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 مـن أجـل تـفـاهـم سـياسـي تـاريـخـي

 

 

 تـمـهـيـد 

 

 يتزامنو. لنظام القائم منذ االستقاللية ام شرعاعداسنإلى  أصال  الدياسي و المؤسداتي الذي سنعيشه حاضرا يرجع سنددا اال إن

على مصير بل  الترابية،دالمة وال تهديدا خطيرا على التماسك الوطنيأزمة أخالقية حا ة تشكل  اليوم، مع سنددا هذا اال

بين مختلف العصب في واضح النهار،  راعات التي سا تالصتلكم  تفاقما مدبوقةالولقد زا  هذه األزمة غير . ..مة ذاتهااأل

   .معها وخاضعين لها متواطئين واجهة من سياسيينالممزوجة بالعدكرية المالية لطغمة المافياوية ل

 

الحريات األساسية، الفر ية و الجماعية، بوضع سنفدها فوق سيا ة الشعب الجزائري   الماليةالعدكرية الطغمة هذه لقد خنقت 

 ؛قامة سنظام  يمقراطي حقيقي في بال سناالبديل األوحد من أجل إعتبر ـُت التي و برفضها الشديد الخضوع للشرعية الشعبية

إلى  االسنتحاري هروبالو ،ين العصب التي تشكلهاب تداولالمهزلة من أجل بقائها و استمرارها في الحكم،  بذلك، مفضلة

 ..في  ركات الرعب ،ا أغرقت البال  خالل عشرية كاملة، بعد ماألمام 

 

 –إلى كل الوطنيين و األحرار في هذا البلد ـــ رجاال و سنداء سنتوجه مباشرة، بعزم وعلنية لذلك، سنحن مواطنون و مواطنات، 

مجتمعة،  ون إقصاء أو حصر والجتماعية، من كل الحداسيات الدياسية لمقامات اال، من كل الوضعيات أو امن كل األجيال

ضمن حركة جامعة واسعة لكل المعارضات الحقيقية و الصا قة ضد الدلطة القائمة، قصد إسنهاء بكل  عملمن أجل ال –

 أصبحتو الفدا  األخالقي،  الوسائل الشرعية و الدلمية، هذا النظام الذي وصل إلى حالة جد متقدمة من التعفن الدياسي 

 .أبنائنا و حتى سيا ة األمة سنفدها ا مصيردالمة الترابية للبال ، و كذوال وحدة الشعب، تهد  استمراريته

 

  .المنبثقة عنه التأسيدية النصوصلتاريخي لوطننا، وتدتند إلى اإٌن مبا رتنا هاته، تندرج ضمن الدياق 

 

 1 )– المراجعالمبا ئ و: 

 

بر الفاتح من سنوفمالمنصوص عليها في إعالن العامة، هي المبا ئ  وعملها، المراجع األساسية التي ترشد مدعى حركتنا ٌنإ

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلسندانالمتمثل في  دوليالمرجع و في أرضية مؤتمر الصومام ؛ ويضاف إليها ال 1591

ة ضد و الدلمي بكل الوسائل المشروعةالنضال على  هذه النصوص المرجعيةالتي تضمنتها المبا ئ  من ولقد عزمنا، اسنطالقا

شرطا الزما من أجل إحالل  عٌدإن هذا، ُي. و استئصالهاإلطاحة به ، و هذا حتى اسد والشموليالنظام القائم، غير الشرعي، الف

 حقيقية، منبثقة ولة قاسنون  ...شعاراتمجر  الديمقراطية و التداول على الدلطة  كلمات  ولة القاسنون في بال سنا حيث ال تكون

 . ةاإلرا ة الديدة للشعب الجزائري، مصدر كل سلطة و كل شرعي عن

 

 :هي كاآلتيسنداءسنا لجميع المواطنين و المواطنات لتوجيه  ،سندتند إليهاالتي  المبا ئ األساسية إٌن

 

