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  لكريستيان غي بليتوالء
  

نا ـارقـ، ف2002ر ـرايـبـ ف23خ ـاريـتـب
دا ـز جـزيـعـنا الـقـديـص دـى األبـأة وإلــجـف

"  تــيـلـي بـان غـيــتـســريـك" 
ا ـان دومــدي كـص الـلـخـمـق الـديــصــال
  مندد أظهرـقـات، لــب األوقـي أصعـرا فـاضـح
وق ــقـن حـاع عـدفـزامه بالـتـن إلـدء عـبـال

و ـد كان هـقـي الجزائر، لـف اصةـسان خـاإلن
دا ـ ه»رـزائـجـوم الـي«رة ــكــب فـصاح

ي ـد فـن به أحــؤمـم يـدي لـروع الـشـمـال
ن ـ مهـولـر حـيـكثـد الـاته والدي جنـدايـب
ن ـ م10 يـفة ـاسيـيـسـات الـيـصـخـشـال
سـا بأكملهـا رن في ف1997ة ـنـر ســـبــمـوفـن
ة ـيـراطـقـمـديـلان ـاع عـدفـل الـن أجـم

  .رـزائــجــي الــونـانــة القـودول
ا ـعــدافـومارزا ـوا بـضــان عــد كـقـل
ع ـمـجـداف تـق أهـيـقـحن تــا عـويــق
ن ـر مـزائـن في الجــوديـقـفـمـالت الـائـع
 وكان في الةدـعـة والــقـيــقـحــل الــأج
  .ةـنـزيـخـن الـيـه أمـامـر أيـآخ
ه ـد طيبتـقـتـفـنـس. حالفـتـدا الـي هــف

وا ـأب تحالفجلس إدارة الـاء مــضـ أعكـل وحماسته
. رـوشكان ـرفـة عــه تحيـوا لــإال أن يوجه

ا ـه التي نؤكد لهـل عائلتـة لكـا الصادقـازينـتع
   نـا الدائميـا ودعمنــتعاطفن

  

  " زائرـل الجـن أجـاعات مـأربع س" 
  

ت ـم، نظمـيـدتـن سـادرة مـبـمـب
ل ـن أجقة وعدالة مـي حق«  اتــــيـعـمـجـال

ان ـســوق اإلنــقــ ح-  الجزائر« و»رـالجزائ
الت ـائـ ععـمـجـت«، »عـيـمـجـلل
ش ـيـعـال«، »رـزائـجـن في الـوديـقـفـمـال
ر ـ فبراي9وم ــ ي»اريســرق بـي شــا فـعـم

ة ــاعـقـ بنقــاشرة ــ محاض2002
  .11رةـ الدائ»وـالـتـيـم«
م ـات، تـدة شخصيـور عــضـحـ ب
ة ـة السياسيـاش للحالـقـنــالــرض بـعـتــال

ن ـدلك مر وـان في الجزائـوق اإلنسـة حقـووضعي
ور، ـنـد الـبـي يحي عـادة علـالت السـالل تدخـخ

وق ـاع عن حقـة للدفـة الجزائريـس الرابطـرئي
ة ــل النقابـالوي، ممتـميد ـ ورشي.انـاإلنس
ة ـوسليم" ابـابـنـس"ة ـرة الجزائريــالح
، " ونـياسـال ن "دة ـريـديرة جـي، مـزالـغ

 يتـور ونصيرة د1996ر ـد ديسمبـنـة مـالممنوع
ن هدا ـة بالمفقوديـا المتعلقمـت بشهـاداتهــتالتي خ

 .عـالتجم
 
 

   2002 مـارس 10على 1الدورة الكندية من 
  

حــقــوق " "المتعاقبـة "الجـمـعيـات الكنـديـة
و جمعية حقوق الشخـص بالمغـرب وديمـقـراطـيـة 

  . دورة في كنـدا نضمتـاالعربـــي
ا يخص ـمق المعرفة فيـح: هاـان موضوعـك

 ممثال الفـان التحـوك. رـودين في الجزائـالمفق
ة ـور التي نشطت خالل تسعـرة ديتـدة نصيـبالسي

