
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية أس أو أس مفقودون تعرب عن كونها ضد الميثاق 

 "المسمى" من أجل السلم و المصالحة الوطنية 

 

لدى الحزب السياسي جبهة القوى االشتراكية، نظم كل  كضيوف

من جمعية أس أو أس مفقودون وتحالف عائالت المفقودين 

بالجزائر، أيام عرض صور فوتوغرافية و صور، ندوة صحفية، 

  نقاش، عرض فيلم، تحت عنوان " أيام خاصة ضد النسيان".

أريد لهذا الحدث أن يكون أسبوعا بنكهة ثقافية،  

دينامكية وتفاعلية، يمّكن من إحداث أثر  ايجابي على 

المجتمع المدني، وكذا التذكير بضرورة الدفاع النشط 

عن حقوق اإلنسان، وخصوصا الحفاظ على الذاكرة ، 

ضد النسيان واإلفالت من العقاب من أجل إنصاف 

المفقودين وعائالتهم. تميزت هذه األيام بأنشطة مختلفة، 

معرض صور، ندوة صحفية، عرض على سبيل المثال 

 فيلم متبوع بنقاش ومؤتمر.     

 ندوة صحفية " ال لإلفالت من العقاب، ال للنسيان "

 

افتتحت هذه األيام  الخاصة ضد النسيان بندوة صحفية بمقر 

الجمعية. عرضت فيها السيدة نصيرة ديتور صورة عن وضعية 

أجل السلم حقوق اإلنسان بالجزائر، كما نددت بالميثاق من 

 والمصالحة الوطنية و نصوصه التطبيقية.

تبعت الندوة بعرض فيلم وثائقي تحت عنوان "أيــن هــم؟" من 

إخراج كل من حسان فرحاتي وعثمان أعوامر. يسرد الفيلم 

القصير بطريقة دقيقة معاناة ومسيرة أقرباء مفقودين في بحثهم 

 عن حقيقة وعدالة لم يطالوها.،

65رقم  بريدية نشرة  

      2018 فمبر ديسمبرواكتوبر ن



 لم األرجنتيني "قصة محاكمة"عرض و نقاش للفي

 

عرض الفيلم األرجنتيني "قصة محاكمة"، من إخراج كل من 

 ألكساندرا قارسيا فيال و فرانك موالن.

كل من فتين، فرمين، كارلوس، أولقا، مارتن ، كارولينا،   

هود أو محامون في محاكمة فيرونيكا وميقال، هم مّدعون، ش

الديكتاتور السابق خورخي رفاييل فيديال، بكورديا باألرجنتين. 

موقفون سياسيون سابقون، عائالت ضحايا، أسرى الوصم لمدة 

طويلة، أسرى الخوف، الصدمات ، تمكنوا أخيرا من الشهادة و 

رواية قصصهم، بعضهم للمرة األولى، بمساعدة المحاكمة. بعد 

ثين عاما من الالعقاب، يعمل جيلين على فــّك إرث أكثر من ثال

الديكتاتورية . عقب هذا الفيلم الذي أثار اهتماما بالغا لدى 

 المشاهدين، تم تنشيط نقاش مؤثر.

 عرض الفيلم الوثائقي " القلوب المحروقة"

 

تم عرض الفيلم الوثائقي تحت عنوان " القلوب المحروقة"، من 

مرة األولى على القناة الخاصة إخراج فضيلة مختاري، لل

"الشروق تي في". بمساعدة من أعضاء جمعية أس أو أس 

مفقودون، تمكنت الصحفية التي قامت بإخراج الفيلم، من التنقل 

إلى بيوت عدة عائالت مفقودين من أجل استجوابهم وتصويرهم 

في خضم خصوصيتهم، من أجل إظهار حقيقة معاناة العائالت. 

 عن شهادات مؤثرة.  كشف هذا الفيلم

 

 مؤتمر "ميثاق من أجل السلم، الحرية و الحقيقة"

 

تحت عنوان ميثاق من أجل السلم، الحرية و الحقيقة، عبّر   

من أجل  السلبية للميثاقالمتدخلون، كل حسب دوره، عن األحكام 

 السلم والمصالحة الوطنية، ونصوصه التطبيقية. 

 

بعد الترحيب بالمشاركين، قامت نصيرة ديتور بعرض مقدمة 

موجزة تسمح بفهم لماذا ال يعد الميثاق ونصوصه التطبيقية سوى 

قانون آخر، شأنه شأن المصالحة الوطنية، لتكريس اإلفالت من 

العقاب، ألعضاء الجماعات المسلحة، وكذا منح الحصانة ألعوان 

رئيس جمعية صمود قراءة الدولة. بينما قّدم عدنان بوشايب، 

للميثاق البديل من أجل السلم، الحقيقة والمصالحة، المعّد من 

طرف تحالف جمعيات ضحايا سنوات التسعينات، الموجه 

للسلطات الجزائرية. قامت شريفة خدار بعرض نبذة تاريخية 

بخصوص نشأة تحالف جمعيات ضحايا سنوات التسعينات و ألقت 

 ق من أجل الحقيقة، السلم والمصالحة.الضوء حول  تحرير الميثا

اختتم المداخالت، حسان فرحاتي، بشهادة مباشرة، كونه أخ مفقود 

وكذا عن كفاح العائالت من أجل الحصول على الحقيقة. تــلى 

 ذلك نقاش شديد الحماس.

