مايو 2021
خطيرا
اجلزائر :تهم اإلرهاب املوجهة للمدافعني عن حقوق اإلنسان في وهران تشكل تصعيدً ا
ً
بيان مشترك
تعرب منظمة مدافعي اخلط األمامي ومركز الق2اهرة لدراس2ات حق2وق اإلنس2ان عن قلقهم2ا الب2الغ إزاء تص2اعد االدع2اءات بحق
خاص ًة فيما يتع ّلق
املدافعني عن حقوق اإلنسان في اجلزائرّ ،
كرد فعل على عملهم السلمي واملشروع في مجال حقوق اإلنسانّ ،
املوجه 2ة لهم باالنض2مام إلى منظم2ة إرهابي2ة .وتؤك2د املنظمت2ان أن ال2دافع احلقيقي وراء ه2ذه التهم2ة ه2و
باالتهام2ات املزعوم2ة
ّ
مش2اركتهم في احتجاج22ات »احلراك« الس22لمية ،في محاول22ة مقص2ودة لتش2ويه أنش22طتهم في مج2ال حق2وق اإلنس22ان وش22يطنة
ووصم »احلراك«.
وج ه املدعي الع2ام اجلزائ2ري إلى املدافعني عن حق2وق اإلنس2ان ق2دور شويشة وجميل2ة لوكيل وس2عيد
في  29أبريل 2ّ ،2021
بودور اتهامات في قضية جنائية جديدة ،تتضمن؛ »املؤامرة ضد أمن الدولة لتحريض املواطنني على حمل الس2الح ض2د س2لطة
الدولة أو املساس بوحدة التراب الوطني«» ،الدعاية التي من شأنها اإلضرار باملصلحة الوطنية ،من مص22در أو وحي أجن22بي«،
و»االنخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية نشطة في اخلارج أو في اجلزائر« 1.وتثير التهم2ة األخ2يرة حتدي2دً ا القل2ق؛ إذ ترب2ط
السلطات اجلزائري2ة النض2ال الس2لمي واملش2روع للم2دافعني عن حق2وق اإلنس2ان باإلره2اب املزع2وم .ويواج2ه املدافعون ،في حال2ة
عاما ،كما ُيحتمل حبسهم احتياط ًي2ا ،على ذ ّم2ة القضّ 2ية ،لف2ترات
إدانتهم بهذه التهمة ،عقوبة السجن ملدة قد تصل إلى ً ٢٠
طويلة .وتضم القضية إلى جانب املدافعني عن حقوق اإلنسان ً ١٢
ناشطا آخرين منخرطني في حركة »احلراك« االحتجاجية.
2يرا في الهجم22ات على الص22حفيني واملدافعني عن حق22وق اإلنس22ان،
هذه التهمة اجلديدة املتعلقة باإلرهاب تش22كل تص22عيدً ا خطً 2
وعلى حركة االحتجاج السلمي »احلراك« ضمن حملة ترهيب وجترمي متصاعدة بحق اجملتمع املدني ككل في اجلزائر.
ت22أتي ه22ذه املالحق22ة القض22ائية قبي22ل االنتخاب22ات التش22ريعية املق22رر انعقاده22ا في يونيو الق22ادم ،وس22ط هج22وم متص22اعد على
املعارض22ة والق22وى املس22تقلة ،من خالل االعتق22االت التعس22فية واالس22تخدام املف22رط للق2وة غ22ير الض22رورية .فمن2ذ  18ف22براير
 ،2021تعرض لالعتقال التعسفي ما ال ّ
يقل عن  3000فرد ،بينهم مدافعني عن حقوق اإلنسان ومتظاهرين سلميني.
س2عيد ب2ودور ،ص2حفي وم2دافع عن حق2وق اإلنس2ان ،عض2و الرابط2ة اجلزائري2ة حلق2وق اإلنس2ان .وباإلض2افة ملش2اركته في تنظيم
مظاهرات سلمية خالل احلراك في اجلزائر ،يهتم سعيد بالدفاع عن حق2وق امله2اجرين والس2جناء السياس2يني .أ ّم2ا ق2دور شويشة
فهو مدافع حقوقي ومحاضر ج2امعي ،ون2ائب رئيس الرابط2ة اجلزائري2ة لل2دفاع عن حق2وق اإلنس2ان ،ورئيس الرابط2ة في وه2ران.
خاصا لتعزي2ز احلق2وق السياس2ية واملدني2ة في اجلزائ2ر .أم2ا جميل2ة لوكيل الص2حفية واملدافع2ة عن حق2وق
يولي شويشة
اهتماما ً
ً
اإلنسان ،وعضوة الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسانّ ،
فيركز عملها على تغطية مظاهرات احلراك السلمية في وهران.
اعتقل ضباط الشرطة سعيد بودور في  23أبري2ل  2021أثن2اء مش2اركته في مظ2اهرة س2لمية لــ»احلراك« في وه2ران .ومت
احتجزه في مركز شرطة محلي في وهران .وبحسب األنباء ،تعرض ب2ودور لالعت2داء اجلس2دي والتع2ذيب من الض2باط ،ممّ2ا ت2رك

