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 الية:ميكنكم االتصال بنا عرب الوسائل الت

 

http://www.fis-info.net 

 و
http://www.fisweb.org 

 

 

Fax : +44 870 169 72 66 

 

 

 املوقع التايل خاص ابملؤمتر:
http://moutamar.ennour.org/index.php 

http://www.fis-info.net/
http://www.fisweb.org/
http://moutamar.ennour.org/index.php
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الشهيد عبد القادر حشاين الذي اغتالته أيدي الغدر والطغيان يف يوم 
. وكان أخوان، رمحه هللا، من األوائل الذين دعوا لعقد 1999نوفمرب  22

جلبهة االسالمية لإلنقاذ.امؤمتر 
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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 
 املصري ليكوإ أنبنا وإليك توكلنا عليك ربنا 
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 داءـــإه
 

 إليه وذهبت رهبا، سبيل يف أزهقت اليت الزكية والنفوس الطاهرة األرواح إىل
 .األشقاء وخذالن األعداء طغيان تشكو

 عرب األجيال مراكب يدفع هادرا موجا لتكون ريقتأ   اليت العطرة الدماء إىل
 .اخللفاء دولة بناء طريق إىل التاريخ

 أوفياء، لدنياا يف فكانوا العليا، هي هللا كلمة  لتكون تلوا،ق   الذين شيوخنا إىل
 .شهداءال من اآلخرة يفحنسبهم و 

 فما وعسكريني، مدنيني ورجاال، نساء تعاىل، هللا سبيل يف ذبواع   الذين إىل
 .استكانوا وما ضعفوا وما أصاهبم ملا وهنوا

: الناس هلم قال الذين ،أمجع العامل يف وإخواننا العميقة اجلزائر يف أشقائنا إىل
  الوكيل ونعم هللا حسبنا وقالوا إمياان فزادهم فاخشوهم لكم مجعوا قد الناس إن  . 

 

 وبنات أبناء من ةالشاخم القمم هلذه ووفاء ود   كعربون  األوراق هذه هندي
 بدلوا وما ينتظر من ومنهم حنبه قضى من فمنهم أنفسهم هلل ابعوا الذين اجلزائر

 إنه رمحاته، غيث وينزل اجلزائر شعبعن  كربال يفرج أن هللا ىعس تبديال،
 .جدير وابإلجابة قدير
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 تقدمي

 

 وعلىبن عبد هللا  حممد املهداة الرمحة على والسالم صالةوال هلل واحلمد هللا بسم
 .الدين يوم إىل هبديه واهتدى هنتبس اسنت ومن وصحبه لهآ

يضم هذا امللف نصوص املداخالت والواثئق اليت انبثقت عن مؤمتر الشهيد 
 24 و   23 لإلنقاذ الذي انعقد يومي اإلسالمية لجبهةعبد القادر حشاين ل

 .2002 أوت 4 و 3 لـ املوافق هـ 1423 األوىل مجادى

وقد و ضع هذا امللف مباشرة عقب انتهاء اشغال املؤمتر على موقع اإلنرتنت 
إال أن  نشره على شكل كتاب مطبوع يعد ضرورة حىت يكون أيضا يف متناول 

 من ليس بوسعه استعمال شبكة اإلنرتنت وتعم  بذلك الفائدة.

 مبادئ وتوجهات حزبنا لدى أشقائنا رجاؤان أن يساهم هذا امللف يف تبيني
 جلبهةوأصدقائنا وأن يكون حجة على كل من يعمل على تشويه صورة ا

 لإلنقاذ لدى الرأي العام. اإلسالمية

 املوىل نعم إنه ،وهو من وراء القصد البالدو  العباد خري فيه ملا املوفق وهللا
 .النصري ونعم

 

 ،لإلنقاذ ةاإلسالمي للجبهة الوطين الشوري اجمللس عن
 املؤقتة التنفيذية األمانة

 .حابس مصطفى حممد ،فياليل إبراهيم، دهينة مراد
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  النصوص اخلتامية للمؤمتر 
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 اخلتامي البيان

 

 (103)آل عمران،  «واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا»قال هللا تعاىل: 

 مسرية يف حامسة مرحلة ويف اجلزائر اتريخ من حرج ظرف يف املؤمتر هذا عقدي  
 ومل ؤوماملش االنقالب على كاملة  عشرية تمر   فقد .لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة
 وعلى الشعب على الطغمة يومئذ أعلنتها اليت - الشاملة احلرب بعد تضع

 متعددة وطنية كارثة  أحدثت اليت احلرب تلك أوزارها، - اإلسالمية اجلبهة
 .واجملتمع الدولة كيان  هتدد اليوم هي واليت اجلوانب

 ضيامل على وتصميمنا قناعاتنا قط ميس مل الغاشم اإلابدي املشروع هذا إن  
 اإلسالمية اجلبهة بتنظيم غةلاب أضرارا أحدث أنه إال الشعب، خدمة يف قدما

 .لإلنقاذ

 وطغيان ظلم جراء من تضررا األكثر هي اإلنسان حقوق تزال وال كانت  لقد
 واملصابني اجلرحى عددو  ألف 200 القتلى عدد فاق إذ الغامشة، السلطة
 وأسأسة تعميم، و ينيالسياس السجناء آالف عشرات عن انهيك املليون،

 ماو  القسري، االختفاء ضحااي من ألف 15 عن يقل ال ماو  ،الوحشي التعذيب
 الذين واملواطنات املواطنني ماليني على زايدة ،والجئ انزح مليون عن يقل ال

 اليت القذرة لحربل الرهيبة صيلةاحل تلك هي. واحِلداد واملعاانة الرعب يعيشون
 .املسامل بالشع ضد اجلنراالت أعلنها

 اجملاالت يف التام ابالنسداد يتسم كارثي  فالوضع السياسي الصعيد على أما
 واجلماعية، الفردية للحرايت اخلانق وابلتضييق واجلمعوية، واإلعالمية السياسية

 خمتلف عن الشرعية لغياب نظرا السياسية املشاركة من املواطنني نفور وكذا
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 احلياة عسكرة أدت كما.  املتكررة تاالنتخااب تزوير ولسياسة املؤسسات
 األحزاب خمتلف وترويض الدولة، مؤسسات استعباد إىل واالجتماعية السياسية
 كما  الدين، أو الوطنية أو والعصرنة والالئكية الدميقراطية تد عي اليت السياسية

 أجل ومن. املدين اجملتمع إخضاع وإىل واإلعالم الصحافة قطاع تدجني إىل أدت
 إىل اجلنراالت جلأ األمة ضد اإلجرامي ملشروعهم الدوليني والدعم لتواطؤا أتمني

 .ورهنها الدولة بسيادة املساس

 احلرب متويل أجل من املالية املوارد على وأذانهبا الطغمة استحواذ أدى لقد
 إحلاق إىل الوطين، لالقتصاد املربمج التدمري وكذا والفساد، الرشوة وشبكات

 مبلغ املخصصة للقمع العسكرية النفقات فاقت إذ والعباد، دابلبال بليغة أضرار
 إضافة دوالر، مليار 12 عن احلرب النامجة اخلسائر وبلغت دوالر، اتمليار  8

 تفاقمو  عامل، ألف 700 عن يقل ال ما تسريحو  االقتصادي، النمو تقل ص إىل
 موارد ةومقايض السترياد،ل الغايبوالتضخم  ،اإلنتاج جهاز وتفكك املديونية

 .الفساد ظاهرة وتفشي ،العاملي الرأمسال إىل الطاقة

 ابهظ، جد   الشعب ضد ت شن اليت القذرة للحرب االجتماعي الثمن إن  
  ما إىل البطالة نسبة عودة عنها جنمت اليت - االقتصادية اجلنراالت فسياسة
 إفقار إىل أد ت - االجتماعية النفقات واخنفاض 1966 سنة عليه كانت

مليون مواطن حتت  13 والرمي بـ ،والقضاء على الطبقة املتوسطة ،تمعاجمل
 مصحواب ذلك كل.  واجلوع التغذية سوء وانتشاراملعرتف به دوليا،  مستوى الفقر

 الصعيد على األمراض نسبة ارتفاع إىل أدى ،الصحية واخلدمات املرافق بتدهور
. الثمانينات يف حدهتا من ضاخلف أو عليها القضاء مت اليت األوبئة تفاقمو  الوطين

 95% إىل املدرسي الفشل نسبة ارتفاع إىل أدى والتعليم الرتبية قطاع يترد   وإن  
 يقابله سكنية وحدة ماليني 4 بـ ريقد   وبعجز .الرداءة وانتشار األمية عودة وإىل

 العزوبة ملعدل احلاد الرتفاعل ابإلضافة وحدة، ألف 100 يقارب ما إنشاء سنواي
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 ةمعاان يف يتسببون اجلنراالت فإن   ،(سنة 19 فوق ماليني 6) شبابال لدى
 وهم الزواج، لسن   اخلطري والتأخر االختالط بسبب املواطنني من كبرية  نسبة

 إىل اخلانقة األزمة هذه أدت وقد. القادمة لألجيال اجتماعية قنبلة يرتكون بذلك
 وانتحار ملخدراتا على وإدمان بغاء من االجتماعية األمراض خمتلف تفشي

 .أخرى اجتماعية واحتقاانت وطالق

 على سواء - تعرضا األكثر تزال وال فكانت لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة أما
 مت فقد. للجنراالت الوحشي للقمع -هتا الشعبية قاعد أو هاتنظيم مستوى

 السجن ويالت قياداهتا القت كما  شرعية، غري تعسفية بطرق تنظيمها حظر
 أوفر تكن فلم الشعبية قاعدهتا أما. واالضطهادوالتشتيت  التقتيلو  والتعذيب

 اإلابدة محالتو اإلفقار و  الرتويعوحشي و ال لقمعاب أيضا هي إذ است هدفت حظ
 .اجلماعية

 على لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة حافظت أضعفتها، اليت احملن هذه كل  ورغم
 الشعب مقومات من ابعالن مشروعها بفضل وذلك الشعبية األوساط يف جتذ رها

 حل على وبتصميمها ،اجلزائري اجملتمع شرائح خمتلف من وبقرهبا ،احلضارية
 الدولة، على العسكرية املؤسسة هيمنة كإهناء  األساسية، السياسية املشاكل

 إرهاب وجه يف الشامخ صمودها يف واملتمثل للشعب بعهدها وفائها إىل إضافة
 .التارخيية قيادهتا جتردو  ،أعضائها وتفاين ر،األبرا شهدائها وتضحيات الدولة،

 هللا أمام ملسؤولياهتا منها كامال  وحتمال اخلطورة، ابلغ الوضع هذا من انطالقا
 منها ووعيا وآماله، ثقته حمل   جعلها الذي اجلزائري الشعب وأمام عز  وجل  

 تدعق احلضارية، رسالتها أداء أجل من احلالية املرحلة عقبات جتاوز حبتمية
 -بطلب من رئيس الـ ج.إ.إ. الشيخ املدين عباسي  ،لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة

 ،من القانون األساسي للحزب 25وفقًا للمادة  -عج ل هللا إبطالق سراحه 
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 هـ 1423 األوىل مجادى 24و  23 بتاريخ «حشاين القادر عبد الشهيد» مؤمتر
 .أورواب يف م 2002 أغسطس 4و  3 لـ املوافق

 اإلسالمية اجلبهة أعضاء هللا بعون مجع الذيت أشغال املؤمتر وقد مر 
وكسابقة يف اتريخ اجلبهة، متي ز يف ظروف جيدة.  العامل أحناء شىت من لإلنقاذ

هذا املؤمتر ابملشاركة املباشرة عرب منتدى إلكرتوين ملناضلي اجلبهة ممن تعذر 
 عليهم احلضور من داخل اجلزائر وخارجها.

 

 :قام بـ املؤمتر إن  

 احلايل؛ الوضع ودراسة أتسيسها، منذ. إ.إ.ج الـ مسار تقييم 

 الداخلي؛ ونظامها. إ.إ.ج للـ األساسي القانون تعديل 

   شؤون اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ إىل غاية اعتماد هيكلة تسري 
 ؛انعقاد املؤمتر املقبل

 الذي أسندت  انتخاب أعضاء جدد أضيفوا إىل اجمللس الشوري
 45 مدة أقصاهاتنفيذي يف الكتب رئيس املة انتخاب إليه مهم

 ؛يوما

  رئيستسل م تكوين جلنة مصغرة ومؤقتة لتسيري احلزب إىل غاية 
 ؛ملهامه املكتب التنفيذي

  حل كل اهليآت اليت تعمل حتت مظلة  اجلبهة، كالبعثة الربملانية
 ؛واهليئة التنفيذية واجمللس التنسيقي وغريها

 تطرح جليا تصو ر من أجل إنقاذ اجلزائر  سياسية أرضية صياغة
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ حلل األزمة اجلزائرية. هذه األرضية 
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ستشكل وثيقة أساسية لفتح حوار عميق وجاد مع األحزاب 
والشخصيات الوطنية اجلادة يف البحث عن حل شامل عادل 

 لألزمة اخلانقة اليت تتخبط فيها البالد.

 

 لي:ما ي ؤمتراملر قر وقد 

 ؛هة اإلسالمية لإلنقاذبتثبيت الشيخ املدين عباسي رئيسا للج 

  هة اإلسالمية بجلاتثبيت الشيخ علي بن احلاج انئبا لرئيس
 ؛لإلنقاذ

 طرف من منعها قبل .إ.إ.ج ـال يف منصبه يف مسؤول كل  تثبيت 
 أو سياسية مناصب دواتقل   الذين أولئك ابستثناء االنقالبيني،

 وكذا 1992 انقالب بعد اجلزائر حكم يالذ النظام يف أمنية
 .شيوخهاب أو مبشروعها رواوشه   .إ.إ.جـ ال على هتجموا الذين

 وأعضاء الوطين الشوري اجمللسأعضاء  التثبيت هذا خيصو 
 ةالتنفيذي املكاتب أعضاء وكذا والوالئية البلدية الشورية اجملالس
 ؛انتخابه دفيعا الوطين التنفيذي املكتب أما. والوالئية البلدية

 اج.إ.إ. ألنه تقلد منصب طرد السيد أمحد مراين من صفوف الـ 
ملحق النظام من  3، وفقا للمادة حكومة انقالبية يف وزاراي

 ؛الداخلي

 ملوقفه املشني  ج.إ.إ. طرد السيد حممد كوريت كرار من صفوف الـ
من ملحق النظام  3، وفقا للمادة خالل حماكمة الشيخنيخاصة 

 الداخلي.
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ن  اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ تدعو الشعب اجلزائري إىل مواصلة مقاومته إ
 ة اجلنراالت.ياملشروعة ضد دكتاتور 

 والشخصياتالسياسية كما تدعو اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ األحزاب 
إىل الوقوف إىل  النزهاءوكذا رجال اجليش وقوات األمن مات اجملتمع املدين منظو 

من خمالب الطغيان وخطر التفكيك  البالدظلوم وإنقاذ جنب الشعب اجلزائري امل
 اخلريات. وهنب

نصرة الشعب ل الدوليةاجملموعة  تدعو اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،أخريا
ادة ر يف اجلزائر حلمله على احرتام اإل العسكري النظاموالضغط على  اجلزائري

 الشعبية واحرتام حقوق اإلنسان األساسية. 

 

  (105)التوبة،  «.وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون»
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 القبائل بالد يف االحتجاجات حول املعتمدة الالئحة
 أخرى جزائرية مناطق ويف

 

برعب  2001ي ستهدف الشعب اجلزائري يف بالد القبائل منذ أبريل من سنة 
شعبية اليت نشبت من الدولة يتغري مداه وحدته بتغري شدة وانتشار االنتفاضة ال

. وقد انتشرت 2001أبريل  18جراء اغتيال الطالب ماسينيسا قرماح بتاريخ 
موجة االحتجاج هذه بصورة متشتتة إىل حوايل عشرين والية من والايت الوطن 
على شكل تظاهرات شعبية يف الشوارع قام النظام بقمعها كما جرت العادة 

حوايل مائة قتيل، وأكثر من مخسة  بطريقة دموية. وكانت حصيلة هذا القمع
آالف جريح مئتان منهم معاقون مدى احلياة، وآالف التوقيفات واالعتقاالت 
التعسفية اليت غالبا ما يصحبها التعذيب وسوء املعاملة من قسوة وإهانة. كما 

املغنغرة أخالقيا بفعل ممارسة  –قامت قوات القمع التابعة للجنراالت االنقالبيني 
لدولة يف ظل الغياب التام ألدىن العقوابت وذلك منذ انقالب يناير إرهاب ا
ابرتكاب عدد هائل من مدامهات املساكن ومحالت االنتقام   – 1992

 واالختالس والسرقة وكذا اخرتاق واحتالل املستشفيات. 

تند د ابرهاب الدولة الذي يفض ل  جلبهة اإلسالمية لإلنقاذ )ج.إ.إ.(ا ن  إ
قالبييون استعماله ملعاجلة مشاكل اجملتمع وكمناورة من أجل تربير اجلنراالت االن

استدامة استحواذهم اإلرهايب على اجلزائر وتصادماهتم من أجل االستيالء على 
 السلطة وهنبهم خلريات البالد.

ج.إ.إ. أنه إضافة إىل املطلب األمازيغي املشروع اخلاص مبنطقة  وتعترب الـ
اج تعرب  عن رفض مجاهريي للقمع ولإلفالت من القبائل فإن  حركة االحتج

العقوبة، وعن نبذ الطبقة السياسية واإلدارة املنضوية حتت سلطة اجلنراالت 
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اإلنقالبيني، وعن التصدي لعملية التفقري وللفساد والظلم، وعن شعور عام 
 ابإلقصاء وانسداد اآلفاق.

وبال شروط. وكما ج.إ.إ. تطالب إبطالق سراح كل املعتقلني ظلما  إن  الـ
هو موقفها دائما إزاء كافة االنتهاكات اخلطرية حلقوق النفس البشرية يف اجلزائر 

ج.إ.إ. تطالب بتشكيل جلنة حتقيق خبرية ومستقلة  ، فإن  الـ1988منذ عام 
ونزيهة من أجل حتديد هوية املدبرين واملنفذين ألعمال الرعب ضد املدنيني 

 وحماكمتهم.

إ.إ. أن  مقاربة النظام العسكري للحوار تنم  عن نفاق ج. كما تالحظ الـ
ألنه حيرص على تعيني ممثلني غري شرعيني حلركة االحتجاج كمحاورين ويفضل 
السرية والغموض على الشفافية. ففي نظر زمرة اجلنراالت االنقالبيني ال ميكن 

أم تصور التعايش أو التعامل مع أية قوة متثل اجملتمع حقا، سياسية كانت 
جيب أن نعي أهنم ال « احلوار»اجتماعية. وملا يتحدث هؤالء اجلنراالت عن 

يقصدون به أداة للمصاحلة ولكن سالحا تكتيكيا، مثله مثل سالح القمع، من 
 أجل جتزئة حماوريهم وإخضاعهم.

ج.إ.إ. تذك ر الشعب اجلزائري أن  أية مقاربة منحازة وجزئية للمشاكل  إن  الـ
صادية واالجتماعية والثقافية اليت تتخبط فيها البالد مصريها السياسية واالقت

الفشل. وال يتحقق النجاح إال حلل سياسي شامل وعادل يتضمن تنحية 
، 1988واملسؤولني عن القمع الدموي منذ  1992املسؤولني عن انقالب يناير 

حبرية واسرتجاع الشعب حلقه يف خياراته السياسية واجملتمعية ويف انتخاب ممثليه 
وحلقه يف مراقبة حكامه وإعادة تعريف دور املؤسسة العسكرية ونبذ العنف  
كوسيلة للوصول إىل السلطة وإدارهتا والبقاء فيها واحرتام احلقوق األساسية 

 للنفس البشرية.
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 فلسطني حول املعتمدة الالئحة
 

يين تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسط جلبهة اإلسالمية لإلنقاذ )ج.إ.إ.(ا ن  إ
الشقيق يف جهاده املشروع من أجل حترير أرضه احملتلة وحتي ي انتفاضته املباركة 

 من أجل اسرتجاع حقوقه الوطنية الثابتة.

ج.إ.إ. بشدة االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة ضد الشعب  وتشجب الـ
الفلسطيين اليت أخذت أبعادا رهيبة حتت حكومة آرايل شارون. كما تعترب 

العمليات العسكرية اليت يقوم هبا جيش مدجج أبسلحة الدمار يف  ج.إ.إ. الـ
 حق األهايل الع ز ل جرائم حرب، خاصة جمزرة جينني.

ج.إ.إ. بقوة كل األعمال اإلجرامية يف حق البقاع املقدسة  وتند د الـ
اإلسالمية واملسيحية يف العديد من البلدات الفلسطينية، ويف القدس الشريف 

 . على وجه اخلصوص

ج.إ.إ. تطالب الشعوب والدول العربية واإلسالمية بنصرة الشعب  إن  الـ
ه بكافة أنواع املساعدة امللموسة.  الفلسطيين يف حمنته ومبدِ 

ج.إ.إ. القوى الغربية وخاصة الوالايت املتحدة األمريكية وروسيا  الـوتناشد 
لالزمة على إسرائيل واالحتاد األورويب ملمارسة الضغوطات السياسية واالقتصادية ا

 إلرغامها على التخلي عن سياسة االستيطان اإلجرامية اليت متارسها.

ج.إ.إ. تؤمن أن  األمن الدائم يف الشرق األوسط ال يتحقق إال بعملية  إن  الـ
سلم عادل وشامل حيفظ املصاحل العليا للشعب الفلسطيين ويضمن حقه يف 

، ويؤدي إىل حترير كافة األراضي دولة حرة ومستقلة عاصمتها القدس الشريف
 العربية احملتلة.
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 بيان صحفيال
 

 23انطلقت أشغال املؤمتر الثالث للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ )ج.إ.إ.( بتاريخ 
م يف أورواب. وأييت انعقاد  2002أغسطس  3هـ املوافق لـ  1423مجادى األوىل 

« عبد القادر حشاين مؤمتر الشهيد» هذا املؤمتر الذي دام يومني حتت اسم 
ج.إ.إ. الذي اغتيل يف شهر نوفمرب  رئيس املكتب التنفيذي الوطين املؤقت للـ

من طرف الطغمة الباغية، بطلب من رئيس الـ ج.إ.إ. الشيخ املدين  1999
 األساسي من القانون 25وفقًا للمادة  -عج ل هللا إبطالق سراحه  -عباسي 

 للحزب. 

ي الـ ج.إ.إ. من الداخل وأعضائها وممثليها يف وقد مجع هذا املؤمتر م فوض
اخلارج الذين قِدموا من أورواب وأمريكا وآسيا، كما د عي إىل املؤمتر عدد من 
ممثلي األحزاب السياسية والضباط النزهاء يف اجليش الوطين الشعيب، 
وشخصيات من اجملتمع املدين من ضمنهم مناضلني من أجل حقوق اإلنسان، 

 وجامعيني وصحافيني وكذا بعض األصدقاء األجانب.ورجال الدين 

إن  هذا املؤمتر الذي ي عَقد  خارج البالد نتيجة للقمع الذي يتعرض له أعضاء 
احلزب يف اجلزائر، قامت بتحضريه جلنة ع يِ نت من طرف الشهيد عبد القادر 

 حشاين، تضم ممثلني من داخل الوطن وخارجه.

، فهو مؤمتر الوحدة «الوحدة والثبات »ر كما ينعقد هذا املؤمتر حتت شعا
ألن  حتضريه مت دون أي  إقصاء أو هتميش، ومن جهة أخرى ألنه قام بتجديد 
هياكل احلزب، مما اقتضى حل كل اهليآت اليت تعمل حتت مظلة  اجلبهة،  

 كالبعثة الربملانية واهليئة التنفيذية واجمللس التنسيقي وغريها.
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 عزمية مناصري احلزب وقادته مل تتزعزع ابلرغم من كما أنه مؤمتر الثبات ألن  
حجب قيادته يف غياابت السجون وحله التعسفي واستهداف أطره ومناضليه 
ابلسجن والتعذيب واإلخفاء القسري والتقتيل والتشريد، وكذا محالت اجملازر 

 اإلابدية ضد قاعدته الشعبية طيلة العشرية املاضية.

ر فقد تعلقت أساسا بتقيم املراحل السابقة اليت أما فيما خيص أشغال املؤمت
مرت هبا اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ منذ إنشائها وخاصة العشرية املنصرمة، كما 

 تطرقت أيضا إىل دراسة وحتليل الوضعية احلالية للجبهة. 

ولقد قام املؤمتر بتجديد القانون األساسي للجبهة ونظامها الداخلي. وكانت 
ضِ رت ونوقشت سلفا من طرف اللجان اليت أنشئت على هذه النصوص قد ح

مستوى الوالايت الثماين واألربعني يف الداخل واملناطق الثمانية يف اخلارج اليت 
     وآسيا. متثل أورواب وأمريكا

 الذي الشوري اجمللس إىل أضيفوا جدد أعضاء نتخابابكما قام املؤمتر 
. يوما 45 أقصاها مدة يف نفيذيالت املكتب رئيس انتخاب مهمة إليه أسندت

رئيس املكتب تسل م  غاية إىل احلزب لتسيري ومؤقتة مصغرة جلنة تكوين ومت
  .ملهامه التنفيذي

كما قام هذا املؤمتر مبناقشة وتبين مشروع أرضية سياسية تطرح جليا تصو ر 
اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ حلل األزمة اجلزائرية. هذه األرضية ستشكل وثيقة 

ساسية لفتح حوار عميق وجاد مع األحزاب والشخصيات الوطنية اجلادة يف أ
 البحث عن حل شامل عادل لألزمة اخلانقة اليت تتخبط فيها البالد.

وكسابقة يف اتريخ اجلبهة، متي ز هذا املؤمتر ابملشاركة املباشرة عرب منتدى 
 ائر وخارجها.إلكرتوين ملناضلي اجلبهة ممن تعذر عليهم احلضور من داخل اجلز 
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  االفتتاحية اجللسة تدخالت 
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 اللجنة ملمثل والضيوف ابملشاركني الرتحيب خطاب
 للمؤمتر التحضريية

 مراد دهينة السيد
 

 حممد سيدان املرسلني، أشرف على والسالم والصالة، الرحيم الرمحن هللا بسم
 .أمجعني وصحبه آله وعلى
 

 األفاضل، اإلخوة

 الكرام، ضيوفنا

 وبعد، وبركاته، هللا رمحةو  عليكم السالم
 

 اخلاص، وابمسي لإلنقاذ، اإلسالمية اجلبهة ملؤمتر التحضريية اللجنة ابسم
 وهنا الطيبة، املناسبة هذه يف معنا حضوركم لكم وأشكر بكم أرحب أن يسعدين

 احلدث هذا يف املشاركة وقبلوا الدعوة لبوا الذين الكرام ضيوفنا ابلذكر أخص
 .احزبن اتريخ يف اهلام

 

 اإلخوة، أيها

 ،1989 سنة يف العاصمة ابجلزائر املنعقد. إ.إ.ج للـ التأسيسي املؤمتر بعد
 متيزت صعبة ظروف يف 1991 سنة يف بباتنة املنعقد «الوفاء» مؤمتر وبعد
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 حنن ها احلزب، قيادة وابعتقال التشريعية االنتخاابت قبيل النظام مبناورات
 الستحالة نظرا اجلزائر خارج يف ينعقد ذيال الثالث مؤمتران أشغال بدء بصدد

 من بل حزبنا، اتريخ من حرج وقت يف موضوعية، ألسباب الداخل يف انعقاده
 .ودولة شعبا بلدان اتريخ

 ،1992 يناير انقالب منذ أي املنصرمة، العشرية خالل القى شعبنا إن  
 من ،امليادين شىت يف والتعسف القمع ألوان وأشد   االستبداد أشكال أقصى
 منها وجعلوا العسكرية املؤسسة على تسلطوا اجليش ضباط من شرذمة طرف

 وقد. العليا مصاحله خدمة يف تكون أن عوض وإذالله، وسلبه شعبهم لقهر أداة
 متنكرة أيديولوجية أقلية طرف من دعما الوطن مبصري املغامرون هؤالء لقي

 يف اإلجرامي مشروعهم يف قدما املضي على بتحفيزهم قامت الوطنية، للثوابت
 .  املسامل شعبنا حق

 اليت – االستئصال سياسة بل – اإلقصاء سياسة حصيلة كانت  فما
 والدموع، الدماء من سيوال إال   الشعب خيار صادرت ابغية طغمة انتهجتها
 .احلياة جوانب خمتلف يف والتخلف الركود من طوال وسنوات

 مقز م، والدين مقهور، الشعب ،االنقالبيون أرادها كما  اليوم، جزائر ففي
 منتشر، والفساد شائع، والفقر مغلق، السياسي العمل وجمال ل،معط   والقانون

 – الشهداء من هللا شاء إن حنسبهم – اجلزائر وبنات أبناء من اآلالف وعشرات
 غياابت يف هبم زُج   الشباب خرية من واآلالف إابدي، خمطط ضحية راحوا

 منهم واآلالف االستنطاق، طاوالت على بوحشية يعذ بون جل هم السجون
 ومهج رون مشر دون النخبة من اآلالف ومئات قسرا، بونومغي   مفقودون

 الذين واأليتام واألايمى الثكاىل من حيصى ال عدد على فضال ومهمشون،
 .واألشقاء واألابء واألزواج األبناء يبكون
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 قام حيث زبنا،ح اخلصوص على اإلجرامي الطغمة مشروع استهدف وقد
 من شرسة محلة تلته تعسفي إداري قرارب. إ.إ.ج الـ حبل   االنقاليب النظام

  ذلك تبع مث اآلالف، بعشرات مت  اعتقاهلم الذين ومناضلينا أطران وقمع اضطهاد
 النظام غاية وكانت. الشعبية قاعدتنا طالت اجلماعي التقتيل من محلة هكل  

 .وجسداي سياسيا. إ.إ.ج الـ على ءالقضا هي البداية منذ اإلنقاليب

 يف حية اجلبهة وتبقى خمططه، يف الفادح النظام فشل أظهر الواقع ولكن
 والظلم االستبداد مقاومة إىل ترمز واجلزائرايت اجلزائريني من املاليني قلوب

 أنفسهم مواقد   من بتضحيات مث أوال، هللا بفضل وذلك أشكاهلا، بكل واحلقرة
 الشهداء مع وتقبلهم أمجعني، هللا فرمحهم الطغيان، قبضة من مشعبه لتحرير مثنا

 .رفيقا أولئك وحسن والصديقني،

 

 اإلخوة، أيها

 عباسي املدين الشيخ ،.إ.إ.ج الـ رئيس بعقده أمر الذي هذا مؤمتران إن  
 للـ األساسي القانون من 25 املاد ة له ختوله ملا وذلك سراحه، وفك هللا حفظه

 تعاىل، هللا رمحه حشاين، القادر عبد الشهيد األخ إسم تحت ينعقد ،.إ.إ.ج
 والذي اإلنقالبية، العسكرية للطغمة التابعة اهلمجية الغدر أايدي اغتالته الذي
 على أشرف الذي فهو األمام، إىل املؤمتر مشروع دفع أجل من الكثري بذل

 فجزاه. خلارجوا الداخل يف اإلخوة بعض مع ابلتنسيق املؤمتر لتحضري جلنة تعيني
 .جنانه فسيح وأدخله اجلزاء خري عنا هللا