 

 



جمعية أس أو أس مفقودون تلتقي رئيسة المجلس الوطني 

 لحقوق اإلنسان

ية أس أو أس مفقودون، على رأسها قامت موفدية من جمع  

المجلس الوطني لحقوق  السيدة نصيرة ديتور، بالتنقل إلى مقر

اإلنسان ) اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق اإلنسان سابقا(، 

من أجل لقاء السيدة فـــافـــا بن زروقي، الرئيسة الجديدة المنصبة 

 على رأس هذه الهيئة. 

تناول مسألة المفقودين بهذا اللقاء، وكذا مختلف العراقيل التي  تــم

تواجهها عائالت المفقودين من خالل المساعي القضائية لدى 

 الهيئات العمومية.

ذكرت السيدة ديتور إرادتها في رؤية كل من المجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان والسلطات الجزائرية يشرعان في إطالق حوار 

 المفقودين.حقيقي حول قضية 

 عائالت المفقودين تحتفي بالفاتح من نوفمبر

تـــــم ، وفي هدوء، إجراء تجمع من قبل عائالت المفقودين 

الندالع ثورة التحرير الوطني، وذلك بمكان  63لالحتفاء بالذكرى 

 التجمع األسبوعي كل أربعاء، بنهج بوقرة.  

   

ذي تشغله قرابة كالمعتاد، الحضور األمني الهام يطوق المكان ال 

عائلة مفقود، والتي استجابت بحضورها، لنداء تحالف  30

عائالت المفقودين بالجزائر و جمعية أس أو أس مفقودون، 

للتذكير بتمسكها بوطنها وكذا تمسكها بالحقيقة بخصوص مصير 

 ذويهم والمطالبة بالعدالة.

ة حوالي منتصف النهار، تـــم تعزيز الجهاز األمني. قامت الشرط

بإحضار حافلة كبيرة من أجل نقل العائالت عنوة، وبالتالي 

تشتيتهم. حاولت بعض العائالت المقاومة، إال أن الضغط األمني 

 الرحيل.    كان أقوى، حيث أجبرت على

 

جمعية أس أو أس مفقودون ضيف شرف الحزب السياسي 

 "الجيل الجديد"

اإلنسان، نظمت ندوة لإلعالن العالمي لحقوق  69بمناسبة الذكرى 

من قبل الحزب السياسي الجيل الجديد، ترأسها السيد سفيان 

  جياللي، رئيس الحزب.

، هل للجزائريين الحق في امتالك 2017تحت عنوان "في جزائر 

 حقوق؟"، الندوة التي تمت مجرياتها 

الحزب بزرالدة، تــم تنشيطها من قبل نصيرة ديتور وحسان  بمقر

 فرحاتي.

قامت نصيرة ديتور بطلب من أعضاء الحزب، قبل تقديم شهادتها 

بخصوص اختفاء ابنها، بشرح اآلليات الدولية لحماية حقوق 

 على تجربتها الخاصة بهذا الخصوص اإلنسان، استنادا

 

في نهاية اللقاء، تلقت السيدة ديتور تتويج قدمه رئيس الحزب، 

 عدالة.سفيان جياللي، اعترافا بنضالها من أجل ال

جمعية أس أو أس مفقودون تحاول جمع العائالت أمام 

ديسمبر،  10المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، من أجل 

 اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

بمناسبة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كان من المزمع تنظيم 

تجمع من قبل جمعية أس أو أس مفقودون، أمام مقر المجلس 

اللجنة الوطنية لحماية وترقية  بالعاصمة )نسان الوطني لحقوق اإل

  سابقا(. حقوق اإلنسان 



 

دون أن تكون هناك مفاجأة ، منعت العائالت التي قدمت من أجل 

التجمع من الوصول إلى ساحة أديسا أبابا، المكان المزمع من أجل 

التجمع لالحتفاء باليوم العالمي لحقوق اإلنسان. كالمعتاد، جهاز 

امني هام )األعوان بالزي الرسمي أو المدني(، قام بغلق كل 

الوطني لحقوق اإلنسان. اضطرت المداخل إلى مقر المجلس 

عائالت المفقودين إلى التراجع نحو المكان المعتاد للتجمع 

صباحا  10األسبوعي، على رصيف نهج غالييني من الساعة 

حتى منتصف النهار، حاملين صور المفقودين و هاتفين عاليا 

 شعارات ضد الظلم.     

جمعية أس أو أس مفقودون تشارك في التحسيس حول 

 رة الهجرةظاه

تحت عنوان "ضد العنصرية، من أجل اإلحترام، التسامح وكرامة 

و  22شبيبة" ، يومي  -عمل -المهاجرين "، نظمت جمعية "تجمع

ديسمبر الفارط بمستغانم، مؤتمر حول الهجرة بمناسبة اليوم  23

العالمي للمهاجرين. 

 

كمدعوة لهذه المناسبة، شاركت جمعية أس أو أس مفقودون إلى 

انب العديد من الباحثين، الصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني ج

بالنقاشات التي جرت خالل هذين اليومين، حول مختلف 

 المواضيع ذات صلة بقضية الهجرة.

تحالف عائالت المفقودين بالجزائر كذلك، مراسل إذاعته  أرسل

"إذاعة من ال صوت لهم" من أجل إجراء حوارات مع خبراء 

مدعوين إلى المداخلة حول قضية الهجرة وكذا العديد من 

 المشاركين بهذا الحدث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لإلتصــــال

 عنــــوان البريد اإللكتروني: 

algerie.org-cfda@disparus:  

 المــــوقـــــع اإللكتروني:

disparus.org-www.algerie:  

 رقـــم الهاتـــــف:

: 0033 (0)1 43 44 87 82 

 حة الفايـــــس بـــــوك: صف

            : االفتراضيالموقــــع التذكــــاري 
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