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 ة مليون سنتيم و شهادة وفا 100 
 

قودين في الجزائر تحالف عائالت المفكل من ندد 
، من خالل بيان بشدةن أس أو أس مفقودو  جمعيةو 

 تصريحاتبال،  2002نوفمبر  04صادر في صحفي 
قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية فاروق  التي أدلى بها

في جريدة  ،االستشارية لحمـاية وترقية حقوق اإلنسان
حول  2002نوفمبر  03الصادرة في  ةالشروق اليومي
مسألة المفقودين في الجزائر. بالنسبة طريقة تسوية 

في فقط ينحصر  األمر "، إنل.و.إ.ت.ت.ح.إ"لرئيس 
مليون سنتيم لعـائالت المفقودين  100تقديم مبلغ قدره 

 وغلق الملف. ، شهادة وفاة باإلضافة إلى

 

 شدةعائالت المفقودين وممثلوها ب ردتبطبيعة الحال 
مرتبطة مستحضرين الوقاحة ال ،اإلقتراحهذا  على

تقييم مفقود بمبلغ التام ل الرفض أكدوا علىو  ،بالمساومة
( سوا للبيع و)أنهلي ن "أبناءهم أ مـالي و أعلنوا مجددا

الة حول مصير مطـالبين بالحقيقة والعد ليس لهم ثمن "
ن من قبل قوات األمن ) بجميع كل األشخاص الموقوفي

ر فقط إن التفكي"  ( والمفقودين منذ ذلك الحين.أسالكها
تبديل عزيز بمبلغ من في جرأة اإلعتقاد في إمكانية 

بالنسبة  حتمل ".ي ال من ورق أمر قطعةالمال و 
ظهر مجددا النية ذه العرض يلعـائالت المفقودين، إن ه

. لقد ها للعائالت، واحتقار للسلطات العمومية السيئة
لحقيقة والعدالة تعجيل تأسيس اكررت عـائالت المفقودين 

 .ذا الملفبخصوص ه
 

 التناقضات 
 

قودين التقت عائالت المف سبتمبر السابق 5قبل، فيمن 
وممثلوها في الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران و 

فـاروق القسنطيني وقدموا ب ،غليزان ومستغانم سطيف و
من أجل وي المبادئ األساسية مذكرة تح له شخصيا

 العناصروخصوصا  لتسوية الملف. مسعى مشترك
ىدال يمكنه في أي حال استبالذي ال  تعلقة بـ"التعويضالم

الحقيقة حول مصير  مسعى من أجلأو إلغاء أي 
 حقيقيةوطنية وضع سياسة استبدال  هوال يمكن ،أبناءهم

فاروق القسنطيني  قبلعتبار." خالل هذا اللقاء، اال لرد

أعدكم بأن كل مطالبهم. "  كما وافق وساند مسعاهم
"  إلى رئيس الجمهورية تقريرفي مطالبكم سوف تحول 

. تمنت العائالت بأن تكون للسلطات العمومية هكذا أعلن
وضع نهاية لمأساة  و ،جديا اإلرادة لفتح هذا الملف
 يعيشها آالف األشخاص.

 

 التطويق والضرب
 
قسنطيني، قررت لفاروق اقتراح التعويضات  كرد على 

لرئاسة  التوجه 2002نوفمبر  06عائالت المفقودين في 
الجمهورية انطالقا من مكان تجمعهم األسبوعي أمام مقر 

رة هو تسليم الهدف من هذه المسي. "ول.و.إ.ت.ت.ح.إ."
 أوقفت المظاهرة إلى رئيس الجمهورية. مذكرتهم شخصيا

بعد حوالي  مسناتنساء  ، طليعتها أغلبية التي كان
 األمندد من قوات ع من قبل  ،انطالقهامتر من  500
موجهين لكمات و ، والضربعن الشتـائم  انوايتو لم 

  .باألقدام

 

تـابع "الفجـر" كان يجريدة صحفي من إبراهيم فخار، 
المظـاهرة في إطـار عملـه، تم ضربـه في عين المكـان 

