
بسم ال الرحمن الرحيم
7لماذا نقاطع ؟ 

في  جزائر  ثاني 10ال يع ال ـ1430 رب   ه
 م2009 أفريل 06الموافق لـ: 

: دواعي مقاطعة النظام الفاسد.بيان

 ول تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون ال* الحمد ل القائل في كتابه العزيز:"
ثم ل تنصرون ياء  هود من أول حديث113"  في ال قائل  سلين ال شرف المر لى أ سلم ع صلة وال  . وال

 " وقال في:"إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك ال أن يعمهم بعقاب منهالصحيح
" وعلى آله وصحبه أجمعين.إن ال ل يقدس أمة ل يعطون الضعيف منهم حقهحديث آخر:"

ستقل"  شح "الم كل جلء أن المر ضحنا ب سابق أو يان ال في الب شرعي*  حل ال عن ال عرض  يلأ   الكف
لى بطلن شرعية ع لة ال سقنا الد يع و شدها الجم لتي ين ية ا صالحة الحقيق يق الم ل - بتحق بإذن ا - 
 المصالحة المزعومة من الناحية الشرعية وكان الواجب الشرعي على المرشح "المستقل" حل النزاع

 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى ال ورسوله إنالقائم على ضوء الكتاب والسنة عمل= بقوله تعالى:"
تأويل سن  ير وأح لك خ لخر ذ يوم ا بال وال نون  تم تؤم ساءكن عالى:"59" الن قوله ت بك ل، و  فل ور

 "يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ل يجدوا في أنفسهم حرجا; مما قضيت ويسلموا تسليما
 ، ول شك أن رفض10" الشورىوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ال، وقوله أيضا=:"65النساء

ها الكتاب والسنة أمر بالغ الخطورة لنه يمس جوهر سلمة العقيدة لتي نص علي  الحلول الشرعية ا
 وما من لم يحل حلله ويحرم حرامه، ولو أكثر النسان من تلوته وما آمن بالقرآنواليمان الحق، 

يه وسلم ل عل من بالرسول صلى ا تهآ لو ادعى محب عن نهجه وسنته، و من أعرض  مان    حق الي
بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل،    من ذلك كله أنوالدهىفاليمان ليس بالتمني ول 

حل السياسيالمرشح "المستقل"  عرض عن ال قاذ وبعضأ هة السلمية للن قادة الجب به  نادى  لذي    ا
حل  فى ب ية واكت ية والفكر ية والتاريخ صيات الوطن عض الشخ سية وب لحزاب السيا جانبا حادي ال  أ

 أطلق عليه من باب المخادعة والمماكرة مصالحة وطنية.استئصالي المضمون

  .  أول: المرشح "المستقل" وحصانة الجلد وتجريم الضحية
 * إن ميثاق السلم والمصالحة الذي يQعPدOه البعض من أهم إنجازات الرئيس تشوبه عيوب قاتلة شائنة

منها:
- أنه نص قانوني غامض وليس نصا= دستوريا=.1
مواد2 في ال سان  قوق الن مة وح يات العا شأن الحر ستور ب مواد الد خالف   - ي

8/10/11/22/32/33/34 /41/42.
- يخالف اليمين الدستوري الذي يPعرض الرئيس للمحاكمة إذا أخلV به.3
سية- 4 ية السيا مة أي الحر يات العا لب الحر صادرة  لنم عام  شأن ال في ال شاركة  في الم حق    وال

ستوري أن أي قه الد هاء الف نص فق قد  حاكم و ساد ال في إصلح ف لة  لداة الفعا هي ا سية  ية السيا  الحر
مادة  في ال شرعية، جاء  قد لل قانون أو دستور فا هو  حق ف هل هذا ال   من26قانون أو أي دستور يتجا

 بأي شكل من الشكال على كل شخصتمنع ممارسة النشاط السياسي ميثاق السلم الجائر الظالم: "
شاط نع ممارسة الن ما تم ية ك ساة الوطن لى المأ لذي أفضى إ لدين ا  مسؤول عن الستعمال المغرض ل
 السياسي على كل من شارك في العمال الرهابية ويرفض بالرغم من الخسائر التي سب[\بها الرهاب
نف ضد جد الع سة تم طبيق سيا في وضع وت لقرار بمسؤوليته  ية ا لغراض إجرام لدين  ستعمال ا  وا



 المة ومؤسسات الدولة" وهي مادة بالغة الخطورة لنها تصادر الحقوق الطبيعية للنسان، وإرادة منع
  وسبقه إليها زروال ولكن1999قادة الجبهة وأتباعها صرح بها المرشح :المستقل" منذ العهدة الولى 

  "...فيما يتعلق بالفيس2001 وضع يده على الفرق بين زروال وبوتفليقة فقد قال في شريف بلقاسم
بأنهم لم يقل بأن الحزب  محظور على النشاط السياسي وإنما قال  لى أبعد من زروال، ف  فقد ذهب إ

 " وهذا ما لم تفعله تطرف منهفقدوا حقوقهم المدنية ول يحق لهم  تشكيل حزب تحت اسم آخر وهذا
.  مصالي الحاجفرنسا الستعمارية مع 

كام5 طبيق أح ناداة بت في الم شرعي  هم ال سة حق من ممار مواطنين  من ال سعة  شريحة وا مان   - حر
لمر من ا شريعة  ناك على  ثم جعل عالى:" قوله ت نه ل نازل ع سلمين الت جوز للم حق ل ي شريعة وهذا   ال

 :"لول حدودالصحابي الزبير بن العوام رضي ال عنهفاتبعها ول تتبع أهواء الذين ل يعلمون" وقال 
 ل فرضت وفرائض حP̂دت تراح إلى أهلها وتحيى ل تموت لكان الفرار من الولية عصمة ولكن ل

علينا إجابة فل نموت ميتة عمية ول نعمى عمى الجاهلية".
 وذلك لمن وقع عليه جور أو تعسف أو مظالم أو تعذيب أو اختطاف منع حق التظلم والتقاضي- 6