 .«الوحدةو  الثبات» شعار حتت ينعقد هذا مؤمتران وإن  
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 أو إقصاء بدون» حتضريه يف السري على حرصنا ألننا الوحدة مؤمتر إنه
 خالل من عباسي الشيخ ذلك على أك د كما  ،«نفسه أقصى من إال هتميش

 .شهيد نقول ما على وهللا التحضريية، للجنة توجيهاته

 وخبطه حزبنا مببادئ اإللتزام على حرصنا يبني   ألنه الثبات مؤمتر وإنه
 على وعزمنا ومصابرتنا صربان على يؤكد ألنه الثبات مؤمتر هو كما  .األصيل
 ،اأركاهن قائد إبقرار فرتت قد الطغمة عزمية كانت  فإذا. للباطل مقاومتنا مواصلة

 سورة يف وجل   عز   هللا يقول. اإلميان قوة بفضل اثبتة زالت ال اجلبهة عزمية فإن  
 اآلخرة، ويف الدنيا احلياة يف الثابت ابلقول آمنوا الذين هللا يثبت  »: إبراهيم
 .«يشاء ما هللا ويفعل الظاملني، هللا ويضل

 

 اإلخوة، أيها

 :وهي حتقيقها يرجو رئيسة أهدافا لنفسه مؤمتران وضع لقد

 العشرية خاصة أتسيسها، منذ. إ.إ.ج الـ هبا مرت اليت املراحل تقييم( 1
 احلايل؛ الوضع ودراسة األخرية،

 أعضائها مشل ومل   مشروعها وإحياء جديد من. إ.إ.ج الـ بعث إعادة( 2
 وأنصارها؛

 ينظم الذي الداخلي نظامها وكذا. إ.إ.ج للـ األساسي القانونثراء إ( 3
 بداخلها؛ املسئوليات وحيدد عملها

 حينئذ ويتم الداخلي، النظام مقاييس حسب. إ.إ.ج الـ ممثلي نتخابا( 4
 وجملس ،تنفيذية وهيئة برملانية، بعثة من عنها املنبثقة التنظيمات كل  حل  

 .األساسي القانون يف املفصلة اجلديدة اهلياكل حملها لتحل. إخل تنسيقي،
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 اسيةسي أرضية مشروع مناقشة على مؤمتران سيعكف ذلك، إىل ابإلضافة
 التعامل وأسس اجلزائر نزاع يفال أسباب خيص فيما. إ.إ.ج الـ نظر وجهة توضح

 يف – اليت األرضية هذه على ابملصادقة املؤمتر سيقوم كما  ،فضه وطرق معه
 األحزاب كافة  مع وواسع جاد نقاش منها ينطلق وثيقة تشكل أن ميكن – نظران

 اليت لألزمة عادل وشامل حل دإجيا إىل سعيها يف الصادقة الوطنية والشخصيات
 .بلدان فيها يتخبط

 املأزق من للخروج الفعاليات هذه مع التعاون على حرصني جد   فعال إننا
 الذين أؤلئك لدى املسؤولية روح انعدام عن جنم والذي اجلزائر تعيشه الذي
 عرب احلرص هذا على وبرهن ا سبق ولقد. الراهن املأساوي الوضع يف تسببوا
 سانت مبادرة أمهها من كانت  األطراف، متعددة أو الثنائية املبادرات من العديد
 .«الوطين العقد أرضية» عنها متخضت اليت إجييديو

 من اجملتمع شرائح كافة  عن ممثلني دعوة على حرصنا أيضا ولذلك
 حقوق عن الدفاع يف وانشطني الشعيب، الوطين اجليش من ونزهاء سياسيني،

 وجامعيني، الدين، ورجال املدين، اجملتمع من أخرى منضمات ويف اإلنسان
 أشغال واختتام افتتاح يف للمشاركة أجانب، وأصدقاء أشقاء وكذا وصحافيني،

 خمتلفة ألسباب احلضور عليه تعذ ر من ومنهم شرفنا من فمنهم هذا، مؤمتران
 رئيس النور، عبد حيي علي ادةالس: احلصر ال املثال سبيل على وأذكر نتفهمها،

 ،بلة بن أمحدو  مهري، احلميد عبدو  نسان،اإل حقوق عن للدفاع اجلزايرية الرابطة
 روبريو  شليب، اهلاديو  حريب، حممدو  حممد، بن أمحدو  اإلبراهيمي، طالب أمحدو 

لدكتور توفيق الشاوي والدكتور او  األزمات، لدراسة الدولية املنظمة عن مايل
 ي.هويدفهمي حممد سليم العوا واالستاذ 
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 ،اإلخوة أيها

 تطلعات مستوى على فيكون ابلنجاح، مؤمتران أعمال تتوج أن أملنا
 .وشعبنا حزبنا مناضلي

 شيوخنا سراح يطلق أن هلل الضراعة كف  نرفع أن إال األخري يف يسعنا وال
 املستضعفني عن الكرب يرفع وأن برمحته، شهداءان يتغمد وأن املساجني، وكافة

 رينومفق   بنيومغي   بنيمعذ   من بلدان يف الطغيان ضحااي يتوىل وأن أهلنا من
 شعبنا جراح يضمد وأن شيء، كل  وسعت اليت برمحته وذوييهم دينومشر  

 . الشدائد على الصرب ويلهمه

 يتوىل أن وجل   عز   إليه مبتهلني احلق، على يثبتنا أن سبحانه ندعوه كما
 .السبيل يهدي وهو قصدال وراء من وهللا جدير، وابإلجابة قدير إنه أمران،

 .وبركاته تعاىل هللا ورمحة عليكم والسالم
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 لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة رئيس خطاب
 املدين عباسي الشيخ

 

 .الرحيم الرمحن هللا بسم

 .واملرسلني األنبياء خامت على والسالم والصالة

 يوم إىل إبحسان واتبعيهم التابعني وعن أمجعني أصحابه عن هللا ورضوان
 . ينالد

 

 األيب اجلزائري الشعب أحيي إذ يل يطيب واإلكبار، والتحية السالم بعد أما
 الوجودية مكاسبه مجيع واستعادة املغتصب، حقه اسرتجاع أجل من بثباته وأنوه
 املشروع بطموحه واحتفاظه التحمل على وقدرته هبا، إال قائمة له تقوم ال اليت
 هلذا اجلذري التغيري من يتطلبانه وما يلالرسا األداء وجودة احلضاري الرقي إىل

 اجلمهورية بعث ودون دونه وحال إرادته، ومهش حرايته، صادر الذي النظام
 ،مسؤوال يكون فيها الكل حيث األحرار دولة ،املستقلة اجلزائر دولة احلقيقية،

 ،األخوة دولة ،الشرعية دولة والفضيلة، العدل دولة ،الكرمية واحلياة العزة دولة
 الناس» :والسالم الصالة عليه قال كما  سواسية الناس كل  فيها يكون ولةد

 كما  واجلدارة التقى لذي فيها األفضلية تكون دولة ،«املشط كأسنان  سواسية
 :والسالم الصالة عليه وقوله، أتقاكم هللا عند أكرمكم إن  : تعاىل يقول

 «.ريخ كل  ويف الضعيف املؤمن من هللا عند خري القوي املؤمن»
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 شقيقك قدم مبا أنوه أن يل يطيب األيب اجلزائري الشعب اهأي أحييك وإذ
 تقدير بكل أعين جسام؛ تضحيات من اخلندق نفس يف معك مازال الذي

 مواصلة عن يتخل مل الذي الشعب ذلكم اجملاهد، الفلسطيين الشعب وإجالل
 من الغايل ذلب يف يتوان ومل واحلدود، الوجود يف حقه اسرتجاع أجل من الكفاح

 من وغريها األخرية األسطورية املواقف جنني يف الربرة الكرام الشهداء أرواح
 خالهلا من ررحت اليت العظيمة املواقف هذه الفلسطينية، والقطاع الضفة خميمات
 وال له جنسية ال الذي احلديث االستعمار عبودية ذهنية من املغتصب اإلنسان

 مرة مبينا أبسره، للعامل درسا أعطى قد األيب الفلسطيين الشعب هذا إن   وطن،
 االستعمار ضد جهاده أثناء اجلزائري الشعب شقيقه بينه قد كان  ما أخرى

 املسلح الشعب ن  أ مقولة صحة دامؤك   هللا، بعون حترر أن إىل الوحشي الفرنسي
 الدمار أسلحة أبفتك واجهه وإن املعتدي يتحدى أن بوسعه واإلميان احلق بقوة
 عز يقل أومل .معه هللا قدرة مادامت النجوم، حرب أداتية وأحدث امل،الش

 من أخرجوا الذين :احلج سورة من التنزيل حمكم يف شئ كل  على القادر وجل
 ببعض بعضهم الناس هللا دفع ولوال هللا ربنا يقولوا أن الإ حق بغري دايرهم

 هللا ولينصرن، رياكث  هللا اسم فيها يذكر ومساجد وصلوات وبيع صوامع متهلد  
 وءاتوا الصالة أقاموا األرض يف اهممكن   إن الذين. عزيز لقوي هللا إن   ينصره من

 ؟األمور عاقبة وهلل املنكر عن وهنوا ابملعروف وأمروا لزكاةا

 هذه كلميت  ألقي أن الفضليات واألخوات األفاضل االخوة أيها يشرفين كم
 حول احلق ودين اهلدى على هللا مجعكم من اي خاللكم من طويل غياب بعد
 من شكل أبي   واملنكوبة، املظلومة الشعوب قضااي من وأعدهلا قضية أنبل

 ونظام ابغية، سلطة أسر من اجلزائري الشعب لتحرير ،عصران يف األشكال،
 املشروع من بقي ما تطبيق مهام ليزاول مستورد عسكري فردي حكم

 يف التخلف مطب يف ترتدى اجلزائر كتر  مما ،االستقالل إعالن بعد االستعماري
 املبني النصر حىت اجلسام التضحيات رغم هناية، ال ما إىل التاريخ هامش خانة
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 جهاده مكتسبات كافة  ليستعيد اجملاهد اجلزائري للشعب هللا حققه الذي
 . الطويل

 من املوضوع يف احلديث ألفضت املستقبل على الرتكيز لزوم يكن ولومل
 ما إال وجدوا، مىت اجلادين للمؤرخني إايها اتركا ابلعرب الزاخرة يةالتارخي انحيته

 جبذور املرتبط املستقبل يف فعله ينبغي ما معرفة على يساعدان مما إليه سنحتاج
 إىل األحيان من كثري  يف حيتاج املستقبلي العمل ألن   العادلة، الشعب قضية
 املستقبل يف حتقيقه على سلطته تعمل ومما فعل، مبا احلايل النظام يريده ما معرفة
 . التاريخ هامش على مستمر ترد   يف اجلزائر لبقاء

 سرتاتيجيةالا املركزية احملاور تلك تعرفه أن لألجيال ينبغي مما أنه يقينا
 ومل اليوم إىل االحتالل بدء منذ اجلزائر هلا خضعت اليت االستعمارية للسياسة

 مقاومة عهد :العهدين ظروف الختالف املناسب الشكل يف إال تتغري
 ال الذي احلديث االستعمار مقاومة وعهد االستقالل، قبل الفرنسي االستعمار

 من ابسرتجاعه اجلزائري للشعب االعرتاف بعد اخلالية األربعينية يف له جنس
 أية دون القرار يف التصرف وحق وسيادة ومجاعية فردية حرية من الوجود أبعاد

 جلدته، من هم مبن الشعب حيارب ألنه أخطر ألخريا هذا كان  وإن وصاية،
 .وبسالحه إدارته ميزانية وبنفقات دولته مبؤسسات ويضربنه

 الشعب تضرب الباغية السلطة هذه راحت ملا   ذلك كل  من واألمر   واألدهى
 الوطين التحرير وحرب املقاومة معركة يف املاجد التاريخ ذي جبيشه اجلزائري
 هامة فوق من جهاد جمد اتج عنه تنزع كي  فهي سه،نف اجليش مسعة لتشويه
 به اجلزائري الشعب ضربت ،اسرتجاعها أجل من سلفه ىضح   اليت السيادة

 وتكبيل حرايهتم، ملصادرة واستعملته جلدته أببناء التنكيل لعملية إلخضاعه
 سيادته، مناط هو الذي السياسي القرار من الشعب لتجريد الكلية اإلرادة

 اكتسبها اليت املرموقة مكانته وتضييع شوكته وكسر ثرواته على واالستحواذ
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 مما، بثمن تقدر ال اليت املكاسب مجيع من جتريده وأخريا التحريرية ثورته ابنتصار
 يف اجلزائري الشعب ينهض مل ما الذي ،املزري الوضع هذا يف أخريا البالد جعل

 وقالوا األبد إىل نهم ضاعت السرتجاعها، التاريخ عرفه كما  مشهودة مواقف
 !«السالم الدنيا على» :هللا قدر ال ساعتها

 بنفسه تضربه مل لو الشنيعة الفعال تلك كل  ابلشعب السلطة تفعل كيف  إذ 
 رسالية ةأم   كجيش  طويل جمد عراقة على ،العسكرية مؤسسته على ابستيالئها

 الضفتني ممأ على السبق ذات احلضاري واملد   الرسايل الصراع يف القدم راسخة
 مضت، عديدة قرون طيلة املتوسط األبيض البحر حلوض واجلنوبية الشمالية
 من مرأى على ابنه ضربه الذي كاألب  الشنيعة، الفعلة هبذه الشعب وجعلت
 ووابل ،الفتوة ضربة وجع مهلكني يف فأصابه به، التنكيل يف إمعاان الناس،
 اجلزائري التاريخ يشهد مل عةوفضا ووحشية مشاتة من ايهلا األبوة، وقار ذهاب

 .صنيعها

 املؤسسة هلذه هللا يقيض عندما إال شناره ميحى ال الذي الصنيع هذا 
 هو الذي ،السيادة لصاحب السياسي القرار تعيد رشيدة قيادة العسكرية

 الشأن هو كما  كلية  العسكرية املؤسسة بعدوتُ  ،املستقل احلر اجلزائري الشعب
 والعدل واحلرية ابالستقالل تنعم اليت احلية األممعند و  القدمي يف عندها

 على الوطن، عن للدفاع سرتاتيجيةاال العسكرية فنياهتا لتطوير لتتفرغ واالستقرار
 املنطقة واستقرار والعباد البالد أمن لضمان النجوم حرب عهد اداتية مستوى

 . «للحرب فاستعد   السلم أردت إذا» :قال من قاعدة وفق

 مؤمتر» :العادي غري اجلبهة مؤمتر إىل جئتم قد ها واألخوات االخوة أيها
 حتصد االستقالل أجيال بدأت وقت يف هللا رمحه «حشاين القادر عبد الشهيد

 استقالال املستقلة ةاحلر   اجلزائرية الدولة لحو   الذي البغيض النظام هذا زرع ما
 حيال شرعية غري حبتة قمعية أمنية سياسة ذات بوليسية سلطة جمرد إىل ،اتما
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 كاملة  أربعينية خالل تغيريها، من متكنه مؤسساتية وسيلة أية من أعزل شعب
 الأو  . األجنيب االستعمار فعله ما يف الشعب أنست مناكر من هلا بدا ما لتفعل
 للقرار اغتصابه من بدءا مظامل من احلكم هذا ارتكبه ما ذلك على دليال يكفي

 وأزمات وويالت نكبات من حدث ماو  داعياتت من عليه ترتبت وما السياسي
 األول االستعمار ضد مرير كفاح  بعد ،والتبعية التخلف يف ابلشعب لإلمعان

 لىع ينمصر   جيعلنا ما وهذا ؟كله  العامل إعجاب انل عليه مبني انتصار وبعد
 وإن الفادحة األخطاء تلك تكرار عدم ينبغي كيف  نعرف كي  جرى ما معرفة

 . الوقت يقلض شديد ابختصار

 استعادة يف حقها على ،1962 سنة يف اجلزائر، حصلت عندما إنه 
  اتم استقالل إطار يف الصحراء فيه مبا الوطين تراهبا أرجاء كافة  على سيادهتا
 من ذلك يف مبا ،طويل جهاد مكاسب من هائل رصيد على حصلت قد كانت
 وثيقة تنص كما  د،وح  امل الوطين الرتاب كافة  على وسيادة ،اتمني واستقالل حرية

  احلني، ذلك منذ املستقلة، اجلزائر أجيال لدى توفرت حبيث إيفيان، اتفاقيات
 القادمة األجيال وعي مستوى قدر على الشاملة، احلضارية النهضة شروط كل

 خاصة لعصرهم، املناسب احلضاري الرسايل اإلفطار يف املكاسب تلكم ألمهية
 التوظيف املكاسب تلكم وظفت ما إذا دهر،مز  ملستقبل الضامنة الشروط تلك

 الثرية، الشاسعة احلدود أبعاد مجيع على الشتماهلا وذلك املشروع، املطلوب
 العزة حياة تكفل أن تستطيع اليت مجهوريتهم يف املشروعة الوجود وشروط
 أهم على املكاسب تلكم لتوفر وذلكم ،إقصاء أو ميز دون للجميع والكرامة

 ابلفرص الغين العصر هذا يف الرسايل، األداء وحسن حلضاريا الرقي إمكاانت
 كلما  العمالقة، املبدعة للوثبات واملهيأة التواقة، التغيريية ابلنفحات احلبلى

 حنو قدما املسري على ابستمرار اجملددة الشجاعة اجلادة األصيلة العبقرية شجعت
 توفر كالذي  ،روعةاملش احلدود أبعد إىل املبادرة حرية جمال إبفساح األفضل

 . الطموحة األمم من لغريها



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»ات مؤمتر وقرار  نصوص

 

42 

 تقدم ملسرية مانعا لشك   حق بغري البالد صدر على جثم الذي النظام لكن 
 . العهد ذلكم منذ بعد، منه مفلتا له كرت ي مل أنه حىت اجلزائري الشعب

 املوت سياسة البالد على فارضا السياسي النظام هذا فتئ ما ذلك خالل
 ال حىت خبيثا حتايال الشعب على وحتايل خائن، وختف كر،ما  بتدرج البطيء،

 ،احملن ظهر عليهم فيقلب كعادته  فينتفض غريته سخائم فتتحرك هانتباه لبجي
 .عاما أربعني طيلة الكثيف، اخلشب لغة غطاء حتت كله  ذلك السلة فعلت

 ومل يطرحه اجلديد اجليل يزال ما ، الذيسرتاتيجياال احملوري السؤال أن   على
 أن الشرعي غري املستورد النظام هذا استطاع كيف  هو ،عنه الكافية اإلجابة جيد

 حتقق أن وبعد الثوري، التألق ذلكم بعد املزري احلضيض هذا إىل ابلبالد يصل
 االستعدادات كل  توفر وبعد املظفرة، الوطين التحرير لثروة املبني االنتصار ذلكم

 الوقت ذلكم يف توفر مثلما الناس من جيل لدى تتوفر قلما اليت الرائعة النفسية
 أن اجلديد اجليل يستطيع كي  املوعودة، هنضته ينهض كي  األيب الشعب هلذا

 السابقة؟ األجيال بيد يتحقق مل ما وحيقق ينهض

 الشعب لنفسية الرائعة املشاهد تلكم أصف أن أحاول لو عيان، كشاهدو  
 وعزمية نصر عزة من عليه كان  ماو  استقالهلا على اجلزائر حصول أايم اجلزائري

 مل املعاصر اجلزائر اتريخ أن   أقوله ما وأقل   جملدات، كفتين  ما جذري ثوري تغيري
 بدء منذ نظري له يكن مل الذي املبني هللا نصر من ،األايم تلك مثل وقتا يعرف

 الثالث العامل شعوب مراتب أعلى يف السنة تلكم يف جعلها مما ،اجلزائر احتالل
 .منازع دون

 من احلدث ذلك إىل نظران إذا خاصة اليوم، يصدق ال الذي األمر وهو 
 القوات جالء بعد احلاكم النظام واضعي خطورة لنعلم هذا املزري انواقع خالل

 الصوري الظاهري اخلروج ذلك االستعمار، خبروج إيذاان الفرنسية املسلحة
 .إيفيان اتفاقيات لنصوص امتثاال الشكلي
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 دور خطورة بعد رواي مل اجلزائريني ن  أ يقولون املؤرخني جيعل الذي األمر وهو
 الفرتة يف مشروعه من ىتبق   ما ينهي كي  االستعمار استخلفه الذي النظام هذا

 من الكثري أن   واألمر   واألدهى بعد، تنته مل اليت الفرتة تلكم الالحمدودة، االنتقالية
 املروع الوضع هذا إىل وصلوا حىت اليوم إىل هبم علفُ  ماذا بعد يعرفوا مل اجلزائريني

 .ومكره بالءه البالد تشهد مل الذي

 بلدان يف األيب الشعب هلذا املستقبل عن احلديث بصدد وحنن اليوم ىلإو 
 خمططاته من للجزائر البغيض النظام هذا يعد   ما بعد نعرف مل الثري الطيب هذا

 مل ما ،جيل بعد جيال التخلف تركة الالحقة األجيال لتوريث ،الحقا املدمرة
 مل ما شيئا نفعل أن نستطيع ولن .آجال أم عاجال هلا حد لوضع هللا يوفقنا
 ،يصل وكيف بعد ختلق مل اليت وتلكم ولدت اليت املقبلة ألجيالنا يعد   ما نعرف

 مشروعه حتقيق على يعمل كيف  نعرف وكي .ذلك حتقيق إىل ،هللا قدر ال
 من اجلزائر املاكر النظام هذا لحو   كيف  معرفة إىل شك ال حنتاج اجلهنمي
 اخليبة أذايل جتر   مغلوبة إىل األجنيب التقليدي االستعمار مع حرهبا يف منتصرة
 الشعب قدم حتت من السيادة بساط حبسُ  وكيف خلت؟ عاما أربعني خالل

 هبذه التخلف مطب يف ىويرتد   النظام هذا إدارة سلطة مطب يف ليسقط
 املستقلة العادلة اجلمهورية: لدولته بعث مشروع أبعد وكيف المعقولة؟ال التلقائية

 الشعب النظام وضع وكيف والرفاهية؟ والكرامة العزة لدولة القرار شرعية ذات
 نستطيع ولن العسكرية؟ القمعية األمنية السياسة غري هلا سياسة ال سلطة حتت

 أنزل حىت اخلالية عينيةاألرب هذه يف فعل كيف  عرفنا إذا إال ذلك كل  نعرف أن
 فعل ما عرفنا إذا إال. والالمباالة احلقرة حضيض إىل واحلزم العزة قمة من اجلزائر

 مشني ووفسان ذريع وختلف أليم واقع من عليه حنن ما إىل بنا وصل أن إىل بنا
 .رهيب وقهر
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 ماذا نعرف أن ينبغي هذا غرضهم النظام هذا أصحاب حقق كيف  لنعرفو 
 خالل االستقالل جبيل فعل ماذا مث بقوا؟ الذين من الثورة جبيل امالنظ هذا فعل

 فالذي الثاين ابجليل يفعل أن ديير  ماذا كثب  عن نعرف جيب أنو  األربعينية؟
 هلا أعد   ما هبا حيقق اليت الكاملة ابلدقة األمة مصري يف ليتحكم يليه والذي يليه
 املؤمتر؟ هلذا ابلنسبة هماأل وهو هللا، قدر ال ،واخلديعة واملكر الكيد من

 اليت املثابر اجلزائري الشعب جهاد حمصالت حقيقة هي تلك كانت  وإذا
 التمكني فرص أهم على مشتمال اتما استقالال املستقلة األمة دولة لبعث توفرت

 كوكبة  ضمن ليهإ يطمحون الذي احلضاري الرقي شروط من ،الالحقة لألجيال
 شاقني احلر، العامل أمم من وغريها األورويب حتادلال اجلوار أمم من الطموحة األمم

 على املتعاقبني أولئك غري ذلك لتحقيق املانع فما ،ابطراد لألفضل طلبا طريقهم
 املتواطئني ،واخلارج الداخل يف ابلقرار عالقة هلم ممن وراءهم هم ومن احلكم ةسد  
 جزائر بوجود يقبلون ال الذين أولئك خاصة اليوم؟ إىل 1962 منذهم مع

 الطبيعة جبمال املتوسط األبيض البحر حوض ىعل تطل   والرقي، االزدهار
 اآلمن األوضاع واستقرار فيالشر  القيم ورقي املغدق احلضارة وازدهار اخلالب
 االجتماعي والتكامل املتناغم الوحدة يف الثقايف والتنوع املنتج االقتصاد وانتعاش
 . العادلة اجلزائرية اجلمهورية إطار يف ذلك كل  ،ةاملتسامي الرتبوية والنوعية املتكافل

 هذه كل  تفعيل من رمواحُ  الذين االستقالل ألجيال حيق   أال مثة ومن
 أول نداء عليها نص اليت التحرير ثورة لدولة اجلمهورية من حبرماهنم املكاسب

 ،والكرامة العزة دولة لتكون ددتحُ  اليت الدولة تلكم ،احلقيقية 1954 نوفمرب
 البديلة بدولتهم قهرا املستورد النظام هذا أصحاب فعل وماذا األحرار؟ ولةد

 يعد أمل ضياعا؟ كفاان:  تقول أن األجيال هذه يلزم أال مث اخلالية؟ األربعينية طيلة
 هذا سلطة ،السلطة الشرعية لوضع حدا تضع أن األجيال هذه واجب من
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 أين أمل البطيء؟ املوت مشروع قلتحقي اجملهول اجتاه يف للسري علتجُ  اليت النظام
 املثل؟ يقول كما«الزىب السيل بلغ» وقد املطلوب، اجلذري التغيري أوان

 جيد مل لو ليتحقق كان  ما ،حتصى تكاد ال اليت وتداعياته ،الكيد ذلك كل
 أابن الثوار صفوف بني دسها أن سبق اليت االنتهازية من مطيته الباغي النظام
 األقدام» هجرة تركته الذي الشغور ذهنية مناخ إمناء يف ةواملبالغ التحرير، حرب

 اإلدارة ووظائف والعامة اخلاصة املمتلكات هنب طالت واليت «السوداء
 الكفاءات وأصحاب اجلدارات ذوي وجه يف الطريق لسد السياسة ومناصب

 خالل الزكية الدماء طهرته أن سبق الذي والسياسي االجتماعي املناخ وإفساد
 لحو   مما ذلك غري إىل، صودةقامل ىضالفو  وإشاعة البلبلة وبث التحريرية، احلرب
 احلضارية للنهضة مؤهل وضع ومن الفساد حال إىل الصالح حال من البالد

 اجتاه يف ابلبالد والسري ،والتبعية التخلف هاوية يف الرتدي عضو  إىل الشاملة
 احلرث فأهلكوا توقف أو شفقة دون عليه هي ما إىل وصلت أن إىل األسوأ

 ،واحلكام ،األشخاص نفس ،األشخاص بقاء كله  ذلك من واألعجب والنسل،
 عن املعزولة ايهالسر  مغلقة دائرة يف احلكم ملناصب تداول يف ،احلكام نفس

 أن ىلإ. والبغضاء والكره الثقة عدم من سحيقة هوة بينهما تفصل الشعب
 أن ميكن ال الذي العنف هبذا شعبهم لضرب رونيسخ   من النهاية يف وجدوا
 املتوحشة البوليسية القصص ابت  كُ   مهارة درجة كانت  مهما أحد ابل على خيطر

 الشارونية رصد   تُ  اجلزائر صارت حىت ،العامل يف الكيد تيوهاسينار  يعد  ومُ 
 يف مشروعه ومترير الدويل اإلرهاب إلخفاء اإلرهاب اختالق وطرق رونالش

 من لأو   اجلزائري فالنظام .اجلهنمية خططهم لتنفيذ العامل يف التوتر بؤر خمتلف
 وسلطته اإلرهاب، حماربة شعار حتت ابإلرهاب باملغتص   اآلمن الشعب ضرب
 قطب   من لوأو   الشعب، لضرب الشعيب اجليش مؤسسة ىعل استولت اليت األوىل

 والثورة قافيةثال الثورة شعار حتت األجنيب االستعمار مشروع من تبقى ما
 من واملزيد والتبعية التخلف مفازة يف لإلمعان الزراعية والثورة عيةالصنا
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 هللا بعون تتحرك مل ما االهنيار، ابب على اجلزائر جعل الذي ، الشيءاالحنطاط
 ليغري بنفسه ما فيغري   ليهب   احلي الشعب هذا ضمري يف الكامنة الغرية سخائم

 ما يغريوا حيت بقوم ما يغري ال هللا إن   :ىلاتع قال .أمره إليه آل ما هللا
 ،بيده فليغريه منكرا منكم رأى من» :والسالم الصالة عليه وقال، أبنفسهم

 رواه)« اإلميان ضعفأ وذلك ،فبقلبه يستطع مل نه، فإفبلسان يستطع مل نفإ
 وناليتع هجتدر  على كال  تمعاجمل ألزم قد جنده احلديث يف ملناأت وإذا (.مسلم

 يف الشرعية السياسة فقهاء نظر يف صار الذي الكلي غيريالت عملية على اجلميع
 عرب مكانه ويف وقته يف يتحقق أن ىلإ والعام للخاص ملزم عني ضر ف حكم

 طاحملي فإىل لياحمل احمليط تغيري ىلإ النفسي الذايت ابلتغيري ابدء رةو املعم رجاءأ
. املعمورة حلصالا يعم   كي  الشامل نسايناإل البعد فإىل سالميةإلا للبالد األوسع

 سرةأل قرية صار الذي اليوم لعامل والسالم الصالة عليه قالهالذي  احلديث وكأن  
: والسالم الصالة عليه حني يقول عنه العظيم هللا وصدق ،الواحدة دمينياآل
يوحى وحي الإ هو إن ،اهلوى عن ينطق وما.  

