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        العقوبة تعجٌل وعدم  إمالء بعض الطؽاة الظلمةالذي شاءت حكمته البالؽة الحمد هلل  *

خوفا من عقابه  لحون ما أفسدواوٌصلهم فً دار الفناء عساهم ٌهتدون وٌتوبون من قرٌب 
إال من تاب وآمن وعمل عمال صالحا فؤولئك ٌبدل هللا وطمعا فً عفوه العمٌم، قال تعالى "

نظر تٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا ولوقوله " سٌئاتهم حسنات وكان هللا ؼفورا رحٌما"الفرقان،
الطؽاة  وفً حالة إصرار ،95شرنفس ما قدمت لؽد واتقوا هللا إن هللا خبٌر بما تعملون"الح

فً ظلمة القبر وٌوم  بؤؼلظ العذابهللا عظم سلطانه  توعدهمالظلمة على إفكهم وظلمهم فقد 
وال تحسبن هللا ؼافال عما ٌعمل الظالمون، إنما ٌإخرهم لٌوم قال تعالى "ٌقوم األشهاد، 

لشر استعجالهم بالخٌر ا ل هللا للناسولو ٌعج  وقال تعالى "  ،12تشخص فٌه األبصار"ابراهٌم
، والصبلة 66لقضً إلٌهم أجلهم، فنذر الذٌن ال ٌرجون لقاءنا فً طؽٌانهم ٌعمهون"ٌونس

فً رد الحقوق إلى أهلها قبل باإلسراع الظالمٌن  برؼ  والسبلم على أشرؾ المرسلٌن الذٌن 
شًء من كانت له مظلمة ألخٌه من عرضه أو ٌوم النشور حٌث قال علٌه الصبلة والسبلم "

لتإدن الحقوق إلى أهلها ..." وقال أٌضا "فلٌتحلله منه الٌوم قبل أن ال ٌكون دٌنار وال درهم
ألن تعالى " وحذر الظلمة من إمهال هللا ٌوم القٌامة حتى تقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء

إذا أخذه لم ملً للظالم حتى ٌإن هللا ل، فقال علٌه أفضل الصبلة والسبلم "هللا ٌمهل وال ٌهمل
 وعلى آله وصحبه أجمعٌن. ..."ٌفلته

 
* لٌكن فً منتهى علم الرأي العام فً الداخل والخارج أم النظام السٌاسً الفاسد المتعفن 

عبر سائر القطر –مئات اآلالؾ تمنع من السلطة الفعلٌة والسلطة الرسمٌة  والقائمٌن علٌه
ممن ، 1992ر الشعبً الحر والنزٌه لسنة على االختٌااإلنقالب المشإوم من ضحاٌا  -الوطنً

دفع المظالم التً نزلت بؽٌة  "القضاء المحلً" مفً رفع دعاوى قضائٌة أما لهم رؼبة جامحة
ٌمس  وبعضهااجتماعً وبعضها قضائً  وبعضهاسٌاسً  ابعضهبهم وهً كثٌرة ومتنوعة، 

ٌد وتشوٌه سمعة حقوقهم المدنٌة، فضبل عما عناه الكثٌر منهم من تعذٌب وتنكٌل وتشر
من ببلد الهجرة التً  أولئك اإلخوة الذٌن دخلوا مستوالتً  هالومضاٌقات أمنٌة ال مبرر 

تحت تحت عشٌة وضحاها فً تحقٌقات أمنٌة ، وأصبحوا ال اختٌارااضطرارا لٌها إ دفعوا
 ٌشعرون بالندم والضٌق،وسائر األجهزة األمنٌة األخرى مما جعلهم  مراقبة رجال المخابرات

الذٌن  ذويوهناك عشرات اآلالؾ من العائبلت  فً أمن وحرٌة وقد كانوا فً ببلد الؽربة
تطالب داخل الببلد وخارجها بمعرفة مصٌر أبنائها والكشؾ عن حقٌقة اختطفتهم كتائب الموت 

 النظـرة الموضوعٌة الكفٌلـة بحل جذور األزمة الجزائرٌة :بٌـان
 المرحوم عبد القادر حشانً رحمه هللا" الؼتٌال 66 "الذكرى                  
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المقابر ومعرفة  القضاء والعدالة""خارج أطر من عذاب وتنكٌل وقتل فظٌع حدث لهم ما 
جثثهم وهذا من أبسط حقوق  رمٌت فٌهاالتً  المختلفة فنوا بها واألماكنالتً د الجماعٌة

بهتانا وزورا مٌثاق السلم  ما ٌطلق علٌهمٌثاق  نمن هذا وذاك أواألدهى  عائبلت المختطفٌن،
على اإلرادة الشعبٌة، ألم ٌقل  ٌمنح الحصانة التامة لقادة االنقالب العسكريوالمصالحة 

وهذه أكبر جرٌمة "سؤمنح الحصانة للجٌش واألمن؟!!!  2005أوت  21بتارٌخ بوتفلٌقة 

فً دماء  ولؽوا سوؾ ٌحاسب علٌها أمام هللا تعالى ألنه أعطى الحصانة لعتاة المجرمٌن الذٌن
وعرضوا االستقرار السٌاسً واألمن االجتماعً للخطر األبرٌاء من أبناء الشعب الجزائري، 

ال  ألن األبرٌاءارتكبوا جرٌمة كبرى بحق األمة ء هإال أكبر دلٌل على أن فإعطاء الحصانة
فً حق  مائجر بارتكابٌستحقون حصانة وال ٌرتضونها إذ القبول بالحصانة إقرار منهم 

 .!!!الشعب
 

على معاقبة كل من ٌصرح أو ٌستعمل من  11مادة ال العقوبات نص فً إن مٌثاق *
 كوستٌلهأي قانون  ة الوطنٌة..."خبلل تصرٌحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر جراح المؤسا

فتمنع الفرد من متابعة المجرمٌن وعدم قبول أي إببلغ أو شكوى أي  19أما المادة جزائري، 
، وهذه المادة بالؽة الخطورة ألنها مخالفة ألحكام منع المواطنٌن من حق التظلم والتقاضً

التً  للمواثٌق الدولٌة ومخالفةالشرٌعة ومخالفة للدستور ومخالفة لنص الٌمٌن الدستوري 
أو مرسوم ، ومعلوم أن أي قانون والتً تسمو على القانون الداخلًوقعت علٌها الجزائر 

من قانون العقوبات فهً  21أما المادة  ،بالبطالنٌخالؾ الدستور ال قٌمة له ومحكوم علٌه 
ة حقوقهم شرائح واسعة من المواطنٌن من ممارس تمنعكارثة الكوارث بكل المعاٌٌر ألنها 

على الشرعٌة الدستورٌة والقانونٌة  خرجوا السٌاسٌة والمدنٌة والقانونٌة أما قادة االنقبلب الذي
التً تحتكر القوة  السلطة الفعلٌةوعرضوا الببلد والعباد لؤلهوال والمحن وسائر الفتن فهم 

ٌدا باطشة نٌة والنفوذ الداخلً والخارجً وتتخذ من األجهزة األموالسٌاسة والمال واإلعبلم 
تصرفها كٌؾ تشاء إذ أؼلب وكبلء  أداة طٌعة خذ من القضاء والعدالةتبؤبناء الشعب وت

نصبوا فً  أجهزة المخابراتهم من صنائع  ون ولفٌؾ من القضاةالجمهورٌة والنواب العام  
عن طرٌق القضاء عند الضرورة وتصفٌة خصومهم  وحماٌتهاتلك المناصب لخدمة مصالحهم 

 ً أولئك القضاة والنواب العامون ووكبلء الجمهورٌة وقضاة التحقٌقٌعصفبل علٌه، المسٌطر 
أن النظام السٌاسً المتعفن أصبح ٌمنع مئات اآلالؾ من حق التظلم  والحاصل ،لهم أمرا

