
 ماواجهة الطخطار: نداء ال الاوار وتنظيم الازائرييف

اقتراح لتشكيل جيعيات ماواطنة
 .غازي حيدوسي، حسي مالطي، عمر بن ذرة، ميد ليعريب

  وتوقيسسف الاسسسار1992 جانفي 11لقد تدهورت وضعية البلد بشكل عميق بعد عشرين سنة من انقل ب 
 ان تدهور الوضع داخليا والاسياق العالي يتطلبان يقظة كبي ة وتنيدا اوسع وعاجل اذا اردنسسا ان الديوقراطي.

  تدناست قمّيمه وتاريه. وكذلك من اجل تفسسادي ان تنهسسبمقطوع عن الواقعننب بلدنا الذي سجنه نظام 
 ثرواتنا الوطنية من قبل استعمار جديد يتجدد دوما ومفترس اكثر وحت ل تتعرض حيا ة ابنائنا  لتهديد أتبسساعه

ف الداخل.

 ان الوضعية مثي ة للقلق. وهي تتطلب قراء ة صحيحة ورزينة حول ماستقبل بلدنا الذي ل يب ان يكتب عليه
 ان يعيش دوما تت اليمنة وان يدفع دوما الدم غاليا ليتخلص منه، ث يعاود من جديد الرجوع السس  نفسسس
 الوضع الستعماري.ان التقييم الصحيح للوضعية وحده الكفيل باستخل ص الفسساق الاسياسسسية الصسسحيحة

والواقعية.

 تعيش الازائر وضعية خطي ة. لذلك نن مطالبون بالتجند الفعال من اجل مقاومة وطنية شعبية، مقاومة مواطنة
ومنظمة من اجل انقاذ البلد والفاظ على ماستقبل شبابه الرهون.

 هذا القتراح موجه إل كل الازائريي ناساء ورجال، عمال وفلحي، موظفي وتار، مثقفي إطارات مدنية 
 وعاسكرية، أطباء ومهنيي الصحة ،معلمي وطلبا، عمال القطاعي العام والا ص، أجراء ومقاولي، نقابيي و
 فناني وحرفيي، من يقيم ف الازائر وخارجها، إل الميع. أمام الفراغ الاسياسي والغموض ينبغي لنا أن ننظم

أنفاسنا من اجل:

رفض التدطخل الجنب من طخل ل رفض انتخابات مفبةكة باملءات غربية-

-التجند الماعي عن طريق تشكيل جيعيات ماواطنة

 -القاومة الاوطنية حاو ل حكاومة ألصيلة تقاود اللصلحات وترضر لنتخابات حقيقية تكرس دولة الفففاناون
والسيادة الشيعبية.



-تسي واناز هذا القترح من اجل تأسيس جيعية ماواطنة.

عرض الاوضيعية
 لقد كان بلدنا عرضة باستمرار للتدخل الجنب. كما أن غالبية النطقة العربية يراد لا أن تعضع للهيمنة نائيا،
 والدور القادم على إيران الت ما تازال تقاوم. إن الر ب معلنة سياسيا بالشروط المريكية والملءات المريكية
 الت تدف إل إصلح السؤساسات بدف الضعاف الدائم للشعو ب العربية من خلل  الرو ب الهلية وتعميم

الفقر والتخلف اليكلي.

إن رهانات الر ب الت اتذت شكل التهديد والبتازاز والتدخل الباشر واضحة، مهينة، ومتاسلطة هي:

-الستحاواذ على النفط

-الستحاواذ على احتياطات اليعملة ف أوقات الزمات الالية الكب ى لليعال الغرب

-إطخرضاع الشيعاوب الت ترفض اليمنة السرائيلية الت يتبناها الصهاينة والتماشية تاما فكر اليمنة الغرب.

