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 تحـالفلل تـاريخـي مخـتصـر
  

  
ابي ـنتخ=ار ـاسماف الـإيق ـذمنور، ـي الجزائـف
وا ـانـاص كـف ا@شخ، آ<1992ة ـي سنـف

  .ريـسـقـاء  الـختف=ا اـضحاي
  

ة ـن في سنـوديـ"ت المفقـائـع حالفتتأسس 
"ت ـائـع مبـادرة مناءا على ـ، بن1998

دة ـساعـا، وبمـرنسـون في فـن المقيمـوديـالمفق
وق ـة حقـة و رابطـدوليـو الـة العفـن منظمـم

وق ـحقرابطات ـل ةدوليـالالفيدرالية ان، وـا=نس
 التحـالف  ىومن جھـة أخـرى، تلـق .انـا=نس

ة ـاثوليكيـة الكـ، اللجن NOVIBن ـم مـدعـال
 ، (CCFD)ةـل التنميـجأن ـوم المجاعةد ـض

France Liberté، EMMAÜS ، جمعية
  (F.S.U)و الفيدرالية النقابية الموحدةرية ، ـالح
 
ن ـائ"ت المفقوديـع جمععمـل ت ه،اءـإنش ذـمن

"م وتحسيـس الرأي العـام ـلى ا=عـع ر،ـبالجزائ
ان ـوق ا=نسـحقة ـم أزمـعلى حج ،الدولـي
ن ـدان اT<ف مـى فقـإل تأد التـي ر، ـبالجزائ

 لقـاءاتد ـلك عقذ شتـرطإو. اءـال والنسـالرج
ي ـة فـاركـات، والمشـن الشخصيـد مـع العديـم

  ."مـل ا=عـع وسائـتصا<ت ما=ؤتمرات، واـالم
  

  1998ام ـة عـي جويليـفدورة أوربيـة  تـمنظ
ة ـدوليـة الـدراليـالف دعـم فـرع ل،ـبفضوذلك 
ة ـي خمسـ، فخـاصـة انـوق ا=نسـة حقـلرابط

 ،ردامـأمست(  ھـان ضمنـة مـم أوربيـواصـع
  ).نيفـس وجـاريـب،دن ـلن ،لـروكسـب

"ت ـائـن عـة مـتكونـة، مـاعـن الجمـد مـوفو 
 لتقـواإر،ـزائـا والجـرنسـن فـم دمـواقـودين ـالمفق

، دنيـع المـالمجتممسـؤولي  ،وابـع النـم
اء ـختف=مكلف باـل الـق العمـريـفو ات، ـشخصي

  .فـدة بجنيـم المتحـع ل^مـابـري التـالقس
  
 علـى زمائ"ت العــالععقـدت  ،نـلك الحيذ ـذمن
لى ـدت عـد حشـة، قيـاـتى النھـاح حـادة الكفـقي

فضل ـة، بـدالـة والعـل الحقيقـن أجـاح مـفالك
عد ـم تـري لـاء القسـختف=ة اـألـمسرة، فـابـالمث

ت ـدار الصمـر، وجـي الجزائـف ن المحضـورةـم
 ذ ا=ختفـاءات ا@ولـى ـلك، منذع ـر، ومـد كسـق
ات ـالسلط لـم تتحـرك وات، ـر سنـبل عشـق

ل ـحاد ـى إيجـسعي إلـل الـن أجـة مـريـالجزائ
 .اةـذه المأسـلھ
  

 كان من الضروري ةـذه التعبئـلى ھـاظ عـللحف
ي ـائ"ت فـاع العـجتمإان ـاء ومكـفض داجإي

ة ـي جويليـف قـراتم م إيجـادـتا ذو لھ رـالجزائ
تـوقيـع  وتـم ،ةـاصمـر العـزائـفي الج 2001

اع ـدفـة للـزائريـة الجـرابطـم الـسإـار بـد إيجـعق
ة أس أو ـجمعي كـون أن ان،ـسوق ا=نـن حقـع

ي ـي فـاسـام أسـا نظـح لھـمنـم يـن لـوديـأس مفق
  .رـزائـالج
  

ة ـوطنيـسة الـؤسـن المـم مـدع بفضـل
دوق ـصنو  )NED USA(ة ـراطيـللديمق

، تـم )ـاانيـسبإ(الكت"نيـه ة ـاون والتنميـللتع
ة ـاصمـر العـزائـي الجـف تـدشيـن المكتـب رسميـا

