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عيد اإلستقالل تحت شعار االحتجاج
صادؾ الجمعة العشرون للهبة الشعبٌة المسماة "
الحــران" ،الخامس من جوٌلٌة

تزاٌد االعتماالت لم ٌولؾ نفــس الحران .كــل جمعة
ٌواصل الجزائرٌون ،التظاهر مؤكدٌن على مطالبهم.

 ،2019الذكرى 57

الستمالل الوطن .بعدد أكبر من الجمعات السابمة ،نزلت
الجزائرٌات والجزائرٌون بموة إلى الشارع من أجل
المطالبة بنهاٌة النظام و تأسٌسدولة المانون.
خالل هذه المظاهرة،تناولت المطالب على وجه
الخصوص ولؾ اعتماالت المتظاهرٌن .إن كان الرئٌس
بالنٌابة ،لــد حــٌّا سابما الطابع السلمً للحران ،وكذا "
ضبط لوات األمن للنفس ،إال أن اعتماالت المتظاهرٌن
لــد تفالمت.
بالفعل ،تبمى المظاهرات تتواتر مع عدة اعتماالت .إن
تعلك األمر بمعارضٌن سٌاسٌٌن ،نشطاء ،أو أعضاء من
المجتمع المدنً ،فمد تـــم إٌماؾ عدة أشخاص ،وؼالبا ما
ٌتم وضعهم رهن اإلٌداع.

خرجت عائالت المفمودٌن ،المخلصة دوما لنضالها،
بعدد كبٌر للتظاهر إلى جانب مئات اآلالؾ من
الجزائرٌٌن ،مطالبة بالحمٌمــة ،العدالة وتؽٌٌر النظام،
وكذا حرٌة فعلٌة للشعب .ترافــك عائالت المفمودٌن هذه
المظاهرات ،من أجل أن ٌصبح صوتها هً كذلن
مسموعا.

تدريب حول التقنيات اإلذاعية بتاريخ  19 ،18و 20
جويلية بالجزائر العاصمة
توجه هذا التدرٌب الذي جرى بتارٌخ  19 ، 18و 20
جوٌلٌة بممر جمعٌة أس أو أس مفمودون بالجزائر
العاصمة ،إلى طلبة فً اإلتصال و /أو الصحافة،
المهتمٌن بالدفاع عن حموق اإلنسان و الراؼبٌن فً
التدرب على إخراج حصص إذاعٌة.
تناول التدرٌب الذي نشطته صحفٌة جزائرٌة ،مختلؾ
األوجه النظرٌة المتعلمة بإخراج حصص إذاعٌة على
األنترنت ،ابتداء من تعرٌؾ الموضوع حتى المونتاج،

المستوى العالمً ،تــحـً هذا الٌوم بإنجاز عدة
تظاهرات تـذّكــر هذه الجرٌمة الشنعاء ضد اإلنسانٌة.
لـــام تحالؾ عائالت المفمودٌن بالجزائر ،إلى جانب كل
من الفدرالٌة األورومتوسطٌة ضد االختفاءات المسرٌة،
منظمات أخرى ،مثل منظمة العفو الدولٌة ،الجمعٌة
المؽربٌة لحموق اإلنسان ،جمعٌة ألارب و أصدلاء
المفمودٌن بالمؽرب ،تحالؾ تضامن مع نٌكارالوا،
تحالؾ بارٌس-أٌوتزٌنابا ،دوندإستان ،المنتدى المؽربً
من أجل الحمٌمة و العدالة ،تضامن حموق اإلنسان،
األرض و الحرٌةٌ ،كـاي-دار ،بتنظٌم عرض للمشاهدة/
نماش بتارٌخ  30أوت  ،2019موضوعه الذاكرة ،وكذا
مظاهرة بساحة الجمهورٌة ببارٌس.
عرض للمشاهدة /نقاش بتاريخ  30أوت 2019

مرورا بالبحث الوثائمً ،تحرٌر األسئلة ،الممابلة ،وأخــذ
الصوت .كل حصة من األٌام الثالثة ،رافمتها تمارٌن

تــ ّم العرض بممرات منظمة العفو الدولٌة -فرنسا ،تحت

تطبٌمٌة.

