
رسالة مفتوحة الي الرأى العام
يز ابه العز مد ل القائل في كت هم ) الح ين قال ل  الناس قد جمعوا الناس ان الذ

 عز وجل ) وفي وهو القائل ( فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا ال ونعم الو كيل فاخشوهم  لكم
لسماء رزقكم وما توعدون( والصلة والسلم على أشرف المرسلين القائل في الحديث  ا

لصحيح )) احفظ ال ل في الرخاء ا امك تعرف الى ا   يعرفك في الشدة واعلم ان تجده أم
كن كن ليصيبك وما أصابك لم ي لصبر وان ليخطئك واعلم ان ما اخطأك لم ي   النصر مع ا

اجمعين . مع الكرب وان مع العسر يسرا(( وعلى آله وصحبه الفرج
  اما بعد 

ها ت يا ان المظالم والمضايقات و الكرا ليا وخارج هى علم الرأي العام داخ كن في منت  لي
 التي ما زالت تلحقني الى يومنا هذا كثيرة ومتنوعة بعضها مباشر وبعضها غير مباشر

ست الن قد شملت فترة و ل صيلها واحدة واحدة و ها وتف صدد ع̂د اتي ب  طويلة من حي
بت  ضها19قار لسجن و بع بل دخولي الى ا ضها ق سنة بع ضى فترة   نا أق  نزل بي وأ

لصادرة بة الجائرة ا مت  العقو لتي دا سكرية بالبليدة وا لمة الع سنة كاملة12من المظ   
ضها يخ  وبع لسجن بتار جي من ا نذ خرو سها2/7/2003م شر  وعلى رأ  الممنوعات الع

 القضاء الجزائري المدني منه والعسكري ، الجائرة الشهيرة والتي تعد سابقة في تاريخ
لسلم والمصالحة الجائر ا في ميثاق ا  واعجب العجب ان لب تلك الممنوعات اصبح موجب

  من هذا النفاق الذي26ممارسة الحق في العمل السياسي في المادة وهو المنع من ال
ين سكرية وللجلد مة الع ية للطغ صانة قانون طى ح ساداn و أع ين عاثوا في الرض ف  الذ

هم سة حقوق لحق المشروع من ممار صحاب ا نع ا ساداn وم سها إف عة و على رأ  المشرو
الحق في ممارسة العمل السياسي السلمي .

 تعالى ) وأفوض أمري اقول رغم ما سبق ذكره ما زلت ـ والحمد ل ـ صابراn محتسباn ل
صدر عني طوال هذه المدة رد صير بالعباد ( ولم ي عي أو إلى ال وال ب عل غيرشر  ف

 طرف خفافيش قانوني يمكن ان يتخذ ذريعة او فخاn لتنفيذ امر ما يخطط له في الخفاء من
نة في البلد غير  الظلم مة المتعف ايا الطغ عد وبق xية وب مة والرو ني أن الحك ظر ل تع  الن

.  الستسلم للظلم والظالمين
 

 ولدي عبد القهار وحسبي في هذه العجالة ان اذكر بعملية اختطاف او اختفاء او استدراج
نذ اول اكتوبر حد18  والبالغ حديثا2006nم لساعة ظروف سنة والذي لم أعرف ل  ا

ستدراجه افه اواختفائه او ا سية اختط لصحف الفرن عض ا ا هي ب ه سمية و قة ر  بطري
ية حق والعرب خبر مزعوم مفاده ان ولدي قد الت نا ب طن والشروق تطلع علي بل كالو  بالج

 زاعمة ان اخبر قد اكده تائب سل^م نفسه لقوات المن مؤخراn ، وكان هذا الخير مصاحبا
لولدي عبد القهار في الجبل وان هذا الخبر اكده مصدر امني مزعوم او مطلع!!! 

 الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا لم تستدعني تلك الجهات المنية أو تطلعني على والسؤال
الغ من كلت عو عبد ال والب لشخص المد هة مع ذلك ا قد لي مواج مة الجديدة وتع  المعلو

مر قت الذي يبلغ ولدى  38 الع لخبر18سنة في الو مر هذا ا لية ا جل تج من أ سنة ؟! و   
ليس هناك اي تنقلت الى حى البدر وسألت ضابط الشرطة للمركز قال :   مركز الشرطة ل

سبة يد بالن عم كذا وكذا قال : هذا مجرد خبر جد لكن الجرائد تز ما قلت له و  لولدك ، فعند



ساس لغك به كلم جرائد ل أ سوف نب ما يكون هناك خبر رسمي ف لصحة ، وعند  له من ا
هل هناك ما قلت له:  ني فوراn . وعند صارعة وبالتالي هل هناك جهاز ام ية مت  اجهزة امن

 به ؟ فإذا كان المر كذلك فما علي ال ان اتنقل الى ما يخفي عن جهاز امني آخر ما يقوم
شمل حث عن ولدك ي مر فقال: "ل" والب أكد من ال ية للستطلع والت ثر من جهة امن  أك

. جميع القطر كما ينص القانون
 توجهت الى مركز وبعد ان تأكدت من انعدام أي خبر أمني رسمي بشان ولدي عبد القهار

نى ساني فاعتذرت وأحالت اهر جاووت" لمقابلة صاحبة المقال سليمة تلم لصحافة " ط  ا
هت إلى جريدة الشروق ثم توج با "  ير الجريدة والذي كان بدوره " غائ ية على مد  العرب

 فحظيت بالستقبال ومناقشة المر من أجل تصحيح الموقف ولكن لم اعرف اسم مصدر
الخبر المني .

 سواء اكان معتقل وحاصلة القول في شان ولدى عبد القهار انه مهما يكن من أمر ولدى
سؤولية ني احم�ل الم بل فإن تى في الج  الكاملة او محجوزاn في مكان ما او مقتولn أو ح

سكرية ذلك لن قادة هذا اجهاز سها جهاز المخابرات الع لسرطاني هم للسلطة وعلى رأ  ا
لية للبلد  لسلطة الفع اكل ل روح ا هي هي سسات ف اقي المؤ ما ب ها او ، وأ مى في xمجرد د 

لسلطة نه ا كم ا خر وبالتالى فجهاز المخابرات بح لية وعرائس قراقوز ل تxقدم ول تxؤ  الفع
 في البلد مسؤول عن جميع اشكال التعبير الساخط والمتمرد على النظام والذين ارتضوا
سسات الدولة يتحملون ساء مؤ لسرطاني من رؤ هة لهذا الجهاز ا  ان يكونوا واج

. nالمسؤولية القانونية ايضا
هد والقرائن مع الدلة والشوا اصة واج تي الخ قت الذي ما زلت أتحرى بطريق  و في الو

فى طف او اخت لتي اخت ستدرج لقف على الظروف الغامضة ا ها او ا  ولدي عبد القهار في
لسابق ذكره والذي يحمل في لخبر المزعوم اعلمياn ا عد ا اته ان محمد كشاد لسيما ب  طي

 المهمة سلم نفسه لمن كلفه المدعو عبد ال قام بمهمة اوكلت اليه بطريقة ما وعندما نفذ
.  بالمهمة

أمر ولدي عبد القهار وإذا بي أصدم  بصدمة اخرى ان قلت في الوقت الذي كنت مهتماn ب
 الجمعة المحل التجاري الذي كان يقوم بتسير شؤونه أكبر أولدي عبد الفتاح تعرض يوم

ية عالية ها تدل على احتراف قة فريدة من نوع سطو بطري لية سرقة و ين ، وكأن لعم  الذ
 السرقة بحيث افرغ قاموا بعملية السطو كانت وراءهم جهة تحميهم وهم يقومون بعملية

حل مxس�ح اء سرقت وكأن الم فه الشي عق وأت تى المل اته ح حل من كل محتوي سحا الم  م
  مليون بعضها ما زال ديناn ينتظر تسديده في القريب العاجل80وتقدر محتوياته بحوالي 

