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حت ـ ـرك عاج ـ ـل
ُحكم عليه ابلسجن ملدة مخس سنوات بسبب تعليقاته على "فيسبوك"
بدأ الناشط اجلزائري سليمان بوحفص بقضاء حكم ابلسجن ملدة مخس سنوات بعد أن اهتمته حمكمة سطيف يف شرق اجلزائر ابسإلساءة لى
اسإلسالم والنيب حممد يف تعليقات نشرها على موقع فايسبوك .ومل يتحدد موعد لعقد جلسة االستئناف بعد.
ففي صبيحة يوم

19

يوليو/متوز قبض أفراد من قوات الدرك على سليمان بوحفص بوالية سطيف ،وأبلغوه أبنه متهم ابإلساءة إىل اإلسالم والنيب

حممد .ويف وقت مبكر من بعد ظهر ذلك اليوم نقلوه إىل مقر الدرك يف بوسالم بوالية سطيف ،حيث استمروا يف استجوابه ،مث ذهبوا لتفتيش منزله.
وعندما رفض املدعي العام يف حمكمة سطيف رييته نقله أفراد الدرك إىل املدعي العام يف حمكمة ب ي وريتالن يف وقت متخرر من اللي ..و م يُسم له
ابالتصال مبحام يف فرتة احتجازه قب .احملاكمة وأثناء استجوابه وحماكمته .ويف  7أغسطس/آب حكمت عليه احملكمة ابلسجن ملدة مخس سنوات
ودفع غرامة قيمتها  100,000دينار جزائري (حوايل  111دوالر أمريكي) بتهم "اإلساءة إىل الرسول" و"االستهزاء ابملعلوم من الدين ابلضرورة"...
مبوجب املادة  911مكرر  6من قانون العقوابت اجلزائري ،على رلفية التعليقات اليت نشرها على فيسبوك.
وعقب اعتقاله يف

19

يوليو/متوز أعلن سليمان بوحفص إضراابً عن الطعام لعدة أايم احتجاجاً على احتجازه يف سجن بلري يف سطيف .وقالت

عائلته ،اليت  م يُسم هلا بزايرته يف  97أغسطس/آب ،إهنا تشعر بقلق ابلغ على صحته ألنه فقد الكثري من وزنه ،ويعاين من مرض النقرس ،الذي
حيتاج إىل اتباع نظام غذائي صارم غري متوفر يف السجن .وهو حالياً حمتجز يف زنزانة قريبة من مستوصف السجن.
إن الدستور اجلزائري ،الذي مت تعديله يف فرباير/شباط  ،6192يكف .حرية الدين ،ولكنه ينص على أن دين الدولة هو اإلسالم .وقد استُخدمت
نصوص مصاغة بعبارات غامضة يف قانون العقوابت ويف املرسوم رقم  06-03الذي ينظم التعام .مع العقائد الدينية األررى -غري اإلسالم -وهو
قانون أُقر يف عام  ،6112حملاكمة األشخاص على ممارستهم السلمية حلقهم يف حرية التعبري والدين واملعتقد.
يرجى كتابة مناشدات فوراً ابللغة العربية أو الفرنسية أو بلغتكم اخلاصة ،تتضمن:
 حث السلطات اجلزائرية على إطالق سراح سليمان بوحفص فوراً وبال قيد أو شرط ،ألن إدانته تستند إىل ممارسته السلمية حلقه يف حرية
التعبري ،ليس إال؛

 دعوة السلطات اجلزائرية إىل ضمان السماح لسليمان بوحفص ،أثناء فرتة احتجازه ،بريية طبيب خمتص مؤه ،.واحلصول على رعاية طبية
كافية ،مبا يف ذلك مأم ن متطلباته املتعلقة ابلنظام الغذائي؛
 حث السلطات اجلزائرية على تعدي .القانون الذي ِّ
جيرم احلق يف حرية التعبري والدين ،مبا فيه املادة  911مكرر  6من قانون العقوابت.
ويرجى لرسال املناشدات قبل  03سبتمرب/أيلول  6302لى:
الرئيس

وزير العدل

كما يرجى لرسال نسخ لى:

عبدالعزيز بوتفليقة

الطيب لوح

رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق

رائسة اجلمهورية اجلزائرية

 8شارع بئر حاكم

املرادية ،اجلزائر

 92111االبيار  ،اجلزائر

اجلزائر

اجلزائر

فاكس رقم:

+213 21 6915 95 /

+213 21 6096 18

فاكس:

president@el-mouradia.dz

املخاطبة :فخامة الرئيس

مصطفى فاروق قسنطي ي
اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية
ومحاية حقوق اإلنسان

+213 21 92 17 01

الربيد اإللكرتوين:

الربيد اإللكرتوين:

اإلنسان

contact@mjustice.dz

املخاطبة :معايل الوزير

قصر الشعب ،جادة فرانكل ن
روزفلت
اجلزائر ،اجلزائر
فاكس:

+213 21 23 99 58

الربيد اإللكرتوين:
contact@cncppdh-algerie.org

يرجى لرسال نسخ لى املمثلني الدبلوماسيني املعتمدين لدى بلدانكم ،ولدخال العناوين الدبلوماسية أدانه:
االسم

العنوان 9

العنوان 6

العنوان 1

رقم الفاكس

الربيد اإللكرتوين

املخاطبة

أما إذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ،فريجى االتصال مبكتب فرعكم قب .إرساهلا.

حت ـ ـرك عاج ـ ـل
ُحكم عليه ابلسجن ملدة مخس سنوات بسبب تعليقاته على "فيسبوك"
معلومات لضافية
سليمان بوحفص ،البالغ من العمر  11عاماًِّ ،
متحول إىل املسيحية ورئيس تنسيقية القديس أوغسط ن للمسيحي ن يف اجلزائر .وهو أحد مؤازري
"احلركة من أج .تقرير مصري يف منطقة القباي( ".ماك) وذكر أنه تلقى مكاملات هاتفية يف األسبوع الذي سبق اعتقاله يف  19يوليو/متوز.
ومع أن املادة  16من الدستور اجلزائري تنص على أن "حرية الرأي واملعتقد مصونة" ،فقد حوكم أشخاص مبوجب املادة  911مكرر  6من قانون
حتوهلم إىل املسيحية واإلفطار يف هنار رمضان.
العقوابت بسبب ُّ
ومبوجب املرسوم  12-11الذي ينظم التعام .مع املعتقدات الدينية  -غري اإلسالم -واجه املسيحيون ،مبن فيهم الذين غريوا داينتهم واعتنقوا املسيحية،
إجراءات قضائية بتهمة "ممارسة شعائر بدون ترريص".
التعرض
إن منظمة العفو الدولية تعارض قوان ن التجديف اليت تشك .انتهاكاً للحق يف حرية التعبري والضمري والدين ويف املساواة أمام القانون وعدم ُّ
للتمييز.
انظر أيضاً :اجلزائر :بواعث قلق ابلغ يف الطريق إىل االنتخاابت الرائسية (رقم الوثيقة )MDE 28/004/2014 :الصادرة يف  91أبري/.نيسان ،6191
على الرابط:
http://www.amnesty.org/ar/documents/MDE28/004/2014/ar

االسم :سليمان بوحفص/ذكر
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