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   b  بيـــانa

.كان وسيبقى خروجا عن الشرعية وإيقافا للمسار الديمقراطي  1992إن انقلب جانفي 
لشعب يخ ا ة في تار ية حر ية تعدد ألغى أول انتخابات برلمان ائمة و سسات الدستورية الق بث بكل, المؤ فقد ع

.الجزائري
لسلطة بالقوة عن إدخال الجزائر التي لذين استولوا على ا ول يمكن لحد أبدا أن يلغي مسؤولية أولئك ا

. كانت آمنة مطمئنة في دوامة مستمرة من الرهاب ومكافحة الرهاب
ها هم ل يريدون أن يحددوا أي أجل للخروج من لسبب الذي يجعل ءل عن ا سا لشعب الجزائري أن يت ومن حق ا

.ورفع حالة الطوارئ حتى في الميثاق المعروض حاليا للستفتاء تحت شعار السلم والمصالحة 
إن وراء شعار السلم والمصالحة مشروعا لميثاق مخيب للمال أعد دون حوار بين قوى المجتمع ودون

:استماع لفئات ضحايا الزمة ، وطرح للستفتاء دون نقاش أمام الرأي العام، وهو فوق ذلك 
! يجعل رفض الخيار الحرG للشعب نجدة للجمهورية•
لمقاومة لسترجاع• ريخ ا ته بتا لشعب وسلبته أمنه وحري لتي فرضت على ا ويلحق الحرب ا

!الحرية والحفاظ على الدولة الوطنية 
!ويمنح الحصانة للخائفين من الحقيقة والعدالة •
نع رموز أول• ثل هذه الزمة هو في م لجزائر من الوقوع في م ستقبل ا ين م ويزعم أن تأم

!معارضة سياسية استطاعت أن تفوز على السلطة من حقهم المشروع في العمل السياسي 
م في ه لنقاذ عن حق لسلمية ل هة ا قا الى تنازل شيوخ الجب عب الجزائري ح ولو احتاج الش
ممارسة السياسة من أجل أن يخرج من الزمة التي فرضت عليه ويبني مستقبل أجياله لقدموا

.له ذلك وأكثر عن طيب خاطر ، ولكن هذا الميثاق اختار سياسة الكراه والقصاء 

:أيها الشعب الجزائري المظلوم 

هل وجدت في هذا الميثاق الحقيقة والعدل ؟ •
فيا للزمة المنية يرفع حالة الطوارئ ويخرج الجزائر من دوامة• هل وجدت حل شا

الرهاب ومكافحة الرهاب ؟
هل وجدت فكG القيود التي فرضت خلل الزمة على الحريات الفردية والجماعية في•

ين تع كل الجزائري ية، وضمان تم ية والدعو ية والعلم لسياسية والجتماع الميادين ا
بحرياتهم دون تمييز أو إقصاء ؟

ية• لدستورية والقانون كل الضمانات ا ها ب ليك وتأمين هل وجدت رجوع سيادتك إ
والمؤسساتية ؟



هد أول• ية والوفاء لع من والعدل والحر ي ظل ال هل وجدت رجوع دولة القانون ف
دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة" الذي نص على إقامة  1954نوفمبر 

؟ " ضمن إطار المبادئ السلمية 

ل سوى إجراءات تهدئة ستحق القبو ما ي جد في هذا المشروع م عب الجزائري – لم ت ها الش إنك – أي
ها ليهم ، لكن لتي فرضت ع نائك من شيء من المعاناة ا وتخفيف تخلص بعض الفئات المتضررة من أب

.للسف ل تسوي بين الضحايا في الحقوق ول تتكفل بكثير منهم 
لبة بالحقيقة فهاهي فئة أهالي المفقودين المعذبة قامت تستصرخ الضمير الوطني والنساني مطا

سها. والعدالة  جد نف بة ت لصحراوية الرهي ة في المحتشدات ا م مة ولمحاك لمعتقلين دون ته هاهي فئة ا و
...منسية في هذا الميثاق لم يتقرر اعتراف الدولة بحقها ول بالضرر الذي أصابها

: أيها الشعب الجزائري

نا نعلم أنك لست في مأمن من الضطهاد المني والجتماعي الذي لم يرفع عنك منذ اخترت  إن
التغيير، فل نريد أن نشق عليك أو نحملك ما ل تطيق، وقد بينا لك ما يمليه الواجب وسنبقى – بإذن ال
ليه أبناء وافق ع امل يت لى حل سياسي ش ئمة ع ية العادلة القا المصالحة الوطن السلم و ين ب معك مطالب  –

.المة على اختلف انتماءاتهم في ظل المن والحرية 

المضاء 
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