 : "ل يجوز الشروع في أي متابعة بصورة فردية أو جماعية في حق أفراد قوى الدفاع45في المادة 
 والمن للجمهورية بجميع أسلكها بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الشخاص والممتلكات ونجدة
 المة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجب على الجهة القضائية

 وهذا النص من أخطر ما جاء في هذا الميثاقالمختصة التصريح بعدم قبول كل إبلغ أو شكوى" 
  وعندما ينعدم مبدأ التقاضي1992لنه يعطي حصانة للمجرمين الذين انقلبوا على الختيار الشعبي 

يا=  لدى الجهات المختصة دول تح المجال للتظلم  فإنه يف خل البلد  تدويل الخارجيدا باب ال تح ل  وهو ف
لى مصراعيه عنع بارة  يرة ع مادة الخط هذه ال لوطني، إن  ضي ا باب التقا هه  في وج من سP̂د  كل    ل

لوثت  شبهتبييض من ت تل على المجرمين، فهي أ عذيب الوحشي القا  يده بدماء البرياء أو مارس الت
.محرر الميثاق إنما هو الجلد المجرمبصك من صكوك الغفران وما يدل دللة قاطعة على أن 

) سنوات إلى خمس (3 تنص على "يPعاقب بالحبس من ثلث (46- يمنع كشف الحقيقة لن المادة 7
مة من 5 لى 250.000) سنوات وبغرا ستعمل من خلل تصريحاته أو500.000 دج إ   دج كل من ي

ية ية الجزائر سات الجمهور ساس بمؤس ها للم تد ب ية أو يع ساة الوطن جراح المأ خر  مل آ باته أو ع  كتا
 الديمقراطية الشعبية أو لضعاف الدولة أو للضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف أو تشويه
عود لة ال في حا يا=  ية تلقائ عات الجزائ مة المتاب بة العا شر النيا ية تبا فل الدول في المحا جزائر  سمعة ال  ب

مادة"  هذه ال في  ها  مادة السابقةتضاعف العقوبة المنصوص علي قل خطورة عن ال مادة ل ت  وهذه ال
ثل  ما= م ين تما ية المجرم يخ وحما يف التار قة وتزي مس الحقي لى ط مي إ ها تر يةلن قة اليهود  المحر

.فهي مادة تحمي المجرمين وتجر[م المظلومهلكوست، 

  ويكون المرشح "المستقل" بمثل هذا الميثاق قد26/45/46المادة  السلم منصب على وجوهر ميثاق* 
  وفتح باب تدويل القضية في المحافل الدولية، لكل من هPضم حقه في هذهحصانة للمجرمينأعطى 

لوطني موصدة في وجهه وجر[م أصحاب الحق  بواب القضاء ا  وتلك جريمة سيستحقالبلد ووجد أ
 ما لم يتب إلى ال توبة نصوحة ويرجع الحقوق لصحابهاالعقوبة البالغة عليها في الدنيا والخرة 

  وهم من خرجوا على حاكم عادل بتأويل ل يجوز للحاكم أن يقاتلهمأن البغاةلقد نص علماء السلم 
  في منهاج المسلم مبينا= الطريقة الشرعية فيقال الشيخ أبو بكر جابر الجزائريإل بعد العذار إليهم 

  منه وعن أسباب خروجهمفيMسألون عما ينقمون المام ويتصل بهم أن يراسلهم- 1قتال البغاة:"...
  من الشبه كشفها المام لهم وبي[نادعوا شبهة وإن أزالها المام لهم أو لغيرهم فإن ذكروا مظلمةعنه 

ها .... له في هم دلي ها وذكر ل حق من هم وجه ال يدهم كالقصف2ل شأنه أن يب ما من  تالهم ب غي ق  - ل ينب



قط.  سليم ف لى الت هم ع شوكتهم ويرغم سر  ما يك قاتلون ب ما ي مدمرة وإن مدافع ال طائرات أو ال  - ل3بال
موالهم.  صادرة أ سائهم ول م هم ول ن تل ذراري جوز ق ما ل4ي هم ك لى جريح هاز ع جوز الج  - ل ي

 يوم الجمل:"ل يقتلنالمام علي رضي ال عنه يجوز قتل أسيرهم ول قتل مدبر هارب منهم لقول 
 - إذا انتهت الحرب وانهزموا فل يقاد منهم5مدبر ول يPجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن". 

 "فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدلول يطالبون بشيء سوى التوبة والرجوع إلى الحق لقوله تعالى: 
سطين حب المق ل ي سطوا إن ا كانوأق يف إذا  غاة فك تال الب في ضوابط ق عالى  ل ت شرع ا هو  هذا   " 

الحاكم هو الطرف الباغي، المصر على قتال هؤلء بالطائرات والسلحة المحرمة دوليا؟!!
  والتي1976- إن ميثاق السلم والمصالحة الجائر مخالف للمعاهدة الدولية لحقوق المدنية والسياسية 8

جزائر  ها ال ية1989صادقت علي شكوى الفرد خاص بال ها ال ضافي ل لبرتوكول ال لى ا صادقت ع   و
 والحاصل أن ميثاق السلم والمصالحة الذي يعتبره البعض أهم إنجازات المرشح "المستقل" هو ميثاق
لتي ية ا يق الدول عالم لحقوق النسان والمواث  ظالم جائر مخالف لحكام الشرع والدستور والعلن ال
 وقعت عليها الجزائر بشأن الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، أما الوئام المدني فالمرشح "المستقل"

  لوجدتبالصفقةولو لم يقبل قاعة النجازات  فيل يد له فيه إل التوقيع فقط، فل يجوز أن ينسب له 
القيادة العسكرية غيره وما أكثرهم.