تم ضربـه  خذ إلى مركز شرطة كـافينيـاك حيثقبل أن يأ
 لوله " اأكدم آخر تم تهديـده من قبل ضـابط بعنف. 
 كلمة عنـي، سـوف أقتـلك ". أي تكتب

 

 طي النسيان نحن
 

 أس أو أس جمعية دعت ،2002فيفري  17في 
إلى مظـاهرة للعـائالت أمـام رئـاسة الجمهورية  نمفقودو 

 06امتدادا لمظاهرة  جاء األمرهذا  بالجزائر العاصمة،
رفض عائالت تكرار  في إطار و ،2002نوفمبر 

شهادة وفاة" ) سنتيم و مليون  100المفقودين بقبول مبلغ "
من األشخاص تجمعوا صباحا أمـام  أنظر أعاله (. مئة

في تسليم المذكرة إلى قصر رئاسة الجمهورية، أمال 
بعد مفاوضات مع الشرطة الذين رفضوا  الرئيس بوتفليقة.

 ل العائالتاستقبابطبيعة الحال السماح لهم بالدخول، تم 
العالقات  " وزير السيد بن عـاشور أخيرا، من طرف

رفض أخذ المذكرة بحجة أنها ليست  الذي العمومية " و
بحضور حرس  تي تمالمقابلة التموجهة لـه. خالل 
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 شكاويها، طيلة نصف سـاعة، جددت العائالت ،جمهوري
إطار الحقيقة تسوية ملف المفقودين يتم بأن  بةلاطم

نوالعدالة.  محاطـة  العادةكانت العائالت مثل  حتى وا 
نحو مقر  والتي رافقتهابقوة،  من المنتشرةاألبقوات 

 في ذلك اليـوم.أعمـال عنف  تقع ، لم "ل.و.إ.ت.ت.ح.إ"
 

 17الى 3من  ،لندنبالعفو الدولي منظمة 
 نوفمبر

 
ردا على دعوة الفرع البريطاني لمنظمة العفو الدولي، 

أعضاء من البرلمان  ،أيام 3التقـت نصيرة ديتور خالل 
 شخصيات سياسية وكذا ات،اللورد اإلنجليزي ومن غرفة

حكومية. وقدمت كذلك وأعضاء منظمات غير  أخرى
أعضاء األمانة الدولية للعفو ندوة إعالمية موجهة إلى 

 الدولي.

 

 المجموعاتوانتهى هذا السفر باجتماع عمل مع كل 
 التي تعمل علىو  ،عفو الدوليلمنظمة الاإلنجليزية 

ائر. أشارت نصيرة اإلختفاءات القسرية في الجز  موضوع
المرسلة  إلى أهمية الرسائل ،ل هذه المناسبةديتور خال

)بطاقات  ات إلى السلطات الجزائريةمن قبل المجموع
ن  (،صورة الشخصتصف حالة االختفاء مع  حتى وا 

هذه يجب اإلستهانة ب ال كانت هذه األخيرة ال ترد أبدا.
رأت قد ق ألن التحالف يعلم بأن هذه الرسائل ،التصرفات

البقاء  ألعضاءأقترح على القد  الحكومة. وعلمت بها
طريقة البحث عن  ،للشرح لهامع العائالت  اتصال على
عائالت المفقودين  ضرورة إعالم ما شرح لهمك. ذويهم

العدالة  أمامالطعون جميع ام ستخدإلى إهم لدفع حقوقهمب
الدولية المكلفة بحقوق  الهيئات جميعأمام  وكذا ،الجزائرية
 اإلنسان.