 -قطع الطريق على أية فكرة ومشروع إلصلح  ترباوي سياسي واقتصادي من شانه أن يقاودنا إل نرضففة
حرضارية حقيقية

 لقد هيأت النظمة اليعربية "الاوطنية" منها و"السلمية: منذ ستي سنة الظروف الداطخلية لستيعمار جديففد
عن طريق الديكتاتاورية والرشاوة والستبداد والتقسيم.

 -بعد أن أخفقت الدول العربية ف تقيق ترير أوطانا وف إقامة دولة القانون والعدالة والرقي الجتمسساعي2
 والقتصادي، أصبحت منفصلة عن شعوبا تاما. هذه الشعو ب أدارت لا ظهرها وأضحت تتمن غالبا التدخل
 الجنب معتقد ة باسذاجة، أو البعض منها، أنا يكن أن تتخلص من طغاتا. إن انعدام حس الاسسؤولية والرشو ة
 أديا بالشعو ب السلمية إل افتقاد ثقافة القاومة الت سحت لم بالتغلب على مدى قرون على النطاط كما

سحت لم برفض الستعمار.

 -إن الوليات التحد ة واللف الطلاسي وفرناسا والملكة التحد ة يفرضون ف وضع كهذا "إصلحا" مازيسسا3
ف جانبي:

 -تنصيب برلانات باسب صيغة النتخابات  الراقبة الت تلغي الشعو ب وباسب النموذج الكلسيكي لراقبسسة
 الاسكان ف الغر ب. هذه القوى تريد أن تفرض نظام حكم تارسه أقلية من التقنوقراط ومسسن الوليغارشسيات
 الالية والعصب. إننا نرفض مثل هذا النقاش الازائف حول النتخابات الذي يقدم خطأ وكأنه أسى صور التعبي



الديقراطي طالا أن المارسة الاسياسية والقتصادية والعلمية للشعب ل تبز بعد.

 فرض على النظمة الازبونة اتفاقيات اقتصادية وتارية ومالية غي عادلة ل أحسسد مسسن التيسسارات الاسياسسسية
 واليديولوجية يدينها ما دام العمي الاسياسي قائما. هذه التفاقيات تر ب الشعو ب كل يوم، وتنعهسسا مسسن
 النعضال من أجل العيش الكري والفاظ على كرامتها وانتازاع فتات من كعكة بقو ة نعضالا، وهي الن مرومة

منها.

 ولو حاولت هذه النظمة أن تتخلص من هذه الملءات فإن الغر ب، باسم حقوق الناسان والتدخل الناسان،
يعلن عليها الر ب بباركة المم التحد ة والامعة العربية.

 هل جاء دورنا؟ منذ شهور ونن عرضة للهجومات، ونان يوميا، وحكامنا صامتون. الاسفي المريكي يو ب
 الازائر معلنا عن تصميمه لملء الاسياسة الارجية ف مكافحة الرهسسا ب، وفسس طريقسسة تاسسسيي اليسسش،
 والنتخابات، وقانون الروقات.إن القوى الستعمارية ترفع لجتها وتطالب بالاسا ب. ألسس يقسسدم وزيسسر

الارجية برنامج إصلحات النظام أمام المعية الوطنية الفرناسية؟ 

 إن صمت الدولة الريب وخعضوعها دون نقاش أو مقاومة هو دليل على تالكها. فهي خوفا من فقدانا الاسلطة
واعتقادها التمتع برحة الوليات التحد ة ليس أمامها إل العضوع.

 انه موقف خعضوع ماسو ب ماسبقا تطالب به الوليات التحد ة والناتو وإسرائيل إل غاية زوالسسا. إن الدولسسة
 التجاهلة للمخاطر الارجية، العاجاز ة على مواجهتها، غائبة تاما عن الستجابة لشاغل السسواطني وتنيبهسسم

الوقوع ف الفرقة والغموض.