عنوان "االختفاءات المسرٌة و الذاكرة".

تـــ ّم تكرٌس الٌوم الثانً من التدرٌب ،المصادؾ للجمعة

بعد عرض روبرتاج حول لضٌة الذاكرة بالمؽرب ،مع

 22للهـــبّة الشعبٌة ،إلى الحــران ،هذه المظاهرة

شهادات ضحاٌا سنوات الجمر ،منحــت الكلمة لمختلؾ

النموذجٌة التً تجري كل ٌوم جمعة منذ
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المتدخلٌن.

 .2019أمضى المشاركون فً التدرٌب ،األمسٌة وسط
متظاهري الحــران ،مختلطٌن بالحشود من أجل أخذ
الصوت بمٌكرفون الشارع ،ممابالت وتصوٌر
فٌدٌوهاتٌ .توجب على كل من المشاركٌن ،إنجاز فٌدٌو
ال ٌتجاوز  06دلائك.
عمب هذا التدرٌب ،اكتسب المشاركون المعارؾ الالزمة
من أجل إخراج حصص إذاعٌة ،من مرحلة التحضٌر
حتى المونتاج.
اليوم العالمي لضحايا االختفاءات القسرية
تــ ّم تنصٌب تارٌخ  30أوت ،من لبل األمم المتحدة،
ٌوما عالمٌا لذكرى المفمودٌن ،وذلن بفضل العمل الجبار

ذ ّكرت جنفٌٌفكارٌموس ،المسؤولة عن لطب األمرٌكٌتٌن
لدى منظمة العفو الدولٌة ،بأن ظاهرة االختفاءات
المسرٌة مازالت تشكل الحدث ،و أنه من المهم أن
تواصل الجمعٌات نضالها.

لجمعٌات عائالت المفمودٌن لدى الهٌئات الدولٌة ،وكذا

بعدها ،لام جــٌل مانصٌرون ،مؤرخ ومسؤول بالشراكة

فً بلدانهم .جمٌع جمعٌات عائالت المفمودٌن على

عن فرٌك العمل "ذاكرة ،تارٌخ ،أرشٌؾ" لدى رابطة

حموق اإلنسان ،بتناول مسألة الذاكرة من منظور

ساهم فً إثراء النماش حتى أن ساعة اختتام الندوة حانت

تارٌخً .أشار إلى أن االختفاء المسري ،ظاهرة جــ ّد

بسرعة.

لدٌمة ،إال أنها تطورت فً الدول الحدٌثة ،أحٌانا على
نطاق واسع .
عمب ذلن ،تناول إٌمانوٌل دكــو ،بروفسور بجامعة
البانتٌون-أساس بارٌس

 ،02عضو اللجنة الوطنٌة

اإلستشارٌة لحموق اإلنسان ،والرئٌس السابك للجنة
االختفاء المسري لألمم المتحدة ،لضٌة الذاكرة
من منظور لانونً .ظهر التعرٌؾ
واالختفاءات المسرٌة لفل
الجدٌد لحموق اإلنسان ،كونه عدم التعرض لالختفاء
المسري ،بفضل االتفالٌة من أجل حماٌة جمٌع
األشخاص ضد االختفاءات المسرٌة.

جرى التجمع العلنً بساحة الجمهورٌة ببارٌس بتارٌخ

لـام رودرٌؽورسترٌبو ،عضو الفرع الفرنسً للجنة
الكولومبٌة من أجل توضٌح الحمٌمة ،وعضو تحالؾ
العائالت العامل ضمن وحدة البحث عن المفمودٌن،
بمداخلة حول اتفالٌات السالم المولعة فً

تجمع ساحة الجمهورية بباريس بتاريخ  31أوت

2016

بكولومبٌا ،و التً مكنت من إنشاء عدة هٌئات لضائٌة،
والتً هو من ضمنها.

