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  رئازجلا
  

ماظنلا حجن دقف ،رئازجلا يف ناسنإلا قوقحل ةيدرتملا ةيعضولا يف انسحت يلاحلا ماعلا دهشي مل 
 هقبتساو ،ةيبرعلاتاروثلا عيبرب  فرع امب رثأتملا يبعشلا كارحلا رداوب ءاوتحا يف يرئازجلا

عنمي ملو . 1992ماع ذنم دالبلا يف ةيراسلا ئراوطلا ةلاح عفرو ،ةلماش تاحالصإب دعولاب 
تاعمجتلا عنمل  يدصتلاب ،ةددشتملا ةينمألا تاجلاعمللءوجللا نم ةيسايسلا  تاودألامادختسا 

تاعمجتلا بيرختل ةجطالبلاب جزلابو ،تاونس رشع وحن لبق ةرداص تاميلعت ىلإ ادانتسا  ،ةيملسلا
  .اهيف نيطرخنملا عيورتو ،ةيملسلا

 ةمهمةوطخ هرابتعاب  هيلإرظنلا ن كمي ناك ئراوطلاةلاح عفر نع  نالعإلانأ نم مغرلا ىلعو 
،  ىلع شي جلا تاوقل ةيفاضإةيئانثتسا  تايحالصحنمب تنرتقا ةوطخلا هذه نإف حالصإلا قيرط
، حت ، إ نيماضم ييأنم ةوطخلا هذه غرفأ يذلا رمألا بيرختلاو باهرإلا ةحفاكم ىواعد ت ةيباجي
صوصخلا هجو ىلعو ،ةماعلا تايرحلا ةسرامم  رامضم يف نسحت يأ ايناديم اهيلع بترتي مل

ءاطشنلاو ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا لظ امك . ةماعلا تاعامتجالا دقعو يملسلا عمجتلا قح
  .ةمكاحملا ىلإ ةلاحإلاوباوجت سالاو فيقوتلالمشت  ،ىتش طوغضل افده نويباقنلا

قوقحو تايرحلا ىلع دويقلا نم ديزم ضرف هاجتا يف تاطلسلا تكرح ت يعيرشتلا ديعصلا ىلع
 ، سيسأت يف قحلاو ،بازحألا  نيوكتةيرحو ،ةيمالعإلا تايرحلا ىلع صاخ لكشبو ناسنإلا

  .ةيرحب اهتطشنأل اهتسراممو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلهألا تايعمجلا

  
  :يطارقميدلا رييغتلل ةئوانم" تاحالصإ"

رمألا بجومب 2011رياربف  23يف رئازجلا يف اي مسر ئراوطلاةلاح عفر تاطلسلا تنلعأ   ،
،  11،1- 1مقر يسائرلا  ءانثتسالا ةلاح لظ يف رئازجلا اهتشاع اماع رشع ةعستل ادح ايرظن عضتل

  .تاونسلا كلت لالخناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا يشفتل  ءاطغ تمدقيتلا 
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ةداج ةعجارمب ن رتقا ام اذإ ،ةزراب ةيباجيإ ةوطخئراوطلا ةلاح عفر لكشي نأ نكمملا نم ناك 
، ل ةيساسألا تايرحلا عمقل   ءاطغ رفوتو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا يفاجت يتلا تاعيرشتل
دريس امك 2تايرحلا كلت ىلع دويقلا نم ديزم ضرفىرج ثيح ،ثدح ام وه ضيقن لا نكل  ،

 نأ ىلإرظنلاب ،ئراوطلا ةلاح عفرل ةيباجيإلا ةلالدلا  - ريبك دح ىلإ- لءاضتت امك . اقحال
ظفح يف شيجلل  ةيئانثتسالاتاطلسلا عيسوت ب ئراوطلا لادبتسال هتاذ تقولا يف تدمع تاطلسلا
 - ينوناقلا طبضلا ىلع يصعتست تاريبعتىهو -  بيرختلاو باهرإلا ةحفاكم ىواعدب ماعلا ماظنلا

كلذ ءاج دقو . يعمتجملاو يسايسلا كارحلا نم لاكشأ ةهجاومل لخدتلابشيجلا تادحول حمسي امب 
قلعتملاو 1991ربمسيد  6خيراتب رداصلا  2391مقر نوناقلل لمكم ليدعتب يسائر رمأ ربع   ،