دة ــت عـات وإلتقــاشــقــدة نــام عـأي
اءا ـت لقـا نظمــة كمـة ونقابيـات سياسيـشخصي

 رـن في المقـول المفقوديـــــافة حـع الصحـم
ة ـنـديـي مـ ف»ة ـيـراطـقـمـ وديالحـق«

 رأةـام مـاسون ـل بالـل كـال، وقد حمـمونري
دث ـدا الحـز هـيـد تمـر وقـودة في الجزائـمفق

ة ـافـحـن الصـة مـعــة واسـيـة إعالمـبتغطي
  .ةــريـزائـجـة والــديـنــكـال

 
مواطنات  «دى ـة في منتـشاركــم

  » نـفتيـالض
  
ن ـم »ن ـات الضفتيـمواطن «ة ـل جمعيـاضـتن
وسط، ـوض المتـاء في حـوق النسـحقـاية ل حمـأج

ارس في ـ م16و 15ومي ـار يـدا اإلطـت في هـنظم
: طـاء المتوســنس «دوة ــاريس نـة بـر بلديـمق
 أو » رأةــوق المـقـح «، » اقـرة وآفـداك
داولت تع ـمواضي يـ وه» رـهجـاء في المـسـالن«

رب ـس والمغـاء من تونـــاش نسـا بالنقـعليه
ون ـوقيـن وحقـان وإسرائيل وفلسطيــولبن
  .ةـاسـون وســــون ومؤرخـاحثــوب
د ـألخ ورـرة ديتـيـدة نصـيـوة السـم دعـوت

ي ـود ودلك فـارها أما لمفقــــة بإعتبـالكلم
ة ـل الديمقراطيـال من أجـضـن «وع ـوضـم

  .» المـة والســدالـالع

  

� ـ �» �ءـ�ت ا�,+ *ـ«�ن ـ� ـ� #'ـ� �ـا��&�رآ
�ــ��1	0:  
  

اء ــات للقــول ورشـان حـدا المهرجـد هـعقان
روض ـة وعـالت غنائيـدلك حفـاش وكـقـنــوال

ارس ــ م30ى ـ إل25خ ـاريـروكسل بتـفي ب
روحة ـع المطـالمواضين ـ بينــان مــوك ،2002

ام ـة أيـالل ثالثــولها خـاش حـي دام النقـالت
ري، ــاء القســة اإلختفــألـة مســلـامـك

ات ـم الجمعيـان بتقديـالمهرج احــز إفتتــتمي
ة ـامـاءات عـوم األول لقـت اليـم تلـة، تـالمشارك

ام ـزت األيـي ميـل التـات العمـض جلســـوتمخ
ات ـة ألمهـة العالميـالد الشبكـرى ميــاألخ
ـده األعمـال، ام هـي ختـن، فـارب المفقوديـوأق
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حفاـة اختتـام ل الـرج خـرأ وأخـقئ، ـ هيإقـرار
  .المهرجـان

  

�ء ـ� وا�784ـ�د ا6ور1ــ�، ا34
ـ�ا�ـ�ـا�
  �يــ+ــ�ــا�
  

اون مع ـــات تعــر لتوقيع إتفاقـزائـد الجـتستع
 اللــ خان منــي ولبنــاد األوربــكل من اإلتح

 يـالنسـد في فـــ سيعقالذي الوزاري االجتماع
  .2003ل ـ أفري23 و 22ومي ـي

 ائالت ـ عالفـتح «ة ـن جمعيـكل مررت ـد قـوق
انيين ـم اللبنـدع ( داـة صوليـ وجمعي» ودينـالمفق
 -ار التحالف األوروـفي إط)  ماـوسين ظلـالمحب
 ،2002 أفريل 20ة من ـاع بدايـوسطي، اإلجتمـالمت
ون ــوقيـن وحقـاميـضور محـا بحـانيـبـبإس

ه ـى موضوعـي في ملتقـون الدولـمتخصصين في القان
ر ـري في الجزائـاء القسـالسلطات العمومية واإلختف «