ٌطبق حسب والتقاضً بقانون العقوبات المسمى كذبا وزورا قانون السلم والمصالحة والذي 
وهذا ٌنعم  انتهت آجاله فهذا ٌزج به فً السجن بحكم أن القانون مزاج األجهزة األمنٌة،

أن القانون ما زال ساري المفعول والمخول الوحٌد بتفسٌر بالحرٌة واالمتٌازات بحكم 
 واألوامر الفوقٌة هم رجال المخابرات حسب المزاج والهوى الظالم الجائرهذا القانون  وتطبٌق
 . الرعناء

 
المسمى كذبا وزورا  مٌثاق العقوباتمن  11والمادة  19ة * لقد منعت كل من الماد

بؽٌة رفع الظلم  التظلم والتقاضً مٌثاق "السلم والمصالحة" فئات كثٌرة من حقهم المشروع فً
ودفع التعسؾ الذي لحق بهم وكشؾ الحقٌقة ورد االعتبار والحق فً التعوٌض المعنوي 

من فضائع إلرادة الشعبٌة وما تمخض عن ذلك والمادي ومعاقبة قادة االنقبلب العسكري على ا
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التً منعت من  بعض تلك الفئاتوال بؤس أن نذكر وجرائم ومآسً للشعب الجزائري برمته، 
 .لبلستقبللٌةالفاقد  أمام "القضاء المحلً"رفع دعاوى قضائٌة فً حقها 

 
خاضعة لقادة  ٌةمحاكم عسكرٌة استثنائالذٌن حكمت علٌهم  اإلسالمٌة لإلنقاذقادة الجبهة  -1

، جمٌع مإسسات الدولة، الرئاسة، البرلمان من ضباط فرنسا التً اؼتصبت االنقبلب العسكري
بقوة الحدٌد والنار واستبدالها بمإسسات ؼٌر شرعٌة البلدٌات والمجالس الوالئٌة المنتخبة 

لم ٌومنا هذا بطرٌقة ؼٌر قانونٌة وٌكفً أنه إلى  وحل الجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ وؼٌر دستورٌة
 اإلجرائٌةالجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ كما ٌنص عل ذلك القانون من الناحٌة  ٌبلػ الحكم إلى قٌادة

السلطة فً  رفضتكله  وفوق ذلكلٌتمكنوا من الطعن فً الحكم لدى الجهات المختصة 
م أن الصادر بشؤن رئٌس الجبهة اإلسبلمٌة ونائبه رؼ االعتراؾ بحكم األمم المتحدةالجزائر 

، وما ٌصدر عنها من أحكام بحكم أنها تمثل العدالة الهٌئة األممٌةالنظام ٌدعً احترام هذه 
 ؟!!! الدولٌة 

 
من معتقلً الصحراء الذٌن رمً بهم ظلما وعدوانا ودون أي تهمة  ألؾ 61أكثر من  حرم -2

جارب حٌث قامت فرنسا بإجراء تمراكز أمنٌة عبر تخوم الصحراء البلهبة  07تذكر فً 
ٌعانً  200وهناك حوالً أمراض ؼامضة فجائٌة جزائري جراء  43حٌث توفً منهم  نووٌة

حٌث وضعتهم السلطات العسكرٌة  تؤثرا باإلشعاع النوويمن أمراض خطٌرة، كل ذلك 
 النوويباإلشعاع وزارة الدفاع أنها ملوثة واألمنٌة عمدا ومع سبق إصرار فً أماكن تعرؾ 

ٌهم أٌة تهمة، لم ٌتم تعوٌضهم مادٌا ومعنوٌا إلى ٌومنا هذا وتم إقصاإهم ورؼم أنهم لم توجه إل
أنه رؼم حجم الجرائم التً اقترفتها األجهزة األمنٌة والعجٌب والؽرٌب  فً مٌثاق العقوبات؟!!!.

على  واستحوذ الذي اؼتصب الببلد والعباد وبشكل أخص جهاز المخابرات الرهٌب  المختلفة
مإسسات الدولة  اختراقعن طرٌق  وتارةبطرٌقة مباشرة  تارة، جمٌع مإسسات الدولة

بث عن طرٌق  وتارةواألحزاب السٌاسٌة وحركات المجتمع المدنً والهٌئات اإلعبلمٌة، 
رؼم كل  قلناوهكذا أصبح هذا الجهاز ٌراقب كل شًء وال ٌراقبه أحد،  العٌون هنا وهناك،

 مثل واحد من كبار قادة هذه األجهزة أمام القضاءلم ٌتلك الجرائم والمجازر الفظٌعة المرتكبة 
ولٌست حاالت فردٌة معزولة كما ٌروج  بطرٌقة منهجٌةالسٌما وتلك الجرائم المهولة ارتكبت 

مثل فً تبٌٌض تت قذرة التً تقوم بمهمة هذه األجهزة أبواقله إعبلمٌا وسٌاسٌا عن طرٌق 
الذٌن  نزهاءالضباط المن ا شهد به العدٌد م، وهذا متسود القاح األلجرائم هذه األجهزة الكا

الدستورٌة والقانونٌة  خرجت عن وظٌفتهاكانوا شهودا على انحراؾ هذه األجهزة التً 
إلى اؼتٌال  رفً قمع الشعب الجزائري بل وصل بها األم -إلى األذقان– وتورطتواألخبلقٌة، 

وفً األجهزة !!! وقتل ضباط كبار وصؾ ضباط وجنود رفضوا التورط فً إجرام هذه 
خارج القضاء بتسوٌة وعقد صفقة  قد قامتنجد أجهزة المخابرات البرٌطانٌة مثبل  المقابل

فً  -ظلما وعدوانا–ممن سجنوا  من مواطنٌها 62 مع بمالٌٌن الجنٌهاتوأروقة العدالة تقدر 
بسبب ضلوع هذه األجهزة فً عملٌات تعذٌب تعرض لها هإالء على ٌد  ؼوانتناموسجن 

مع المخابرات البرٌطانٌة، وقد أعلنت  التنسٌقمخابرات األمرٌكٌة أثناء التحقٌق معهم بعد ال
التعوٌض المادٌة بعد دفع التعوٌضات مإخرا الموافقة على هذه الصفقة و الحكومة البرٌطانٌة

واالستعداد للتسوٌة قادة جهاز المخابرات بالذنب والخطؤ  ؾافً اعترالذي ٌتمثل  المعنوي
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قد ممارسة التعذٌب  ة بٌن الطرفٌن ألن هذه األجهزة بتصرفها المشٌن المتمثل فًالمرضٌ
ٌصدر منهم رد  ٌمكن أنالذٌن عذبوا هإالء  نأل ،خطرلعرضت أمن الببلد والحرٌات العامة ل

وما  ٌنتصر لهمن أو مم   ه األبرٌاء وهذا العنؾ قد ٌصدر منهم مباشرةضحٌتٌذهب  فعل عنٌؾ
خوؾ من وصول بالذنب فً حق هإالء المواطنٌن دافعه العتراؾ من اة قامت به هذه األجهز

فهً ال تخضع  بحكم أن العدالة مستقلة استقالال حقٌقٌاهذه القضٌة إلى أروقة العدالة والقضاء 
ملك المؽرب محمد بالنسبة شؤن الملك كما هو للال ألجهزة المخابرات وال للسلطة التنفٌذٌة وال 

ٌصدر وال لدكتاتور  ألحكام باسمه ال باسم الشرع وال باسم الشعب،الذي تصدر ا ،السادس
بارونات وال ألصحاب النفوذ العسكري أو السٌاسً أو  ٌةالدٌن أو باسم الوطن باسمأحكامه إما 

