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  على مرسوم تطبيقي لمضامين2006 فبراير 27صادق النظام الجزائري بتاريخ 
 2005"ميثاق السلم و المصالحة الوطنية " )الذي تم%ت المصادقة عليه في سبتمبر 

عن طريق استفتاء دل-ست نتائجه(.
 ،1992و بدعوى إنهاء المرحلة الدموية التي دش-نها النقلب العسكري في جانفي 

ة من أعضاء ، سواء أكان القتل ة من العقاب  شر%ع النظام الجزائري لفلت القتل
لمن من قو%ات الد%فاع و ا سلم أو " د%عي النتماء لل تي ت سل-حة ال  الجماعات الم
ل من ، ك سجن نع النظام و يهد%د بال قت، يم ها". و في ذات الو  بمختلف مكو%نات
مت انتهاكات تي نظ- سو%ولية الطراف ال ل من الشكال إلى م ك  يتعر%ض بأي ش
شر سة ع نذ خم بت م تي ارتك ضت أو غط-ت أو بر%رت المجازر ال  القانون و حر%

سنة. 
فقد حق-ها في ها ت يث أن- صمت – ح مة بال دين ملز يا وعائلت المفقو  فأولياء الضحا
 التقاضي – و مكرهة على النسيان مقابل تعويضات مالية و هو أسلوب يجمع بين

الهانة و العمى.
مع يه المجت حر الدماء و الهوال الذي غرق ف سح ب نا أن نم يف ل كن ك  و ل
جة الشكال تي طو%رت إلى أعلى در ية – ال ن% حرب الجزائر الثان  الجزائري؟ إ
تي صابات ال صابات و الحرب المضادة للع سانية لحرب الع فة و ال-إن  المنحر

لستعمار- كل-ف حوالي  يل و 200000تطو%رت على أيدي جيش ا  20000 قت
مفقود و عدد أكبر من الجرحى و النازحين.  

 و بعد أن فرض الجنرالت النقلبيون الماسكون الحقيقيون بالسلطة في الجزائر-
ستوى با مدم%رة و على م سي- حر هم الدبلوما يس سوى ممثل قة ل يس بوتفل  و الرئ
فسهم من الجرائم عب الجزائري، يريدون الن تبرئة أن ع من القذارة على الش ي  رف
سح جرائم ية و يريدون كذالك م حت سلطتهم الفعل بت ت تي ارتك سانية ال  ضد الن

منافسهم السابقين.
ية التي وق-عتها  إن% سياسة النسيان القصري المنتهكة بشكل مباشر لللتزامات الدول
الجزائر و للمبادي الساسية للقانون هي في حد% ذاتها اعتراف واضح بالمسو%ولية.

ير من قادة ساندة من كث عا و م جد تشجي صل ي سعى المرفوض أ ن% هذا الم  إ
 الديمقراطيات الغربية الكبرى، الذين ل هم% لهم سوى العتبارات القتصادية و هو
سانية و حقوق قيم الن هم لل تبرير إنكار لسلمي" ل طر ا هم يلو%حون "بالخ  ما يجعل

النسان.   
صة في تي لمراء الحرب في جهات كثيرة من العالم و خا فو الذا قد جر%ب الع  و ل
 أمريكا الجنوبية و مني فيها بالفشل الذريع حيث أن% ل أحد يملك السلطة على مسح

التاريخ، و ل يمكن نشر السلم و المصالحة بدون الحقيقة و العدل.



ما ل سح جرائ ية مناورة أن تم كن ل خه و ل يم عب الجزائري يعرف تاري  إن% الش
يه هم سيفرضون عل صو%رون أن- ذين يت ه%م كثيرا أولئك ال حي بالتقادم. و يتو  تنم

الصمت بالتهديد.
ة من كل أنحاء العالم و الموق-عون على هذا ي ساء و الرجال المحب%ون للحر ن% الن  إ
مع ساندون المجت صور الغابرة و ي نص يرفضون هذا القانون الخارج من الع  ال

الجزائري بدون تحف-ظ في مسيرته نحو العدل و الحرية.      
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