 استفتاء دبع اجلزائري الشعب من القرار اغتصاب تداعيات بعض هي تلكم
 وما اخلالية األربعينية خالل مأساته عوامل أقوى هي وتلكم 1962 جوليت 5

 هللا شاء إن الحقا اجلذري الشامل التغيري انتظار يف اليوم اجلزائر أمر إليه آل
 . املنتظر للتحول اترخيية مبادرة يف بورقته املطالبني

 واحلزم اجلديةو  الوضوح من الدرجة هذه على هي واحلالة نطيل ال حىتو 
 له تنري جاد عمل بورقة اجلزائري للشعب خيرج مل إذا هذا مؤمتركم قيمة ما نقول
 هذا املوقر مؤمتركم جييب أن بعد السحيقة، الورطة هذه ةهو   من اخلروج سبيل
 الفارطة األربعينية طيلة مطروحة تظل   اليت الشجاعة اجلادة األسئلة تلكم على

 قة؟معل عنها اإلجابة ومازالت
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 البديل فما ،املمكنة املشروعة ابلطرق النظام هذا تغيري أوان آن قد كان  فإذا
 بكل أجله من واضح   الذين األجداد آمال مستوى يف ويكون األزمة نهييُ  الذي
 حتقيقه أجل من دونجن  سيُ  الذين واألحفاد األبناء طموح ليب  ويُ  ونفيس، غال

 الراقية التغيريية وطرقهم القوية ةاخلري   موإرادهت الالمعة بعبقريتهم آجال أو عاجال
 التحدايت أمام الصمود على أقدر ليكونوا ،املتطورة التكنولوجية واداتيتهم

 التغيري تءاجراإ هي وما وأسوئها؟ االحتماالت حسنأ قراءة خالل من املتوقعة
 للتطبيق وقابليته ،جهة من املبدئي البديل جلوهر املناسبة اجملدية املشروعة
 الضماانت هي وما احملكم؟ اإلجرائي والدويل احمللي احمليط يف املطلوب املنهجي

 الثقة لتعزيز االحتماالت أسوء حماذير يف الوقوع حتاشيهم مدى ثبتتُ  اليت
 أن سبق ما يف أخري مرة البالد تقع كيال  األجيال، مصري وضمان ابملشروع

: يقول والسالم الصالة عليه لوالرسو  اخلالية األربعينية هذه مطلع يف فيه وقعت
 . (عليه متفق)« واحد جحر من مرتني املؤمن يلدغ ال»

 على املطروحة األسئلة هذه على جييب أن املؤمتر استطاع إن مثة ومن 
 إحلاحا زادت مث، 1962 طرابلس يف السياسي القرار انزالق بداية منذ الساحة

 يف جديد بن الشاذيل ئيسابلر  واإلطاحة الشعب إرادة عن السلطة دمتر   بعد
 التحدايت ملختلف ابلنسبة املطلوبة اإلجابة املؤمتر مقد   إن، و التسعينات بداية
 ملرحلة البالد أهي   قد فعال يكون ع،املقن   املطلوب ابلوضوح األسئلة هذه على

 هلذا املفقود األمل عيدتُ  عمالقة لوثبة تعاىل، هللا شاء إن ها،وأعد   جديدة،
 اببه من اجلديد العامل ابألمة دخلوتُ  املنشود اهلدف بقر  وتُ  ،الشهم الشعب
 مل اليت وتلك خلقت اليت األجيال مستقبل على خوف وبال دترد دون الواسع،

 . بعد ختلق

 ينبغي ما نعرف أن وهو البداية، من البدء من البد ذلك كل  قبل لكن 
 مهام من به طلعضي أن املؤمتر على جيب ما لنعرف ولكن .يفعله أن هذا ملؤمتركم
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 اجلبهة حقيقة األذهان إىل نعيد أن ينبغي األمهية من املستوى هذا على اترخيية
 الناس ليستعيد مغرضة ودعاية تشويه من عليها طرأ الذي بعد لإلنقاذ اإلسالمية

 بتطبيقه عرفته الذي ومنهجها اجلبهة حلقيقة معرفتهم وجيددوا النرية، ذاكرهتم
 .جديد من األمر من بينة على ليكونوا ونظريته، رتهبفك عرفته مما أكثر

 أضافته ما عدا ما األول، اجليل من قبل من به للعارفني شيئا نضف مل وإن 
 العاقل من تقتضي احلكمة كانت  وإذا الدامية العشر للسنوات الغالية التجربة
 يكون سهنف املرء جتربة طريق عن مالتعل   ن  إف اآلخرين جتارب من االستفادة معرفة

 ،جتربتهم وانم  ويُ  ،خربهتم يطوروا أن للناس ميكن كيفف الإو  وألزم، أوىل ابب من
 الغيوب معال   هللا بعد ،أستاذ خري هو الذي التاريخ حمك حيال سلوكهم فواكي  ويُ 

 . األمة أجيال كل  ممعل   اهلوى عن ينطق ال الذي األكرم والرسول

 ال ومن ؟اآلخرين جتربة من تعلمي أن ميكنه كيف  جتربته من يتعلم ال ومن
 وكيف حضارته طوريُ  وكيف خربته نمييُ  كيف  اآلخرين وجتربة جتربته من يتعلم

 من هنيهة ،بنا يفضي ما وهذا احلر؟ ملاالع أمم من الشرفاء منافسيه على يتفوق
 األمة قضية مناء مع املتفاعلة وهويتها اجلبهة حركة حقيقة إىل ،الذات إىل العودة

 طارحني ،األجيال عرب طاقتها شحن ددوجتُ  مسارها صححوتُ  فعاليتها نميلتُ 
 خصائصها؟ هي وما اجلبهة ما :سؤال دوما

 هذا مؤمترها به يقوم أن ينبغي ملا كتمهيد  ابجلبهة املتجدد التعريف

 اجلبهة بقيت كيف  :سؤال املطروحة األسئلة مبني من ابت أنه شك ال 
 حمن من هلا حدث ما كل  بعد يهامقد على مةقائ ،ترزق حية لإلنقاذ اإلسالمية

 احلديث؟ العصر يف السياسية األحزاب اتريخ يف مثيل هلا يشهد مل

 شئ كل  قبل ألهناف ابتداء، وحفظه هللا حبمد اجلبهة، بقيت إن: واجلواب
 من هلل، خالصة دعوية حركة كانت  بل ر،مزو   قلم جبرة تنتهي حزب اسم ليست
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 غرم جبهة مازالت فألهنا بقيت فإذا جلزائري،ا الشعب قضية احتضان أجل
 األمة بدماء فامتزجت ،واألحفاد األبناء غنم حتقيق اموصم   ،واآلابء األجداد

 يف مادامت ابقية فهي ،واألحفاد واألبناء اآلابء شرايني يف جتري اليت الزكية
 وقيم ،السوية عقيدهتا منهج حسب تكون، أن ينبغي كما  اجلزائر مسرية مقدمة

 إطار يف املتجددة الفعالة العفيفة الراقية اجلمالية والثقافة ،النبيلة اخللقية فضائلها
 األسرة يف املثمر املتكامل اجلماعي العمل هي فتئت ما كذلك  وهي .األصالة
 األمة دولة مؤسسات خمتلف يفو  واملعمل واإلدارة واحلقل واملدرسة واجملتمع

 إطار يف والرباء الوالء وحدة يف وتتناغم قايفالث التنوع ثروة تتكامل حيث احلرة،
 الرسايل املستقبلي ابملشروع امللتزمة التحرير لثورة احلقيقية اجلزائرية اجلمهورية
 الراقية للحضارة الدوام على واجملدد املتجدد التشييد أجل من املتكامل احلضاري
 طموح كل  لأم هي انفكت ما كذلك  وهي .وانتظام تواصل يف املتطور والعمران

 اآلخر أجل من والتفاين واجلد به، والعمل العلم يف والتفوق الغنم قبل الغرم ينشد
 والضمائر املتألقة، العبقرية صحوة حركة هي مادامت كذلك  وهي .الذات قبل

 هي مازالت إن كذلك  وهي .والكرامة العزة حياة لديناميكية احملركة احلية
 ما كذلك  وهي .األبية الزكية الطيبة والنفوس الة،الفع احلرة اخلرية األبية اإلرادات
 يرزق حي   كل  عبريها يستنشق البالد، أرجاء تغمر اليت احلرية نسيم هي طفقت

 الرحبة الكون أرجاء عرب كلها  متفاعلة لبيئة وتراب وإنسان وحيوان نبات من
 . طرادإب املنقذة الرسالية احلضارة إطار يف احلياة لتجدد املتناهية،

 إطار يف واملعنوية املادية املقدرات هذه كل  هي اإلسالمية اجلبهة كانت  ذاوإ 
 والعمل اإلميان جبهة هللا إبذن ستبقىف ،املستقلة البينة املستقبلية السياسية الرؤية

 صح   الرايضي املنهج حسب هبا االلتزام على مسؤولة هي كمقدمات  الصاحل
 كذلك  كانت  وإن. عملها حصل الشرعية السياسة منهج على وبناء أمرها،
 إليه: فاطر سورة يف تعاىل قال .بشر قوة حتطه ال هللا يرفعه ومن هللا، يرفعها
 اإلسالمية اجلبهة كانت  فلهذا ،يرفعه الصاحل والعمل الطيب الكلم يصعد
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 اإلسم هبذا ،تهوقو   هللا حبول وغدا اليوم تكون أن ينبغي وهكذا ابألمس، لإلنقاذ
 الشيخ اقاهل كما  تكون ال أو له، خالصة هللا ىلإ الدعوة حركة اءأمس من بغريه أو

 قاهلا وكما البصائر، مطالع يف اجلزائري للشباب هللا رمحه اإلبراهيمي البشري
 . شيكسبري املسرحي األجنليزي األديب

 ذا خطاهبا فيه مبا السياسي، عملها يكون للجبهة التعريف هذا طارإ ويف
 املؤمترا هذ انعقاد مناسبة الغالية، املناسبة هبذه ذكرها من بد ال خصائص

 على أؤكد جيعلين ما وهو نوعه، من الفريد الوضع هذا حسب املتميز التارخيي
 بوجه اإلسالمية للجبهة املميز السياسي العمل خلصائص راملؤمت مراعاة ضرورة
 . يصفون ما على املستعان وهللا ،املطلوب ىو ستامل يف لتكون خاص

 اخلصائص هي فما املبدئية الصفات هذه بكل تتميز اجلبهة كانت  وإذا 
 تلكم تبقى أون امليدا يف املواصفات تلكم فيها تتجلى اليت اإلجرائية العملية
 مستوى على التارخيية قيقةاحل ىلإ منه اإلدعاء ىلإ قربأ شعارد جمر  املبادئ
 اعملوا وقل: عاىلت قولهيف  الكرمية اآلية ليهإ تشري الذي العمل نهإ .احلدث
 هلا؟ زاملمي اجلبهة يف العمل خاصية ماهي ،منونؤ وامل عملكم هللا فسريى

 اجلبهة مشروع يف املطلوب السياسي العمل مواصفات بعض

 هذه وملثل ،عامة املنهجية األطروحة هذه يف املطلوب السياسي العمل إن  
 ،عامة املتوقعة املستقبلية التحدايت أمهية وحسب خاصة، املستجدة األوضاع

 املستقبلية الرؤى إطار يف للحدث صانعا يكون الذي السياسي العمل ذاك هو
 تعارض، دون فالقريبة واملتوسطة البعيدة املصريية لألهداف احملققة سرتاتيجيةاال

 .األحداث جدلية حليثيات املتضمنة االجتماعية للصريورة لسبقه وذلك

 املفاجئة األحداث أفعال ردود تيار جيره الذي السياسي العمل ذاك وليس 
 حدث كالذي  الزمن، عرب املتجدد التاريخ مضمار أرضية يف له قرار ال ،بعشوائية
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 االنتهازية وفضائح 2001 سبتمرب 11 بعد األمريكية املتحدة للوالايت
 قاصرة بدت اليت واإلسالمية العربية البالد يف احلاكمة النظم وعجز الصهيونية

 األمة مجاهري به تنادي الذي املطلوب مع يتناسب يءش على رتقد ال جامدة
 االحتادات عامل يف قزمة حملية سلط شكل يف فبدت واإلسالمية، العربية

 احلاسم القرار اختاذ على والقدرة والسيادة املكانة ذات الكربى والدول العمالقة،
 ربالع حتكم اليت السلط هذه صارت حبيث احلرب، يف وإن السلم يف إن

 الكربى تغرياته وجتاوزهتا اجلديد العامل ركب فاهتا أن بعد صاحلة غري واملسلمني
 ابغتتها حىت املستجدة حتدايته تستشرف مل الذي الزمن زمام منها وانفلت

 املستجريك  أمتها جالد استجداء إىل احلال هبا ووصل زالزهلا وسحقتها أعاصريها
 .ابلنار الرمضاء عن

 حاطب عمل هو املستقبلية لرؤىل الفاقد السياسي لعملا أن   حينئذ وتبني  
 إن وإما اهبا يكون أن إما احتمالني من خيلو ال مغامر إال عليه لقب  يُ  ال ليل

 . الناس هالك على امصر   جمرما يكون

 الرؤى تلكم خاصة أمهية، من املستقبلية للرؤى ما يتبني   التجارب هذه ومن 
 يف لتكون البعيد مستقبلها آفاق عرب األمة ريةعبق بصرية تلويح على تقدر اليت

 أسوئها ،االحتماالت جلميع واالستعداد لإلعداد أجياهلا حتفيز مستوى
 . وأحسنها

 همرد   األخرية األحداث أمام العربية البالد يف احلكم نظم عجز فإن   مثة ومن
 احلزم من املستوى هذا إىل يرقى الذي السياسي للعمل افتقارها إىل الغالب يف
 الكوارث من املزيد إىل إال يفضي لن عاطال سياسيا عمال يبقى جعله ما

 . والتخلف الرتدي حضيض يف ابألمة واإلمعان

 فضال هي ،مستجداهتا تفاجئها ال التغريات كربايت  تسبق اليت الرؤى إن   
 حتفظ أيضا فإهنا فيه التحكم على ابلقدرة السياسي العمل قيادة دتزو   كوهنا  عن
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 واخلصائص امليزات على يتوفر وجتعله ،والتسرع االرجتال من السياسي ملالع
 : التالية

 ملا اجملدد املبدع الفعال املسؤول الذكي السياسي اجلهد على العمل قيام ـ أ
 احلقيقة كبد  يف انفذ حضاري رسايل بوعي يتغري ال الذي للثابت واملثبت يتجدد

 بطبعه املتحرك التارخيي ملضمارا صلب من املتمكن أبعادها، اختالف على
 ،الفيزايء قوانني قنن كما  شئ كل  خالق هللا من مقننة جدلية وفق ابستمرار،

 يكتشفه مل ما اومنه السياسي االجتماع علم اكتشفه ما منها اليت القوانني تلك
 ومدى علمنا حمدودية مستوى نعرف ال ،الالحمدود اجملهول طي   يف ومازال بعد
 للصريورة املناسب السياسي العمل لتسهيل ابكتشافه نمطالبو  حنن ما

 . طرادإب املتطورة التارخيية التجربة ضمن االجتماعية

 عند جدية ذو واإلنسانية، واألمة هللا أمام مسؤول سياسي عمل أنه ـ ب 
 مقدرات يف التصرف أثناء وإجرائيا مبدئيا االنضباط صاحب املسؤولية حتمل
 معطياهتا خمتلف يف التارخيية الصريورة حيثيات جلميع عمرا  ،وجدارة بعلم األمة
 زمن أن   يعلم الكل إذ. النسيب اعتباره الزمن عامل إعطاء مع واملتغرية الثابتة

 الفضائية األداتية عرب االتصال زمن مع يتناسب ال التقليدية ابلوسائل االتصال
 دقيقةال خطورة تساوي ال ماتح السيف عهد يف الدقيقة فخطورة .اإلليكرتونية

 سرعة وال النجوم حرب أداتية فعالية وال الشامل، الدمار سالح استعمال عند
 . الفضائي اآليل اإلعالم

 هذه كل.  والفعالية واملشروعية والصواب والصحة لصدقاب يتميز أن ـ ج 
 الواعية األمة بثقة اجلديرة السياسية والكفاءة الفنية اجلدارة تشكل شروط

 . املتواصلة

 العمل لقيام منها بد ال صارت اليت شروطال هذه بكامل العمل إلزامية ـ د
 ملاضيا يعد مل إذ ومستقبل، ماض واترخييا، وأخالقيا علميا املسؤول السياسي
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 للجهد احلقيقي اجملال هو املستقبل أن   حني يف تغريه، لعدم ىمعط جمرد غري
 للرقي ناملؤم   ،األفضل يقلتحق الضامنة التغيريية العملية يف اجلاد السياسي
 . املعني واملكان احملدد الزمان يف املطلوب

 السياسة نقيض على دوما هي الرشيدة السياسة هذه فإن   مثة ومن 
 ظلمها وابل ذاقت أن بعد هنائيا روابو أ عنها ختلت قد هللا حبمد اليت ليةيفاكيا امل

 . الالحمدودين وضياعها

 يف جديد من الشارونية يف املنبعثة ليةيكيافاملا  الذهنية تراكمات بقيت ولئن
 قد اجلديد العامل وإن   رجعة، دون وىل   قد ازماهن فإن   حديث، أمرباييل مشروع

 لالنفصام يعد مل حيث احلداثة، بعد ما عهد من أدىن أو قوسني قاب صار
 قد ليةياملاكياف عةز الن فإن   مثة ومن للبقاء، مربر أي  ( schizophrenia) املعريف

 إليها يتطرق أن ميكن ال اليت األدلة ثباتب موقنني هذا نقول .الزمن جتاوزها
 سبتمرب 11 بعد تلقائية لاأفع ردود يف احلاصل التجاهل من الرغم على الشك

 سيطرة بواسطة والدويل احمللي السياسي املناخ لتلويث العقيمة واحملاوالت 2001
 . العوملة يف مرباييلواإل االستعماري املشروع استنساخ قصد اخلشب لغة

 هذا جيعل مما املبني اخلسران هو دوما احملاوالت هذه أصحاب مآل أن   إال
 زجنرة نوإاب   اخلالية، العشرية خالل اجلزائر يف حدث كالذي  مكانه يراوح املشروع
 العامل، يف غريها يف الشارونية تفعله وما فلسطني يف وغريها احلربية شارون آليات
 عامل ،اجلديد ابلعامل التاريخ عجلة الجتاه املعاكس التيار يف جيرون قوم ألهنم
 والكرامة والعزة واحلرية العدل على القائم االستقرار عامل ،املشرتك املصري وحدة

 أو لدين أو جلنس احتكار دون للجميع، احلضاري الرقي حظوظ يف والتساوي
 . الفسيح الكون يف لونل

 املستقبلية الرؤى إطار يف إال حقائقها تدرك ال السياسي امليدان جدلية
 . املمنهجة الديناميكية
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 1962 مارس 19 يف القتال توقيف بعد مباشرة اجلزائري الشعب حتييد إن   
 الشعب أصاب عياء شكل يف السلطة أبدته والذي الثوري املد معني لتجفيف
 كان  الذي ريالثو  السياسي ابلوعي بشؤونه عنايته مواصلة عن ومنعه اجلزائري

 بديال مستورد حكم نظام لوضع مسح فراغ الصطناع التحرير حرب سنوات عليه
 تنته مل مقاومة حرب غمار اجلزائر خاضت أجله من الذي التحرير ثورة لنموذج

 بسخاء التضحيات تلك يقدم اجلزائري الشعب جعل أجله من ملا بتحقيقه إال
 . النظري منقطع

 احلدود معارك أحداث صدمة أحدثته ما كرنن ال عيان كشهود  كنا  ولئن
 الشعب عضدب تكفت قدف ،العدو جيش خروج قبل شبتن اليت والوالايت

 جليش سليل كجيش  مليهإ ينظر الشعب كان  الذين أولئك يف ظنه وخيبت
 من شاهده ما إىل ابإلضافة الدين، حمي بن القادر عبد واألمري الصحابة
 ،االنتهازيني تصرفات وسوء ،فجأة املغادرين ريناملعم   ممتلكات انهيب سلوكيات
 املندسني وجحافل ،العابثني قات انزال وكثرة ،العائدين القيادة وخالفات
 احلدود فتح وقبل القتال إيقاف قبل سائدا كان  الذي اجلو غري   مما ،الطفيليني

 الساحة يف يكن مل حينها ،التضحية بروح مفعما كان  عندما والغربية الشرقية
 صلبة أرضية كان  مما ،هللا يلبس يف الغرم طالب إال للعيان يربز ومل مغنم طالب
 ما حداثإ معه يستحيل ناكو  املوعودة النهضة وانطالق املنشودة الدولة لبعث

 .اجملاهد الشعب هبذا اجملن لظهر قلب من حدث

 الوثبة وقوة النشطة اليقضة هذه على كان  بشعب اجملن ظهر ليقلب ناك  وما
 بتغيري النتائج لتتغري النقيض أبحداث للمقدمة كتغيري  القيم بقلب إال ةالعمالق

 . ابلفعل حصل ما وهو مقدماهتا

 مبصاحل يلعب أن خمادع أي   ابستطاعة كان  هل :التايل القول ميكن حبيث 
 الوصي لعبة يلعب ويرتكه كسب  ما أغلى منه ويفتك املصريية، اجلزائري الشعب
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 الثورة جملس قيادة لدى مستقبلية رؤى مثة كانت  لو يشاء، ما يعمل املستهرت،
 حدينمت   يعودوا كي  للبالد للدخول يستعدون وهم طرابلس يف اجتماعهم حني

 أن قبل ،التحريرية الثورة مشروع من تبقي ما ألداء الشعب استعداد مستعدين
 وقبل امليدان يرتكوا أن وقبل للشعب يسلموه أن قبلمن  القرار منهم يفتك

 اجملتمع أرجاء عرب الوعي ينشر كان  الذي املضاء الثورة مشعل خلي عنالت
 االنطفاء؟ على أوشك الذي املشعل ذلك ،املعبأ املتحفز الثوري اجلزائري

 التمكني بساط سحب وكيف ثالتلو   ذاك اجلو ثلو   امل عرفنا وهكذا
 جلمو  شرعية غري مدسوسة بطريقة النظام ودس   الشعب أقدام حتت من والسيادة
 أن إىل فسادا األرض يف عاث جبار بكب إرادته دتوقي   طاغية بسلطة الشعب

 طماها اليت خنبه من السبيل له ينري ملن الشعب انتظار وطال الزىب السيل بلغ
 حالة يف الغرم خنب جعلت اليت االنتهازية مد   وجرفها السلطوية املطامع سيل
 هلذا هناية ليضع 1988 وبرأكت انتفاضة الشعب انتفض أن إىل مرتاجعة جزر

 استعاد واجلماعية الفردية احلرية واسرتجع احلزبية التعديدة وفرض الفاسد النظام
 جتربة بوادر وظهرت والنزيهة احلرة االنتخاابت طريق عن السياسي قراره خالهلا
 اإلسالمية اجلبهة بينها من كانت  جادة سياسية حركات خالهلا ظهرت ،واعدة

 الرسايل مشروعها إطار يف واإلجرائي املبدئي السياسي مبنهجها زةاملتمي لإلنقاذ
 اجتماعي عمراين ملشروع املقبلة األجيال لتجنيد أجله من قامت احلضاري،

 الواضحة املستقبلية الرؤية ضوء يف املقيت التخلف خانة من البالد خيرج شامل
 . الشاملة

 متنع أن تستطيع لن هنافإ فعلت ما وفعلت الباغية السلطة هلا تعرضت ولئن
 السياسي العمل رؤى فكرة ألن   الزمن، طال مهما طموحاته حتقيق من الشعب
 اجلزائرية الدولة بناء إعادة فكرة منها واليت لالستحواذ، قابلة غري املصريية
 القادر عبد لألمري املستقبلية الرؤى انتج كانت  اليت الفكرة هذه ،العصرية
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 تلكم يف بدت وإن بعده ألجيال بقيت بل األمري حياة ةبنهاي تنته ومل اجلزائري
 خاض الذي الوطين التحرير ثورة جيل جاء إن ما ولكن مستحيلة، العهود

 الدولة فكرة صارت حىت أجلها من املظفرة التحرير حرب غمار ابلشعب
 غري املقدمة يغري كيف  يلاجل عرف ملا وذلك التحقيق، قابلة األصلية العصرية
 وهي املرجوة النتيجة لتتحقق بنقيضها العصرية اجلزائرية الدولة لفكرة املناسبة

 الغرم إنسان إىل الغنم إنسان من اجلزائري، اإلنسان تغيري من بدأت اليت املنهجية
 هللا إن  : احلكيم العليم قول يف كرميال قرآنال عليه نص   ما وهو هللا سبيل يف

 يصمد اجلزائري الشعب جعل ما وهو، نفسهمأب ما وايغري   حىت بقوم ما اليغري  
  واحلدود الوجود مكاسب على الغرية دوافع فيه يثري مبا عبئ طاملا اليوم، إىل

 بعثها إجناز أمر ترك اجلزائرية للدولة النموذج هلذا حي أصيل اترخيي كمعطى
 يدل ما وهو غد،الو  اليوم إىل الطموحة األجيال كل  رقاب على معلقا مشروعا

 عظيمة مرنة قدرة من األصيلة السياسية املستقبلية للرؤى ما على ةواضح داللة
 .املستقبل حتدايت أمام الثبات على سرتاتيجياال االلتزام

 وما هذا عصركم يف ،هذا مؤمتركم ن  أ القول انفلة من يكون قد مثة ومن 
 ،املتتالية والتحدايت ،املتقلبة األحوال ذي ستقبلامل يف عهود من يتلوه

 تراكمات طياهتا يف حاملة ،الشرود اندرة الغالية ابلفرص احلبلى جداتواملست
 مستوى على الكلية، األمة قضية تطرحها اليت املصريية التحدايت حيال املاضي

 هو كما  والوجود احلدود أبعاد كل  هتدد وصارت ،ضيعت اليت الوجودية الشروط
 لتحرير اجلذري لاحل تنتظر معقدة إشكالية جمموعها يف تشكل ،الحقا احلال

 احلايل املؤمتر مسؤولية جيعل مما عهده، انتهى ماض تركة تبعات من األمة أجيال
 املستقبلي التغيريي احلدث قدر على تتحدد ،قصوى وجودية أمهية ذات

 الوضوح من الكايف ابلقدر جييب كي  مطالبا املؤمتر جيعل الذي األمر ،املطلوب
 الساحة على املطروحة واإلجرائية املبدئية ةسرتاتيجياال األسئلة على ،الشايف
 للشعب ميكن كيف  :بسؤال بدءا واألسلم األصح ابلشكل والدولية احمللية
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  فقد الذي العدواين الالشرعي الظامل الباغي السياسي النظام هذا تغيري اجلزائري
 ماهامتا طريقة غرار على السليمة املشروعة ابلطرق وبقائه وجوده مربرات كل

 ومستقبليا؟ ووجوداي املناسب البديل تقدمي مع ي،نداغ

 القيام جيب ما على فكرة تقدمي سنحاول اجلهد هبذا املؤمتر لقيام ومتهيدا 
 إىل وتوجيهه النقاش إثراء امنه القصد فقط، منهجي ملدخل كأرضية  كونت به،
 االرجتال متاهات يف الوقوع دون سبحانه، هللا بعون اتم، بنجاح عمله ينجز أن

 جالله جل وهللا غري، ال أخرى، مرة عقباه حتمد ال ما إىل واإلنزالقات والصدفة
 . السبيل سواء إىل املوفق

 إىل اإلشارة جتدر ،واحلل املشكلة من لكل   األولية الفكرة تقدمي قبل ولكن
 إصالح علماء يراه كما  منهجيا امليدان يف ابحلل النزول عند اإلجراء حتديد
 الفشل، أو ابلتوقف املشروع هتدد اليت احملاذير وجتنب خطاءاأل لتفادي النظم
 الدقة غاية يف منهجية شروطا التغيريية للعملية حددوا قد الصدد هذا يف وهم

 والسالم الصالة عليه الرسول عهد من اإلسالمية األمة جتربة من مستوحاة وكأهنا
 اإلجرائية املراحل احرتام منها. و األمة اتريخ يف اإلصالح علماء رعيل آخر إىل

 :التالية

  ،التغيريية اخلطة أعداد مرحلة( أ 

 الطرق حسب الشعب على عرضها طريق عن اخلطة تبين   مرحلةب( 
 هلا يتطرق ال اليت املصداقية من خالية شرعية غري عملية تكون كيال  املشروعة

 كلية  وإرادة قناعة عن حمض اختيار عن يهاتبن   عملية يعرقل مما الغش أو الزيف
  ،حرة

 اخلالية الناجعة السليمة الصحيحة املشروعة ابلطرق ةطاخل تطبيق مرحلة( ج
 .والتبذير والتزييف الغش من
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 من جمموعة على تشتمل املراحل هذه من مرحلة كل  أن   ابلذكر واجلدير
 أهم من مكسبا منها االنتهاء جتعل حىت للنجاح الضامنة املنهجية الشروط

 السياسي لنظامها تريده، الذي التغيري عملية يف األمة جناح مكاسب
 يصحح ال خطأ أي   أو البديل تطبيق عند نقص أو تقصري أي   وإن   االجتماعي،

 تنجم الذكر السابقة املراحل من مرحلة أثناء يقع دق أحسن هي ابليت حينه يف
 ولنا ا،برمته املشروعة التغيريية للعملية الطبيعي السري إعاقة شأهنا من عراقيل عنه
  حتصي وال تعد ال التطبيق عند أخطاء من أمم فيه وقعت مما عربة ذلك يف

 اليت العربية الدول كل  يف احلديث االشرتاكي البديل تطبيق يف حدث كالذي
 مبا الشرقية روابو أ دول من والكثري ،السياسي حلكمها بديال االشرتاكية تتبن  

 يف احلر السقوط إىل النهاية يف ىأد   الذي األمر ،نفسه السوفييت االحتاد فيها
 .األمم هذه معظم

 الوقوف سنحاول التغيريية للمراحل اإلجرائي التقسيم هذا ألمهية اونظر 
 . مرحلة كل  عند اإلجياز من بشيء

 اخلطة إعداد مرحلة (أ 

 يف التغيريية للعملية التغيريية األغراض أهم حتقيق اخلطة هذه مميزات أهم من 
 التغيريية للعملية املنهجية الشروط أهم من تعد التغيريية لغائيةا ألن املرحلة،

 للعملية ةيجرائإلوا املبدئية الشروط من كشرط  واجلماعية الفردية كاحلرية  السياسية
 واجلدة واجلدية السياسي الوعي صفة التغيري ىعل تضفي اليت فهي الكلية،

 يف الثورية أو اإلصالحية العملية تربز حيث الشعبية، والشرعية والفعالية واألصالة
 اجلدة وال الثقايف، التنوع مع السياسة وحدة تتعارض فال متكامل، منهجي إطار

 . األخالق مع الشرعية السياسة وال الشرع مع الشعبية الشرعيةال و  األصالة، مع
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 يف وتفعيلها كفالتها  ينبغي فطري حق واجلماعية الفردية احلرية كانت  وملا
 مبوجب فإنه املشرتكة ابلسيادة والتمتع للمسؤوليات األداء جودة ينمياد مجيع
 متهيدا ،اخلطة حول لرأياب املسامهة األمة يف راشد كل  حق من يكون املبدأ هذا
 . حمض واختيار قناعة عن يهالتبن  

 الشرعية حقوقها من حقا األمة على احلل مشروع عرض يصبح مثة ومن 
 ووعي جدارة عن احلل اختيار يف حبقها تمتعلل الحقا إلعدادها واملنهجية

 التاريخ أمام فقولوا شئتم نإو  الالحقة واألجيال هللا أمام ابملسؤولية حي وشعور
 . ومستقبل ماض

 لتبين وإعدادها األمة لتوعية مثينة فرصة اخلطة إعداد مرحلة تصبح مثة ومن
 . حمض حر واختار ابملسؤولية وشعور وعي عن اخلطة

 احلل تبين مرحلة( ب 

 اجلميع حق من فإنه اجملتمع مجيع مجهورية إال تكون لن البديل دولة كانت  فإذا
 ال ةيوشفاف فيها إكراه ال حبرية املشروع االستفتاء طريق عن تبنيها يف يشارك أن

 . تزوير وال فيها زور وال أحد على ألحد فيها مزايدة وال ليهاع غموض

 جللب ذهبية وفرصة األمة حقوق من حق احلل مشروع عرض فإن   مثة ومن 
 السلمية ابلطرق عالجها يف ومشاركتها السياسية القضااي ملختلف اهتمامها
 . الشعب على والتحايل والغش الغنب من اخلالية املشروعة

 :التايل اإلطار يف تعاجل أن يشرتط الوجوه أكمل على ملرحلة هذه ولتتم 

 على أبدائها املطالبة مبسؤولياهتا لتشعر احلل، اختيار يف األمة حبق اإلقرار( 1
 ابعتبارها مصريها تقرير يف الطبيعي حبقها وحتتفظ هلا، التبين بعد الوجوه أكمل

 وقد الناس استعبدمت مىت»: عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر قال كما  حرة أمة
 . «أحرارا أمهاهتم ولدهتم
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 والرتبوي االقتصاديو  السياسي: االجتماعي والعدل مطلقا العدل اعتبار (2
 هللا إن   :تعاىل عليه لقوله اجلميع مجهورية يف املكفولة والواجبات احلقوق من
 حتكموا أن الناس بني حكمتم وإذا أهلها ىلإ األماانت تؤدوا أن مركمأي