.
 ولدي عبد أمنع فيه من العودة الى الوظيفة لكتساب لقمة العيش يمنع ففي الوقت الذي

صودة لية مق قة صارخة تدل على أن العم شه بطري مة عي سب لق به ما الفتاح من ك  ، أش
 بصمات تدل تعثر على إلي� وحتى عندما حضرت الشرطة العلمية لم يكون برسالة مشفرة

ها على مت ب لتى ت قة ا هين الى الطري طة والتحريات مشدو قى رجال الشر اعل و ب  الف
اعل نا ف ما أ لسطو وسوف اواصل البحث و التحري في هذه القضية ك لية ا لسرقة وعم  ا

القهار حفظه ال وسائر أولد المسلمين. بشأن ولدي عبد



نا هذا بعض ما أريد ان أطلع عليه الرأي العام داخلياn وخارجياn وهو  قليل من كثير . . وأ
من  عت الث حد ودف ضت النظام أثناءالحزب الوا ني عار كر ان سنوات5ل أن  سجن ،  

  سنة سجناn تامة مع الممنوعات العشر12أثناء التعددية ودفعت الثمن  وعارضت النظام
ضت النظام ية ، وعار مة الجزائر قة حل الز اصة في طري لسجن خ جي من ا عد خرو  ب

صراn على أن جب م لحل ي لسلم ا ضت ميثاق ا  أن يكون سياسياn و عادلn و شاملn ، وعار
طى نه يع صالحة ل نع والم ساداn ويم ساداn وإف لتي عاثت ف سكرية ا مة الع صانة للطغ  الح

سة ق من ممار لح صحاب ا ستورا ا عة شرعاn ود هم المشرو سانية وقانوناn حقوق  ، وإن
 وكأن القصد من الميثاق هو حماية المجرمين 26،45،46   ما في الميثاق المادة وألعن

 ثم اختيارهم الشعب بمحض ارادتهم مرتين : وإدانة الذين العدالة والحقيقة والفلت من
  الملغاة ل1991مرة في النتخابات البلدية والولئية ، ومرة في النتخابات التشريعية لـ 

ما لسلم بانتخابات مماثلة وإن يب . . . . ان ميثاق ا مع والتعذ صاص والق ابة والر  بالدب
صمة تبر و صالحة يع عل الجلد والم نه ج يخ الجزائر ل  عار في تار

ية ية ضح صانة لجرائم ل تزول جلداn والضح طى ح  والظالم مظلوماn والمظلوم ظالماn واع
الجائر . بالتقادم ول بمثل هذا الميثاق

ها  قذ في عدد هت لى جريدة المن قد وج سؤالn وهذا12وأخيرا أقول ل عد أن تعرض    ب
 حادث القتحام واقتحام مفاده ، في رأيكم ما هو المقصود من وراء منزلي لعملية اعتداء

سية شن حرب نف يد و ثل في التهد ضح يتم صد وا   يراد من وراء ذلك فقلت : " المق
 وسط الهل إحداث موجة من الفزع والهلع استفزاز الدعاة ومن ورائهم استفزاز المة ثم

 الى محاولة أن الهل قد تعرضت الى تهديدات عبر الهاتف كما تعرض ابنى والولد علما
  يمكنهو : هل تتصورون أنه نقله لمدرسة " . والسؤال الخر إختطاف مما دعانى الى

قة الدعوة الىأن  شك ان طري عد الذي حدث؟ . الجواب : ل  يكون هناك إعتداءات أخرى ب
 فأنا أعد . .  ليست طريقاn مفروشة بالورود والرياحين إنما هي طريق مليئة بالشواك ال
كن ان هذه ما يم سبة ل سيطة بالن لية ب حن على العم ستقبل اليام ون  نتعرض له في م

في من هذا الحدث هو ها : " موق ين" . وقلت يوم سنا فداء لهذا الد ستعداد أن نقدم أنف  ا
قف الشرع الذي نا" . قلت هذا مو نا وأولد سنا وأهلي لنا الدفاع عن انف  سنة الذي خ̂و

 . ليعتبر من يريد العبرة أو كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  و اكرره اليوم1990
الوكيل . وحسبنا ال ونعم

 
بن حاج علي