  .3ةيئانثتسالا تالاحلا جراخ ماعلا ماظنلا ظفح ماهم يف يبعشلا ينطولا شيجلا ةمهاسمب

يف نيمهتملا  صاخشألا عاديإبحمس ت ةيئانجلا تاءارجإلانوناقل تاليدعت تاطلسلا  تدمتعا امك
ماقإ"ـب فصو اميف باهرإلا اياضق  هل  نكميو ،رهشأ ةثالث ةدمل قيقحتلا يضاق اهددحي ،"ةنمؤم ة

اياضق يف نيمهتملل يئانثتسالا يظفحتلا  ءارجإلااذه نأ ىلإ رظنلا تفليو  .نيترم اهديدجت
نم عون  غابسإىوعدب هفيلغت ىرج  ،زاجتحالا نم رهشأ ةعست ىلإ لصي دق يذلاو ،باهرإلا
 زاهج دعاست نأ اهنأش نم تامولعم نم مهتزوح يف ام ببسب ،نيمهتملا نم ةصاخ ةئفل ةيامحلا
  .4ةيباهرإلا لامعألا نم ةياقولاو ،تايرحتلامعد ىلع  ةلادعلا

تاطلسلا تدمتعا ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايعمجلا نيوكت ةيرح ىلع طوغضلا ديعص ىلعو 
،  انوناق يتلا ةيلودلا ري ياعملا ةخراص ةروصب يفاجيويقوقحلاو يلهألا لمعلا ىلع دويقلا مظعي
،  ؛ميظنتلا قح لفكت  حيتي يتلاتاطلسلا لبق نم ةقبسم ةقفاوم طرتشي تايعمجلا سيسأت تاب دقف
ماظنلا عم اهفادهأ ضراعت ىواعد تحت  ،ةيعمجلا سيسأت ضفر يف ةعساو تايحالص اهلنوناق لا

حيتي نوناقلا نأ مغرو . دالبلا يف اهب لومعملا تاميظنتلا وأنيناوقلا  وأةماعلا بادآلا  وأماعلا 
 تاطلسللزاجأ هن إف ،ضفرلا رارق ىلع نعطلل ةيئاضق ىوعد كيرحت اهسيسأت ضفر لاح ةيعمجلل
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يئاضقلا مكحلا ىلع نعطلا نم اهنكمت يتلا  تاءارجإلاذاختاب  -ايئاضق ةيعمجلا فاصنإ لاح يف–
 -غلي ملو–نوناقلا ضفخ امنيبو . مكحلل ةقحال رهشأ ةثالث نوضغ يفةيعمجلا حلاصل رداصلا 

لب ،ةفلاخملا هذهل ةررقملا ةمارغلا  داز هنأالإ ،صيخرت نودب ةيعمج سأري نم لكل سبحلا ةبوقع 
قح يضاقلل حيتي ناك قباسلا نوناقلا نأ نيح يف ايبوجوةمارغلاو سبحلا نيب عمجلا را ص  ،

  . نيتبوقعلا نيب رايتخالا

 اهمزلي ثيح ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا ليومت يف مكحتلل تايحالصتاطلسلا نوناقلا حنميو 
ريغ تام ظنم وأ ةيبنجأ تائيه نم لاومأ يأ يقلتل ةصاخلا تاطلسلا ةقفاوم ىلع لصحتلاب

ام وهو ،ايمسر ةمربملا نواعتلا تايقافتا ربع ةدراولا تابهلا وأ  حنملا كلذ نم ينثتسيو ،ةيموكح
، ىلعاهترطيس ض رف تاطلسلل ئيهي يلاتلابو  ةيموكحلا ريغ تامظنملل يبنجألا ليومتلا دراوم

ديدجلا نوناقلا حمسيو  .تامظنملا هذه لمع هيجوتو لخدتلا اهل حيتي امب ،اهئاكرشو اهتطشنأىلع 
تلصحت ام اذإ ةصتخملا تاطلسلا هب مدقتت بلط ىلع ءانب ،ايئاضقةيعمجلا لحب  ىلع ةيعمجلا ، 

امنيبو . يساسألا اهماظن يف ةجردم ريغ ةطشنأ تسرام وأ ،هماكحأل ةفلاخملاب يجراخ ليومت
نوناقلا نإف ،تايع مجلا ةطشنأ قيلعتل يئاضق رمأ ىلع لوصحلا بجوتسي هب لومعملا نوناقلا ناك
  .تايعمجلا ةطشنأ قيلعتل يرادإ رمأ ىوس بلطتي ال ديدجلا