دٌفٌد رئٌس وزراء برٌطانٌا  قالحٌث  كما نقول فً الجزائر، أصحاب الشكارةو مالال
وصول قضٌة هإالء المواطنٌن العشرة إلى أروقة  العامة عدممصلحة الن من إ" كامٌرون

إلى  -بقوة القانون–أن ذلك سوؾ ٌضطر جهاز المخابرات  هامنالمحاكم ألكثر من سبب، 
ألؾ وثٌقة من وثائق األمن وتعاملها مع جهاز المخابرات األمرٌكٌة،  50الكشؾ على أكثر من 

التعوٌضات سوؾ تكون أضعاؾ  أن ومنها ٌعرض األمن القومً البرٌطانً للخطر، وهذا قد
تشوٌه سمعة جهاز المخابرات  ومنهامضاعفة إذا رفعت دعاوى قضائٌة إلى القضاء، 

تجاوزات "خفٌفة" ال ٌمكن عند البعض ٌعتبر البرٌطانٌة داخلٌا وخارجٌا رؼم أن ما صدر منها 
ة وإنسانٌة ورؼم كل ذلك هناك جهات حقوقٌ!!!،  العالم فًأن تقارن بما ٌحدث فً دول أخرى 

ة فً برٌطانٌا المخابرات ، ألن جهاز ضد هذه التسوٌة وتطالب بكشؾ الحقٌقة مهما كانت مر 
لٌس فوق القانون والدولة وحتى ال تتكرر الخروقات على حقوق اإلنسان والمواطنٌن وحتى ال 

 فً كل مرة عن طرٌق التعوٌض المادي والتسوٌة التملصتشعر أجهزة المخابرات أنه ٌمكنها 
 11الذي اتهم بتفجٌرات وكلنا ٌعلم أن الطٌار الجزائري لطفً راٌس خارج إطار القضاء، 

 االعتذار لهوتم  البراءة التامةخاض معركة قضائٌة فً برٌطانٌا وحصل على  2001دٌسمبر 
ٌستعد  وتم له التعوٌض المادي والمعنوي وها هوجاك استروا  من طرؾ وزٌر العدل شخصٌا

، أما فً الدول العربٌة FBIة ضد أكبر جهاز أمنً فً العالم أي مكتب قضائٌ رفع دعوىل

العدالة األمرٌكٌة من سجناء ؼوانتنامو فقد تم التحقٌق معهم وسجن أتهم بر  فؤؼلب من 
فجهاز المخابرات هو المسٌطر  ،فهً بالؽة السوء فً الجزائرالحالة عندنا  اأم  بعضهم؟!!! 

قد بوتفلٌقة من ذلك أن  األدهىوبمحاسبته على جرائمه، على مفاصل الدولة وال أحد ٌقوم 
لمن أجرموا بحق الشعب الجزائري من رإوس هذه المإسسات األمنٌة  أعطى الحصانة التامة

وممارسة التعذٌب الذي وصل إلى  اإلبادة الجماعٌة والجرائم ضد اإلنسانٌةممن تورطوا فً 
 باهلل !!!حد القتل واالؼتٌال والتصفٌة الجسدٌة والعٌاذ 

عائبلت المفقودٌن والمختطفٌن الذٌن راحوا ضحٌة كتائب الموت التً كانت تمارس التعذٌب -3

على  عواإلطبل من معرفة الحقٌقةوالتنكٌل والقتل خارج إطار القضاء فقد منعت هذه العائبلت 
سر الذي لحق باألمهات واآلباء والزوجات واألوالد واأل وجبر الضرر مصٌر فلذات أكبادهم

إلى من ذلك أن هذه العائبلت ما زالت  واألؼربالتً انفرط عقدها وتعرضت لهزات خطٌرة 
وعدم االقتصار على بمعرفة الحقٌقة والمطالبة  أرادت التظاهر تتعرض للقمع والمنع كلما الٌوم

شراء  الذي رضٌت به بعض األسر تحت وطؤة الفقر والحاجة والفاقة بؽٌة التعوٌض المادي
مع العلم  ؟!!! إخفاء الحقٌقةثؽرة  التعوٌض المادي الهزٌل دأن ٌس  م أنه ال ٌمكن رؼ صمتهم



  13/  5ص  

 

أن هذا التعوٌض ؼٌر منضبط قانونٌا وإنما هو خاضع للمزاج والهوى والتمٌٌز والتدخبلت 
 .الفوقٌة

 
البرواقٌة فً السجون ال سٌما ما حدث بسجن  واؼتٌالهممن تم قتلهم  بفتح ملؾعدم السماح -4

بعض  ةالسلطات األمنٌة فً الببلد وتمت تصفٌ بمشهد من أعلىحٌث قتل بعضهم  جًوسركا
شراطً رحمه والشٌخ المقرئ  رحمه هللا قاسم تاجويمٌة لئلنقاذ أمثال إلسبلالقادة فً الجبهة ا

، ثم دفنوا فً مقابر جماعٌة وثلة طٌبة من الشباب المتعاطؾ مع الجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ هللا
منعت عائبلت من معرفة الحقٌقة فضبل عن التعوٌض المعنوي و (Xمجهولة ) هوٌاتتحت 

وال  فً ٌد السلطة وإدارة السجونأمانة ٌعتبرون قانونٌا  أن هإالء المساجٌن رؼموالمادي 
 .ب االنتقام وشفاء الؽلٌلحٌمكن القضاء علٌهم بتلك الطرٌقة الهمجٌة ولكنه الحقد و

 
من معرفة الحقٌقة وممارسة حق التقاضً ورفع  46مادة وال 45وممن منعتهم المادة  -5

ٌساورها الشك فً الجهة التً كانت تلك الفئات التً ما زال  "القضاء المحلً" مالدعاوى أما
التً هزت الجزائر والعالم، والتً طالت رئٌس  وراء االؼتٌاالت السٌاسٌة الشهٌرة والؽامضة

قاصدي ، ورجل المخابرات الهام محمد بوضٌاؾ ألعلى للدولة ؼٌر الشرعً دستورٌاالمجلس ا
 قائمة أخرى طوٌلة طالتهم األمٌن العام إلتحاد العمال، وهناكوعبد الحق بن حمودة ، مرباح

قادة  كبار فً المإسسة العسكرٌة و، ضباط سامٌنو جنراالتسابقٌن و وزراءٌد اإلؼتٌال من 
ورجال الفكر والثقافة والدعوة  وسائر األجهزة األمنٌة، كما طالت رجال إعبلم وأطباء

فضبل عن ارتكاب جرائم كبرى ونسبتها إلى  وإطارات إدارٌة كبرى، واإلمامة وفنانٌن،
أن أؼلب هإالء لٌس لهم تعاطؾ مع الجبهة اإلسبلمٌة  والجدٌر بالذكرالجماعات المسلحة، 

بتلك الطرٌقة الشعبً  االختٌارلئلنقاذ ولكن بعضهم كان ضد السلطة القائمة وضد مصادرة 
ت على الببلد والعباد الوٌبلت إلى ٌوم الناس هذا.  الفجة التً جر 

 
عدم فتحها، ملؾ اؼتٌال قائد  المتعفنالنظام السٌاسً  ٌصر الملفات التًتلك من و* 

الذي تم اؼتٌاله فً  عبد القادر حشانً رحمه هللا رحمه واسعة،الجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ األخ 
سنة، أي تم اؼتٌاله وهو فً  43وله من العمر  1999نوفمبر  22بتارٌخ ي مثل هذا الٌوم أ
سنة تمر على اؼتٌاله رحمه هللا  11، فها هً واإلبداع والعطاءالنضج سن هو شرخ الشباب و

بعد  الرفضهذا وازداد  فتح ملؾ االؼتٌالوالسلطة الفعلٌة والرسمٌة ترفض رفضا قاطعا 
وبما أن قادة الجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ ال تعترؾ  ، 46و  45 صدور قانون العقوبات فً المادة