 ف مثل هذا الوضع من الغيا ب والتفكك، وف الوقت الذي تتعامل الدولة آو ما تبقى منها باسلبية مع التطورات
 اليوسياسية ها هو النظام يعلن عن انتخابات ل ترتكاز على أجند ة وطنية يليها الكم الراشد، انتخابسسات ل
 تبشر إل ببديل ديقراطي، هو ف القيقة مرد واجهة، ول ياستجيب إل التطلعات الشعبية. هذه النتخابسسات

  . إن الوليسسات1992-1991تندرج ف إطار سيناريو أجنب هو نفس الاسيناريو الذي ألغسسى انتخابسسات 
 التحد ة ترعى اليوم هذه النتخابات لنا مقتنعة أن انتصار السلميي الدينون لا بالكثي ل يعيد النظسسر فسس
 مصالها القتصادية ول ف اختياراتا الستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بإيران. ومثلهم مثل الكام ومعارضسسي

الواجهة فإن السلميي كما يدعون صامتون ف انتظار دورهم كبديل.

 إنم مثل الكام منصرفون عن انشغالت الناس اليومية وماستقبلهم. وعلى سبيل الثال ل يوجسسد أي ماسسسعى
 للق مناصب شغل، وحول سياسات التصنيع، وحول ديناميكية التحول نو الريات وحول بسسروز جبهسسة
 للدفاع عن الاسياد ة الوطنية. وكل ما نراه هو البقاء ف الكم أو الوصول إليه. أما الوصول إل الكسسم وإمسسا



 انتقام بدون برنامج سياسي اقتصادي آو اجتماعي. لقد طغت الصلحة الركنتيلية الازبية على أي اعتبار وطن
 آو جيوسياسي. إن اليا ة اليومية للجراء والسؤساسات الصغي ة والتوسطة هي بي يدي الاسوق الوازي سسسواء
 تعلق المر بالواد الغذائية أو قطع الغيار أو الدوية أو الاجيات الخرى. إنا الفئات العوز ة من الاسكان  هي

الت  تعان من قانون القتصاد الوازي ف انتظار العانا ة من قانون العولة المباطورية.

 باختصار، فإن الشعب بفعل الصدمات الت عان منها أصبح غي مبال بعدم كفاء ة وغيا ب الدولة الذي يتجلى
ف:

 عجاز العاوان القتصاديي الاواص واليعماوميي عن النتاج الفيعا ل للثروة الاوطنية وتاوزييعها تاوزييعا فيعففال
وعادل.

اليعجاز عن إنتاج فكر سياسي.

 هذان شرطان أوليان للصلح ، و الذي يتطلب إصلحات سياسية واقتصادية حقيقية وكذلك ثور ة شسساملة
تقود إل طريق النهعضة الصيلة الت يرغب فيها الكل.

 هذه الشروط حجبها الاسباق نو الناصب والري وراء الال والتنظيم الفئوي والعصبيات والكم الستبدادي.
 إن النازعة الصبيانية والستبداد يعلوان على الاجة الاسة للتفكي والتنظيم والفعل. وحت وإن كانت النظمسسة
 وطنية على نو زائف إسلمية على نو كاذ ب حداثية على نو سطحي  أو خليط من كل هذه التيارات، فان

النظام ل يتازعازع باسبب تعقد الجهاز ة البنية على اقتاسام الربوع الالية والتبعية للخارج.

 ل ينبغي للجازائريي أن ينخدعوا بتناو ب زائف بي النظام الال والثوار الازيفون. فكلمها يفقد إل برنامسسج
 سياسي واقتصادي وال مشروع وطن. وكل النظامي سيكون تابعا مرغما على تقدي التنازلت، أو خصمان
 ف حر ب أهلية قادمة. والاسيناريوهان يدمان الوليات التحد ة واللف الطلاسي وأشباه المبياليات. علسسى
الازائريي أن ينفعضوا أياديهم من الجندات الارجية وان يتوحدوا حول القاومة ومرادفها الستقلل الوطن.

