
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 هـ1424 جمادى األولى 06:الجزائر في 
 م2003 يوليو 05: الموافق                  

 بيان
 

 ]ثك فحّدبنعمة رّب اّمأو [ :تعالىاهللا قال 
 
 

د  ّن      هللا   الحم ذي م ر   ال ى الجزائ تقاللها الواحدة واألربعين       في    عل  عليها  ببشرى ساّرة حيث أنعم    ذآرى اس
يها بإخراج ا   ن الشيخين عبّ    لباّرا بن يّ و  مدنيّ  اسي ي ن حاجّ   عل بداية  ب َتِعُدوهي فاتحة خير إن شاء اهللا       . سجنمن ال   ب

تها           موّف بالد من أزم ة نحو خروج ال المكابدة من   جيال الجزائر  أ حلمت بها  طالمالالتي    واالنطالق في  نهضتها       ق
 . عليهما رحمة اهللاانّيحّشر لى عبد القادإبن محي الدين  عبد القادر

ئا    ر للشعب ا  فهني ّزز به صّف المدافعين عن دينه ووطنه وحقوقه وحرّياته                 لجزائ ا تع تقالله وبم يد اس ّي بع
 .وسيادته

ى وضعية البالد غير المستقرة التي تعاني من أزمات متعّددة ومتنّوعة فإّننا نحن الموّقعين أسفله                     ونظرًا إل
 : طالبنا أخوينا الكريمين بضرورة

تفاظ بحّق • ريحا  االح ي التص ا ف ائق         تهم ن حق ندهما م ا ع ف م ن آش نجّر ع تى ال ي ن ح ى حي ية إل  اإلعالم
زيد الوضع استفحاال       ا يمكن أن ي  وأمن واستقرار وإلى من يأخذ بيدها ءوالجزائر في حاجة إلى هدو. ومعطيات م

 .إلى بّر األمان
يع جوان               • ة من جم ى األوضاع العام ة لإلطالع عل ية الالزم دة الزمن م والرأي     أخذ الم بها ومحاورة أهل العل

 . والطبقة السياسية
بعض حقوقهم      �  المشروعة من أجل المصلحة العامة إلقامة الحجة على من أصدروا البيان المقّيد                 االتضحية ب

 .للحرّيات وتمكينهم من مراجعة موقفهم
ان القاضي بحرمان الشيخين    غير أّننا ندعو الرأي العاّم الداخلّي والدولّي للتساؤل عن ما يهدف إليه هذا البي              

ذي يعتبر خرقا للدستور والقانون وحقوق اإلنسان، ويشّكل سابقة خطيرة في                     ّية، وال ّية والمدن ا السياس من حقوقهم
 . حّق مساجين الرأي والسياسة

 !؟..فهل فّكر الذين أصدروا مثل هذا البيان في المصالحة الوطنية
 : الموّقعون
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