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جمعيـة العـائالت ( مبـادرة من جمعيـة الصمـود 

المفقودين المختطفيـن من قبل الجمـاعـات 

 ة مع أس أو أس المفقودين،وبالشـراكـ) المسلحـة 

ر ( لجـزائرية لحمـاية حقوق اإلنسـان الرابطـة ا

قوديـن وتحـالف عـائالت المف) ج ح ح إ 

 نعقاد، تم التحضير ال)ت ع م ج ( بالجـزائـر 

التي دوليـة حـول اإلختفـاءات القسـريـة نـدوة 

من أجـل الحقيقـة سويـا " سوف نعـنونـه 

  تحصلت،2002تـوبـر بحـلول أك". والعدالـة 

 على األمـوال الالزمة التي  الصمـودجمعيـة

  .التمسنـاها

أجـرت نصيـرة ديتـور عـدة تنقالت بين الذهـاب 

واإليـاب من اجـل المشـاركة في التحضيـرات 

محـاضرون، وخبـراء .ه الندوة الدوليـة بهذالخاصة

، حـول انون الوطني والدولي أدوات القفي

 األمم المتحـدة و حول قـانون ةـئانيزمـات هيميكـ

لتكوين ، من المقرر حضـورهم الدوليالعقوبـات 

متداخلينـا ولكي نستفيـد من معـرفتهـم، هذه الندوة 

من المفترض أن تجمع ممثلي جمعيـات عـائـالت 

من لبنـان، المغـرب، أرجنتيـن ومن المفقـودين 

 الذين سوف يدلين بشهـادتهـم حول الشيلي

  عنة،الخـاصـت القسـرية في بالدهـم االعتقاال

  .ل عليهـا والنتـائج المتحصـكفـاحهـم

بأن السلطـات لكـن في آخر لحظـة، علمنـا 

رفضت تسليـم التأشـيرة للمدعـوين الجـزائريـة 

 آخـرالعـائق في مـواجهـة لهذا . األجـانب

  إبقـاء هذه النـدوة محصـورة فيلحظـة، قـرر

في ـل اإلختفـاء القسـري قوة األشيـاء أو مشك

 ولـم  إذن وطنيـةتـر جالندوة. الجزائر فقط

  .وبـتتحصـل على الصدى المطل

من بينهـم . حـوالي مئـات األشخـاص حضـروا

  ممثل طـالب اإلبراهيمي، وممثلوا أحزاب اإلصالح 

 الثـامن عشـر صبـاح  خصص.و أف أف أس

افتتـح .  حـركـة عـائالت المفقـودينلتـاريخ

اذ علي يحي عبد النـور الجلسـة بتقديم ألستـا

كسالح حـرب موجه لترهيـب اإلختفـاء القسـري  

  . الشعـب

ـن حـركـة دة صفيـة فحـاصي عالسيـتكلمـت 

 نصيـرة ديتـور حـول  واألمهـات في الجـزائـر

 الوطني على المستـوى تـرقيـة ملف المفقوديـن

 ومعـالجتـه من قبـل السلطـات الدوليو

  .لجـزائريـةا

رادة الدولة  المنـاسبة، ذكـرنا بمعـارضتنا إلبهـذه

 دون خلقالجـزائرية في تعـويض العـائالت 

تعويض ، نذكـر بان هذه أرادت الحقيـقة والعـدالـة

  .2002ة ـاية سنـوغلق الملـف فبـل نهالعـائالت 

لجـانب القـانوني  كـرس لبعـد الظهـر

النـدوة تتمـت هذه اخ. والبسيكولـوجي للمفقـوديـن

صحفـي  48بنـدوة صحفيـة أيـن حضـر 

  . مهمـااـسبـب صدا إعالميو

  

