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  لشعب اجلزائري عموما واملرتشحني خصوصا إىل ارسالة مفتوحة

  
  "إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل:"قال تعاىل 

هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني : قلنا ملن؟ قال ! لدين النصيحة ا: "وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  ".وعامتهم

  :أيها الشعب اجلزائري املسلم األبي
  :أيها املرتشحون للرئاسيات

 جتري يف واقع سياسي مرير يتمثل يف التمادي يف اإلقصاء السياسي ملشاريع 2004 أفريل 8إن انتخابات 
 مرتشحني مؤهلني لكسب ثقة الشعب، وجتري دون أن تطلق حريات الشعب سياسية، ويف قطع الطريق على

  .ري لألزمةذاجلي على معاناة الشعب ويبعد احلل يبق ، مماوتقدم ضمانات احرتام إرادته واختياره
ورغم هذا الواقع السياسي الذي وصفناه، والذي دفع ببعض إخواننا إىل إعالن مواقف وآراء تعرب عن 

صة وال تعرب عن موقف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت منعها القمع واإلقصاء واملطاردة من ممارسة اجتهاداهتم اخلا
 من باب إقامة احلجة أمام اهلل ثم أمام الرأي العام –حقها املشروع يف النشاط السياسي على الوجه األكمل، فإننا 

ما ضؤلت للخروج من األزمة متعددة اجلوانب الوطين والدويل، وحتى ال نفوت على الشعب اجلزائري أية فرصة مه
 نتوجه إىل كل املرتشحني للرئاسة مطالبني إياهم بتحديد موقفهم، –اليت حتيط به، وقبل اختاذ املوقف النهائي 

  :وإعالن التزاماهتم وتعهداهتم بكل وضوح أمام الشعب اجلزائري من القضايا األساسية التالية
لسان الدين اإلسالمي، وال: ابت األمة ومقوماهتا الوجودية واملتمثلة يفما هي الوسائل حلفظ ورعاية ثو .1

 . الوطنيةةحدالو و األمازيغية،واللغة العربي،

ما هي اإلجراءات العملية والقانونية واملؤسساتية لضمان متتع كل اجلزائريني حبرياهتم األساسية يف امليادين  .2
 .خلريية، وحبقوق املواطنة وحقوق اإلنسان؟السياسية واالجتماعية واإلعالمية والدعوية وا

ما هي اإلجراءات الكفيلة مبعاجلة األزمات اليت جنمت عن مصادرة اختيار الشعب اجلزائري يف  .3
 :، ومنها على اخلصوص1991انتخابات ديسمرب 

 .رفع حالة الطوارئ وحل األزمة األمنية وحقن الدماء؟ •



 .كشف وإظهار احلقيقة بشأن املفقودين واملختطفني؟ •

 .إطالق سراح املساجني؟ •

 .إرجاع حقوق املطرودين من أعماهلم بسبب انتماءاهتم السياسية؟ •

 .كفالة ضحايا املأساة الوطنية دون متييز أو استثناء؟ •

يقات املتخذة يف املتابعات والتضيرفع املمنوعات املسلطة على قادة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ووقف  •
 .إطار األزمة، وإرجاع احلقوق املدنية للذين سلبت منهم؟

 .عودة الالجئني السياسيني والفارين من بطش السلطة إىل وطنهم الذي أخرجوا منه بغري حق؟ •

  
ما هي اإلجراءات الفعلية لصيانة وتنمية الثروات الوطنية وعدالة توزيعها بني فئات اجملتمع ومناطق  .4

  جتماعية ؟ية واقتصادية واطار هنضة عمرانالوطن يف إ
مبا أن شعار املصاحلة الوطنية قد استغل لغري مقصده فإن املرتشح مطالب بتحديد مفهومه للمصاحلة  .5

 وموقفه من عقد مؤمتر وطين للمصاحلة يضم كل األحزاب التمثيلية ،الوطنية واإلجراءات العملية لتحقيقها
روج حبل سياسي عادل وشامل اذ واملنضمات والشخصيات الوطنية للخمبا فيها اجلبهة اإلسالمية لإلنق

 .لألزمة

ما هي اإلصالحات الدستورية اليت سيعزز هبا سلطة الشعب واحرتام اختياراته ورقابته على  .6
 املؤسسات، والفصل بني السلطات واستقاللية القضاء والتزام اجليش مهامه الدستورية؟

  
 املوقف املناسب مبا حيقق مصلحة األمة والوفاء تخذسوف ن نا فإن ما تقدمعلىوبناء على ردود املرتشحني 
  .ملبادئها ومقوماهتا وتضحياهتا
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