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محاضرة حول العدالة االنتقالية في الجزائر:

بإستخدام أرضية  ، Zoomوحضوريا في مكتبها

العدل ،الحقيقة واإلصالحات

بالجزائر العاصمة  .لقد تم بث هذا المحاضرة على

ترتكز العدالة اإلنتقالية على أربعة محاور حددها
"لويس جواني" في "الركائز األربعة للعدالة
االنتقالية" و هي  :الحق في المعرفة  ،الحق في

المباشرة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي
فايسبوك ( رابط المؤتمر الذي نشرته جمعية راج
على

صفحتها

العدالة  ،الحق في التعويض والحق في الضمانات

https://www.facebook.com/RajAlger

الغير مكررة,تعتبر هذه الركائز األربعة جز ًءا ال

ie/videos/451790282757113

يتجزءا من النضال اليومي لتجمع عائالت

بعد الترحيب بالمتدخلين و الحاضرين في هذا

) (CFDAمنذ نشائتها

الملتقي ,قامت رئيسة الجمعية السيدة " ناصرة

المفقودين بالجزائر

بالجزائر من أجل العدالة والحقيقة.
من أجل تسليط الضوء على التجاوزات التي
حدثت أثناء مختلف النزاعات قامت بعض البلدان
بتشكيل لجان تسمى ب "لجان الحقيقة" .يكمن دور
هذه اللجان في التحقيق و كتابة التقارير و تقوم
أيضا بتقديم توصيات ,و لكن لسوء الحظ مختلف

ديتور" بإعطاء الكلمة لصحفية راديو  Mليندة
عبو لتنشيط المحاضرة التي تجمع و تلم شمل
خبراء في العدالة اإلنتقالية و العديد من مدافعي
عن حقوق اإلنسان ,نشطاء جمعوين في مجال
حقوق اإلنسان ,محامين و أعضاء من المجتمع
المدني الجزائري.

هذه األعمال توضع في سلة النسيان و ال تأخذ

أفتتحت المحاضرة بمداخلة و شهادة مؤثرة ألم

بعين االعتبار .العدالة االنتقالية أو نلقبها بالعدالة

مفقود,اعتقل ابنها الصحفي بالجزائر إبان الحرب

التصالحية  ,يجب على الدولة االعتراف بمختلف

األهلية من قبل قوات األمن وأصبح ضحية

األضرار و االنتهاكات التي تحدث أثناء هذه

االختفاء القسري فظلت عائلته بدون أخبار عنه

النزاعات و عليها أيضا محاولة إصالحها.

منذ اعتقاله.

شهدت الجزائر في سنوات التسعينات صراع

جان بيير ماسياس (أستاذ القانون العام ورئيس

داخلي أدى إلى مقتل عشرات اآلالف من الضحايا

المعهد الفرنسي للعدالة والديمقراطية )IFJD

بما فيهم  8000ألف مفقود.

وهاجر بوياحي (مسؤولة عن حقوق اإلنسان

يوم الخميس  8أفريل ،حاولت جمعية تجمع
عائالت المفقودين بالجزائر ( )CFDAلفت
أنظار عائالت المفقودين والمجتمع المدني
الجزائري ككل حول إشكالية "العدالة أإلنتقالية في
الجزائر" وذلك من خالل محاضرة عبر اإلنترنت

لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان) و ماجيد
بن شيخ (أستاذ متقاعد و رئيس سابق لمنظمة
العفو الدولية في الجزائر) قام هاؤالء بشرح معنى
العدالة اإلنتقالية منافعا وتحدياتها ،أهدافها
الرئيسية ،مبادئها األساسية ،المعايير الدولية،

التجارب المختلفة في هذا المجال وكذلك القضايا

شيهوب الذي ال يزال يأمل في معرفة الحقيقة

الرئيسية للعدالة االنتقالية التي يمكن أن تنطبق

وتحقيق العدالة.

على حالة الجزائر.

في  7أفريل  ،أشادت الجمعية به وكرمته على

ثم تدخلت السيدة شريفة خيضر لتتقاسم معنا
تجربتها في منظمة جزيرونا

،وهي جمعية

صموده وتصميمه وشجاعته.
لقاء و مساء ودي ألمهاتنا.

لضحايا اإلرهاب اإلسالمي ،وقامت بالربط بين
قضايا وتحديات العدالة االنتقالية وعمل جمعيتها.
كما عاد رئيس جمعية راج "عبد الوهاب
فرساوي" ،المسجون تسعة أشهر لمشاركته

الشاي ،القهوة ،عصير الفاكهة ،الكعك ،وهدايا
لكل أم كانت ضمن برنامج هذا المساء الودي الذي
نظمته الجمعية بمناسبة عيد األم.

السلمية في الحراك الشعبي ،على ضرورة الحكم

جمعية عائلة المفقودين تمنت إيصال رسالة دعم

على جرائم المناضلين السابقة من أجل تجنب

قوية لتشجيع هؤالء المحاربات الالئي مازلن

تكرارها ضد المعارضين السياسيين اليوم.

