  قدره مائة 

امل�شت�شفيات، كان قد اتهم من قبل اإحدى موظفات امل�شت�شفى بالتحر�ش اجلن�شي بها.

وكان ال�شحفي من�شور �شي ح�شني قد تلقى يف 15 يونيو حكمًا مماثاًل بال�شجن ملدة �شهرين 

وغرامة قدرها 50 األف دينار جزائري، بعد اإدانته يف ق�شية قذف وت�شهري بحق مدير مكتب 

حملي لتح�شيل ال�رشائب.23

21- ملزيد من التفا�شيل حول احتجاجات احلر�ش البلدي انظر :

- العربية، 9 يوليو 2012 :

http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/09/225416.html 
- جريدة �سوت الأحرار، 11 يوليو 2012 :

http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/3867.html 
- جريدة اخلرب،27 �شبتمرب 2012 : 

http://www.elkhabar.com/ar/politique/304042.html
22- جلنة حماية ال�شحفيني، قانون االإعالم اجلزائري يخنق حرية التعبري، 25 يناير 2012.

http://cpj.org/ar/2012/01/018401.php
 23- جلنة حماية ال�شحفيني، احلكم على �شحفيني جزائريني بال�شجن على خلفية ق�شيتي قذف وت�شهري، 9 يوليو 

. 2012

http://cpj.org/ar/2012/07/020113.php
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بثه  خلفية  على  معمري،  طارق  املدون  على  القب�ش  االأمن  اأجهزة  األقت  مايو  مطلع  يف 

لفيديوهات تدعو ملقاطعة االنتخابات الت�رشيعية. وكان اأحد الفيديوهات التي بثها ت�شجل قيامه 

باإحراق بطاقته االنتخابية، ونزعه الأحد املل�شقات. وقد قدم للمحاكمة باتهامات عديدة، �شملت 

التجمهر، واإهانة هيئة نظامية، وتخريب ممتلكات  اإدارية، والتحري�ش على  اإتالف وثائق 

الغري، وطالبت النيابة مبعاقبته باحلب�ش ثالث �شنوات. وقد عوقب يف 27 يونيو بثمانية اأ�شهر 

�شجنًا مع وقف التنفيذ وتغرميه مبلغ 100 األف دينار جزائري.24

 24- لالطالع على بع�ش الت�شجيالت للمدون :

http://www.youtube.com/watch?v=Gl4GSVRrKnU 

- وانظر اي�شًا: اجلزائر: احلكم على النا�شط على االنرتنت طارق معمري بال�شجن ملدة ثمانية اأ�شهر مع وقف 

التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100000 دينار جزائري.، موؤ�ش�شة الكرامة حلقوق االإن�شان، 26 يونيو 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4486:4486&cati
d=137:ak-com-dz&Itemid=45

- تقرير موقع قناة فران�ص 24 حول املو�شوع:

http://www.france24.com/ar/20120627-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D
8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-

% D 8 % A D % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 5 -% D 9 % 8 2 % D 8 % B 6 % D 8 % A 7 % D 8 % A 6 % D 9 % 8 A -

% D 9 % 8 5 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 1 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A
% D 9 % 8 6 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A % D 8 % B 0 - % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 2 -

%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A
- انظر مقال القد�ش العربي 27 يونيو 2012.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\27qpt947.htm&arc=data\2012\06\06-

27\27qpt947.htm