 وزير الدفاع- إن ميثاق السلم والمصالحة حم[ل للجبهة السلمية للنقاذ مسؤولية المأساة رغم أن 9
لد نزار لذي أوقف المسار النتخابي وصحب ذلك خا نه هو ا لة صرح في أكثر من مرة أ   رئيسإقا

لكراه  مان وحلواالجمهورية تحت ا يةوحلوا العمل بالدستور وجمدوا البرل ية والولئ   المجالس البلد
  المسار النتخابي بقوة الحديد والنار، وأعلنوا حالة الطوارئ،وأوقفواالتابعة للجبهة السلمية للنقاذ 

  الجيش بصفة عامة لم يكن مستعد لقبول حصول الفيس30/12/1991 "ابتداء من خالد نزارألم يقل 
قة في البرلمان" وصرح في جوان   % فقط من30 "لو حصل الفيس على 1992على الغلبية المطل

  فقد وجب محاكمة قادةوبما أن العتراف سيد الدلة،الصوات الناخبين ما أوقف المسار النتخابي" 
  لن ما قام به بعض قادة المؤسسة العسكرية يعتبر خيانة عظمى وخرق للدستور1992النقلب في 

غي إرادة سلطة أن تل حق أي  من  يس  شعبية، ول لرادة ال فة ا قادة الجيش مخال عض  حق ب من  يس   فل
  تحت طائلةالشعب بطريق القوة، فخروج المؤسسة العسكرية عن مهمتها الدستورية المحددة يجعلها

قانون، ينال تدبيرها ب تم  ثم  قوانين  فة لل جراءات مخال خذت ا لى "إذا ات بات ع قانون العقو نص  قد    و
لداخلي للدولة، فتكون  سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها وكان نتيجة العتداء على المن ا

مواد  نص ال ما ت بد ك سجن المؤ ناة ال عدام، والج ضين ال بة المحر قانون112/113/114عقو من    
سار قاف الم سؤولية اي ستقل" م شح "الم مل المر قاذ ل تjح سلمية للن هة ال ما أن الجب بات وب  العقو

لة،  سات الدو يم مؤس بالقوة وتحط شعبي  يار ال صاب الخت خابي واغت طائه حصانةالنت عد إع كن ب  ول
ين تبرئة الجلدللنقلبي ضحية و يم ال ضية وتجر في الق فا  صبح طر قد أ كون  عدد، ي كان  فإذا   ، 

جاوز  لم يت شيلي  في ال قودين  حوالي 3400المف لدنيا فكيف ب قامت من أجله ا لف،  لف مختطف20أ   أ
كثر من  هم؟!!! لسيما وهناك أ يوم ل تعرف مصائرهم وكيف قضوا نحب لى ال قود إ   ملف5000ومف

يورط أجهزة أمنية؟!!!.  



ثانيا: المرشح "المستقل" صنيعة بعض قادة المؤسسة العسكرية.
 1962في الجزائر ل يمكن أن يصل إلى سدة الحكم إل من ترضى عنه المؤسسة العسكرية وهذا منذ 

لك  لى ذ لة ع لموالد لى ع نار ع من  ضح  سبقأو مة ال يس الحكو قل رئ لم ي مرش، أ سة ح   "المؤس
 العسكرية وحدها القادرة على تنصيب الرؤساء وعزلهم" فقادة المؤسسة العسكرية هم الذين يحكمون

لى    وبهذا صرح الرئيسسند سياسي يحكمون من خلفهالبلد من خلف الستار، ولكنهم يحتاجون إ
 بالشاذلي "أخطأت لنني لم أحترس من الجيش" وهذا الذي دفع 2002 في جوان أحمد بن بلةالسبق 

عزل لم ي لنه  ندم  نه  قول أ سامؤخرا أن ي ضباط فرن سة  قادة المؤس هم  عد  ما ب صبحوا في لذين أ   ا
 "أناوقال أيضا  يقول بكل صراحة "إن الجيش هم الذين جاؤوا به"، بلعيد عبد السلمالعسكرية، وهذا 

  عندما قال "أنا صاحب فكرة تنحية عبدنزار كنا خضرة فوق عشاء" وهذا ما أكده علي كافيوالرئيس 
ما المرشح "المستقل"، قال نهالسلم" أ قة إ  ول يمكن لحد أن "المرشح القل سوءا"  نزار عن بوتفلي

 ، لنهم يمسكون بخيوط اللعبة مع قادة الحزاب الصنائع والجمعيات الصنائعينافس مرشح الجيش
مة  يس الحكو فع برئ لذي د هذا ا تورو بن بي مد  في أح شح  من التر سحاب  لن 2004 بالن قة   بوتفلي

  يدين حديث بوتفليقة باسم الجيش، وكان يظن أنالحكومة بن فليس، ورأينا أن رئيس مرشح الجيش
 الجيش في صفه وفي الخير أدرك أنها لعبة قذرة، بل أن قيادة الجيش تصنع حتى بعض المرشحين

  من لكثرالمنافسين للمرشح الساسي، وإل كيف نفسر أن أحزاب الئتلف الثلثي تجمع التوقيعات
هذا ولذلك؟!!  لذي يرضى أن والحاصل مرشح ل  أن المرشح "المستقل" هو مرشح الجيش والرئيس ا

في يه؟!!!  هم أصحاب الفضل عل يديهم ويرى أن في أ سيرا  كون أ قادة الجيش سوف ي كون مرشحا ل  ي
ية لشريف بلقاسمتصريح  لى الحكم، وهو2001 في جويل ها إ لتي جاء ب قة ا  ، وهو على علم بالطري

عد انقلب  ثورة ب لس ال لى1965عضو مج قدم إ لوه يت ما جع نوه وإن لم يعي لنهم  يش " عن الج قال   ، 
  له الحزاب والجمعيات والمنظمات ولجان المساندة..."، وهو ما يحدثوحشدواالنتخابات الرئاسية 

.2009في انتخابات 

.ثالثا: النظام السياسي ومظاهر احتقاره للشعب
نذ  جزائري م ظام ال جارب أن الن لت الت قد د باب 1962ل من  شعب إل  مة لل طي قي لق ل يع  التم