1

استنادًا إلى المواد  77و 78و 87مكررًا و 87مكررًا  3و 87مكررًا  6و 87مكررًا  12و96
من قانون العقوبات

عالم22ات على جس22ده ووجه22ه .وفي  28أبري22ل ُ ،2021س2مح ل22ه مبقابل22ة محامي22ه للم22رة األولى من22ذ اعتقال22ه .وفي الي22وم
التالي ،بعد جلسة  29أبريل ،قرر قاضي التحقيق وضع سعيد حتت الرقابة القضائية.
كانت احملكمة اجلنائية بوهران قد أدانت بودور في  24نوفمبر  2020بارتكاب جرمية »إهانة هيئ2ات نظامي2ة« و»الق2ذف«
و»الشروع في التهديد« ،وحكمت عليه بالسجن ملدة عام وغرامة قدرها  50ألف دينار جزائري (حوالي  325يورو) .وفي
 10مارس  ،2021قضت محكمة االستئناف بوهران باإلفراج عنه ،وب ّرأته من تهمتي »القذف« و»الشروع في التهديد«،
حكما بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ.
لكنها أ ّيدت تهمة »إهانة هيئات نظامية« ،وأصدرت بحقه ً
في سياق متصل ،كان من املق ّرر عقد جلسة االستئناف للمدافعني عن حقوق اإلنس22ان ق22دور شويش22ة وجميل22ة لوكي22ل في 28
أبري2ل  ،2021أم2ام محكم2ة االس2تئناف في وه2ران ولكنه2ا ُأرج2أت إلى  2يوني2و 2021؛ بس2بب غي2اب بعض املتهمني
واحملامني.
تهم 2ا بــــ »التح22ريض على التجمه22ر غ22ير املس22لح«
2اهرا آخ22رينً ،
يواج22ه املدافعون عن حق22وق اإلنس22ان ،إلى ج22انب  13متظً 2
و»اإلخالل بالنظام الع2ام«؛ ملش2اركتهم في  8أكت2وبر  2020في جتم2ع س2لمي .وفي  18ين2اير  2021متّت تبرئ2ة ق2دور
شويشة وجميلة لوكيل واملتظاهرين اآلخرين؛ إال أن الن2ائب الع2ام اس2تأنف احلكم .وأثن2اء مغ2ادرتهم احملكم2ة في  28أبري2ل،
اعتق22ل ض22باط الش22رطة ق22دور شويش22ة وجميل22ة لوكي22ل ،ومت اقتي22ادهم ملرك22ز الش22رطة في وه22ران ،حيث مت اس22تجوبتهما –دون
السماح حملاميهم باحلضور– بشأن عملهما في مجال حقوق اإلنسان وتورطهما املزعوم مع اجلماعات اإلسالمية ،وه2و م2ا نف2اه
املدافعان عن حقوق اإلنسان بشكل قاطع.
أثناء االستجواب استخدم ضباط الشرطة لغة عنصرية بحق جميلة لوكيل .وفتشت الشرطة منزل املدافعني عن حقوق اإلنسان
أثن22اء اس22تجوابهما ،بع22دما ق22دمت م22ذكرة تف22تيش وص22ادرت ع22دة أش22ياء ،من بينه22ا أجه22زة الكم22بيوتر احملمول22ة اخلاص22ة بهم
والشيكات املصرفية ،ثم أطلقت سراحهما مبوجب قرار إفراج مؤقت.
واستأنف املدعي العام قرار قاضي التحقيق الصادر في  29أبريل ،على أن تبت دائرة االته22ام في االس22تئناف في  18م22ايو
اجلاري ،وميكن أن تق ّرر وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وجميع املتظاهرين غير احملتجزين حال ًيا ،قي22د احلبس االحتي22اطي،
وهو ما يعرضهم لالحتجاز لفترة طويلة محتملة؛ ألن التحقيق في القضايا اجلنائية واإلرهابية غال ًب2ا م2ا يس2تغرق وق ًت2ا ط2وياًل
في اجلزائر.
تهم 2ا
2اهرا س22لم ًيا آخ22رين في الف22ترة من  23إلى  27أبري22ل ،ووجهت لهم ً
في القض22ية نفس22ها ،اع ُتق22ل  12ناش2ً 2طا ومتظً 2
وضموا للقضية ذاتها ،هم؛ ياس2ر رويبح والط2اهر بوت2اش ومص2طفى ق2يرة قي2د االعتق2ال ،وك2رمي إلي2اس رهن الرقاب2ة
تعسفيةُ ،
القضائية ،فيما بقي نورالدين بن د ّل2ة وعم2اد ال2دين بن ع2الم وجاه2د زكري2ا وإب2راهيم اليحي2اوي ومحم2د اخلليفي قي2د اإلف2راج
وصديق السايح وعبد القادر سقّال اجللسة.
املؤقت .ولم يحضر عصام السايح ّ
اجلدير بالذكر أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ،سعيد بودور ،وقدور شويشة ،وجميلة لوكيل ،يتعرض2ون –بانتظ2ام– ملض2ايقات
من قبل السلطات في اجلزائر .ففي  4أبريل ،قُبض على شويشة وجميل2ة لوكي2ل أثن2اء مظ2اهرة ،وتعرض2وا لالعت2داء اجلس2دي
بوحش22ية .وفي  12م22ارس  ،2021تع ّ 2رض ق22دور شويش22ة وابن22ه للض22رب املبرح على أي22دي ق22وات الش22رطة خالل مظ22اهرة
وقدم كالهما شكاوى رسمية بهذا الصدد .وفي  10ديسمبر ُ ،2019حكم على
سلمية ،وحاول أحد ضباط الشرطة خنقهّ .
شويشة بالسجن ملدة عام .ثم متّت تبرئته وإطالق سراحه في  3مارس  .2020وفي أكت2وبر  ،2019احتج2ز س2عيد ب2ودور
احتياط ًّيا ملدة أربعة أشهر.