  .» ولبنان
من  رات،ـظاهة ومـدوة صحفيـى بنـهدا الملتق عـسيتب

ان ـوق اإلنسـة حقـة قضيـ إلى أهميارةـاإلشأجـل 
ا ـرورة إحترامهـي بضـد األورباـم اإلتحـحتى يهت

دا ـي هـأتـة، يـاركـات المشـومـل الحكـن قبـم
اهدات ـر عدة معـت الجزائـقفد أن واـ بعقـااالتف

  .أي عمـلـ ب دلكعـة دون أن يتبـدوليواتفاقيـات 
  

 

نسبة لاـة بـ أولوي لـهدـعر لم تـزائـملف الج
ول ـدة حــم المتحـمل لألمـ العلفريــق

   الغير إراديةسرية أو ـاءات القفاإلخت
  

ية ـدرالـالفـا بـي جمعهـر رسمـء غيـار لقـافي إط
دة ـدت السيـأك انـوق اإلنسـقات حـلرابطية ـالدول

ام لمجموعة ـن العـ، األميمـا يـانـونـكارا ـمـت
ى ـ ستعط، بأنـهم المتحدةــة عن األمـالعمل المنبثق

ن ـن بيـريالنكا، مـات سـة ملفـة لدراسـاألولوي
، 1998د ـة منـ المودع» رـزائـالج «لف ـ م2000

وي ـلسنر اـريـي التقـا فـ ملف140 رـذكم ـت
ي ـا فـ ملف46 و 1999ة ـل لسنـة العمـلمجموع

  .2000ة ـا لسنـريرهـتق
ع ـرر مجلس إدارة التجمـه قـ لاعـاجتمر ـالل آخـخ
ون، ـاري روبينسـدة مـع السيـودع مـب مـطل

ة ـن لدراسـاوق اإلنسـاسية لحقـة السيـللمحافظ
س اإلدارة ـراك مجلـرر إشـا تقـوع، كمــالموض

م ـة األمـدى هيئـودعة لـات المـة الملفابعــي متـف
ن ـة مـا إجابـأنهـي شـا فـي تلقينـدة والتـالمتح

ل ـق العمـق فريـة عن طريـة الجزائريـالحكوم
  .ريــاء القسـف باإلختفـالمكل

د ـد أحمـى السيـة إلـل رسالـوف ترسـوأخيرا س
 ـةذاعإلله ـى تصريحـدا ردا علـي وهـأويح

 الـذي نــدد المفقوديـص عخـا يـر فيمـالجزائ
  2002ارس ـ م10وم ـه يأدلـى بـ

ود ـ مفق3300ن هو ـدد المفقوديــد أن عــث أكـحي
 إلى »ونـيــإرهاب«م ـشخص ه 600م ـن بينهـم
ات الجزائرية ــكانت السلطو، 1998ة ــايــغ

ى ـد علـدد المفقودين يعــع«ا أن د دائمـاـتؤك
  .»دةــد الواحـابع اليــأطراف أص

ات ــطـة لرابـدرالية الدوليــالل مهمة الفــ خ
د عبد ـد السيـ أك1997ة ـوق اإلنسان سنـــحق

 و 1994ي ـا بين سنتــى مـه تلقـارة أنــالرزاق ب
، 1998ن ـداءا مـإبتا، ـ طلب1928، 1996

ف ـرف مختلـن طـة مـام المقدمـدت األرقـاعـتص
 ةـل سنـدب لتصـدبـل متـن بشكـات ولكـالسلط
ب ـكاتـدى مـا لـا مودعـ ملف4880إلى  2001
  .ةـليب وزارة الداخـ بحسيـةي الوالـ فالـاالستقب

  
ر ـي يظهـد أو يحـيد أحمـر للسـإن التصريح األخي

دى ــة لـاب اإلرادة الطيبـ غيـل واضـحبشك
لف ـة مـخص معالجـا يـة فيمـالسلطات العمومي

  .رـي الجزائـن فـالمفقودي
واردة ـات الـاقضـالل التنــ خدا منـر هـظهـي
  .تـهصياغدا في ـريح وكـي التصـف
  