هذا  عادة فتحإعلى صر ت  ما زالت  بقانون السلم والمصالحة إذ هو أقرب للمكر والمخادعة،
وها هً فرنسا ترفع السرٌة على  منذ عملٌة االؼتٌال إل ٌومنا هذا، فً كل مناسبةالملؾ 

بن   المهديفة الحقٌقة فً اؼتٌال المعارض المؽربً وثائق المخابرات الفرنسٌة من أجل معر
ومعرفة الجهة الحقٌقٌة التً كانت وراء االؼتٌال سنة،  40الذي مر  على اؼتٌاله  بركة

وهً ؼٌر مقتنعة برواٌة السلطة وال بالمحاكمة الفاقدة لمعاٌٌر  المشٌن واإلجرامًالسٌاسً 
فاقدة لالستقاللٌة وإنما هً أداة طٌعة  الجزائرالشرعٌة والنزاهة والحٌاد السٌما والعدالة فً 

وما لم تكن فً مثل هذه القضاٌا المتعلقة بالسٌاسة والشؤن العام، السٌما  ،فً ٌد السلطة الفعلٌة
لنا الشجاعة فً كشؾ حقٌقة ما حدث منذ اندالع األزمة ال ٌمكن أن نتقدم نحو المستقبل 
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ام، فلن نخرج من شرنقة هذه األزمة المتعددة بخطوات ثابتة متبصرة ال حقد فٌها وال انتق
حادثة اؼتٌال قائد  نرى لزاما علٌنا أن نجمل الحدٌث عن ومن باب الذكرى والتذكٌراألوجه، 

 الجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ رحمه هللا فً النقاط التالٌة:
 

الشاب المهندس الذي قاد الجبهة سٌرة ومسٌرة لن نتحدث فً هذا البٌان عن  أوال:
عند أؼلب المراقبٌن من جمٌع األوساط بما  فوز كاسح، لم ٌكن متوقعاإلسبلمٌة لئلنقاذ إلى ا

العسكري على  االنقبلب، قائد خالد نزارفً ذلك السلطة القائمة ٌومها، حتى قال وزٌر الدفاع 
 من أصوات الناخبٌن ما أوقؾ المسار %12إنه لو حصل الفٌس على اختٌار الشعب "

واستطاع األخ عبد القادر حشانً رحمه هللا بفضل هللا ثم بفضل الشعب   ! .االنتخابً...!!
رؼم فاق كل التوقعات  مبهرا أن ٌحقق انتصارا المشروع اإلسالمًالجزائري الراؼب فً 
دل داللة قاطعة على أن الجبهة ٌبالسجن العسكري بالبلٌدة، مما  سجن القٌادة التارٌخٌة

سوؾ تخصص القٌادة  والحاصلولٌست جبهة أشخاص،  ومبادئجبهة مشروع اإلسبلمٌة 
ترجمة ضافٌة وٌلقً الضوء على مسٌرته الحافلة والصعاب التً  ٌترجم له كتابا قائما بذاته

نتركها  جمع فٌه أمورا كثٌرةتووعند خروجه من السجن تعرض لها خارج السجن وداخله 
 لوقتها بحول هللا وقوته.

 
بقوة القانون ال حزب شرعً ر حشانً رحمه هللا على رأس : لقد كان األخ عبد القادثانٌا

من وزارة  22/08/1989فً  اعتمادهابقوة السبلح حٌث تحصلت الجبهة اإلسبلمٌة على 
. وفازت باالنتخابات 38العدد  06/09/1989الداخلٌة ونشر ذلك بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ 

بالصندوق  وإنماالعنؾ أو اإلرهاب ال بقوة السبلح أو  بطرٌقة شرعٌةالبلدٌة والوالئٌة 
مجلس بلدي  853بؤؼلبٌة بلدٌات القطر وتحصلت على  وفازت 12/06/1990بتارٌخ الشفاؾ 
مجلس والئً عبر  48مجلس شعبً والئً من أصل  32بـوفازت عبر القطر  1514من أصل 

ختٌار المرحوم القطر، وبعد الزج بالقٌادة التارٌخٌة فً ؼٌاهب السجن العسكري بالبلٌدة، تم ا
جزاهم هللا  مع ثلة من إخوانهلمواصلة المسٌرة فكافح وناضل  عبد القادر حشانً رحمه هللا

الخط هللا تعالى الباقٌن على وثبت خٌر جزاء، ورحم هللا تعالى من التحق منهم بالرفٌق األعلى 
أن األخ  الحاصلاإلنقاذ مرتٌن، وتم اختٌار الشعب للجبهة اإلسبلمٌة أساسه الذي على  األصٌل

قٌادة الجبهة من  معونة إخوانهثم الشاب عبد القادر حشانً رحمه هللا استطاع بفضل هللا تعالى 
م اإلسبلمً منذ سقوط الخبلفة اإلسبلمٌة حٌث فازت للئلنقاذ لفوز قل نظٌره فً العااإلسبلمٌة 

فما كان من  مقعد للمجلس الوطنً الشعبً، 430مقعد من أصل  188الجبهة اإلسبلمٌة بـ 

سائر مإسسات  وتعطٌلبتدبٌر انقبلب عسكري على اختٌار الشعب القٌام إال عصابة الجنراالت 
رئٌس  وإقالة 14/01/1992المجلس الشعبً فً  فحلبلدٌة إلى رئاسة الجمهورٌة، الالدولة من 

وهً ما زالت  09/02/1992حالة الطوارئ بتارٌخ  وإعالن 11/01/1992الجمهورٌة فً 

صرح مإخرا أن اإلرهاب قد هزم؟!!!  أحمد أوٌحًة إلى ٌومنا هذا رؼم أن الوزٌر األول قائم
بمندوبٌات ؼٌر شرعٌة عاثت فً الببلد  واستبدلت 29/03/1992المجالس البلدٌة فً  وحلت

وإقامة الفٌبلت ألرباب المال وأصحاب  من نهب العقار واألراضً الفبلحٌة فسادا وإفسادا،
، وصحب ذلك حملة اعتقال 29/04/1992الجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ فً  ثم تم حل النفوذ،

عنٌؾ  فعل د ردول  لكل إطارات الجبهة اإلسبلمٌة من القمة إلى القاعدة، مما ومطاردة وتعذٌب 
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جبهة أن األخ حشانً رحمه هللا كان على رأس والحاصل ، وكتائب الموت، إرهاب الدولة على
ذاتها  وتحت إشراؾ السلطة القائمةها الفوز فً أطر القانون تم ل شرعٌة دستورٌا وقانونٌا

 ووثائق الدولة تشهد بذلك والحمد هلل رب العالمٌن.
 

