
قضية الشاب محمد بابا نجار
أو عندما يصير جهاز العدالة الخطر المحدق بكل الجزائريين

  حدثا فريدا من نوعه، ليس على المستوى المحلي فقط2009 جانفي 03شهدت مدينة غرداية يوم السبت  
 ولكن  على المستوى الوطني، ربما سيكون بادرة أمل في إمكانية مقاومة الظلم واللعدالة لكل الجزائريين،
 ويتمثل في انتفاض سكان غرداية ضد الظلم وضد استعمال العدالة والتلعب بها، وفي مشهد نادر من انتشار
نة مل للتجار مدي يث شل إضراب شا سان، ح فة الدفاع الفعلي على  حقوق الن سياسي وتطور لثقا عي ال  الو
ع سلمي ة،  في تجم ي ين من مختلف العمار إلى أمام مجلس قضاء غردا قل اللف من المواطن ية وانت  غردا
قيق صرارهم على تح هم و إ عبرين عن تضامن با نجار، م مد با مة الشاب مح سبة إعادة محاك خم، بمنا  ض
 المطلب، الذي ل نقاش فيه ول تراجع عنه وهو حق الجميع في محاكمة عادلة، وهذا بإظهار الحقيقة وتحقيق

با نجار، ة في قضية الشاب محمد با نة صغيرة من معاناة المواطن الجزائريالعدال    وتمثل هذه القضية  عي
من جهاز العدالة في بلده، وتتلخص ما صار يعرف بقضية محمد بابا نجار فيما يلي:

غ من العمر ية مسقط رأسه، كان يبل با نجار الساكن بغردا دما وقعت في 22الشاب محمد با  20 سنة، عن
  حادثة العتداء على السيد: بازين إبراهيم العضو المعروف1427 رمضان 17 الموافق لـ 2005أكتوبر

 في منظمة الهلل الحمر وفي حزب الفافاس سابقا، ففي حوالي الساعة الثامنة ليل أي ساعة بعد الفطار،
تعرض  إلى رش]Z بالبنزين ثم الحرق وهو في طريقه إلى المسجد.

ين نه "تعرض للهجوم من طرف شخصين مجهول ية للشرطة ا ستشفى، صرح الضح  على سريره في الم
ملثمين ولبسين السود واللذين هربا على متن دراجتين ناريتين".

با نجار بشير والد محمد2005 أكتوبر 23غداة وفاة بازين أي يوم  سيد: با  ، تقدمت الشرطة إلى دكeان ال
ه في دية، إذ كان متواجدgا في مكان عمل با عن تراب البل ير غائ مد، كان هذا الخ ية مح بت منه رؤ  وطل

 كلم عن غرداية.60مزرعة ببلدية "زلفانة" التي تبعد حوالي 
  أكتوبر، حضرت الشرطة إلى24سلمت الشرطة الستدعاء لوالد محمد للمثول أمامها، لكن في الغد أي 

 2005 أكتوبر 27منزل الوالد ومعها أمر بالتفتيش. بعد عودة محمد من العمل وعلمه بما حصل  تقدم يوم 
 أين وجهت له تهمة القتل مع سابق الصرار والترصد ووضع رهن، إلى مقر الشرطة المركزية بغرداية

 التوقيف للنظر لمدة أربعة أيام، تعرض خللها إلى الستجواب المستمر والمتواصل، حيث لم يتوقف محمد
 من التأكيد عن براءته وعدم وجود أية علقة له بالجريمة ول بالضحية الذي ل يعرفه إطلقا، بعد توقيفه،
 قدeم إلى وكيل الجمهورية ومن ثم ادخل سجن غرداية، حيث وضع في عزلة تامة لمدة ستة أيام كاملة تحت

الضغط البسيكولوجي الرهيب ومنع من أيe اتصال بوالده أو عائلته وكذا محاميه.
  بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء غرداية، حيث نطق2006 جوان 06حوكم محمد بابا نجار يوم الثلثاء 