  ؟ا��56�	� ا��و�	ـ� 4ـ�ل ا�1�2ـ�ءات ا��.ـ��ـ� 
  
فرعيـة لحقوق تبنـت اللجنـة ال، 1998 في

مشـروع  األمم المتحـدة، اإلنسـان لدى هيئـة

االتفاقيـة الدوليـة حـول اإلختفـاءات القسـرية 

هذا . هاـتبنإلى لجنـة حقوق اإلنسـان للتـه حوو

 إلى 1999منـاقشـات من  المشـروع أحدث موجـة

 إنشـاء 2002نـة في قـررت اللج. 2002

 معيـاريـة لتحـريـر نص مجمـوعة عمـل

  .حـول اإلختفـاءات القسـريـةر ـقـانوني مجب

 21 الى 6انعقدت الدورة األولى في جونيف من 

 د من ممثلي الدول جمـع عدأعـادت 2003جـانفي 

يرة صنشـاركت . غير الحكـوميةوالمنضمـات 

عند .  األورو المتوسطيالفـائت   باسمديتـور

افتتـاح األشغـال اتجهـت المنـاقشـات مبـاشـرة 



النظـام األسـاسي  المطبق و حول الميكـانيزم

المضاف االتفاقية الدولية للبروتكول : للوثـائق 

ول الحقوق المدنيـة والسيـاسية  للميثـاق الدولي ح

را، ـبعض الدول مثل سويسفضلت ؟ ) م د ح م س (

ي ـ تبنالواليات المتحدة األمريكيـة وتـركيـا

بـروتوكول مضـاف  للميثـاق الدولي حول الحقوق 

 .ةـالمدنيـة والسيـاسية، على تبني اتفـاقيـة مستقل

ـة االتفاقيـة تتطلب بدء التنفيـذ للجنفي الـواقع، 

وأن هذه الدول تدعـي بأن األمم ، ممثـلة باألمـانة

المتحـدة لم تتبقـى لهـا الوسـائل المـاليـة 

  االتفاقيـة تفتـرض أيضا.بنيـة جديـدةلتتحمـل 

في القـانون دمـج جريمـة اإلختفـاء القسـري 

  . لكل دولـةالداخلي

بعين  األخـذ  ضرورةدول أخـرى أصـرت على

ات القسريـة المنسـوبـة إلختفـاء ااالعتبار

الجزائر قدمـت :  وميـةلجماعات غير حكـل

  .ول هذه النقطـةتداخالتهـا ح

الدورة المقبـلة لمجمـوعة العمـل المعيـاريـة 

 5 إلى 1 سوف يكـون في مجبرال النصلتحـريـر 

  . 2004األخيـر في جـانفي   و2003جـانفي 
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 ثـانويـة فولتـا إلى نصيـرة ديتـور توجهـت

على الدعـوة التي وجهت لهـا ردا ) 59(وينقليـز 

. فرع رابطـة حقوق اإلنسـان للبلديـةمن قبـل 

قـامت بثالث محـاضرات حول اإلختفاءات 

في الجزائر لدى التالميـذ، وكذا محـاضرة القسريـة 

مجلس لخصوصـا ل  ـرتأين حض وحـةمفت

ائج ـوالنتاثهم ـأعمال أبح قدم التالميـذ. البلـدي

 الجزائـر، (  فياءات القسـريـةـحول اإلختف

بمسـاعدة أسـاتذتهم، ) ن، الشيلـي، الخ ـاألرجنتي

دى ـل  موقع على األنترنـاتريسـوقامـوا بتك

ة في ليـل وحرصوا على ـمييوزع األكـادـم

ح، ـل واضـوا بشكـيذ عملالمالت .ه يوميـاـاطالق

 سجل معرفتهم الدقيقـة  نصيـرة منتاجئـتف

  .نـلوضعيـة الجزائريي
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من  استدعـي تحـالف عـائالت المفقودين بالجزائـر

