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تعذيب إبراهيم لدادة وعبد الكرمي خيذر

رقم الوثيقةMDE 28/020/2002 :

 14نوفمرب/تشرين الثاين 2002

التعذيب بغرض انتزاع االعرتافات
تعرض إبراهيم لدادة وعبد الكرمي خيذر ،1وكالمها صاحب دكان يف الثالثينيات من العمر ،يعيشان يف مدينة دلس
الساحلية يف مشال شرقي اجلزائر ،للتعذيب الوحشي أثناء اعتقاهلما من طرف قوات األمن اجلزائري يف مطلع هذه السنة.
وأثناء حمنتهما أُرغما على اإلدالء ببياانت أمالها عليهما منفذو التعذيب ،على ما يبدو ،وتتضمن تلك البياانت
اعرتافيهما بوجود عالقة بينهما وبني مجاعة مسلحة ،من جهة ،وبني حمامي جزائري عن حقوق اإلنسان يعيش يف املنفى
بسويسرا ،من جهة أخرى .وتعتقد منظمة العفو الدولية أن إبراهيم لدادة وعبد الكرمي خيذر تعرضا لالعتقال والتعذيب
لالشتباه يف نقلهما أنباء عن انتهاكات حقوق اإلنسان قامت هبا قوات األمن ،إىل هذا احملامي.
عمليات إلقاء القبض واالعتقال

أُلقي القبض على إبراهيم لدادة وعبد الكرمي خيذر ،اللذين كاان صديقني وجارين ،يف منزليهما يف مساء يوم 23
مارس/آذار  .2002وحسب ما ذكرته عائالهتما ،قُبض على الرجلني خالل ااعة من الزمن من قب رجال األمن يف
زي غري رمسي كان يصاحبهم رجال شرطة يرتدون الزي الرمسي التابع ملركز الشرطة احمللي يف دلس .ومل يُقدم أي أمر
إبلقاء القبض على الرجلني ،كما مل يُذكر أي ابب لذلك .وتعرض كال املنزلني للتفتيش عقب عمليات القبض.
وينص القانون اجلزائري على ضرورة توفري مجيع الواائ اليت تسمح للشخص املعتق االتصال ،على وجه
ُ
السرعة ،بعائلته وتلقي زايراهتا ،حال ما تُقرر السلطات وضع ذلك الشخص رهن االعتقال .ومل يتوفر ذلك ألي من
إبراهيم لدادة وعبد الكرمي خيذر.
ومبا أهنا ال تعرف مكان احتجاز ذويها ،قامت عائلتا الرجلني ابالتصال بسلطات الشرطة احمللية اليت
أعلمتهما بنق الشخصني إىل قاعدة األمن العسكري بنب عكنون ،قرب اجلزائر العاصمة ،حوايل  200كلم غرب
مدينة دلس.
ومل تتمكن الشرطة ،أو ابألحرى ،مل ترغب يف إبالغ العائلتني أباباب االعتقال ،كما مل يُسمح للعائلتني

بزايرة أقارهبم يف قاعدة األمن العسكري.

 1ذُكرت عمليات إلقاء القبض واالعتقال لك من الرجلني يف حترك عاج صدر عن منظمة العفو الدولية يف  24إبري /نيسان 2002
(رقم الوثيقة )MDE 28/012/2002 :ويف التحرك أشران إىل إبراهيم لدادة ابام فاتح ،وهو االام الذي تطلقه عليه عائلته ،بينما
إبراهيم هو االام الوارد يف شهادة امليالد.

جراء التعذيب
املعاانة من ّ
احتُجز إبراهيم لدادة وعبد الكرمي خيذر يف قاعدة األمن العسكري يف بن عكنون ملدة اثين عشرة يوم تقريبا ،وهي
أقصى مدة يسمح مبوجبها القانون اجلزائري أن ُُيتجز املعتقلون دون أن توجه هلم أية هتمة وقب املثول أمام القاضي.
وتعرض الرجالن للتعذيب مرارا أثناء احتجازمها يف القاعدة يف غياب زايرات األقارب واحملامني وعدم توفر العناية
الطبية .كما يُزعم أن املعتقل نني ُجردا كليا من مالبسهما وبقيا على هذه احلال طول املدة اليت احتُجزا فيها يف قاعدة
األمن العسكري .وقاال أهنما تعرضا عدة مرات للضرب ابلعصا وأبانبيب بالاتيكية،كما عُذاب على طريقة "الشيفون"
حيث تُدخ ِخرقة يف الفم ويُصب ماء واخ ُيتوي على مواد التنظيف وغريها من املواد القذرة من خالل تلك اخلرقة
مللئ املعدة.
األمن العسكري
يُطلق اام األمن العسكري على مصلحة أمنية تُعرف ابام مديرية املخابرات واألمن .وا ُهتمت هذه اجلهة مرارا
ابرتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من قبي التعذيب ،واإلعدام خارج نطاق القضاء وحاالت "االختفاء"،
خالل النزاع احلايل الذي تشهده اجلزائر .وفشلت السلطات يف البحث يف مث هذه االدعاءات .وتلقت منظمة العفو
الدولية أنباء عديدة تُشري إىل أن العشرات من أص  4000جزائري "اختفوا" منذ  ،1993كانوا قد ُوضعوا رهن
االحتجاز السري يف قاعدة األمن العسكري بنب عكنون ،يف وقت ما .ويُعتقد أن العديد منهم تعرض للتعذيب يف
تلك القاعدة.