 بالحكم في حوالي الساعة الثامنة مساء وهو العدام، بدون أي وجه حق، بدون أي إثبات أو قرينة، و بدون
 أي دليل، في قضية تفضح الستعمال المفضوح لجهاز العدالة، وقد جابهت الشرطة وقوات التدخل السريع
د منذ الصباح، بتسخيرة من الوالي )موجودة( - مظاهر الستنكار والسخط هبة الستعدا نت في أ تي كا  - ال
نة و ضا للها ذين تعر يه ال عم المحكوم عل ديد، طال والد و قا بقمع ش ير معقول إطل كم الغ  ضد هذا الح
 الضرب وبالضافة إلى ذلك قبض عليهما، ووضعا رهن التوقيف للنظر إلى حوالي الساعة الثانية صباحا!!

؟؟2004هل هي محاولة لتعفين الوضع، هل هي محاولة لعادة سيناريو أحداث غرداية 
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 جملة من ا لسئلة تفرض نفسها ما هي هذه التجاوزات ولماذا استمرار هذه الخروقات
المقصودة في كل مراحل القضية؟؟ ولماذا  هذا السيناريو وهذا الخراج الرديء؟

نب القضائي:-1 باالجا ين، إلى محمد با هيم باز سيد: إبرا تل ال مة ق سب جري ل يسمح بن ي يس هناك أي دل   ل
نجار، وهذا ما نستخرجه بالتتابع من التحقيق والتحقيق القضائي والمحاكمة.

:الت>حقيق
  نلحظ وباستغراب عدم جدية التحقيق، - وكأن المر محسوم مسبقا:•
مة ليلة1 دية لمكان الجري نة ج قيق ومعاي طة تح مة، لم تجري مصالح الشر عة الجري غم من بشا  . بالر

واكتفت بالتصريح   "لم نعثر على إي شيء يفيد التحقيق"!!  وقوعها،
ية2 ة في رش الضح ستعمل ين الم ها قارورة البنز فسه!! ومن مع العينات بن ية داود بج بن الضح  . قام ا

!!يومين بعد الجريمة-حسب تصريحاته  -وسلمها لرجال الشرطة 
. عدم السؤال أبدا أو البحث عن الجاني الثاني، الذي أكد وجوده الضحية ليلة الجريمة قبل وفاته.3
مد للتعرف على4 با نجار مح هي صورة با ل صورة واحدة و ية للشهود، إ ية القضائ  . لم تقدم الضبط

.المشتبه فيهم
، اعتمد على نوعين من الدلة كما يلي:  كدليل إثبات في التحقيق•
ديدالقوال-1 ققين، لتر ست�غلe من طرف المح سم" ا ين قا صر "بز ية القا لحد أبناء الضح  : 

 تصريحات متناقضة للقاصرين -اللذين استدعيا بناء على معلومات قدمها ابن الضحية "قاسم"
هيم طباخ"، اللذان يبلغان من العمر أربعة عشرة وخمسة  -: "زكرياء دادي اوعيسى" و"إبرا

  قال له أنه رأى محمد بابا نجار قرب المسجدبأن الخرعشرة سنة،  كل واحد منهما يجزم "
، كي يتخذوها كدليل على التحضير للجريمة."يومين قبل العتداء 

 والموضوعة تحت الختم عند تفتيش المنزل العائليالشياء المحجوزة-2
هنا يجب التمييز بين نوعين من الشياء التي احتفظت بها الشرطة:

 وعاء البنزين الذي وجد تحت مغسلة اليدي في حديقة المنزل.من جهة أولى:
عة مة، نظرا لطبي هم اكتشفوا أداة الجري فهم منه أن بأ تحت المغسلة "، لي ستعملوا تعبير: "مخ  المحقeقون ا