من طرؾ عصابة الجنراالت الذٌن  16/01/1992: بعد إلؽاء الدور الثانً فً ثالثا

 ال ٌحسن االختٌارالذي فً نظرهم و القاصرعلى الشعب الجزائري  أوصٌاءنصبوا أنفسهم 
بتارٌخ ا نبٌا ، أصدر األخ المرحوم عبد القادر حشانً رحمه هللاولم ٌبلػ سن الرشد السٌاسً

التً كانت تتمتع ٌومها بحٌز واسع من االستقبللٌة حٌث  جرٌدة الخبرنشر فً  22/01/1992

من أجل تفادي المواجهة بٌن أفراد بعدم الوقوؾ ضد اختٌار الشعب ألفراد الجٌش  وجه نداء
األخ حشانً  فصدرت األوامر بإلقاء القبض على للطؽمة االنقالبٌةلم ٌرق ذا البٌان هالشعب، 

وذلك بتارٌخ وبطرٌقة ؼٌر قانونٌة،  جراح اشبحً بفً قارعة الطرٌق  رحمه هللا
سائر مإسسات  التً أطاحت ورفعت بحقه دعوى قضائٌة من وزارة الدفاع، 22/01/1992

وأصبحت السلطة القضائٌة  فكانت هً الخصم والحكم فً وقت واحد، الدولة كما سبق ذكره،
أفراد الجٌش على تهمة تحرٌض تصفً بها خصومها السٌاسٌٌن حٌث وجهت له  لعبة فً ٌدها
على مإسسات  وادتمر  التمرد الحقٌقً صدر من الذٌن ألن وهً تهمة باطلة  التمردالعصٌان و

ممن اؼتصبوا المإسسة المإسسة العسكرٌة  االتزمرة جنر نعنً بهمالدولة واختٌار الشعب 
وظل المرحوم حشانً ٌنتظر  نصبوا أنفسهم أوصٌاء على الشعب الجزائري،ولصالحهم، 

سنوات،  05مدة  السجن االحتٌاطًتصل مدة  سنوات كاملة وهذه سابقة أن 05المحاكمة طٌلة 
ت سجن بتارٌخ سنوا 05حكما بـ -ظلما وعدوانا–وبعد طول هذه المدة صدر فً حقه 

محاكمة قادة االنقالب وكان الواجب  وتحولت التهمة من جناٌة إلى جنحة، 07/07/1997

ٌره ظقل ن وإحداث فراغ دستوريصاب اختٌار الشعب وتحطٌم مإسسات الدولة ؼتال العسكري
من ثمار الفوز الساحق  وحزبهاألخ عبد القادر حشانً رحمه هللا  منعوهكذا تم فً العالم كله، 

وعوض  بن عائلة مجاهدة معروفة،اوإخوانه وهو  صحبة إخوانه فً القٌادة ٌومها، لذي حققها
 زج   حزب األؼلبٌة بحكم أن حزبه ٌةالجزائر ةحكوملل ارئٌس ٌصبه األخ عبد القادر حشانًأن 

فً تلك االنتخابات أصبح بعضهم رإساء  لم ٌكتب لهم الفوزالسجن، أما الذٌن ؼٌاهب به فً 
ٌقبع فً والفائز الناجح ، وهكذا أصبح بن فلٌس، وبلعٌد عبد السالم وبلخادمال حكومة أمث
، ففً !!!السٌاسٌة فً الببلد أعلى المناصب ٌتولىفً المعركة االنتخابٌة الخاسر والسجن 

ٌنعم  ،هممن حقوقهم السٌاسٌة والمدنٌة فً ببلد األصالءالوقت الذي ٌمنع أبناء المجاهدٌن 
انٌت جٌعٌن  ساركوزيفً فرنسا بمناصب سٌاسٌة فها هو  والجالدٌن الحركىبعض أبناء 

 ابنة حركًهً سبلم ولئلمعروفة بعدائها وهً فً منصب سكرتارٌة الدولة للشباب بوؼراب 
ال تزر وازرة وزر جبلد، ولو ال أنها مصرة على االفتخار بماضً والدها لهان الخطب ألنه "

ن من الكافر، وٌخرج الكافر من المإمن، فبل ٌجوز وهللا تبارك وتعالى ٌخرج المإم" أخرى
ونه وٌفتخرون به، وألن العقوبة  شرعا تحمٌل األبناء جرائم اآلباء، ما لم ٌسلكوا مسلكهم أو تزك 

ٌوم ولقوله تعالى " ""كل نفس بما كسبت رهٌنةشرعا وقانونا فردٌة، ال جماعٌة لقوله تعالى 
أن ٌقول رئٌس الببلد فً وهران  رٌب المستهجنالؽ" ولكن تؤتً كل نفس تجادل عن نفسها

ولكنه لم ٌعترؾ أن  "لقد ارتكبنا أخطاء فادحة فً حق أبناء الحركى" 08/10/2005بتارٌخ 
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ابن  هالجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ اؼتصب حقها بالحدٌد والنار، بعد االختٌار الشعبً الحر الذي قاد
  .؟!!!مجاهد كبٌر معروؾ لدى العام والخاص

 
وهو تحت الرقابة العلنٌة والسرٌة  07/07/1997خروجه من السجن فً  منذ: ابعار

فضبل عن منعه من حقوقه السٌاسٌة والمدنٌة حٌثما حل وارتحل،  العمالء الوشاةوتحت نظر 
مما ضاعؾ قام بنشاطات متنوعة حسب القدرة والطاقة واالستطاعة رؼم ذلك وواإلعبلمٌة 

بتارٌخ لتً ضاق بها ذرعا مما جعله ٌكاتب وزٌر الداخلٌة ٌومها علٌه المضاٌقات المتنوعة وا
عٌادة ، حٌث تم اؼتٌاله فً التً هزت البالد والعبادإلى أن جاء ٌوم الفاجعة ، 28/10/1999

اؼتٌاله رحمه قد لقً وواعتبر،  22/11/1999بحً باب الواد الشعبً وذلك بتارٌخ  األسنان

بما ٌا من طرؾ األحزاب السٌاسٌة والشخصٌات الوطنٌة عرٌضا داخلٌا وخارج استنكاراهللا 
به  أنها لم تؾ بما ألزمتالتً أصدرت بٌانا عشٌة االؼتٌال، ؼٌر فً ذلك رئاسة الجمهورٌة 

عن طرٌق  استنكرت االؼتٌالنفسها وراحت وعودها أدراج الرٌاح، وحتى الوالٌات المتحدة 
رجل سلم وقد شهد له الجمٌع بؤنه  وبن،جٌمس رالناطق الرسمً لكتابة الدولة األمرٌكٌة 

كان ٌإمن بحل سٌاسً ال بالمفهوم المنحرؾ الخادع، فهو بحق  ومصالحة بالمفهوم الصحٌح
بعٌدا عن المكر والمخادعة وطً صفحة وفتح أخرى ٌعالج جذور األزمة من أصولها  شامل

متجاهلة جتماعً فحسب، والمناورة والحلول القصٌرة النظر التً تنطلق من الحل األمنً أو اال
واقعٌة لو أخذ بها لحلت األزمة الجزائرٌة منذ  وهذه نظرة موضوعٌة الجذور السٌاسٌة لؤلزمة،

أمد بعٌد ولنال كل مواطن جزائري على اختبلؾ توجهاتهم حقوقه المشروعة دون إقصاء أو 
 ذ إلى ٌومنا هذا،وهً النظرة التً تتبناها القٌادة السٌاسٌة للجبهة اإلسبلمٌة لئلنقا تهمٌش

وٌشاركها فً هذه النظرة اإلستراتٌجٌة الثاقبة شخصٌات سٌاسٌة وشخصٌات تارٌخٌة وطنٌة، 
إذ ال مخرج لؤلزمة إال باألخذ بهذا الطرح الذي ٌحقق االستقرار السٌاسً الحقٌقً القائم على 

جتماعً الذي كما ٌحقق السلم االوإرهاب الدولة،  الحق والعدل ال القائم على القوة والبطش
النظرة الثاقبة  القائم على  هذا الطرح ٌنشده كل مواطن جزائري ؼٌور على بلده ومثل 

 .ترصدالصرار واإلمع سبق  االؼتٌال علٌه هو الذي جر   الفاحصة
خبٌث وقادة الجبهة  ذات بعد سٌاسً مما ال شك فٌه أن عملٌة االؼتٌال كانت خامسا:

الجهة المدبرة التً تقؾ وراءها، ٌحاولون معرفة ولكن  ى األداةإل نظرونٌال اإلسبلمٌة لئلنقاذ 
شاهد عٌان على مسٌرة حافلة فً العمل الدعوي  ألنهباالؼتٌال المرحوم تهدؾ فقد اس

هو أٌضا و وشاهد على بعض جوالت الحوار األزمةب على تعقٌدات ثومطلع عن كوالسٌاسً 
من  موقفه الصلباألمر خطورة  مما زادبة، وٌالرهسركاجً  على مجزرة شاهد عٌان