،ةيموكح ريغ تامظنم ىلإ  باستنالاديدجلا نوناقلا  رظحيو ىلع طشنت يتلا  تامظنمللالإ  ةيلود
  .ةيلخادلا ةرازو ةقفاوم ىلع اهلوصح راطإلااذه يف طرتشيو ،يموقلا ىوتسملا 

ىلإف  ؛ةيفاضإ دويقب لمعلا يف بغرت يتلا ةيبنجألا ةيموكحلاريغ تامظنمل ا نوناقلا صتخاو
اذه  نإف ،ةيبنجألا ةمظنملا دامتعال ةموكحلا عم قافتا ماربإ يضتقت يتلا ةيرادإلا تاءارجإلابناج 

ةدايسلاب ساسملا وأ  ،فيضملا دلبلا نوئش يف لخدتلا ىواعدب ،هؤاغلإ وأ هقيلعت نكمي قافتالا
ةيراضحلا ميقلاو  ةماعلا بادآلاو ماعلا ماظنلا وأةينطولا ةدحولا وأ  يتاسسؤملاماظنلا وأ  ةينطولا
  .يرئازجلا بعشلل

 اهعاضوأقيفوت ديعت نأ بانوناق ةلجسملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايعمجلا  عيمجنوناقلا مزليو 
ةلجسم تامظنم  نامرحب اديدهت لكشي يذلا رمألا ،نوناقلل اقفو ةديدج ةيساسأ ةمظنأ عاديإبمدقتتو 

  .5اهتلاسر ةلصاوم نم انوناق
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مكحت عقاو يف ائيش ريغي ال  ،ةيسايسلا بازحألل اديدج نوناق عورشم تاطلسلا تدمتعا امك
نهتري نوناقلل اقفوو. ةيبزحلا ةايحلارييست يف تاطلسلا  اهل حامسلاو  ةديدجلا بازحألل صيخرتلا، 

ةدملا هذه يضم نوناقلا ربتعاو ،اموي  60لالخ  ةيلخادلا ةرازو ةقفاومب يسيسأتلا اهرمتؤم دقعب
، ماظنلا ةزاجإل يساسأ طرشك يسيسأتلا رمتؤملا دقع ي فيضملا ىلع ةقفاوم ةباثمب  در نود

ةهج  يأنم ليومت يقلت وأ  ىلع لوصحلا نم ةيسايسلا بازحألا نوناقلا عنميو. بزحلل يساسألا
بقعت نامضل  ،ةيلخادلاةرازو ىلإ ةيونس لا مهتاباسح ميدقتب بازحألا يلوئسم مزليو ،ةيبنجأ
هجمارب يف لمحي يسايس بزح ءاشنإ نوناقلا رظحيو . اهرييست ةبقارمو بازحألل ةيلاملا دراوملا
ىلع  ارظح ضرفي امك ،هلح قبس يسايس بزحل ةيجولويديأ وأ ةيسيسأت اصوصن وأ داوم
نمو . ةيباهرإ وأ ةيبيرخت ةطشنأ يف نيطروتملا صاخشألل ةبسنلاب ةيسايسلا بازحألل مامضنالا

 ،ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلا يف نيقباس نيطرخنم عنم يساسألكشب فدهتسا رظحلا اذه نأ حضاولا 
  .6يبزحلاوأ  يسايسلا لمعلا يف اددجم طارخنالا نم ةلحنملا

يدبتمالعإللاديدج انوناق  ةيرئازجلا تاطلسلا تدمتعا 2011ماع يهتني نأ لبق  هحمالم ضعب  ، 
ةيلام تابوقعب اهتلدبتسا نإو ،ةفاحصلا مئارج يف ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا نم دحلا يف  ةيباجيإلا
 ،يرصبلاو يعمسلا لاجملا لوخدب ةصاخلا تاسسؤملل ايرظن حمسي يذلا نوناقلا نكل ،اهيف غلابم
ةيرح ع مقل اهليوأت لهسي يتلا ةضافضفلا طباوضلا نم ةعساوةلم جب نييمالعإلا مازلإ ىلع ىوطنا
ةيوهلا "، و"عمتجملل ةيحورلا ميقلا مارتحا"طباوضلا ه ذه راطإ يف جردنيو. مالعإلاو ريبعتلا
ةمدخلا تامازتلا "و ،"ةيجراخلا ةسايسلا تابلطتم"و، "ينطولا عافدلاو ةلودلا نمأ تابلطتمو ةينطولا
نيناوقلاو روتسدلاو"ةيمومعلا   .ةيئاضقلاو ةينمألا تاقيقحتلا ةيرس مارتحاو ،، 