 . «املشط كأسنان  سواسية الناس»: والسالم لصالةا عليه وقوله، ابلعدل

 احلل تطبيق مرحلة (ج

 طرف من يهتبن   مت حيث سابقة إجرائية مراحل على مر   قد احلل نكا  ملا إنه
 ليتم الدولة مؤسسات بني مشرتكة عملية التطبيق مرحلة تصبح الشعب، أغلبية

 يف اجملتمع وبني دارايإو  سياسياو  وقانونيا دستوراي املتبين احلل ضوء يف صالحهاإ
 من خاليني سليمني نيتلقائي وانضباط تناغم يف وأخالقي شرعي قانوين طارإ

 . والغش والتحايل وامليز والظلم التعسف

 ضرورية العلماء يراها اليت املنهحية يةئاإلجرا املراحل إذن هي تلكم 
 . املشروعة العلمية ابلطرق هلا بدائل اختيار أو النظم إلصالح

 :فنقول كاآليت  فسنوجزها املمكن املشروع احلل فكرة وأما 

 قابال يعد ملالشيء الذي  ،أتزم من اجلزائر أوضاع إليه انتهت ما كان  إذا
  أن   منها اعتبارات لعدة ،املطلوب اجلذري للتغيري املناسب املناخ يشكل ،للمزيد

 وفالسفة التاريخ علماء نظر يف هو وكما .ضده إىل انقلب حده جتاوز ما كل
 وآلرنولد فردريك فلهم جورجو  وهيجل نيب بن ومالك خلدون كابن  احلضارة

 على تساعد املرتدية األوضاع هذه ن  فإ وغريهم، اشبنغلر وأسوالد ونيبت
 التغيريية الرؤية وضوح توف ر كلما  ،املطلوب التغيري جلأ من األمة إرادة استقطاب

 العشرية حمنة فيها مبا اخلالية لألربعينية املريرة التجربة من استخالصها أمكن اليت
 الكربى التغريات إىل ابإلضافة ايت،حتد من به حفلت وما األليمة الدموية
 هو ما االعتبارات، هذه كل  ضوء ففي اجلديد، القرن عامل يف اليوم احلاصلة



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»ات مؤمتر وقرار  نصوص

 

61 

 املطلوبة الطريقة هي وما للتحقيق؟ القابل الذكر سابقة للشروط املستويف البديل
 الرائع؟ احلضاري املشروع هذا مثل إلجناز

 هناية يف ملحوظا تطورا فعر  قد السياسي االجتماع علم أن   شك من ما
 مناهجه أم ميدانه مستوى على حاصال التطور ذلك أكان سواء املنصرم، القرن
 والرتبوية، واإلدارية والتشريعية واالقتصادية السياسية النظم إصالح وطرق

 أبجود املعاصر، عاملنا يف املستجدة وقضاايها املستعصية معضالهتا حل وتقنيات
 إن الشك يساعدان، مما مبالغة، دون معاجلة، وأدقهما أداء، وأحسنها الطرق

 بوعي مشكالهتا وحل جهة، من لقضاايان فهمنا تعميق على تعاىل، هللا شاء
 . أخرى جهة من أسلم وطريقة ،أقوى وثقة ،أوضح

 نقاش إلثراء وإجرائية مبدئية ألرضية املطلوب تقدمي سنحاول هذا على وبناء
 للميدان، به النزول مراحل من سيعقبه وما تعاىل هللا شاء إن الواعد هذا مؤمتران

 حرج، أي   دون منها أحسن هو ما وجد مىت هبا أحد تقيد أو أحد إلزام دون
 أحد عليه عرض عندما عنه هللا رضي مالك اإلمام قول تعاىل هللا وفقكم رواوتذك  

 قال ،«املوطأ» كتاب  باعات   على قاطبة املسلمني حيمل أن العباسيني األمراء
 يف اختالفاهتم بذلك وتزول هلم يؤلفه املدارك ترتيب كتاب  يف عياض القاضي

 الناس إجبار عرض يرفض لكنه «املوطأ» اإلمام ويؤلف الشريعة، أحكام تطبيق
 ويعين« القرب هذا صاحب إال عليه ومردود راد كلكم»: القائل وهو ،عليه

 كافة  على البديل عرض يةأمه يبني مما والسالم، الصالة عليه املعصوم الرسول
 . وقناعة واختيار دراية عن له يهمتبن   ويكون إثرائه يف ليشاركوا الناس
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 حال من عواملها حتويل خالل من الطبيعي وحلها احلقيقية اإلشكالية 
 اإلجياب حال إىل السلب

 للقرار اغتصاب هو االستقالل بعد ما جلزائر حصل ما أن   أتكد ملا
  اليت مكاسبه من جتريده قصد الشعب على التحايل قطري عن حصل السياسي

 نصت كما  املتضمنة واحلدود الوجود أبعاد جل على تشتمل تزال وما كانت
 مارس 19 بعد اجلزائر عاشته الذي املرير الواقع هذا أتكد فلما يفيان،إ اتفاقيات
 ال كداأت ،املتواترة العيان وشهادات ،املوثقة املرجعية الواثئق أثبتت كما  1962
 بيان يف جاءت عبارة يف البديل بتلخيص يسمح صار حبيث الشك، إليه يتطرق

 حرة أمة لبعث الحقا، سنوردها املظفرة، التحرير ثورة اندالع ليلة نوفمرب أول
 االجتماعية اجلمهورية دولتها بعث: يف حبقها يعرتف سيادة ذات مستقلة

 الرتابية بوحدهتا متمتعة ية،اإلسالم املبادئ أساس على القائمة الدميقراطية
 :ـب الوطين االستقالل الغاية»: 1954 نوفمرب أول بيان يف جاء كما  والسكانية،

 نطاق يف واجتماعية دميقراطية تكون سيادة، ذات جزائرية دولة انبعاث (1
 . اإلسالمية املبادئ

 يف وال اجلنس يف ال ذلك يف فرق ال األساسية احلرايت مجيع احرتام (2
  «.ينالد

 كتابه  يف آنذاك فرحات عباس الرئيس قال كما  حصل، ما هذا كان  وملا
 اليت كتبه  يف خدة بن يوسف بن الرئيس عليه وثىن ،«املغتصب االستقالل»

 سعد السيد ذلك أوضح وكما« إيفيان تااتفاقي»و« 1962 أزمة» منها
 همةامل» كتابه  يف فرنسا مع املفاوض والوفد املؤقتة احلكومة عضو دحلب
 واحلدودية الوجودية املكاسب تلك لتفعيل املانع النظام هذا إزالة فإن   ،«املنجزة
 الركن هو الذي السياسي القرار على ابستيالئه اليوم إىل العهد ذلك منذ الرتابية
 أهم من فقد ملا إعادة هو األخري هذا اسرتجاع فإن   للسيادة، األساسي املفعل
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 البديل بوضع يسمح مما تفككها قبل للحدود اليةاحل األرضية على الوجود أبعاد
 جذري كحل  املتميزة اجلزائرية للجمهورية املطلوبة املواصفات على املشتمل

 املخرج وهو امليدان، يف اليوم يطرح كما  احلايل، السياسي اجلزائري للمشكل
 سبيل على منها نذكر ميزااي عدة ذي األزمة من الوقت نفس يف واألسلم األصح

 :يلي ما احلصر ال ثالامل

 خالهلا قدم اليت التحرير حرب أجله من قامت الذي الثوري البديل أنه (1
  ؛التضحيات أغلى اجلزائري الشعب

 ؛1962 جوليت 5 استفتاء يف املطلقة األغلبية على إحرازه (2

 ،حرة ألمة األحرار دولة ،التام االستقالل دولة مواصفات على اشتماله (3
 الشرعي ابالنتخاب حاكما الشعب فيها يكون واألخوة املساواةو  العدل دولة

 وأعطاها الشعب عليها صادق واليت السيادة ذات للقوانني ابمتثاله وحمكوما
 يف حقا صارت ألهنا واعتبار، ونفوذ متكني حمل جتعلها اليت الفعلية السيادة
 يعلو احلق» :والسالم الصالة عليه الرسول يقول .يتبع أن ينبغي الذي الواجب

  ؛«هعلي يعلى وال

 الليربالية الدميقراطية أساس هي اليت احلرية بني التوفيق على قدرته (4
 الشيوعية اليسارية الدميقراطية أساس هو الذي االجتماعي والعدل الرأمسالية

 العدل مع احلرية فيه تكاملت اإليديولوجي النموذج هذاف ،واالشرتاكية
 تشتمل حيث اإلسالم، يف إال جيتمعا مل املبدآن نفهذا غريه، دون االجتماعي

 خال شامل عادل إطار يف واجلماعية الفردية املصاحل كل  على الشرعية املقاصد
 وصحابته والسالم الصالة عليه النيب عهود يف حدث كما  إطالقا التناقض من
 عبد بن عمر عهد ويف أمجعني عنهم هللا رضي وعلي وعثمان وعمر بكر أيب

  ؛العزيز
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 والغريب اإلسالمي عهديها أوج يف احلضارية اخلربة به متيزت مبا أخذه (5
  ؛احلداثة بعد ما لعهد أنسب جعله تكامل يف احلديث،

 أو إجحاف دون السياسة يف والوحدة الثقافة تعددية حتقيق على قدرته (6
  ؛تعارض

 ثلبع ومكان زمان لكل صاحلا جيعله مما والتجديد األصالة تكاملية (7
 املستوى يف تكون اليت املؤسسات ووضع املستقلة، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
 من املكاسب، هذه لتفعيل والتنفيذي التشريعي والتنسيقي التسيريي الوظيفي

 جيل من ابتداء املقبلة أجياله ولسائر كله،  اجلزائري الشعب مكاسب هي حيث
 تساوى يف اجلميع دولة املقيتني، عيةوالتب التخلف عائق يلحقه كيال  االستقالل،

 أجل من مثمر تعاون يف والكفاءات اجلدارات وتوظيف والواجبات احلقوق يف
 وحدة عامل اجلديد العامل يف الرسايل األداء وجودة احلضاري االزدهار حتقيق
 . املشرتك األانسي مصري

 األمر الوجود أبعاد فقدان يف متثلت اليت املشكلة حددان قد نكون وهكذا
 يف املتمثل احلل حددان قد أيضا ونكون احلدود، وحدة بضياع يهدد صار الذي
 كانياألمر  فعل كما  نوفمرب أول نداء يف مواصفاهتا حددت اليت اجلمهورية بعث

 الفرنسيون فعله ما نفس وهو جيفرسون، طوماس عهد يف االستقالل مؤمتر يف
 رأسهم وعلى البلشفيون فعله ما وهو بيار، روابس عهد يف الفرنسية الثورة عقب
 نيلسن عهد يف اجلنوبية إفريقيا يف حدث كما  ،وغريهم وطروتسكي لينني

 إن اليوم حيصل أن من بد وال فيانإي اتفاقيات بعد حيصل مل ما وهذا. مانديال
 السيادة لصاحب السياسي القرار إبعادة عثرهتا، من تقوم أن اجلزائر أرادت
 مواصفاهتا على املنصوص دولته وبعث ،منازع دون ياجلزائر  الشعب هو الذي

 . طرادإب التطوري اإلطار يف نوفمرب أول نداء يف
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 مجيع ىعل اشتمل الذي األصيل البديل هذا أن   ابملالحظة واجلدير 
 اجلديد العامل يف احلداثة بعد ما لعهد صاحل العصرية اجلزائرية الدولة مواصفات

 إطار يف والتجديد للتطبيق قابليته عن فضال سي،األان بني املشرتك املصري عامل
 واحلضارية، الثقافية وخصوصياهتا الرسالية مميزاهتا جبميع اجلزائرية الشخصية

 . املستقبلية أجياهلا وطموحات

 والعبقرية واالجتماعية والنفسية املرفولوجية أصالته على البديل هذا إن  
 املستقبل على منفتح فهو املستقبلية بعاداأل ضوء يف التارخيية التجربة من وانبثاقه
 مما، مطرد وظيفي إجيايب تفاعل يف احلضاري والرقي الرسايل األداء تطور خالل
 دولة جتعلها اليت االستقاللية من بكثري تتمتع دولة اجلزائرية اجلمهورية جيعل

 واحمليطية الذاتية اخلصائص وهبذه .مرتمس ترق   يف متطورة دولة ،األحرار
 أحسنت مىت معزولة جامدة تكون لن املتوسط البحر حوض دول من جلغرافيةوا

 املستقبل، مستجدات ضمن تتفاعل حني الرائعة، الثرية املعطيات هذه توظيف
 التارخيية الوظيفية الشروط وفق متغرياهتا مرونة لبفع وتتجدد تلقائيا فتجدد
 منح من همتكن   الوجودي البديل هذا خصائص من ألن   .توقف دون احمليطية

 التسيريية خرباهتا لرتقى احلضاري فالتكي   على القدرة اجلزائرية اجلمهورية
 جماالت خمتلف عرب والتقنية العلمية والتنفيذية والتشريعية واإلدارية السياسية

 أو فطري تشويه أو قصور أو خلل دون حضاراي كليا  امنو   البالد تنمو كي  احلياة،
 رسايل إطار يف بينة، صحيحة مستقبلية برؤى عةمتمت كانت  كلما  مكتسب،
 اجملهول فراغ إىل اخللود بؤرة خارج اإلجناز هبذا احلرة األمة أجيال جيعل حضاري

 واالحنراف االنتحار ظاهرة نشأة عنه عربت الذي املهول اجملهول هذا ،املهول
 األجيال تكون مث .وغريه الشباب لدى واجلماعية الفردية أشكاهلما جبميع

 الزمن تضييع من املزيد دون التخلف، قيود حطمت قد البديل هلذا إبجنازها
 حبوافز األحداث زودته وقد خاصة اإللكرتوين، الزمن مع املتناسب احلضاري

 دون احلضارية، النهضة بشروط زاخرة ذهبية فرص من فيها وما الصحوة، تفعيل
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  التجربة تلكم فتكون ريب،
ُ
 لألجيال نتأم   قد جلزائريا الشعب هبا مر اليت رةامل

فهي   والضياع، التديل مطبات يف ىأخر  مرة الوقوع من حيفظها ما القادمة
 يف حضاري رسايل بوعي الرتبية تزودها ما عند وذلك التخلف، ضد كتطعيم

 ضمري ويقظة ،انهبة عبقرية صحوة هي حيث من الرشيدة األمة صحوة إطار
 متكامل حضاري مدى على العصر وتكنلوجيا علم جدارات وتفوق ،فعالة حي

 املادية املقدرات هذه الغنية، األمة مقدرات لسائر مفعال ،واألهداف األبعاد
 مدى على والنجاح التفوق من ستمكنها ،القدير العزيز هللا حبول ،اليت واملعنوية

 . التوفيق ويل وهللا ،الزمن من قرون

 يف هلا حل وتقدمي كلةاملش حتديد نطاق يف اآلن حىت زانهجنأ ما كل  ولكن
 مشروع منهجي إصالح عرب للتطور قابليته مع املظفرة التحرير ثورة بديل إطار

 اليت اإلجرائية ابخلطة نردفه مل ما للفكرة، حتديد جمرد كونه  عن يزد مل مستمر
 من وجد إن وحىت ورق، على حربا يبقى الناس يعيشه واقع إىل فكرة من لهحتو  

 ألنه حمالة، ال عكسية بنتائج فيأيت يفسده إجنازه إىل ويسعى به، للعمل حتمس
 النفسية التارخيية املرجعية جذور من املستمدة اإلجرائية اخلطة إىل حيتاج

 يعرتضه ال تلقائية، شبه بطريقة يتحقق البديل جيعل مما األصيلة، واالجتماعية
 . وإجرائيا مبدئيا أصيل مشروع ألنه األحوال، من حبال إبطاله على يقوى مانع

 املورفلوجية الطبيعة حسب القادمة اإلجراءات يف القادمة املرحلة وتتمثل 
 :يلي كما  احلالية لألوضاع والنفسية

 اختيار ليتم واجلماعية الفردية احلرايت لتأمني الطوارئ حالة رفع 
 اتمة حبرية املرحية ابألغلبية عليه التصديق ويكون قناعة عن البديل

  ؛تزوير وال فيها خوف ال

 أتسيسي جملس انتخاب مع الشعيب االستفتاء على البديل عرض 
 اجلمهورية لنموذج املناسب الدستور صياغة إلعادة واحد آن يف
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 عليه يصادق الذي البديل يف خصائصها أهم ددتحُ  اليت
 وحمكوما حاكما الشعب فيها يكون اليت اجلمهورية هذه. الشعب

 وأبطال السياسي، جتماعاال علم طالئع عرفت كما  واحد آن يف
 عبد كاألمري  العصرية اجلمهورية دولة الفرنسي االحتالل مقاومة
 أول ثورة ورجال الورتالين فضيل والشيخ الدين حمي بن القادر
 .1954 نوفمرب

 العدل حتقيق يف احلزم هيف الشرعية السياسة حسب الدولة إىل فبالنسبة 
 وما صالح من به متيزت ما لألمة يكفل الذي ابلقدر لألماانت األداء وحسن
، أهله غري إىل األمر إسناد ذلك منو  الفساد أنواع من نوع أي   من حيميها
 املصاحل ضاعت أهله غري إىل إبسناده عي  ضُ  إن األماانت رأس هو احلكم ابعتبار
 ذر أليب والسالم الصالة عليه لاق . وقداحلكم مؤسسات صالحيات بضياع

 من إال وندامة، خزي القيامة يوم وإهنا أمانة إهنا» :مارةاإل يف (عنه هللا رضي)
 صحيحيهما يف البخاريو  مسلم روىو . «فيها عليه الذي وأدى حبقها، أخذها

 ضيعت إذا» :قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن   عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 األمر سندأ إذا» :قال؟ إضاعتها وما هللا ايرسول :قيل. «الساعة انتظر األمانة،

 ألن   احلكم، أمر فساد حالة ابلساعة واملراد ،«الساعة فانتضروا أهله غري ىلإ
 مسؤولية احلكم مادام أنه وذلك صحيح، والعكس للمجتمع فساد احلكم فساد

 له مفسدة له األصلح لغري اسناده فعند اإلسالم، دولة يف مشرتكة مجاعية
 من احلكم صالح على أحرص الصاحل اجملتمع جيعل الذي وهو معا وللمجتمع

 قال .الوجوه أكمل على داؤهاأ ينبغي أمانة فهو حكمه، كماحل مادام غريه
 أن الناس بني حكمتم وإذا أهلها ىلإ األماانت تؤدوا أن أيمركم هللا إن   :تعاىل

 من ىلإ األمانة أد  » :والسالم الصالة عليه وقال، ابلعدل حتكموا حتكموا
 املسؤوليات على األقدر اختيار أمر بلغ حىت ،«انكخ من ختن وال ائتمنك
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 نظم يف نظريها قل   تشريعية بصرامة اء،األد يف حبقها الإ تعطى ال جعلها مبلغا
 . اإلعجاب حد ىلإ راينياإل النظام يف ذلك مونتيسكيو الحظ كما  احلكم،

 النظم ومصلحي السياسي جتماعاال علم أصحاب يقوله ما نفسه وهذا
 على الوضعي القانون تقنني لدواعي حتديدهم عند العصرية الدولة يف التشريعية

 مونتيسكيو يسميه ما وهو ،«؟القانون نقنن أن ينبغي كيف» قانون أساس
 هي فصارت معانيها أوسع القوانني عندهم أخذت حىت« القانون روح»بـ

 . ةاملشرتك واجلماعية الفردية حلاملصا طبيعة من النابعة الضرورية العالقات

 سالمة ودوام صالحها، حلفظ قوانينها املوجودات جلميع صار مثة ومن 
 الإ أداؤها يتحق ال وظيفيا متكاملة كونية  وجودية معان كلها  وهذه أدائها،

 . بصالحها

 :فقالوا الوضعي القانون مربر الوضعي التشريع فقهاء اشتق املعين هذا ومن
 عليه يكونوا أن ينبغي مبا الناس خذأ يف الرغبة هو الوضعي للقانون الداعي إن  
 حرية على وحاصلون للخطأ عرضة أهنم إذ اجملتمع، يف يعملوا أن ينبغي وما

  ما السياسة»: عقيل ابن فيقول ،الشرعية السياسة علماء لهاق ما وهو .العمل
 يضعه مل وإن الفساد، عن وأبعد الصالح، إىل أقرب الناس معه يكون فعال كان

 يف احلق» مصطلح حنن عليه نطلق ما وهو ،«وحي به لنز  وال الرسول،
 املسلمني عند طبيعيا حقا الدولة طرف من احلرية كفالة  جيعل مما «الواجب
 احلرايت كفالة  جند وحيث. الوسع نطاق يف التكليف مناط اإلسالم وجعلها

 يف الدولة واجبات أوجب من يه السياسي االجتماعي اإلصالح علماء عند
 خري على سياستها تكون أن ينبغي واليت ،مستطاع وجه خري وعلى مداها أوسع

 هي اليت العباد مصاحل مع يتعارض ال ما وهو الناس أمر به يصلح أن ينبغي ما
 أيضا وهي البديل، يف احملصلة األهداف كل  على املشتملة الشريعة مقاصد مناط

 سميهي ما أساس على قيامها حيث من الوضعية القوانني إليه هتدف ما
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 األصل أن   ابعتبار القانون وضع سياسة عنده وهي« القانون روح» مونتيسكيو
 وما عليه يكونوا أن ينبغي مبا الناس أخذ يف الرغبة هو الوضعية القوانني وضع يف

 . للخطأ ضونمعر   وهم العمل حبرية متمتعني ماداموا اجملتمع يف فعله ينبغي

 على اجلميع مصلحة مراعاة ىعل قائما جتعله القانون روح كانت  وإذا
 وهو برمته بنفسه نفسه الشعب حكم اجلمهورية هذه يف احلكم فيكون التساوي

 الشعب فيها يكون الدميقراطية أن   حيث من« الدميوقراطية»بـ عندهم يسمى ما
 ابقرتاعه، ملكا يكون الشعب أن   مونتيسكيو فيقول ،واحد آن يف ورعية ملكا
 حسب العامة الشؤون وتدبري قوانينه لتنفيذ منه املعينني راألم لوالة بطاعته ورعية

 املمكن ،الشعبية اإلرادة وفق ددحُ  الذي الدستور وهو للدولة األساسي القانون
 ال أو وكالء أو ملمثلني رأيهم، يف احلق، هذا عن ينزل وال بنفسه التشريع من

 تكون أن تعدو ال والوكالء املمثلني وظيفة ألن  . دميقراطية اجلمهورية تكون
 . غري ال وإدارية تنفيذية

  فإن .ابملصاحل ارتباطه بطبيعة يتعلق احلكم أنواع بني الفرق أن   واملالحظ 
  الشعب على الثروات عائد فيكون األمة جلميع هي كالثروات  املصاحل كانت

 الفئة على الثروات عائد يكون عندماو . به يستأثر أن فرد ألي حق   ال ،كله
 العصرية الدولة يف قبوله وال حتمله ميكن الفذلك ما  ظلما اشيتهاوح احلاكمة

 تثور عشر التاسع القرن هناية يف روابأو  أمم أغلب جعلالذي  السبب وهو
 كالثورة  العشرين القرن يف اصاحل يعد مل الذي مماليكها حلكم حدا ضعتو 

 . وغريمها الشيوعية والبلشفية الفرنسية

 هللا بعد يعود للجزائر واالستقالل واحلرية يادةالس اسرتجاع فضل كان  وملا
 الشعب لكافة الإ املستقلة اجلزائر مكاسب تكون فلن كافة  اجلزائري الشعب إىل

 يف سواسية الناس كل  فيها يكون دولة اجلزائرية اجلمهورية جيعل ما وهو اجلزائري
 يةعيناألرب خالل اجلزائر يف حصل ما بعكس ،الغرم يف سواسية هم كما  الغنم
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 غطاء حتت استبدادا كان  احلقبة هذه يف اجلزائر يف احلكم أن   حيث، كلها  اخلالية
 املصاحل احتكار من مبتغاه إىل احلكم وليصل ،مزيف «دميقراطي مجهوري»

 البالد تعرفه ما إىل النظر يلفت ولكيال القليل، إال منها الشعب غالبية وحرمان
 فقط هو حدث ما وكل العسكري كماحل إىل البالد خضعت لثرواهتا نزيف من

 األمر صاحب حساب على املغتصبني ألصحاهبا املشروعة غري املصاحل حلماية
 طريقة مسبقا فيها املتحكم االنتخاابت واستعملت اجلزائري، الشعب هو الذي

 وصل أن إىل عليها للمستحوذين املصاحل احتكار أجل من القرار الغتصاب
 يف املتوسطة الطبقة ذوابن إىل احلكم سرااي ابتزاز من عاما أربعني بعد األمر

 يف الشعب غالبية وسقوط احمليطات، يف القطبية الثلج جبال ذوابن الفقر طيحم
 أمام وهي العطش من تعاين البالد عاصمة وصارت الفقر، درجة حتت ما هاوية
 بني خصبة جنود حزام ووراء البليدي األطلس سلسلة قدم وحتت البحر

 الدمار حال وصل أين إىل فقس هذا وعلى ،والصحراوي التلي األطلسني
 بين من هم وإن وألعدائه ميلكه، ملن وليس حيكمه ملن أمرها كان  ملا ابلبالد
 .أجنيب عدو من يستعبدها كان  عمن وحشيتهم يف خيتلفوا مل الذين جلدهتا

 يالسياس القرار عن تختل   قد العسكرية املؤسسة أن   عن يقال ما صح وإذا
 هذا صح فإن فات، ما تتدارك عساها قراره يستعيد كي  للشعب السماحتنوي و 

 ما له اجلديد التصرف هذا يكون عليه العازمني نية صدقتو  احلكيم التصرف
  أهله إىل األمر مسل   إذا أعين .ونصح صدق األمر يف كان  إن هللا، شاء إن بعده،

 :التالية الطريقة على يكون ومىت مصداقية، ذا مشروعا انتخااب منتخبة كمؤسسة

  ؛واجلماعية الفردية للحرايت االعتبار لرد الطوارئ حالة رفع أ( 

  ؛السياسيني املساجني سراح إطالق (ب

 على لعرضهما والدستور البديل إلعداد أتسيسي جملس انتخاب إجراء (ج
  ؛احلقيقي الشعيب االستفتاء
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 يف النظر وإعادة جلديدا الدستور ضوء يف اجلمهورية مؤسسات إصالح (د 
  ؛سيادة ذات األخرى هي لتكون اجلديد الدستور ضوء يف القوانني

 الشرعية وفق ،والتشريعية والوالئية البلدية للمجالس انتخاابت إجراءـ( ه 
 . الدستور يف احملددة

 مؤهال هذا مؤمتركم جيعل ما االعتبار بعني األخذ هو ابملالحظة واجلدير 
 البديل إطار يف يكون جاد مشروع ذي منهجي تغيريي عمل بورقة للخروج

 سبيل على منها نذكر كثرية  حماذير من احليطة ضرورة ، معحتديده سبق الذي
 :احلصر ال املثال

 زهو أن   تبني   وقد والوجود، احلدود بعادأ بني الفصل لتقب   من احلذر( أ
 حدود شاعة من للجزائر كان  ما كل  ابستعادة 1962 مارس 19 يف اجلزائريني

 املشتملة الوجود بعادأ يف زهددهم فرحا فرحني جعلهم تضاريسها لتنوع وثرائها
 الالمشروع السلطة لقمع رضوخهم يف ظهر ،واجلماعية الفردية احلرايت على

 املسرتجعة، السيادة صاحب الشعب من السياسي القرار ابغتصاب ورضاهم
 الطبيعية بثرواته التالعب عن الطرف غاضني ،الفردي للحكم خاضعني
 للنماء القابل الصاحل التقليدي اإلنتاجي اقتصادهم إببدال قابلني ،والبشرية
 ،مفلس فاسد ريعي ابقتصاد االقتصادية، التبعية وطأة من املخفف والتطور
 إىل ،نيفةأ مجاعية ثورية استقاللية عصامية بعد مقيتة، مجاعية اتكالية يف ممعنني

 حساب على الشخصية املطامع هاوية إىل عبالش استدرج مما ذلك غري
 يف املمعن الرتدي من احلضيض هذا إىل البالد قاد مما الثرية، اجلماعية املكاسب
 الواقع ابألمر الرضا موقف يف بطيء موت لسياسة اخلضوع طريق عن التخلف
 تجر   اليت وغريها اخلطرية التداعيات هذه كل  يف أتملنا إذاو  .املذل املخزي
 آفاق فصل لعبة قبول عن جنمت مجيعا جندها الكرمي الشعب هلذا ثالكوار 
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 أيمن ال الوجود آفاق ضيع من أن   أيضا تبني   كما  احلدود، أبعاد عن دالوجو 
 . احلدود أبعاد ذهاب خماطر

 سائدا كان  كما  املستقبلية الروية عدمية سياسة وراء املشي ترضوا الب( 
 من كان  وضع يف التحرير حرب من جاخلرو  بعد اجلزائريني من الكثري لدى

 لشخصية مغاير مستورد سياسي نظام بزرع والرضا ،اجملهول يف السري تداعياته
 عنها غىن ال اليت التارخيية املعطيات برصيد احلائط عرض ضاربني ،احلقيقية األمة
 املضللة الرباقة الشعارات عموميات بسياسة قابلني ،الواعدة للنهضة التأهب عند
 كالشمس  الواضح اجلذري احلل ذي الثوري البديل اتركني ،ضالغمو  يف نةاملمع

 النبيلة املشروعة مقاصده حمققا مانعا جامعا كافيا  شافيا شفافا النهار، رابعة يف
 ضوء يف ودوليا حمليا ،احلدث مستوى يف عليه جممع ،تعاىل هللا بعون مجيعها،

 مع متناسب حضاري ايلرس ثوري جلهد مدى، ألبعد صادقة استشرافية رؤية
 هو لنا يبدو كما  املطلوب السياسي العمل ألن   املقبلة، العهود حتدايت حجم
 يتجاوز قد ،فاألبعد والبعيد األقرب املدى على املشروع األفضل األمكن عمل
 بين مجيع وحضارة للملة اإلنقاذي املشروع أمهية حسب والقرنني، القرن عهود

 أول ثورة بديل عليه رتوف   مما ذلك غري إىل، اىلتع هللا شاء إن معا انسياأل
 . املظفرة نوفمرب

 عن واالستغناء الشعب، عن االنفراد آفة حماذير يف الوقوع تتقبلوا الج( 
 اخلشب بلغة تنخدعوا ال، و مربر أبي   عليها التحايل أو إرادته وهتميش رأيه،

 فإن   احلقائق، إخفاء حيل يف املتفننة املضللة اإلعالم وسائل خمتلف من وغريها
 وفقدان املروءة وضياع والفساد للخيانة إال تفضي ال خمزية مقيتة املسلكية هذه
 يتطلب بقيادته الشعب ثقة دوام ألن  . تعاىل ابهلل والعياذ ابلريح والذهاب الثقة

 كل  احلذر كذلك  تطلبي ،والوعود للعهود املنجزة احلازمة اجلدارة عن فضال
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 املانع اجلامع املقنع الشفاف الصادق السياسي ابخلطاب خيل ما كل  من احلذر
 . األحوال من حبال والزيف التناقض من اخلايل

 على والتحايل الظلم ضروب وسائر والعنف والفردية االستبداد حتاشيد( 
 كل  وإغالق الفساد سبل كل  بسد عليكم الشعبية، والشرعية اإلهلية الشريعة