ن ـمثليـور مـبحض ،2001ر ـبتمبس 15ي ـف
 ،اـفرنس: مـھو لدان ـة بـن أربعـن مـرسميي
وكـان من بيـن . اـاليـيطاارك و ـالدانم ،راـسويس

د ـن المعھـل عـممثالحضـور أيضـا 
ؤون ـي للشـوطنـي الـراطـديمقـال
ه ـوميـر حكـيـة غـمنظم وھي،(NDI)ةـدوليـال
ن ـن بيـوم. ةـدة ا@مريكيـات المتحـن الو<يـم

 تجمـع أعمـال ھناك،ةـزائريـات الجـالمنظم
 ةـراكيـوى ا<شتـة القـ، جبھ)RAJ( الشبـاب

)FFS( ، الب ـد طـالسيوالـوزيـر السـابـق
ن ـوديـ"ت المفقـائـي عـراھيمي، وممثلـا=ب
محاميـن ة، ـسنطينـق و زانـة غليـران، و<يـبوھ

ة ـرابطـيس الـرئ و الجـزائـر العـاصمـةمـن 
د ـالسي ،انـوق ا=نسـن حقـاع عـدفـة للـزائريـالج
  .ورـد النـحي عبـلي يـع
  
 نـوديـفقـأس أو أس مبـدأت  بعد بضعة أشھرو

ع ـة مـراكـم وشـدعـر، بـزائـي الجـف العمـل
   .الخـاصـة اـھـر أنشطتيـوـوتط جمعالت
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 لنـا الحـق فـي المعـرفـة

  
  شھـادة 2001رة عـائ"ت المفقـوديـن بالجـزائر مسيـ

  
بنھـا ھـو في عـداد إشھـادة أم والتـي  لنقـل ا@ولـى، خباريـةا=رسـالة ال ذهھـبنغتنـم الفرصـة  ونـود أن

وبـة مـن قبـل ـو قـد استنسخـت ھـذه الشھـادة كمـا ھـي مكت. المفقوديـن
  .فـي مشـاكل صحيـةا@م 

 
  
  

  
  2000جـوان  4ي غليـزان فـ

   
  ي  لرابطـة حقـوق ا=نسـانـالفدرال الوفـد عـن ونولؤي المستداس
  ي،تداس

كـنت أسكـن بـمزرعـة، تعـود  1995نني فـي سنـة أكـم، ل صرححتـرام وأن أإيـشرفني أن أتقـدم لكـم بـكل 
ـل وكـان ذلك يـوم خـميس محمـد أيـن إبنـي قـام بإيجـار بـعض الھكتـارات كـي يعم. أ.ملكيتھـا للسيـد ك

جتـاحـت قـوات العسـاكر وبمسـاعدة إحـوالي الثـانية عشـر وثـ"ثون دقيقـة، حـيث  1995أوت  10
. محمـد و أ. ، ف.أحمـد والمدعـو م. د: الشـرطة ومـن ضمنھـم أشخـاص بـزي مـدني أسمـاؤھم كـاTتي

ؤدوا الشھـادة ھنـالك عـدة طـرق كـي يـرغمـوا عـلى العـربي كلھـم عـلى قيـد الحيـاة للشھـادة، وإن لـم ي
أشھـر  9أشھـر، بـعد مـدة  9الشھـادة، لقـد ألحقـوا أضـرارا بمنـزلي وسرقـوا أموالنـا وجـرار لمـدة 

أرجعـوا لنـا الجـرار فقط، ومـالنا لـم يرجعـوه، وكمـا أنـھم منحـونا وثيقـة مـن طـرف سكرتيـر إدارة 
  .يتسنـى لنـا مـن استخـدام ھـذا الجـرار بـواسطـة ھـذه الوثيقـةالعسكـر، حـتى 

وبعـدھـا مـن وقـت Tخـر بـدأت أطـرق أبـواب قطـاع قـوات ا@مـن السريـة حـتى يمنحونـي معلومـات 
مختـار أطـردني عنـد الـدرك أيضـا ولمـراكز الشرطـة كـذلك، كمـا أننـي . أ.حـول مصيـر إبـني  م

