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مخـتصـر تـاريخـي للتحـالف
مـن المحضـورة فـي الجزائـر ،وجـدار الصمـت
قـد كسـر ،ومـع ذلك ،منـذ اإلختفـاءات األولـى
قـبل عشـر سنـوات ،لـم تتحـرك السلطـات
الجزائـريـة مـن أجـل الـسعي إلـى إيجـاد ﺣـل
لھـذه المأسـاة.

فـي الجزائـر ،ومنـذ إيقـاف المسـار اإلنتخـابي
فـي سنـة  ،1992آالف األشخـاص كـانـوا
ضحايـا اإلختفـاء الـقـسـري.
تأسس تحالف عـائـالت المفقـوديـن في سنـة
 ،1998بنـاءا على مبـادرة من عـائـالت
المفقـوديـن المقيمـون في فـرنسـا ،وبمـساعـدة
مـن منظمـة العفـو الـدوليـة و رابطـة ﺣقـوق
اإلنسـان ،والفيدرالية الـدولية لـرابطات ﺣقـوق
اإلنسـان .ومن جھـة أخـرى ،تلـقى التحـالف
الـدعـم مـن  ، NOVIBاللجنـة الكـاثوليكيـة
ضـد المجاعة ومـن أجـل التنميـة )،(CCFD
، EMMAÜS ،France Libertéجمعية
الحـرية  ،و الفيدرالية النقابية الموﺣدة)(F.S.U

للحفـاظ عـلى ھـذه التعبئـة كان من الضروري
إيجاد فضـاء ومكـان إجتمـاع العـائالت فـي
الجزائـر و لھذا تـم إيجـاد مقـرات فـي جويليـة
 2001في الجـزائـر العـاصمـة ،وتـم تـوقيـع
عقـد إيجـار بـإسـم الـرابطـة الجـزائريـة للـدفـاع
عـن ﺣقـوق اإلنسـان ،كـون أن جمعيـة أس أو
أس مفقـوديـن لـم يـمنـح لھـا نظـام أسـاسـي فـي
الجـزائـر.

منـذ إنشـاءه ،عمـل تجمع عـائالت المفقوديـن
بالجزائـر ،عـلى اإلعـالم وتحسيـس الرأي العـام
الدولـي ،على ﺣجـم أزمـة ﺣقـوق اإلنسـان
بالجزائـر ،التـي أدت إلـى فقـدان اآلالف مـن
الرجـال والنسـاء .وإشتـرط ذلك عقـد لقـاءات
مـع العديـد مـن الشخصيـات ،والمشـاركـة فـي
المـؤتمرات ،وااإلتصاالت مـع وسائـل اإلعـالم.

بفضـل دعـم مـن المـؤسـسة الـوطنيـة
للديمقـراطيـة ) (NED USAو صنـدوق
للتعـاون والتنميـة الكتالنيـه )إسبـانيـا( ،تـم
تـدشيـن المكتـب رسميـا فـي الجـزائـر العـاصمـة
فـي  15سبتمبـر  ،2001بحضـور مـمثليـن
رسمييـن مـن أربعـة بـلدان و ھـم :فرنسـا،
سويسـرا ،الدانمـارك و ايطـاليـا .وكـان من بيـن
الحضـور أيضـا ممثـل عـن المعھـد
للشـؤون
الـوطنـي
الـديمقـراطـي
الـدوليـة)،(NDIوھي منظمـة غـيـر ﺣكـوميـه
مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة .ومـن بيـن
المنظمـات الجـزائريـة،ھناك تجمـع أعمـال
الشبـاب ) ،(RAJجبھـة القـوى االشتـراكيـة
) ،(FFSوالـوزيـر السـابـق السيـد طـالب
اإلبـراھيمي ،وممثلـي عـائـالت المفقـوديـن
بوھـران ،واليـة غليـزان و قـسنطينـة ،محاميـن
مـن الجـزائـر العـاصمـة و رئـيس الـرابطـة
الجـزائريـة للـدفـاع عـن ﺣقـوق اإلنسـان ،السيـد
عـلي يـحي عبـد النـور.

