
  

  
  2008  نوفمبر10 االثنین: غردایة یوم

 !! في غردایة الجزائر یتعرض للتعذیب والضرب المبرحباإلعداممحكوم علیھ 
نجار محمد مفادھا تعرض ابنھ للتعذیب والضرب المبرح، في سجن غردایة   باباشاب من والد ال شكوىتلقینا

   األغواطتحویلھ إلى سجن تم ثم، لھعائلتھة  رفضت زیارثاألنظار حیومن تم إخفاؤه عن  أسبوعینمنذ حوالي 

ت صفیة ح سابات م ع ح زب سیاس ي       ل، بابا نجار محمد قد حك م علی ھ باإلع دام ف ي ق ضیة مفبرك ة         شابوكان ال 
، 03/06/2008: دة المحاكم ة ی وم   من طرف المحكمة العلیا لتتم برمج ة إع ا     ، وقد تم نقض ھذا الحكم     معارض

، وال ذي  13/05/2008 :ی ة بت اریخ  قنقلھ م ن س جن البروا  أثناء  مرحلة، فكانت المضایقات تالحقھ في كلكن  ول
 عائلت ھ انقطع ت أخب اره ع ن    و،  ح والي ش ھر   أث ره ف ي الطری ق لم دة    اختف ى  عن غردای ة،     كلم 500یبعد حوالي   

 م ا  ،النف سي  والقھ ر  وقد تعرض إل ى أب شع أس الیب التع ذیب     -كان ذلك مبرمجا لتفویت یوم محاكمتھ     -ومحامیھ  
 اضرب عن الطعام إذوآخرھا بعد تفویت فرصت محاكمتھ عدة مرات على القیام باإلضراب عن الطعام     حملھ  

 مسؤولي سجن الجلفة أیة معلومات عن إضرابھ وتدھور حالتھ ال صحیة والت ي   أخفىو یوما، 16لمدة تزید عن  
  . المستشفى عدة مرات حیث شارف على الموتإلى أوصلتھ

 والتع ذیب م ن ط رف مجموع ة م ن       المب رح وھذه المرة بالتعدي علیھ بال ضرب    شاب،   ھذا ال  وتتواصل معاناة 
مم ا ت سبب ف ي إص ابتھ بك دمات وج روح ف ي مختل ف أنح اء          ، وبأمر م ن م سؤول ال سجن      حراس سجن غردایة  

 وظفین في خرق صارخ وواضح ألبسط حقوق اإلنسان، وخاص ة لم سجون فاق د لحریت ھ وبواس طة م         !!جسمھ  
 م واطنین متھم ین ینتظ رون     أم ن وس المة   مھم تھم المراقب ة وال سھر عل ى    ، الم واطنین ائبرضیدفع راتبھم من   

یح دث ھ ذا لم سجون مع روف وق ضیتھ       .أو محكومین علیھم بتھم مختلفة یقضون م دة عق وبتھم       ،قرار المحكمة 
ی  ة، ت داولتھا مختل  ف وس  ائل اإلع  الم الوطنی  ة والدولی  ة، وتابع ت أط  وار ق  ضیتھ باھتم  ام منظم  ات حقوقی  ة عالم   

  !!فكیف الحال مع مساجین عادیین

  مثل ھذه الحاالت في السائدعقابالالو علیھا تستر وال في السجون،ولكن یبدوا أن عدم متابعة قضایا التعذیب 
على  المری ضة نف سیا،  الب شریة  ھ ذه النم اذج   مث ل   ش جع  ، ال سجون الجزائری ة   فيوالتي ھي في تزاید مقلق جدا       

  !!االستعبادالھمجیة وأرجعتنا إلى عصور  و!!حریة على مواطنین مسجونین مارستھا بكل وتھا یإظھار ساد

 فتح تحقیق رسمي ومتابعة ومعاقب ة المت ورطین ف ي ھ ذه     ،نظرا إلى ھذا كلھ نطلب من السلطات المسؤولة     
معاقبة المسؤولین المتساھلین  ل ردعیةجعل آلیات قانونیة، و علیھمأقصى العقوباتوتسلیط  الخطیرة ةالقضی

  .الغاضین الطرف عن مثل ھذه التصرفات مھما كان منصبھمو
  :اإلمضاء
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