ـل إلـى وكيـل الجمھـوريـة ولـم أتلقـى أي جـواب وأخيـرا كتبـت رسالـة لحقـوق ا=نسـان وجھـت رسائ
  الدوليـة، ولـم أتـوقـف عـن الكتابـة إلـى يومنـا ھـدا،

 آمـل أن تأخـذوا رسـالتـي ھـده بعيـن ا<عتبـار مـع فـائق التقـدير وا<حتـرام
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 ونشـاطـات معلـومـات

  
  

  
 ةـونـرشلـب يـف اتولقـاء راتـمؤتم

  
رة ـنصيقـامـت  ،2001ر ـر وديسمبـوبـن أكتـبي

ارج ـى الخـ"ت إلـرحـن الـد مـور بالعديـديت
ي ـفف. "مـوا=ع حسيـسال التـة أعمـلمواصل

ة ـرقت خمسـستغإارة ـي زيـف ور،ـر أكتوبـشھ
ة ـا جمعيـي نظمتھـة التـونـي برشلـام فـأي

 لـن أجـة مـن والتنميـامـالتض
دة ـعإنعقاد  تم (SODEPEAU)"مـالس

د ـ، وعقهوأنشطت تحـالفالرض ـرات لعـؤتمـم
ع ـور مـرة ديتـنصيجتمعـت إي، ـر صحفـمؤتم
ات ـاكـنتھإ ة لدراسـةـن ببرشلونـة المحاميـرابط

ؤ<ء ـع ھـل مـلعماات ـإمكانيوان ـوق ا=نسـحق
نتقـل ھـؤ<ء المحـامون إوبعـد ذلك ن، ـالمحامي

ن ـممع العـديد  لتقـواإولpجتماع  اريسـى بـلإ
ات ـاكـنتھإى ـود علـا أو شھيـاريين ضحـزائـالج
ا ـرت، و< سيمـاءات جـدة لقـان، عـوق ا=نسـحق
ة ـن بلديـة، مـات الدوليـع إدارة الع"قـم
ة ـن وا=ذاعـن الصحفييـة، مـونـرشلـب

ن ـمن ـمثليـن مـض" عـة، فـدوريـ"ت الـوالمج
  . ةـاسيـب السيزاـا@ح

 
  

 سلمـال لـأج نـم رـؤتمـم في اركـشي الفـالتح

  لـلي يـف
  
ور ـرة ديتـنصي ستدعيـتإ ر،ـوفمبـر نـي شھـف
ة، نسـاء ـالثـة الثـا@لفي«ر ـؤتمـي مـة فـاركـلمشل

 يـت فـي نظمـ، الت»"مـور السـجس يبنـون
ات ـة أمھـرابط من طـرف لـليدينة الفرنسية مال
السيـدة نصيـرة رت ـ"م، وحضـسل الـن أجـم

ل ـة عمـحلق نشطـتوامة ـة العـالجلسديتـور 
  .ريـاء القسـا<ت ا<ختفـح حـول

  
  
  
  

  
    ةـاAوربي ةـاللجن عـم اتـاعـجتم�ا نـم ةـسلسل

  
ت الفيدراليـة نضـم ر،ـوفمبـر نـة شھيـاـفي نھ

أربعـة عشـر  انـوق ا=نسـحق اتـرابطـل ةدوليـال
ـل تحـالف عـائ"ت المفقودين من أجلقـاء 

ومن ور، ـرة ديتـدة نصيـالسيبممثل  بالجـزائـر،
وق ـن حقـاع عـة للدفـريـزائـة الجـرابطـالأجـل 
وان، ـن زھـاذ حسيـا@ستبممثل الان و ـا=نس

ي ـام، فـي عصـد يحـمجلس السيـيس الـب رئـائـن
 وا، وممثـل@وربيالبـرلمـان ا عـل مـروكسـب

 ةـارجيـوزارة الخالو  اللجنـة ا@وربيـة 
اد ـجلس ا=تحـن مـاء مـ، وأعضالبلجيكيـة

رة ـاء، نصيـوت النسـص ع جمعيـةـي ومـا@ورب
ة ـرصـا الفـت لھـة أتيحـاسبـه المنـذور بھـديت
ي ـري فـاء القسـة ا<ختفـالمشكل ارة ـ=ث
ف رـع با@حـوقيـن التـة مـام قليلـل أيـر قبـزائـالج