 جتماعيةواال قتصاديةواال السياسية واملعنوية اديةامل مشارهبا اختالف على أبوابه
 والتسرع االرجتال عن والبعد احلضارة، سرطان الفساد ألن  . واألخالقية
 الشرع نقائض سائر ودروب الزيغ مسالك ألهنا ،الالمسؤولة والسبهاللية

 للحق مضمارا األخرية هذه تكون حيث من واحلرية والعدل كالشورى  والشرعية
 للوجود ومربرا احلياة ميادين خمتلف يف املثمر اجلماعي اإلطار يف بالواج يف

 . للناس أخرجت أمة خري ألجيال الشامل الكوين املوجود خلري واجلماعي الفردي

 للتجديد املانع األبله والتقليد العمياء الطاعة مطبات يف الوقوع حماذير (هـ
 خارج كان  ألي   عصبية من ةاملشروع غري األغراض لتقبل السهل احلرة ةر واملباد

 االختالف وآداب الشرعية السياسة آلفاق املضيقة والعنصرية الكلية، املقاصد
 كما  عنه املنهي وهو والفتنة، التنازع إىل املفضي اخلالف وليس للتنوع املطلوب

 .رحيكم وتذهب فتفشلوا تنازعوا وال: تعاىل قوله يف جاء

 انطالقا اجلزائرية الدولة بعث على قدرواأل واألمكن األصلح البديل ومادام
 والرقي للتطور قابليته مع لإلمجاع حمقق ابعتباره نوفمرب أول نداء منوذج من

 ابعتبارها واألخوة واملساواة واحلرية العدل دولة مواصفات أهم على واشتماله
 ،الرسايل األداء وجودة احلضاري الرقي دولة والكرامة العزة دولة ،األحرار دولة
 حدد وقد وشرعيا، وإجرائيا مبدئيا التحقيق املمكنة الشروط من ذلك غري إىل

 املشكلة تشخيص من كال  أهنينا قد هللا حبمد فنكون مانعا جامع حتديدا منهجيا
 . واملعنوي املادي ،والوجودي احلدودي ببعديهما ،واحلل
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 ةخط لتطبيق مشرتكا جهدا يكون أن يعدو ال فهو اإلجرائي اجلانب أما
 واعدة واعية مجاعية مواقف من إجرائيا فعله ينبغي ما إطار يف حمددا احلل

 السيادة ذات املستقلة العادلة اجلمهورية وبعث النظام بتغيري ابدء مشروعة
 والعملية واألخالقية الشرعية األسس على واجلماعية الفردية للحرايت الكافلة

 الشروط وفق العصرية الدولة مؤسسات من مؤسسة كل  لوضع التكنولوجية
 مؤسسات مجيع بني انجع تكاملي إطار يف دستوراي حتديدا احملددة الوظيفية

 وحسن األداء جودة لضمان االختصاصات بفصل تتمتع اليت اجلزائرية اجلمهورية
 ضوء يف العسكرية املؤسسة ومهنية القضاء كاستقاللية  التدبري وجودة التسيري

 شعبنا أجيال لطموح املناسبة الناجحة األمم جتارب ضلوأف املريرة ةاألربعيني جتربة
 . األيب  

 تبقى معقولة، نبيلة وأهداف مشروعة، غاايت جمرد يبقى ذكر ما كل  لكن
 حتول ليتا الفعالة الشريفة ابلوسيلة إال الناس واقع يف تتحقق لن ورق على حربا

 تردد رائع كإجناز  داألجدا به يسعد معاشا واقعا السامية واملبادئ النرية األفكار
 شجاراأل ظالل حتت وأانشيد الدافئة األسر أحضان يف األجيال براعم أصداؤه

 فضاءات يف املتألقة اجلامعات أرجاء وعرب واملعاهد املدارس أفنية يف ةقالوار 
 الراقية، احلضارة وازدهار الكرمية احلياة رفاهية آفاقها وتبلور الالحمدودة، املعرفة
 للبشرية رمحة جتعلها اليت الصحوة تلك الرسالية، األمة حوةص هامتها وتتوج
 .مجعاء

 إهنا احلضاري؟ الرسايل اإلجناز هذا وسائل من ترى اي الوسيلة هذه هي ما
 .والسالم ةالصال نبينا وعلى عليه سليمان سيدان خامت ليست ابلتأكيد

 احلل حتقيق على مجيعا للتعاون عني فرض مبوجب األمة جتنيد عملية إهنا
 دون مجاعي سياسي عملو  صحيح علمو  وحزم صادق إبميان عليه املتفق
 .التكالن وحده وعليه السبيل سواء إىل املوفق وهللا ،توقف
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 واللقاء سبيله يف ابلشهادة الفوز سبحانه رجوهأو  اجلميع، عون يف هللا كان  
 هللا رجف بعد الدنيا هذه يف قريب عن أو والصاحلني والشهداء الصديقني مع بكم

 فارس القدس انتفاضة شبلمؤخرا  مناعل   كما  اليقهر، الذي للحق ونصره وفتحه
 . عودة

 .املستعان وهللا ،مقل   جهود من به أشارككم أن ميكن ما أهم تلكم 
 .والسالم
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 ئيسلنائب ر  واقف األخريةاملو  توجيهاتال من مقتطفات
 لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة

  احلاج بن علي الشيخ
 

 الرحيم، الرمحن هللا بسم

 وبعد، املرسلني، سيد على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 

 األخوات، أيتها اإلخوة، أيها

 ذك ر بوتفليقة، السيد إىل 1999 جويلية 31 بـ املؤرخة رسالته يف
 يرى الذي ثورو  ديفد األمريكي املفكر مبقولة احلاج بن علي الشيخ

 ظلما، واحد شخص اعتقال على تتجرأ ليتا احلكومة ظل يف»  أن  
 «. السجن إال مبكان احلق لناصر ليس

 اإلسالمية اجلبهة ومناضلي إطارات إخواننا، من والكثري مؤمتران نعقد  إننا
 .غائبون لإلنقاذ،

 ومنهم. والشهداء الصديقني مع هللا شاء إن وحنسبهم احلياة، فارق من منهم
 اليت احملن لتحمل   ابلصرب عليهم مين   أن هللا لفنسأ. الظلم سجون يف يقبعون من

 .هلا يتعر ضون
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 من حمروما يزال ال الذي عباسي املدين الشيخ حزبنا رئيس هؤالء بني ومن
 خطريا تدهورا الصحي وضُعه يعرف الذي احلاج بن على الشيخ وانئبه حريته،
 .يوم بعد يوما سوءا تزداد اليت اعتقاله ظروف نتيجة

 مؤمتران فإن   عباسي الشيخ مداخلة بسماع تعاىل هللا فضلب سعدان وإذا
 الذي احلاج بن على الشيخ وتوجيهات نصائح من ُحرم قد الشديد لألسف

 .توصف ال عزلة العسكرية الطغمة عليه ُتطب ق

 

 األخوات، أيتها اإلخوة، أيها

. قلوبنا ويف اجلبهة، يف شيخاان هبا حيظى اليت اخلاصة املكانة تعلمون إنكم
 مقتطفات مسعنا الذي خطابه عرب هذا مؤمتران يف حاضر عباسي الشيخ ومثلما

 آلخر مقتضبة قراءة عرب احلاج بن الشيخ ملسامهة اجملال نفسح حنن فها منه،
 اختذها واليت والدولية، الوطنية القضااي من العديد حول املش رفة ومواقفه توجيهاته
 .حمالة ال ستكلفه انتك  الذي الباهظ االنتقامي للثمن متجاهال

 - هللا بفضل - بلغتنا فلقد هذا مؤمتران شعار من جزء هي الوحدة أن   مبا
: فقال القضبان وراء من إخوانه إىل وجهها األسري شيخنا من وصااي نصائح

 متحدون وحنن يقمعنا أن النظام استطاع لقد. مابينكم يف الرتاشق عن توقفوا »
 على حث   كما«. مشتتون الشديد لألسف اي وحنن يقمعنا اليوم هو وهاهو
 أليس»: فقال الداخلي، التناحر بدل واخلصوم األعداء صوب األسهم توجيه

 حول مقاالت يف الصحف عرب أقالمكم فتشهروا هللا تتقوا أن بكم األجدر
 «حيارهبا؟ ملن والتصدي املسجد رسالة وحول واملسجونني واملشردين املفقودين

 نشهد الذي الوقت ويف هذا، مؤمتران لشعار الثاين طرالش الثبات، عن أما
 إزاء الصلب الشيخ موقف جاء اآلخر، البعض وختاذل منا البعض وهن فيه
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 والتعبري الرأي حرية يف حقنا عن –تعاىل هللا بعون – نتنازل فلن»: فقال ذلك
 من وطاعة القرابت من قربة نراه الذي السياسي العمل وكذا إليه والدعوة عنه

 من تغيييب أراد وملن»: املاضي العام صدر بيان يف أضاف كما« .الطاعات
 نسفت ولو ريب به أمرين عما أقلع ولن السياسة أترك لن إنين فأقول الساحة

 «.نسفا

 العزم هذا قوة من والوسائل احلرية من به ننعم ما كل  ورغم اليوم حنن فأين
 من عقد منذ موحشة زنزانة يف وقابع األمر ين يذاق لشيخ الرؤية هذه ووضوح

 .الزمن

 الوطن، من أخرى ومناطق القبائل بالد يف جرت اليت األحداث خيص وفيما
 تستغل مل لكوهنا وأتسف االنتفاضة تلك شرعية على أكد احلاج بن الشيخ فإن  

 كان  الذي اجلزائري الشعب طرف من الالئق الدعم جتد ومل املناسبة ابلطريقة
» : اخلصوص على وقال. ابخلري  عليه تعود لعملية القةانط اختاذها إبمكانه
 نص   ملا وفقا   تستغل مل القبائل منطقة شهدت اليت األحداث أرى أن يؤسفين

 وقد كما« .املسلمني علي خري ابدرة لكانت وإال   رسوله، وسنة هللا كتاب  عليه
 املشاركة يف ددتر  ملا طليقا كان  لو أنه وقال الظلم ملقاومة قاموا ملن مناصرته أعلن

 .لالستبداد املناهضة التظاهرات كل  يف

: أهنا احلاج بن الشيخ يرى اجلزائر يف األخرية التشريعية االنتخاابت وعن
 صر ح كما  متعفن ونظام مريضة عدالة ظل يف دامت ما تغيري أي   حتدث لن»

 ثالثني بعد إال تتحسن أن ميكن ال العدالة أن   فقال نفسه النظام رئيس بذلك
 عشرين بعد إال تتحسن  لن العدالة أن   املزعوم العدل وزير قال وكذالك سنة،
 قال اليت التزوير ظاهرة عن مبعزل ليست االنتخاابت هذه أن   وأكد ،«سنة
 اليت البدائل من بديل إقصاء منها كثرية  طرقا االنتخاابت لتزوير إن  »: عنها

 واألفراد املرتشحة الكتل لىع والتضييق رجاهلا، الختيار ويطمح الشعب يريدها
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 عما احلاج بن تساءل كما« .العظيم وميله اإلعالم نزاهة وعدم السواء، على
 أنتم»: قائال املرتشحني فخاطب االنتخاابت هذه مثل من املواطنون يستفيده

 بوعودكم ستوفون هل ، انتخبوكم إن كثرية  أبشياء وتعدوهنم الناس جتمعون الذين
 حني األمة أن نعلم وإننا ألهلها احلقوق وتعطون الربملان يكراس  إىل تصلون حني

 «مرارا؟ ذلك وقع كما  وتضرب حتاصر لذلك وخترج حبقوقها تطالب

 يكتفي ال حيث مبوقفه، أخرى مرة الشيخ يتميز فلسطني، قضية وعن
 بـ مؤرخة رسالة يف بوتفليقة السيد يطالب بل كغريه،  والتنديد الشجب ببياانت

 له يتسىن حىت سراحه إبطالق ،2002 أبريل 14 لـ ملوافقا 1423 صفر 1
 يف إخواين نصرة يف املسامهة املرة هذه أحببت وعليه» : فلسطني يف إخوانه نصرة

 الغايل ابذلني وبالدهم املقدس بيت عن يدافعون وهم معهم أقف وأن فلسطني
 نكا  وقد ، أيضا   هذه من متنعين أضنك فما  ، والنفيس والنفس والرخيص

 يف أهلها ليشارك السجون فتحوا خارجي خطر دامههم ما إذا املسلمني حكام
م إلكمال إليها يعودون مث والوطن الدين حوزت عن الدفاع  يعفي أو مدهت 
 «.عنهم

 

 الحظتموه كما  - الذي احلاج بن الشيخ مواقف من مقتطفات هذه كانت
 شعبنا آلالم ذلكك  بل فقط، حزبنا ألوضاع زنزانته غياابت من يكرتث ال  -

 .اإلسالمي العامل وملآسي

 الشيخ يعيشها اليت للمعاانة قبل ذي من أكثر نكرتث أن حنن بدوران واآلن
 .«األحياء قرب» يسميها اليت والطغيان الظلم زنزانة داخل احلاج بن

 ابستمرار العامل تذكري أجل من الطيبة املبادرات من عددا هناك أن   صحيح
 اجلزائر يف االنقالبيني على وللضغط لشيوخنا الالشرعي التعسفي االعتقال
 اإلنرتنت، موقع على لندن يف إخواننا وضعه الذي امللف مثل سراحهم، إلطالق
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 املشر فة واملواقف املتحدة، لألمم اإلنسان حقوق بلجنة احملامني بعض واتصال
 .اإلنسان حقوق ماتظومن الشخصيات من العديد بصددهم اختذها اليت

 الفعلي الضغط ابستطاعته الذي املستوى دون تبقى املبادرات هذه نولك
 .العسكري النظام على

 يف بتقصريان نعرتف أن لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة أعضاء بصفتنا علينا وجيب
 نصائحه يف يقول حني احلاج بن الشيخ فيه يشاطران الذي الرأي الصدد، هذا

 : 2001 أوت 7 لـ املوافق ،1422 األوىل مجادى 17 بـ املؤرخة ووصاايه

 معي كان  من مينع الذي من: وأقول نفسي مع متسائال   عديدة مرات أقف»
 واحد رجل وقفة والوقوف بلكور حي إىل التوجه من العسكري البليدة سجن يف

 من: نفسي يف أقول بل ؟ حدث ما حدث لو حىت عباسي الشيخ برؤية فطالبوا
 خباطري ومتر ـ علي؟ أخيهم بزايرة ليطالبوا البليدة إىل اجمليء من هؤالء مينع الذي

 « .اخلواطر

   

 األخوات، أيتها اإلخوة، أيها

 والدولية الوطنية املبادرات من حقيقية محلة وتطبيق لتنظري األوان آن لقد
 يف وعمل تفكري خلية ينشأ أن مؤمتران على ويتعني  . شيوخنا حترير إىل هتدف

 . امليدان هذا

 

 األخوات، أيتها ة،اإلخو  أيها

 حامسة بقرارات منه خنرج وأن مؤمتران يوفق أن وتعاىل سبحانه هللا ندعو
 ابلكلمات شيوخنا إىل التوجه املؤمتر أشغال هناية يف بوسعنا يكون وأن ومسؤولة
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ها عل منا اليت  اجلبهة عباس، اي علي اي»: اجلزائر يف الشعبية األحياء شباب إاي 
 .«الابس راهي

 

 .وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
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 تدخل رئيس احلكومة اجلزائرية األسبق

 األستاذ عبد احلميد براهيمي
 

 .هللا رسول على والسالم والصالة الرحيم الرمحن هللا بسم
 

 ،وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم األعزاء إخواين

 مؤمتر ،لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة مؤمتر انعقاد فرصة ،الفرصة هذه أغتنم
 الظروف أن   ألقول قصرية بكلمة أتقدمو  هللا رمحه حشاين القادر عبد الشهيد

 تقهقر نالحظ حيث جماالت عدة يف حقيقية مأساة هي اجلزائر تعيشها اليت
 .األخالقي حىتو  الثقايفو  االجتماعيو  االقتصادي اجملال يف لألوضاع تدهورو 

 احللول اقرتاحاتو  عروفةم فالتحليالت ،التحليل جمال ليس اليوم اجملال
 رفض 92 عام انقالب منذ اجلزائر يف القائم الظامل النظام لكن ،أيضا معروفة

 حاولوا أهنم غري ،سياسية أزمة األساس يف هي اليت اجلزائرية لألزمة الشامل احلل
 .الشعب معاانة حساب على ابلدمو  ابلقوة حلها

 توجد ال حيث مظلم البالد تعيشه يذال احلايل الظرف أن   أعتقد لكن
 معظمها حاليا املوجودة الكثرية األحزاب األسف مع .مستقلة سياسية أحزاب

 املخابرات رجال أن   درجة إىل خطري فالوضع .العسكرية املخابرات صنع من
 الوقت نفس يف أهنم إال ،الستار وراء من البالد ونيسري   الذين هم املعروفني
 اجلنراالت أن   مفادها الداخل من اتمعلوم جاءتنا فقد، نو قلق نو مضطرب

 .مستمر قلقو  خوف يف املتقاعدين
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 ،إخواين

 قاهلا فقد اإلسالم عن العروبةال و  العروبة عن اإلسالم يفصل ال اجلزائر واقع
 الصراع فإن   لذلكو ، هللا رمحه ابديس بن احلميد عبد الشيخ اجلزائر عالمة هاأكد  و 

 ال أن جيبو . أساسا حضاري صراع ،يناتالتسع منذ خاصة ،اجلزائر يف القائم
 احللول يف نفكر أن جيب ،ملشاكلنا احللول عن نبحث مث النظام يسقط حىت ننتظر
 التدابريو  املبادئ برازإل البالد مستقبليف  التفكريو  النقاش نوسعوأن  الغد قبل اليوم

 .وقت مسألة أصبح الضال الفاسد النظام سقوط ألن  ، العملية

ال بد أن أيخذ  بل فقط اجلزائر النقاش هذاو  احلوار هذا شمليوجيب أن ال 
 للمجموعات االعتبار نرد نأب التذكري هنا وجيب .اخلارجي العامل بعني االعتبار

 التعاون لسب إجيادعلينا و  ،اإلسالمي العاملو  العريب العامل بذلك نعينو  اجلهوية
 ،سبتمرب 11 أحداث بعد خاصة املاضية التجربة من الدرسو  العربة أنخذ حىت

 املغرب يف إال وتكتالت جهوية جمموعات يف ظمتني العاملأن   نالحظ حيث
 .اجملال هذا يف كبري  أتخرو ختلف فهناك األسف مع العريب العاملو  العريب

 املوضوعية األسباب إىل تشري املعطيات كل  ،العريب للمغرب ابلنسبة
 األقل على وجيب .السيادة غيتل شاملة سياسية وحدةل نقول ال حىت ،للتقارب

 ،واحدة غةللوا ،واحد فالشعب ،اجملاالت كل  يف تنسيقية أن نقوم إبجراءات
 تربط اليت العائليةو  األسرية الروابط على زايدة ،واحدة غرافيةاجلو  ،واحد تاريخوال

 التونسية-اجلزائرية احلدود بني أنه نرى حيث املغاربية الشعوب أبناء بني
 اجلزائرايتو  التونسيات من اآلالف عشرات بل آالف يوجد غربيةامل-اجلزائريةو 

 .ةطخمتل أسر يف نيعش واملغربيات

 وأشار إىل جديد بن الشاذيل عن نزار خالدحتدث اجلنرال  املاضية السنةيف 
 يف رأيك ما» :فينيالصح أحد سأله ملاو  .احمللي السياسي اجملال يف معني فكر
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 أفشلنا هلل احلمد لكن ،سارق غريو  نظيف نهإ»: أجاب ،«؟جديد بن الشاذيل
 .خطري كالم  هذا .«العريب املغرب احتاد لتأسيس مبادرته

 املغربو  تونس يف إخواننا مع ابلتنسيق عمل يف التفكري من بد ال لذلك
 .اإلسالميةو  العربية اجملموعة ضمن كذلكو 

 السنوات يف الندوات بعض حضور فرصة يل أتيحت مناسبات عدة يف
 عرب مفكرين بعدة التقيت حيث بريوت يف األخرية الندوة خاصةو  خريةاأل

 يعلقون الوقت نفس يف أهنم إال ،اجلزائر يف حيدث ملا أملهمو  أسفهم عن يل أعربوا
 بفضل سيادته اسرتجاع أجل من يكافح الذي اجلزائري الشعب على كبرية  آماال

 اجلزائري الشعب خيرجو  النظام هذا يسقطسو  ،خيوضه الذي الصعب الكفاح
 الظاهرة تعم أن املفكرون هؤالء يتمىنو  ،ميثلهو  حيكمه من خيتارو  بقوة امنتصر 

 يفو  فاس يف املفكرين من كثري  من الكالم هذا مسعت .كله  العريب العامل اجلزائرية
 .اجلزائر يف الوضع تغيري يف كبري  أملهمو  مناسبات عدة يفو  لندن يفو  بريوت
 العامل يف جيري ما على نظرة إلقاء من بد فال احمللية وراألم على نقتصر ال حىتو 
 من كثري  صرح حيث الشيوعي النظام سقوطو  1989 برلني جدار سقوط منذ

 يف الحظنا حيث اإلسالم هو للغرب اآلن العدو أن   يهود منهم املفكرينو  الكتاب
 مأهن الدويل النقد صندوقو  الدويل البنك أدبيات يف حىت 1991 و 1990 يعام

 فتحو  االنطالقة كانتو  .مواجهته من بد الو  العدو هو اإلسالم أن   عن يتحدثون
 لإلسالم اليوم العدو .سبتمرب 11 أحداث هي الصراع هذا يف جديدة مرحلة

 .جدا واضح املسلمنيو 

 ،هذه العوملةو  العامل يف جيري ما االعتبار بعني األخذ كجزائريني  علينا ولذلك
، العاملي االقتصاد على أمريكا هيمنة أو العاملي االقتصاد ةن  ك  أمر   احلقيقة يف هيو 

 اجلديدة الليربالية على بريطانيا يف اتتشرو  ريغن اتفاق بعد أساسا انطلقت
 الذي اإلله هو السوق أن   أي ،شيء كل  حيدد الذي للسوق الرجوعو  للسوق
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 اآلن ىلإ همو  العامل على للهيمنة فقط مصاحلهم هو الواقعو  العامل يف يتحكم
 الفقرية الدول ون منعلجيو  الثالث العامل موارد دخول مينعون إدارية بقراراتو 

 يف ازدادت هيمنةهنا إ .يشاءون كما  فيها يتصرفونو  الغربية للبضائع اسوق
 الذي الدويل النقد صندوقو  الدويل البنك سياسة بفضل األخرية السنوات

 البلدان خاصة الغرب مصلحة يف مادائ هيو  اجلديدة الليربالية القيود هذه يفرض
 
ُ
 .دينةامل

 الغرب وضعية يوافق سياسي خبطاب ليس املشكل هذا مواجهة من بد الو 
 العربو  الدروس أنخذ أن جيب .ابلتجربة لكن، و الغرب يف عامة املصداقيةو  فقط

 مبادئناو  خبطتنا اإلميانو  القوة جندد حىت 2001 سبتمرب 11 منذ اآلن جيري امم
 . هللا شاء إن ،عامة بصفة

 un) شاملة خطة نضع ألن الوقت حان أنه نقول ،ابختصار ،كذلك

projet de société) االجتماعيو  االقتصادي اجلانب تشمل اجلزائر يف 
 القيمو  السنةو  القرآن يف املعروفة اإلسالمية املبادئ على بناء ذلكو  ،الثقايفو 

 العريب العاملو  العريب املغرب االعتبار بعني أنخذو ،سليم جمتمع لبناء القرآنية
 .واحد آن يف اإلسالمي العاملو 

 ال لكن يطول أن ميكن الظلم ألن   ،سننتصر هللا شاء إن ناإن واعتقادي
 أن   القرآن يف مناعل   سلمو  عليه هللا صلى الرسولو  .األبد إىل يستمر أن ميكن
 حنفظ أن فقط ليسو  املعاملة الدين، و واجب كذلك  العمل لكنو  ،واجب الصرب
 . ندرسه أو القرآن

 .بركاتهو  هللا ورمحة عليكم السالمو  التام النجاح املؤمتر هلذا وأمتىن
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 العاملية العدالة منظمة إدارة جملس عضو تدخل

 عليلي العريب السيد
 

 الرئيس، سيدي

 املؤمترون، السادة أيها

 عليكم، السالم

 

 العدالة منظمة هتمدعو  على املؤمتر هذا منظمي إىل أوال ابلشكر أتقدم
 هاوتعريف منظمتنا لتقدمي الفرصة وإلعطائي« فارساليسينو أ سيايجوست» العاملية

 .هذا املوقر مجعكم أمام

 

 املؤمترون، السادة أيها

 6 يوم أسست حكومية غري دولية مةظمن هي« فارساليسينو أ سيايجوست»
 .اهلولندية الهاي مبدينة مقرها ويقع 2001 مايو

 عرب اإلنسان حقوق ومناضلي منظمات« فارساليسينو أ اسييجوست» تضم
 على والعمل والذود الرتقية أجل من جهودهم ظفر إىل يسعون الذين العامل

 .العامل يف واألمن السالم أساس هو ذلك ألن   والعدالة، احلرية آمال حتقيق

 لضحااي االعتبار وإعادة دعم إىل أساسا هتدف« فارساليسينو أ سيايجوست»
 األخص وعلى خمتلفة، نشطات عرب وذلك اإلنسان حلقوق اخلطرية قاتاخلرو 
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 ضد واجلرائم احلرب كجرائم  اخلطرية اجلرائم يف هبم املشتبه ضد القانونية املتابعة
 وكل العنصري زيوالتمي والرق واالغتصاب والتعذيب اجلماعية واإلابدة اإلنسانية
 .لدويلا اجلنائي القانون يف كجرائم  املصنفة اخلروقات

 القيم عن الدفاع إىل« فارساليسينو أ سيايجوست» أيضا هتدف كما
 العاملية االتفاقية عليها تنص اليت تلك منها وخاصة وترقيتها، األساسية اإلنسانية

 بني اجلسور مد على أيضا« فارساليسينو أ سيايجوست» تعملو . اإلنسان حلقوق
 حقوق ختص اليت املشرتكة القيم ترقية وكذا القضائية والتقاليد الثقافات خمتلف

 .العاملية اإلنسان

 

 املؤمترون، السادة أيها

 االعتبار وإعادة اجلرائم أخطر ضحااي به خنص الذي الدعم خيص ما يف أما
 برفع« فارساليسينو أ سيايجوست» تقوم إذ القضائي، الدعم يف أساسا فيتمثل هلم

 .الضحااي تعويضو  رمنياجمل حماكمة تتسىن حىت القضائية املتابعات

 .والدويل واإلقليمي احمللي: الثالثة املستوايت على منظمتنا وتنشط

 جهودها« فارساليسينو أ سيايجوست» تركز والوطين، احمللي الصعيدين فعلى
 : على الدول خمتلف محل أجل من

 اإلنسان حبقوق املتعلقة الدولية واملعاهدات املواثيق إىل االنضمام 
 ؛الدويل اجلنائي القانون وكذلك احلروب ثناءأ اإلنساين والقانون

 للحقوق اخلطرية اخلروقات لتجرمي تشريعية إجراءات اختاذ 
 ؛لحرايتلو  البشرية للنفس األساسية
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 من والشهود للضحااي فعلية محاية لضمان تشريعية إجراءات اختاذ 
 ؛االنتقامية العمليات

 حلقوق ريةاخلط اخلروقات لضحااي االعتبار إلعادة مراكز إنشاء 
 ومسعفني نفسانني وأطباء أخصائيني أطباء وتكوين اإلنسان

 ؛الضحااي هبؤالء التكفل أجل من وخرباء اجتماعني

 وعائالهتم لضحاايل الدعم أشكال كل  إيصال على احلث. 