نظـمت دورة أوربيـة فـي جويليـة عـام 1998
وذلك بفضـل ،دعـم فـرع الفـدراليـة الـدوليـة
لرابطـة ﺣقـوق اإلنسـان خـاصـة ،فـي خمسـة
عـواصـم أوربيـة مـن ضمنھـا ) أمستـردام،
بـروكسـل ،لنـدن ،بـاريـس وجـنيف(.
و وفـد مـن الجمـاعـة ،مـتكونـة مـن عـائـالت
المفقـودين قـدمـوا مـن فـرنسـا والجـزائـر،إلتقـوا
مـع النـواب ،مسـؤولي المجتمـع المـدني،
شخصيـات ،و فـريـق العمـل الـمكلف باإلختفـاء
القسـري التـابـع لألمـم المتحـدة بجنيـف.
منـذ ذلك الحيـن ،عقـدت العـائالت العـزم علـى
قيـادة الكفـاح ﺣـتى النھـايـة ،قـد ﺣشـدت عـلى
الكفـاح مـن أجـل الحقيقـة والعـدالـة ،بـفضل
المثـابـرة ،فمسـألـة اإلختفـاء القسـري لـم تـعد
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وبعد بضعة أشھر بـدأت أس أو أس مـفقـوديـن
العمـل فـي الجـزائـر ،بـدعـم وشـراكـة مـع
التجمع وتطـويـر أنشطتـھـا الخـاصـة.
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لنـا الحـق فـي المعـرفـة

مسيـرة عـائالت المفقـوديـن بالجـزائر  2001شھـادة
ونـود أن نغتنـم الفرصـة بھـذه الرسـالة اإلخباريـة األولـى ،لنقـل شھـادة أم والتـي إبنھـا ھـو في عـداد
المفقوديـن .و قـد استنسخـت ھـذه الشھـادة كمـا ھـي مكتـوبـة مـن قبـل
األم فـي مشـاكل صحيـة.

غليـزان فـي  4جـوان 2000
سادتي المسؤولون عـن الوفـد الفدرالـي لرابطـة ﺣقـوق اإلنسـان
سادتي،
يـشرفني أن أتقـدم لكـم بـكل إﺣتـرام وأن أصرح لكـم ،أنني فـي سنـة  1995كـنت أسكـن بـمزرعـة ،تعـود
ملكيتھـا للسيـد ك.أ .محمـد أيـن إبنـي قـام بإيجـار بـعض الھكتـارات كـي يعمـل وكـان ذلك يـوم خـميس
 10أوت  1995ﺣـوالي الثـانية عشـر وثـالثون دقيقـة ،ﺣـيث إجتـاﺣـت قـوات العسـاكر وبمسـاعدة
الشـرطة ومـن ضمنھـم أشخـاص بـزي مـدني أسمـاؤھم كـاآلتي :د .أﺣمـد والمدعـو م ،.ف .محمـد و أ.
العـربي كلھـم عـلى قيـد الحيـاة للشھـادة ،وإن لـم يؤدوا الشھـادة ھنـالك عـدة طـرق كـي يـرغمـوا عـلى
الشھـادة ،لقـد ألحقـوا أضـرارا بمنـزلي وسرقـوا أموالنـا وجـرار لمـدة  9أشھـر ،بـعد مـدة  9أشھـر
أرجعـوا لنـا الجـرار فقط ،ومـالنا لـم يرجعـوه ،وكمـا أنـھم منحـونا وثيقـة مـن طـرف سكرتيـر إدارة
العسكـر ،ﺣـتى يتسنـى لنـا مـن استخـدام ھـذا الجـرار بـواسطـة ھـذه الوثيقـة.
وبعـدھـا مـن وقـت آلخـر بـدأت أطـرق أبـواب قطـاع قـوات األمـن السريـة ﺣـتى يمنحونـي معلومـات
ﺣـول مصيـر إبـني م.أ .مختـار أطـردني عنـد الـدرك أيضـا ولمـراكز الشرطـة كـذلك ،كمـا أننـي
وجھـت رسائـل إلـى وكيـل الجمھـوريـة ولـم أتلقـى أي جـواب وأخيـرا كتبـت رسالـة لحقـوق اإلنسـان
الدوليـة ،ولـم أتـوقـف عـن الكتابـة إلـى يومنـا ھـدا،
آمـل أن تأخـذوا رسـالتـي ھـده بعيـن االعتبـار مـع فـائق التقـدير واالﺣتـرام
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معلـومـات ونشـاطـات