 .رـزائـع الجـة مـراكـات الشـاقيـتفإلى ـا@ولى ع
والشـرط المتعـلق  ، ة،ـونـ"ن ببرشلـا =عـووفق

 ھوو ة=تفاقيـدرج في االمان ـوق ا=نسـحقب
ات ـع منظمـ، مالتحـالف دافـن أھـدا مـواح
وق ـدولي لحقـاد الـتح=ل اـرى مثـة أخـدولي

ي ـا@وروباد ـتح=ع اـي تشجيـل فـان، يتمثـا=نس
. رطـذا الشـال لھـمتث=ا إلىر ـوة الجزائـلى دعـع
دا ـكن( ـان إلىاثل، رحلتـاق ممـي سيـوف

 .2002ارس ـي مـا فـراؤھـرر إجـالمق) اـوبلجيك
  

 Bتـائـع مـجاـتھ ةـريـزائـالج اAمـن قـوات

  بقسنطينـة نـوديـالمفق
  
وم ـل يـكالتجمـع ن ـوديـائ"ت المفقـععتـادت إ

ن ـادة مـالعـة كـة، للمطالبـي قسنطينـس فميـخ
رة، ـة ا@خيـي اTونـة، وفـدالـة والعـل الحقيقـأج
ر ـأكتوب 25و  18ي ـ، فـاتاسبـع منـي أربـف

، 2001ر ـوفمبـن 8و  1ي ـلك فذد ـوبع 2001
رى ـوة، وجـبالق فرقـتد ـن قـوديـ"ت المفقـائـع
  د ـاد أحـن، وأفـوات ا@مـرف قـن طـد مـديـتھ
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"ل ـر، خـنوفمب 8خميس ـوم الـود يـالشھ
د ـب ، قـة الشغـافحـوات مكـقتـدخلت  اعـجتم=ا
وقـد ر، ـة متـائـوالي سبعمـحا@مھـات  رـم جـت

امي ـر، محـوجمعة غشيـد بـالسي تـم إعـ"م
وق ـة لحقـريـزائـة الجـة ورئيس الرابطـبقسنطين

 ن قبـلحيث تدخـل لكـن تم تھـديـده م ان،ـا=نس
ب ـة الشغـافحـوات مكـق ا أن ـة، وبمـرطـالش
ام ـى النظـاظ علـللحفأ بـا عـد لھـم تعـي لـوالت
م ـمكنھـن، يـوديـ"ت المفقـائـرات عـاھـاء مظـأثن
  .»"مـل السـن أجـع مـالتجم«دا ـاعـن اTن فصـم
 

  للتحـالف العـامـة الجمعيـة
  
 20 يـف نعقـدت الجمعيـة العـامة للتحـالفإ

اء ـأعضجـددت منـاصب ، 2001رـديسمب
ن ـام وأميـن العـدا ا@ميـا عـمب ـمكتـال

ائف، ـذه الوظـوا لھـنتخبإد ـدوق، وقـالصن
ان ـريستيـو ك) ا@مين العام(وا دو <سودا ـفرونس

ن ـويـ، عض)دوقـن الصنـأمي(ل ـي بليـغ
ي ـيح: جلس ا=دارةـى مـوا إلـنظمإن ـديـجدي
م ـة تـور، التاليـاشـن عـب ةـري وزعيمـجعف
ة ـاء قائمـإنش: ةـداف ذات ا@وليـد ا@ھـتحدي
 =حصـاءات ـانـدة البيـاعـراء قـة، وإثـبريدي

ن شھـادات ــوعة مر مجمـن، ونشـالمفقودي
ريق ـة الفـة منتظمـستجابإو نـوديـ"ت المفقـعائ

ري ـاء القسـختف=ا<ت اـي بحـل المعنـالعام
رى < ـاط أخـنق .دةـم المتحـع ل^مـالتاب و<إرادي

ل ـة التعامـا في ذلك كيفيـ، بمبحثــد الزال قيـت
 .امـا في عـدھـرر عقـر المقـوسم الجزائـع مـم

2003  
  
 رـالجزائ في نـالمفقودي Bتـعائ ستقبـالإ

 ةـالوطني ةـاللجن رئيس قبـل من ةـالعاصم
 حقوق وحمايـة لترقيـة الوطنيـة ستشارية�ا

  انـا�نس
  
د ـوف، 2001ديسمبـر  27يـوم الـخميس ستقبـل إ 
 ھـم،بـلى طلـاء عـودين ، بنـن أس أو أس مفقـم
ة  ـارية الوطنيـستش=ة اـيس اللجنـرئ ن قبـلـم