  تستخدم« أنوفارساليس جوستسيا» فإن   والدويل، اإلقليمي الصعيد على أما
 حلقوق واألمريكية األوروبية نيكاحملكمت) اإلقليمية اإلنسان حقوق آليات كل

 الدولية العدل وحمكمة اإلنسان حلقوق املتحدة األمم كلجنة) والدولية( اإلنسان
 حلقوق اخلطرية اخلروقات ضحااي لصاحل اإلنسان حقوق وترقية لدعم( بالهاي
 .عليها والشهود اإلنسان

 بني نالتعاو  أشكال كل« أنوفارساليس جوستسيا» أيضا تشجع كما
 .اإلنسان حقوق عن الدفاع منظمات خمتلف

 

 املؤمترون، السادة أيها

 جوستسيا» فإن   عنها والدفاع املثلى اإلنسانية القيم ترقية خيص ما يف أما 
 السالمة يف واحلق احلياة يف كاحلق  األساسية احلقوق أبن   تؤمن« أنوفارساليس

 مجعاء، للبشرية مشرتك إرث هي األساسية احلرايتيف واحلق  والعقلية اجلسدية
 خاصة احلقوق تلك محاية أجل من« أنوفارساليس جوستسيا» تناضل ولذلك

 اليت والتبسيطية الرتبوية النشاطات كل  يف تساهم كما  القضائية، اجلبهة على
 . احلقوق هذه ترقية إىل هتدف
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 أجل من التحسيسية احلمالت بشن منظمتنا تقوم األمر استلزم وكلما
 والتبادل احلوار أشكال كل  وتدعم تشجع كما  السلم، وإحالل القضاء ةاستقاللي

 .املشرتكة اإلنسانية القيم أساس على القضائية والتقاليد الثقافات خمتلف بني

 املادي الدعم على« فارساليسينو أ سيايجوست» ترتكز األهداف هذه ولبلوغ
 لكل حد ولوضع للجميع عادل قضاء إقامة إىل يسعى من لكل واملعنوي
 .والالعقاب التمييز أشكال

 

 املؤمترون، السادة أيها

  مراجعة عليكم أقرتح منظمتنا خاضتها اليت القضائية املعارك أوىل من كعينة
 وزير نزار، اجلنرال ضحااي أحد ييبلعر  إلياس ملؤلفه «نزار سجون يف» كتاب
 لدميقراطيةا اجلزائرية لجمهوريةل السابق للدولة األعلى اجمللس وعضو الدفاع

 االتصال ميكنكم املعلومات من وملزيد. 1992 يناير انقالب غداة الشعبية
 :اإللكرتوين الربيد عرب مبنظمتنا

justitia_universalis@altavista.nl 
 

 الكامل النجاح وأمتىن اإلصغاء حسن على الكرام ساديت أشكركم وأخريا
 .عليكم والسالم هذا ملؤمتركم
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  يف املؤمتر تدخالتبعض ال 
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 .إ.إ.ج للـ الربملانية البعثة رئيس خطاب نص
 هدام الدين نصر أنور السيد

 

 .العظيم العلي ابهلل إال قوة وال حول وال نستعني وبه الرحيم الرمحن هللا بسم

 . الظاملني على إال عدوان وال للمتقني والعاقبة العاملني رب هلل احلمد

 املرسلني هوإل العاملني، رب له، شريك ال وحده هللا إال هإل ال أن وأشهد
 . واألرضني السموات وقيوم

 اهلدى بني الفارق املبني، ابلكتاب املبعوث ورسوله عبده حممدا أن وأشهد
 .واليقني والشك والرشاد، والغي والظالل،

 رزقناوا ورمحة، وهدى ونورا إماما لنا واجعله العظيم ابلقرآن ارمحنا اللهم
 وبعد، آمني،  ونواهيه أوامره إقامة على اللهم وأعنا تالوته،

 

 إسم حتت املنعقد لإلنقاذ اإلسالمية جبهتنا مؤمتر يف املشاركون اإلخوة أيها
 .وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم حشاين، القادر عبد الشهيد أخينا
 

 هتناجب إطار يف السياسي جهادان مسرية من الدقيق الظرف هذا يف
 هبا نرفع وأعمال مواقف من اجلزائري شعبنا منا ينتظره وما لإلنقاذ اإلسالمية

 من الكرمية ابآلية وأايكم نفسي أذكر وجل، عز هللا إىل منا تقراب عنه، الظلم
 . الصادقني مع وكونوا هللا اتقوا آمنوا الذين أييها: التوبة سورة
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 االخوة، أيها

 غداة إخواننا به مر الذي الوضع عن دقة يقل ال دقيق، بظرف فعال منر إننا
 بن وعلي عباسي املدين الشيخني اإلسالمية، جلبهتنا األصلية القيادة إعتقال
 بعض يف اجلاد الفصل منا يتطلب ظرف إخواننا، ومجيع أسرمها هللا فك احلاج

 تقرير من شعبنا متكني أجل من نظالنا طريق يف عثرة حجر تقف اليت املسائل
 ظرف ومؤسساهتا، ودولته بلده على وسيادته وكرامته حريته واسرتجاع همصري 

 السياسىي العمل آداء حتسني قصد ومصريية حامسة قرارات إختاذ منا يتطلب
 شعبنا على كبرية  إنعكاسات له يكون أن شأنه من الذي األمر جلبهة، ا داخل

 .اجلزائري

 سعيد حممد الشيخ الشهيدان به مر الذي ذلك عن دقة يقل ال وضع إنه
 ومنهم حنبه قضى من منهم الزمومها، الذين اإلخوة وابقي حشاين القادر وعبد

 اخلط على احلفاظ عاتقهم على اختذوا حيث تبديال بدلوا وما ينتظر من
 . وأمتنا لشعبنا والوفاء للجبهة األصيل

 من الصف ووحدة احلق على الثبات منا حتتاج اجلزائر وضعية خطورة إن  
 آمنوا الذين هللا يثبت: إبراهيم سورة يف هللا يقول. وشعبنا بلدان إنقاذ لأج

 ما ويفعل الظاملني هللا ويظل اآلخرة ويف الدنيا احلياة يف الثابت ابلقول منكم
 .يشاء
 

 االخوة، أيها

 الـ خاضته الذي اجلزائري الشعب مصري تقرير أجل من السياسي الصراع إن  
 يف احلاكم الفريق دفع املستبد العسكري النظام ضد اضيةامل العشرية يف. إ.إ.ج

 مستلبة عصابة من أكثر ليس فهو: احلقيقية طبيعته عن الكشف إىل البالد
 وال اجلزائري للشعب والعرقية واألخالقية احلضارية ابألبعاد عابئة غري حضاراي
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 إىل االنتماء أضحى وقد. اإلسالم وهو أال لشخصيته األساسي ابملقوم
 وهيكلة توجيه ديناميكية يف املهيمن العامل هو اإلسالم لقيم العداء يديولوجيةأ

 .للبلد  واالقتصادي السياسي املسار يف املشاركة ويف الدولة مؤسسات

 خيار على اإلنقالب منذ تفاقمت اليت األزمة اجلزائرية، جذوراألزمة إن  
 أساسا وترتبط د،البال استقالل غداة إىل تعود ،1992 يناير 11 يوم الشعب
 ما الفرتة طيلة احلكم مفاصل على املستولية األيديولوجية األقلية تلك أن   بـكون

 إقتصادية تبعية حنو اجلزائر لدفع رهيب خمطط تنفيذ على عملت االستقالل بعد
 .الغرب لبالد وعسكرية وثقافية

 :أهنا هو الشعب عن املعزولة األقلية تلك جنته ومما

 هبا هللا حبا اليت اخلريات وهنبت الدولة سساتمؤ  على استحوذت 
 بلدان؛

 واملدرسة كاألسرة  املدين، اجملتمع مؤسسات على وتسلطت 
. إخل النقاابت، و واجلمعيات واإلعالم والصحافة والسجد
 مبهامها؛ القيام عن تعجز جعلها الذي األمر حريتها وأفقدهتا

 ومهشت نوفمرب، أول مبادئ عن وختلت اإلسالم قيم وحاربت 
 القرآن؛ لغة وعرقلت األمازيغية

 سطحية سياسية إبصالحات القيام حماولتها يف فشلها وبعد 
 الدولة، مؤسسات على هيمنتها على احلفاض خالهلا من أرادت

 وحو لتها السياسية املنافسة يف واألمنية العسكرية املؤسسة أقحمت
 تلك أمسته ما أجل من الشعب ضد وإرهاب قمع مؤسسة إىل

 النظام، استقرار وعن الدولة عن ابلدفاع األيديولوجية ألقليةا
 .الكثري البالد كلفت  اليت الدامية احلرب يف متسببة
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 اإلخوة، أيها

 لإلسالم، منهم احملارب العلمانيني جناح دسائس نتيجة هو بلدان وضع إن  
 بابالنقال للقيام واألمنية العسكرية املؤسسة وأل بت دعت اليت الشرذمة تلك

 وديسمرب 1990 نجلوا التارخيية االنتخاابت يف الشعب رفضها أن بعد املشؤوم
1991 . 

 املشروع ضد أقاموها حرب يف تسببوا احلقريين وحلفاءها الكتل تلك إن  
 تقرير من الشعب متكني إىل الرامية اجلزائرية اإلسالمية للحركة التحرري احلضاري

 وسبعني مائة طيلة افتقدها اليت وسيادته ودولته وكرامته حريته واسرتجاع مصريه
 أحكم حقري عسكري نظام واستبداد حقود فرنسي صلييب استدمار من سنة

 الشعب وحقوق حرايت من فضي ق احلكم مفاصل على والنار ابحلديد قبضته
 .البالد خريات وهنب االسرتاتيجية مصاحله وأتلف

 حلل السبيل فإن وابلتايل ةاألزم سبب هم أهنم ننسى ال أن اإلخوة أيها علينا
 تلك أقامته الذي اإلرهايب النظام إلزالة اجلاد السعي يف يكمن إمنا بلدان أزمة

 أهنا غريه ال هو يراها سياسية سلطة اختيار من شعبنا متكني وابلتايل العصابة
 . مصاحله ختدم

 

 اإلخوة، أيها

 خطرية تتغريا أحدثت ،أبمريكا املفزعة، 2001 سبتمرب 11 أحداث إن  
 داخل املبذولة، اجلهود يعترب أصبح الدويل اجملتمع أن   حيث الدويل الصعيد على
 يف وحقها الشعوب مصري تقرير أجل من اخلصوص، وجه على اإلسالمي العامل

 . إرهابية أعماال يعتربها أصبح السياسية، سلطتها اختيار
 ابلتحالف يسمى ما يف اجلزائر مشاركة غطاء فتحت لبلدان، وابلنسبة وهكذا،

 حتريضه يواصل لإلسالم احملارب العلمانية جناح نرى اإلرهاب، حملاربة الدويل
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 مبادرات وإفشال  القمع سياسة هنج يف لالستمرار احلرب جمرمي للجنراالت
 خالل من وذلك الشعب، حق حيق الذي السياسي للحل املتكررة اجلبهة

 من الشعب أبناء خرية شأن من االنتقاص تستهدف شىت استفزازية مناورات
 اجلبهة وأنصار اجلزائرية اإلسالمية احلركة أبناء شأن ومن األشاوس اجملاهدين

 من الشعب متكني طريق يف وإجنازاهتم بطوالهتم وحتريف اخلصوص، وجه على
 .وكرامته حريته واسرتجاع مصريه تقرير

 احلضاري شروعامل ضد الشعواء محلتها من تكثف اليوم نراها العصابة تلك إن  
 ممارستها من ُتصع د وهي. احلضارية وقيمه اإلسالم وضد اجلزائرية اإلسالمية للحركة
 تفريغ على تعمل أهنا كما.  وقيمه ابإلسالم امللتزمني وأبناءان بناتنا ضد فكراي إرهااب

 مستقبل بذلك ُمهددة العصبية، فتنة وزرع إسالمي، حمتوى أي   من الرتبوية املنظومة
 . الوطين وترابنا شعبنا ووحدة الصاعد اجليل

 مفاصل على وحلفائهم االنقالبيني قبضة مواصلة هو احلملة هذه هدف إن  
 االسرتاتيجية الشعب مصاحل وإتالف البالد خريات هنب ومواصلتهم احلكم
 تلك ازدادت وقت يف وتفقره وحقوقه حريته من والتضييق قهره من واملزيد

 .ثراء العصابة
 

 وة،اإلخ أيها

 تعترباملمارسة. إ.إ.ج الـ أن   قبل أكثرمن الدويل اجملتمع نذكر أن اليوم علينا
 واجبها من ترى حيث السمحة، الشريعة مقاصد من احلرة السلمية السياسية

 . غريها على السلمية الوسائل تقدمي

 اجلزائر يف اإلنتخايب املسار إيقاف عن سكوته أن   الدويل اجملتمع تنبيه علينا
 ،1992 مارس 4 يوم ،.إ.إ.ج الـ ابألغلبية، الفائز احلزب حل   قرار وعن

 اعتقاالت رافقته الذي القرار والوالئـي ة، البلدي ة  املنتخبة اجملالس حل   عن وكذلك
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  إىل أد ى هذا املتواطئ السكوت إن   وأنصارها، مناضليها من اآلالف عشرات
 املسل ح الص راع فتيل إشعال إىل العسكري ة الط غمة عمدت حيث حقيقية كارثة
 .الكثري البالد كلف  والذي الفتاك

 رغم اجلبهة، قبل من املتكررة النداءات بتلك الدويل اجملتمع نذكر أن علينا
  واليت األصيل خطها قيادات خمتلف وتصرحيات الرمسية بياانهتا خالل من حلها،
 حل من بد وال سياسية أزمة اجلزائرية األزمة أن   على تشدد زالت وال كانت

 .  فئاته بكل الشعب حق حيق  شامل سياسي

 وبعض اجلبهة أنصار جلوء يكن مل أنه الدويل للمجتمع نشرح أن علينا
 على حيافظوا حىت) السياسية لنشاطاهتم املؤقت والتجميد القوة إىل قياداهتا
 أي يف اجلبهة ذوابن القيادة تلك هدف أبدا يكن فلم: للجبهة السياسي الطابع

 املسلحة القوات تسييس البالد على خطر هو ما بقدر حيث كان،  إطارمسلح
 مل القوة إىل جلوءهم إن   ،(السياسية األحزاب خطرتسليح يكون القدر بذات
 قبل من الشعب على ُسل طت اليت الوحشية وجه يف النفس عن دفاعا إال يكن

 املفضية السلمية رقالط كافة  االنقالبيون هؤالء أوصد أن بعد وخاصة االنقالبني
 . مصريه تقرير يف الشعب حق يثبت عادل حل إىل

 استغَلها ذريعة سوى تكن فلم املفتعلة، قمار قضية خيص فيما أما
 خالل من اجلبهة قيادة إن  . االختيار يف الشعب حق مصادرة لتربير االنقالبيون

 اصلةمبو  واندت املشبوهة العملية بتلك وبشدة حينها نددت حشاين الشهيد
 .االنتخايب املسار

 سجل يف األشاوس اجملاهدين إخواننا بطوالت يكتب أن وجل   عز   هللا نسأل
 وندرة عددهم قلة على صمدوا الذين اجملاهدون هؤالء القيامة، يوم حسناهتم

 تلك قبل من األسلحة أبحدث املدعمة اخلاصة الطاغوت قوات وجه يف ُعدهتم
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 اإلسالمية احلركة يف أبناءه وعلى املسلم رياجلزائ الشعب على احلقودة الدول
 .  وقادهتا اجلبهة أنصار وابخلصوص

 الذين الشهداء كل  الواسعة برمحته يتغمد أن وجل   عز   املوىل ندعو كما
 مصريه تقرير يف وحقه الشعب عن الدفاع أجل من رخيصة أبنفسهم ضحوا

 املصاحل عن اعوالدف الشعب خدمة على القادرة السياسية السلطة واختياره
 .اجلزائر احلبيب لبلدان االسرتاتيجية

 اخلط لقيادات  املتواصلة املبادرات بتلك الدويل اجملتمع نذكر أن علينا
: الشعب حق حيق  سياسي حل أجل من املاضية العشرية طيلة للجبهة األصيل

 احلاج، بن علي الشيخ وانئبه عباسي، املدين الشيخ اجلبهة، رئيس  مبادرات
 الشهيد بقيادة املؤقت التنفيذي املكتب  وكذلك األوىل، القيادة أعضاء قيواب

 وكذا اتجوري، القاسم أبو والشهيد شراطي خيلف والشهيد حشاين القادر عبد
 . رجام الرزاق عبد والشهيد السعيد حممد الشهيد بقيادة األزمة خلية

 شامل سياسي حل أجل من لالنقالبيني خطاهبا بتوجيه تكتف مل اجلبهة إن  
 خالل من الدويل اجملتمع إىل كذلك  اجتهت بل دمائه، وحيقن الشعب حق حيق

 اإلنتخاابت يف املنتخبني اجلبهة نواب  من بعثة ،1992 مارس أول منذ إرسال
 الغرب بالد يف التعريف»: أجل من وذلك ،1991 ديسمرب 26 لـ الربملانية
 النظام أراد اليت اإلعالمية لةالعز  وفك اجلبهة وقضية اجلزائري الشعب بقضية
 .«اجلبهة وقيادة الشعب على فرضها

 األبواب النظام أوصد أن بعد أنه، الدويل، اجملتمع نذكر أن علينا وكذلك،
  مساعيها عن اجلبهة تتخل مل الوطن، داخل من السلمي للحل حماولة كل  أمام

 يف للشعب املمثلة األحزاب جلمع الربملانية بعثتها مبادرة فكانت السلمي للحل
 أجل من» التارخيي الوطين العقد لذلك 1995 يناير يف معهم والتوصل روما
 أجل من» الربملانية البعثة مبادرة وكذلك. «اجلزائرية لألزمة وسلمي سياسي حل
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 الرئيس مع إفرقيا جنوب ويف ستكهومل يف  «اجلزائر يف السالم عن البحث
 .  1996 فرباير يف مندال   نلسون

 وهوالرفض: الطاغويت االنقاليب النظام برد الدويل اجملتمع نذكر أن يناعل
 .  املبادرات تلك لكل املطلق

 احلضارية النظرة تلك على وبناء أنه، الدويل، اجملتمع تذكري علينا كذلك
 اليت للسالم التارخيية الدعوة تلك كانت  اجلزائر، بلدان يف الصراع خيص فيما للجبهة
 إخواننا، ومجيع أسره هللا فك   عباسي املدين الدكتور الشيخ بهةاجل رئيس وجهها

 .اجملاهدين قادة مجيع إىل 1997 سنة يف وجهها السالم إىل دعوة

 وحشية هو السالم إىل الدعوة تلك دعم إىل الربملانية البعثة يف دفعنا والذي
رتكبة تلك اجلرائم

ُ
 ناملناصري خاص بشكل استهدفت واليت الشعب حق يف امل

 .اجلبهة مشروع لتأييدهم جزاء منهم انتقاما للجبهة

 األصيلة القيادة من حكيمة مبادرة شكلت الدعوة هذه إن   نظران، ويف
 يف يساهم موات مناخ توفري شأهنا من كان  صادقة إرادة من صادرة وهي للجبهة

 هفي الفعلية السلطة على املهيمنة األقلية تلك تقم مل لو البالد ألزمة شامل حل
 . خمزي استسالم إىل وحتويلها مدلوهلا من  املبادرة إفراغ على

 دعوة تفسري أساءوا إذ خمٍز، استسالم يف سقطوا إخواننا بعض فإن   ابلفعل
 املدين الشيخني يف واملتمثلة للجبهة الشرعية القيادة جتاوز ومع تلك، السالم
 هدنة النظام جنراالت من احلرب جمرمي مع أبرموا احلاج، بن وعلي عباسي

 ُسجنوا والذين واملغيبني واجملاهدين  والشهداء الشعب حق يف وعار خزي
 . وُهجروا وُشردوا وُعذبوا

 جمرمي اجلنراالت أحد مؤخرا وجودها أنكر اليت الذل صفقة أبرموا إهنم
 .   احلرب
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 اإلخوة، أيها

 أجله من الذي ومشروعها اجلبهة أهداف عن كله  ذلك يصرفنا أن الينبغي
 . أنشئت

 إىل الوصول دون البلد يف إصالحات ألي معىن يكون لن ألنه ونظرا هكذا
 هذا خالل من علينا ينبغي فإنه الشعب، حلق احملق السياسي االستقرار حتقيق
 موقفها يف اثبتة اجلبهة أن   على التأكيد الشعب، حق عن التنازل وبدون املؤمتر،
 .غريها على السلمية الوسائل تقدمي وجوب إىل الداعي

 فيما للجبهة، احلضاري املوقف هذا أن   الربملانية البعثة يف وعي على إننا
 مفاصل على املستولية األيديولوجية ابألقلية أدى قد البلد، يف الصراع خيص
 على فإن  . الربرة اجملاهدين وقدرات عزمية تقدير وسوء فهمه إساءة إىل احلكم
 خنشى ال أننا تدرك أن الشعب على قودةاحل األطراف لتلك يعلن أن املؤمتر
 على عازمون وأننا خنوضها، اليت العادلة والقضية هللا سبيل يف نتمناه بل املوت

 من وأنه والعدل، احلق دولة اإلسالمية، الدولة إقامة أجل من العمل مواصلة
 بكل له فسنتصدى ابلقوة هذا والشرعي الطبيعي حقنا من منعنا على يصر  

 .شرعيةال الوسائل
 

 اإلخوة، أيها

 على اثبتني مجيعا وحنن هللا شاء إن خنرج أن املبارك املؤمتر هذا من ننتظر إننا
 هللا شاء إن منه خنرج وأن. عنها اإلقالع على وعازمني أبخطائنا معرتفني احلق

 البعيد، للمدى واضحة أهداف حول وموحد وجل عز هلل موحد وصف نا
 هذا من هللا شاء إن خنرج أن نريد. واضح يقهاحتق وسبيل والقريب، واملتوسط

 واضح سياسي برانمج لتحقيق حمددة زمنية لفرتة منتخبة وطنية بقيادة املؤمتر
 .التنفيذي الوطين املكتب الشوري اجمللس يراقب ضوئه على املقبلة، للمرحلة
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 اإلخوة، أيها

 ال ائرواجلز  ،1992 يناير 11 لـ املشؤوم االنقالب منذ مرت سنوات عشر
 البلد ميك ن الذي احلل الشعب، حلق احملقق العادل السياسي احلل إىل تفتقر تزال
 ال اليت التحدايت وجتاوز فيها تتخبط اليت األبعاد املتعددة األزمة جتاوز من

 . مواجهتها من مناص

 سياسي حل إىل الوصول أجل من السعي املؤمتر جيعل أن أملنا هنا، من
 .املقبلتني للسنتني السياسي. إ.إ.ج الـ برانمج ولويةكأ  اجلزائرية لألزمة

 إن هللا شاء إن عليكم يُعرض سوف عمل، مشروع لدينا الصدد هذا ويف
 مرحلي سياسي برانمج مقرتح خالله من نطرح املؤمتر، ضروف بذلك مسحت
 :خالله من نطمح

 الدم نزيف وقف أجل من أكثر بفعالية العمل من القيادة متكني 
 عباسي املدين الشيخ أمساه ما ابب الطغمة إغالق نع الناتج

 امليدان إىل الصراع الطغمة وحتويل اإلنتخايب التغيرياإلختياري
  العسكري؛

 ورد شعبنا جراح تضميد من األزمة خملفات معاجلة وكذلك 
 املظامل؛

 أي األزمة، أسباب إزالة من هللا إبذن ميكننا سوف الذي األمر 
 السيادة اسرتجاع طريق يف عثرة حجرة الواقفة العوائق إزالة

 يف املتمثلة األصلية، وقيادهتا اجلبهة حق اسرتجاع مثة ومن للشعب
 اجلبهة قيادات وابقي احلاج، بن وعلي عباسي املدين الشيخني

 اجلبهة، أنصار من واملاليني األصيل واخلط احلق على الثابتة



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

103 

 إنه. الوطن داخل العلنية السياسية املمارسة يف حقهم اسرتجاع
 والفعالة احلقيقية املسامهة أردان إن وضروري وطبيعي شرعي حق
 .فئاته بكل الشعب حق حيق  دائم حل إجياد يف

 املشروع ضد محلتها من كثفت  لإلسالم احملاربة القوى إن   أسلفنا، كما
. 2001 سبتمرب 11 أحداث عن الناتج العاملي الوضع مستغلة اإلسالمي
 الدويل وللمجتمع لشعبنا أبنفسنا نوضح أن قبل ذي من أكثر يلزمنا األمرالذي

: وهو لتحقيقها والسبيل عليها يرتكز اليت واألهداف السياسي برانجمنا أبعاد
 قيم أسسه جمتمعي نظام لتحقيق األمة يد يف كأداة  اإلسالمية الدولة قيام إعادة

 على يرتكز تعددي مدين حكم نظام إقامة خالل من اجلزائر أرض على اإلسالم
 . للشعب والسلطة هلل احلاكمية مبدإ

 

 اإلخوة، أيها اخلتام ويف

 بعض يف اجلاد التفكري علينا سياسي، برانمج أي   حتقيق من نتمكن حىت
 :ومنها تواجهنا اليت التحدايت

 من األيديولوجية األقلية وضعته الذي اجلدار لكسر السليم السبل إجياد -1
 واألمنية العسكرية املؤسسة وبني بيننا لإلسالم منهم احملاربني العلمانية جناح

 نتمكن حىت وذلك. احلرب جمرمي من احليوية املؤسسة هذه لتنظيف والسبيل
 يف احلكم مفاصل على تسيطر اليت املؤسسة تلك إىل أبنفسنا أنفسنا تعريف من

 وعادل شامل سلمي سياسي حل إىل التوصل تصوران، يف ميكن، ال إذ البالد
 خالل من نتعرف اجملرمني، من تنضيفها بعد معها، مباشر حوار فتح دون

 دون مباشرة للحل بتصوران ونعر فها وإنشغاالهتا ختوفاهتا على معها التواصل
 هم؛ ما وكثريا السوء وسطاء من وسيط
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 االتصال وسائل على الطغمة استحواذ لكسر السليم السبيل إجياد – 2
 ابجلماهري؛

 املستوى على اجلزائر شركاء مع اتصال قناة لفتح  السليم السبيل إجياد – 3
 ابلبحر احمليطة والدول واإلسالمية والعربية املغاربية الدول مع وخاصة الدويل

  وبرانجمنا؛ أنفسنا وتعريفها املتوسط األبيض

 القيادة على فإن   التنظيمي، الصعيد على وأما السياسي، الصعيد على هذا
 : اجلديدة

 احلزيب للعمل املؤهلة الفعاليات خالهلا من نستوعب آلية إجياد -4
 خمتلف وكذلك واخلارج الداخل يف وتنظيمها الفروع نشاط من التنظيمي
 .إخل واإلعالمية، واالجتماعية السياسية األنشطة

 

 اإلخوة، أيها

 نصوص إقرار أجل من كلمتكم  يوح د وأن خطاكم يسدد أن هللا من نرجو 
 اجمللس تدعيم إىل التوصل أجل من وكذلك وجبهتنا شعبنا مصاحل ختدم وقرارات
 للخط ويف   مؤقت تنفيذي وطين مكتب وإنتخاب فعالة بعناصرة الوطين الشوري
 . األصيل

 من نذك ر جديد إطار إجياد يف للتفكري اجلديدة القيادة ندعو املناسبة وهبذه
 يوم ذات متت قد نهأ الدويل واجملتمع شعبنا أبناء من الصاعدة األجيال خالله

 احلاملني والرجال اإلطار خالهلا الشعب واختار اجلزائر يف ونزيهة حرة إنتخاابت
 .      والعدل احلق دولة اإلسالمية، الدولة إقامة مشروع

 

  االخوة، أيها
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 ال طريق. وشاق صعب طريق احلضاري اجلبهة مشروع حتقيق طريق إن  
 يف وقوتنا والقوة، احلزم إىل حيتاج عرو  طريق. اجلد طريق إنه. الفرقة حيتمل

 مدخل أدخلين ريب وقل: والعمل القول يف والصدق وجل عز هللا حببل متسكنا
 .نصريا سلطاان لدنك من يل واجعل صدق خمرج وأخرجين صدق

 

 ودنياان لديننا اخلري فيه ما إىل هللا ووفقكم وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
 .ناوأمت وشعبنا وآخرتنا
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 .إ.إ.ج للـ التنسيقي اجمللس رئيس خطاب نص
 الزاوي أمحد السيد

 

 . وصحبه وآله املصطفى على والسالم والصالة وكفى هلل احلمد

 

  املؤمترون، األخوة أيها

 تتسم ظروف يف حشاين القادر عبد الشهيد مؤمتر هذا، املبارك مؤمتران ينعقد
 ساوية،أم كوهنا  به ماتوصف أقل   ناشعب يعيشها أوضاع ويف والتشابك، ابلتعقيد

  بتلوانته، سالمياإل املد   حماربة أولوايهتا أوىل من جعلت رهيبة دولية سياقات ويف
 شر من البالد لتخليص املؤمتر هذا سياقها يف ينعقد جمتمعة العوامل هذه كل

 بتقوميها اجلبهوية املسارات ولتصحيح ه،غي   يف متادى وظلم إمثه استطار
 . وهياكلها نصوصها وجتديد ،وترشيدها

 األزمة علىتوصيف سنعمل املباركة، العجالة هذه يف حديثنا بداايت ويف
 بيان مع التنسيقي اجمللس أتسيس مربرات أهم سرد  على نعرج مث اجلزائرية،
 .واخلارج الداخل يف .إ.إ.ج ـال أدائية تراجع يف سببا كانت  اليت العالئق

  

 عالجها سبلو  اجلزائرية األزمة أسباب
 وقضاايها املنهجية أبسئلتها اجلزائرية املسألة لفهم األساسي املدخل إن  
 اجلزائرية الدولة بناء إىل الرجوعو  الصحيحة املسلكية امن ضيتقي ةوامللح   املعقدة

 1991 أحداث يف اجلزائري املشكل اختزال مبكان السذاجة فمن واترخييتها،
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 وإعادة املأزق تكريس على يعمل فهو ذلك يفعل ومن املشؤوم، وانقالهبا
 1954 ثورة أحداث إىل جذوره متتد وبنيوي اترخيي اجلزائري فاملشكل. إنتاجه
 جزائر طبعت اليت اإلنقالابت إىل ومتتد الغاشم، الفرنسي املستعمر ضد املباركة

 ومعارضي الثورة أبناء طالت اليت اجلسدية التصفيات عرب ومتر   ستقالل،اال
 ال طابعها يف ابتذالية هي اليت الدولة بنية على وتركيزان. والدكرتة السيطرة مشروع

 هو هذا يف انقصدُ  وإمنا ويالت من هجر   وما 1992 إنقالب نغفل أننا يعين
 ال أننا كما.املتتالية ومآزقها البالد أزمات يف والرئيسة واملؤثرة يةاملتعد   ةل  الع   بيان
 أن   من وتداعياهتا لألزمة توصيفنا يف عقريتنا رفعب فرصة لنا سنحت ما إذا نرتدد

 كان  فلقد(. الشيلي املوديل أصحاب) فرنسا جنراالت هم وحمركها مهيجها
 الذي الشمويل احلكم إىل للعودة مرادفا 1992 بناير يف الشرعية على انقالهبم

 .الكارثية للنتائج وأس س جمتمعنا، يف الشاذة احلالة هذه أفرز

 للعسكر الفرصة إعطاء يف دور االستعراضية وسلوكياهتا. إ.إ.ج للـ كان  وإذا
 تنحو االستقالل منذ الدولة أن   املؤكد من فإنه مشروعها، على اإلنقضاض يف

 حلسم تنزع العسكر سيكولوجية أن   يعين مما خصومها، مع العنيفة احللول ابجتاه
ون الشك وهم رهاب،واإل ابلقوة اخلالفات  أهم من اترخيية ةطردي عن بذلك يعرب 
 مبتكرة هي العسكر يف ممثلة فالدولة. واإلبعاد والتصفية اإلقصاء عناصرها

 .حماضنها يف ورعايته تطويره يف السبق وهلا العنف

 أصبح واليوم واجلهوية، والقبيلة الدشرة مبناها اجلزائرية الدولة كانت  لقد
 ضد والثورة هاداجل من تستمد شرعيتها وكانت. والباتريوت العسكر أساسها

 وصدق ،بزعمهم الدولة وإنقاذ اإلرهاب حماربة من تستمدها اليوم وهي املستعمر
 .«إليهم ابحلاجة الناس ليشعر احلروب احلكام خيتلق»: القائل الفيلسوف

 اجلزائري، السياسي اجلسم يف األساسية الشرحية هم العسكر أصبح لقد
 . له قوة وال الحول الذي عالتاب الرديف واهليئات واملنظمات واألحزاب
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 خنبة يد يف وأداة وينازعه، اجملتمع يغالب عنفا أصبحت اليوم الدولة إن  
 وفرض هويته لطمس خالله من وهتدف مصاحلها، مترير يف تستغله مستغربة
 . ومصريه اجملتمع كينونة  عن غريبة أساليب

 إهنم بل احللبة، من للخروج يتهيؤون العسكر أن   اعتقاد الغباء من إنه
 بل االجتماعي الس لم لصاحل  الصراع إهناء أجل من ليس جديدة ملرحلة يتهيؤون
 اجملازر أن   اعتقاد مبكان السذاجة من أنه كما.  وآلياته معادالته صوغ إلعادة
 . العسكر دور انتهاء ببساطة يعين ذلك ألن   مفعوهلا سيبطل

 فالوصفة اجلنراالت، منظا يتحملها مآس من حتمله مبا السوداء العشرية إن  
 القدرة غري املرجتى احلل تقد م مل والبائسة العجاف األزمة سنوات عرب مهاقد   اليت
 يف جبرانه ضرب االستقالل فال. خمتلفة طبعات يف نفسه إنتاج إعادة على

 حىت عددهم تضاعف الذين الفقراء إىل طريقه وجد اللقمة أتمني وال رضاأل
 .واجلوع فاخلو  قرينة اجلزائر أصبحت

 أئمتكم وشر وحيبوكم، حتبوهنم من أئمتكم خري»: الصحيح احلديث يف جاء
 .  «ونكمهويكر  تكرهوهنم من

 

 ج.إ.إ. للـ التنسيقي اجمللس أتسيس أسباب
 5 لـ املوافق) 1417 الثاين مجادي 3 بتاريخ التنسيقي اجمللس أتسس لقد
 والرتاجعات املتتالية تاالنتكاسا فرضته اترخيي لسياق استجابة( 1997 أكتوبر
 من قوي شعور إفراز إىل أد ى هذا كل  والتنظيمي، الفكري املستوى على اخلطرية
 التحر ك بضرورة الشورية رموزها وبعض الوسيطة وقياداهتا اجلبهة فعاليات بعض