مؤتمـرات ولقـاءات فـي بـرﺷلـونـة

سلسلـة مـن اإلجتمـاعـات مـع اللجنـة األوربيـة

بيـن أكتـوبـر وديسمبـر  ،2001قـامـت نصيـرة
ديتـور بالعديـد مـن الـرﺣـالت إلـى الخـارج
لمواصلـة أعمـال التحسيـس واإلعـالم .ففـي
شھـر أكتوبـر،و فـي زيـارة إستغـرقت خمسـة
أيـام فـي برشلـونـة التـي نظمتھـا جمعيـة
أجـل
مـن
والتنميـة
التضـامـن
السـالم) (SODEPEAUتم إنعقاد عـدة
مـؤتمـرات لعـرض التحـالف وأنشطته ،وعقـد
مؤتمـر صحفـي ،إجتمعـت نصيـرة ديتـور مـع
رابطـة المحاميـن ببرشلونـة لدراسـة إنتھـاكـات
ﺣقـوق اإلنسـان وإمكانيـات العمـل مـع ھـؤالء
المحاميـن ،وبعـد ذلك إنتقـل ھـؤالء المحـامون
إلـى بـاريس لإلجتماع وإلتقـوا مع العـديد مـن
الجـزائـريين ضحايـا أو شھـود علـى إنتھـاكـات
ﺣقـوق اإلنسـان ،عـدة لقـاءات جـرت ،وال سيمـا
مـع إدارة العالقـات الدوليـة ،مـن بلديـة
بـرشلـونـة ،مـن الصحفييـن واإلذاعـة
والمجـالت الـدوريـة ،فـضال عـن مـمثليـن مـن
األﺣـزاب السيـاسيـة.

في نھـايـة شھـر نـوفمبـر ،نضـمت الفيدراليـة
الـدولية لـرابطـات ﺣقـوق اإلنسـان أربعـة عشـر
لقـاء من أجـل تحـالف عـائالت المفقودين
بالجـزائـر ،ممثل بالسيـدة نصيـرة ديتـور ،ومن
أجـل الـرابطـة الجـزائـريـة للدفـاع عـن ﺣقـوق
اإلنسـان و الممثل باألستـاذ ﺣسيـن زھـوان،
نـائـب رئـيس الـمجلس السيـد يحـي عصـام ،فـي
بـروكسـل مـع البـرلمـان األوربي ،وممثـلوا
و الوزارة الخـارجيـة
اللجنـة األوربيـة
البلجيكيـة ،وأعضـاء مـن مـجلس اإلتحـاد
األوربـي ومـع جمعيـة صـوت النسـاء ،نصيـرة
ديتـور بھـذه المنـاسبـة أتيحـت لھـا الفـرصـة
المشكلـة االختفـاء القسـري فـي
إلثـارة
الجـزائـر قبـل أيـام قليلـة مـن التـوقيـع باألﺣـرف
األولى عـلى إتفـاقيـات الشـراكـة مـع الجـزائـر.
ووفقـا إلعـالن ببرشلـونـة ، ،والشـرط المتعـلق
بحقـوق اإلنسـان المـدرج في اإلتفاقية وھو
واﺣـدا مـن أھـداف التحـالف ،مـع منظمـات
دوليـة أخـرى مثـل اإلتحـاد الـدولي لحقـوق
اإلنسـان ،يتمثـل فـي تشجيـع اإلتحـاد األوروبـي
عـلى دعـوة الجزائـر إلى اإلمتثـال لھـذا الشـرط.
وفـي سيـاق ممـاثل ،رﺣلتـان إلى )كنـدا
وبلجيكـا( المقـرر إجـراؤھـا فـي مـارس .2002