 

 ديسمبر 11الى  2مـن  ةة ألمانيـجول
 ديسمبـر 3و 2برلين:  
 

 بدعوة ،أجرت الناطقة الرسمية للتحالف تنقال إلى ألمانيا
لعفو الدولي من مجموعة التنسيق الجزائر لمنظمة ا

ات وبعض الشخصيات المجموع عالمإل ،بألمانيا
القسري في الجزائر.  االختفاءعن ظاهرة  ،السياسية

المغاربية للبرلمان  ةبلقاء البعث ،ةهذه الجول تهلتاس
 ههتمامكد الرئيس الحالي للمجموعة على ااأللماني. أ

موعد مع باربرا ببملف المفقودين. تبع ذلك  خاصال
و  األمانينة العامة لمنظمة العفو الدولي لوشبهلر، األمي

 لمنظمة العفو،     شرق األوسطلا  ةتنر، مقرر خو  روث
تحديد نوع العمل الواجب تحقيقه. وقد ب ه قامواو من خالل

التزامها ، على أكدت األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
من  الشراكةتفاق المصادقة على إ ،اهتماممتابعة بكل الب

 كما فعلت أشارت نصيرة ديتور قبل البرلمان األلمـاني.
على العفو  منظمة اتبقاء مجموع أهميةإلى  ،بلندن

 لتشرح لها  ،مع عائالت المفقودينلتراسل إتصال با
ونه. وكذلك استقبلت نصيرة ديتور من العمل الذي ينجز 

قبل سيفريد هليقز، نائب مسيحي و عضو في مجموعة 
عمل " السياسة الخارجية " و لجنة التعاون و التطوير 

 طلب معلومات عنالذي  ،االقتصادي للبرلمان األلماني
موعد  اقترح النائب تحديد م.ختفاءات بشكل عاظاهرة اال

إلجراء  العربي، مع المجموعة البرلمانية المكلفة بالمغرب
 تمكنت ،هذا الموضوع. ومن جهة أخرى حول مبادالت

لجنة حقوق  مع غداءأثناء  الناطقة الرسمية للتحالف
جميع عرض  ،بحضور رئيستها كريستا نيكالز ،ساناإلن

كريستا نيكالز  أعمال التحالف وأهداف الجمعية. تأثرت
وقررت  ،ة التي تعيشها عـائالت المفقودينكثيرا بالمأسا

 منذأن تتبنى ابن نصيرة ديتور، أمين عمروش، مفقود 
 .1997جانفي  30
 

 ديسمبر 5و  4هـانوفر: 
 

بحضور اضرة مح رتج ديسمبر، 5و 4في هـانوفر، في 
 يالعفو الدول مجموعةمحادثات مع تبعتها  ،صحفيين
"المغاربي"  قررمالمع جوشن مولر،  مقابلةو  ،بهانوفر

في وزارة الشؤون الخارجية.  استقبل رئيس بلدية هانوفر 
، ومن بين الناطقة الرسمية للتحالف في مقر البلدية

 اتفاقاتالمصادقة على  النقاط المتناولة في المبادالت،
 خصصت نصف ساعة اليوم الموالي،. في شراكةال

من قبل  ونقاشظمت محاضرة بعدها ن ،للصحافة المحلية
نصيرة  أجرت في فريدرشوسدورف.  ،مجموعة هانوفر

  HESSISCHER   جهويةإذاعة  مقابلة مع ديتور

RUNDFUNK” 
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 خمسة مدن:للمجموعات ب زيارةبة إنتهت هذه الجول
 وابليقن القريبة من شتوتقرد و داتشو و فريدرشوسدورف و

 باقي المدن، تم تنظيم في وكماميونيخ و أنقولستاد. 
في  ومناقشات ولقاءات مع الصحافة مفتوحةندوات 
حضرت نصيرة  بداتشو، للندوة الصحفية تبعا .داتشو

تية إلحياء ة في الكنيسة البروتستانديني ديتور إلى حصة
بوضعية  ذكرى معسكرات االحتشاد. تأثر الراهـب

على تحسسيس الشخصيات  ، ووعدعائالت المفقودين
 ية في محيطه.السياس

 

 نجمعية أس أو أس مفقودوطلب االعتماد لـ
 

 ، أثناءنس أو أس مفقودو أجمعية قرر المجلس اإلداري ل
النظام  إيداع ،سبتمبر 9في  انعقدالذي  إلجتماعا