د ـان، السيـوق ا=نسـة حقيـاـة وحمـلترقي
عائـ"ت وأعضـاء أس أو وعـد و  ي،ـقسنطين

  ن أبـ ةـفي نھايـة ھـذه المـقابـلأس مفقـوديـن، 
  

ات ـملف أن وح وـمفتالتحقيـق سـوف يبقـى 
 . ارـن ا<عتبـذ بعيـتأخ ودين سـوفـالمفق

  
   دانـم انـا�نس وقـحق نـع عـدافـم
  

بمحكمـة  2002 جـانفي  5تـم إصـدار حكـم في 
، نيـسماعإ اجـد الحـمحمّ ، علـى الجنـح بغليـزان

 وقـن حقـاع عـدفـة للـة الجزائريـلرابطال ـممث
ن ـن سجـريـ، بشھزانـة غليـان في و<يـا=نس

ة وأن ـاليـة مـرامـار غـدين 5000 و ابتـت
 ان ـذي كـدعي الـل مـار لكـدين 10 000صّب ـي
ي ـح فـل الفضـن أجـّده مـوى ضـب شكـد رسّ ـق

  أوكـلوقـد  زان،ـة بغليـور الجماعيـة القبـقضي
وق ـن الحقـاع عـل الدفـن أجـة مـرصد للحمايـالم

اّم ـن عـة، أميـسيلـميس كـم خالسيـد ، انـا=نس
ن ـان مـوق ا=نسـة لحقـتونسيّ ال ن للـرابطـةـم

  .ةـقضيـذه الـد ھـرصـتـي  ل أنـأج
ر ـالجزائ نـن أس أو أس مـد مـوفنتقـل إ 

استـأنف . ةـقضية لحضـور ھـذه الـاصمـالع
ي ـاع فـّم ا<ستمـوى، سيتـدعالـن ـسماعيإد ـمحمّ 
   .رـرايـفب 10
  
 رفـط نـم رـزائـجال يـف يّ ـريكـأم دـوف ستقبـالإ

  نـوديـمفقال أس أو أس
  
وق ـمكلف بحقـل الـالقنصجزائـر، الإلى نتقـل إ

دة ـات المتّحـارة الو<يـسف ان لـدىـا=نس
ّ ا@مريكي درو ميتشال، ـد أنـزائر، السيـجالي ـة فـ

ة ـاسيّ ـة سيـضابط ون،ـوانا ليفينسـدة جـوالسي
ديمقراطي ال انـوق ا=نسـكتب حقـن مـضم
م ـة، وتـة ا@مريكيـة الدولـي محافظـل فـماوع

ي ـودين فـمفقالب أس أو أس ـم بمكتـستقبالھإ
  .2002انفي ـج
  
رق ـن وطـات المفقوديـملف وقـد تـم عـرض 

بعـد أن تـم طـرح عـدة أسئلـة،  ، ةـلجمعيال ـالعم
ات ـالسلطلـدى  "لـام با@فضـالقي"بـ تعھـدوا 

أجـل تجسيـد إرادة البحـث عـن  من رية، ـالجزائ
  .وقعـر متـوعد آخـوم .الحقيقـة
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  نـوديـمفقال أس أو أس بـ خصـي اـفيم
  

نظرا  زـزيـتعالب تامـق ودينـائ"ت المفقـع تعبئة
 .رـودين بالجزائـمفقالس أو أس أكتب ـح مـلفت

م وـّل يـان كـائ"ت ضمـالعيفتـرض عـلى 
  ي ـف المشـاركـةو  اداتـالشھستقبـال إ ،بالتـوالي

ة ـأنشط ھناك.مـاءاتھـكفب المساھمةو اتـاطـالنش
ّ جتماعيإ ّ ة وثقافيـ : مثل مـالتنظي في طـورة ـ

ود، ـأم مفقتقـدم من طـرف ة ـي الخياطـدروس ف
م ـ، دع)ةـاقشـت المنـتح(ي ـ"م آلـدروس إع