و من ثّم فال يمكن ألية جهة أو مؤسدة  من مؤسدات الدولة ، مهما  ،مداسمن أٌي اسنتهاك أو الديا ة و الشعبية حرمة   ---

 الديا ة ؛كاسنت، أن تعتبر سنفدها فوق هذه 

 مقامهم في الدولة أو في المجتمع ؛ مداواة كل المواطنين و المواطنات أمام القاسنون، مهما كان  ---

و  اإلسالم  : قدسية قّيمنا الحضارية التي تشكل المكوسنات األساسية غير القابلة للتجزئة لهويتنا الوطنية، و هي  ---

  سواء من الدلطة أو من المعارضة؛، الدياسي لتزام بعدم استغاللهامع اال  ةبوالعر و ازيغيةاألم

سنداسنية، و كذا الحريات األساسية  الفر ية سية الحرمة الجددية و الكرامة اإلحترام و ضمان حقوق اإلسندان، بمعنى قدا  ---

 و الحق في تأسيس الجمعيات؛ وحرية التنقل والتجمع والجماعية، ال سيما حرية المعتقد، حرية الرأي و حرية التعبير

ة و من جهة  ثاسنية  ، من أجل تحرير الحقل الدياسي في إطار الشفافية من جهبجميع أشكالها حل الشرطة الدياسية  ---

 –مؤسداتية البحتة و التقليدية ستعالمات و األمن، سواء منها المدسنية أو العدكرية، في أ اء مهامها الحصر صالحيات اال

 مراقبة التراب الوطني و حماية المصالح الوطنية؛طار في إ –و الجوسدة المضا ة  ،أي الجوسدة
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تشكل العمو   من أجل ضمان العدالة الحقيقية التي، ضمان استقالل القضاء على األخص،طات، وفصل فعلي بين الدل  ---

 الفقري لدولة القاسنون؛

 قتراع العام؛ول حقيقي على الدلطة، عن طريق االتدا   ---

قليمية  للبال  و االدفاع عن الوطن و ضمان الدالمة مؤسدة الجيش في مهمتها المتمثلة في التأكيد الطابع الجمهوري ل  ---

 ستقالل الوطني، تحت قيا ة و رقابة الدلطة الدياسية الشرعية؛الا

هنا و  ي ظهرتمبا رات المختلفة التإطار الابعها الجامع أرضية توافقية، في تفاق الكبرى، و الذي يشكل طالهذه هي سنقاط ا

 .في بلدسنا سنتقاليةمرحلة اضرورة حلول ب مطالبة هناك،

 

 2 )- سنتقاليةالمرحلة اال : 

 

 :سنتقالية تحقيق هدفين رئيدين هماالناط بالمرحلة اي

 

   ارة األمور الجارية و تصريف األعمال العا ية للبال  و تمثيل الدولة في الداخل و الخارج؛إ - 1

 .، خالل مدة معينة، متفق عليهاطار اسنفتاح سياسي و شفافية تامةالجمعية التأسيدية، في إ باسنتخا تنظيم – 2

 

 :سنتقاليةمؤسدات المرحلة اال ( أ

 : سنتقالية تحدث مؤسدتان اثنتان هماألجل تديير المرحلة اال

يعرف عنهم أية  مجلس رئاسي يتكون من شخصيات وطنية من المقام األول، مشهو  لهم بالوطنية و النزاهة و لم  ---

  ؛اآليل إلى الدقوط روابط سلطوية أو عالقات مصالح مع النظام 

حكومة مؤقتة تضم شخصيات معروفة بكفاءتها و سنزاهتها و تغطي معظم القطاعات التابعة عموما لمدؤوليات   ---

 الحكومية؛

 .للمرحلة المؤقتةسنتخابات رئاسية موالية في أٌول ا الترشح ال يحق ألي عضو من الهيئات المؤقتة

 

 

 