لة تموالمخات فإذا  بأخرى،  قة أو  شبوهة، بطري طرق م ية ب يد النتخاب لى المواع جره إ جل  من أ  ، 
مة  ها القدي لى عادت مة إ عادت حلي خاب  يل النت لطراء والتبج مات ا لةفكل يام الحم سمع إل أ  ل ت

 الرادة هيالنتخابية، فل تسمع إل كلمة الشعب البي وشعب المعجزات، والنتخابات في الجزائر 
لتي تصوت بدل الشعب، بات،ا ها طرق ماكرة في تحريف إرادة الشعب عن مسارها بعد النتخا   ول

:ومن مظاهر احتقارهم للشعب
في  شعب  يار ال صادرة اخت يه1992-م فرض عل بد أن ن يار فل  شعب ل يحسن الخت بدعوى أن ال   

 لم يعتمد أي حزب سياسي له تجذر شعبي. 2009 إلى 1999الوصاية، ومنذ 
 : فلكل رئيس دستور على مقاسه وغالبا ما يكون تعديل الدستور عبر برلمان فاقدالتلعب بالدستور-

للشرعية وفاقد للتمثيل الشعبي.
ها، قاء في ما للب تداول على السلطة وإن يس هو ال ها ل بات القصد من لول- النتخا لوزير ا قل ا لم ي   أ

حي مد أوي يس أح قال الرئ خالف"،  شاور و مرأة)  كالمرا (أي ال شعب  سابق زروال  "ال يخ ال  11بتار
  عندما قرر تقليص عهدته وهي سابقة في تاريخ البلد، أنه فعل ذلك بدافع "..ترسيخ1998سبتمبر 

ية سي وترق مل السيا في الع ية  سة الديمقراط من الممار يد  تداول المز ضيلة ال صفة ف سلطة ب لى ال  ع
  أي بقاء المور على ماالستمراريةملموسة..." وها هو المرشح "المستقل" يعدل الدستور من أجل 

هي عليه.  



ية-  عود النتخاب فة الو لىمخال خب ع ماكرة وينت جد الم به ي فإذا  صالحة  لى الم شعب ع خب ال  ، ينت
 الصلح فإذا به يجد تعمق ألوان الفساد في كل شي، وينتخب من أجل السمعة الدولية فإذا به يجد
لى شعبية ع لرادة ال يف ا حدث تحر خاب ي عد النت لة أي ب ضايا العاد خذلن الق سايرة و نوع والم  الخ

النقيض تماما والواقع أكبر شاهد.
مواطنين  شرعية لل عن الحقوق ال تدافع  سلطة ل  يا- ال يا وخارج شباب داخل فع بال ما د لى الحباط م  إ

ها الحرقة بأكثر من طريق، ومن ظام  يأس والتمرد على الن كثر من وال قال، فهناك أ ين5 كما ي   ملي
  مليين يسكنون في بيوت الصفيح في07جزائري يعيش بأقل من دولرين في اليوم، هناك أكثر من 

 الوطن منهم أكثر من مليون في العاصمة وحدها، ونصف العمارات والمساكن القديمة مهددة بالنهيار
عت لة دف يدها، والبطا ية وتقال لة الجزائر سب والعائ ضيقة ل تتنا شة و ناء مغشو ثة الب ساكن الحدي  والم

  ألف طبيب جزائري مقيم بفرنسا، وهناك أكثر من18بخيرة أبناء الوطن إلى الهجرة فهناك أكثر من 
جوء إل أوربا خلل 35 لف جزائري طلب الل كثر من 10 أ ناك أ لخيرة، وه سنوات ا قود1200    مف

كثر من  تدافعوالسفارات الجزائرية ماتوا في عرض البحر 200بالسواحل وهناك أ   في الخارج ل 
 عن كرامة الجزائري بما في ذلك المساجين في العالم العربي والغربي وإنما هي مشغولة بقضاياها

الخاصة.
  إلى حل مشاكل الشعب السياسية والجتماعية والقتصادية والثقافيةالنظام البوليسي- غالبا ما يلجأ 

  مما يدفع بالشعب طالأو التجاهل المقيت والمطاردة الذي تمارسه الجهزة المنية المختلفة بالقمع
الزمان أو قصر إلى ثورة شعبية عامرة بعد انسداد الفق:

ويأتيك بالخبار من لم يزوTد*ستبدي لك اليام ما كنت جاهل

.رابعا: الفساد في عهد المرشح "المستقل" أصبح مؤسسة تصنع القرار السياسي
لغ الفساد منذ  قد ب لى 1999* ل فة الصعدة وهذا2009 إ   مبلغا قل نظيره في تاريخ البلد وعلى كا

  أن "المافيا تخطط للسيطرة على الحكم" واتهم2007 في سبتمبر الوزير الولبشهادة الجميع ألم يقل 
قاله  ما  قول  لوطني" ونحن ن سيطرة على القتصاد ا قذر بال مال ال يات ال لوزير الول"لوب   غيض منا

 "2010 مليار دولر إلى سنة 5.5يوم كان وزير المالية "الفساد يسبب خسارة مدلسي فيض، ألم يقل 
  بعد أن هاجم الفريق القتصادي المحيط بالرئيس "أن الجزائر تستورد الفقر"،أحمد بن بيتورألم يقل 

  رئيس المجلس الوطنيسعداني "السياسة القتصادية للدولة خاطئة"، وقال حرشاوي وزير سابققال 
  "إصلحات الرئيس أسيرة طمTارالشعبي "القتصاد معطل والوضع الجتماعي غير مقبول"، ألم يقل

سيرتها"،  ضا م قال أي بة و لى مراق قادرة ع ير  لة غ قال 90"الدو يار دولر"، و سي مل يار15 "مدل   مل
لذلك  نوك" و خارج الب تداول  شنهودولر ت بن أ لةقال  في مرح ماعي  صادي والجت ضع القت   "الو