 31أوت .تطوعت عشرٌنٌة من األشخاص من أجل
المساعدة فً نصب الخٌم ،معرض الصور وطاوالت
عرض الوثائك ،المزمعة من أجل التجمع .تــ ّم وضع
حلوٌات وشاي تحت تصرؾ الزوار الممبلٌن من أجل
االستعالم حول حمٌمة االختفاءات المسرٌة ،لدى مختلؾ
المنظمات الممثلة.

لــام مٌمالبناسٌاق ،محارب ؼٌفاري ضد الدكتاتورٌة
األرجنتٌنٌة ،فٌلسوؾ ومحلل نفسانً ،بالتركٌز على
األرجنتٌن ومسألة الحمٌمة ،كمحور ٌتحرن تبعا
لالعتراؾ بالحمائك .أٌضا ،تفسٌر هذه الحمائك ٌمكن أن
ٌؤدي إلى صٌػ مختلفة للحمٌمة .اختتم مداخلته بدق
نالوس الخطر حول إضفاء الصبؽة الطبٌعٌة للعنؾ الذي
تشهده مجتمعاتنا الٌوم ،مع أخذ مثال التعذٌب والذي لم

وضعت كل من الجمعٌات طاوالت عرض وثائك ،تضم

ٌعد حدّا ال ٌتجاوز من لبل الدول.

كتب ،مجالت ،مطوٌات ،وكذا لوائح من أجل إعالم

توالت عمب ذلن ،عدة أسئلة ومداخالت من لبل

الجمهور حول عملها وحمٌمة االختفاءات المسرٌة فً كل

الجمهور و كذا أعضاء الجمعٌات الحاضرٌن ،مـما

بلد تعمل بــه .كما لامت كل جمعٌة بعرض عشرات
الصور لضحاٌا اختفاءات لسرٌة ،باإلضافة إلى صور

تجمعات جمعٌات عائالت المفمودٌن ،مــما سمح

جمعية أس أو أس مفقودون تستقبل المختص في علم

للجمهور باالستعالم حول الكفاح من أجل الحمٌمة

االجتماع ناصر جــابي

والعدالة الذي تموم بــه العائالت وممثلٌها حول العالم.
وسط األمسٌة ،لـام موسٌمٌون أكراد بالعزؾ وؼناء

نشط المختص فً علم االجتماع ،ناصر جــابً ،ندوة

بعض األؼانً ،التً تروي ظاهرة االختفاء المسري

للنماش تحت عنوان "الجزائر :سوسٌولوجٌا و ثورة" ٌوم

وظروفه ،جاذبٌن بذلن عددا من الزوار .عمب ذلن ،تــ ّم

السبت  28سبتمبر  ،2019بدعوة من جمعٌة أس أو أس

أخذ الكلمة من لبل عدة ممثلً جمعٌات.

مفمودون.

لمد حمك التجمع نجاحا كبٌرا ،مثٌرا فضول المارة على
طول الٌوم ،رؼم المشاكل التمنٌة التً حالت لألسؾ،
دون عرض الفٌلم والفٌلم الوثائمً.

كونه حاضرا فً الحــران الشعبً منذ
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الفارط ،أفضى الباحث مالحظاته ونــبّـه فاعلً المرار
ضد عدم فهمهم للتطورات االجتماعٌة للمجتمعٌ .وجد

جمعية أس أو أس مفقودون تحيي اليوم العالمي

حسبه ،مخاطر فً تسٌٌر األزمة الحالٌة" .لم تفهم

لذكرى المفقودين بالجزائر

السلطة التحوالت االجتماعٌة السرٌعة التً حدثت
بالجزائر خالل السنوات األخٌرة .إن تواصل عدم الفهم

صادؾ تارٌخ  30أوت لهذه السنة ،الٌوم  28للحــران

هذاٌ ،مكن أن ٌذهب نحو مواجهة عنٌفة" .صرح هذا

بالجزائر ،لامت جمعٌة أس أو أس مفمودون بتنظٌم

األخٌر خالل الندوة للنماش.