 أداة الجريمةقتل حرقا(، حيث أن الجمع بين  السائل والذي بالضرورة ر�بط بطبيعة العتداء )الضحية
.ومكان الكتشاف يعطي اسم الجاني

 ومن جهة ثانية:
ية  سم فدرال ير بباز"، با صدرية تطالب بإطلق سراح "خض  -FFSها المحققون تحت ية، وضع   بغردا

ية  ل في حزب الفافاس، س�جن خلل أحداث غردا ض ير منا تم، هذا الخ تي تعود إلى2004الخ  ، ال
ية سفية لمدير سات التع ة بسبب الممار لمن، مظاهرات سلمي ع بها أعوان ا م تي ق ية ال  الوحش

التجارة،ومراقبة السعار.

- بالضافة إلى الصدرية، وضع تحت الختم مجلة "نير اوغلن" التي تصدرها فدرالية الفافاس بغرداية.

2 قضية محمد بابا نجار



يل على النتماء ما الدل طة ه صدرية والمجلة بمنظور الشر تم أي ال ة تحت الخ ع  الشياء الموضو
للفافاس، و تقديمهما بهذه الصورة من طبيعته أن يشكل أدلة اتهام تدين محمد بابانجار!!.

 وفي نفس الوقت الذي يقود فيه هذا المونتاج السخيف والمضحك للحداث إلى إثبات التهمة على محمد،
يجب الحتفاظ  بمحاولة تجريم حزب سياسي.

  رفض المحققون الخذ بعين العتبار تصريحات محمد وكذلك والده وعمه و كذا  وكدليل للنفي:•
 بعض من أفراد عائلته، الذين أجمعوا كلهم على تواجد محمد معهم ساعة الجريمة في الطرف

الخر من البلدة يفطرون عائليا في منزل العم.
وبنفس الطريقة لم يؤخذ بعين العتبار عدم وجود رابط بين الضحية ومحمد.

 ومن كل هذا نستنج أنeه بالنسبة للشرطة، الغياب الواضح لدافع ارتكاب الجريمة، يجب أن ل يظهر في
الملف.

في التحقيق القضائي لم يغير محمد من أقواله في مختلف مراحله.التحقيق القضائي :

ة من طرف  كأدلة إثبات:-1 قدم ضة الم صريحات المتناق عا للت سم" تب ية" قا بن الضح خد بشهادة ا   أ
الولدين اللذان لم يتعرف أي منهما مباشرة على محمد أمام المسجد.

قبت تي أع با ومختبئا خلل اليام ال نه كان هار مد وكأ قيق: يقدم مح ضي التح ير قا سب تقر  ـ ح
الجريمة.

ستعمال ند ا يل إثبات، ع قيق كدل ضي التح سه قا eخل المنزل العائلي كر ين الموجود دا  ـ وعاء البنز
التعبير "مخبأ" المذكور في تقرير قاضي التحقيق.

ير وغلن " ها إطلق سراح مناضل في الفافاس، وكذلك مجلة "ن تي يطالب في  ـ أخيرا الصدرية ال
المحجوزة في منزل محمد اعتبرت كأدلة إثبات.

 التحقيق القضائي لم يأخذ بعين العتبار:  وكأدلة نفي:-2
الواقع المؤكد لحضور محمد بابا نجار الطوعي إلى مفتشيه الشرطة، -
غياب العتراف،-
 تناقض الشهادات وغياب أي شهادة مباشرة تتعلق بتواجد محمد من عدمه يوم الجريمة وكذالك-

السeاعة قبل وبعد حدوث هذه الخيرة،
مة المقدeمة والمؤكeدة من طرف بعض أعضاء- جد في مكان آخر وقت حدوث الجري  حجة التوا

 العائلة، وكذا لم يقم قاضي التحقيق بإجراء أي تحقيق أو بحث لثبات تواجد محمد في الطرف
.ما يجعل وبكل بساطة مشاركته في الجريمة أمرا مستحيلالخر من البلدة، وهذا 