  بل حساب ول عقاب مثل ما حدث في عهدنهبا للمال العامالخطر"، ولم تعرف الجزائر في تاريخها 
ستقل"،  جزائرالمرشح "الم يخ ال في تار صادية  كبر الفضائح القت من أ حدة  فة وا ثة الخلي فتوكار   كل

عددها 30حوالي  لغ  ية ب شرطة مواز شكل  ستطاع أن ي مزور، وا قد  شأت بع قد ن يار و لف مل  900 أ
  كان يغط في نومه وعندما سئل عن التخوف منلن زرهونيعون أمن دون علم من وزارة الداخلية 

 " وهذا يدل دللة قاطعة على عدم احترامالمتناع عن التصويت ل يشكل عقدةنسبة المشاركة قال "
 الشعب، وللرادة أكثر من طريقة لتضخيم النتائج، وهكذا بتخlرت مليير الشعب والمؤسسات بما في

لخ،مليير الشرطة ذلك  فة وزراء، وضباط وقادة جيش وإطارات سامية...ا  وقد تورط في بنك خلي
  مليار وأودع17 باع مقر جريدة الثورة والعمل سيدهم السعيدوهذا المين العام للعمال الجزائريين 

  يرسل إليه تهنئة2008 جويلية 05 مليار، ورغم ذلك المرشح "المستقل" في7000أموال المتقاعدين 
 وكان من المفروض أن يكون وراء القضبان وهذه عينة على الذين يساندون المرشح "المستقل" وهو



في  قال  لذي  كن في 1999ا قرار الخرى "مشكلتنا ليست مع الرئيس، ول كز ال في مرا  2003" وقال 
  لها دخلوالحاصل أن الفساد أصبح مؤسسة قائمة بذاتها"حان الوقت لنقاذ الجزائر مرة أخرى"، 

  الذي يخدم مصالحها غير المشروعة وأغلبهم هم الذين يقومون بالحملةصناعة القرار السياسيفي 
لى  عالى إ ية للمرشح "المستقل" وسوف نعوذ بعون ال ت فات الفسادالنتخاب عد مل  2009 أفريل 10 ب

".  وال ل يحب المفسدينوفي جمييع دواليب الدولة "

خامسا: المرشح المستقل وشيء من سياسته في الداخل والخارج.
له1 ضين  صفية المعار ما- ت بل المعارضة أو الخلف وإن يه ول يق ستبد برأ ستقل" م شح "الم  :  المر

مة  جرد خد يع م يد الجم يل ير كل الو يل  صاءاوالو صيه اق فإنه يق طاعته،  عن  خرج  من أراد أن ي  ل
قة كرجل إجماعبن بعيبشمريرا، وهذا ما فعله مع  قد تعرض لضغوط وتهديدات لتزكية بوتفلي  ، ف

  الذي دافع عنه في الحملةعلي بن فليس، وهذا ما فعله مع أويحيوكانت نهايته القصاء وحل محله 
شعب،  موال ال شبهة اختلس أ نه  يا ع ية ناف قالالنتخاب سياتو في رئا من  قة تك مع بوتفلي شكلتي    "م

ضا" و2004 سيات" قال أي في الرئا ساومني  صلحياتي و من  ني  قة جرد قال "بوتفلي منو عدت    "أب
قة نا يعلم أن بوتفلي يال" وكل لة والحت قة "بممارسة الحي هم بوتفلي  الحكومة لنني رفضت المساومة" وات

هو  ية و يع علن مام الجم قول أ لوزراء كان ي قد ا يسين بن فل ما إن طمح  كن  لي" ول سي ع عدا "  ما 
  حتى قلب له ظهر المجن ومسح به الرض وليت المر وقف عند هذاوهو طموح مشروعللترشح 
 أقصى كل وعندما قام بتعديل الحكومة ببلخادم داخل جبهة التحرير وجاء بل أحدث له انقلباالحد، 

  وفاءا له وهدد بحل البرلمان، فهو يحتقر جميع المؤسساتالوزراء الذين وقفوا إلى جانب بن فليس
لم، بللنه هو المؤسسة ا بة وفي مقت بن شهيد وله أخلق طي يس ا بن فل   وهو الدولة والعجب أن 

شح تولى المر لم ي لة، أ في الدو يا  صب عل تولى منا في أن ي شباب  لى ال قد ع هذا الح ماذا  مر، فل  الع
جاوز  لم يت ية وعمره  ستقل" مناصب وزار ثورة وعمره27"الم مدين مجلس ال تولى بو لم ي سنة؟!! أ   

لم يتوفى 31   يقود أعظمأوباما سنة؟!! وها هو 42 وله من العمر الرئيس الراحل بومدينسنة؟!! أ
 ، فلما نحكم بجيل يرفض تسليم مشعل الثورة إل بعد الموت، لقد تألم بن فليس47دولة وله من العمر 

  "أخطأت التقدير عندما قبلت رئاسة الحكومة" وقال2003من معاملة بوتفليقة له وهو القائل في ماي 
 له"جبهة التحرير ل تباع ول تشترى بالكراسي" تعريضا منه بالرئيس البارع في شراء الذمم، وكلنا

لوطني الشعبي  قد أطاح عبرة لخرين وأطاح برئيسكريم يونسيعلم ماذا فعل رئيس المجلس ا  ، ل
 ، وكيف فعلبفرعون زمانه، ما جعله يصف بوتفليقة  بومعزةمجلس المة على ماضيه وكبر سنه

  الذي نازعه في صلحياته وخرق الدستور، وكيف أطاح بمدير القناةأحمد بن بيتوربرئيس الحكومة 
  فيهبوعلم بن حمودة لمجرد هفوة ل تستدعي ذلك العقاب غير المبرر، ألم يقل محمد شلوشالولى 

 عبد"بوتفليقة قادر على نشر الفوضى من أجل البقاء في السلطة" وقال المحافظ السابق لبنك الجزائر 
 1999في رضا مالك  "أنا ضحية لنني لم أساند بوتفليقة في النتخابات" وقال عنه الوهاب كيرمان