ءاسؤر ىلإ ةءاسإلا ةلاح يف  يرئازج رانيد فلأ ةئامىلإ لصت ةيلام تابوقع نوناقلا ضرفيو 
نييرئازجلا ىلع اضيأو بناجألا ىلع رظحي امك  ،رئازجلا يف ةيسامولبدلا تاثعبلاو ةيبنجألا لودلا
  .يمالعإلا لاجملا يف رامثتسالا جراخلاب نيميقملا
  

  :ةيملسلا تاعمجتلاو يعامتجالا جاجتحالا تاكرح نم تاطلسلافقوم 
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نيسحت فد هتست ةيعامتجا تاجاجتحا عقو ىلع تاونس ذنم شيعت رئازجلا نأنم مغرلا ىلع 
 ، يف الوحت دهش 2011رياني  نإفةيشيعملا فورظلا جرخ رياني  3يفف  .تاكرحلا كلت طامنأ، 

 ،ركسلاو تيزلا راعسأل ئجافملا عافترالابني ددنم ،ةزابيت ةيالوب ليعامسوبو ةكوف ةدلب يف بابشلا
تستكا دقو . ةيالو 24نم رثكأ ربع مايأ ةسمخ لالخ رشتنتل ج اجتحالا ةكرح تعستا ام ناعرسو
،ميطحتب نرتقا  ،افينع اعباط تاجاجتحالا هذه نرتقاو  ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمملا بيرختو

فوفص يف حيرج  800و ىلتق ةثالث طوقسب تاجاجتحالاهذه يف فنعلاو بغشلا لامعأل يدصتلا 
يحلا صاصرلاو عومدلل ةليسملا تازاغلاو تاوارهلا تمدختسا يتلا  ،ةطرشلاونيرهاظتملا 

مهضعب ضرعت ىلإ ةيقوقح ريراقت  تراشأو. صاخشألا تائمفيقوت  اهلالخمتو . بغشلا ءاوتحال
  .مهيلع ضبقلا ءانثأ ةلماعملا ءوس نم ىتش رهاظملو يندبلا ءاذيإلل

 ،نيجتحملا عم تاهجاوم يف لوخدلا مدع ىلع ةصيرح تناك ةطرشلا نإف ،ريراقتلا ضعب بسحو
ماحتقا  نوجتحملااهيف لواح  يتلاتالاحلا  ىلع اهلخدت رصتقاو ،ةماعلا قرطلا نوعطقي مهو ىتح
ن يب ةيرشبلا رئاسخلا صلقت رسفي ام وهو ،ىرخألا ةيمسرلا تاسسؤملاضعب وأ  ةطرشلل ماسقأ
يف اذخأ ،ةمكحب تاجاجتحالا عم تلماعت دق ةيرئازجلا  تاطلسلا نإ لوقلا زاج امبرو .نيرهاظتملا

ةلثامم تاجاجتحا حبك هاجت يلع نب ماظن فقوم مزأت دهشت تناك ،ةيسنوتلا اهترا جنأ رابتعالا 
  .7الاعتشا عمقلا اهداز

عباط تاذ ةددحم تاراعش  ىلإ راقتفالاوميظنتلا فعضب تمستا ةيئاقلتلا تاجاجتحالا هذه نأ عمو 
مث سنوت يف تعلدنا يتلا ،ةيبعشلا ةروثلا تاجومب اهنارتقاو اهتايعادت نأ الإ  ،يعامتجاوأ  يسايس
 ،ةيسايس بلاطم يف بابشلا بضغةرولب لجأ نم ةضراعملا ىوق ضعب كرحتل تدهم  ،رصم

بازحأ  نم ددع طارخنا يف هريبعت دجو ام وهو .ةيطارقميد تاحالصإقيقحت ىلإ فدهت 
رييغتلا لجأ نم ةينطو ةيقيسنت ليكشت يف ين دملا عمتجملا تامظنم ضعبو ،ةضراعملا

تددحو ةيطارقميدلاو يرذجلا رييغتلاب  ةبلاطملا لجأ نم ةيملس ةريسم ميظنتل 2011رياربف  12، 
  .ريانيتاجاجتحا  يف نيفوقوملا حارس قالطإو ،ئراوطلاةلاح عفرب و