م ـن لـث ولكـوم عن البحـد اليـوقف لحـم أتـل«

ن ـاري عـاء إخبـنـا عـة نفسهـف أي سلطـتكل
ال ـة أطفـزك وراءه أربعـلدي تـي اـة زوجـوضعي

  .ةـ محجوب»واردـدون مـرة وبـأخـن متـي سـف
  

:ويلــالتم  
 

" سـرانـإيما أوس ف" ر إلى ـكـالشـدم بـقـتـن
ي ـالـي و الحــا األدبـهـمـددت دعـي جـالت
" يـارتـرانس ليبـف"دا ـ وك2002ة ـنـم ســرسـب

  .ــاو بإسبانيــان فيليـة سـلديـوب
  
ونال أندو ـنـاد ناشي  "لكذـك ـود أن نشكـرا نـكم

انة ـددت اإلعـالتي م " ديموكراسيور ـان فـووم
  .2002 إلى 2001ة ـة لسنـالمالي

  
ي ـع فـن التجمـرة عـة قصيـاريخيـة تـد لمحـبع

دم ـرنا أن نقـ، يس-01-م ـارية رقـة اإلخبـالرسال
ي ـودين فـائالت المفقـب عـن مكتـورا عـم صـلك

  اصمةـ العرـالجزائ
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 حديث مع أب لمفقود في مكتب الجزائر العاصمة 
  

ي ـ ف» أس أو أس المفقودين «ة ـمشارك
  رةى القاهــملتق

  
ة ـمنظم ي هدا الملتقى المنظـم من قبـلـارك فـش
 15ن ـ م الممتدة في القاهــرة في الفترة"العفو الدولي"

أس أو أس « فبــراير ثالثــة ممتلين عن 18إلى 
ادة ــ إع: وكان موضــوع الملتقى»مفقودين

رق ــانوني لضحايا خــل النفسي والقــالتأهي
ة ـانت هده الفترة فرصــ ك.انـوق اإلنســحق

المشاركين لزيارة المركز المصري النديم إلعادة تأهيل 
اق على ــها اإلتفــارة تم خاللـضحايا العنف، زي
دورات التدريبية في المركز من ــتنظيم سلسلة من ال

رق العمل فيما يخص ــأجل مقارنة مختلف ط
اق على دراسة ــابعة النفسية ، كما تم اإلتفــالمت

عن  إمكانيات مشروع مشترك مع أمنيستي أنترناسيونال
  .الجزائر

  
في " اوسـدم هـفري"ة ـن منظمـوفد ع

  رـزائـالج
  

" نــقوديــأس أو أس المف" ب ـل مكتـأستقب
دا عن ــ فبراير، وف16اصمة يوم ــر العـبالجزائ
دم خالل هده ــ ق".فريدم هاوس" مة الغير الحكومية المنظ
" أس أو أس المفقودين"ريخي عن ارة عرض تاــالزي
اب ــول مواضيع الالعقــاش حــت بنقــأتبع
ة ونشاطات الجمعية وكدا المشاكل ــة العدالـيئــوه

رت ــلقد أضه. التي تواجهها يوميا عائالت المفقودين
إهتماما قويا بمشروع المحامين " اوســريدم هــف"

  .الشباب
  
ض ـعـلى بـض عـبـقـاء الـقـإل
ت المفقودين شاركت في إحدى الـائـع

   :ةـمـاصـعـي الـالتظاهرات ف
  

"  سأأف أف وى اإلشتراكية  ــزب جبهة القــنظم ح
  لــ مارس بالجزائر العاصمة تظاهرة من أج14يوم 

  

  
  ندوة صحفية في المكتب بالجزائر العاصمة               

  
اهرة ــر، لكن هده التظــة في الجزائــراطيــلديمق

 لقد تم توقيف والتحقيق  .تم منعها مما حال دون تنظيمها
 من المشاركين في هده المظــاهرة من قبلمع الكثير

ؤالء السيد عبد ــوات األمن، كان من هــق
أس أو أس "ة ــو جمعيــل، عضــان خليــالرحم
والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق "نــوديــالمفق