 -إن الواقع العنيد، الناقض للحلف الطلاسي، سيبن بفعضل النعضج الاسياسي الكبي للجازائريي خارج أطسسر7
 الدولة، وإحداث قطيعة مع التنظيم الكلسيكي للجهاز ة.هناك ناساء ورجال مرتبطسسون بشسسعبهم وبسسوطنهم
 معروفون بتباتم ونازاهتهم الخلقية والفكرية وإخلصهم للمثل للعليا لول نوفمب. هسؤلء الازائريسسون فسس
 اناسجام تام مع أنفاسهم ومع التاريخ وقمّيم بلدهم يتاساءلون ويطرحون السئلة على العضمي المعي، هل نسسن

 من قبل؟132قابلون للستعمار؟ هل كتب علينا أن نعيش من جديد ما عشناه طيلة 

أفق سياسي



 إننا ندعو الازائريي، مدنيي وعاسكريي، القادرين على التعبي والفعل أن يقوموا بذلك باسرعة ودون انتظسسار
المر الواقع، التمثل ف حدوث وضعية مرتقبة ل رجعة فيها وغي مقبولة.

 -نوجه دعوتنا إل العازية الثابتة للمواطني، رجال وناساء، وال عازية اليش الوطن الشعب، جنودا وضباطا،1
 من أجل الوقوف جبهة موحد ة ف وجه الوليات التحد ة واللف الطلاسي وأشباه المبياليات مسسن أجسسل
 صدهم عن مهاجتنا، وتطيم سيادتنا، واستعمارنا من جديد، وتفكيك بلدنا، والستيلء على خياتنا الوطنية،

أو جرنا نو اقتتال داخلي ل يتمل.

 -ندعو الازائريي لعقد جعيات مواطنة ف أقر ب الجال، وباسب الوسائل التوفر ة مليا ف عموم السسترا ب2
 الوطن من أجل التعبي معا عن مقاومتهم للتدخل الجنب وكذلك من أجل مناقشة الطالب الاسياسية ف سبيل

النعتاق وبلور ة اقتراحات التغيي الاسلمي لبلدنا من الازائريي ولجلهم.

 -ندعو لبناء دولة جدير ة بذا السم تعمل من أجل الديقراطية واحترام الاسياد ة الوطنية. هذه الدولة دولسسة3
 القانون والكرامة تبدأ وتنشأ من جعيات الواطنة. ويب أن تعب عن قدراتا ف التنظيم وف تنيد كل الواطني
 من أجل الورشات الاسياسية والقتصادية الكبى للصلح القيقي. الصلح الذي حلمنا بسسه خلل ثسسور ة

  اليد ة.إن الوضعية اللموسة  الت ير با البلد استثنائية، والجابة ينبغي أن تكون ف ماستوى الرهانات:1954
 يوجد حل وطن وينبغي لنا أن نعمل على بلورته. فلنعمل على أن تكون جعيات الواطنة فعضاء وزمانا يوحدان
 الازائريي الشغوفي بالرية والعدالة. فعضاء وزمانا لتأسيس جازائر حر ة جديد ة ماستقلة وذات سياد ة. جعيات
 الواطنة هذه ستكون ملتقيات حيث يتجاسد التعضامن الجتماعي والكلمة الاسياسية الر ة، وتنبثق منها أرضية

للتفكي والعمل لصال القاومة والرقي.

 -جعيات الواطنة يب أن تكون مكانا تدرس فيه أوضاع ملموسة ف ظل الشسساركة والريسسة، وبسسدون4
 خلفيات إيديولوجية، وبعيدا عن أي عقلية فئوية أو تعصب حازب، تتطور بذكاء واناسجام ف سبيل الوصسسول
 إل تقدي فرضيات واقتراحات جامعة وشاملة. نن بلد ف تغي ماستمر، وهذا يتطلب نقاشا حيويا واستراتيجيا
 خارج الجهاز ة والسؤساسات التقليدية التكلاسة والرتشا ة. وليس من حق البادرين بذا النداء تنصيب أنفاسسسهم

أوصياء على جعيات الواطنة لكن هم ف خدمتهم، إذا طلبوا ذلك بالنصح وتقدي الب ة.