                                                           
، المركز العربي لألبحاث ودراسة 2011عبد الناصر جابي، الحركات االحتجاجیة في الجزائر، ینایر : حول ھذه االحتجاجات، انظر  7

  .السیاسات
http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/e62cf0d7-b405-
4d61-92d3-5bddcd207e50 

  .2011فبرایر  11لسماح باالحتجاجات السلمیة، بیان صحفي في منظمة العفو الدولیة تحث السلطات الجزائریة على ا: وانظر أیضا
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/algeria-urged-allow-peaceful-protests-2011-02-11 

http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4/e62cf0d7-b405-
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/algeria-urged-allow-peaceful-protests-2011-02-11
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ةلاح عفر اهمزع نع نالعإلاب  اهيلعقيرطلا عطقو  ةرهاظملا قابتسال تاطلسلا تعس دقو
مويلا يفو . نيفوقوملا حارس قالطإنع  نالعإلاو، ةضراعملليمسرلا مالعإلا حتفو ئراوطلا 

عنمو ةيرئازجلا ةمصاعلا قيوطتل يطرش فلأ  35ىلع ديزي ام تاطلسلا تدشح ةريسملل ددحملا 
 ، لثم ،نيرهاظتملا لقت يتلا تالفاحلا تفقوأوةنيدملا لخادم ىلع زجاوحلا تماقأوةريسملا ا م، 

وحن فيقوتب تماق امك ةمصاعلاىلإ تاراطقلا ةكرح تفقوأ   ةرهاظملا يمظنم نم صخش 400، 
،  نممو   .8هسفن مويلا يف مهحارس قلطأنكلو رهاظتلا ةحاس ىلإ لوصولا اوعاطتسا

، ميظنت ةيطارقميدلاورييغتلا لجأ نم ةين طولا ةيقيسنتلا تلواح يلاتلا عوبسألايفو   ىرخأ ةريسم
 ةرملا هذهيف تبنجتو . ويام لوأ ةحاسب رهاظتلل ددحملا عقوملا تقوط نمألا تاوق نأ ريغ
قشو بيهرتلل  ةيجطلبلامادختسا ىرج امك . برضلاب مهيلع تدتعا اهنكل ،نيرهاظتملا لاقتعا

سيئرلل ةديؤم  تاتفالو اروص اوعفر نيذلا تارشعلاب جزلا مت ثيح ؛نيرهاظتملا فوفص
حلسم مهضعب ناكويرئازجلا  نيمألاىلع ءادتعالا ةلواحمب ةعقاولا  هذهتنرتقاو ،نيكاكسلاب  ا، 
  .9ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلل ماعلا

لبق نم  ايعوبسأ رهاظتلل ةوعد لك عميملسلا رهاظتلا عمق يف بيلاسألا هذه مادختسا رركت دقو 
رياربف  23يف ئراوطلا ةلاح عفر نع يمسرلا نالعإلا دعب ىتح  ،رييغتلل ةينطولا ةيقيسنتلا

ذنم ردص رارق ىلإ ةيملسلا  تارهاظملاوتاريسملل يفسعتلا عنملا يف تاطلسلا تد نتساو. 2011
يف رشني ملو 2001 ماع تقول ا نأ ةيلخادلا ريزو نلعأ دقو. 10تقولا كلذ ذنم ةيمسرلا ةديرجلا، 
تاعمجتلا تضرعت  رارقلااذه بجومبو  .11ةمصاعلا رئازجلا يف تاعمجتلاب حامسلل دعب نحي مل
 ،ةمصاعلا جراخ تارهاظملانع انايحأ يضاغتلا مت امنيب ،ينيتور  لكشب رظحلل ةمصاعلا يف

                                                           
  .2011فبرایر  10الشبكة األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان،   8

laddh.org/spip.php?article630-http://www.la  
  :وانظر أیضا

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/02/110212_algeria_demo.shtml  
  بالجزائر، منع مسیرة احتجاجات سلمیة الشبكة األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان: انظر  9

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-
releases/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-
2011/9142.html 

  .2011أبریل  16لطوارئ، ھیومان رایتس ووتش، الجزائر ینبغي إعادة الحریات المدنیة بعد رفع حالة ا  10
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/06-4 