فـي شھـر نـوفمبـر ،إستدعيـت نصيـرة ديتـور
للمشـاركـة فـي مـؤتمـر »األلفيـة الثـالثـة ،نسـاء
يبنـون جسـور السـالم« ،التـي نظمـت فـي
المدينة الفرنسية ليـل من طـرف رابطـة أمھـات
مـن أجـل السـالم ،وﺣضـرت السيـدة نصيـرة
ديتـور الجلسـة العـامة ونشطـت ﺣلقـة عمـل
ﺣـول ﺣـاالت االختفـاء القسـري.

قـوات األمـن الجـزائـريـة تھـاجـم عـائـالت
المفقـوديـن بقسنطينـة

التحـالف يشـارك في مـؤتمـر مـن أجـل الـسلم
فـي ليـل
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إعتـادت عـائالت المفقـوديـن التجمـع كـل يـوم
خـميس فـي قسنطينـة ،للمطالبـة كـالعـادة مـن
أجـل الحقيقـة والعـدالـة ،وفـي اآلونـة األخيـرة،
فـي أربـع منـاسبـات ،فـي  18و  25أكتوبـر
 2001وبعـد ذلك فـي  1و  8نـوفمبـر ،2001
عـائـالت المفقـوديـن قـد فرقـت بالقـوة ،وجـرى
تھـديـد مـن طـرف قـوات األمـن ،وأفـاد أﺣـد

4

التحقيـق سـوف يبقـى مفتـوح و أن ملفـات
المفقـودين سـوف تأخـذ بعيـن االعتبـار.

الشھـود يـوم الـخميس  8نوفمبـر ،خـالل
اإلجتمـاع تـدخلت قـوات مكـافحـة الشغـب  ،قـد
تـم جـر األمھـات ﺣـوالي سبعمـائـة متـر ،وقـد
تـم إعـالم السيـد بـوجمعة غشيـر ،محـامي
بقسنطينـة ورئيس الرابطـة الجـزائـريـة لحقـوق
اإلنسـان ،ﺣيث تدخـل لكـن تم تھـديـده من قبـل
الشـرطـة ،وبمـا أن قـوات مكـافحـة الشغـب
والتـي لـم تعـد لھـا عـبأ للحفـاظ علـى النظـام
أثنـاء مظـاھـرات عـائـالت المفقـوديـن ،يـمكنھـم
مـن اآلن فصـاعـدا »التجمـع مـن أجـل السـالم«.

مـدافـع عـن حقـوق اإلنسـان مـدان
تـم إصـدار ﺣكـم في  5جـانفي  2002بمحكمـة
الجنـح بغليـزان ،علـى مح ّمـد الحـاج إسماعـين،
ممثـل الرابطـة الجزائريـة للـدفـاع عـن ﺣقـوق
اإلنسـان في واليـة غليـزان ،بشھـريـن سجـن
تـابت و  5000دينـار غـرامـة مـاليـة وأن
يـصبّ  10 000دينـار لكـل مـدعي الـذي كـان
قـد ر ّسـب شكـوى ضـ ّده مـن أجـل الفضـح فـي
قضيـة القبـور الجماعيـة بغليـزان ،وقـد أوكـل
المـرصد للحمايـة مـن أجـل الدفـاع عـن الحقـوق
اإلنسـان ،السيـد م خـميس كـسيلـة ،أميـن عـا ّم
مـن للـرابطـة التونسيّـة لحقـوق اإلنسـان مـن
أجـل أن يـتـرصـد ھـذه الـقضيـة.
إنتقـل وفـد مـن أس أو أس مـن الجزائـر
العـاصمـة لحضـور ھـذه القضيـة .استـأنف
مح ّمـد إسماعيـن الـدعـوى ،سيتـ ّم االستمـاع فـي
 10فبـرايـر.