مما جعله ٌحظى حتى باحترام  دون إقصاء أو تهمٌشضرورة الحل السٌاسً ألزمة الببلد 
 .كتاب جامع موثقبحول هللا فً  ما سنراهخصومه ومخالفٌه وهذا 

 
 ٌزعمفقد تم إلقاء القبض علٌه كما  القاتل المزعوم فإاد بولمٌة : أما فٌما ٌخصسادسا

عثر معه على وثائق عبد القادر حشانً رحمه هللا والمسدس الذي  وقٌل 13/12/1999بتارٌخ 
وساعة ساعات  05والتً دامت  13/04/200قتل به المرحوم، ؼٌر أنه ٌوم المحاكمة فً 

أنه ٌوم اعتقاله لم ٌكن  قةفالمحاكمة المل صرح أثناءفقد لٌصدر بحقه الحكم باإلعدام، للمداولة 
ووصؾ  ،ال ٌتحمل مسإولٌة دم حشانًالمؽتال رحمه هللا، وقال أنه ٌحمل سبلحا وال وثائق 
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المحامً بمما دعا  والضؽط والتهدٌد بعمل المخابرات تحت اإلكراهما جاء فً قرار اإلحالة 
 إلى المطالبة بإحضار المسإول األول فً المخابرات، حٌث قوبل طلبه الكبٌر خلٌلً رحمه هللا

المؽلوبة على  الممرضةشٌئا باستثناء الشهود أنهم لم ٌرو  ولقد شهد أؼلب بالرفض القاطع،
باألجهزة  لهم عالقةحراس السٌارات  أؼلبٌرة السٌارات، ومعلوم أن ظح وحارسأمرها 

األمن فً  فهم عٌون رجالاألمنٌة والمخابرات وإمدادهم بالمعلومات وما ٌحدث داخل األحٌان 
ظل بولمٌة عشرٌن ٌوما فً العاصمة  لماذا والسإال المطروح، األحٌاء والشوارع واألزقة

 حشانً رحمه هللاٌلتحق بالجبل؟!!! ومن الذي أعلمه بتحركات األخ  ٌختفً أو دون أن ٌفر أو
واألخبار وموعد الدخول  نسق له التحركاتٌوهو تحت المتابعة العلنٌة والسرٌة ومن كان 

بها عائلة المرحوم حشانً  علم تقتنأن المحاكمة مسرحٌة مكشوفة  الحاصلوالخروج؟!!! و
تقتنع  ، ولمشخص له أسرة وأولٌاءبما أنه  وقانونا شرعا كؤولٌاء الدموأقارب وإخوة كؤسرة 

زكاها الشعب  وشخصٌة اعتبارٌة عامةبحكم أنه قائد حزب بها قٌادة الجبهة اإلسبلمٌة اإلنقاذ 
ٌاسة والقانون وذوي رجال السكثٌر من  أن تنطلً الخدعة على فضبل على باالنتخاب الحر

وكلنا ٌعلم كٌؾ أقصى "وزٌر العدل"  فاقدة لالستقاللٌة العدالةالسٌما و ،األلباب من الناس
عبد المالك الساٌح من منصبه ألنه كان ٌرٌد إقالة قاضً التحقٌق السابق  ماحً باهًاألسبق 

على إقالته  لسالمبلعٌد عبد ابدعوى الفساد والرشوة واستخدام النفوذ فاعترض رئٌس الحكومة 
، فذهب وزٌر المرحوم مصطفى بوٌعلًفتح التحقٌق معه بحجة أنه صاحب خبرة فً قضٌة  وأ

محمد فً منصبه ثم أصبح النائب العام فً قضٌة مقتل واؼتٌال  عبد المالك الساٌحالعدل وبقً 
 محمدلكً نعرؾ منه حقٌقة ما حدث فً اؼتٌال   أسرهفك هللابومعرافً من طرؾ  بوضٌاؾ
وفً الوقت الذي تعمل الدول الؽربٌة  ،ألن الرجل التزم الصمت أثناء المحاكمة بوضٌاؾ

 الجهة التً تقؾ وراء لمعرفة الحقٌقة فً االعتالل العربًوأمرٌكا وإسرائٌل وبعض دول 
نجد هذه الدول مجتمعة تلتزم الصمت المطبق فٌمن كان وراء اؼتٌال  رفٌق الحرٌرياؼتٌال 

جزائرٌة  على للدولة ؼٌر الشرعً محمد بوضٌاؾ وشخصٌات سٌاسٌةرئٌس المجلس لؤل
عبد  وها هو "بالعدالة الدولٌة"فما هذا الكٌل بمكٌالٌن على مستوى ما ٌسمى أخرى مرموقة، 

القطر خبلفا  رالمخذرات عبمكافحة المدٌر العام لمدٌرٌة ٌشؽل منصب الٌوم  المالك ساٌح
الذي كان نائبا عاما فً قضٌة محاكمة قٌادة الجبهة  بلقاسم بوخاريللنائب العام العسكري 

ومن الذي كان وراء تولً  آدمًاإلسبلمٌة لئلنقاذ وكلنا ٌعلم كٌؾ أقٌل وزٌر العدل السابق 
وكؤن  لم ٌمثل أي قائد من قادة األجهزة األمنٌة أمام القضاءالحالً وزارة العدل ولذلك بلعٌز 
علٌه بعض حكام الدول الؽربٌة وأمرٌكا  لما اخبلف ،ءقضاال خاصة من المثول أمام حصانة لهم

ضد  2002ماي  8وإسرائٌل وها هً عائبلت ضحاٌا االعتداء الذي وقع فً باكستان بتارٌخ 
 ساركوزيفرنسٌا تطالب  11من بٌنهم شخصا  14مدرٌة بناء السفن والذي أسفر على مقتل 

الء بالشهادة بحكم أنه كان مطلعا على لئلدمثول أمام العدالة الب وجوبً وزٌر الدفاع الحالً
فً ظل تحكم ، ومن المعلوم أنه وهً صفقة مشبوهة صفقة الؽواصات البحرٌة لباكستان

ال أمل فً  ،المخابرات فً سائر أجهزة الدولة والسٌطرة علٌها بطرٌقة مباشرة وؼٌر مباشرة
الجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ  أننا فً قٌادة والحاصلمإسسات قوٌة وال أمل فً استقبللٌة القضاء، 

 بالكشؾ عن الجهة الحقٌقٌة التً تقؾ وراء اؼتٌال المرحوم حشانً لن نكؾ عن المطالبة
ال تنطلً على السذج، ناهٌك عن أولً األلباب فمن ٌصدق فرواٌة السلطة الرسمٌة رحمه هللا، 
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لج األخ المؽتال أو ؼٌرها لمعالجة أسنانه حٌث ٌعاٌؤتً من الحراش من العقبلء أن القاتل 
 وفً نفس العٌادة، مالكم كٌؾ تحكمون؟!!! بباب الواد رحمه هللا

 

وفً الوقت الذي ترفع فٌه السلطة الجزائرٌة عقٌرتها وتعمل على تحرٌك  سابعا:
أبواقها المختلفة وتحشد الحشود فً الداخل والخارج لضرورة الوقوؾ إلى جانب القضٌة 

التً طالت  "باإلبادة الجماعٌة" و "المجزرة"التندٌد الصحراوٌة ووجوب نصرة المظلوم و
فً جرائم النظام المؽربً تجاه  للتحقٌقوالمناداة بضرورة إرسال لجان أممٌة سكان العٌون 

 بالعٌون شبه ما تعرض له سكان المخٌمات عبد العزٌزالصحراء الؽربٌة، حتى أن "الرئٌس" 
وسمحت السلطات فً ارنة مستهجنة وهو قٌاس مع الفارق، ومق 1945ماي  08بمجازر 