لموقوفين كدلك عدد من عائالت ا كان من اــاإلنسان كم
رة، لقد تم تسجيل عدة ــالمفقودين المشاركة في التظاه

ات ــت لها أمهــتعرض رب ــض االتــح
لقاء مع أحد عائالت المفقودين في (  ودين علىـالمفق

د الشرطة التي قام عناصرها كدلك ــي ) مكتب المفقودين
 ليهاعودين والدوس ـور المفقــق صــ وتمزيبانتزاع

ن ليتم ــم إعتقالهــض هؤالء النساء تــ بعباألقدام 
 دــنــد تجــوق نــنهــراج عــإلفاد دلك ـبع

خالل هدا " أس أو أس مفقودين"ب ــ مكتأعضاء
ل نشر البالغات ــت من أجــدت بشكل الفــالح
  .يــة والمجتمع الدولــالم الصحافــإع
  

   :رـم المتحدة في الجزائـار مقر األمـحص
 

 للجنة حقوق اإلنسان لألمم 58بمناسبة إفتتاح الدورة 
، 2002ارس ــ م18اريخ ـيف بتـدة في جنـمتـال

اء السيد ـة من عائالت المفقودين لقـحاولت مجموع
ا كان ـ، ممثل األمم المتحدة في الجزائر كم"المبو"

 عائالت مذكرةه ـل تسليمـن أجـرا ودلك مـمسط
ن ـ شخص مم300حوالي م تفريق ـلقد ت. المفقودين

ر األمم ـكانوا على أهبة مرافقة المجموعة والتجمع أمام مق
ق ـمتفـاكن الـمأ من القترابوا من اـدة ومنعـالمتح

 المتظاهرين ـنر مــر دلك الكثيـعليه وإعتقل على إث
ـل، عضو ان خليـد الرحمـد عبـم السيــن بينهـوم

وما كان م، ـق معهـم التحقيـ وتنــأس أو أس مفقودي
ر ـا إلى مقـ شخصيالـاالنتقإال "  المبو "د ـن السيـم

ه ـ وتم تبليغرةـالمذكن إلستالم ــأس أو أس مفقودي

  .رتـا جـائع كمـل الوقـبك
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ة ـريـاءات قسـدوث إختفـوف من حـالخ
  جديدة مازال قائما

  
ر تومي ــادر السيد عمـ، غ2002 جانفي 26في يوم 

ا، ــلكنه لم يعد أبدا بعدهبيته متوجها إلى المستشفى و
، االعتقالاكن ــأم (ان ــه في كل مكــبحثت عنه أم

ام ــوال أيــط...) مــمحافظات الشرطة، محاك
را وفي ـأخي)  01أنظر الرسالة اإلعالمية رقم ( كثيرة 
ورغم أن الحبس اإلحتياطي في الجزائر ال  (ر ـ فبراي11

دة ـغ السيم إبالــفقد ت)   يوما12انونا ــيتعدى ق
 دىــورية لــن قبل وكيل الجمهــهيا مـي شفـتوم

اضي ـام قـدم أمـد قـا قـة الحراش أن إبنهــمحكم
ن ـه رهـم وضعـراير وتـ فب7اريخ ـق بتـالتحقي
د دلك ـنم.رـراش بالجزائـن الحـي سجـس فـالحب

دا المحامي زيارة ـة وكـان العائلـخ صار بإمكـالتاري
تصال  بتجمع عائالت المفقودين من لقد تم اإل. عمر تومي

ت ـة وتلقـا قوات الشرطـقبل عائالت أخرى زارته
ات الشرطة من ـن محافظـة مـاءات مختلفـإستدع

هده الطرق .اـد أبنائهـول أحــح"  التحقيق "ل ـأج
ة األخيرة تجعلنا ـالمستعملة من قبل خالل العشري

ـات ة إرادة من قبل السلطـمتخوفين من غياب أي
. د لهده الممارساتــل وضع حــ من أجلجزائريــةا

ده ـى هـ علقواسمية هاللد ـد حالة السيـتشه
الغ من ــاب البـدا الشــد تم إختطاف هـلق .ةـالحقيق
ر وتم تعديبه ـسبتمب10وم ــ عاما ي22ر ــالعم

