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قضية محمد بابا نجار

 أو المؤامرة والحرب القذرة للقضاء على كل مطالبة بالحقوق
والحريات

جار- با ن عادة محاكمة  الشاب محمد با عد طول انتظار وترقب برمجت إ  ب
عاء -  يوم الرب سابقا  عدام  يه بال كوم عل لس 2009ماي  27المح  في مج

مرة مة  لل عادة المحاك يل إ عد تأج هذا ب ية و من غردا بدل  ية،  ضاء المد  ق
يخ  ية بتار " 03/01/2009الثان " لب  في ط جاء  ما  ك ية عي أمن دوا ـ  ظرا ل  ن

.!!النائب العام

ها مدى تجند السلطة بمختلف أجهزت  وتعتبر هذه القضية مثال حيا عن 
سلمية بة ال ظاهر المطال من م هر  لى أي مظ ضاء ع ستوياتها، للق  وم
 بالحقوق، فبمجرد ظهور تيار جديد وقوي في منطقة غرداية يدعو ويعمل
هة حزب جب سخ  عد تر صة ب يات، خا بالحقوق والحر سلمية  بة ال  للمطال
طة ية بالمنطقة وعلى رأسها الراب قوى الشتراكية والمنظمات الحقوق  ال
 الجزائرية للدفاع عن حقوق النسان، عملت السلطة على قمع وترهيب
جاجي يار الحت هذا الت يادات  سجن ق ثم تله  شطاء  ضلين والن  المنا

ثائر سلمي وال ية ال حداث غردا سبة أ هذا 2004، بمنا فة، و  المعرو
يار في بالقبض ضد هذه القيادات، للقضاء على هذا الت مر   باستصدار أوا

سلطة.  سابات ال كن ح ول جاورة ناطق الم لى الم شاره إ بل انت هده وق  م
فاف من الت هذه الحداث  يث زادت  لذريع، ح شل ا باءت بالف ها   وتخطيطات

لى.  سلطة إ جأت ال عا ل كان متوق ما  وك يار هذا الت حول  مواطنين   ال
" سيلة" تبرر الو ية  الغا لزلي  شعارها ا قذرة و مة ال ساليبها القدي  أ
" "  " يس" الرا و  حة بن طل جازر  حداث وم سية وأ يالت السيا  كالغت

" - سلطة" ها  ال جأت إلي ثة ل ية خبي مؤامرة جهنم في  ، ف يزان غيل كة  الرم  و
يا -  هم نهائ ضاء علي جاجي والق يار الحت هذا الت يادات  سمعة ق يخ   -لتلط

 " لرش" عرض ل ين ت ح يم ين ابراه بز حوم  ضحاياها المر لى   كانت أو
فذها ية ن ها احتراف ها أن قال عن ما ي قل  قة أ حرق بطري ثم ال  بالبنزين 

 " صريحات" سب ت ح ناريتين جتين  تن درا لى م فرا ع ين  صين ملثم  شخ
ما هم ظل شاب المت ية ال ضحية الثان كانت ال فاته و بل و يومين ق ضحية   ال



لى  ها إ عود وقائع لتي ت كة وا ضية المفبر هذه الق في  جار  با ن مد با  20مح
توبر  عن 2005أك سار  شرطة للستف صالح ال لى م سه إ قدم بنف ين ت  ح

عذاب يم و في جح يش  هو يع لوقت و لك ا نذ ذ له وم موجه  ستدعاء ال  ال
 مستمر، حيث تعرض للستنطاق المتواصل والضغط والتعذيب النفسي

 وهذا لمساومته، بالفراج عنه مقابل إلصاق تهمةالرهيب والعزل  
  وهو ماالتحريض على القتل  بقيادي التيار الحتجاجي بغرداية،

سنه  صغر  كذلك  هائل و ضغط ال من ال بالرغم  شدة  ضه ب !!21رف  سنة 
قارير قاضي قارير الشرطة القضائية وت  وهذه المساومة نجد آثارها في ت

التحقيق، 

.../...