نه  قال ع حد" و حزب الوا ساليب ال سات وأ يد ممار ماع يع جل الج مي"ر في آد قة ل2001    "بوتفلي
في  نه  قال ع سيين" و شركاءه السيا شير  تاج"2002يست يس ل تنقصه إل ال يا والرئ ما ملك يش نظا   "نع

  "أحمل بوتفليقة ما حصل لحركة الصلح" فكل قيادة حزب ل تتماشى2006 في جاب الوقال عنه 
 ،1965مع رغباته يحدث فيه بطريقة أو بأخرى انقلبا أو حركة تصحيحية مثل التصحيح الثوري في

  مجرد أن المرشح "المستقل" ل يقبل من يخالفه في الطرح السياسي ويجب أن يكون الجميعوالحاصل
  كانت ضدهيلي كلنتون وها نحن نرى أن أدوات تسمع وتطيع، إنها الديكتاتورية في أبشع صورها

ما لم يمنعه ذلك من اختيارها وزيرة للخارجية، وكما فعل أوبا  كيسنجر عندما اختار نكسون ولكن 
 شيراك كان ينتقد ساركوزيوزيرا للخارجية رغم أنه نال منه أثناء الحملة النتخابية، وكلنا يعلم أن 



سا للجمهورية، خلفا للمرشح لى أن أصبح رئي به الرض إ لم يمسح  كن  يس الجمهورية ول  وهو رئ
.  2009 أفريل 10"المستقل" الذي يمسح بمعارضيه الرض، وسوف يفعل ذلك بمن لم يسانده بعد 

قد وعد في طلعةعاجزوفضل عن نزعته الحادية الستبدادية فهو  قرارات الحاسمة ف   عن اتخاذ ال
  شخصية تسيطر على التجارة الخارجية وأنه سوف يجعل17 أن هناك حوالي 1999عهدته الولى 

  عندما تحدث عن باروناتأبو جرة سلطانيلها حدا= وإل عاد إلى بيته ولكنه لم يفعل وهدد الوزير 
ضائية  عة الق ساد بالمتاب شجيعهالف صياتعوض ت ناك شخ في وه طرف خ من  ساد  شجع الف كأنه ي   و

 جمالأحالت عليه ملفات في الفساد فتجاهلها بل هناك من تعرض للمضايقات في أهله وأسرته أمثال 
يوي  يبي، وعل لدين حب في ا يا الفلحة  لذي سلمه ملف حول ماف بل أصدر2005ا شيئا،  عل  لم يف  ، و

لم نا يع يونهم، وكل حو د يرقرارا بم فن تقر يف د له  ك قدمه  لذي  لة ا سعد، إصلح العدا ند ي فيأمح   و
  وهناك وزراء لم يستطع تغييرهم رغم أنه يتهمهم علناأويحيى عين قضاة أوقفهم وزير العدل 2000

  أعلن عن قرب موعد الستفتاء العام بشأن العفو الشامل ثم تراجع عن2005بقلة الكفاءة وفي جويلية 
.2005 أن يجمد نشاطات لجنة العفو الشامل في جوان إسماعيل عبد الرزاقذلك سريعا= مما اضطر 

  :  !!!  - المرشح المستقل يعترف بالفشل 2
في  له  طاب  سنة 27في أول خ يل  صدعت1999 أفر قد ت بة  سات المنتخ شرعية المؤس قال:"إن    

  يعترف بخطئه ويتهم الوزراء بالجهوية2006 ديسمبر 27وأضعفت الحس المدني لدى المة" وفي 
سية  صيات السيا من الشخ ناك  يةوه هو بالجهو مه  في تته سمبر 3 و ثق2005 دي نه ل ي عترف "أ   ي

في  يادين" و كل الم في  ية  مبر 21بالخبرة الجزائر في2005 نوف سقط  من الرهاب لن قول:"خرجنا    ي
نذ  يس م بات الرئ نا خطا لو تتبع صية" و هذا 1999اللصو نا  لى يوم تذمر إ شكوى و ها  جدناها كل  لو

  وحبذا لو يتخصص طالب جامعي لدراسة جميع خطاباتوعجز عن التغيير واتخاذ قرارات حاسمة
نذ  يس م ير 1999الرئ تام على التغي شكوى والعجز ال مة على ال ها قائ لى أن لولة ليخلص إ عزل ا ثمي   

مرة هم  يد تعيين ثم يع ناس  مام ال لوزراء بأعيانهم وأ قد بعض ا لى مناصبهم وينت عودون إ ما ي  سرعان 
في  قوله  نذكر  نا  كثيرة ولك لك  لى ذ لة ع خرى والمث لولة "1999 أوت 25أ عة ل عن المتاب  سأكف 

 يا للهول هل يعقل أن يصدر مثل هذا الكلم من رئيس جمهورية إذا ما أعادوا ما سلبوه"  القضائية
  وكأنه يشجع الفساد ويغض الطرف عنه؟ وهو الذي يقول:"إنه ل يثق فيوالقاضي الول في البلد

هذه عن  صادرة  قوانين ال كل ال هذا الكلم أن  نى  بالتزوير" ومع شوهت  ها  لة لن سات الدو  مؤس
المؤسسات فاقدة للشرعية والمشروعية لنها صادرة عن مؤسسات مزورة.