 يف سببا كانت  مهمة حمطة إىل أشري أن يفوتين ال كما  .نصاهبا إىل األمور إلعادة
 : منها ألسباب رفضناها اليت اهلدنة وهي ملؤقت،ا اجمللس أتسيس
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 اجلناح استطاع حيث للسلطة ابلنسبة متأزم سياق يف جاءت أهنا 
 معارضيه وجه يف كورقة  يستعملها أن السلطة داخل االستئصايل

 ختدم وظيفية هدنة آنذاك اعتربانها ولذلك السلطة، داخل يف
 االنعتاق يف آماهلا وال األم ة أهداف حتقق وال السلطة، يف جناحا

 عليها؛ املسلط والظلم الديكتاتورية من

 لكل الواجهة يكون أن ينبغي الذي السياسي على افتيات أهنا 
 ال مما وهذا العكس، وليس السياسي هو العسكري فوىل   تفاوض،

 شرعة يف حبال جيوز فال عنزان، فيه ينتطح وال اثنان فيه خيتلف
  كري؛ابلعس السياسي استلحاق نظام وال

 الواقع؛ ابألمر التسليم تستهدف منقوصة تسوية أهنا 

 املكاسب عن وتراجع الدموي اجلنراالت نظام ملسار تبييض أهنا 
 .التفاوضية لألوراق وإهدار

 هلا رو ج وخدعة خمابراتية وبدعة عسكراتية صنعة اهلدنة والتزال كانت  لقد
  مما أبدع ابإلمكان يسل أنه الساذج العتقادهم من ا طرف املعدومة ولعوائدها

 .كان
 

 .إ.إ.ج لـاأداء  تدهور أسباب
 إىل يعود ومسريته اجلبهوي العمل يف احلاصل الرتاجع أن   فيه ريب ال مما
 وعدم اإلسالمي السياق يف التجربة ففرادة ذايت، وبعضها موضوعية أسباب
 عالقم على زايدة واسعا، االجتهاد ابب فتح يف أسهم أخرى بتجارب اعتبارها

 لتوازهنا وإفقادها إرابكها يف تسبب مما وقواعدها اجلبهة قيادات على ُسل  ط الذي
 هبا متر   اليت اإلنتقال فرتات مهام اجلبهة استكمال عدم أن   كما.  وصوابيتها
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 هلا النظام استفزاز ابألحرى أو جمدا، لنفسها تبين أن تريد اليت السياسية احلركات
 .واهلفوات األخطاء لرتاكم أس س الذي هو بنائها أطوار تستكمل ال حىت

 املثل مع متاداي وال مسريتنا، طبعت اليت واهلفوات لألخطاء تربيرا هذا وليس
 أنفسنا نعفي وال التارخيية املسؤولية نتحم ل إننا بل يتيمة، اهلزمية إن   يقول الذي

. ركةاملبا مسريتنا الستئناف حيوية قضية تعترب اليت واملراجعة املساءلة من
 واملنهجية الفكرية األساسيات يف ع للنا يف سببا أراه ما تلخيص على وسأعمل

 : فيها اإلحنراف وقع اليت التالية

 مغالبة يف اجلبهة قيادات أغلب عند التغيريية الرؤية وضوح عدم 
 السلطة؛

 التغيريية؛ للفكرة النضالية القاعدة استيعاب عدم  

 اسرتضاء على وحرصه ،السلطة معادالت يف منا طرف اندماج 
  اجلبهوية؛ املعادلة اكتمال حساب على السلطة

 أجنحة داخل اخلالفات حركة هلا ختضع اليت امليكانيكة فهم عدم 
  النظام؛

 يف سذاجة رافقه القيادات من كثري  عند التفاوضي احلس غياب 
 النظام؛ مع التعاطي

 فهالتكالي واالستعداد اإلنقالب بعد ما ملرحلة اإلعداد عدم 
 الباهظة؛

 وحساابته؛ الدويل املعطى ملتغريات الدقيق اإلدراك عدم 

 إىل أد ى الذي هو صارمة وقوانني ضابطة نصوص وجود عدم 
 اخلطاابت، وتناقضت اهليئات فتعددت التنظيمي، التسيب
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 هامش من قلل مما السياسي مدين على العسكري مدين وافتات
  مناوراتنا؛

 

 املؤمترون، اإلخوة أيها

 وجتاوز احلجج ومراكمة اجلهود تكثيف منا تستدعي الباطل مواجهة ن  إ
 .احلساسيات اللذوإ اإلطار أاننية

 قوة إىل الرتاجع هذا حتويل هو وقت أي   من أكثر اليوم منا املطلوب وإن  
 نعي أن لنا بد فال واملراجعة،  املساءلة هو القوة هذه مالمح لوأو   املواقع تنتزع

 للقوة تفتقد اليت فاحلركة البيت، وأوضاع السياسة فاعلية نيب الوثيق الرتابط
 وإن  . السياسي الفعل أساس هي اليت واإلحرتام للهيبة تفتقد وأن البد التنظيمية

 . اجلبهة دور وجتديد املسار لتصحيح السبل إحدى هذا مؤمتران
 

 اجملتمعون، اإلخوة أيها

 لتخرجوا لنفسه هللا ارتضاه يالذ العدل فيكم مونتوس   اخلري فيكم أنمل إننا
 وتؤسس الظاملني، شرور من أمتنا وختلص القضية ختدم بقرارات هذا مؤمتركم من

 والقرارات وواضحة، ملزمة نصوصا القوانني تكون حىت اجلبهوي للمستقبل
 .العادلة لقضيتنا خادمة

 

 

 :ابلتايل مطالبون إننا املؤمترون أيها

 إىل قضيتها وتسويق جديد من هاوبعث. إ.إ.ج للـ االعتبار إعادة 
 العامل؛
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 أكون فألن أشكاله، بكل الطغيان ورفض وأولياءه، الباطل فضح 
   الباطل؛ يف رأسا أكون من خري احلق يف ذنبا

 لم تعريف  اسرتاتيجية برسم وذلك به، ونتشبث نريده الذي الس  
 األزمة؛ على القضاء تستهدف

 وأمتنا، بلدان مستقبل خرتن اليت االجتماعية املشكلة عن اإلجابة 
 ومتدد الوسطى الطبقة وتقل صت العمال ُسر  ح جرائها من واليت
 ثروات على األجنبية الشركات واستولت رهيبة، شكالأب الفقر

 .اجملهولون واستغىن الرويبضة وطغى الذئب، واسرتعى البالد،

 

 بتجديد يةاجلبهو  املسرية دعم هو هتزمنا تكاد اليت ملآزقنا احلل إن   وأخريا
  عليه، والبناء له التحمس ينبغي الذي االنتصار وهو معادالهتا، واكتمال هياكلها

 لن النصر أن   واعلموا القرارات، اختاذ يف االحتكار لكسر السبيل هو كما
 .املؤيدة اجلماعة عن بعيدا وحذاقتها وعيها كان  مهما جمموعة أو فرد يصنعه

 .احملسنني ملع هللا وإن   سبلنا لنهدينهم نافي جاهدوا والذين: تعاىل هللا قال

 

 .وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
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 للمؤمتر التحضريية اللجنةعضو  خطاب نص
 فياليل إبراهيم السيد

 

 .الرحيم الرمحن هللا بسم

 رسول على والسالم والصالة ،الظاملني على إال عدوان وال للمتقني والعاقبة
 .الدين يوم إىل يهده على سار ومن صحابهوأ آله وعلى ،حممد هللا

 عن ودفاعا لدينهم فداء   الطاهرة أنفسهم مواقد   الذين شهداءان ارحم اللهم
 .اإلسالمية الدولة إقامة مشروع وهو قاطبة األمة ومشروع مشروعهم

 .املفقودين فنياملختطَ  أسر فك   اللهم

دين املو  اجاحل بن ليع ميانالكر  اناشيخ رأسهم وعلى لينامعتقَ  أسر فك اللهم
 .عباسي

 .أعمالنا ابلنجاح لكل  و  أموران ريس   اللهم

 هذا عقد فكرة صاحب حشاين القادر عبد الشهيد أخاان ارحم اللهم
 .املؤمتر

 .احلق على كلمتنا  امجعو  ناصف   دوح   اللهم

 .اجتنابه ارزقناو  ابطال الباطل أرانو  اتباعه ارزقناو  حقا احلق أران اللهم

 ملن ال  غ   قلوبنا يف جتعل الو  هذا مجعنا عن بواتغي   الذين إخواننا اهد اللهم
 .السبيل سواء إىل إايهمو  اهدانو  االجتهادو  الرأي خالفنا
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 .دينك على قلوبنا تثب   القلوب بمقل   اي اللهم

 طاعتك منو  ،معصيتك بنيو  بيننا به حتول ما خشيتك من لنا اقسم اللهم
 أبمساعنا متعناو  ،الدنيا مصائب علينا به نهتو   ما اليقني منو  ،جنتك به تبلغنا ما
 الو  ،ظلمنا من على انصرانو  ،منا الوارث اجعلهو  ،أحييتنا ما قوتناو  أبصارانو 

 .         ديننا يف مصيبتنا جتعل

 

 هذا حضورو  الدعوة تلبية على الكرمية الوجوه هلذه ابلشكر نتقدم فإننا وبعد
 الثوابو  اجلميل اجلزاء لكم هللا نسأل. املخاطر مبار و  العراقيلو  املشاق رغم اللقاء

 .النصري نعمو  املوىل نعم نهإ ،املبني النصرو 

 

 ،الكرام إخواين

 أعمالنا جدول يتضمن أن اللقاء هذا يف بنا األجدرو  األوىل من كان
 منذ املاضية العشرية خاصة لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة هبا تمر   اليت املراحل
 تقييما املرحلة هذه تقييم به نعين ما هوو ، اليوم إىل 1992 جانفي انقالب

 اخلروجو  حتليلهاو  اهلامة احملطات املسرية هذه خالل من لنتدارك موضوعيا
 هذه يف اخلوض أن   خوةاإل بعض ىرأ لألسف لكنو  أهم، عملية ابقرتاحات

 األمر حرجة،و  اسةحس   مرحلة يف حننو  نزاعات رمباو  خالفات يثري قد لئاملسا
 إىل التقييم هذا بتأجيل يطالبون التحضريية اللجنة يف خوةاإل معظم جعل الذي
 هبا تمر   اليت األليمة األحداث عايشوا خمتصون هبا فيكل   رمباو ، الحقة مرحلة
 .املاضية العشرية يف لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة

 نطرح أن نود   بلجيكا مكتب يف فإننا الواضح النقص هذا من وابلرغم
 اإلسالمية اجلبهة قيادي بني املفتعل الصراع أن   هوو  إليه خلصنا ما مكمأما
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 املدارس إىل االنتماء يف ينحصر هذه أايمنا حىتو  طويلة مدة منذ لإلنقاذ
 اإلسالمية اجلبهة ظهور قبل اجلزائرية الساحة عرفتها اليت الفكرية االجتاهاتو 

 هذا من إخواننا بعض ذهانأ يف شتعش   القدمية الرواسب مازالت حيث لإلنقاذ،
 االحتواء سياسةو  التآمر منظار وهو سودأ مبنظار إال ينظرون الو  ذاك أو الطرف

 ما مهمة أو عمل أي   يف مدرسته إىل ينتسب مبن أو مبريديه طرف كل  استعانةو 
 .اجلبهة صفوف يف

 عارض حبيث سليب موقف اختاذ إىل خوةاإل ببعض تأد   اخللفيات هذه إن  
 بينما معني، تيار عليه شرفيُ  له التحضري أن   بدعوى أصال املؤمتر عقد فكرة
 يباركها التعيني طريقة هيو  ابلية لطريقة تزكيةو  غطاء املؤمتر من اآلخر البعض أراد

 .الوطنية ابلقيادة ىسم  يُ  من يد يف غامضا القرار مركز يبقيو  املؤمتر

 قناعة لدينا دتتول   رييةالتحض اللجنة أشغال يف البداية منذ ملسامهتنا ونظرا
 بل األفراد لنزوات ختضع ال حقيقية مؤسسة بناء من مفر   ال أنه الوقت مرور بعد

 املسعى هذا يف سران لذلك اجلبهة، داخل املتواجدة الفكرية التيارات حىتو 
 راسخا إمياان نؤمن ألنناو  ابلنجاح ليكل   أن تعاىلو  سبحانه هللا من نرجو الذيو 

 مواصفات حسب مصداقيةو  كفاءة  ذات إبطارات اجلبهة يادةق تطعيم بضرورة
 أبناء مجيع من اإلطارات هذه تكون أن على رسائله إحدى يف احلزب رئيس
 شايمع واقعا أصبح األمر هذا ألن   املدارس خمتلف منو  لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة

 الوقت نفس يف. صراحةو  صدق بكل مواجهته جيب بل عليه القفز جيب الو 
 من نراها بل مشارهبا خمتلف على املدارس هذه وجود يعيب ما يوجد ال أنه ىنر 

 الو  إفراط بال بالدان، يف إجنازه كلنا  ينوي الذي املشروع يفيد التنوعو  اإلثراء قبيل
 .تفريط
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 تنتمي ال إطارات منهمو  صامتة أغلبية هناك أن   هيو  أخرى حقيقة وهناك
 حقيقي توازن إجياد عن البحث علينا جيب لذلك التيارات، من تيار ي  أ إىل

 .    أخرى على مدرسة تطغى ال حىت

 

 ،الكرام إخواين

 أحداثو  سوابق إىل األصل يف يعود خوةاإل بعض أبداه الذي التخوف إن  
 أتسيس عند سواء منكم البعض عاشهاو  لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة عاشتها
 رمحه السعيد حممد الشيخ هبا قام اليت املبادرة مث بعد فيما هبا االلتحاقو  اجلبهة

 اجلماعة إىل ابالنضمام اآلخرين إخواهنمو  رجام الرزاق عبد أخيه مع هللا
 مؤملا أثرا - كرهنا  مأ أحببنا - تركت األحداث هذه كل،  املسلحة اإلسالمية

 أو الداخل يف سواء اجلبهة قادة بعض أن   إال ألصحاهبا احلسنة النوااي من ابلرغم
 يف اجلبهة ذوابن عن اإلعالن بسبب صحيحة غري املبادرة هذه أن   وارأ اخلارج

 نسمع أن نتمىنو  اخلطأو  للصواب قابل اجتهاد األحوال كل  يف هوو  اجلماعة
 .شافيا جوااب يوما

 

 ،الكرام إخواين

 تقييم من لشيء استعراض الكالم هذا أن   األذهان بعض إىل يتبادر قد
 صدق بكل إليها قالتطر   الضرورة اقتضت إشارات لكنهاو  املاضية، املرحلة

 اجلبهة يف عريضا تيارا ألن   هذا؟ نقول ملاذا .إاثرة أية عن بعيداو  أمانةو 
 السعيد حممد الشيخ الشهيد يقوده كان  الذي التيار أن   يعتقد لإلنقاذ اإلسالمية

 اإلسالمية اجلبهة يف القيادة مقاليد على لالستيالء رصالفُ  يتحني   هللا رمحه
 .لإلنقاذ
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 هللا إىل الدعوة يف الكبري الفضل صاحبة الشريفة املدرسة هلذه االنتماء إن  
 األستاذ - إليه نسبتُ  من حياة يف سواء إبجنازها يفتخرو  جزائري كل  هبا يعتز

 لحتم   الذي السعيد حممد الشهيد خاصةو  بعد فيما أو - هللا رمحه نيب بن مالك
 ذات اجلبهة رئيس عباسي دينامل الشيخ إليه ألقاها امل   عصيب ظرف يف األمانة

 .وجه أحسن على أبدائها قامو  يوم،

 

 ،الكرام إخواين

 كحزب  لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة فيها ظهرت اليت الظروف تعرفون كلكم
 اإلابضي املذهب فيها مبا اإلسالمية التيارات كافة  ضم عريض وعاء يذ سياسي

 اإلسالمية اجلبهة به خرجت الذي عنو  الت هذاو . الصوفية الطرق بعض رمباو 
 .هذا عصران يف اإلسالميةو  العربية السياسية احلياة يف فريدة ظاهرة

 أثرى قدو  الفكرية االجتاهاتو  املدارس هذه جل   اجلبهة داخل تعايشت فقد
 فيه الغلبة كانتو  اجلزائر يف اإلعالميةو  الثقافيةو  السياسية املنافسة التنوع هذا

 .الصديق قبل العدو هبذا يشهدو  لإلنقاذ اإلسالمية للجبهة دائما

 من النمط هبذا قوة بكلو  نتمسك أن علينا جيب الكرام االخوة أيها لذلك
 نفسه جزائري كل  فيها جيد متماسكة قوية دةموح   جبهتنا على ينبق حىت عالتنو  

 .ايصوف حىت أو إابضيا أو ايأشعر  أم سلفيا أم كان  إخوانيا

 تفو  ن فسوف قوالو  فعال السلوك هبذا التزمناو  ناخط   وه هذا كان  وإذا
  يف كنياملشك   إخواننا بعض من أو أعدائنا من سواء بنا املرتبصني على الفرصة

 .احلاقدين حىتو  بل املرتددينو  شيء كل

 نكون أن علينا جيبو  املستوايت كافة  على خطريةو  حرجة مبرحلة منر إننا
 هذا يف التمثيل فإن   صراحة بكلو ، عظيمة مسؤولية أمام ألننا للغاية حذرين
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 اإلسالمية اجلبهة يف أصال املمثلة الشرائح كافة  لميث   الو  انقصا يبقى املؤمتر
 ،اللجنة يف امن   تقصري منها يكون قد عديدة أسبابو  لعوامل يعود هذاو  لإلنقاذ

 لنعم كنا  اليت الظروفو  العام الوضع بسبب أيضا مربراته له التقصري هذا لكن
 املناطق بعض يف خوةاإل بعض به ظهر الذي التقدير سوء إىل إضافة ،فيها

 ، أيالنغمة نفس دائماو  للمؤمتر العام التوجه حول إشاعات جونيرو   كانوا  حيث
 خوةاإل يبعض ىأد   الذي األمر احلزب، مقاليد على االستيالء معني تيار حماولة

 .مباالة الال أو االستجابة عدم إىل

 بعمل اللقاء هذا من اخلروجو  - التمثيل - الواقع هذا مراعاة جيب ولذلك
 .متوازنو  متكامل

 

 هذا إخراج على سهروا الذين اخلفاء جنود إىل ابلشكر نتوجه اخلتام قبل
 التحضريية اللجنة ألعضاء ابلشكر نتوجه كما  أيديكم، بني املتواجد العمل
 .التعقيد يف غاية ظروف يف وسعهم يف ما بذلوا الذين

 إن الكامل النجاح إىل اللقاء هذا قيادة نو احلاضر  خوةاإل أيها عليكم ويبقى
 كبرية  آماال يعلقو  احلدث هلذا انتظاره طال اجلزائري الشعب ألن  . هللا شاء

 يندَ  من عليكم ما واترد   حىت املطلوب املستوى يف كونواو  ظنه، بواختي   فال عليكم
 األمانة ذاكو  هذا قبلو  ديناملشر  و  بنياملعذ  و  املخطوفنيو  املساجنيو  الشهداء جتاه

 .األمانة

 

 .تفلحون لعلكم هللا اتقواو  رابطواو  صابرواو  اصربوا آمنوا الذين أيها اي

 ،مسلمون أنتمو  إال متوتن الو  تقاته حق هللا اتقوا آمنوا الذين أيها اي
 أعداء كنتم  إذ عليكم هللا نعمة اذكرواو  ،تفرقوا الو  مجيعا هللا حببل اعتصمواو 
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 النار من حفرة شفا على كنتمو ، إخواان بنعمته فأصبحتم قلوبكم بني ففأل  
 .هتتدون لعلكم آايته لكم هللا يبني كذلك  ،منها فأنقذكم

 الغيب عامل إىل وند  سرتُ و  ،املؤمنونو  رسولهو  عملكم هللا فسريى اعملوا وقل
 .تعملون كنتم  مبا فينبئكم الشهادةو 

 

 .بركاتهو  هللا ةرمحو  عليكم والسالم
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 اجلزائر من أخت من املؤمتر إىل رسالة
 

 الرحيم الرمحان هللا بسم

  ،لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة مؤمتر يف املشاركون اإلخوة أيها

  ،وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 ،بعدو  ،الظاملني على إال عدوان وال به ونستعني نشكره هلل والنعمة احلمد إن  
 

 أول بعد به شعرت اعم   كاملة  وأبمانة لكم أعرب   أن هذه ساليتر  يف أحاول
بداية  منذ لقاء أول، وهو 2002 ةجويلي 11 يف األخوات بعض   بني عَ مجََ  لقاء

 األخت فأصبحت األمن ماعدان إىل أدت اليت واملأساوية الدامية األحداث
 الذي وهو األمر .الكلمة معىن أبمت دعوي   عمل يف أختها قيتتل أن عاجزة
 لغرس األمة ألعداء فرصة فكانت ،منعدم شبه بنا اخلاص يالدعو  العمل جعل

 املرأة كانتو  ،مقوماته وزعزعة حقوقه وطمس اجلزائري اجملتمع وإفساد مسومهم
 عن اجلزائري الشعب بعادإل اخلبيثة املؤامرة تلك خالل من األوىل املستهدفة هي
 .وحريته كرامته  وسلب   دينه

 :يلي ما ينارأَ  ،أجران تيثب   أن هللا نسأل الذي اللقاء هذا خالل منو 

 عن االبتعاد خاصةو  اجلزائري اجملتمع يعيشها اليت األوضاع تدهور 
 ظاهرة على سبيل املثال امللتزم احلجاب أصبح حيث احلنيف ديننا
 حىت) األطفال تربية وسوء والفواحش الرذيلة وانتشار ،اندرة

 تبث اليت الفضائيات غزو عدب خاصة ،(األخوات بعض أطفال
 ؛األمة مقومات حتطيم مستهدفة السموم
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 وحالة اخلوف بسبب اللقاءات وانعدام اءالبن   الدعوي العمل مجود 
 دةاملقي   القليلة النشاطات أن   حبيث البالد يف السائدة الالأمن

 حتت حكومي إطار يف ال ُيسمح هبا إال املساجد يف املوجودة
 ؛الدينية الشؤون وزارة إشراف

 الشهداء أرامل من األزمة ضحااي أهايل مساعدة خيص مايف أما 
حىت  له يرثى وضع يف فإهنم ،واملفقودين السجناء وأهايل وأبنائهم

 حيث اخلارج يف املقيمني إبخواهنم سوءا يضنوا أن األمر هبم وصل
 وابتوا وأمهلوان خانوان قد اخلارج يف ةاإلخو إن  »: إحداهن قالت

 قدف ،آخر جانب ومن .«وأوالدهم هم السهل لعيشاب يتمتعون
 كن    اللوايت األخوات بعضحىت أن   أيضا الداخل يف الوضع تغري  
 ذلك. عن فنتوق   املعونة بعض منيقد  

 حل إجياد وحناول تعاىل هللا إبذن الوضع نستدرك أن لقائنا يف حنن فتعاهدان
 .خواتاأل عند املسؤولية ضمري إحياء وإعادة احملرومة الفئة هذه ملشكلة فعال

 الدامية األحداثونرجو أن يتطرق املشاركون يف املؤمتر إىل كيفية معاجلة تركة 
 الشهداء أرامل اليت مر ت والزالت متر  هبا البالد، خصوصا أوضاع واملأساوية

 .واملفقودين السجناء وأهايل وأبنائهم

 .بنصائحكم علينا خلواتب وال ولكم لنا التوفيق وتعاىل سبحانه هللا من نرجو
 

 .العاصمة اجلزائر من أختكم

 ،1423 ألوىلا مجادى 21 اخلميس يوم
 .2002 سطأغس املوافق لألول من شهر
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 األساسي القانون 
 

 لإلنقاذ اإلسالمية للجبهة
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شهر  يف بعد املؤمتر التأسيسي للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ املنعقد ابجلزائر العاصمة
، 1989فرباير  23من دستور  40 و 2لمادتني وفقا ل 1989 مارس من سنة

أييت ، 1991 من سنة جويليةشهر  يف املنعقد يف مدينة ابتنة «الوفاء»ومؤمتر 
مجادى األوىل  24 و 23يومي املنعقد  «الشهيد عبد القادر حشاين»مؤمتر 

للظروف اليت  نظرا أوروابيف  م 2002أغسطس   4و 3لـ  هـ، املوافق 1423
 .عيشها اجلزائر حتت احلصار والقمعت

 

املبنّي  للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ املعّدل القانون األساسي املؤمتروأقّر هذا 
 ي.فيما يل

 

 تنبيه
كل ما يرد يف هذا القانون يستعمل صيغة املذكر ولكنه خيص كذلك   إنّ 

 املؤنث إال إذا دلت املادة صراحة على فرق صريح بني اجلنسني.
 

 الباب األّول: األسس واألهداف
 لفصل األّول: األسسا

 

مبقتضى هذا القانون األساسي تنشأ مجعية ذات طابع سياسي  :1املاّدة 
ة اإلسالمّية لإلنقاذ )ج.إ.إ( وهي حركة وطنّية تضّم املصلحني من تسمى اجلبه

 ،آمنة، راقية ،دولة قويّة عادلة، غنّيةء أبناء اجلزائر الذين يسعون إىل إعادة بنا
 اإلسالمّية.يف إطار املبادئ  راشدة
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 الـ ج.إ.إ ذات شخصية معنوية.  :2املاّدة 

 تستمّد الـ ج.إ.إ منهجها: :3املادة 

  ّواجتهاد وإمجاع : من القرآن والسّنة وسري اخللفاء الراشدين ارسالي
 ؛أئّمة املسلمني

  ّمن احلضارة اإلسالمّية يف تفّتحها على التقّدم احلضارّي حضاري :
اإلنسايّن، على أساس أّن كّل حضارة ترقى وتثرى بتبادل الصاحل 

 ؛ومالنافع مع كّل روافد احلضارة اإلنسانّية، مع االستفادة من العل

 من موافقة إرادة األّمة، ورعاية مصلحتها العامة، وحفظ سياسيّا :
قيمها ومقّوماهتا ووحدهتا وحرّيتها وقّوهتا. كّل ذلك يف إطار متتني 
روابط الوحدة املغاربّية والعربّية واإلسالمّية، وتقوية التعاون 
 اإلقليمّي والعاملّي على إقامة العدل والسالم، وتنمية تبادل املصاحل
واملعارف بني الشعوب دون التناقض مع مبادئها احلضاريّة، وذلك 

واالجتماعية  ذاتيةمع مراعاة املستجدات والظروف ال
 واالقتصادية.

والرّفق واجلماعة، وتنأى عن الغلو  وسطيةلابزم الـ ج.إ.إ تتل :4املاّدة 
ة. وتلتزم والفرقة، وجتمع بني املناصحة واملدافعة مما جاء يف الشريعة اإلسالمي

ابلنظام العام واحلفاظ عليه وكفالة حقوق الغري واحلريت اليت أقرها الشرع 
 اإلسالمي.

بني التمّسك  اجلمعتتحّرى الـ ج.إ.إ يف مسعاها إلنقاذ األّمة  :5املاّدة 
ابلشرع، والعمل مع الشعب، ورعاية مصلحة الوطن، والتعاون مع قوى اجملتمع، 

يّل، وتدعو إىل اخلري، وتتعاون مع أهل كل حركة أو ومراعاة الرأي العاّم الدو 
 ال خيالف شرع هللا.و  املصلحة دعوة فيما حيقق
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تعتمد و  ،(املراقبة الدائمة هلياكلها) احلسبةمببدأ  تلتزم الـ ج.إ.إ :6املاّدة 
املستقبلي املربمج يف إطار و  التخطيط الدوريو  العمل اجلماعي الشوري املنظم،

ال و  يذية متجددة، ال تستحوذ عليها الزعامات الفردية،تنفو  مؤسسات شورية
 تشغلها عن أداء أمانتها األغراض الذاتية.

 

 الفصل الثاينّ: األهداف
 

 تسهم الـ ج.إ.إ يف حتقيق األهداف التالية:

اإلسالمي يف إطار برانجمها السياسي  شروعالعمل على حتقيق امل :7املاّدة 
 إلسالم يف أرض اجلزائر.ل كنيعادة التممة وذلك إبم لألاملقدّ 

اإلسالمي الشامل، املناسب للزمان واملكان  شروعتقدمي امل :8املاّدة 
واإلنسان، الكفيل إبصالح الدولة واجملتمع واألسرة والفرد، مبا حيّقق الرقّي 
احلضارّي والريدة الرسالّية والراحة النفسّية، يف كنف الوفاق واألمن والعدل 

 واحلريّة.

حبفظ َوحدة اإلمة على املقومات  وضع حد للتبعية احلضارية :9ة املادّ 
 الشاملة اليت انصهرت فيها حدةوالوَ  العربّ  ساناللو  الدين اإلسالميّ التالية: 

 .أرض اجلزائرعلى  األصول األمازيغّية والعربّية

 ابلطرق التالية: ضمان وحدة األمة والقطر :10املاّدة 

 ة الذين تسند إليهم األّمة مهاّم اصطفاء أهل القدرة واألمان
 ؛الشورى والقيادة فيها
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  الرتبية العلمّية والعملّية لألّمة على حسن القيام بفروض الكفاية
 ؛اليت تلزمها إلقامة دينها ومعاشها وعّزهتا بني األمم

 وحفظ ضرورات حياته،لغري هللا  العبوديّة حترير اإلنسان من 
قوق اليت كّرمه هللا هبا، احل كلّ   ضمانو  وإخراجه من جور احلكام،

 وتعاهدت على احرتامها األمم.
 

 العضوية واهليكلة :الباب الثاين
 العضوية :الفصل األول

 

لـ ج.إ.إ. إىل صنفني: العضو الشريف والعضو اصنف العضو يف ي :11املاّدة 
 األعضاء املنخرطون هم العاملون.و  ،العامل

 و الذي مينح العضوية الشرفية.املكتب التنفيذي الوطين ه :12 املاّدة

 ملني:اجيب أن تتوفر الشروط التالية يف كل األعضاء الع :13املاّدة 

 ؛أن يكون العضو جزائري مسلما عاقال ابلغا عدال 

 ؛دفع االشرتاك املايل احملدد يف النظام الداخلي 

  االلتزام مببادئ وأهداف الـ ج.إ.إ واالستعداد للعمل يف إطارها
 ؛وهنا األساسي ونظامها الداخلي والعمل بقراراهتاواحرتام قان

 عدم االنتماء إىل أّي تنظيم سياسّي آخر. 

كذلك و  البلدية ةالتنفيذي تضبط قوائم األعضاء لدى املكاتب :14املاّدة 
ال حيق ألي عضو تكرار عضويته يف بلديتني أو و  الوطين، لدى املكتب التنفيذي
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مكان إقامته أن يعلم املكتب التنفيذي  يتحتم على العضو الذي يغريو  أكثر.
 البلدي.

املوجهة إىل و  ابالستقالة املكتوبة ابلوفاة أو يفقد العضو عضويته :15املاّدة 
املكتب التنفيذي البلدي أو بقرار الطرد من الـ ج.إ.إ يف احلاالت املنصوص 

 عليها يف النظام الداخلي، تطبيقا ملا يتضمنه القانون األساسي.
 

 اهليكلة :الثاينالفصل 

 أحكام عامة :القسم األول
 

 هي: هياكل الـ ج.إ.إ :16املاّدة 

 ؛اجمللس الشوري البلدي 

 ؛املكتب التنفيذي البلدي 

 ؛اجمللس الشوري الوالئي 

 ؛املكتب التنفيذي الوالئي 

 ؛اجمللس الشوري الوطين 

 ؛املكتب التنفيذي الوطين 

 املؤمتر. 

