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2010 - 12 - 19الفجر : نسيمة عجاج

الدفاع يطعن لدى المحكمة العليا بعد رفض طلبات اإلفراج المقدمة
وجهت اللجنة الدولية لمساندة الباحث الفيزيائي الجزائري في مرآز البحث النووي
الرئيس الفرنسي، نيكوال سارآوزي، رسالة إلى  هيشور،  عدالن  األوروبي بجنيف، 

عنه بعد   شهرا من االعتقال دون إثبات التهم التي وجهها إليه14تطالبه باإلفراج 
، والمتمثلة في تكوين2009األمن الفرنسي لدى اعتقاله في مدينة ليون بداية سبتمبر 

جمعية أشرار على عالقة بمنظمة إرهابية.
من  المشكلة  اللجنة  وشخصيات100ودعت  المعتقل  الفيزيائي  زمالء  من  عضو   

معروفة، منها نائب رئيس اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة،
سنة  الفيزياء  في  نوبل  جائزة  على  الحائز  والفيزيائي  زييغلر،  جاك1988جون   ،

الفيزيائي به  يعمل  الذي  المعهد  في  وباحثين  الجزائريين  من  وعدد  ستينبرجير، 
عدالن الجزائري  عن  اإلفراج  إلى  سارآوزي  نيكوال  الفرنسي  الرئيس  المعتقل، 
غاية االنتهاء من األمر، إلى  القضائية إن اقتضى  هيشور، أو وضعه تحت الرقابة 
التحقيقات بدال من اإلبقاء عليه في السجن المؤقت تعسفا دون التمكن من التوصل إلى

دليل يدينه.

بالفيديوالصحيةالدينيةالثقافيةاالجتماعيةالرياضيةالدوليةاالقتصاديةالسياسيةالرئيسية

   رائحة البنزين تقلق السائقين    بيرلو: "ال ننتظر هدية من احد "     عائلة تونسية إلى الجزائر هربا من البرد ونقص المؤن50لجوء 
 لتأسيس المجلس الدولي64رياضة عسكرية: المدرسة العليا بتمنتفوست تحيي الذآرى      ألف طفل سنويا300سيتكفل سنويا ب 

3    سقوط شرطية من الطابع السابع بوهران.. إنتحار أم جريمة!    ضحية المنافسة وجبور عاد مؤخرا فقط من اإلصابة(خليلوزيش)
الصحافة اإلسبانية تطلق لقبا جديدا على سانشيز     مشتبها به وتفكك عصابات تهريب دولية11القوات المشترآة توقف     العربي
المشي البطيء و ضعف قبضة اليد     حوادث مرورية بغليزان5 جرحى في 6    تشافي قد يشارك أمام فالنسيا يوم األحد    األمعاء

مفوض التجارة: االتحاد األوروبي ال يعبأ بتهديدات إيران بقطع ا     مليون سنتيم154رئيس مصلحة تسيير األجور اختلس     مستقبال
الكلم    “اللؤم” صفة مذمومة    ‘‘إدخال تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال مرتبط بتسوية ملف جيزي‘‘    مرتبط بتسوية ملف جيزي‘‘

أمينة    المرصد الوطني للفنان يغازل المغرب    الهاتف النقال    يوسف يوسفي:    قويدري تتوج بجائزة الطيب صالح للرواية العربية
جلسة عمل بين    ني»مهرجان األهقار الدولي للفنون «تينهنان عبالسة» يدّشن مخيم «الفن المعماري الّطوبي والّطي    الوطنية

 تشريعيات الغاز!    صورة أخرى للفساد؟!    جمعية التنمية والنجاح    يستقبل نائب وزير الداخلية السعودي المكلف بشؤون األمن
المستفيدون من السكنات االجتماعية بالمقاطعة اإلدارية لسيدي    عن التعاليق وفوهة المدفع    اغتراب أمراء العرب    المخابرات

 متسابق يتنافسو362    دعاء    أخالق الرسول الكريم ...األمانة    الّصلوات الخمس    وزارة المالية ُتفلس مشاريع الشباب    أمريكا!
''حل معضلة البحرين يكمن في بناء ديمقراط    ''نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط واتفاق الدوحة خطوة مهمة للمصالحة''    الكريم