يخ  طابه بتار يث26/2/2008في خ مه ح من حك سنوات  شر  فترة ع عن  سلبية  صيلة  قدم ح   
 قال:"..والن لبد من مراجعة جذرية لشاء كثيرة بعدما تأكدنا أن هذا الطريق ل يقودنا إلى الجنة"

 جريمة بل مجرم وفساد بل أنه يقول:"فأنا ل أجرم أحدا= ول فئة معينة" فهل يعقل أن تكون والغرب
  في المر وهذا أكبر دليل أنه ل يملك من أمره شيئا= وأن الذي يسيرأن يفتح تحقيقا عوض مفسدين

هي  ما  يةالبلد إن سلطة الفعل ضا= أنال قال أي يد و من حد يد  يدها ب لى  ستطيع أن يضرب ع لتي ل ي   ا
يل كبر دل ندو والفات الجتماعية" وهذا أ فا= بالمخدرات والترابا لدا= معرو فة خارجيا= "ب جزائر معرو  ال

يا= " يا= وخارج شل داخل شح ف لى أن المر هاع من أهل شاهد  شهد  عتراف" و كنوال لة ل سيد الد   
قون من الوصوليون والمتمل لوا  يدون أن يجع جازات ير قات إن جدد!!! الخفا قول أن ن من المع هل   و

عاجز؟ شل  يس فا عةلرئ فزة والذا صة التل لعلم وخا سائل ا كر و كره يحت سبق ذ ما  كل  مع   !!!، و
  العليا أو المتوسطة ل ترجع والترقية في المناصبويدجن الصحافة ويخترق الجرائد العامة والخاصة

سة هذه السيا ثل  ياب، وم ستبدل الث ما ت سات ك ساء المؤس ستبدل رؤ صه وي لولء لشخ ما ل فاءة وإن  للك
خطيرة على مستقبل البلد.  



  :  !!!  - المرشح "المستقل" والسياسة الخارجية المشبوهة   3   
سيات  شأن الرئا في  حدث  كثير ممن يت فللحظنا أن ال عن المرشح "المستقل" يغ حديث  سة ال  والسيا

ية نرالت الخارج به الج جاء  ندما  ستقل" ع شح "الم طورة فالمر غة الخ ضية بال هي ق لى و  عMرض ع
حل بومدين  ناس للرا قرب ال نه أ شعب على أ يةال ساحة الدول قف على ال له موا كون  سوف ت بالتي   و

مة هة والمقاو مة دول المواج في مقد ها  جزائر يوم لت ال لتي جع مدين ا هواري بو قف ال  شبيهة بموا
 فكلنا يعلم أن أنور السادات كان أكثر الناس ولءوهذه مغالطة للرأي العام ومناصرة القضايا العادلة 

هو يس  قة ل يه فبوتفلي سادات بمصر وعل نور ال سلكه أ لتي  يق ا لم الطر نا يع صر وكل بد النا مال ع  لج
 والدليل على ذلكأقل سوى منفذ لسياسة الرئيس ل أكثر ول بومدين ولم يكن بوتفليقة زمن بومدين 

سا سهم فرن لى رأ غرب وع كا وال ضاء أمري لى إر حرص ع كل ال يص  ستقل" حر شح "الم  أن المر
  والتنسيق العلني في عهد إدارة بوش تشرف على تكوين قضاة الجزائروأصبحت أكبر دولة إرهابية

لجرام والسري  تاة ا جزائر محطة لع حة الرهاب وأصبحت ال ير ورايس ورامسفيلدلمكاف باربل   وك
ستقل"  شح "الم هم المر صبح  غرب وأ كا وال من أمري ستخبارات  يش وال كاضباط الج سب و\دT] أمري  ك

سا يروفرن في التقر جاء  كا، و تدعمها أمري عدة  جزائر قا في ال هاب  حة الر صبح مكاف من، وأ بأي ث   
جوان  ية  ية المريك سنوي للخارج جزائر2002ال هاب وال ضد الر لدولي  حالف ا ي[د الت قة أ   "بوتفلي
قال  شنطن"، و مع وا ها  في خافير سولناعززت تعاون شريك 2006  جزائر  حةأساسي "ال في مكاف   

في قة  بان 2001الرهاب" ووقف  بوتفلي كة طال جب القضاءضد حر قال ي ية، و لدارة المريك مع ا   
بان فل كة طال مع حر نا  ما اختلف ستان، ومه لمريكي لفغان قاوم الحتلل ا كة ت ها حر غم أن هم ر  علي
تداوى ضة ت ية المري شركات الجنب صبحت ال هده أ في ع قاوم الحتلل!!!، و كة ت خذلن حر جوز   ي
ما لى الخارج، أ ية المفلسة تحول ربع مداخيل الجزائر إ  بأموال الجزائر، وأصبحت الشركات الجنب

  وكأنها سر من أسرار الدولة،وأغلب الشعب يجهل عنها الكثيرالجزار، الصفقات فحدث ول حرج 
صة بل مدارس الخال تح ال ية، وف مة المريك جاراة للعول ية م مة التربو يب المنظو تم تغر هده  في ع  و

  وتكييف القوانين مع التشريعات الدولية ولو2002مراقبة، ودخول الجزائر إلى مؤسسة الفرانكفونية 
شريعة،  جاد والمرشح "المستقل" خالف أحكام ال هدا= على إي خارجييعمل جا به علىلوبي    يضغط 

  في مناصرةخفت صوت الجزائرخصومه في الداخل، فهو من أنصار الستقاء بالخارج ومقابل هذا 
سيرات نع الم يف تم نا ك غزة رأي حوادث  في  سطينية و ضية الفل صة الق عالم خا في ال لة  ضايا العاد  الق
لى فاظ ع ستبدادية للح مة ال شجع النظ صبحت ت كا  أ ية وأمري لدول الغرب لم أن ا نا يع مع وكل  وتق

مصالحها الخاصة ولو على حساب كرامة وحقوق الشعب.