الجمعيـة العـامـة للتحـالف
إنعقـدت الجمعيـة العـامة للتحـالف فـي 20
ديسمبـر ،2001جـددت منـاصب أعضـاء
الـمكتـب مـا عـدا األميـن العـام وأميـن
الصنـدوق ،وقـد إنتخبـوا لھـذه الوظـائف،
فرونسـوا دو السودا )األمين العام( و كـريستيـان
غـي بليـل )أميـن الصنـدوق( ،عضـويـن
جديـديـن إنظمـوا إلـى مـجلس اإلدارة :يحـي
جعفـري وزعيمـة بـن عـاشـور ،التاليـة تـم
تحديـد األھـداف ذات األوليـة :إنشـاء قائمـة
بريديـة ،وإثـراء قـاعـدة البيـانـات إلﺣصـاء
المفقوديـن ،ونشـر مجمـوعة مـن شھـادات
عائـالت المفقـوديـن وإستجابـة منتظمـة الفـريق
العامـل المعنـي بحـاالت اإلختفـاء القسـري
والإرادي التابـع لألمـم المتحـدة .نقـاط أخـرى ال
تـزال قيـد الـبحث ،بمـا في ذلك كيفيـة التعامـل
مـع مـوسم الجزائـر المقـرر عقـدھـا في عـام.
2003

إستقبـال وفـد أمـريكـ ّي فـي الجـزائـر مـن طـرف
أس أو أس المفقـوديـن
إنتقـل إلى الجزائـر ،القنصـل الـمكلف بحقـوق
اإلنسـان لـدى سفـارة الواليـات المتّحـدة
األمريكيـ ّة فـي الجـزائر ،السيـد أنـدرو ميتشال،
والسيـدة جـوانا ليفينسـون ،ضابطـة سيـاسيّـة
ضمـن مـكتب ﺣقـوق اإلنسـان الديمقراطي
وعامـل فـي محافظـة الدولـة األمريكيـة ،وتـم
إستقبالھـم بمكتـب أس أو أس المفقـودين فـي
جـانفي .2002

إستقبـال عائـالت المفقوديـن في الجزائـر
العاصمـة من قبـل رئيس اللجنـة الوطنيـة
اإلستشارية الوطنيـة لترقيـة وحمايـة حقوق
اإلنسـان

وقـد تـم عـرض ملفـات المفقوديـن وطـرق
العمـل الجمعيـة ،بعـد أن تـم طـرح عـدة أسئلـة،
تعھـدوا بـ "القيـام باألفضـل" لـدى السلطـات
الجزائـرية ،من أجـل تجسيـد إرادة البحـث عـن
الحقيقـة .ومـوعد آخـر متـوقع.

إستقبـل يـوم الـخميس  27ديسمبـر  ،2001وفـد
مـن أس أو أس مفقـودين  ،بنـاء عـلى طلـبھـم،
مـن قبـل رئـيس اللجنـة اإلستشـارية الوطنيـة
لترقيـة وﺣمـايـة ﺣقـوق اإلنسـان ،السيـد
قسنطينـي ،و وعـد عائـالت وأعضـاء أس أو
أس مفقـوديـن ،في نھايـة ھـذه المـقابـلـة بـأن
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أجـل إتمـام مـأل شھـاداتھـم ،لمعـرفتھـم
والحصـول علـى مـوافقتھـم القطعيـة لنشـر عمـل
لمجمـوع الشھـادات.

فيمـا يـخص بـ أس أو أس المفقـوديـن
تعبئة عـائالت المفقـودين قـامت بالتعـزيـز نظرا
لفتـح مـكتب أس أو أس المفقـودين بالجزائـر.
يفتـرض عـلى العـائالت ضمـان كـ ّل يـوم
بالتـوالي ،إستقبـال الشھـادات و المشـاركـة فـي
النشـاطـات والمساھمة بكفـاءاتھـم.ھناك أنشطـة
إجتماعيـ ّة وثقافيـ ّة في طـور التنظيـم مثل:
دروس فـي الخياطـة تقـدم من طـرف أم مفقـود،
دروس إعـالم آلـي )تحـت المنـاقشـة( ،دعـم
مـدرسـي ،دروس لمحـو األميـة ،مـؤتمـرات
للنقـاش مـع عـرض فيلـم )في طـور التحضيـر(
ﺣـول المفقـودين في بلـدان أخـرى )شيليـي و
األرجنتيـن(.