 -ندعو إل ديناميكية اجتماعية وال مارسة سياسية ثورية سلمية لبناء وتنظيم وهيكلة كوادر وأقاليم جعيات5
 الواطنة، انطلقا من خلية الواطنة ف الي إل جعية الواطنة على ماستوى الوطن ككل مرورا بمعيات الواطنة
 القليمية. إن جعيات الواطنة لياست  تنظيما فوضويا، ولياست أدا ة لاربة النظام القائم، ولياست وسيلة لاز ب

معتمد آو يسؤسس لحقا. بل هي بديل ماستقل وديناميكي يكنه أن يفرض التغيي والقطيعة عن طريق: 



مشارةكة الاواطن ف حاوار الفكار

البادرة التاريية لنقاذ الازائر

قاوة القتراح السياسي والقتصادي من أجل جازائر مستقلة  ذات سيادة مازدهرة، دون تيياز  أو إقصاء

 -ندعو من أجل هذا أن نتحلى بروح الواطني الذين ياستمدون الشرعية مسسن خلل العسستراف التبسسادل6
 والختيار الر لقدراتم ف التحليل والقول والقتراح والعمل. إن استقلليتنا عن الكام والحازا ب والسسارج
 ماسألة حيوية من أجل ضمان هذه القدر ة، وأن نكون قو ة اقتراح من أجل التحرير وتشييد أمتنا. ندعو إذن إل
 عدم التقوقع داخل مواقع العارضة من أجل العارضة، وأن نعول على أنفاسنا كمواطني وعلى العمل السسسذي
 يكن أن نقوم به ونطوره متعضامني لصال مسؤساساتنا الماعية ولصالنا كأفراد. إن الواطنة الت نطمح إليهسسا
 نبنيها بأنفاسنا، وهي الت تدد معضمون وسي دولة القانون والديقراطية والسؤساسات الوطنية دون اسسستعباد آو

انياز إيديولوجي.

 -ندعو إل اليان والثقة ف ثقافتنا الشتركة وف قمّيمنا الراسخة. ندعو إل احترام هويتنا الوطنية و العتراف7
 بثراء سكاننا عربا وبربرا. نن أقوياء بتراثنا الوطن الغن والتنوع الذي لسس يفلسسح ل الازمسسن ول  تقلبسسات
 الستعمار إن يدناسه آو يحيه. لذلك ل ينبغي أن نقف موقف النتظر الباحث عن حلول تاسقط من الاسسسماء.
 بصفتنا مواطني فإننا ل نل مل الوصايات البيوقراطية القائمة، ولاسنا جاعة من مغتصب الاسسسلطة يقيمسسون

شرعيتهم على القو ة والاسلح. 

 ندعو  على وجه الصو ص القوات الاصة، الطيان، العاسكري البحرية الوطنية وقياداتا، وضسسباط وضسسباط
 الصف، ان ل ييدوا عن مهمتهم التمثلة ف الدفاع عن الترا ب الوطن حت ل يدوا أنفاسهم ف دوامة جهنمية

تدم مصال اللف الطلاسي.

 -ندعو إل التعبي عن تعلقنا باليش الوطن الشعب الذي نريده قويا موحدا وشعبيا فسس خدمسسة الشسسعب8
 واختياراته كمواطن، جيش ليس خاضعا لنظام خفي يعمل ضد مصال الشعب. ينبغي للجيش الوطن الشسسعب
مّول له نفاسه إيهام الناس  ومن يقودونه أول وقبل كل شيء أن يترموا ثقافتنا وقيمنا. ان نداءنا يذر كل من تاس
 أن الوليات التحد ة تقف إل جانب الشعب عن طريق القول بأنا تريد معاقبة النرالت الازائريي  حبا فسس
 الشعب وإحقاقا للعدالة.إنا مناور ة دنيئة لكاسب تعاطفنا وجعلنا نعيش على الوهام، فهم ف الواقع ل يركهم
 إل هدف واحد هو خدمة مصالهم. إن مشاكلنا وخلفتنا يب أن تل بيننا وبأنفاسنا وبا يسسدم مصسسلحتنا

الوطنية.

