
بسم ال الر�حمن الر�حيم

بيان
حول المصالحة الوطنية في الجزائر 

  2005ماي  13 / 1426ربيع الثاني  4الجمعة 

لقد ظل الشعب الجزائري المسلم يقاوم بشتى الوسائل المشروعة  طيلة قرون دفاعا عن مبادئه السلمية
نت المقاومات قة للنضال في سبيل هذه الهداف فكا دته الحرة، فقدم صفحات مشر صا على إرا و حر

لكن سرعان. الشعبية و الدعوة الصلحية و الحركة الوطنية و الثورة التحريرية إلى أن جاء الستقلل 
ما ص;ودرت هذه الرادة و أ:جهض مشروع نوفمبر المتمثل في بناء دولة جزائرية ديمقراطية و اجتماعية

 .ذات سيادة في إطار مبادئ السلم

متد إلى ما قبل الستقلل لقد ظلت تستفحل حتى. إن الزمة الوطنية لم تنتج من فراغ و لكن جذورها ت
وصلت في أوج تعقيداتها إلى حالة المأساة الوطنية  في العقد الرابع من استرجاع السيادة الوطنية لتكشف
عن قصور و خطأ الكثير من خيارات السلطات الفعلية المتعاقبة على هرم الدولة منذ أربعة عقود متتالية،

فكان خيار القوة في التعامل مع مكونات. مما يدعونا إلى توصيف الزمة من غير تردد بالزمة البنيوية
ية، ية المصدر بعيدا عن أي مرجعية شعب مع، و الفصل في قضايا الدولة على ضوء مرجعية أحاد المجت

مما أدى إلى إقصاء و إهدار لكثير من الطاقات على.  هو سيد الموقف الذي طبع جزاير مابعد الستقلل
.كل المستويات و في كل المجالت

قع التيارات فة، بتنكره لوا سات متطر عا معقدا وممار نتجت وض رسات النظام أ إن خيارات و مما
والتشكيلت التي تجذرت في الشعب الجزائري خلل الحركة الوطنية في الربعينات من القرن الماضي،

.منكرا على الجزائريين حق الختلف و إبداء الرأي، ورافضا للتنوع الطبيعي المميز لي تجمع إنساني

ي استغلل الثروات ما صاحبها من فساد و عدم رشاد ف كر و كما أن هذه الجواء السياسية السالفة الذ
سيس لفلس الدولة، فكانت انتفاضة أكتوبر  سهمت في التأ شل ذريع في الخيارات الجتماعية ، أ 88وف

. الوجه المعبر عن القطيعة التامة بين الشعب و النظام القائم

ات سياسية واقتصادية معتمدة على صلح سلسل الخفاقات بالشروع في إ لية آنذاك لتجاوز م سلطة الفع كن محاولت ال ل
خبرتها في إدارة الزمات، أدى إلى تراكمها و أفضى إلى أكبر محنة عرفتها البلد في تاريخها ، بسبب تنكر أركان النظام

.القائم وأصحاب القرار لعهودهم و وعودهم 

،و البرلمانية، يوم1990جوان  12الشعب الجزائري من خلل تلك النتخابات التاريخية، البلدية، يوم إن 
لكن. طريقة حضاريةو ناضج يوع قدرته في اختيار سلطة البلد السياسية ب، عبر عن1991ديسمبر  26
 أيديولوجية كشفت عن عدائها لثوابت المة بتنكرها للستحقاقات الشعبية فاتهمت الشعب بالقصور،ةأقلي

وعسكرة" الحل المني"وفرضت طيلة العشرية الماضية على البلد سياسة . وعملت على مصادرة حقه
. البلد والعباد، فضل عن تنكرها لوجود أزمة سياسية وطنية، مدخلة بذلك البلد في أتون حرب قذرة

جة لتراكمات سلبية ساة كانت نتي اجهة المفروضة على فئات من الشعب وما ترتب عنها من مأ إن المو
بية و إعلن الحرب فض الرادة الشع سؤول و خيار إجرامي قضى بر ير م فرزها قرار غ ظة ، أ ضاغ
لية ، منتهجا بذلك على منتخبي الشعب و أنصارهم، وKرفض كل حوار مع المعارضة المشروعة و التمثي