.../...

له أسئلة مباشرة عن معرفته لقيادي حزب جبهة القوى   حيث وجهت 
حزب صدرها ال لة ي لى مج يازته ع تبر ح ية، واع ية غردا شتراكية لفدرال  ال

طوار التحقيق!!  كل أ في  كان مصرا  و مة  في الجري تورطه  بات ل  كدليل إث
عن براءته التامة من هذه الجريمة البشعة.

يدف جار  با ن مد با شاب مح لموال مة  من لجري هذا الث نا  لى يوم يا إ  ع غال
سي ظام بولي من ن مؤامرة دنيئة  ضحية  نه  بالرغم م صار  ها، إذ   يقترف
صة لة وخا لف أجهزة الدو نة ومخت كل الوسائل الممك  قمعي، يستعمل  
 جهاز العدالة، لتصفية كل مناضل أو ناشط يطالب بالحصول على الحقوق
ستكمال يث ول ية، ح لى الهو ظة ع ضل للمحاف يات وينا تع بالحر  والتم
 السيناريو ونسج خيوط المؤامرة بمهارة وهذا للربط بين الجريمة والنتماء
لوقت وفي نفس الملف تهمة حرق سيارة  الحزبي، وجهت في نفس ا

 " مع" ية،  فاس بغردا حزب الفا من  طارين  لى إ إ يم بازين ابراه ضحية   ال
 العلم أن السيارة احترقت سنة كاملة قبل حدوث جريمة القتل ولم يتم

ما!!  وه يق  جرى أي تحق لم ي حد و لى أ مة إ توجيه الته ها   في حين
متابعان قضائيا إلى يومنا هذا!!

با نجار يدفع منذ ذلك اليوم ثمن موقفه الرجولي الشجاع إذ  إن محمد با
يخ  عدام بتار يه بال كم عل . 06/06/2006ح عرض  وت نة يل أو قري  بدون أي دل

سي عذيب النف كذلك الت ية و سة العقاب في المؤس عذيب  ضرب والت  لل
من-  بالنقض  عن  بول الط عد ق ب مة  عادة المحاك يل إ هذا بتأج صل و  المتوا

مرتين، المرة الولى بتاريخ  -   بسبب تعمد 2008جوان  03المحكمة العليا 



جده كان توا فاء م مع إخ مة  يوم المحاك ضاره  ية!! عدم إح مرة الثان  وال
توفر2009جانفي  03بتاريخ  نائب العام وهذا بدعوى عدم   ،  بطلب من ال

لى مجلس قضاء المدية!!  قل المحاكمة إ مؤخرا ن قرر  قد  و ية  المن بغردا
.2009ماي  27يوم 

ين ية والمثقف صيات الوطن ندعو الشخ سبة  هذه المنا  وب
لدفاع عن حقوق  والمناضلين السياسين والنشطاء في مجال ا
يوم قوة  ضور ب ستقلين للح صحافيين الم كذلك ال سان و  الن
لة، مة عاد في محاك جار  با ن مد با حق مح ضمان  مة، ل  المحاك
عة نذ أرب ستمر م لذي ي يب ا كابوس الره هذا ال هي  كي ينت  ول
قوق حترام الح فة ا ساء ثقا عدة لر كون القا كي ت  سنوات، ول
فة أو صية معرو كان، شخ ما  سان مه كل إن يات ل تع بالحر  والتم
 مواطن عادي، لن السكوت على التعدي على حقوق فرد واحد
كي جزأ، ول كل ل يت سان  قوق الن لن ح يع و قوق الجم هن ح  تر
نكشف ونفضح ممارسات السلطة و ممارسات مختلف أجهزتها،

.  وحتى نعمل جميعا لتحقيق التغيير الجذري المنشود يوما ما
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