يكافحن من أجل الحقيقة والعدالة بكل طاقتهن ,كما

النقاش الذي أتى بعد المحاضرة كان مميزا للغاية
وثريا بالتساؤل.

أعربت ناصرة ديتور ،رئيسة الجمعية  ،عن
رغبتها في اإلشادة وتكريم والدتها السيدة يوس
فاطيمة ،الرئيسة السابقة عائلة المفقودين ،والتي

جمعية عائلة المفقودين تكرم " السيد شيهوب"

توفيت في  21جويلية  2020بمدينة باريس.

السيد شيهوب هو أب لمفقودين  ،جمال شيهوب

أمهات المختطفين واحدة تلو األخرى تناوبن على

ومراد شيهوب  ،اختفيا في ماي ونوفمبر .1996

قراءة القصائد ،كما تبادلن أطراف الحديث عن

كان جمال ومراد يبلغان من العمر  20و  16عا ًما

مختلف تجاربهن النضالية وقمن بإدالء بشهادات

أثناء اختطافهما ،اعتقلهم جنود من ثكنة براقي

جد مؤثرة.

بقيادة القائد مبارك ولم تتلقى أسرتهم أي إجابة عن
مصير طفليهم منذ  25عا ًما.
ظل السيد شيهوب يناضل داخل الجمعية منذ

تجمع عائلة المفقودين بالجزائر ) (CFDAفي
لقاء مع الجامعين

نشائتها إلى جانب زوجته التي تركتنا لألسف
مبكرا .هذا األخير لم يضيع أي تجمع من
ً
التجمعات األسبوعية منذ عام  1998والتجمعات
الفردية التي نظمتها عائلة المفقودين .تم القبض
على تسعة أشخاص آخرين من جيران السيد

كجزء من أنشطة التعاون والتوعية بين الشباب،
أطلقت كل من تجمع عائالت المفقودين بالجزائر-
 -CFDAو االتحاد األورو متوسطي لمكافحة
االختفاء القسري -FEMED -سلسلة

من المحاضرات الموجهة إلى الطالب المهتمين

– بيكوكا .كما عُينت غابرييال كخبيرة في قضايا

بقضايا حقوق اإلنسان.

االختفاء القسري أمام محكمة البلدان األمريكية

تم تنظيم المحاضرة األول ،التي تعتبر محاضرة

لحقوق اإلنسان.

تمهيديًة  ،يوم الثالثاء الموافق  1جوان .2021

أخيرا  ،تحدث لنا جان بيير ماسياس  ،رئيس
ً

وعقدت هذه المحاضرة عبر اإلنترنت ،بسبب

المعهد الفرانكفوني للعدالة والديمقراطية ()IFJD

تأزم الوضع الصحي  ،وجمع حوالي خمسين

 ،وأستاذ القانون العام في جامعة باو و Pays de

طالبًا .كان الهدف من هذا المؤتمر معالجة القضايا

l'Adour

للرابطة

والتحديات الرئيسية في مكافحة االختفاء القسري

الفرنكوفونية للعدالة االنتقالية خبرته وتجربته

في العالم.

حول دور العدالة االنتقالية في مواجهة االختفاء

وخالل هذا المحاضرة التمهيدي ،شارك العديد من
الخبراء وأعضاء المنظمات غير الحكومية
والناشطين خبراتهم في العمل بشأن حاالت
االختفاء القسري  ،قدم أوليفيه دي فروفيل  ،أستاذ
القانون العام في جامعة بانثيون  -آساس (باريس

والمؤسس

المشارك

القسري  ،بين الحقيقة والعدالة وعدم تكرار جرائم
ً
بارزا في
خبيرا
الماضي .كان جان بيير ماسياس
ً
منظمة حلف شمال األطلسي ومجلس أوروبا.
وهو أحد الخبراء المختصين في قضايا العدالة
االنتقالية.

 ) 2ومدير مركز بحوث حقوق اإلنسان والقانون

كان هذا المؤتمر أيضًا فرصة للطالب الحاضرين

اإلنساني ( )CRDHالنصوص الرئيسية لحكم

للتبادل و التعبير بحرية مع المتدخلين  ،حيث

القانون الدولي بشأن موضوع االختفاء القسري

عُقدت جلسة مناقشة لمدة ساعة واحدة في نهاية

وأسسه وأوجه قصوره .ويعمل أوليفيه دي فروفيل

العرض و تدخالت الثالثي المذكورن سابقا.

خبيرا في حقوق اإلنسان في األمم المتحدة فهو
عضو في اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري.
وكان سابقا عضوا في الفريق العامل المعني
بحاالت االختفاء حيث ترأسه لفترة .
ثم شاركت غابرييال سيتروني تجربتها حول

الشباب الجزائري يسير جنبا إلى جنب مع
عائالت المفقودين.