لمساندة سكان الصحراء الؽربٌة بتارٌخ  بتنظٌم مسٌرة فً قلب العاصمةالجزائر 
وال شك  فً العاصمة السارٌة المفعول حالة الطوارئ وحظر المسٌراترؼم  11/11/2010

من أي  أن المسلمٌن أٌنما كانوا ٌستنكرون الظلم والتعذٌب ومصادرة الحقوق المشروعة
ولو كان رأس هذا النظام ٌدعً أنه من نسل رسول هللا صلى اله علٌه وسلم، لقوله ، نظام كان

وهللا لو والقائل أٌضا " ٌا فاطمة اعملً فإننً ال أملك لك من هللا شٌئا"علٌه الصبلة والسبلم "
ؤ به عمله، لم ٌسرع به من بط  وقوله أٌضا " أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد ٌدها"

بشعبها أو بؽٌره من فبل ٌجوز ألي سلطة فً العالم أن تنزل الظلم والعذاب والتنكٌل " هنسب
أن ال ٌتجاوز حق الدفاع  شرٌطةإال فً حالة الدفاع عن النفس ورد الظلم والمظالم  الشعوب

ولكن السإال الذي  المشروع حده وأن ال ٌنقلب رد الظلم إلى ظلم أفظع وإن كان البادئ أظلم،
أن  هل السلطة الجزائرٌة الظالمة لشعبها مخولة شرعا وسٌاسة وأخالقاسه بإلحاح، ٌطرح نف

ما  وبؤبشعبحق شعبها بشتى ألوانه وأشكاله ظلم التدافع عن الشعوب المظلومة وهً تمارس 
الجزائرٌة الظلم أن تدفع السلطة كن م، وبضدها تتمٌز األشٌاء، وهل ٌالمقارنة ٌكون عند

 393831وعددهم حوالً  على إخواننا سكان الصحراء الؽربٌة ذٌبوالحٌؾ والعسؾ والتع
لؾ، كما تقول الجزائر بٌنما تمارس عل أ 160زهاء  تندوؾوعدد القاطنٌن فً مخٌمات 

الظلم والتعذٌب والتنكٌل  ٌعدون بعشرات المالٌٌنمن الشعب الجزائري  شرائح واسحة
بتقرٌر المصٌر ن تطالب الجزائر وهل ٌعقل أ "تلك قسمة ضٌزىوالمطاردة، و...و.... "

بمحض إرادته قامت  من ٌحكمهللشعب الصحراوي وعندما اختار الشعب الجزائري الحر 
حرٌة العصابة االنقبلبٌة بقمعه وإرهابه بكتائب الموت التً اختطفت خٌرة شباب األمة، إن 

ه الحكام الطؽاة الذي ٌتؽافل عنلون آخر من ألوان تقرٌر المصٌر هو الشعب فً اختٌار حكامه 
فتح وسائر دول الخلٌج  ،ضمنهم الجزائروهل ٌعقل أن تطالب الجامعة العربٌة ومن  .؟!!!

تحقٌق فً الجرائم التً حدثت فً العراق من طرؾ الجٌش األمرٌكً والعراقً ورئٌس 
ائع بفتح تحقٌق فً الجرائم والفظالوزراء المالكً المنتهٌة عهدته وال تطالب هذه الدول العربٌة 

مالكم كٌؾ " والمجازر واالختطاؾ الذي جرى فً الجزائر بعد االنقبلب على اختٌار الشعب
    . تحكمون؟!!!

 

من الفظائع والجرائم ما  1992لقد تمخض عن االنقبلب على اإلرادة الشعبٌة   ثامنا:

 المتعفن:ٌفوق الخٌال نذكر منها ما ٌلً، لٌعلم العام والخاص حجم ما اقترفه النظام السٌاسً 
 إلى تخوم الصحراء. 170000نفً أكثر من -1
 اعتقل فً المحنة من أبناء الشعب الجزائري أكثر من نصؾ ملٌون.-2
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 ألؾ ال ٌعلم مصٌرهم إلى الٌوم. 20اختطاؾ أكثر من -3
 ألؾ إطار بدعوى دعم اإلرهاب. سجن أزٌد من-4
 قول عددهم أكثر من ذلك بكثٌر.ألؾ وهناك من ٌ 200عدد الذٌن قتلوا فً المؤساة أزٌد من -5
 ألؾ. 17عدد الذٌن قتلوا من حملة السبلح -6
 آالؾ دون معرفة أماكن قبرهم. 03عدد الذٌن قتلوا من المفقودٌن قٌل -7
 .120الذٌن قتلوا فً السجون أزٌد من -8
، أما مجزرة الرمكة 400، وقٌل 700، ومجزرة بن طلحة 300عدد قتلى مجزرة الراٌس -9

 .1000ها فً لٌلة واحدة قٌل عدد
خبلفا لما علٌه فً الدول الؽربٌة حٌث  تتكتم عن عدد القتلىوبما أن األجهزة األمنٌة  -10

، ال كمُّ مهمل، أما عندنا فهم ٌعلن عن القتلى واحدا بواحد كما هو الشؤن فً أمرٌكا وأوروبا
 طً.شر 6000 الشرطة، أما ضحاٌا 3600 الجٌش قٌمة له وقٌل قتل من أفراد

 ألؾ. 40عدد الجرحى حوالً -11
ألؾ، أي أكثر 500أما عدد الذي تمت محاكمتهم ؼً المحاكم الخاصة السٌئة السمعة فاق -12

 من سكان الصحراء الؽربٌة كلها.
 .6412أما عدد الذٌن ذهبوا ضحاٌا التجاوزات والخروقات بلؽت -13
 ألؾ أرملة. 30أما عدد األرامل -14
 لملٌون أي ٌفوق سكان الصحراء الؽربٌة ثبلث مرات ونصؾ.عدد الٌتامى فاق ا-15
 ملٌون. 1عدد المعطوبٌن قٌل بلػ عددهم -16
 آالؾ عائلة فقدت فردا من أفرادها. 8هناك -17
 ألؾ. 13عدد الذٌن فصلوا من أعمالهم بلػ -18
 

تسبب فً كل هذه الفظائع بحق شعبه ٌحق له أن عطً دروسا فهل النظام الذي 
حفٌد األمٌر عبد  ٌس الجزائريإدراحترام حقوق الشعوب المشروعة؟!!! فهذا  لآلخرٌن فً

األمم المتحدة إلى التحقٌق جنٌؾ ٌدعو من وممثل الجزائر فً األمم المتحدة كما ٌشاع، القادر 
الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة،  فً وضعٌة حقوق اإلنسان بالصحراء الؽربٌة استنادا إلى مٌثاق

الذي فاق بعشرات المرات ألمم المتحدة بالتحقٌق فً جرائم النظام الجزائري فلماذا ال ٌطالب ا
إذا ما حدث فً العٌون عند المقارنة مع ما حدث فً الجزائر  ؟!!!ما حدث فً مخٌمات العٌون

اإلنسان وهذا رئٌس الهٌئة اإلستشارٌة لحقوق ٌكاد أن ٌكون نقطة سوداء فً جلد ثور أبٌض، 
الصحراء بحق سكان  تجاوزات المؽرب لكشؾلمنظمات الدولة ٌدعو ا فاروق قسنطٌنً

 تحقٌقلل والتً من عادته أن ٌكٌل لها االتهاماتفلماذا ال ٌطالب هذه المنظمات نفسها  الؽربٌة،
ٌصرح قائبل  محرز العماري وهذا ما جرى فً الجزائر منذ االنقبلب على اختٌار الشعب؟!!!.فٌ
عما ٌحدث فً  فلماذا سكتال ٌنبؽً السكوت عنها"  ما وقع فً العٌون كارثة إنسانٌة"

