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 بفضل ال، والرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية والجهود الصادقة للموظفين
 المسؤولين على تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، استطعت العودة إلى

سنة من المنفى، تمكنت من رؤية أمي لخفف عنها ألمها وحزنها وزيارة قبر 12بلدي بعد   
 المرحوم والدي، تمكنت من تجديد الرتباط مع بلدي وطني الوحيد، ليس بإمكاني وصف

·شعوري في هذه الوقات المفعمة بالسعادة
 مثل الكثير من أبناء بلدي، تركت وطني بسبب الحرب التي مزقته، رفضت الرد على كل ما
 عانيته منه الممارسات التي اختارها آخرون، وكان لي حظ التوقف عند هذا الختيار، ولكن
 لزالت ذاكرتي تحتفظ بذكريات صديقي الذي أراد اللتحاق بالجبال حيث كان يخشى على

 حياته وكنت قد عرضت عليه مغادرة البلد، ولكنه كما قال لي، أنه لم يكن بحوزته حتى
·ثمن شراء تذكرة لركوب الحافلة

 في المنفى ناضلت من أجل مبادئ حقوق النسان ضد التعسف والستبداد من أي طرف
 كان، بالطرق الشرعية والسلمية التي تؤطرها التفاقيات الدولية التي تبناها بلدنا رغم

·أنه يبقى علينا فعل الكثير
 اعتقد أن الكفاح السلمي للكثير من أبناء بلدي، لعب دورا أكبر مما كنا ننتظره منه في

·تطويق التراجيديا المرعبة التي لمسناها جماعيا
 التفاقيات الدولية بخصوص حقوق النسان الموقع والمصادق عليها من طرف بلدنا، يراد

 لها أن تكون ذات سيادة حيال الجرائم المقترفة، مهما كان مرتبكوها بالنظر إلى حقوق
 الضحايا مهما كان انتماؤها السياسي، للذاكرة والعدل، بحكم كوني مسلما، لكن أيضا

 بصفتي مدافعا عن الكرامة النسانية، إنه من الحيوي أن أساند أولئك الخوة من جانبي
 خط الخلف والذي سيعود في الماضي إلى وقف لوقف نزيف الدم، وأصررت على العودة

 إلى البلد قبل انقضاء الجال القانونية المحددة في المراسيم التنفيذية لميثاق السلم،
 على أساس خيار سياسي، لقول لبناء بلدي الذين سلكوا درب السلح والحرب، بأنه

·هناك خيار آخر متاح
أشخاص··· بفضل ال، وبمساعدة الجهود والمساهمة الصادقة للجزائريات والجزائريين  

 كثيرون في وضعي أو وضع صديقي الذي ذكرته آنافا، تمنوا العودة إلى عائلتهم بأمان،
 آخرون تم الفراج عنهم وتمكن الكثير من المسرحين من العودة إلى مناصب عملهم، وكذا

·عائلت عانت من الجوع تم التكفل بها من قبل الهيئات الحكومية
آخرون كثيرون في طريق العودة، وهو سبيل العقل·· سواء بدروب الجبال أو المنفى  

 والمنطق الوحيد والذي علينا كلنا جزائريات وجزائريين المحبين للمبادئ العالمية أن
هذا السبيل هو سبيل الحق في الحياة، وهو المبدأ الساسي من مبائ· نشقه أمامهم  

 حقوق النسان، حقوق كل أبناء بلدنا في المن، مهما كانت عقيدتهم أو انتمائهم
 اليديولوجي، إنه سبيل الكفاح في إطار سلمي من أجل التغيير والتعددية والتداول

·السياسي
 أنا على علم بأن البعض لعتبارات شخصية دنيئة منها الكراهية، النتقام والطموح،

 يفضلون النسداد على أي تطور وينادون بخطاب مناقض لخصال ديننا والمبادئ النسانية
 والمصلحة العامة، إذا لم يكن بمقدروهم أخذ كل شيء، ل يتركون أي شيء يقدموه كحل،

