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تجمع عائالت المفقودين بالجزائر  CFDAوجمعية "أس أو أس مفقودون" ،ينضمان معا ،من أجل التنديد بالتعدي
الخطير ،على حرية االجتماع والتظاهر السلمي ،والذي كان موضوعه البطالون ،وكل شخص يساندهم.
بتاريخ اليوم ،األربعاء  11مارس  ،2015كان من المفروض أن تتم دعوى االستئناف ،الخاصة بالمدافعين عن حقوق
البطالين الثمانية ،أمام محكمة االستئناف باألغواط.
خنشة بلقاسم ،براهيمي بللمي ،معزوزي بن عالل ،عزوزي بوبكر ،قوريني بلقاسم ،بقويدر فوزي ،بن صرخة طاهر
وجاب هللا عبد القادر ،مالحقون قضائيا ،بسبب تنظيم اعتصام أمام محكمة األغواط ،في  28جانفي الفارط ،و كذا
االحتجاج على الدعوى المقامة ضد زميلهم محمد رق .أثناء هذه التظاهرة السلمية ،أوقف وتوبع قضائيا األشخاص
المذكورين ،أعضاء حركة الدفاع عن حقوق البطالين.
حوكم الجميع في  11فيفري الفارط ،وادينوا بعقوبة  12شهرا حبس ،ستة منها غير نافذة ،بتهمة "تجمهر غير
قضاة " طبقا للمادة  147من
مرخص" ،طبقا للمادة  97من قانون العقوبات ،وكذا "القيام بالضغط على قرارات
نفس القانون .بعد هذه اإلدانة ،رفع المناضلون الثمانية دعوى استئناف ،مباشرين كذلك في إضراب عن الطعام ،كرمز
عن احتجاجهم.
كان من المفروض أن تنعقد دعوى االستئناف اليوم .عائالت المتهمين وكذا عدة مدافعين عن حقوق اإلنسان ،تقدموا إلى
محكمة االستئناف ،بغية مساندة المتهمين .مع أن الجلسة كانت علنية ،إال أنه قد منع الدخول إلى قاعة الجلسة ،بالنسبة
إلى كل األشخاص ،بما فيهم عائالت المتهمين .وحدهم المحامون سمح لهم بالدخول .أوقف و اقتيد عدة أشخاص إلى
مركز الشرطة .أمام هذه الوضعية ،رفض المحامون القيام بالمرافعة .أجلت الجلسة إلى تاريخ  25مارس .2015
تجمع عائالت المفقودين بالجزائر  CFDAوجمعية "أس أو أس مفقودون" ،ينددان بصرامة ،بهذا التعدي على حرية
االجتماع والتظاهر السلمي ،ويدعوان الدولة الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية ،ال سيما المادة ( )21من العهد
الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ،و المادة ( )20الفقرة (  )1من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
والذي يضمن حرية االجتماع.
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