 من طرف الى مـراكش، 2003 فيفري 9 الى 2

 في ملتقـى المعهـد الوطني الديمقراطي للمشـاركـة

 زابـذا الملتقى جمـع جمعيـات، وأحـه. للتكـوين

 المغـرب،سيـاسيـة وصحفييـن جزائرييـن ومن 

  .من تـونسمن مـوريتـانيـا و

 المشـاركة هي ت عيـاتالجمبالنسبـة للجـزائـر 

عـائالت  لع م ج، الصمـود، الجمعيـة الوطنيـة

أف  أف :السيـاسيةواألحزاب ، ر ج د ح إ، المفقودين

عقدت . حمـاس، إصالح، ت و دأس، ج ت و، 

نصيرة ديتور محـاضـرة حول مسألـة تقريب 

األحزاب السيـاسيـة و المجتمع المدني في 

  .المغـرب

تأثـر ممثلـي األحزاب السيـاسيـة بخطابهـا، 

فأعلنوا  رأيهم حول هذا المشكـل، إعطـاءفالتمسوا 

نفيـذ م لعـائالت المفقودين وت عن دعمهـباإلجمـاع

. حول الملف من أجل أن تتجلـى الحقيقـة كل شيء

واعتمدت دت جمعيتـنا ارتياحها جـراء قرارهم ـأب

تفهـم ل اجل مسـاعدتنـا من أنشطتهـمكثيرا على 

  .قضيتنـا لدى السلطات الجزائريـة
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وفـد من تحـالف التـق ، 2003 فيفـري 24ي ـف

ع السيـد ـ معـائالت المفقـودين بالجزائـر

مستشار التقنـي لرئيس الجمهـوريـة ( بـارون 

 السفـر الرسمـي للسيـد بسسب) الفرنسيـة 

، 2003 مـارس 4 إلى 2شيـراك للجـزائـر من 

وسلمت لـه مذكـرة حـول ملف المفقودين القسـري 

 هذه المذكـرة تشرح الوضعية الحالية .زائرفي الج



ـن قبل الحكومة ا مـوتقتـرح حلول لتطبيقه

  .الفرنسيـة

مبـادرة ذ سنـوات ـابع منـفي الواقع، أن فرنسـا تت

لجنـة حقوق في اء القسـري ـ اإلختفمشكل حـل

انـد ـ وتس  األمم المتحـدةاإلنسـان لهيئـة

ة حول راءات إلعـداد اإلتفاقيـة الدوليـاإلج

 وتستطيع لعب دور بـارز لدى اإلختفاءات القسريـة

  .السلطـات الجزائرية

 دليل هذا التدخـل، اليمنع من القيام بهذا إن

ذكير بأن ـ التةـأهمي من نقصـوال ي، ارـاالعتب

ي ـم فـذكرتهـونوا في مـن كـعـائالت المفقودي

للتسويـة دة اقتراحـات ـ ع2002 سبتمبـر 4

  .اةـلمأسالوطنيـة لهذه ا

ن العدد السـابق، اليمكن وجـود ـكمـا يبي

ة حقيقـة دون التسويـة النهـائيـة ـمصـالحة وطني

 السلطـات الجزائرية على، يعـز. لهذا الملف

ظـاهرة اإلختفـاءات، راف بمسؤوليتهـا ـاالعت

مسؤوليـة جهـاز األمن يعطي استمـرار المشروط 

  .ائالتـ العلـ من قبةـالمطلوبللحقيقـة والعدالـة 

  
  ـ�ـ�اك إ�9 ا��ـ�ا�ـــ��	G J	ـز�ـ�رة ا�

  