 :سنتقاليةميثاق أخالقي للمرحلة اال ( ب

تتمحور و المعنيين سنتقالية بميثاق أخالقيات موقع عليه من قبل جميع الشركاءألحكام التنظيمية، تؤطر المرحلة االفضال عن ا

 :حول النقاط األساسية التالية

  علني من كل األطراف الموقعة على احترام المبا ئ المنصوص عليها ضمن التفاهم الدياسي؛ لتزاما ---

 لى غايتها؛لديمقراطي و تحقيق  ولة القاسنون إالتزام المؤسدة العدكرية العلني، بمرافقة و حماية عملية التحول ا ---

تحت أٌي شكل من األشكال التاريخي، عن رفضها  اهم الدياسيإعالن علني من قبل كل األطراف الموقعة على هذا التف ---

 .ألي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لبال سنا

 

 ـــداءـــنـ

 

ا من المدتقبل في ظل هذا النظام القائم حاليا، قد ا بخطورة الوضع في بال سنا و تخوفسنحن، مواطنون و مواطنات، شعورا من

قصد إحداث (  .ت.م)بالتوحد ضمن مؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي أخذسنا مدؤولياتنا أمام شعبنا و أمام التاريخ 

 .ل  يمقراطي حقيقي سنحو  ولة القاسنون و الحريات الديمقراطية يناميكية شعبية للتغيير و تحقيق تحٌو

 : لى قلوب و عقول كل مناسنتوجه إ 

 

 :إلى مواطنينا •

الجزائر هي ملك لكل الجزائريين و كل  ، إذ أٌنلمصيرسنا او أسيا نصبح فاعلين لتاريخنا ل ،ألجل إسنهاء حالة الخضوع   ---

 ، وذيوعهاخطابات الحقد و الكراهيةرغم الجزائريات،  ون إقصاء أو حصر؛ و ال يوجد أي حاجز يفصل بين الجزائريين، 

 التفرقة ؛و الفتنة من كل جاسنب، و التي اسنتشرت بكثافة خالل الدنوات األخيرة من قبل أبواق 
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قامة  ولة القاسنون و من أجل إعملية التغيير،  كان، إلرساء  ون إقصاء أيابالطمأسنينة، من أجل التوحد و العمل سوّيا    ---

كل حدب  واالستمدا  بكل مقدراتهم الوطنية للمداهمة الفعالة،، سنطلب من كل المواطنين التجندكما . طيةمقرايالحريات الد

 .نقض أسس و ركائز وطنناإمكاسناته، في حل األزمة التي أضحت ت

 

 :لى المثقفين و المفكرينإ •

أن سنتقبل اآلخر، بغض النظر عن حترام بعضنا البعض، و أن سنتكلم فيما بيننا و من أجل التفطن إلى ضرورة تعلم ا  ---

 ختالفات اإليديولوجية و الدياسية؛اال

ستراتيجية سياسية من ت كاضعُو ، و التياأليديولوجية  ، أو االسنزواءاتوالتهميشستعبا ، أجل إفشال كمائن اال نم  ---

 ج و اآلثار الكارثية التي سنعرفهافي فن التحريك و التفرقة، مع كل النتائ لطة راشية و مرتشية، أصبحت ماهرةطرف س

، (البعثيين)وبيينالعربربريين وال بين المعربين و المفرسندين، بين بين اإلسالميين و العلماسنيين،ية الطائف بدبب االسنشطارات

 ..إلخ...التقدميين و المحافظينبين ، بين الوطنيين والمتغربين

من أجل التجند إلى جاسنب القوى الدياسية األخرى، للمداهمة قصد إسنجاح التحول الديمقراطي الذي سيضع في النهاية   ---

 .مكاسنتهيجد كل واحد مع سنفدها، في ظل  ولة القاسنون حيث أسس جزائر أخوية و متصالحة 

 

 :إلى السياسيين •

إلخفاقات الدياسية و ا مدتخلصين الدروس و العبر من سنصف قرن منطريق الحوار و التشاور  من أجل خيار  ---