كانت منظمة مدافعي اخلط األمامي ومركز القاهرة قد سبق وأعربا عن قلقهم2ا بش2أن اس2تهداف ومض2ايقة املدافعني عن حق2وق
اإلنسان والناشطني املنخرطني في »احلراك« وتنظيم املظاهرات السلمية .كما س ّلطت اإلج2راءات اخلاص2ة لألمم املتح2دة الض2وء
على ت22دهور حال2ة حق2وق اإلنس22ان في اجلزائ22ر في س2بتمبر  ،2020وفي  5م2ارس ،أع2رب مكتب املفوض22ة الس22امية حلق2وق
اإلنس22ان الت22ابع لألمم املتح22دة عن قلق22ه بش22أن »القم22ع املس22تمر واملتزاي22د« و»الق22وة غ22ير الض22رورية أو املفرط22ة ( )...لقم22ع
االحتجاجات السلمية«.
وفي مالحظاتها اخلتامية األخيرة عام  ،2018ك2ررت جلن2ة حق2وق اإلنس2ان ب2األمم املتح2دة اإلع2راب عن قلقه2ا فيم2ا يتعل2ق
باملادة  87مك ّرر من قانون العقوبات ،التي حتتفظ بتعريف فضفاض وغامض جلرمية اإلرهاب ممّا يجيز مالحقة حري22ة التعب22ير
أو التجم22ع الس22لمي .كم22ا أع22ربت اللجن22ة عن قلقه22ا إزاء املادة  ،96ال22تي اس22تخدمت لتج22رمي حري22ة التعب22ير وعرقل22ة عم22ل
احلقوقيني.
وعليهّ ،
حتث منظماتنا السلطات اجلزائرية على:
.1

.2
.3

.4

اإلسقاط الفوري لكافة التهم املوجهة للمدافعني عن حق2وق اإلنس2ان ق2دور شويش2ة ،وجميل2ة لوكي2ل ،وس2عيد ب2ودور،
والنش2طاء اآلخ2رين ،حيث تث2ق منظماتن2ا أن اس2تهدافهم ل2ه ص2لة مباش2رة بعملهم املش2روع والس2لمي في ال2دفاع عن
حقوق اإلنسان ومشاركتهم في االحتجاجات السلمية.
إجراء حتقيق ف2وري وش2امل ونزي2ه في االعت2داءات اجلس2دية على املدافعني عن حق2وق اإلنس2ان ،س2عيد ب2ودور وق2دور
شويشة وجميلة لوكيل وابنهما ،ونشر النتائج وتقدمي املسئولني عنها إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية.
متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان في اجلزائر ،في جمي2ع الظ2روف ،من ممارس2ة أنش2طتهم املش2روعة في مج2ال حق2وق
اإلنس22ان دون قي22ود ،ودون خ22وف من االنتق22ام ،وع22دم اس22تهداف املتظ22اهرين الس2لميني بش22كل غ22ير م22ب ّرر ،مبا يش22مل
محاكمات اإلرهاب التي ال أساس لها.
مراجعة أحكام قانون العقوبات ال2تي تنط2وي على خط2ر التج2رمي غ2ير املب ّرر للعم2ل في مج2ال حق2وق اإلنس2ان ،مث2ل
املادتني  87مكرر و ،96مبا يتماشى مع العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وامليثاق األفريقي حلق2وق
اإلنسان والشعوب التي صادقت عليهما اجلزائر.

املوقعون:
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
منظمة مدافعي اخلط األمامي