نة، إذ أن- مد والذي عرض إلى خبرة مقار ين المحجوز في منزل مح  كذا محتوى وعاء البنز
هر هيم. ب"، اظ ل في حرق "إبرا ستعم ين الذي ا ها للبنز نت مع مثيلت سائل قور�  مركبات ال

  " والتي أكد وأثبتDGSNالتحليل المقارن للمادتين والذي جرى في مخابر المن الوطني "
..عدم تطابق المادتين
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ذين دين ال ين الوحي هما الدليل صدرية والمجلة ( و تي النتماء للفافاس ) ال قى أخيرا إل علم  إذgا ل يب
 أعطيا للتحقيق القضائي السس للثبات التهم والتي تأخذ جذورها من رغبة المؤسسات المنية وضع

حد نهائي لظهور وبروز توجه سياسي جديد - حزب الفافاس- غير مرغوب فيه إطلقا في المنطقة.

غرفة التهام ساقت نفس العلقة  والتي ربطت  بين الجريمة و الفاعل المحتمل والنتماء للفافاس.

المحاكمة  :

 عززت المحاكمة وفي جميع أطوارها،  التوجه المتبع من طرف تحقيق الشرطة و الذي دعeمه قاضي
التحقيق،وكانت كل هذه التجاوزات والخروقات لتجريم المتهم:

مة.1 لساسي للتهام لم يستدعوا وبالتالي لم يحضروا للمحاك صر ا صرين العن  شهود الثبات، القا
لمواجهة أسئلة الدفاع.

مد عنده ساعة وقوع.2 جد مح ه عن توا صريح مد" لم يستدعى ليدلي بت عم مح في، " هد الن  شا
الجريمة، إل في أخر لحظة وتحت إصرار شديد من المحامي.

د عن مكان تواجده.3 م سؤال على مح سة - أبدا ال يس الجل ضي- رئ  بالتوازي مع دلك لم يطرح القا
 ساعة وقوع الجريمة وبهذه الطريقة المتهم لم تتح له الفرصة لكي يصرح علنيا عن حجة تواجده

في مكان آخر وقت حصول الجريمة، و في ماذا تتمثل؟
 - ولم يجر البحث أو السؤال أبدا عن الجاني الثاني الكيد وجوده حسب تصريحات الضحية قبل.4

وفاته.بالعبارة الصريحة " شخصين ملثمين لبسين السود، فروا على متن دراجتين ".
تبرات ".5 يو مخ ها تقن تي أجرا خبرة ال ير المقارن لل ية،"،DGSNالتقر سة العلن   لم يقرأ في الجل

سلح ين –  مد، والبنز ين المحجوز بمنزل مح بق بين البنز ير غياب التطا كد هذا التقر يث يؤ  ح
الجريمة- الذي استعمل لرش وحرق السيد: بازين إبراهيم،

 رفض رئيس الجلسة ومنع محامي المتهم من مناقشة تقرير قاضي التحقيق، بدعوى عدم تسييس.6
!! القضية

تي ذكرت في شة، و ال ها للمناق سياسية دون طرح فع ال سها الدوا سان رئي مة وبل ست المحك  وبهذا كر
قتل مع سبق الصرار با نجار مذنب بارتكاب جريمة ال ية، و إعلن محمد با  التحقيق كدلئل إثبات كاف

والترصد والذي حكم عليه بالعدام.
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  ويتواصل مسلسل الظلم والضطهاد واستغلل جهاز العدالة ضد محمد بابا نجار:-2

يخ - يه بالعدام بتار كم عل عد الح مة06/06/2006ب قض لدى المحك عن بالن  ، تم بعده مباشرة الط
سمبر صدر قرار في دي قب   عد طول انتظار وتر يا وب كم العدام وإعادة2007العل قض ح   بن