 يرنسـرئيس الفـ أيـام من زيارة الالثـثخالل 

عجزوا عـن ـجـات لم ي وزوأمهاتللجـزائر، 

د حقوق ـل بلـ الذي يمثالبحث لقطـع طريـق

لهذا نضمـا أس أو أس المفقودين . اإلنسـان

ن مظـاهرات ـة مـ سلسلتحـالف ع م جو

 رنسي للجزائـرـرئيس الفـالارة ـ زيبمنـاسبة

  .بيـأس

رنسي، نضمـا أس أو ـة وصـول الرئيس الفعشيـ

دوة صحفيـة في ـأس المفقودين و تحـالف ع م ج ن

هذه الندوة . نـمقر جمعية أس أو أس المفقودي

)  لمناداة الرئيس شيـراك صحفي 20( الصحفيـة 

  . الكبيـراإلعالميلمعـرفة الصدى 

 زوجـات تـ اجتمعيد شيـراك،يوم وصـول الس

يس ـفي ممـر موكب رئوأمهـات المفقـودين 

قامت دولة الفرنسيـة، السلطـات الجزائرية ـال

مـركز الشرطة م ـ واحتجزتهةرأـام 15بتـوقيف 

دل ـمقابلـة لالع. يرسمـال الـة االحتفـحتى نهاي

هذا، قررت األمهـات الدخول في إضراب عن الطعام 

د السيد شيـراك على التراب واجـرة تـخالل فت

  .الوطني

رن بيـان صحفي يدعون من خالله السيد ـكما نش

الرئيس بوتفليقـة سلم لكم : "  راك لزيـارتهمـشي

 ."اتيح قلوبنـا ـمفاتيـح المدينـة، ونحن نسلم لكم مف

ذا ـوك راب،ـا خالل اإلضـة راج زارتنـجمعي

ان علي ـوق اإلنسـة لحقـة الجزائريـرئيس الرابط

عدد من اندة ـكمـا تلقينـا مس. يحي عبد النور

  .جمعيات األوروبيـة

د ـفي اليوم المـوالي، وبمنـاسبـة زيارة السي

نضمنـا ـن، شيـراك للمقبرة الفرنسيـة ببولوغي

. مظـاهرة في ممـر موكب رئيس الدولة الفرنسيـة

 هذهت ـتبع. الجمعية  شخص لوحوا بمنـاديل150

جـابت كل أنحاء ة على األقدام مسيرالمظـاهرة ب

في . ة أس أو أسجمعي غاية مقـر إلىالعاصمة 

وا ـاولـحبقيـادة ممثليهـم  الختـام، األمهـات

ل ـة من قبـة المنشطـدوة الصحفيـ النإلىول ـالدخ

رنسي في قصـر المؤتمرات، لكـن ـيس الفـلرئا

  .دون جدوىـب

.  عزم األمهـات لم يهتـز باللقـاء المخفـقإن

 لنسخهذه الرسالة اإلخبارية لننشـر حتى النهـاية 

زيارة الرئيس مأثـرة ألم مفقـود لـ اداتـشهـا

  .مـالفرنسي، الشهـادات التي تشهد عن كفـاحه
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 خالل  عن تفاعلهـا من مرة أخرىاألمهـاتبرهنت 