رات ـؤتمـة، مـا@مي لمحـوي، دروس ـدرسـم
) رـالتحضيفي طـور (م ـرض فيلـع عـاش مـللنق
ي و ـشيلي(رى ـدان أخـودين في بلـول المفقـح

 ).نـا@رجنتي
  

حصـص للمعـالجـة النفسـانية  ةكمـا تـم بـرمج
ّرتين ـمدل ـي المعـف ذلك رّ ـ"ت وسيستمـللعائ
  إلى  دـواعيـم ، وقـد تـم أخـذوعـّل أسبـكفـي 

وضـع في عيـن كذلك تـم  .فيفـري 14غـاية 
  .المكـان دعـم قـانـونـي

  
تـواصـلـت العـائـ"ت التجمـع، فـي الجـزائـر،  

الـلجنـة  مّرتيـن فـي ا@سبـوع، يـوم ا@حـد أمـأم
ستشـاريـة الوطنيـّة لتـرقيـة و حماية حقـوق ا=

ا=نسـان، ويـوم ا@ربعـاء بسـاحـة أول مـاي، 
ـوع فـي المـدن يـتّم التجميـع مـّرة كّل أسب

ستـ"م ملفـات جـديدة، إوقـد تـم . الـكبـرى،
خـاصـة من و<يـة المديـة، بعـد صـدور مقـال 
في وسـائل ا=عـ"م لـه ع"قـة بـتدشيـن 

 .الـمكتـب
  

وھـران، (نـظّم لقـاء بيـن لجـان مختلفـة 
غليـزان، قسنطينـة، الجـزائـر العـاصمـة 

قـودين فـي مكتـب فـي لـعـائ"ت المف) ومستغـانـم
طـرحـت الفكـرة مسيـرة  . الـجـزائر العـاصمة

وطنيّـة، ومن جھـة اخـرى قـدمـت لھـم نصيـرة 
 .ديتـور بـرنـامج التحـالف

  
فض" عـن ذلك، طلبـات لمـواعيد لقـد أرسلـت 

  للعـائ"ت التـي أودعـت من قبـل ملفـاتھـا مـن 
  
  
  

عـرفتھـم أجـل إتمـام مـ^ شھـاداتھـم، لم
 والحصـول علـى مـوافقتھـم القطعيـة لنشـر عمـل 

  .لمجمـوع الشھـادات
  

  جـديـد فقـدان
  

. ختفـاء أحـد أبنـاءھـاإمـن جديـد   الـمسھ عائلـة
، تـعيش فـي الجـزائر، ھـي ضحيـة .السيـدة ت

pالسلطـات منـذ سنـوات  مـن طـرف زعـاجل
ألقـي عليـه سعيـد . واحـد مـن أو<دھا ت. عـديـدة

ھـو وا و إلـى يومنـا ھـذ 1994الـقبض فـي 
  . مفقـود

  
و عتقـا<ت إا كـانت ضحيـة لعـّدة ھـي بنفسھـ

عمر . واحـد آخـر من أبنـاءھـا، ت. ستجوابـاتإ
نتمـاء =وأديـن بتھمـة ا 1994أعتقـل فـي سنـة 

لجماعـة إرھـابيـة، بـعد ذلك أطلـق سـراحه فـي 
 .المـدنـي الوائمـانـون بـفضل ق 1999سنـة 

كـان محـل بـحث مـن  2001و فـي ديسمبـر 
قتنـع بـأن يتخـلـى عـن ھـذا إو. جـديد، فھـرب

حـامي، وعـاد إلى إقامـة ا=ختفـاء فاستشـار مـ
 .أسرتـه

. مـن شھـر جـانفـي، ت 26فـي يـوم الّسبـت 
عمـر خـرج مـن البيـت متجھـا الـى المستشـفـى 

عائلتـه قـامـت . رجع مـن ھنـاكلكنـه لـم يـ
بـدورة إلى أمـاكن ا<عتقـال ولدى المحـاكـم، 

  . لكـن بـدون أّي نتيجـة
  

. إن التحـالف جـد قـلق حـول مصيـر ھـذا الشـاب
إن مـدة الحجـز تحـت النظـر مـن المفـروض 

فيفـري، عـلى  7يـوم، لكـن مضي  12تكـون 
ار عنـه، سيعتبـر ھـذا تـاريخ، ولم نتلقّـى أّي أخبـ

  .نعـداد المفقـوديإذن 