 المحاكمة في مجلس قضاء غرداية، عمت الفرحة والبهجة عائلة محمد بابا نجار وأصدقاؤه وسكان
ة مستقلة سان وصحاف ع عن حقوق الن نا من ناشطين قي الدفا ية وكل من وقف معه تضام  غردا
مل، قة أ صبر و بار مة بفارغ ال ع في انتظاره يوم إعادة المحاك ي ية وكان الجم صيات وطن  وشخ

  في مجلس قضاء غرداية وفي ذلك اليوم ظهرت كل03/06/2008وأخيرا أعلن عن ذلك لتاريخ 
سان : إذ لم سط حقوق الن مل لب طن الجزائري وخرق كا  سادية واحتقار جهاز العدالة للموا
ية با نجار يوم المحاكمة لنه وبكل بساطة تم إخفاؤه عمدا بين المؤسسات العقاب  يحضروا محمد با

يخ  عد ترحيله بتار كي يكون13/05/2008ب ية بدون أي تفسير أو مبرر ول من سجن البرواق   
 الحتقار والسادية كاملة كان التنصل والتهرب عن الجابة وبكل ازدراء وغطرسة عند بحث والده

أو محاميه عن مكان تواجده !!
  نظرا لغياب المتهم محمد بابانجار أمر03/06/2008مع التذكير أنه عند تأجيل المحاكمة بتاريخ -

كن بعد ثلثة أشهر من يوم تأجيل ية ول ستكمال إجراءات ترحيله إلى سجن غردا يس الجلسة با  رئ
ذ بقي ية إ ية ،لم يصل محمد إلى سجن غردا ه من سجن البرواق عة أشهر من ترحيل  المحاكمة وأرب

  وهذا ما اضطر محمد القابع بسجن الجلفة في حالةعالقا بسجن الجلفة بدون أي مبرر أو تفسير؟!!
 نفسية يرثى لها بعيدا عن العائلة وتحت ضغط مسلسل التجاوزات والظلم المستمر الذي يهد الجبال

مر  غ من الع يف بشاب يبل سة قام خلل شهرأوت24فك في خطوة يائ سنة و ل في2008    بالدخو
 إضراب عن الطعام ومطلبه الوحيد هو ترحيله إلى سجن غرداية وهو حقه القانوني والعادل، ولكن

 فقد استمر الضراب لمدة ستة عشر يوم كاملة شارف فيها على الموت نقل علىل حياة لمن تنادي 
  ولكن دون جدوى ولم يستجب لمطلبه ولم تخبرإثرها مرتين إلى المستشفى في حالة ضعف شديدة،

سان، يحدث كل هذا في سط حقوق الن مل لب ة في انتهاك كا صحي ته ال ته بتردي وضعي تى عائل  ح
قف هذا الضراب مع دخول قد أو ية، و عة لدولة ديمقراط سسة تاب في مؤ ين و حد والعشر  القرن الوا

شهر رمضان وزيارة والده له.
 أسفر تبني المنظمات الحقوقية لمعانة هذا الشاب و الضجة العلمية إلى ترحيله إلى سجن غرداية،-

ية  صوله إلى سجن غردا ستمرا  فبمجرد و كن يبدو أن قدره مع المعاناة والظلم مازال م  تعرضول
سجن بل مسؤول في ال ين قد قدمإلى ضرب مبرح وتعذيب من ق لستاذ أحم يه ا  ، مع العلم أن محام

ية مر فوق ل هي أوا ه نا هذا. جة إلى يوم قيت دون نتي كن ب ة ضد هذا الجلد ول ي هة المعن  شكوى للج
 لتحطيم معنوياته وإذلله وقهره قبل المحاكمة؟ وأيضا انتقاما من الضجة العلمية التي أثيرت حول
ثل هذه د في م ستبع صرفا منعزل- وهذا م لمر ت ما إذا كان ا ية؟ أ سسات العقاب ين المؤ  إخفائه ب