د ـراحه بعالق ســم إطـا ليتـ يوم70وسجنه لمدة 
م من ــ ك18ة ــد مسافـه على بعــدلك بإنزال

اء ــ يتم إلق2002ر ــ فبراي24اه، في ــر سكنــمق
ن العسكري ـن قبل عناصر األمـانية مـالقبض عليه ث

  .امـريق العـه على الطـت بتعديبــا التي قامــأيض
ة إختطاف قام ــ ينجو من محاول2002ارس ـ م17يوم 

ارس ــ م18رالتي قامت بيوم ــبها نفس العناص
ار عليه ولكنه تمكن من ــنالق الــ بإط2002

 مارس 18دا التاريخ، أي ــل مند هــرار ودخــالف
  .امـاء تـ في حالة إختف2002

 
":رـفرانس أنت"زيارة صحفي من قناة   

  

ومبا ــارس يتم إستقبال السيد بونوا كولــ م10في 
أس أو أس صحفي في قناة فرانس أنتر في مقر 

  . ودينــمفق
ة ـضر حصة وثائقيحي"  باــكولوم "د ــيان الســك

 رىـالذكاسبة بلوغها ـان بمنـاقية إيفيـعن إتف
ب في بادئ األمر في ــان يرغــن وكـاألربعي

ت ـايشـالت التي عــوار مع العائــراء حــإج
ودين ـه إهتم كدلك بأولياء المفقـر ولكنــحرب الجزائ

  .رةـوات األخيـف خالل السنـانوا من العنــالدين ع

ع عن ــدافـاف للمـد اإلستئنـ بعحكم مشدد
ة ــلجن/ نـاعيـان، محمد سمـحقوق اإلنس

 :د سماعينــدة محمــمسان
  

اعين، ـــم على محمد سمــ، حك2002 فبراير 24في 
 انــاع عن حقوق اإلنسـممثل الرابطة الجزائرية للدف

ع تعويض ـا نافدا ودفــدة سجنـفي غليزان، بسنة واح
ل ــ دج لك30.000در بــ ــقـعن الضرر ي

ه ـدرتــحكم أص .دعين التسعةــد من المــواح
  .رانــة وهـمحكم

أس "دت جمعية ــة عقــكمــده المحــب هــعق
اع عن ــرية للدفــوالرابطة الجزائ" مفقودينأو أس 

ا ــدوة صحفية نشطهــان نــوق اإلنســحق
رها السيد علي يحي ــن وحضــاعيــد سمــمحم
  .نــاء من أس أو أس مفقوديـعضور وأـد النـعب

م ـر، تـة في الجزائـده الحركـع هـوازاة مـوبالم
ي ـاعين فـد سمـدة محمــة لمسانـل لجنـتشكي

زائر، ـالج«: اتـرف الجمعيـن طـاريس مــب
ة ـة الجزائريـالرابط«، » عـان للجميــوق اإلنسـحق
تحـالف  « و» انـوق اإلنســن حقـاع عــللدف
  .» رـودين في الجزائــفقالت المــعائ

 

  
  :دة ـانـسـة مـنـجـداء من لـن

  
حكم على : مــزل الحكـ ن2002ارس ـ م24ي ـف

ام ـم بعــاف الحكـد إستئنـاعين بعـد سمـمحم
ن ـض عــع تعويــدا ودفــا نافـد سجنـواح
د ـل واحـح كـ دج لصال30.000دره ـرر قـالض

  .ةـن التسعـن المدعيـم
  

ي ـن فـن الجزائرييـة للمناضليــويـة قـا ضربـإنه
ابات ـراب اإلنتخـع إقتـان مـوق اإلنســحق

إن : حـر واضـادم التحديـاي القـ م30ريعية لـ ـالتش
  .ويشـريد التشـام ال يــالنظ
رش، الضغط، ـة للتحـاعين ضحيـد سمـى محمـيبق

و ـه، هـايتــن حكـل عـام أثقـع وأحكـالقم
ة ـطة الجزائريرابـن الـؤول عـو المسـالعض
رب ـي الغـان فــوق اإلنســن حقـاع عــللدف

