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بيان للرأي العام

كر و سلين القائل:"الم سلم على أشرف المر صلة و ال سي7ء إل بأهله " و ال كر ال يق الم مد ل القائل " ول يح  الح
الخديعة في النار" و على آله و صحبه أجمعين الذين كانوا يكثرون عند الفزع و يقل7ون عند الطمع.

أما بعد،
  بالقبة )العاصمة( قد غاب عن البيت1988 سبتمبر 17أعلن للرأي العام أن فلذة كبدي عبد القهار المولود بتاريخ 

  و ليس من عادته التصرف بمثل هذه الطريقة و بعد التحري عنه و2006 أكتوبر 1 رمضان الموافق 8منذ فجر يوم الحد 
فى و بد القهار قد اخت تبر أن ولدي ع سعني إل أن أع صدقائه فل ي عض أ طة و كذا ب كز الشر ستشفيات و مرا صال بالم  الت
 أحم7ل مسؤولية هذا الختفاء أو الختطاف النظام سواء تم7 ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكلنا يعلم طبيعة المجموعات
ة في ي ساليب الجرام ثل هذه ال ها تمارس م تع و العام و الخاص يعرف أن فاصل الدولة و المجم ة في م ية المتغلغل  المخابرات

.1992اختفاء و اختطاف و تغييب عشرات اللف من المواطنين و الشباب منذ انقلب جانفي 
بد الفتاح و ين ) ع دد من أبنائي الخر قتي و ع بد القهار كان قد تعرض للعتقال رف ير فإن فلذة كبدي ع  و للتذك

  عندما اعتصمت للحتجاج  أمام سفارة الفاتيكان تنديدا بتصرفات البابا بنيدكت حول2006 سبتمبر 22يوسف( يوم الجمعة 
سيئة ضدي و ضد يف و المعاملة ال سريع الضرب و التعن دخل ال اصر الت ستعملت عن قد ا سول ال )ص( و ل سلم و ر  ال
 أولدي و استعمال العنف اللفظي خلل عملية العتقال هذه و قد اغتاض أولدي من هذه المعاملة و خاصة عبد القهار الذي
فيف من علماء ستجابة لنداء ل سول )ص( ا اصرة الر حن نقوم بمن نا و ن نف كل ذلك جراء الظلم الذي سلط علي هم بع  رد علي

 وإني لخشىالعالم السلمي و هم من أولي المر الواجب طاعتهم الذين نادوا بوجوب نصرة الرسول )ص( بيوم الجمعة 
ها بد الغفار واختفائه على أن ية اختطاف ع يس عمل ادثة لتحاول تلب سه جهاز المخابرات هذه الح خذ النظام وعلى رأ  أن يت
قمع المسلط علي خاصة وعلى السرة من طرف النظام عل عن شعوره بالظلم وال  التحاق بالعمل المسلح  في الجبال كرد ف

وأجهزة المخابرات .
 وإني أعلن أنني أحمل النظام مسؤولية هذا الختفاء أو الختطاف بطريقة مباشرة أو غبر مباشرة  وإني لعتبر

   عاما و تعرضت18هذا الفعل الشنيع محاولة جديدة للضغط علي وعلى أسرتي فلقد سجنت ظلما وعدوانا لمدة تزيد عن 
 خللها لصنوف العذاب الجسدي والنفسي  والضغوط المتنوعة التي تثقل كاهل الرجال وآخرها الممنوعات العشر التي
 مازالت تلحقني  تارة بطريقة مباشرة وتارة بطريقة غير مباشرة تضليل للرأي العام  ورغم كل ذلك أسأل ال الثبات

.والصبر والحتساب لوجهه الكريم
 إن الرسالة السياسية التي يريدها النقلبيون من خلل هذا التعدي علي المواطنين هو إسكات صوت المعارضة

 الجادة وفي طليعتها الجبهة السلمية للنقاذ  التي هي ملك الشعب الجزائري  وفرض التصور الحادي المبني علي
 النقلب علي خيار الشعب  ول مخرج للبلد من أزمتها المتعددة الوجه إل بالحل السياسي العادل والشامل والذي يعطي

. لجميع المواطنين علي اختلف توجهاتهم السياسية والفكرية حقوقهم وحرياتهم العامة دون إقصاء أو تهميش
 كما أني أدعو مرة أخرى النظام الجزائري وعلى رأسه جنرالت المخابرات أن يعودوا عن غيهم ويكفوا أذاهم

 عن الشعب الجزائري الصابر المحتسب ويرفعوا أيديهم عن جزائر الشهداء التي عاثوا فيها فسادا طول وعرضا  مما ول7د
 تربة خصبة لكل حركات الرفض والتمرد السلمي  و المسلح فالظلم مؤذن بخراب العمران كما قال ابن خلدون وإنني رغم

  سأظل بإذن ال ومشيئته ثابتا على قول الحق صارخا في وجه الظلم بجميع18كل  ما تعرضت له طوال سنوات السجن 
. أنواعه وأشكاله وسائل ال تعالى أن يقد7رني عن الدفاع على  حقوق الشعب المهضومة على جميع المستويات

.( قال تعالى :) قل لن يصيبنا إل ما كتب ال لنا هو مولنا وعلى ال فليتوكل المؤمنون
 