 وهذا لطلب االعتماد ،الوالية لدىاألساسي للجمعية 
ت المفقودين النظام قد حررت عائالو  .الرسمي للجمعية

مكتب  نتخابعية العامة. تم الجمفي انتظار ااألساسي، 
 جمعيات.لبا اإلجراء المتعلقبموجب  مؤقت

 

 الجزائر العاصمـةالمكتب ب
 

المكتب في مقر جمعيـة أس أو اجتماع أعضاء  ينعقد
ـن كل ثالثاء. نظمت تنقـالت في مختلـف أس مفقودو

وتكويـن ملفات جديدة  ،الواليات للقـاء عائالت المفقوديـن
ئر العاصمـة. الجزاب تي سوف ينظر فيها فيما بعدوال

 2002وبر أكت 03إلى جيجل في  انتقل وفد من المكتب
على وثائق. من جهة   حتويملف ت 58وتلقى فيما بعد 

عائالت من مناطق أخرى إلى أخرى، دعي ممثلو 
ملف من جيجل و  98 جلبالعاصمة. وهكذا تم الجزائر 

ستغانم و واليات معسكر م من واليـات وهران و 92
 ق البريـد.يعن طر  ا أرسلخمسة عشر ملف فقط مجاورة.
 لعائالتا نتقل وفـد إلى وهـران في سبتمبر لتجنيداكما 
ما  وهران لجنة لوجمع مسؤو في كل المنطقة.  جديدمن 

، قاموا بتحويلها إلى مكتب تحالف ملف ةمئ يقارب
 عائالت المفقوديـن بالجزائر بباريس.

 

 ت المفقودينتهديد عـائال
 

جمعية  مكتبديسمبر، انتقل أعضاء  09ألربعاء يوم ا
دي يمنطقة سن للقاء العائالت في أس أو أس مفقودو 

 إزعاجتم  حيث ،القريبة من شرشال بوالية تيبازة ،سغيال
عائالت المفقودين من قبل األمن العسكري.  وتخويف
أس  عضو في جمعية أس أو ،محمد ميحيلي السيما
الذي لم و ،  أستقبل وفد الجزائر العاصمة والذين، مفقودو 

. محمد ميحيلي طلب 1995فيفري  9يظهر أبوه منذ 
من األمن  شخصينمن قبل  ،ين وبإلحاحمنه مرت
محمد  ان يملك معلومات جديدة. أكدإن كـ ،العسكري

وقد صان معروفان في المنطقة، الشخ يحيلي بأنم
 ،نودو جمعية أس أو أس مفق عضو في بأنه أخبرهما
 .التخويف وقفمحاميه ل عن طريق تدابير سيتبع وأنه 

 ذلك، حمال محمل الجداألمن العسكري  عوني يبدو أن
 .يعاودا الظهورفلم 

 

 النتخاباتا
 

من قبل  لية، أرسلت رسالة مفتوحةعشية االنتخابات المح
ألحزاب إلى جميع ا ،نجمعية أس أو أس مفقودو 

 حيال عالن موقفهموا   إنتباههم جلبالسياسية من أجل 
 لم يرد أي حزبأثناء حملتهم. اإلختفاءات القسرية  قضية

أس أو أس  جمعية لذلك قرر ممثلو .على هذه الرسالة
جتماعات السياسية لحزب الالمشاركة في ا ،نمفقودو 
حزب  االشتراكية و حزب جبهة التحرير الوطني والقوى 

 رةمباش رجال السياسة لمناشدة ،لعمال وأحزاب أخرىا
اجتماع لحزب موضوع اإلختفاءات القسرية. في  حول

كلمة ال أخذت عائالت المفقودين ،جبهة التحرير الوطني
 انسحب ،إجابـة عن أسئلتهاوك التي لم يرد تركها لها،

 .هذه األخيرةمن  ،المنصةب نالجالسو  المتدخلون
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   مختصرات
 تشكـر