ٌطالب النظام الجزائري  ، ولم نسمع له صوتا ولماذا الأفؽانستان وباكستان والعراق وفلسطٌن
وإذا كان ما  ألؾ مختطؾ؟!!! 17صصت ألكثر من خبالكشؾ عن المقابر الجماعٌة التً 

عما فعله جنراالت " فماذا نقول ٌةوجرائم ضد اإلنسان حدث فً مخٌم العٌون "إبادة جماعٌة
اآلالؾ من الضحاٌا، وهً محرقة  مئاتذهب ضحٌتها  إنسانٌةاالنقالب العسكري من محرقة 

وصدق رسول هللا صلى هللا  ؟!! الدول العربٌة واإلسبلمٌة منذ قرون رلٌس لها نظٌر فً سائ
إذا  نك"، ولع فً عٌنهالمنافق ٌرى القذى فً عٌن أخٌه وال ٌرى الجذعلٌه وسلم إذا ٌقول "
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بعض أنه فً الوقت الذي ٌصعد الساسة و العجائب والؽرائبلم تستح فاصنع ما شئت، ومن 
كما ٌقولون وٌنعتونه بشتى النعوت وفً الوقت الذي  لمخزنضد نظام االلهجة رإساء األحزاب 

 بشعةال والمجزرة باإلبادة الجماعٌةما حدث مإخرا فً العٌون التلفزة الجزائرٌة تصؾ 
تؤتً فً هذا الوقت بالذات،  ،وحشٌة النظام المؽربًأن أحداث العٌون كشفت عن القول و

 وكلها وعطفا ةتفٌض رق  وهً ، ؽربًمال نوفمبر بمناسبة عٌد االستقبلل 18فً  لٌقةفرسالة بوت

أم أن فما هذا التناقض الصارخ  بالسعادة وطول العمر، "الشرٌفة"دعوات خالصة لؤلسرة 
ملك رؼم أن خطاب  ؟!!!األجنحة المتصارعةحول معالجة هذه القضٌة بٌن  فا سرٌاخالهناك 

حسنً  ؟!!! وكلنا ٌذكر ما قاله الرئٌس بوتفلٌقة بعد لقاءالمؽرب ٌؤتً صادما ال مهادنة فٌه
ٌشتد وهذا  كما ٌقولون، هذا سٌاسة معاوٌةأم أنها  "أنا لم أقل كبلما ال ٌلٌق بحق مصر" مبارك

ٌن رسائل الرئٌس العاطفٌة بوٌبقى الناس فً حٌرة ء كؤن شٌئا لم ٌكن؟!!! ٌلطؾ األجوا
الطافحة بالحب والدعاء، وحمبلت الشحن والتصعٌد السٌاسً واإلعبلمً داخلٌا وخارجٌا فً 

بل هناك جهات أصبحت تنادي بالعودة إلى العمل المسلح لدفع الظلم وانتهاك حقوق المٌدان؟!!! 
 .اإلنسان

 

ما الؼتصاب اختٌار الشعب لم تقتصر على اآلثار الوخٌمة ال شك فٌه أن  مما تاسعا: 
فهً تفوق ذلك بكثٌر خاصة  األرقام الحقٌقٌةوهً أرقام أؼلبها رسمٌة أما  سبق ذكره باألرقام

قل فً  ، وهكذاٌصل إلى ملٌون فً عدد القتلى حٌث هناك من ٌقول أن عدد القتلى ٌوشك أن
دٌمة وما زالت السلطة الفعلٌة تتكتم عن األرقام الحقٌقٌة، ومن اآلثار سائر األرقام وهً أرقام ق

 خٌمة:وال
 

 العجز والجمود السٌاسً، حٌث تعانً مإسسات الدولة المختلة من الحالة السٌاسٌة الداخلٌة-أ
السماح باعتماد أحزاب سٌاسٌة حقٌقٌة وؼٌاب  موانحصار الحرٌات السٌاسة العامة وعد

على البرلمان والعدالة والهٌمنة  -الفعلٌة–ة والنقابٌة وسٌطرة السلطة التنفٌذٌة التعددٌة اإلعبلمٌ
 على الحٌاة السٌاسٌة.

 هنا الؽلٌان الشعبًالتً ٌعٌشها الشعب الجزائري وتصاعد الحالة االجتماعٌة المزرٌة -ب
من أكبر  طواإلحبا ألن الٌؤسأمام شباب األمة مما ٌنذر بالخطر الداهم   وانسداد األفقوهناك 

  .واالجتماعًلسٌاسً  االستقرارعوامل عدم 
ؼٌر مشروعة مع األجهزة األمنٌة والمخابراتٌة مشبوهة ودخول الجزائر فً عبلقات -ج

اإلستقواء و مكافحة اإلرهاب الدولًتحت عنوان التنسٌق األمنً فً الؽربٌة واألمرٌكٌة 
فً أفؽانستان  المقاومةكات هذه التً تحارب حر على رأسهم أمرٌكابالدول الؽربٌة و

 طؽٌان قوىوإرهاب الدولة داخلٌا و االستبداد الداخلًوباكستان والعراق وفلسطٌن والحق أن 
، للعنؾ الداخلً  والدولً مفجر طمعا فً خٌرات الشعوب اإلسبلمٌة أكبر االستكبار العالمً

 المتخبطةتصادٌة واالق المزرٌة واالجتماعٌةالمتدهورة  اسٌةٌأن األوضاع الس والحاصل
داخلٌا وخارجٌا، السٌما بعد تؽلؽل األجهزة األمنٌة والعسكرٌة والمخابراتٌة الخطٌرة  واألمنٌة
من  حسب ظروؾ كل دولة مباشر أو ؼٌر مباشرفً دول جنوب الصحراء بشكل  الدولٌة

ة وال مخرج من كل هذه األزمات المتنوععلى أكثر من صعٌد،  ٌنذر بالخطردول الساحل مما 
التً تخص جذور األزمة الجزائرٌة المعقدة ومن بٌن تلك  إال بفتح جمٌع الملفات المطوٌة

ملؾ اؼتٌال المرحوم عبد وعلى رأسها السٌاسٌة  االؼتٌاالتملؾ المختطفٌن وملؾ الملفات 
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، وهذا ما تصر علٌه قٌادة الجبهة اإلسبلمٌة لئلنقاذ الثابتة على الخط رحمه هللا القادر حشانً
 عن روح الحقد واالنتقام احلول سٌاسٌة جذرٌة بعٌدصٌل والمسارعة إلى الوصول إلى األ

وتحدٌد المسإولٌات السٌما وقٌادة الجٌش خرجت عن إطارها  الحقٌقةوإنما من أجل معرفة 
إعادة الكلمة للشعب  تتمثل فً وقمة الحل السٌاسً الشامل لها، ودورها الدستوري المحدد

ولٌعلم الجمٌع أنه ثمة  دون إقصاء أو تهمٌشاسً الذي ٌطمئن إلٌه قلبه لٌختار المشروع السٌ
الدول وزعماء منها االؼتٌاالت السٌاسٌة التً تطال رإساء  ال ٌمكن أن تزول بالتقادم جرائم

وصدق  "ما ضاع حق وراءه طالبوالشخصٌات العامة، وقدٌما قالوا "األحزاب المعارضة 
هللا ٌؽرس فً هذا الدٌن ؼرسا ٌستعملهم فٌه بطاعته إلى ٌوم ال ٌزال رسول هللا علٌه وسلم "

وجعلنا منهم أئمة ٌهدون بؤمرنا لما صبروا وكانوا بآٌاتنا وصدق هللا تعالى إذ ٌقول " "القٌامة
 .21ٌوقنون"السجدة

 

 بن حاج علً    
 نائب رئٌس الجبهة اإلسالمٌة لإلنقاذ 

  
 

 
 
 