ظهور أية معارضة ذات  لم تتوان في صٌدالتي دلطة المناورات  ما أحدثتها اغالب النزاعات االجتماعية و الثقافية، و التي 

 مصداقية؛

 جتماعية و الدياسية المتواجدة علىحقيقية في بال سنا، تعكس القوى االقرار  يمقراطية ل اإلسهام بوفاء، في إمن أج  ---

وعة بصفة ممنهجة، الداعة مقم بقيمه الثقافية؛ هذه القوى التي هي لحٌدومتشبعة أرض الواقع، متجذرة بعمق في مجتمعنا و 

الكاذبة، لفائدة مكوسنات مدتحدثة اصطناعيا من قبل  وائر مغلقة في عتراف بها أو عن طريق الدعاية عن طريق عدم اال

 جتماعية في بال سنا؛و قضت على الحياة الدياسية و اال الدلطة غير الشرعية، و التي شوهت

استراتيجيات الدلطة، الرامية إلى فرض مضمون و حدو  النقاش الدياسي، و عوضا عن ذلك، اإلعراض عن من أجل   ---

اسنتهت هذه  قد وة في المجتمع؛ فرقتو إحداث الالدسائس نف كوسيلة لتنظيم الحياة الدياسية، عن طريق توظيف الع

الرأي العام الوطني و الدولي؛ فقد أصبح لدى الطبقة الدياسية في مجملها   تشويهإلى  اويةمافيالطبيعة الستراتيجيات ذات اال

غيرهم من من وطنيين، وإسالميين، و يمقراطيين واجتماعيين وـ من الضرورة بمكان لمكوسنات المعارضة الحقيقية ــ

 .ر  ائم، محترم و بناء فيما بينهاحداث قنوات حواـ أن تقبل بعضها البعض، عن طريق إاألطياف اإليديولوجية ــ

 

 :إلى ضباط الجيش الوطني •

سنتحارية و بالمشاركة النشطة لهذه الدياسة اال" ال"ن، بقول من أجل رفع الكرامة المجروحة  لألمة و الشعب الجزائريي  ---

 عية، لحل األزمة التي تتهد  وجو  الوطن في حد ذاته، جاسنب كل اإلرا ات الوطنية الطالئو الفاعلة، إلى 

في خدمة أو طغمة فاسدة في خدمة  كونأكبر وأشرف من أن ت لمؤسدة العدكرية الجمهورية،افإن مقام  ،لتذكير  ---

مصدرا  ن يكون، إن ألالحق  إذ ليس ألٌي جيش كان،ت، و لكن في خدمة الجزائر حصريا،  ولة و أّمة؛ عصبة، مهما كاسن

 ؛والقاسنوسنية الدستورية مهامه وصالحياته أذاة مدخرة في أيا ي الغير، بعيدا عن  للدلطة أو

اسنون التي أضحت اليوم، مطلبا  ولة الق ية إرساءالتاريخية في مرافقة و حماية عمل الجيش بمدؤوليته من أجل وعي  ---

  .الشعب الجزائري مشروعا وحيويا، ال مناص منه بالندبة إلي أخالقيا

 

 :لى أبناء هذا الوطن، من كل أجياله مجتمعةإ •

 ناسنتماءات، على مختلف امجتمعنا فئات ت، من كلمواطناالمواطنين و بالدبة إلينا، سنحن معشر الإسنه بالمفخرة بمكان 

و  والخالفات،متدامح، و متحرر من المظالم،  في بناء مجتمع منفتح والكامل أن سنشرف واجبنا الوطني باإلسهام  الدياسية،

سنصبو من خالله في هذا المدعى البديل الذي لدياسي، و ذلك بالمشاركة الفعالة والتعاطي مع مواطنينا ومواطناتنا العنف ا

  ..عن اإلرا ة الدّيدة للشعب الجزائري إلى تغيير جذري سنحو  ولة قاسنون حقيقية منبثقة
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