جزة من قبل السيد مناقتراح لجنة تحقيـق وطنيـة 

 رئيس اللجنة الوطنيـة االستشارية روق قسنطيني،فا

لترقية وتطوير حقوق اإلنسان، وظهرت في الجرائد 

  .خالل شهر مـارس

 واجهت األمهـات مشروع ،2002 طيلة سنـة

.  للتعويضات وغلق الملفالحكومـة الجزائرية

رحت ـ اقتة لقرارهم وبعمـل الجمعيات،ـايجاب



:  ة المشكلالسلطات الجزائرية حل آخر لتسويـ

ن ـلك. جزائريـة-جنـة تحقيــق جزائـرإنشـاء ل

ت عـائالت المفقوديـن في مرة أخرى، جمعيا

  .مصداقيـة السلطات الجزائريـة  في تشكالجزائـر

حقيق أنشأت خالل السنوات مع العلم، عدة لجنـات ت

عالوة .  وال مصير عملهـمةـة نتيجـ بدون أياألخيرة

 اإليمان القـوي ك فيـع الشـعلى ذلك نستطي

 السمـاح لفريق عمل للسلطات التي ترفض دائما

التابعـة لهيئـة األمم المتحدة،  القسرية االختفاءات

  . األراضي الجزائريـةإلىبالدخول 

من جهـة أخرى أكد السيد قسنطينـي في مقال 

ن احتواءهـا ـبإعالنه للجنـة التحقيـق هذه واليمك

فس رئيس ل و إ ـل، نكل حـاعلى أي أجنبي؟ على 

  الذي نـادى جنـةل اللـدم عمـ تقت ت ح إ، تمنى

فس المقـال فيمـا يخص ـوصـرح في ن

إنني أشك بأن الجيش هو الذي قـام : " باإلختفاءات

ت كون تصرفاأن تيمكن . بمثل هذه التصـرفات

تحرير ـيش الجـليف الـجيش خـمعزولـة، لكن ال

." لتصرفاتذه اـمثل هـمكن اتهـامه بوطني، اليـال

ال هذه للجنـة قبـل حتـى ـعمألفقـدمـوا نتـائج 

  .أن تـرى النـور

ب على ـيس ل و إ م ت ح إ التجيـات رئـإقتراح

 في المذكرة التي إليـهخص مـا أشـارنا ـأي شىء ي

 في هذه الوثيقـة وضعنـا .2002 سبتمبر 5قدمت في 

  .مـاألسس لتسويـة هذا المشكل المأل

الحل الصـادق يمـر  المفقودين، بالنسبـة لعـائالت

 و من خالل ةـحقيقلمظـاهرة العبر السياق المتناقض 

 االعترافع ـنستطي. عقالني للعدالـة المستقـلةنشاط 

إذا كـانت ق ـوالمشاركة في أعمـال لجنـة التحقي

  .مستقـلة، عـامة، وتظهـر الشفـافيـة

 سوف ترسخ سيـاق التناقض، في هذه اللجنـة

، ممثليهم، جمعيات ئالت، محـاميهمحضور العـا

وممثلوا هيئـة األمم المدافعة عن حقـوق اإلنسـان 

البد أن تمـر دون تحفظ إلى كل  هذه اللجنـة. المتحدة

أمـاكن االعتقال، السرية أو ال، وكل الوسـائل 

لتقوم في متنـاولهـا  توضع أنالضروريـة البد 

تسمح بالتحقيق بشكـل فعـال حـول اإلختفـاءات و 

 مثل مشروع الحكومـة ال .بالحصول على نتـائج

، ه الشروطتـا هأقصر ىـبوضوح عليجيـب 

 تجمـع إلى أكبـر والنداء فقررنـا المواجهـة

 .2003 مـارس 26 في احتجاجي

  
  2003 'ـ�رس 26 ــ;��5
   

 ضد عرض التحقيـق هذا، نـادت كـل لالحتجاج

 مـن جمعيـة ت ع م ج  و أس أو أس المفقـودين

   .2003 مـارس 26إلى تجتمـع وطنـي في 

  . تحضيـرات لهذا التجمـعال إلىكرس شهـر مارس 

لقد كتبـا الى السيد بـوتفليقـة والى كل الوزارات من 

ولم . أجل تذكيـرهم بموقفنـا من لجنـة التحقيق

 ولقد نبهنـا .نتلقـى الى يومنـا هذا أيـة إيجـابـة

ي كنـدا، أيضـا السفـارات األجنبيـة، ممثل

الشيلـي، البريطـانيـة، ألمـانيـا، اسبـانيـا، 

أكدوا . روينا لهـم. الواليات المتحدة األمريكيـة، الخ

شرطنا  وقالـوا بأنهـم موافقيـن مع  تخوفنـافهم

  .فل حول هذا المار الحقيقـةـإظه أجلمن  للشفـافية

 أخذ موقفـوأخيرا طلبنـا من األحزاب السياسيـة ب

. ومسـاندة مطـالبنـا لف الشـائك،حول هذا الم

لقد التقيـن . وسوف يكونون بجـانبنـا عند التجمـع

بالسيد جاب اهللا من اإلصالح، سعيد سعدي من 

ة والديمقراطيـة، آيت ـالتجمـع من أجل الثقاف

جـودي من جبهـة القوى اإلشتـراكيـة،  نواب من 

   ).حزب العمـال(  ح ع حمـاس و

 450 حـوالي جمع 2003 مـارس 26تجمـع 

ة كانت ـعشر منـاطق جهويأكثـر من . شخص

وهـران،  معسكـر، مستغانـم، غليزان، ،ممثلة

الجزائر العاصمة، بليدة، مديـة، قسنطينـة، سطيف، 

شخصيـات مثل علي يحي عبد . جيجـل، وقـالمـة

النـور، رئيس رابطة حقوق اإلنسان بالجزائر، حكيم 

راج برفقـة متطـوع حداد، األمين العـام لجمعيـة 

من جمعيـة راج، علي مرابط رئيس الصمـود، 

 أعضاء و ثالث االشتراكيةمسؤول من جبهـة القوى 

 عند التجمـع . جـاءوا لمسنداتنـامن حزب اإلصالح



جزء من عـائالت المفقوديـن امسكوا بعنف من قبل 

واصلوا الشرطـة و األشخاص أربعمائة الحاضـرون 

جنـة الوطنية االستشارية بقـوة أمـام مقر الل

  ).ل و إ م ح ح إ (حقوق اإلنسان  لمراقبـة وحمـاية

مستقل مراسـل فوتوغرافي رشـال كـارنل،  ملع

 وأمام عزم .من جنسيـة هولندية بقسوة، وحجز فلمـه

  .العـائالت، لم تستطع الشرطـة حجـز آلة تصويره
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للسيدة بوشرف، ن ملخص  نسخـة مننشـر هنـا