 

نظمة العفو الدولي مأطلق ميشال قرنات، المدير العام ل
حملة تبرعات مالية في كندا من  الناطقة بالفرنسية،كندا ب

ن بالجزائر. دعم نشاطات تحالف عائالت المفقوديأجل 
ء بين نصيرة ديتور والفرع لقاعقب هذه العملية  جرت

كندا في بها الكندي لمنظمة العفو الدولي خالل جولت
 تبرعا قدرهبمنح  ذلك سمح ،إلى يومنا هذا. 2002مارس 
 أورو للتحالف. 600

 

 إلى الجزائرمرصد حقوق اإلنسان زيارة 
 

في مهمة مرصد حقوق اإلنسان وصل إريك قولدستن من 
 ،غليزان ،ضي الجزائرية ) الجزائر العاصمةإلى األرا

من جمعية  التقى بأعضاء وهران و  قسنطينة ( حيث
عقد معهم عدة حيث  ،التعائأس أو أس مفقودون و 

قسرية إختفاءات حاالت  عليه ات عمل. عرضتاجتماع
  منعائالت لجمع شهادات مناسبة  كان ذلك. وملفات
 إلختفاءات القسرية.إتمام تقريرهم النهائي حول اأجل 

 

 سفارة الواليات المتحدة األمريكية
 

استقبلت جمعية أس أو أس  ،2002نوفمبر 5في 
قوق لين تاريوت، المكلفة الجديدة بحمفقودون السيدة إ

الجزائر باإلنسـان بسفارة الواليات المتحدة األمريكية 
لين رغبت إشيخ. الالسيدة سعـاد  السياسية ومسـاعدتها

 وكذا ،مفقودينماع إلى شهادات عائالت تاريوت االست
. المفقـودين بالجزائـر على وضعية األشخاص اإلطالع

موقف جمعية أس أو أس معرفة  أرادت وبالتحديد،
 ،المحتملة المادية ما يخص التعويضاتفي ،نمفقودو 

لمعرفة كيفية معالجة هذا المشكل أمام  ،وشهادات الوفاة
 السلطات الجزائرية.

 

 
 

 

 
 

 

 

دولية حول اإلختفاءات اللندوة لالتحضيرات 
 القسرية 

 
إلى  02انتقلت نصيرة ديتور إلى الجزائر العاصمـة من 

ة حول دوليالندوة اللتحضير  2002نوفمبر  06
مت بمبادرة من جمعية التي نظ ،إلختفاءات القسريةا

 ،نجمعية أس أو أس مفقودو  بالشراكة معصمود، 
   وبالتعاون مع الرابطة الجزائرية لحماية حقوق اإلنسان.

 17في  التي كان من المفروض إنعقادهاالندوة،  نامجبر ب
توافقت:  إإلشكالية، عدة جوانب من 2003جانفي  18و

إلختفاءات القسرية، البعد السياسي وكذا ني لد القانو البع
الدولي )حاالت على المستوى  الشهادات و التجارب

 لبنان و البوسنـة... (.،  الفقدان في المغرب
 

 ديسمبر 24الى 15في برشلونة من تربص  
 

، ن كل منطقة ) شرقأرسل وفد متكون من ممثلين ع
 ،نطرف جمعية أس أو أس مفقودو وسط ( من غرب و 
ول رد االعتبار ببرشلونة ح تدريبكة في للمشار 

مع شراكـة النظمته منظمة العفو الدولي ب ،للضحايا
حسان  الوفد،ومن بين أعضاء .  SODEPAUة الجمعي

المفترض مشاركته في حاتي، المكلف بخزينة الجمعية، فر 
ع مغادرة لم يستط، بدون جواز سفروالذي هذه الدورة، 

في شهر إذ ية هذه السنة, للمرة الثان األراضي الجزائرية
حول  المشاركة في تدريب أراد المناضل ،سبتمبر السابق

 إال أنهديم بالقاهـرة، للضحايا في مركز الن االعتباررد 
 ، في غيابمن المستحيل الحصول على جواز سفره ظل

اإلداري. الكثير من أقارب  توقيفتفسر هذا ال أسباب
معرفة  وجدوا في نفس الوضعية دون ،المفقودين
 األسباب.

