
 
 

 الجزائر: االعتقال التعسفي للصحفي خالد درارني یمثل ضربة أخرى
 لالنتقال الدیمقراطي ویحنث بالوعد الرئاسي باإلصالح

 

على والمتصاعدة المتوالیة الهجمات إزاء البالغ قلقها عن أدناه الموقعة المدني المجتمع منظمات               ُتعرب
فرغم العامة. والحریات الصحافة ضد القمعیة حملتها بإنهاء الحكومة وتطالب الجزائر، في المدني               المجتمع
حریة أن إال السابقة ، القمعیة الممارسات مع القطیعة في رغبته تبون المجید عبد الجزائري الرئیس                 إعالن
والمالحقة التعسفي لالعتقال الصحفیین من العدید تعرض إذ ،2020 مارس منذ حاد لهجوم تتعرض                التعبیر
درارني" "خالد الصحفي على والتعسفي القاسي الحكم بشدة المنظمات تدین كما عملهم. بسبب               القضائیة
عامین بحبسه الحكم وصدر سلمي، الحتجاج تصویره بسبب الماضي مارس 29 في علیه القبض تم                 والذي
وإسقاط عنه الفوري باإلفراج أدناه الموقعة المنظمات وتطالب الجاري. سبتمبر 15 في االستئناف جلسة                في

 التهم الموجهة إلیه.

الحراك حركة فاتخذت السلمي، التجمع حریة على القیود تكثیف تم كوفید-19، جائحة تفشي أعقاب                في
وتتضمن .2019 فبرایر في بدأت التي األسبوعیة االحتجاجات بتعلیق قرارها للدیمقراطیة المؤیدة              الشعبیة
الذین وأولئك االحتجاجیة، بالحركة المرتبطین لألفراد القضائیة والمالحقة التعسفي االعتقال القیود،             تلك

 عبروا عن دعمهم لها في المحافل المختلفة.

الحق هذا إعمال یعرقل القانون نص ولكن التعبیر، حریة الجزائري الدستور من 50 المادة                تضمن
النشر جهات حصول المعلومات) تداول (قانون 2012 لعام 05-12 رقم القانون یستلزم إذ               الدستوري.
500 إلى تصل غرامات ویفرض منشوراتها، بشأن اإلعالم لوسائل التنظیمیة الهیئة من مسبقة موافقة                على
البرلمان حّصن ،2020 أبریل 23 و في ذلك. مخالفة حال أمریكي) دوالر 3900 (نحو دینار                ألف
إضافة تضمن نحو على العقوبات، قانون تعدیالت على بموافقته القمعیة، القانونیة البیئة هذه               الجزائري
حالة في أو الحالیة، العامة الصحیة األزمة خالل كاذبة معلومات نشر حالة في بالسجن قاسیة                 عقوبات
أمن لتقویض یؤدي أن المحتمل "من أنه الدولة تعتبر أجنبًیا) أو محلًیا كان (سواء تمویل على                  الحصول
وهو للجزائر ". األساسیة المصالح تقویض أو الدولة لمؤسسات الطبیعي األداء تقویض أو الدولة،               واستقرار
من 146 المرتبة الجزائر تحتل كما سیفیكس ، لمرصد وفًقا القمع" "تحت بلد كـ الجزائر تصنیف یفسر                  ما
في حدود، بال مراسلون منظمة عن الصادر 2020 لعام الصحافة حریة مؤشر على دولة 180                 أصل

 تراجع بخمس نقاط عن مكانتها على مؤشر عام 2019 و 27 نقطة عن عام 2015.

بسبب متزاید، بشكل لالعتقال والحقوقیین والصحفیین والفنانین النشطاء من العدید یتعّرض السیاق، هذا               في
وغامضة زائفة اتهامات بموجب االجتماعي، التواصل وسائل على منشوراتهم بسبب أو الصحفي              عملهم
باالستخدام للقضاة الوطني االتحاد وندد سبق كما التظاهر. 1 على والتحریض الوطنیة الوحدة بتهدید               تتعلق

  التعسفي للحبس االحتیاطي .

   حتى 9 سبتمبر 2020، أفادت اللجنة الوطنیة لإلفراج عن المعتقلین بتعرض 52 سجین رأي و200 شخًصا لالعتقال التعسفي بین مارس ویونیو.1

https://www.tsa-algerie.com/abdelmadjid-tebboune-prete-serment-et-promet-un-changement-radical/
https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/algeria
https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/algeria
https://monitor.civicus.org/country/algeria/
https://rsf.org/en/algeria
https://rsf.org/en/algeria
https://algeria-watch.org/?p=74207
https://algeria-watch.org/?p=74207


 
 

المحتجزین لها یتعرض التي الصحیة المخاطر االعتبار في وآخًذا المدني، المجتمع ظروف تدهور ظل                وفي
واالحتجاز القبض عملیات إزاء البالغ قلقها عن تعرب أدناه الموقعة المنظمات فإن كوفید-19، جائحة                بسبب
اإلنسان حقوق عن ومدافعون جزائریون محامون لها یتعرض التي تلك سیما ال الجائحة، ظل في                 المتصاعدة
الكریم عبد (الصحفي مثل وصحفیون بنعوم، 4) اهللا عبد والناشط فضال، 3 وحلیم حجاج، 2 (أمل               مثل

 زغیلیش، 5 الصحفي سعید بودور، 6  والصحفي خالد درارني)