العمل في الميدان من خالل إعطائه مثال عن

منذ فيفري ، 2019شاركت جمعية تجمع عائالت

المكسيك ونيبال .وتعمل غابرييال سيتروني

المفقودين بالجزائر ( )CFDAو جمعية

كمستشارة قانونية للمنظمة غير الحكومية "

المفقودين ( ) SOSفي األحداث التي تمت

 "Trial Internationalوهي أيضا أستاذة في

تنظيمها يوم الجمعة في الحراك الشعبي  .لذلك

القانون الدولي لحقوق اإلنسان في جامعة ميالنو

ينضم كل من تجمع عائالت المفقودين بالجزائر

( )CFDAو جمعية المفقودين ( ) SOSبانتظام

اإلذاعة تبث برامجها على شبكات التواصل

إلى المتظاهرين لمواصلة الدفاع عن المطالب

االجتماعي (فيسبوك  ،تويتر) من أجل تشهيرها

الشعبية والمطالبة باالحقيقة و العدالة والتعويضات

وتوسيع لجمهورها  ،خاصة الشباب والطالبة.

لعائالت الضحايا باإلضافة إلى إرساء سيادة
القانون .والتي بدونه لن تكون هناك حقيقة.
على الرغم من أن السلطات الجزائرية حاولت

و بالمناسبة بدأ العمل في مارس الماضي بإنشاء
استوديو لتسجيل حقيقي من أجل تحسين ظروف
عمل الصحفيين و تحسن جودة البرامج المقدمة.

بكل الوسائل منع هذه المسيرات الشعبية في
العديد من مدن وخاصة في الجزائر العاصمة ،إال
أن الحراك الشعبي صمد وتم الخروج للتظاهرات

بعث بيانات و تقارير فردية للهيئات الدولية
فرق تجمع عائالت

باألآلف .وكالعادة ،تحدى أهالي المختطفين

خالل هذا الفصل،تابع

المحاصرة المفروضة و المخاطرة بالتعرض

المفقودين بالجزائر

لالعتقال،ولم يتوقفوا عن السير إلى جانب الشعب

المفقودين ( )SOSالقيام بإتصاالت فردية إلى

الجزائري والمطالبة بسيادة القانون والعدالة.

لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة

( )CFDAو

جمعية

ومجموعة األعمل المتعلقة بحاالت االختفاء
القسري أو غير الطوعي .تمت معالجة العديد من
صوت الحرية يسمع عبر إذاعة لمن ال صوت
لهم.
حرية التعبير في الجزائر تسمع عبر إذاعة لمن ال
صوت لهم ،فهي تواصل مهمتها المتمثلة في
إيصال المعلومات و إعالم جمهورها بانتهاكات
حقوق اإلنسان في الجزائر من خالل برامج
مختلفة منها مقابالت ،شهادات ومناقشات
باإلضافة إلى الريبورتاجات.
تواصل إذاعة لمن ال صوت لهم عملها المنتظم
حول ذكرى الذين اختطفوا إبان الحرب المدنية،
ال سيما من خالل فقرة "لن ننسى" التي ال تزال
األكثر متابعة على موقع اإلذاعة وقناة يوتيوب.
كما تبث اإلذاعة تقريرا ً صحفيا ً شهرياً.

الملفات وإرسالها إلى الهيأت المختصة  ،وتم
وضع تقارير في شكل نماذج جديدة لتقديم الطلبات
الفردية إلى هيئات المعاهدات.
تسلط هذه التقارير

الفردية الضوء على

االنتهاكات التي عانى منها المختفين وكذلك
عائالتهم بموجب نصوص المعاهدات الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ()PIDCP
بعد توقيعه والتصديق عليه من قبل السلطات
الجزائرية .باإلضافة إلى ذلك  ،فهي فرصة للتنديد

باستحالة قيام العائالت بأي إجراء قضائي أو
إداري في الجزائر  ،ال سيما بسبب ميثاق السلم

قراءة في الصحف
أفريل 2021

ماي 2021

جوان 2021

والمصالحة الوطنية لعام  ، 2005والذي يتعارض
مع أإللتزامات الدولية للجزائر.
اإلتصال
نداء عاجل

البريد االلكتروني:

نداء عاجل بشأن إجراءات حل جمعية

cfda@disparus-algerie.org

تجمع عمل شبيبة "راج" التي بادرت بها

الموقع االلكتروني:

وزارة الداخلية الجزائرية والتضييق الذي

www.algerie-disparus.org

تعرض له أعضاء الجمعية من قبل
السلطات الجزائرية.

رقم الهاتف 0033 )0(9 53 36 81 14:
مواقع التواصل االجتماعي

نداء عاجل بشأن إعتقال المحامي عبد

فاسبوك:

الرؤوف أرسالن ،وعزل القاضي سعد
الدين مرزوق  ،والغياب التام لفصل

Disparus Sos Sosdisparus

السلطات في النظام السياسي الجزائري.

توتير:
@SOS_Disparus

بيان صحفي
 22أفريل  2021تجمع عائالت
المفقودين بالجزائر ( :)CFDAحقوق
اإلنسان عالمية وغير قابلة للتصرف
والتجزئة .ال نتسامح مع أي انتهاك لهذه
الحقوق األساسية.
 3ماي  2021بيان تجمع عائالت
المفقودين بالجزائر ( :)CFDAاليوم
العالمي لحرية الصحافة الصحافة ليست
جريمة.