 -ندعو جعيات الواطنة إل ترقية نظام من الكم الراشد الاسياسي والقتصادي يكون بطبيعة الال ديقراطي9



 ماستقر عادل وناجع يترم ثقافتنا وقمّيمنا. يكون فيه الاسياسيون تت رقابة مسسواطني أحسسرار وماسسسئولي بل
 ديكتاتورية. ندعو إل اقتاسام شفاف وناجع للاسلطات والصلحيات بي رئس المهورية والنتخبي والاسلطة

التنفيذية بيث يكم  البلد ككل مناسجم.

 ندعو إل إقامة نظام برلان. فالنظام البلان بصيغته الالية ليس ترياقا وليس ضمانا كافيا ضد عسسسود ة.-10
 الديكتاتورية. ندعو إذن إل تاسي نظري منهجي وعملي للنظام الب لان العتمد ف الازائر. ف ثقافتنا الالية،
 فإن وضع الهاز التنفيذي والاسلطة التشريعية وجازء من الاسلطة القعضائية تت نظام الحازا ب هو رهان خطي.
 ينبغي كشرط أول التأسيس  للنعضج الاسياسي والرية إزاء التسسدخل الجنسسب وإل سسسيكون مسسن الطسسر
 واللماسسؤولية، ف هذه الال، إخعضاع الديقراطية والكم والسؤساسات والشعب الازائري إل أحازا ب سياسية

 ف ظاهرية من الشرعية والشفافية.ينبغي إذن أن نسؤسسسس منبثقة عن اقتراع عام،حت ولو ت ذلك ف ظروف
 لطار الشرعية البلانية وخلق الد الدن من العضمانات الجتماعية والاسياسية والقتصادية ل أحسسد يكنسسه

الاساس با:

الصالة الاوطنية-

 -غرس الشيعاور الديقراطي وروح الاواطنة الت تنع الاةكم من أن يكاون ظالا وتمي الحكاوم من يصففبح
 مقهاورا. ويناط بميعية الاواطنة مهمة إنشاء مرلصد للسهر على نرضج الاوعي الجتماعي والسياسي والسي

الشفاف للمؤسسات والنظر ف الرضمانات السياسية والقتصادية والعلمية من أجل احترام الريات.

 ن تقاو ل اليعدالة الستقلة ةكلمتها ف مناخ الصالة الاوطنية وبسؤولية أطخلقية ومدنية وجازائية فأضرورة -
النتهاةكات القاناونية ضد الشيعب الازائري وضد عائلت ضحايا ومفقاودي عنف اليعشريتي الطخيتي

 ندعو إذن حال إل رفض النظام التاسم بالتقليد الذي يريدون فرضه علينا، كما ندعو إلسس مرحلسسة انتقاليسسة
 الرحلة النتقالية لثور ة الواطنة الازائرية يب أن تاستمر إل أن تاستعيد الازائر عافيتهسسا الاسياسسسية ديقراطية.

 الجتماعية القتصادية العاسكرية والدبلوماسية. جعيات الواطنة غي التحازبة والشكةّلة مسسن متلسسف الفئات
وحدها تدد الرزنامة طالا أنا هي ديناميكية وضمان ناح ثور ة التحرير الوطن.

 ندعو إذن من با ب الواقعية والفعالية الجتماعية والاسياسية إزاء السؤامر ة الدولية إتاحة الوقت الكامل لظهسسور
 أحازا ب سياسية ف ماستوى تطلعات البلد وموقعه اليوسياسي. هذا الوقت سياستغل بالطبع لمارسة تدرييسسة
 وتاسي تربة اليا ة البلانية، وكذلك معارضة ايابية وبناء ة تدعم ما يب دعمه وتندد وتعارض ما ياسسستحق

التوبيخ.