التلیفزیون في الخامسة القناة ومراسل اإلخباري تریبیون" "قصبة موقع محرر هو درارني خالد               الصحفي
لمنظمة ووفًقا كصحفي. عمله بسبب 2020 مارس 29 من تعسفًیا اعتقاله تم حدود. بال ومراسلون                 الفرنسي
10 وفي .2020 مارس 27 في المحتجین مع الشرطة تعامل تصویره أثناء علیه القبض تم الدولیة،                  العفو
أمریكًیا)، دوالًرا 390 (نحو دینار ألف 50 وغرامة سنوات ثالث بحبسه الُحكم صدر ،2020                أغسطس
في االستئناف جلسة وفي للخطر." الوطنیة الوحدة "تعریض و المسلح" غیر التجمع على "التحریض                بتهمة
في عمله خلفیة على جزائري دینار ألف 50 وتغریمه سنوات 4 بحبسه االدعاء طالب الجاري، سبتمبر 8                 

 تغطیة االحتجاجات منذ 2019. وفي جلسة 15 سبتمبر أصدرت المحكمة حكمها النهائي بحبسه عامیین.

سراحه. بإطالق مطالبة معه تضامنیة احتجاجات اندلعت أغسطس، 10 في علیه والحكم درارني اعتقال                بعد
والدولیة المحلیة الدعوات فتجددت ونحیًفا؛ ضعیًفا "درارني" ظهر سبتمبر، 8 في االستئناف جلسة               وفي
في المتحدة باألمم الخاصة اإلجراءات عن صدر مشترك بیان وفي عاجلة . صحیة ألسباب سراحه                إلطالق
"وقف إلى الجزائر دعوا كما سراحه، بإطالق وطالبوا حبسه عقوبة األممیون الخبراء أدان ، سبتمبر 16                
أي وكذلك اإلنسان، حقوق عن والمدافعین والصحفیین والمحامین السیاسیین النشطاء واحتجاز             اعتقال
الصحفي وحمایة سراح إطالق ضرورة على البیان أكد كما للحكومة." انتقاده أو معارضته عن یعبر                 شخص
أو المشروع عملهم بسبب المحاكمة رهن هم َمن أو السجون في حالًیا المحتجزین من وغیره درارني                  خالد

 لدفاعهم عن حقوق اإلنسان.

والدعوة درارني خالد سراح إطالق بضمان الدولي المجتمع البیان هذا على الموقعة المنظمات تطالب                وعلیه
مكتب بالتحدید و تطالب الجزائر. في والنشطاء والمتظاهرین الصحفیین على المفروضة القیود إنهاء              إلى
المتحدة األمم في األعضاء والدول المتحدة، لألمم الخاصة واإلجراءات اإلنسان، لحقوق السامیة              المفوضة

 وفي االتحاد األوروبي، والخدمة الدبلوماسیة لالتحاد األوروبي، بحث السلطات الجزائریة على:

 اإلفراج الفوري وغیر المشروط عن الصحفي خالد دراریني وإسقاط جمیع التهم الموجهة إلیه؛1.

المعتقلین2. السلمیین والصحفیین والنشطاء المتظاهرین جمیع عن المشروط وغیر الفوري            اإلفراج
 تعسفًیا، بسبب تقاریرهم الصحفیة أو احتجاجاتهم وأنشطتهم السلمیة، خاصة المتعلقة بالحراك؛

  مدافعة عن حقوق اإلنسان تعرضت للتهدید واالعتقال التعسفي في 21 نوفمبر 2019 حیث عانت اإلیذاء الجسدي.2
  مؤسس الجمعیة الوطنیة الجزائریة لمناهضة الفساد، صدر بحبسه ستة أشهر في 3 مارس 32020
  محتجز منذ دیسمبر 2019، وحالته الصحیة حرجة للغایة، وقد رفضت السلطات في 2 سبتمبر التماسه األخیر باإلفراج عنه قبل المحاكمة.4
  صحفي صدر الحكم بحبسه عامین في 24 أغسطس 2020 بسبب دعوته لتشكیل حزب سیاسي جدید وانتقاده للرئیس.5
  صحفي یواجه اتهامات بـ "التشهیر" و "إهانة للنظام.6

https://rsf.org/en/news/khaled-drareni-must-be-freed-urgent-health-grounds-committees-say
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26243&LangID=E


 
 

العقوبات3. قانون ذلك في بما للمراجعة، التعبیر حریة في للحق المنظم القانوني اإلطار               إخضاع
بما ،2009 أغسطس 5 في المؤرخ 04-09 رقم والقانون 2012 لعام المعلومات تداول               وقانون

 یتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة لحمایة الحق في حریة التعبیر؛
مع4. یتوافق بما كوفید-19، لجائحة لالستجابة المصممة أبریل2020 تعدیالت لمراجعة خطة             وضع

 المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان ویضمن عدم المساس بالحریات المدنیة؛
والصحفیین5. السلمیین والنشطاء المتظاهرین بحق الترهیب واعمال القضائیة المالحقات جمیع            وقف

 وأولئك الذین یواجهون قیوًدا في التعبیر عن آرائهم عبر اإلنترنت.
 

 المنظمات الموقعة:

 منظمة المادة 19●
 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان●
 سیفیكس - التحالف العالمي لمشاركة المواطنین●
 تجمع عائالت المفقودین في الجزائر●
 فریدم هاوس●
 هیومینا لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنیة●
 مَنا لحقوق اإلنسان●
 مبادرة الحریة●
 مراسلون بال حدود●

 

 

 

 

 