 

 ديسمبـر
 

 ،ديسمبر 25ن في جمعية أس أو أس مفقودو  نظمت
 من األطفال شاركوا من أجل أبناء مفقودين. مئةحفلة 

كتبوها  اأشعار  قرؤوا حيث ،في هذا االجتماع االحتفالي
 ،المنشط من قبل مهرج نفسهم. بمناسبـة هذا اليومأب

 .ياوهدا وجبة خفيفةلهم  تقدم
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سيدهم، مناضل في حقوق صالح الدين 
 اإلنسـان مهدد

 
ة مضايق بالجزائر، بأفعالتحالف عـائالت المفقودين  أعلم

 2002يسمبر د 26في  ضد عائلة صالح الدين سيدهم.
من جراح ومناضل  طبيب ،صالح الدين سيدهم يظل
  .بصورة منتظمة تهديدموضوع  ،حقوق اإلنسانأجل 
الشرطة السياسية  بلالثمـانينـات، استجوب وهدد من ق في

 خاللن تحرير األشخـاص الموقوفي من أجل بسبب مواقفه
ي. حذر صالح الدين سيدهم زيغامظاهرات الربيع األم

 مجتمع الدولي من ممـارسة التعذيبالتسعينيـات ال في
و ظـاهرة اإلختفاءات  ،غير القضائي الممـارسواإلعدام 
ـان أول وكضحـايا. لشهادات  وذلك بجمعه ونشرهالقسرية 

 11في  إلنقالب بعد ا ،1992توقيف له في جوان 
باإلنتهـاكات  ،الفترة   تلك في إذ ندد ، 1992جانفي 
 ،1994ة من قبل الدرك الوطني. و في ديسمبر المرتكب

دخل منزله لقتله، إثرها  اقتحم ثالث مجهولين مسلحين
فواصل مع ذلك  ،صالح الدين سيدهم في مقاومة سرية

جل الدفاع عن حقوق اإلنسان، إليصال من أنشاطاته 
اإلنتهاكات المرتكبة معلومـات إلى المجتمع الدولي عن 

 .بل السلطات، السيمـا حاالت االختفـاء القسريمن ق
 

 حـالة عبد القادر مزور
 

من قبل  ،2002 جويلية 2قيم في بومرداس اعتقل في ميكـانيكي أعزب وم ، 1959مـارس  6عبد القادر مزور، المولود في 
بحضور ابن أخت عبد القادر مزور في عين  رونو كليو. حدث هذا االعتقالن سيارة من نوع على مت اأربعة أشخاص كانو 

 يقيم ويعمل. حيث صباحا في المرآب 7على الساعة  طـاية
لى مركز وجه له ضربة بقضيب حديدي قبل أن يكبل. األب الذي ذهب إ ،حسب ابن أخته، واحد من بين هؤالء األعوان

موجودة األوراق هذه  يعلم لما ال إنه قال له رجال الدرك حزامه. واحد من ابنه وكذلكالدرك الوطني للهراوة وجد أوراق هوية 
 29ستيكي. في يط اللوجخطعلى مستوى التمسلحة في مساعدته لجمـاعات  مشتبه به، أكد أن عبد القادر عندهم، ومع ذلك

إلعالمه بأن ابنه على قيد الحياة وهو  ،مسكن أب الضحيةإلى  زريعة بالجزائر العاصمةمن بو  شخص قدم، جويلية التالي
بأي  القيامحيدرة. هذا الشخص نصح األب بعدم  دون أن يحدد إن كانت في شاطوناف أو ،معتقل في ثكنة لألمن العسكري

 أعتقل بهوية مختلفة. قد بأن ابنه مؤكدابحث 

 
 

 