مارس  22ینبغي إنھاء الحظر المفروض على التجمعات في الجزائر العاصمة، بیان صحفي لمنظمة ھیومان رایتس ووتش في : الجزائر  11
2011.  

http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/22-0 

http://www.la
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/02/110212_algeria_demo.shtml
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/06-4
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/22-0
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ريغ ،رهاظتلاب قبسم صيخرت ىلع لوصحلا نم ن ومظنملا اهيف نكمتي مل يتلا تالاحلا يف ىتح
  .تارهاظملاكلت مي ظنت يف نيكراشملاعم ةديدش ةمارصب لماعتلا يرجي ىرخأ تالاح  يف هنأ

مناغتسم ةيالوب نيلطاعلل ةينطولا ةنجللا ةلثمم تاو تةليلد ةديسلا لاقتعا  قايسلااذه يف دريو 
يف اهيلع ضبقلا ىقلأ دقو )ةمصاعلا نم ارتم وليك 365( عيزوت ةمهت  اهيلإتهجوو ،سرام  16، 

 اهتلاحإلبق زجحلا يف ةليل تضمأ دقو  .نيلطاعلا قوقح نع عافدللةرهاظم ىلإ وعدت تاروشنم 
ادانتسا ،ليربأ  28يف ىرخأ ةرم  اهلوثمبارمأ ردصأ يذلا ،مناغتسم ةمكحمب ماعلا يعدملا ىلإ 

  .12ةسلجلا هذه يف اهتئربتب تضق ةمكحملا نكل، اهيلإهجوملا ماهتالا ىلإ 

يعامتجالا لصاوتلا ةكبش ربع تمظن ةريسم ةطرشلل ةلئاه دوشح تعنم سرا م 19يف 
ةعومجم مسا لمحت بابشلا نم ةعومجم لبق نم "كوبسيف" قفاوي يذلا "سرام 19ةريسم "،   ،

ةري سملا قلطنت نأ هل ططخملا نم ناكو. ةيرئازجلا ريرحتلا برح يف رانلا قالطإفقو ىركذ 
ةريسملا يمظنم نم  نينثاتاطلسلا تلقتعا دقو  ،ةيروهمجلا ةسائر رقم ىلإ ةمصاعلا طسو نم
  .13امهحارس قلطي نأ لبق ةريصق ةرتفل

 25يف ةمصاعلا يف ماع عمجت  ميظنت ،ةيطارقميدلاو رييغتلا لجأ نم ةينطولا ةيقيسنتلا تلواح دقو
نيعوبسأ نم رثكأ لبق ةيالولا ىدل ابلط تعدوأو ،كلذب صيخرت ىلع لصحتلل تعسو ، سرام

لبق الإ ،عمجتلاب صيخرتلل يمسر  لاصيإ يأىلع لصحتت مل اهنكل ،عمجتلل ددحملا  دعوملانم 
ديجلا دادعإلا نع ةيقيسنتلا  ةقاعإىلإ ليطعتلا اذه ىدأ دقف مث نمو . دعوملا اذه نم طقف نيموي

  .14عمجتلااذهل ةياعدلاو 

  
  

  

  :ةيباقنلا تايرحلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاىلع ةديازتم طوغض 

مامأ لوثملاو فيقوتلا لمشت ،ةينيتور تاقياضمو طوغضل افده ن ويباقنلاو نويقوقحلا ءاطشنلا لظ
نأ  نم مغرلا ىلعو. يباقنلاوأ  يقوقحلا مهطاشن ةيفلخ ىلع ،ةمكاحملاو قيقحتلا تاهج

                                                           
  .المرجع السابق  12
  .ینبغي إنھاء الحظر المفروض على التجمعات في الجزائر العاصمة، مرجع سبق ذكره: الجزائر  13
  .ینبغي إعادة الحریات المدنیة بعد رفع حالة الطوارئ، مرجع سبق ذكره :ھیومان رایتس ووتش، الجزائر  14
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 ، ،  اهنإفةءاربلا ىلإ يهتنت دق بلغألا ىلع تامكاحملا فازنتسا نع  الضفعيورتلا نم اعون لكشت
  .مهسفنأ نع عافدلا يف ءاطشنلا تاقاط

 ةيرئازجلاةطبارلا عرف بتكم وضع ناميلس قوراف رمع  يقوقحلاطشانلا ةمكاحملا ىلإ ليحأ دقو 
ناك  ،نيرخآ اباش 20عم  )ةمصاعلا نم رتم مك 350(، "طاوغألا"يف ناسنإلا قوقح نع عافدلل 