 لسـرد نـائبة رئيسـة أس أو أس المفقـودين، كتبت

  .زيـارة الرئيس الفرنسي للجزائـر
  

، 3وم االثنين نحن، عائالت المفقودين، قـررنا بأنه ي" 

المجلس الشعبـي ( م ش و سوف نكونوا أمـام 

، من أجل الحضـور قدوم الرئيس جـاك )الوطنـي 

يـن يتمنون رأيتـه، كون كل الجزائر، شيراك

ون التأشيـرة من أجل ـ يطلب خـاصة الشبـاب الذين

مع  .الهروب من هـذا البلد الجميل أال وهو الجزائر

، بسبـب الالعدالة ، هاألسف، اضطررنـا إلى كـره

األحد . وخـاصة الفساد] احتقـار القـادة  [ الحقرة

 الرئيس الفرنسي على علم بوصول كنامـارس ، 2

ذا الصباح جميع المواصالت ـه.  باب الوادلىإوذهابه 

  .كانت متوقفـة

 عشر اثنيوأكثر من  البلدية كانت مغلقـة في القبـة 

متوقفـة، المسؤولين  أجبروا كل حافلـة كـانت 

العمال والكثير من الشبـاب، بالذهاب الستقبال 

حسين داي هددوا كل العمال في دائرة . الرئيس

جميع واجهات . ن العمـل و إال سيفصلون عبالذهاب

ات  دهنت، نبـاتالمدينة أين يمـر السيد حـاك شيراك

 ليال ونهارا ، غرست، شباب، شيوخ، الجميع عمل

الجـزائر بـاهية في األنوار في كل مكان، آه ياربي 

لكن فقط أين يمر السيد . كل شيء جميل لمح البصر

 بمكتبـا في أس أو أس المفقودين،. الرئيس بالطبـع

 قررنـا تالمكافحة، ونحن األمهات الشجاعا رةنصي

  .الذهاب لحضور هذا العـرض الجميل

( ... )  

 هـذا العرض الجميل، وقلوبنا تتمزق من إلىننظر 

ذا ابنائنـا غبر الم: أنا خاصة ارتجف وافكراأللم، 

موجودون بين هؤالء الشباب؟ هم أيضا لهم الحق في 

  .بعض األمهات بكت. هذا البلد

واحد منهم طلب . استدلت علينـا الشرطةعـة  بعد سا

اتبعتهمـا . باالنسحاب من الجمهور للتكلم معهامن أم 

المسؤول : " أجابني وقال . وطلبت منه ما الذي يريده

وإال سوف نأخذكم رآكم وعرفكم، وأمرنا بتسريبكـم، 

  ."كـافينياكجميعـا إلى مركـز 

 جميع األمهـات عـادت، األشخاص الذين كـانوا

ذا اختـاروا هاته ا لمسألـواأمامهم لم يفهمـوا شيئـا 

الحق ، ولنـا 100 %م بأننا جزائريات ـ؟ أجبتهالنساء

وقد بالمشاركة مثل كل النـاس الذين كانوا باآلالف، 

. بغض هذا البلـدثورنا ألنهم هم من أجبرونـا على 

في لحظة، جاء رجال . رجعنـا إلى أمـاكننـا

  . مركز الشرطـةإتباعهم إلى الشرطـة وطلبوا منـا

( ... )  

 مارس، يوم خصص لكل عـائالت 5األربعاء 

 الواليـة، من فيالمفقودين، جاءوا من كل مكـان 

 منتصف النهـار، مناديل إلى صبـاحـا 9الساعة 

وصور بين األيادي، شعارات من كل األنواع، نحن 

، "إنشـاء اهللا " ونبقى واقفين حتى يرجـع أبنـاءنـا، 

اعدة اهللا القادر، طلبنا منه أن بمنحنـا الكثير من مسب

 والصبـر، ال برد الشتـاء، وال حر الصيف القوة

  .اـيستطيعون إيقافن

ماكن، بشكـل عـام،  شعـارنـا يرن في كل األ

  .صوتنـا يسمـع