الفصول في اختصار سير    ''الموقف الرسمي من اتفاق الدوحة هو الذي أعلن عنه خالد مشعل''    في مهمة صعبة ب''فوندوك''
رقم قياسي جديد في است    خالصة سير سيِّد البشر لُمِحب الدِّين الطبري    مقعد األفاالن يساوي مليارا وشهادة دآتور!    القانون
أآثر م    حمية البحر االبيض المتوسط تساعد على الحفاظ على الصحة العقلية    الجزائر ضيف شرف في معرض بأمريكا    مسبقة

األمة العربية
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البالد أون الين
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وجاء في نص الرسالة التي نشرت على عدد من المواقع االلكترونية وأرسلت بتاريخ
 ديسمبر المنصرم إلى الرئيس الفرنسي، ونسخة منها إلى وزيره للعدل، السعي إلى9

الجزائري هيشور،  عدالن  والصديق”،  والزميل  “الطالب  حالة  حول  االنتباه  لفت 
الناجح في الفرنسية، والذي يمثل “نموذجا لالندماج  الجنسية  على  األصل والحائز 
المجتمع الفرنسي، حسب سيرته الذاتية، وفيزيائي وأستاذ ناجح”، والذي يوجد في

 شهرا من اعتقاله، بسبب قوانين مكافحة اإلرهاب، في سجن14السجن المؤقت منذ 
“فريسن”، أين رفضت جميع طلبات اإلفراج المقدمة من طرف محاميه بشكل متتال،
بدخول اعترافه  باستثناء  األدلة،  جميع  من  فارغ  به  المشتبه  ملف  أن  رغم  وذلك 

منتديات الكترونية يشتبه في عالقتها بمنظمات إرهابية.
وعبرت اللجنة في نص الرسالة عن قلقها من طول السجن المؤقت الذي يخضع له
عدالن هيشور، في “بلد حقوق اإلنسان” دون دليل مادي يدينه وال تهم محددة، آما
عبر أعضاء اللجنة عن انشغالهم لمصير الباحث الفيزيائي الذي دمرته قوانين مكافحة
اإلرهاب التي تمنح للسلطات الفرنسية حق االعتقال لمجرد االشتباه، وللضرر المعنوي
إخضاعه لمحاآمة أو  الضرر،  عن  عنه وتعويضه  الذي لحق به، وطالبت باإلفراج 

عادلة إن آانت التهم الموجهة إليه قد تم إثباتها.
وذآرت اللجنة الدولية لمساندة عدالن هيشور أن قوانين مكافحة اإلرهاب في فرنسا
ترتكز على االشتباه بنوايا إجرامية في اعتقال العديد من األشخاص، غالبا ما تنتهي
التحقيقات بشأنهم بانتفاء وجه الدعوة والبراءة، وتكون مصدرا لآلالم والحقد والفشل
لهؤالء، وهو ما آشفت عنه إحدى الوثائق المسربة من طرف موقع “ويكيليكس”،

السجن تعسفا ودو األشخاص والزج بهم في  الفرنسية لمئات  السلطات  اعتقال  حين فضحت 
الفرنسي تبرئة عدالن هيشور، بشكل آامل وتعويضه عن السجن التعسفي وغير المبرر.

وقال رئيس اللجنة، جون بيار ليي، ورئيس المختبرات التطبيقية لفيزياء الجسيمات بالمرآز اال
دائما يرفض طرح قضيته على الرأي العام، خوفا من التسبب في رفض طلبات اإلفراج المتكر
المرآزية للمخابرات الداخلية قد سجنت هيشور، بشبهة تكوين جمعية أشرار على عالقة بمنظم
يردد نفس اإلفادة المتمثلة باعترافه بدخول منتديات الكترونية للبحث عما يحدث في أفغانستان

عدالن هيشور تحت النظر، لم يحدث أي تقدم في القضية.

 لقراءة الخبر من مصدره.هناانقر 

 لمعرفة ما يحبه أصدقاؤك.التسجيلأعجبني
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