":سادسا;: ل للستبداد باسم "النجازات
  اعترف بفشل سياسته على أكثر من صعيد وأنه عاجز سبق أن المرشح "المستقل"- لقد رأينا فيما

يا وخارجيا جزائري داخل شأن ال بع لل ية والمتت من عهدته الثان يوم  خر  لى آ  على ممارسة صلحياته إ
جازات المرشح عن إن حدثون  لذين يت جر فا شك أن تنف كبرى يو ثة  من كار عاني  جزائر ت  يدرك أن ال

هم:  قول ل ستقل" ن جدل"الم فرض  لك لن هل ذ ضعة  قة أو متوا جازات خار قق إن يس ح صبح= أن الرئ  ي
 ليست عاقرةنحن نقول أن الجزائر  !!!مبررا; لتجديد عهدة ثالثة له وتعديل الدستور من أجل ذلك ؟

 ومن أخطر المورففيها بحمد ال من الكفاءات السياسية والفكرية والقتصادية والعلمية الشيء الكثير 
 نهبا تعليق مصيرها بشخص مهما كان فإذا مات أو نزلت به نازلة تصبح المة على مصائر الشعوب

لة هواجس القات هالل صبحنا نربط ية أ شعوب بمؤسسات قو بط ال جه وعوض ر ين تت لى أ عرف إ   ل ت
 رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم وما محمد إلبشخص فرد يقول ال تعالى:"

قابكم لى أع هج فالرسولع هم بالمن ما نربط كان رسول وإن لو  شخص و مة ب بط ال جوز أن نر  " فل ي
  على اختلف أنواعهاالنجازاتوالخرى أن هذه واحدة، يطاع في حياته ويعمل بمنهجه بعد مماته 



حدها  ستطيع و حاكمل ت شفع ل يدة أن ت سنوات عد كم ل سدة الح في  قاء  سلونبالب غاة يتو بل إن الط   
  أل وهو حريةما هو أثمن من النجازات،بالنجازات لممارسة الستبداد والدكتاتورية وسلب المة 

لذل والخنوع ناس ولكن سكينة القهر وا  المة وحقوق الشعوب والطاغية قد يوفر الهدوء والسكينة لل
لذلل  شعبفالفراعنةوا نه ال تات م هائل يق قومي  بدخل  عود على مصر  لتي ت مات ا جزوا الهرا   أن

يوم ولكن ما فائدة إنجازات مادية مع سلب الحريات والكرامة النسانية؟ لى ال ناظر!!المصري إ   وال
كا في أمري ثال الحرية  جازات فتم قامت إصلحات وإن لدكتاتوريات أ جد أن معظم ا لمم ي  في تاريخ ا

يد و جزه العب تاتوركأن لر وأ جازات وهت له إن كانت  سليني    ...و...و....سوكارتو وستالين ومو
ية والصناعية جازات العسكرية والعمران فترةفالن في الحكم ل قاء  يد الب شفيعا= لتمد كون    ل يمكن أن ت

لة  يل طوي له وتحو سان وإذل قار الن ها احت جازات ثمن فائدة إن مةوما  في خد لى أدوات   المؤسسات إ
 أنجز واشنطنأهواء طاغية مستبد يقوم بتصفية الخصوم والتنفيس عن أحقاده القديمة والجديدة، لقد 

 ولكنتشرشل l ولكن اكتفى بعهدة واحدة وأنجز وأنجز مMنديلولكن لم يستعبد شعبه استقلل أمريكا 
لم ينتخبه  غولالشعب  عالم العربي والسلمي نريد أن نجثم على صدوروكذا دي في ال ماذا عندنا    فل

ناالنجازات الوهمية غير الحقيقية الشعوب باسم  ماذا نعلق مصير شعب بأكمله بشخص يقول:"أ  ول
!!!الدولة" ؟

غة الهمية  :  كلمة أخيرة*    نحن نحترم المترشحين الخمسة ونعترف أن بعضهم تطرق لمواضيع بال
قافي غير أن ترشح الرئيس بعد تعديل  على صعيد الصلح السياسي والجتماعي والقتصادي والث

 مرشح المافيا محسومة لصالح يدل دللة قاطعة على أن النتيجةالدستور للحصول على عهدة ثالثة 
ية لةالعسكرية والمال ية ومؤسسات الدو ية والوطن يات المحل لحزاب والجمع قادة ا له  لتي سخرت    وا

  من هنا وهناك، والخزينة العامة وأرباب العمالوالفتاوى الباطلةكلها والزوايا والمساجد والمنابر 
له الجماهير  ية وساقت  لجهزة المن لدارة وسائر ا لموال وا هراوا عام قسرا; وق  = وتحولتسوق الن

لى  بة إ نة المراق ساندةلج نة م ستقل" لج شح "الم قام المر شاء و ية إر حتىبعمل ست  طاق م سعة الن   وا
 ولو طالت مدة الحملة لكان % 50 وذلك بتخفيض ثمن بطاقة السفر على حوالي الجالية في الخارج

  وفي ظل استمرارية النظام القائم سوف يخلدأسباب المقاطعةلنا بيانات أخرى في جوانب أخرى من 
  تعيث في الجزائر فساداويترك مهمة تسيير الشأن العام للمافيا التي نصبتهالمرشح المستقل للراحة 

ها بأمن البلد وأرزاق بث  ستمر الع سادا= وي ستمراريةوإف ساخه فال شل واستن ستمرارية الف ها ا   معنا
ية العالمية وانعكاساتها على تأزم الوضاع أكثر من ذي قبل في ظل الزمة المال  وتفريخه وسوف ت
 الجزائر وسوف تتبخر تلك الوعود الزائفة الكاذبة ومن لم يقتنع بكلمنا اليوم فلنترك اليام والسنوات

 ونعم المؤدب الدهر كما يقولون.بطيء الفهم وقاصر النظرالمقبلة فهي كفيلة بإقناع 

  هي مقاطعة نظام سياسي فاسد متعفن فقد مبررات وجودهوليعلم الجميع  أن المقصود بالمقاطعة* 
 ما هو فيعلى أكثر من صعيد قبل أن تكون مقاطعة لهذا الشخص أو ذاك، لن[ المرشح "المستقل" 

  لهذا النظام السياسي الذي وجب تغييره وتبديله بنظام سياسي يخدم البلد والعبادحقيقة المر إل_ أداة
شروعية " شرعية والم ظل ال صيرفي  ل ب ل إن ا لى ا مري إ فوض أ كم وأ قول ل ما أ ستذكرون   ف

.44"غافربالعباد
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