اهتدهش يتلا ةيجاجتحالا تاري سملا يف مهتكراشم ءانثأ 2011رياني يف مهيلع ضبقلا ىقلأ دق 
، نمةفلتخم قطانم  هئال مزو يقوقحلاطشانلل قيقحتلا تاطلس تهجوو  تقولا كلذ يف رئازجلا

  .نوناقلا ذافنإيفظوم ىلع ءادتعالاو  رهمجتلاب تاماهتا

يقوقحلل ةءاربلاب  )ةمصاعلا نم مك 700( "ةياورغ"يف تايانجلا ةمكحم تضق  ىرخأ ةيحان نم
. ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلل ينطولا سلجملاوضع راخف نيدلا لامك زرابلا 

عجارت ىل إ ادانتسا هتئربتتءاج دقو ،ةطرش ةرا يس يف رانلامارضإ ىلع ضيرحتلاب مهتا دق ناكو 
  .هدضمهتاداهشب ءال دإلا لجأ نم طوغضل مهضرعت ىلإ نيريشم ،مهلاوقأ نع دوهشلا

ناسنإلا قوقح نع عافدل ل ةيرئازجلا ةطبارلاعرف بتكم سيئر ،ديز نيساي يباقنلا طشانلا هجاويو 
مت دق ديز نيساي ناكو . تنرتنإلا ةكبش ربع ديدهتلاو ريهشتلا ةمهتب ةيئاضق ىوعد طاوغألا يف

تناكو . 15ةكرشلا يف ةيباقن ةنجل عرف ءاشنإىلع  مدقأامدعب ،تاكرشلا ىدحإب هلمع نم هحيرست 
عمو ،ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا عم هلمع لوح تزكرت دق نيساي عم تاقيقحتلا 

  .16ةينورتكلإلا هتنودم نع الضف ،يطارقميدلا رييغتلل ةينطولا ةيقيسنتلا

 بارضإلا ىلإمهتوعد ببسب  ؛ةيفسعت ةيئاضق تاقحالمل نيلقتسملانييباقنلا نم  ددع ضرعت امك
،وأ  ناجل ءاشنإوأ  ه لمع نم هحيرست مت يذلا ،يجح دمحم يباقنلا طشانلا مهنيب ةيلحم ةيباقن عورف

ةوالعو . هلمعىلإ  هتداعإب يضقي ،يئاضق مكح ذيفنت ضفرت تلاز ام يتلاو ،فلشلا ةيدلب يف
 ةيمومعلاةرادإلا يمدختسمل ةلقت سملا ةينطولا ةباقنلل ينطولانيمألا ،وكيشت دارم نإف كلذ ىلع 

                                                           
 13عن حقوق اإلنسان والنقابیین المستقلین، الشبكة األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان، تزاید المضایقات القضائیة التي تستھدف المدافعین   15

  .2011یولیو 
http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-
releases/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-
2011/9933.html 

  .استدعاء المدافع عن حقوق اإلنسان یاسین زید واستجوابھ: مؤسسة الخط األمامي للمدافعین عن حقوق اإلنسان، الجزائر  16
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/15920  

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/15920
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ىلع ضيرحتلاب قلعتت مهتب كلذو اياضقلا نم ددعب ايئاضقهتقحالم ي رجت ريس ةقاعإو  ،رهمجتلا، 
  .17ةيباقن ةفص لاحتناو ،ريهشتلاو لمعلا

، الم ىلع اطوغضربمتبس  يف ةماعلا تارباخملا تسرامدقو  ةلقتسملا تاباقنلا راد بتكم ك
نإف ،ريراقتلا ضعب بسحبو  .اهرقم نم ةيمومعلا ةرادإلايفظومل ةلقتسملا ةباقنلا درطب مهعانق إل
مهطبرتو "ةيجطلبو نوفرحنم"مهنأب ةلقتسملا ةباقنلا  تادايق فصو دق ةمهملا هذهب فلكملا طباضلا  ،

نم تاميلعت دوجو طباضلا معز امك  .نوناقلل ةفلاخملاب اليومت مهحنمت ،ةيبنجأتائيه عم تاقالع 
 طباضلا دده دقو. ةيمومعلا ةرادإلا يفظومل ةلقتسملا ةباقنلا ةطشنأل دح عضول ةيروهمجلاةسائر 