تجمعها السنوي ،من أجل إحٌاء هذا الٌوم العالمً
لذكرى جمٌع المفمودٌن ،وذلن فً كنؾ الهـبـة الشعبٌة.

ٌشرح ناصر جــابـً ،بأن الحــران ٌتمٌز بوجود

03

جزئٌات أساسٌة فً المجتمع :الشبٌبة ،النساء والطبمة
المتوسطة.
إذ ٌرى ،أن الشبٌبة هً مثال عن هذا التحول االجتماعً
للمجتمع .فهو ٌعتبر أن " :أولئن الشباب الذٌن
ٌتظاهرون هم نتٌجة هذا التحول الذي لم نلحظه ()....
مرجعٌة الشباب الجزائري الٌوم لٌست السعودٌة العربٌة

انضمت الشبٌبة الجزائرٌة إلى عائالت المفمودٌن حٌث
لدمت من أجل تمدٌم العرفان للضحاٌا .عـبّر هؤالء
الشباب عن تضامنهم مع العائالت فً هذا الٌوم المهم
لضحاٌا االختفاءات المسرٌة .لاموا برفع صور
المفمودٌن ،مع ارتجال أؼانً حول المفمودٌن وشجاعة
أمهات المفمودٌن ،طالبٌن منهن عدم االستسالم.

وال باكستان .مرجعٌته هً العالم المعاصر .هذا األمر
مؤكد من خالل إصراره على الطابع السلمً للتعبئة
واحترام المرأة المتواجدة بموة فً الحـــران .بذلن ،لم
نعد فً تشكٌلة سنوات التسعٌنات".
إلى جانب الشبٌبة ،دور المرأة محوري كذلن ،بفضل
التزامها المرادؾ لمطٌعة مع النظام السابك.

وأخٌرا ،فإن الطبمة المتوسطة حاضرة بموة فً

بٌنما أكد حسان فرحاتً ،عضو جمعٌة أس أو أس

الحـــران .تحس هذه األخٌرة نفسها عالمة فعلٌا من لبل

مفمودون  14 ":سنة بعد صدور المٌثاق من أجل السلم

النظام وذلن لٌس من وجهة نظر مالٌة فمط.

والمصالحة الوطنٌة ،لم تمــم السلطات بأي شًء ٌم ّكن
العائالت من معرفة الحمٌمة .ال ٌمكن إدعاء مصالحة
بدون معرفة مصٌر جمٌع الضحاٌا".
كل أسبوع ،تمٌم عائالت المفمودٌن تجمعات مماثلة .كل
أسبوع ،ترفع صوتها ،آملة فً ٌوم من األٌام ،الوصول
إلى الحمٌمة و العدالة.

ٌرى ناصر جــابً أن" :إذن أفضل ما صنعه المجتمع
هو المتواجد فً للب الحـــران".
الذكرى  14للميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية

مختصرات:
إرسال بالغ عاجل إلى مجلس حقوق اإلنسان لألمم
المتحدة

ٌوافك تارٌخ  29سبتمبر  ،2019الذكرى  14لصدور
المٌثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنٌة.

بتارٌخ  26سبتمبر  ،2019تــ ّم اٌماؾ احسن لاضً

بهذه المناسبة ،لامت أمهات وألارب مفمودٌن بتجمع،

وكرٌم بوطاطة ،مناضالن ومسؤوالن بجمعٌة "تجمع-

بمحاذاة المجلس الوطنً لحموق اإلنسان بالجزائر

عمل-شبٌبة" من لبل أعوان بالزي المدنً ،داخل ممهى

العاصمة ،للمطالبة بالحمٌمة.