. لسياسة انتقامية و استئصاليه

ية يل الضح يل تحم ها هو من قب لسلمية للنقاذ مسؤولية انفلت الوضاع وتدهور هة ا يل الجب إن تحم
خية قة التاري بة تجن فاضح على الحقي ييس بمثا جهة لم. مسؤولية ما اقترفه الجناة، و هو بكل المقا فالموا



ل كانت تى احتمال من بين خيارات أخرى، ب تكن خيارا مبرمجا لدى أغلبية التيار السلمي ول ح
.مراهنة التيار السلمي على الشعب و النخراط الفاعل في المنافسة السياسية الشريفة

شعب ستدعي اليوم تكاتف جهود أبناء ال نية و ما ترتب عنها من أوضاع مأساوية ت ساة الوط إن المأ
لمعالجة آثار الزمة و الخروج النهائي منها و التحضير لوثبة وطنية حقيقية تقوم على الثوابت الوطنية و
ته يها المحافظة على ثروا يا للبلد بما ف ددية، و مراعاة المصالح العل ة الشعب و حقه في التع احترام إراد

.الحيوية و على التواوصل و حسن العلقات مع شعوب ودول الجوار

فالنظام القائم اليوم مدعو ليجاد المخرج من دوامة المواجهة، بحكم مسؤوليات بعض أفراده في الحداث
ية طهم جهاز الدولة في النقضاض على الشرع ها. بتوري و ذلك لن يكون إل بتهيئة الجواء التي يتطلب

مشروع المصالحة الوطنية، وبطرح مشروع واضح المعالم هدفه تحقيق  تسامح شعبي شامل ومصالحة
.وطنية حقيقية وعادلة

إن تحديد مفهوم وطبيعة هذا المشروع التاريخي و المصيري من طرف القائمين عليه يعتبر خطوة أولية
. و ضرورية حتى يتسنى للجميع التفاعل اليجابي والفعال معه

ضي اعتبار المشروع مشروع ية تقت خية نشدد على أن المصالحة الوطن سؤولياتنا التاري ن موقع م فإننا م
سيده بفتح الحوار الجدي والنقاش تم إشراكه الفعلي في إعداده و تج ما يح ته، م شعب الجزائري برم ال

كما أنها تقتضي تمكين. الوطني مع كل القوى و الفعاليات المعبرة عن واقع  وطموح الشعب الجزائري
.الطراف المغيبة و المبعدة تعسفا من المشاركة الفعلية في المشروع مع توفير الضمانات القانونية 

إن المصالحة الوطنية تعتبر واجبا شرعيا و ضرورة تاريخية وفعل حضاريا و شرطا أساسيا من شروط
نهضة هذه المة، و هي بذلك مشروع ضخم ل يمكن إختزاله في مشروع عفو غامض، أو في تعويضات

.مادية مهما كانت أهميتها
يقة هوية المسؤولين من وراء كل بل إن المصالحة العادلة تتطلب جرائمالمجازر الجماعية، و معرفة حق

 و تسهيل عودة النازحين، والكشف عن مصير المفقودين،المدنيين التي ارتكبت في حق القتل و التعذيب
 .و المهاجرين إلى ديارهم و مكان عملهم

روعة وتRهمش اطراف الزمة وتRقلب الحقائق وتRفرض هل الحقوق المش به على أن اي خطوة تتجا نا نن إن
ية صة تاريخ تضيع لفر شل و اطي سيكون مآلها الف ستئناف المسار الديموقر مر الواقع وتلتف على ا ال

 .أخرى لمصالحة حقيقية

نا ملكما أن لوصول إلى تسامح شعبي شا فه ا ية في كل مشروع جدي هد ستعدادنا للمشاركة بفعال  نجدد ا
طي فن الحقاد و قية وعادلة تهدف إلى رأب الصدع و تضميد الجراح و د طنية حقي وإلى مصالحة و
صفحة المواجهة، و فتح صفحة جديدة تحقق طموحات الشعب و تطلعاته في العيش في كنف الحرية و

.العدالة و تمكن الجزائر من استرجاع عافيتها وموقعها المتميز بين المم
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