ةباقنلا سيئر ةرا يس تضرعت نأ ةعقاولاهذه نم عيباسأ ةعضب لبق قبس دقو  ،لتقلاب ةباقنلا سيئر
هذه تاسبالم نع فشكلل ،ةيئاضقلا تاطلسلل اهنيح يف ىوكشب مدقتو ،وي لوي 15يف بيرختلل 

  .ةعقاولا

 ةسيئر -ليلف ةكيلم ةيباقنلا ةطشانلا قحب تاعاس عضبل فيقوتلا ىلإ اضيأقاي سلا اذه يف راشيو
مامأ ماصتعا لالخ كلذو ،يعامتجالا نامألا ةكبشو قبسملا ليغشتللو لامعلل ةين طولا ةنجللا

اهنواعت ةصا خو ،يباقنلا اهطاشنل دح عضول ةينمأ تاديدهت تقلت دق ةكيلم تناكو. لمعلا ةرازو
  .18ةيمومعلا ةرادإلايف ظومل ةلقتسملا ةباقنلا عم

نع  عفادملاويماحم لا ،نمألاو تارابختسالا ةيريدمل نوعبات طابض فطتخاربوتكأ  23يفو 
تاركسعم يف نيق باسلا نيفوقوملا نع عافدلا ةنجل مساب قطانلا بوهوملب نيدلا رون ناسنإلا قوقح
،  زجتحاو. نمألا ، مئاتشو تاناه إل هيف ضرعتيرس لاقتعا زكرم يف مايأ ةعضبل ةيسفن طوغضو

ريزو رازن دلاخ لارنجلا دض  2001ماع ذ نم اهب مدقتدق ناك ىوكش بحس ىلع  هرابجإتفدهتسا 
قباسلا  ريزولاىلع ضبقلا  ءاقلإنم طقف مايأ ةثالث دعب ب وهوملب فاطتخا ءاج دقو. اقباس عافدلا
  .19برح مئارج هباكتراب هابتشالل فينج يف

                                                           
ان والنقابیین المستقلین، الشبكة األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان، تزاید المضایقات القضائیة التي تستھدف المدافعین عن حقوق اإلنس  17

  .مرجع سبق ذكره
  .2011أكتوبر  1كفى من حمالت المضایقات ضد الناشطین النقابیین، : الشبكة األورومتوسطیة للدفاع عن حقوق اإلنسان، الجزائر  18

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-
releases/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-
2011/10397.html 

اإلنسان السید نور الدین بلموھوب تعسفیا  اعتقال المدافع عن حقوق: مؤسسة الخط األمامي للمدافعین عن حقوق اإلنسان، الجزائر  19
  .وتوقیفھ

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/16592  

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/emhrn-
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/16592
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ةطبارلا وضعو ،ري يغتلل ةينطولا ةهبجلا وضع لاتق ةميسن ةديسلاةطرشلا تلقتعا ربمفون  25يفو 
،قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا  بارضإلا و ،ايجاجتحا اماصتعا اهنالعإدعب اهلاقتعا ءاج  ناسنإلا

يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ىلع  اجاجتحا، هسفن ماعلا نم ويام لوأ ناديم يف ماعطلا نع
جارفإلاب اضرع تضفر دق تناكو  ،هسفن مويلا نم قحال تقو يف اهحارس قلطأ دقو. رئازجلا

  .20اهماصتعا نععجارتلاب اهدهعت لباقم اهنع 

، تاونس ثالث ةدمل نجسلاب يضقتاماكحأ ربمتبس  12يف ةلفرو ةمكحم تردصأ ،ىرخأ ةهج نم 
 نيلاطبلا قوقح نع عافدلل ةينطولا ةنجللا يوضع ،لداع ةيجلعو ،ةزمح ناويد نم ٍلك دض
، جللا اهتمظن ةرهاظم لوألالخ ام هيلع ضبقلا ىقلأ دق ناكو. )نيلطاعلا( رهشأ ةتس لبق ةن

 افده  نونوكي ام ابلاغ ةنجللا ءاضعأ نإف امومعو. يدمعلا قرحلا ةلواحمب مهت امهل تهجوو
. لمعلا قوقح نامضب ةبلاطملا ةيجاجتحالا مهتطشنأل يملسلا عباطلا مغرب ،ةمكاحملاوأ  فيقوتلل

  .21ذيفنتلا فقو عم رهشأ ةثالثب نجسلاب ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدكيكس ةمكحم تبقاعنأ قبسو 
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