الحالت، فلم التستر عليه؟؟
  وكما ذكر أعله فقد شلت مدينة غرداية2009 جانفي 03مرة أخرى حدد تاريخ إعادة  المحاكمة ب-

 بإضراب شامل وتجمع سلمي ضخم أمام مجلس قضاء غرداية تحت شعار واحد وهو إظهار الحقيقة
ها ية من مة شخصيات وطن قد حضرت المحاك جل محكمة عادلة و با نجار ومن أ  في قضية محمد با
 الستاذ بوشاشي مصطفى رئيس الرابطة الجزائرية من أجل الدفاع عن حقوق النسان والسيد طابو
دين سيدهم وهيئة الدفاع ية والدكتور صلح ال هة القوى الشتراك سكرتير الول لحزب جب يم ال  كر
يت سعيد، أ.مزيان، ين ن، أ.آ شي م، أ.أحم لساتذة: أ.بوشا ين ا ين متطوع ة من ستة محام  المشكل
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 أ.حموش وأ. شيخي ولكن جهاز العدالة أبى مرة أخرى إل أن يظهر انصياعه التام للسلطة التنفيذية
حيث طلب ممثل النيابة التأجيل )مرة أخرى( إلى الدورة الجنائية المقبلة بحجة عدم توفر المن!!

  الخلفية السياسية للمحاكمة أو لماذا  هذا السيناريو؟ وهذا الخراج الرديء:-3

 شكلت السباب السياسية، الخلفية لهذه القضية الجنائية، دون أن تظهر بصراحة خلل المحاكمة، فعندما
دية المحجوزة ضو سابق في حزب الفافاس - بالشياء الما هيم (-ع ية ) ب.إبرا صية الضح بط شخ تم ر  ي
 ذات الطابع السياسي ـ مجلة دورية للفافاس، وصدرية مكتوب فيها شعار تضامني مع مناضل من نفس

ية  حل الجراءات2004الحزب مسجون في أحداث غردا ين العتبار في مختلف مرا تي أخذت بع   - وال
القضائية، يحاول من خللها اليحاء بأن القضية هي تصفية حسابات داخل فدرالية الفافاس ل غير.

ين في الفافاس؟ سؤولين فدرالي ير مكيدة لليقاع بم سياسية تدب سلطات ال ع هل حاولت ال ق كن في الوا  ول
ية سياسيين لفدرال ية أن تضع حدgا للنشطاء ال سية والقانون كن بمختلف المضايقات البولي دما لم تتم  وهذا عن

ة بعد أحداث  ي ية بغردا هة القوى الشتراك سلة محمد2005-2004حزب جب  ، هذا ما نستخلصه من مرا
فر سليم نفسه و في مخ في اليام الولى لت مة و قبل المحاك ها من سجنه. ف ستطاع إخراج با نجار الذي ا  با
ية حد إطارات الحزب في غردا ته وهو إلصاق التهمة بأ  الشرطة جرت مساومة تتضمن وضع ثمن لحيا

 وهو الخيط الذي يكشف المكيدة المحاكة بإحكام، والتي طالت، 2004الذين اعتبروا مسؤولين عن أحداث 
كل الجهاز القضائي بمختلف مؤسساته.

ية  قمع المسلط على2005-2004أحداث غردا  ، ثم الحكم بالعدام على متعاطف مع الفافاس، سبقه ال
سياسية لخروج حزب الفافاس سلطات ال ية، يكشف في وضح النهار عن رفض ال ية غردا  إطارات فدرال
حد إطارات الفافاس ية إلى أ ية بغردا يل الجمهور قة القبائل، ألم يصرح وك هي منط يم محدد و  من إقل
ية؟"، وكذلك "إذا أردتم أن تخرجوا ية: "ولكن ماذا يفعل القبائل هنا في غردا  المسجونين في أحداث غردا

من السجن فيجب أن ل يحضر إطارات الفافاس الوطنية يوم المحاكمة!!".