فقـدان جـديـد
عائلـة لـمسھا مـن جديـد إختفـاء أﺣـد أبنـاءھـا.
السيـدة ت ،.تـعيش فـي الجـزائر ،ھـي ضحيـة
لإلزعـاج مـن طـرف السلطـات منـذ سنـوات
عـديـدة .واﺣـد مـن أوالدھا ت .سعيـد ألقـي عليـه
الـقبض فـي  1994و إلـى يومنـا ھـذا وھـو
مفقـود.
ھـي بنفسھـا كـانت ضحيـة لعـ ّدة إعتقـاالت و
إستجوابـات .واﺣـد آخـر من أبنـاءھـا ،ت .عمر
أعتقـل فـي سنـة  1994وأديـن بتھمـة اإلنتمـاء
لجماعـة إرھـابيـة ،بـعد ذلك أطلـق سـراﺣه فـي
سنـة  1999بـفضل قـانـون الوائم المـدنـي.
و فـي ديسمبـر  2001كـان محـل بـحث مـن
جـديد ،فھـرب .وإقتنـع بـأن يتخـلـى عـن ھـذا
اإلختفـاء فاستشـار مـحـامي ،وعـاد إلى إقامـة
أسرتـه.
فـي يـوم السّبـت  26مـن شھـر جـانفـي ،ت.
عمـر خـرج مـن البيـت متجھـا الـى المستشـفـى
لكنـه لـم يـرجع مـن ھنـاك .عائلتـه قـامـت
بـدورة إلى أمـاكن االعتقـال ولدى المحـاكـم،
لكـن بـدون أ ّ
ي نتيجـة.

كمـا تـم بـرمجة ﺣصـص للمعـالجـة النفسـانية
للعائـالت وسيستمـ ّر ذلك فـي المعـدل مـرّتين
فـي كـ ّل أسبـوع ،وقـد تـم أخـذ مـواعيـد إلى
غـاية  14فيفـري .تـم كذلك وضـع في عيـن
المكـان دعـم قـانـونـي.
تـواصـلـت العـائـالت التجمـع ،فـي الجـزائـر،
مرّتيـن فـي األسبـوع ،يـوم األﺣـد أمـأم الـلجنـة
اإلستشـاريـة الوطنيـّة لتـرقيـة و ﺣماية ﺣقـوق
اإلنسـان ،ويـوم األربعـاء بسـاﺣـة أول مـاي،
يـت ّم التجميـع مـرّة ك ّل أسبـوع فـي المـدن
الـكبـرى .،وقـد تـم إستـالم ملفـات جـديدة،
خـاصـة من واليـة المديـة ،بعـد صـدور مقـال
في وسـائل اإلعـالم لـه عالقـة بـتدشيـن
الـمكتـب.

إن التحـالف جـد قـلق ﺣـول مصيـر ھـذا الشـاب.
إن مـدة الحجـز تحـت النظـر مـن المفـروض
تكـون  12يـوم ،لكـن مضي  7فيفـري ،عـلى
ھـذا تـاريخ ،ولم نتلقّـى أ ّ
ي أخبـار عنـه ،سيعتبـر
إذن عـداد المفقـودين.

نـظّم لقـاء بيـن لجـان مختلفـة )وھـران،
غليـزان ،قسنطينـة ،الجـزائـر العـاصمـة
ومستغـانـم( لـعـائالت المفقـودين فـي مكتـب فـي
الـجـزائر العـاصمة .طـرﺣـت الفكـرة مسيـرة
وطنيّـة ،ومن جھـة اخـرى قـدمـت لھـم نصيـرة
ديتـور بـرنـامج التحـالف.
فضال عـن ذلك ،طلبـات لمـواعيد لقـد أرسلـت
للعـائالت التـي أودعـت من قبـل ملفـاتھـا مـن
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