مٌلن بــار بشارع عبان رمضان ،بوسط مدٌنة الجزائر

رافعات صور أشخاص مفمودٌن ،دعت األمهات إلى

العاصمة .بعد ثالثة أٌام من اإلٌماؾ تحت النظر ،تـــ ّم

الحمٌمة .إذ صرحت األمهات" :نرٌد معرفة مصٌر جمٌع

تمدٌمهما أمام لاضً تحمٌك ٌوم األحد

 29سبتمبر

المفمودٌن .فلٌعلمنا أولئن الذٌن اختطفوهم حول المكان

.2019

الذي دفنوا فٌه".

تـــ ّم وضعهما تحت اإلٌداع ،بتهمة "التحرٌض على
المساس بالوحدة الترابٌة من خالل نشر فٌدٌوهات عبر
الفاٌس بون" وكذا حمل الفتات وشعارات انتهان للوحدة
الوطنٌة" .تــدل هذه اإلٌمافات على إرادة فً إسكات
الشبٌبة والمعارضة ،كما تمس حرٌة التعبٌر.
لـــام تحالؾ عائالت المفمودٌن بالجزائر إذن ،بإرسال
بالغ عاجل إلى الممرر الخاص حول ترلٌة وحماٌة
الحك فً حرٌة التعبٌر والرأي لدى مجلس حموق
اإلنسان لألمم المتحدةٌ ،وم اإلثنٌن  30سبتمبر .2019

ٌطلب تدخله لدى السلطات الجزائرٌة ،من أجل أن

صحف ومجالت

تتولؾ عن هذه الخرولات ،وتضمن الحك فً حرٌة
التعبٌر والرأي.
جوٌلٌة:
حقوق اإلنسان في حداد
http://bit.ly/2kpd9XP

تلمى ببالػ األسى والحزن،كل من تحالؾ عائالت

أوت:

المفمودٌن بالجزائر و جمعٌة أس أو أس مفمودون ،نبأ
وفاة لوٌس جوانً ،اإلنسانً الكبٌر ،والذي وافته المنٌة

http://bit.ly/2lXgqxC

بتارٌخ  22سبتمبر  .2019كرس لوٌس جوانً ،خبٌر

سبتمبر:

حــر سابك لدى لجنة حموق اإلنسان لألمم المتحدة،
ّ
حٌاته من أجل إنصاؾ الضحاٌا ،السٌما ضحاٌا
اإلختفاءات المسرٌة ،والنضال ضد اإلفالت من العماب.
تتمدم كل من تحالؾ عائالت المفمودٌن بالجزائر و
بأحر
جمعٌة أس أو أس مفمودون ،باسم جمٌع العائالت،
ّ

http://bit.ly/2IVkOWE
لإلتصـــال:
عنوان البرٌد اإللكترونً:
cfda@disparus-algerie.org

التعازي إلى عائلته وذوٌه.
المولع اإللكترونً:
روبرتاج حول عائالت المفقودين
بتارٌخ  16أوت  ،2019اهتم روبرتاج لمناة تً فً 5
العالم بوضعٌة عائالت المفمودٌن .سلط هذا األخٌر
الضوء على شهادة زهرة بوشارؾ ،والتً تــ ّم إٌماؾ
ابنها رٌاض فً سنة .1995
تـــ ّم ّ
بث روبرتاج جدٌد من لبل لناة بربار تً فً بتارٌخ
 27أوت  .2019خالل أكثر من ساعة ،كانت فرصة
لتسلٌط الضوء على حكاٌة عائالت المفمودٌن ،وكذا
جمعٌة أس أو أس مفمودون فً كفاحا من أجل الحمٌمة،
العدالة والحفاظ على الذاكرة.
كان هذان الروبرتاجان فرصة لتحسٌس المستمعٌن
والمشاهدٌن بكفاح العائالت .كما أنه ٌثبت أن هذا الكفاح
الزال فً للب الحدث.

www.algerie-disparus.org
رلــم الهاتــــؾ:
0033 (0)9 53 36 81 14