-ندعاو إل احترام فترة انتقالية بالصيغة التالية11

 -نظام متلط يتقاسه بإنصاف النتخب بالقتراع اليعام والهاز التنفيذي الرضامن للمرحلة النتقالية واليعي
 الت ستستمر إل أن تاوقف المبيالية الارجيففة من قبل جيعيات الاواطنة النبثقة من إطار القاومة الشيعبية

 عنفها ضد الازائر، وال يتم التحرضي الدي لنتخاب جيعية تأسيسية(إسلمية، غي إسلمية، متلطة) لكن
متحررة من طخطر التدطخل الجنب.

 مرحلة انتقالية تتخذ طخللا الجراءات اليعاجلة مثل إلصلح جهاز الشرطة والجهازة المنيففة وترضففمن
 استقللية اليعدالة ولمرةكازية فيعلية للتراب الاوطن والسلطات. تتاول الكم الراشد للقتصاد والوضففاع

اليعامة لسياسيات اليكلة والبطالة والتربية والثقافة والطاقة واليش والتجارة والنقد والالية الارجية.

 -إن الرحلة النتقالية هي انفتاح على تربة ديقراطية تدعاو إل التفكي والبحث عن اللاو ل ف الففذور
 التاريية والرضارية الاوطنية وف التجارب النسانية الطخر ى الفيدة. أنا تستند إل الثقة بي الاواطني إلفف
 دعم الشيعب وال الكفاءات الاوطنية الت تقدم اللاو ل اللئمة أةكثر والناجيعففة أةكففثر للبيعففد التففاريي
 والقليمي والجتماعي والثقاف للجازائر. وهي ف الاوقت نفسه ترضي للمسؤولية وجاواب على انتظارات
 وماواهب الجيا ل الصاعدة. إنا مقاومة ضمن استمرارية روح ثاورة ناوفمب الجيدة من أجل إتام وتكريس

التحرير الاوطن للجازائر والازائريي.

ما العمل عاجل؟  التجنيد الشامل
 يب أن نبادر بعمل شفاف وعلن مع متلف شرائح الاسكان:عمال سكان الحياء الشسسعبية، طل ب-1

 مثقفون، جنود ضباط الصف ضباط اليش، أععضاء اليئات النظامية، مناضلو الحسسازا ب الاسياسسسية
والمعيات....

 نتدخل بشأن الوضاع الالية الرجة ونتابع تطورها ف الاستقبل-2

 نبذل جهودا متواصلة ومعضنية و.......لنتحرر من التاسوية على طريقة واشنطن ومسسا ينجسسر عنسسه-3
من...... واستغلل الفقراء

 سنندد وسنعارض الراد ة المباطورية للحلف الطلاسي لتفتيت النطقة إل شبه دول طائفيسسة قبليسسة-4
 وعرقية وعصابيات ماولة أن تمل منها نظما تابعة  يقودها قهرا نو الشرق الوسط الكبي كما تريده
 الوليات التحد ة أو سياسة حاسن الوار الوروبية الت تشرف عليها فرناسا وبريطانيا العظمى. ينبغسسي

لنا أن نبن بأنفاسنا فعضاءات النعتاق لشعوبنا التحرر ة من كل هيمنة.



 سنطارد الاستعمرون الدد، هسؤلء الفترسون الذين استولوا على ثرواتنا الوطنية. إن الاسامهة ف تفكيك-5
 هذا التنظيم الافيوي هي التازام ل مفر منه لكل جازائري، لن الستعمار يلك أنيابا تتمثل ف الرشو ة ف

الداخل والعتداء الشرس  من الارج.

 سننتفض من خلل جعيات الواطنة حيثما انتظمت ضد الستغلل وحسسرو ب السسستعمار الديسسد-6
والمباطورية واللماساوا ة.

  سنوضح الفكار والواقف وسنبز الروابط الوجود ة بي دعا ة الر ب ف الداخل ضسسد جسسازء مسسن-7
 الاسكان وبي من يقوم ف الارج برو ب ضد العديد من الشعو ب الخرى(أفغاناستان، كوت ديفوار،

ليبيا، فلاسطي�)