:الخلصة  

 بما لمن الدراسة المعمقة والمتأنية لهذه القضية وحيثياتها والظروف المحيطة بها وتحليلها منطقيا نصل و
شك  ية: يدع مجال لل يء-إلى القناعات التال غم من كل ش عب الذي بالر ين الش وجود هوة سحيقة ب

 بطالة،فقر،معاناة يومية مستمرة،و قمع للحريات- مستوى الوعي عنده  يزداد يوما بعد يوم وسلطة بمختلف
كل فكر الحادي ونظام ال ية وال هد الدكتاتور يش ع ية مازالت تع صة قضائ ية وخا ذية وتشريع ها: تنفي  أوجه

 ، إلى مخفر27/10/2005 تقدم الشاب محمد بابا نجار-المواطن البسيط- من تلقاء نفسه يوم المني، فعندما
 الشرطة بغرداية للستفسار عن الستدعاء الذي وجده بمنزله بعد عودته من العمل– حالة يمكن أن تقع لكل
من أغرب سلطة -  جه ال حد أو يه جهازا – أ خل بقدم ه قد د ن قا أ هنه مطل طن جزائري- لم يتبادر إلى ذ  موا
سائدين في أغلب الجهزة فساد ال ية والرشوة وال فة إلى البيروقراط في العالم، فبالضا ية    أجهزة القضائ
سلطة مر وإرادة  ال ة في الجزائر بالرضوخ التام لوا يز جهاز العدال ة في بلدان العالم الثالث، يتم ي  القضائ
سابات صفية الح سلطة ،لت بيد ال يع   قمع والردع المثلى، والط بة آلة ال ثر من ذلك صار بمثا ذية وأك  التنفي
كر حر أو مطالب بالحترام قي أو صاحب قلم مستقل وف  ومحاولة القضاء على نشاط كل معارض حقي
د في س ستمرار النظام الفا ة في ا سي لسباب الرئي د من ا يد أن هذا الجهاز يع سان والك  الفعلي لحقوق الن
 الجزائر، أي أن هذا الجهاز صار في وضعه الحالي بمثابة الخطر المحدق بكل المواطنين  الجزائريين، وما
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بة  بة المتأخرة جدا المرت من 100المرت سنوي134  ير ال سب التقر ستقللية القضاء ح يا في مجال ا   عالم
للمنتدى القتصادي العالمي إل دليل آخر...

لهذا كله يجب أن نعمل جميعا من أجل:
ايا وخلفيات هذه القضية، مع- ابا نجار وهذا بكشف حقائق وخب  ضمان محاكمة عادلة للشاب محمد ب

إشراك وفتح الباب لكل الشخصيات والفعاليات التي ترغب في ذلك على المستوى الوطني والدولي.
خل جهاز العدالة،على- لتي تكشف الخروقات والتجاوزات دا يق  ملفات القضايا ا  إحصاء وجمع وتوث

المستوى الوطني.
 إيجاد آليات لمتابعة ومحاسبة ثم معاقبة المتسببين في هذه الخروقات والتجاوزات مهما كان منصبه-

داخل جهاز العدالة أو من خارجه بعقوبات صارمة وردعية.
لسياسية النزيهة والصحافة المستقلة لمسؤولياتها الكاملة-  تحمل الطبقة المثقفة الواعية،والطبقة ا

ق كل الحقوق البة بالحقو سان وكذلك وجوب المط افة وجوب الدفاع عن  حقوق الن شر ثق  في ن
ير هذا طن، وتأطيره لتغي لسياسي لدى الموا عي ا ستوى الو ع من م ف يل والر لسلمية لتفع  بالطرق ا
صادية ية، القت ية والتعليم ين، الثقاف يع المياد نه من كوارث في جم تج ع ما ن  النظام القائم - و
لسياسية - بالطرق ية و ا اصة القضائ ية،وخ لصحية والبيئ ية،ا ية والخلق لصناعية،الجتماع  وا

السلمية والقانونية. 
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