ى ـرأ علــه تجـ ألنبالقـذف اتهـمد ـري، لقـالجزائ
ى ـة إلـن الجماعيـن المدافـة عـراج الحقيقـإخ

ق ــن حــاع عــالل الدفــن خـح مـالسط
ى ـول علـي الحصـن فــالت المفقوديــعائ
  ؤالــن السـة عـابة واضحــإج
  
  ".ا؟ـاؤنـن أبنـا، أيـنؤاـر أبنـا مصيــم" 
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 محمد سماعين كان ضحية محاكمة مزيفة من أجل لكن

نها حقيقة مجموعة من إ. خنق الحقيقة وتفضل الالعقاب

اج فرقان حالمنظم من قبل ال" لو قات" شبه العسكرية 

 مديرية ةتحت إمر والموضـوع مباشرة 1993حوالي 

ش الوطني الشعبية عة للجيالتاب" دي آر آس"البحث واألمن 

ة مسؤولية تتحمل هذه المجموع. زانعلى مستوى والية غلي

 وقتل العديد من الضحايا على باختفاءالخطف المتبوع 

   .أعلى مستوى، بشهادة أهالي المفقودين
  

 باسمكانت مباشرة أبحاث   محمد سماعين»جريمة«

 عائالت المفقودين وكشف حقيقة المقابر الجماعية وإبراز

مسؤولية الحاج فرقان ومجموعته بفضل شهادات أخرى 

عن تلك الجرائم وكدا فضحهم أمام الرأي العام الجزائري 

  .والعالمي

، وقع الحاج فرقان وستة من مرافقيه 1998في العام 

 وقف المجموعة تم. ات المواطنينتحت طائلة إتهام

 يوم بعد 15 ليتم إطالق سراحهم 1998 مارس 27بتاريخ 

 أفريل 11تحقيق قضائي فتح يوم «لتفسير الرسمي ا. دلك

 ومازال ساري المفعول 98/257/885 تحت رقم 1998

  .»أمام الهيئة العسكرية

السرعة التي يتابع بها محمد سماعين تتناقض مع البطء 

إنه دليل  . الذي يميز التحقيق مع الحاج فرقان ومجموعته

محمد  مساندةلجنة ل.على وقوع القضاء تحت القبضة الفوقية

سماعين تم تأسيسها حديثا تحي شجاعة هدا األخير في 

ل الدفاع عن حقوق اإلنسان وتقف إلى جانبه من أج

محاكمة الحقيقية .  وإعادة اإلعتبار لهراج على اإلفحصوله

لغليزان هي محاكمة المقابر الجماعية و إخراج حقيقتها إلى 

تدعو . ءهمالعلن ومحاكمة الجناة الحقيقيين ومن كان ورا

لجنة مساندة المناضلين والجمعيات المهتمة بالدفاع عن 

  .حقوق اإلنسان إلى اإللتحاق بها
  

 -الجزائر" س كمال داوود، رئي: أعضاء الجمعية الحاليون

م ـة بإسـ، نصيرة ديتور، الناطق" حقوق اإلنسان للجميع

، يحي عصام، "عائالت المفقودين في الجزائرتحالف "

ان، نصر سع عن حقوق اإلنالجزائرية للدفعضو الرابطة ا

، "رـل الجزائـة من أجـة وعدالـحقيق"اهللا يوس رئيس 

 حقوق اإلنسان -الجزائر" نور الدين عبدي، نائب رئيس 

الت تحالف عائ " من ، زعيمة بن عاشور،"للجميع

 جيرار ديتور،  حالف، وأمين الت" المفقودين في الجزائر
نفاق،  هول أوربية، باسكالن، نائبة حليمة تيري بومدي

ن الدولي، مارين،سيديتيم، اللجنة اإلشتراكية للتضام
  ".ال ديكوفارت"فرانسوا قاز، منشورات 

  
  

 إذا أردتت أن تكون طرف من هيئة دعم، يكفي أن تكتب الى البريد

  fr.hooya@smain_des_Tous   اإلبكتروني التـالي
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