التحويل إىل السجون
وبعد احملنة اليت عاشاها يف قاعدة األمن العسكري يف بن عكنون ،ورد أن الرجلني مثُال أمام القاضي وا ُهتما ابالنتماء
إىل "مجاعة إرهابية مسلحة" وبتمجيد أعماهلا .ونُقال بعد ذلك إىل اجن السركاجي يف اجلزائر العاصمة .ومل تُبلغ
عائالهتما هبذا النق الذي مل تعرف عنه إالا بعد ةسسة أايم حني أخربهتما عنه عائلة أحد املعتقلني الذي رآمها يف
السجن.
توريط حمام عن حقوق اإلنسان
ا ُهتم رشيد مسلي غيابيا ابنتمائه إىل "مجاعة إرهابية مسلاحة" تنشط يف اخلارج ،وهو احملامي اجلزائري املدافع عن حقوق
اإلنسان الذي كان املعتقالن على اتصال به يف اويسرا .وصدر عن احملكمة اجلزائرية إنذار دويل ابلقبض عليه ،كما
نُشر ذلك اخلرب يف الصحافة اجلزائرية والدولية على حنو وااع.
عم رشيد مسلي كمحام عن حقوق اإلنسان يف اجلزائر بشجاعة كبرية خالل السنوات العسرية للنزاع الذي
تشهده اجلزائر حاليا ،رغم املضايقات العديدة والتخويف الذي ماراته السلطات ضد نشاطه يف الدفاع عن ضحااي
انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها الدولة .حيث قضى ثالث انوات يف السجن بعد احلكم عليه ابلتواطء مع
مجاعة مسلاحة يف حماكمة جائرة .وتبنت منظمة العفو الدولية قضيته ابعتباره اجني رأي .ويف العام  2000طلب
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اللجوء إىل اويسرا خوفا من االمته واالمة زوجته وأطفاله الصغار .وهناك يُواص رشيد محلته الرامية إىل محاية
حقوق اإلنسان يف اجلزائر.
التعذيب يف اجلزائر
رغم اخنفاض عدد حاالت التعذيب الواردة يف اجلزائر حول ثالث انوات مضت بصفة ملحوظة ،حيث اخنفض عدد
حاالت إلقاء القبض لدواع ايااية ،تلقت منظمة العفو الدولية منذ ذلك الوقت أنباء عن عشرات األشخاص الذين
تعرضوا للتعذيب أو اوء املعاملة أثناء االحتجاز .وقُبض على العديد منهم لالشتباه يف وجود عالقات مع مجاعات
مسلاحة أو ملشاركتهم يف احتجاجات مناهضة للحكومة .ويرى مدافعون عن حقوق اإلنسان يعملون داخ البلد أن
حاالت التعذيب الواردة ال ُُتث إالا القلي من احلاالت حيث أن العديد من الضحااي ُيجم عن التحدث عن حاالهتم
عرض أعضاء عائالهتم خلطر انتقام
خلوفهم من أن اإلخبار عن االنتهاكات اليت تعرضوا هلا ايفاقم األمور أو يُ ا
السلطات .ويكون املعتقلون أكثر عرضة للتعذيب واوء املعاملة و"االختفاء" أثناء االحتجاز السري.
ما الذي ميكنكم فعله؟
ميكنكم إراال خطاابت ابللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية أو بلغتكم اخلاصة إىل وزير العدل يف اجلزائر وتضمينها:
 إعرابكم عن ابلغ القلق حيال أنباء تعرض إبراهيم لدادة وعبد الكرمي خيذر للتعذيب يف احلجز ،وحث السلطاتعلى ضمان عدم تعرض الرجلني للمزيد من السوء،
 املطالبة إب جراء حتقيق عاج ومستق يف ادعاءات التعذيب واوء املعاملة ،وضمان توفري العناية الطبية الالزمةهلما،
 حث السلطات على ضمان حماكمة الرجلني وفقا للمعايري الدولية للمحاكمات العادلة ،علما أن منذ 1992ُحكم على آالف اجلزائريني يف حماكمات جائرة تستند إىل اهتامات غامضة وعامة تستند إىل وجود عالقات مع
"اإلرهاب".
وزارة العدل
معايل الوزير حممد شريف
وزير العدل
وزارة العدل
 8ااحة بئر حاكم
األبيار ،اجلزائر العاصمة
اجلزائر
رقم الفاكس + 213 21 92 12 43/92 17 01 :

3