 بوسعي أن أبين لهم بضوح معارضتي وأدعوهم إلى النظر إلى مسؤولياتهم الشخصية،
 والتحلي بالشجاعة السياسية، كلهم مهما كان مهما كانت مسؤولياتنا السياسية أو

 عسكرية في الحرب، التي تعرضنا لها أو خضناها بإرادتنا أو رغما عنا، هؤلء ضد أولئك
التي عانيناها في أعز ما نملك وفي أذهاننا ولزلنا نعاني مأساة·· هؤلء ضد أولئك  
·جماعية مؤلمة

 هذا المتحان الذي ل يمكن تصوره، كلف أمتنا ثلث حياتها المستقلة، مثل جيلي من
 الشباب الذي كلفه أهم مراحل حياتهم، اذ عليهم ان يجدوا نهاية، وعلى القل بداية نهاية
 وسبيل السلم والعمل من كل الطرفين على وضع خطوط فاصلة مع المواجهة يتم التقيد

 بها لقناعاتنا اليديولوجية التي تغرقنا عن الصوات المنادية بوضع والسلح، تضميد الجراح
·والتصالح مع الذات



 في هذا الترتيب الذي ل مناص منه، يعمل أبناء بلدنا، هذا الفعل النقدي المتواضع والذي
 عليهم تحمله مهما كان النصيب من المسؤولية، الرجل، رتبته ومركزه، والذي هو للكثير

·من الخوة، يستجيب لتطلعاتهم للعودة الى السلم والهدوء
 مهما كانت خلفاتنا وتناقضاتنا نبقى موحدين بالعامل الطبيعي الذي ورثتنا الرض اياه،

 التاريخ والدين، ونبقى موحدين اكثر بالتاريخ الحديث للستعمار المفزع، الذي عاشته
 المة الجزائرية بتلك الذاكرة ذاكرة اللم والمقاومة، موحدين أيضا بتلك المقاومة لسيما

بغض النظر عن اللم التي واجهناها بكرامة، نبقى كلنا موحدين برابطة 1954,ثورة نوفمبر   
·استحقاق الستقلل المنتزع من أيدي احدى أقوى وأبشع القوى الستعمارية

 مهما كانت خلفاتنا ومآسينا فإن قيوى القدر جعلت منا أفراد عائلة واحدة، وهي امتنا
·الجزائرية المجيدة، الى البد سنبقى موحدين بفخر هذا النتماء

 عندما نعيد رجل الى عائلته ونتكفل بضحايا النزاع، أو نوفر ضمانات أمنية لولئك الذين
 يضعون السلح، تدعم الدولة النجاز الوطني بمصالحة كل عائلة مع نفسها وبالتالي مع

·الدولة، عندما نصالح المة تستعيد الدولة شرعيتها والشعب سيادته
 بناء الدولة المة الجزائرية التي تتمتع بمؤسسات سياسية وتاريخية قوية ضرورية لبنائها،

·بحاجة الى شرط المصالحة أيضا
 فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجاهد الساعات الولى، يحمل أيضا رموز
 المقاومة، مثله مثل رجال الجزائر المستقلة في ساعات مجدها، الممثل الول للدولة
 تحمل المهمة الصعبة للمصالحة الوطنية، مهما كانت خلفاتنا وانتقاداتنا، فإن نتائجها
 الملموسة التي تحقق منها هذا الشاهد المتواضع الممثل في شخصي بأم عيني،

 تفرض الحترام وتدعو إلى فهم، بغض النظر عن المنافسة السياسية الشرسة
·أوالمحاولت الجرامية لحباطها، كل الرتباط الذي يبديه شعب تفرضه حيال ممثليه

 من حق هذا الصوت المتواضع مثل كل الصوات الوطنية فقط تحية ومساندة وتشجيع هذا
·السبيل الشاق الوحيد
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