ت اتبع للتعريف الرمسي املعتمد من تعريف البلديت والوالي :17املاّدة 
 طرف الدولة اجلزائرية.
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 اجملالس :القسم الثاين
 

يُنتخب اجمللس الشوري البلدي مباشرة من طرف املنخرطني يف  :18املاّدة 
ال كما   أعضاء 7ال يقل عدد أعضائه عن و القاطنني يف البلدية املعنية.  الـ ج.إ.إ

 منخرط من البلدية. 100ل عن كواحد نسبة عضو  هذا العدد يفوق

يتكون اجمللس الشوري الوالئي من رؤساء اجملالس الشورية  :19املاّدة 
ميكن إضافة أعضاء آخرين بعد موافقة أغلبية أعضاء و البلدية التابعة للوالية. 

اجمللس الشوري الوالئي، شريطة أال يتجاوز عدد األعضاء املنتخبني هبذه الطريقة 
 الواجبات داخل اجمللس.و  ألعضاء نفس احلقوقلكل او  ثلث اجملموع.

يتكون اجمللس الشوري الوطين من رؤساء اجملالس الشورية  :20املاّدة 
بعد موافقة أغلبية أعضاء اجمللس الشوري  ميكن إضافة أعضاء آخرينو الوالئية. 

 الوطين، شريطة أال يتجاوز عدد األعضاء املنتخبني هبذه الطريقة ثلث اجملموع.
 الواجبات داخل اجمللس.و  ألعضاء نفس احلقوقلكل او 

 

 املكاتب التنفيذية :القسم الثالث
 

يرتأس هذا األخري املكتب الـ ج.إ.إ. و ينتخب املؤمتر رئيس : 21املاّدة 
  التنفيذي الوطين.

املكتب التنفيذي الوطين  ويصادق اجمللس الشوري الوطين على أعضاء
 الـ ج.إ.إ.ابقرتاح رئيس 

عضو مقرتح من طرف الرئيس يتعني  لس الشوري الوطين أيّ إذا رفض اجمل 
 استدعاء مؤمتر طارئ.و  على الرئيس اقرتاح عضو غريه أو تقدمي استقالته
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البلدي تعيني املكتب و  الوالئي : من صالحيات اجمللسني22املاّدة 
لدى و  البلدي املسؤولني لدى جملسهمااملكتب التنفيذي و  التنفيذي الوالئي

 الـ ج.إ.إ.رئيس و  لتنفيذي الوطيناملكتب ا

املكاتب التنفيذية ذات مهمة متثيلية على قدر و  تعترب اجملالس الشورية
متثيال لكل شرائح اجملتمع و  احلجوم اجلغرافية احملددة جتسيدا لوحدة القطر

 اجلزائري.
 

 املؤمتر :القسم الرابع
 

 ج.إ.إ. يعترب املؤمتر اهليئة العليا للـ :23املاّدة 

مؤمترا عادي كل ثالث سنوات. كما جيب عقد  الـ ج.إ.إ.تعقد  :24اّدة امل
املؤمتر عند دراسة األمور التالية: تعديل القانون األساسي، تغيري اسم اجلبهة، 

 لالنتخاابت الرائسية. الـ ج.إ.إ.تعيني مرشح  حل اجلبهة،

وة من ميكن بني مؤمترين عاديني استدعاء مؤمتر استثنائي بدع :25املاّدة 
 ج.إ.إ. أو بدعوة أغلبية أعضاء اجمللس الشوري الوطين. لـا رئيس

الـ ج.إ.إ بطلب  منخرطيتنظيم استفتاء يشارك فيه كل ميكن  :26املاّدة 
اإلجراء يف  من الرئيس أو نصف أعضاء اجمللس الشوري الوطين. ويستعمل هذا

لكل هياكل الـ الفصل يف القضاي اهلامة. تكون نتيجة هذا االستفتاء ملزمة 
 الـ ج.إ.إ. منخرطيمشاركة ثلثي و  ابألغلبية البسيطة .ج.إ.إ

الوالئية استعمال و  البلدية التنفيذية من صالحيات املكاتب :27املاّدة 
أعاله، شريطة أن يوافق على ذلك رئيس الـ  وسيلة االستفتاء، ابلطريقة املذكورة

 ج.إ.إ.
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رؤساء و  اجملالس الشورية البلدية: يشارك يف املؤمتر كل رؤساء 28املاّدة 
كذلك األعضاء املكملني للمجلس الشوري الوطين و  املكاتب التنفيذية البلدية

رؤساء املكاتب يف و  أعاله 20 من غري رؤساء اجملالس الشورية الوالئية وفق املادة
الـ كذا منتخيب و  رؤساء دوائر املكتب التنفيذي الوطينو  (56اخلارج )انظر املادة 

 الوطنية.و  يف االنتخاابت احمللية .إ.ج.إ
 

 تسيري اهلياكلو  صالحيات: الباب الثالث

 سري اجمللس الشوري الوطينو  صالحيات: الفصل األول
  صالحيات اجمللس الشوري الوطين: القسم األول

 

 هي: صالحيات ومهام اجمللس الشوري الوطين :29املاّدة 

 ؛الدراسة والفصل يف كّل املستجّدات 

 ؛سياسات العامةرسم ال 

  اعتماد اخلطّة العاّمة للـ ج.إ.إ واملصادقة على برانمج املكتب
 ؛التنفيذي الوطين

 ؛التقييم واحملاسبة واملتابعة ألعمال املكاتب التنفيذية 

  اقرتاح مرشح لرائسة الـج. إ. إ. على املؤمتر، وهو بدوره يقرتح
 ؛أعضاء مكتبه للمصادقة من طرف اجمللس الشوري الوطين

  املصادقة على أعضاء املكتب التنفيذي الوطين املقرتحني من
طرف رئيس الـ ج.إ.إ، ويراعى يف اختيار عناصر املكتب 
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االنسجام والتكامل والكفاءة والقدرة على تنفيذ قرارات املؤمتر 
 ؛ومدى االلتزام هبا

  املصادقة على قائمة املرّشحني للمسؤوليات الوطنية )مثل
 ؛مرشح الـج.إ. إ.لرائسة البالد على املؤمترالربملان(، واقرتاح 

 ؛تنصيب جملس التحكيم للّنظر يف جتاوزات األشخاص واألجهزة 

 ؛تنصيب جلان عمل ومراقبة عند الضرورة 

  عزل املكتب التنفيذي أو رئيسه أو أي عضو مسؤول على أي
مستوى يف اجلبهة، وفق آليات العزل املنصوص عليها يف النظام 

ن قرار العزل يستوجب ثلثي األصوات يف حق  الداخلي، على أ
كل عضو من اجمللس الشوري الوطين أو املكتب التنفيذي 

من القانون األساسي  30و 15 ادتنيالوطين، وذلك وفق امل
 ؛وتفصيالت النظام الداخلي

 ؛النظر يف طلبات االنضمام إليه 

 .تغيري النظام الداخلي 

بقرار  الوطين جمللس الشورييسحب حق عضوية األفراد من ا :30املاّدة 
 التقصري أو عدم أداءأو  ثلثي اجمللس لعدم االلتزام ابلقانون األساسي للـ ج.إ.إ

 ذلك وفق النظام الداخلي.و  الواجبات،

 ال يكون العضو مفصوال إاّل بقرار هنائّي من اجمللس الشوري :31املاّدة 
 ون األساسيمن القان 37 و 30 و 15 مع مراعاة أحكام املواد الوطين

 تطبيقات النظام الداخلي املفصلة.و 
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 لقاءات اجمللس الشوري الوطين :القسم الثاين
 

  يف السنة.نييف دورتني عاديت : جيتمع اجمللس الشوري الوطين32املاّدة 

جيتمع اجمللس الشوري الوطين يف جلسات طارئة كّلما استدعت  :33املاّدة 
ه أو من رئيس املكتب التنفيذي بطلب من نصف أعضائو  احلاجة إىل ذلك،

 الوطين.

ر حضور أحد أعضاء اجمللس الشوري الوطين لظروف ذّ إذا تع :34املاّدة 
ال جيوز ألي و  مربرة فبإمكانه تفويض غريه من أعضاء اجمللس الشوري الوطين،

 عضو االستفادة أبكثر من تفويضني اثنني يف اجللسة الواحدة.

يف جلسته املنعقدة ألمر ما ثلثي أعضائه  ما مل يشمل اجمللس :35املاّدة 
استدعاء اجمللس يف مدة  فإنّ عليه و  ما انتهت إليه غري ملزمو  تعترب اجللسة ملغاة

ال تقل عن عشرة أيم لعقد جلسة شرعية يعترب أمرا الزما للفصل. وتكون 
للجلسة الثانية صالحية الفصل الشرعي شريطة أن يشمل اجمللس حضور 

للمرة  ئه، وإذا تعّذر اللقاء أو مل حتضره األغلبية فيستدعى اجمللساألغلبية ألعضا
يقرر شرعا مهما كان عدد احلضور شريطة مراعاة آجال االستدعاء و  الثالثة
 . املرتنير يفاملبكّ 

تدار جلسات اجمللس الشوري الوطين من طرف رئيس الـ ج.إ.إ  :36املاّدة 
 غياب انئبه يف آن واحد.و  الة غيابهأو من طرف انئبه أو من يعينه الرئيس يف ح

 

 آلية اّّتاذ القرار :القسم الثالث
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يصادق على القرارات و  : الشورى ملزمة يف اجملالس كلها،37املاّدة 
 ج.إ.إ.ـ تشرتط أغلبية الثلثني لتعديل النظام الداخلي للو  ابألغلبية.

 بطريقة : يتّم التصويت واالنتخاب داخل اجمللس الشوري الوطين38املاّدة 
يف حالة تعادل األصوات يكون صوت رئيس الـ ج.إ.إ مرّجحا. ميكن و سرّية. 

التصويت عن طريق الوكالة يف احلاالت اخلاّصة )مرض أو تغّيب اضطراري مثال( 
 .34يف حدود املادة 

 

 صالحيات وسري املكتب التنفيذي الوطين: الفصل الثاين
 وطينصالحيات املكتب التنفيذي ال: القسم األول

 

املكتب التنفيذي الوطين جهاز تنفيذي لربانمج وسياسة الـ  :39املاّدة 
 يرمسها اجمللس الشوري الوطين.و ؤمتر املوخطّتها العاّمة كما يقررها  .ج.إ.إ

 ولية املكتب مجاعية أمام اجمللس الشوري.ؤ مس

 :هي مهاّم املكتب التـنفيذي الوطين :40املاّدة 

 ؛الـ ج.إ.إ قرارات اليت ختدم أهدافتطبيق الو  إعداد املشاريع 

 وترسيخ مبدأ  العمل على وحدة الصّف بني أعضاء الـ ج.إ.إ
 ؛الـشورى

 ؛املصادقة على مشاريع الدوائر 

 ؛والوالئية املكاتب البلديةو  حتديد ميزانيات الدوائرو  مناقشة 

 ؛واحلكومات اهليئاتو  متثيل الـ ج.إ.إ لدى املنّظمات 
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 ر.تعيني جلنة حتضري املؤمت 

ث سنوات ابتداء من اتريخ مّدة صالحية املكتب التنفيذي ثال :41املاّدة 
أو استفتاء  25 وفق املادة ، أو إىل غاية خلعه من طرف مؤمتر استثنائيتعيينه

ال يتم ذلك إال بطلب ثلثي أعضاء و  ،من القانون األساسي 26 وفق املادة
 اجمللس الشوري الوطين.

  الوطين هي: التنفيذيوظائف املكتب  :42املاّدة 

 الرئيس -1

 انئب الرئيس -2

 األمني العام -3

 .رؤساء الدوائر -4

 صالحياهتا بواسطة النظام الداخلي للـحتديد يتم تعريف الدوائر وتنظيمها و 
 ج.إ.إ.

أن هي املكتب التنفيذي الوطين عضو يف  : مواصفات أيّ 43املاّدة 
 :يكون

 فهم ودراية ابلشريعة وفّن  عدال، معروفا اباللتزام الشرعي، ذا
 ؛السياسة وأحوال الّدنيا والناس ومستجّدات الّساحة

 ؛قادرا جسمانيا وعقليا على حتّمل أعباء منصبه 

 .ثقة غري مطعون فيه 

 :هي هام رئيس املكتب التنفيذي الوطين: م44املاّدة 

 ؛التنفيذي ترّأس إدارة املكتب 
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 ؛إمضاء البياانت والواثئق 

 ؛ج.إ.إ. للـملعنوية ميّثل الشخصية ا 

 ؛ترفع إليه قرارات الدوائر والفروع 

 ؛ميّثل املكتب التنفيذي أمام اجمللس الشوري 

  يرفع تقارير مفّصلة عن أعمال املكتب التنفيذي للمجلس
 ؛الشوري

 ؛التنفيذي يصادق على قرارات املكتب 

 .حماسبة ومراقبة هياكل املكتب التنفيذي 

 :هي ب الرئيسمهام وصالحيات انئ :45املاّدة 

 ؛يساعد الرئيس يف مهامه  

 عن  هأو عجز  هذا األخري الرئيس عند مرض أو موت عن ينوب
 ؛القيام مبهامه

  يتمّتع بنفس صالحيات الرّئيس يف احلاالت املذكورة يف الفقرة
 ؛السابقة

  يف حالة املوت أو العجز التام للرئيس، ينوب عن الرئيس إىل أن
، يف مدة ال تتعدى الشهرين، أي ستني يعقد املؤمتر يف دورة طارئة

 .نّي غريه يف منصب الرئيسيوما، فينظر يف أمره إّما أن يثبّته أو يع

 :هي مهام األمني العام :46املاّدة 

 ؛التنفيذي التنسيق بني هياكل املكتب 

 ؛حتضري جدول األعمال 
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 ؛كتابة تقارير جلسات املكتب التنفيذي الوطين 

  ؛ج.إ.إ. لـال وإدارة أرشيف دائرة الوسائل واملا سأتر 

 السعي إىل إيصال املعلومات واألخبار إىل الدوائر واملكاتب 

 ؛يةوالئال ةالتنفيذي

  انئبه يف حالة غياهبما أو منعهما املؤقت عن ينوب عن الرئيس و
 عن ممارسة مهامهما.

 

 تسيري املكتب التنفيذي الوطين: القسم الثاين
 

ذي الوطين على األقل مرّة واحدة يف كل جيتمع املكتب التنفي :47املاّدة 
 شهر يف دورات عادية، وجيتمع يف دورات طارئة بطلب من الرئيس أو بطلب

 أغلبية أعضائه. من

تتخذ قرارات املكتب ابألغلبية، عرب التصويت السري كلما  :48املاّدة 
 تعلق األمر ابألشخاص، ويف حالة الّتساوي فصوت الرئيس مرّجح.

 العضوية تثبيت مع، د العضوية من املكتب التنفيذي الوطينمّ جتُ  :49املاّدة 
 بقرار من رئيس الـ ج.إ.إ أو أبغلبية أعضاء القضية، يف الفصل حىت اجلبهة يف

سند أمره للهياكل املختصة مع مراعاة آلية العزل يُ و  اجمللس الشوري الوطين،
 لألسباب التالية:القانون احلايل واملفصلة يف النظام الداخلي، املذكورة يف 

 ؛انتهاك مبدأ من مبادئ الـ ج.إ.إ 

 ؛جتاوز الصالحيات املنصوص عليها يف القانون األساسي 

 العجز أو التهاون عن أداء الواجبات. 
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 صالحيات وسري اهلياكل احمللية: الفصل الثالث
 

الوالئية نفس صالحيات اجمللس و  للمجالس الشورية البلدية :50املاّدة 
لكن قرارات اجمللس و   يف إطار احلدود اجلغرافية للبلدية أو الوالية.الشوري الوطين

هي بدورها ملزمة للمجالس و  الشوري الوطين ملزمة للمجالس الشورية الوالئية
 .التابعة هلا الشورية البلدية

لة طرق انتخاهبا مفصّ و  الوالئيةو  تشكيلة اجملالس الشورية البلدية :51املاّدة 
 3ن القانون األساسي. جتدد هذه اجملالس يف مدة أقصاها يف الباب الثاين م

 أشهر قبل انعقاد مؤمتر الـ ج.إ.إ.

ينتخب اجمللس الشوري البلدي رئيس املكتب التنفيذي البلدي  :52املاّدة 
أمني املال على اجمللس الشوري البلدي و  أمني املكتبو  مث يقرتح هذا الرئيس انئبه

ض اجمللس الشوري البلدي أي عضو مقرتح من للمصادقة على تعيينهم. إذا رف
تنظيم و  طرف الرئيس يتعني على الرئيس اقرتاح عضو غريه أو تقدمي استقالته

 انتخاب جديد لرئيس املكتب البلدي.

ينتخب اجمللس الشوري الوالئي رئيس املكتب التنفيذي الوالئي  :53املاّدة 
ملال على اجمللس الشوري الوالئي أمني او  أمني املكتبو  مث يقرتح هذا الرئيس انئبه

للمصادقة على تعيينهم. إذا رفض اجمللس الشوري الوالئي أي عضو مقرتح من 
تنظيم و  طرف الرئيس يتعني على الرئيس اقرتاح عضو غريه أو تقدمي استقالته

 انتخاب جديد لرئيس املكتب الوالئي.
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التنفيذي  املكتب التنفيذي البلدي خيضع لقرارات املكتب :54املاّدة 
 من أهم مهامه:و  الوالئي

 ؛متثيل الـ ج.إ.إ يف البلدية وتطبيق سياستها وقراراهتا 

  رفع تقارير مفّصلة عن نشاطاهتا احمللية إىل املكتب التنفيذي
 ؛الوالئي

  مّد املكتب التنفيذي الوالئي ابالقرتاحات والّدراسات والطاقات
 ؛البشرية واملالية

 ؛ند احلاجةتنصيب فروع اثنوية حملية ع 

  مجع االشرتاكات من األعضاء والتربعات ووضعها حتت تصرف
املكتب التنفيذي الوالئي، حسب اآلليات اليت حيددها املكتب 

 ؛التنفيذي الوطين

  إعداد ميزانية تسيري للنشاطات احمللية وعرضها على اجمللس
الشوري البلدي، شرط أن ال تفوق هذه امليزانية ثلث األموال اليت 

 ؛يف البلدية مجعت

  على اجمللس الشوري  البلديةاقرتاح قوائم املرشحني لالنتخاابت
 البلدي.

التنفيذي  املكتب التنفيذي الوالئي خيضع لقرارات املكتب :55املاّدة 
 الوطين ومن أهم مهامه:

 ؛متثيل الـ ج.إ.إ يف الوالية وتطبيق سياستها وقراراهتا 

 ة إىل املكتب التنفيذي فّصلة عن نشاطاهتا احملليرفع تقارير م
 ؛الوطين
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  مّد املكتب التنفيذي الوطين ابالقرتاحات والّدراسات والطاقات
 ؛البشرية واملالية

 ؛تسليم االشرتاكات والتربعات إىل املكتب التنفيذي الوطين 

  للنشاطات يف الوالية وعرضها على اجمللس إعداد ميزانية تسيري
مليزانية ربع األموال اليت الشوري الوالئي، شرط أن ال تفوق هذه ا

 ؛مجعت يف الوالية

 على اجمللس الشوري  ةاقرتاح قوائم املرشحني لالنتخاابت الوالئي
الوالئي واقرتاح املرشحني لالنتخاابت النيابية على اجمللس الشوري 

 الوطين.

ميكن للمكتب التنفيذي الوطين إنشاء مكاتب خارج اجلزائر.  :56املاّدة 
  املضيف. طبقا للقوانني اخلاصة ابلبلد أتسس هذه املكاتب

يعني املكتب التنفيذي الوطين رئيس وأمني املكتب يف البلد  :57املاّدة 
 املعين وحيدد وظائفهم.

 

 تحكيمجلنة ال :الفصل الرابع
 

: يعني املؤمتر لكل دورة من دوراته جلنة تتكون على األقل من 58املاّدة 
اليت تستوجب مور األهائي يف كل مخسة أعضاء ويسند إليها الفصل الن

 .التحكيم

حترص جلنة التحكيم على أن حيرتم كل أعضاء الـ ج.إ.إ.  :59املاّدة 
 املبادئ واألسس واألهداف املشرتكة.
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  : خيضع تنظيم وتسيري جلنة التحكيم إىل النظام الداخلي.60املاّدة 
 

 أحكام مالية، املوارد املالية والنفقات :الباب الرابع
 

 موارد الـ ج.إ.إ يف اشرتاكات األعضاءو  تتلخص مصادر :61اّدة امل
 النشاطات غري التجارية.و  اهلباتو 

 حيدد النظام الداخلي قيمة االشرتاكات الواجبة على األعضاء. :62املاّدة 

يقرتح املكتب التنفيذي الوطين قيمة اشرتاكات األعضاء مث  :63املاّدة 
 ها أو يعدهلا.يصادق اجمللس الشوري الوطين علي

املكتب التنفيذي الوطين كل سنة النفقات سواء كانت يقرتح  :64املاّدة 
للتجهيز أو التسيري، مبا فيها الرواتب والدعم للمسؤولني واملوظفني لدى 

ج.إ.إ، ضمن مشروع امليزانية، مث يصادق اجمللس الشوري الوطين عليها أو  الـ
 يعدهلا.

هم مسؤوليات يلإء الـ ج.إ.إ الذين توكل : يرتتب على كل أعضا65املاّدة 
سواًء على املستوى احمللي أو الوطين التصريح أو ابمسها الـ ج.إ.إ يف رمسية 

 مبمتلكاهتم اخلاصة عند استالم مهامهم وعند انتهائها.

 .التنفيذيللمكتب  مني العامالتصرحيات هذه لأل توكل مسؤولية مجع

إىل أحباس اإلرادي   حالة احلل: تسند أمالك الـ ج.إ.إ يف66املاّدة 
الوطين اجلهة  املسلمني بعد تسديد كل الديون، وحيدد اجمللس الشوري

 املستفيدة.
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 أحكام عامة مس:الباب اخلا

 تعديل القانون األساسي: الفصل األول
 

ميكن تعديل القانون األساسي بطلب من املكتب التنفيذي أو   :67املاّدة 
 .68س الشوري الوطين، وفقا لآللية املبينة يف املادة س عدد أعضاء اجمللمن مخُ 

 يتم االنتخاب على التعديالت املقرتحة عند انعقاد املؤمتر. :68املاّدة 
املشاركني يف املؤمتر املنعقد وفق  تعديل موافقة أغلبية تستلزم املصادقة على أيّ و 

 .القواعد احملددة

 املصادقة عليه.يصبح القانون ساري املفعول فور  :69املاّدة 

 

 االنضباط :الفصل الثاين
 

للمجالس الشورية على املستويت الثالثة حق جتميد عضوية  :70املاّدة 
االختصاصات اإلقليمية، ويتم ذلك أبغلبية حسب  يف هياكل الـ ج.إ.إ أي فرد

 األصوات. 

ال تسقط عضوية الفرد هنائيا إال بقرار جلنة التحكيم املختصة، وال يسقط 
االشرتاكات للعضو إال بعد القرار النهائي الصادر عن جلنة التحكيم  واجب
 املعنية.

للمجالس الشورية حق العزل املؤقت ألي عضو أبغلبية ثلثي األصوات، و  
سواء من أعضاء اجمللس الشوري أو من أعضاء املكتب التنفيذي، على أن يتم 
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املختصة يف مهلة عرض العضو واملستندات وملف العضوية إىل جلنة التحكيم 
يف و  ،وطنيةكان األمر يتعلق أبحد اهلياكل المن قرار العزل إذا   يوما 90أقصاها 

 . الوالئية والبلديةيوما فيما خيص اهلياكل  45مهلة أقصاها 

كل ما تعلق و  يف حالة االستعجال أو عند خطورة الدعوى :71املاّدة 
يعني اجمللس الشوري  أمره،أي عضو من ممارسة مهامه حىت البت يف  األمر مبنع

يستوجب على هذه اللجنة االستماع و  البحث يف القضية.و  املعين جلنة للتحقيق
على جلنة التحقيق اخلاصة هذه إيداع تقريرها لدى اجلهة اليت و  جلميع األطراف.

 يوما ابتداء من تعيينها. 30عينتها يف مهلة أقصاها 

تجميد أو العزل على أساس تقرير اهليئة املختصة قرار الأتخذ  :72املاّدة 
يف التجميد أو أبغلبية ال تقل عن ثلثي األصوات يف  البسيطة التحقيق ابألغلبية

 العزل.

للعضو اجملمدة عضويته حق الطعن يف القرار ذاته أمام جلنة  :73املاّدة 
كما للعضو   التحكيم يف مدة أقصاها أسبوعني من تبليغه بقرار جتميد عضويته.

حق الدفاع عن نفسه بنفسه أو مبساعدة أي عضو خيتاره من أعضاء الـ املعزول 
 ج.إ.إ.
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 ملحق

 ج.إ.إ. ـلا املعتمد عند أتسيس القانون األساسي
 1989يف سنة 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 متهيد
 األمة من جزءا كانت  والثقايف العسكري وغزوه الفرنسي االحتالل قبل اجلزائر إنّ 

 وعزهلا اإلسالمية البالد من اقتطاعها الفرنسي االستعمار ولحا ولئن اإلسالمية،
 أن إال أىب االستعمارية املمارسات هذه طيلة اجلزائري الشعب فإنّ  األمة، عن

 مبا والفكري احلضاري الغزو فواجه. مسلم كشعب  وبقائه وجوده على حيافظ
 بعملية تضررال أنّ  على وحضاري ثقايف ثراء من اإلسالمية األمة اتريخ به يثري
 من تتخذ اإلسالمية اجلبهة جيعل مما آاثره، عميقة معامله، ابرزة تزال ما الغزو

 ابألصالة الثقايف الغزو ملواجهة اإلسالمي احلل حتقيق عملية يف أهدافها
 وذلك األصيل اإلسالمي ابلفكر الفكري الغزو تواجه كما  احلضارية، اإلسالمية

 صارت اليت لثوبه رفعا مصطلحاته من ابتداء مياإلسال املنهج إىل االعتبار بردّ 
 أن احلصر، ال املثال سبيل على ذلك من نذكر البلوى، به عمت ما ابب من

 ووجودها، األمة مصاحل عن للدفاع اجلهاد يلزم عندما ابلعنف، اجلهاد يسمى
 ويرمى حضارته، وأصالة أمته بشخصية االعتزاز أراد من ابلتعصب ويرمى

 إرادته مبحض ذلك كان  وإن حدودها، والتزام ابلشريعة تمسكاس من ابلتطرف



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

148 

 االعتداء لتربير ابلتطرف الشرع كفلها  اليت ابحلريت أقرّ  من ويتهم واختياره،
 . الناس جلميع كفالتها  بعدم عليها

 القيم من للتجرد ذريعة املبدأ، فهم سوء التسامح شعار محلة ويتخذ
 إال إنساان اإلنسان يكون ال مما لعباده شرع فيما هللا حدود وهتك اإلسالمية

 . هبا

 اإلسالمية للجبهة األساسي القانون يتضمن املصطلحات، هذه فمن
 .  الدستور من 40 و  2 املادتني على بناء وذلك التالية، املواد لإلنقاذ

 

 واألهداف األسس: األول الباب
 األسس: األول الفصل

 

 سياسي طابع ذات مجعية تنشأ سياألسا القانون هذا مبقتضى :1 ةاملادّ 
 .«لإلنقاذة اإلسالمي اجلبهة» تسمى

 .معنوية شخصية ذات لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة :2 ةاملادّ 

 والسنة الكتاب من منهجها لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة تستمد :3 ةاملادّ 
 مما العلوم من االستفادة مع املسلمني، أئمة واجتهاد الراشدين اخللفاء وسرية

 واالقتصادية واالجتماعية النفسية والظروف املستجدات ومراعاة العلوم من حص
 .اجلزائري للشعب واحلضارية

 مما والوسطية ابالعتدال تتسم لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة مواقف إنّ  :4 ةاملادّ 
 .اإلسالمية الشريعة يف جاء



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

149 

 وكفالة عليه فاظواحل العام ابلنظام لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة تلتزم :5 ةاملادّ 
 التزم ما ابألمن املساس وعدم اإلسالمي الشرع أقرها اليت واحلريت الغري حقوق

 .به الغري

 اليت الوطنية الشرائح كل  من لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة تتكون :6 ةاملادّ 
 .األرض يف هللا دين ولتمكني والعباد البالد لصاحل تعمل

 .ةسباحل مببدأ لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة تلتزم :7 ةاملادّ 

 أو هيمنة أو توجيه أليّ  لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة ختضع ال :8 ةاملادّ 
 احملددة اخلارجية سياستها مع تتماشى عالقات إلقامة مانع وال خارجية، ضغوط

 .األساسي الربانمج يف

 احلل حتقيق على العمل لإلنقاذ، اإلسالمية اجلبهة أهداف من :9ة املادّ 
 .لألزمة حد لوضع لألمة املقدم السياسي برانجمها إطار يف اإلسالمي

 .واحلضارية والثقافية والسياسية االقتصادية للتبعية حد وضع :10 ةاملادّ 

 . ابإلسالم واألمة القطر وحدة ضمان :11 ةاملادّ 
 

 واهليكلة الداخلي النظام: الثاين الباب
 العضوية شروط: األول الفصل

 

 :ثالثة أصناف إىل لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة يف ضويةالع تصنف :12 ةاملادّ 
 .العامل والعضو الشريف والعضو املؤيد العضو

 التزم ما مؤيدا عضوا يكون أن جزائري مسلم لكل ميكن :13 ةاملادّ 
 .السياسي مشروعها تطبيق على اجلبهة ومبؤازرة قانونيا احملدد ابالشرتاك
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 .الشرفية العضوية مينح الذي هو الوطين التنفيذي املكتب :14 ةاملادّ 

 الشرفية للعضوية يقدم أن البلدي التنفيذي للمكتب ميكن :15 ةاملادّ 
 .البلدي الشوري اجمللس مبوافقة أشخاصا

 : وهي شروط العامل العضو يف تتوفر أن جيب :16 ةاملادّ 

 .عدال ابلغا عاقال مسلما جزائري يكون أن (1

 ينتسب ال وأن الداخلي، ونظامها لجبهةل األساسي ابلقانون يلتزم أن (2
 .آخر عقائدي أو سياسي نظام أي إىل

 احلل لتقدمي وخارجها، اجلبهة داخل اإلسالمي ابلعمل يلتزم أن (3
 .لألزمة اإلسالمي

 (.واملال وابلنفس ابلوقت) للتضحية االستعداد (4

 .واملكره املنشط يف األمر أويل وطاعة ابلشورى أبرم مبا االلتزام (5

 الشورية اجملالس رؤساء جمموع من الوالئي الشوري اجمللس يتألف (6
 . البلدية

 البلدي التنفيذي املكتب تعيني والوالئي البلدي اجمللسني، صالحيات ومن
 .اجلبهة ورئيس الوطين التنفيذي املكتب ولدى جملسامها لدى املسئولني والوالئي

 احملددة، اجلغرافية احلجوم قدر ىعل متثيلية مهمة ذات الشورية اجملالس تعترب
 تكون أن على اجلزائري، اجملتمع شرائح لكل ومتثيال القطر لوحدة جتسيدا
 .اجمللس إىل املسندة املهام مستوى يف املمثلة العناصر

 عادي وينعقد لإلنقاذ اإلسالمية للجبهة العليا اهليئة املؤمتر يعترب :23 ةاملادّ 
 . سنوات ثالثة كل  وإجباري
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 املكتب عنه ينبثق الذي الوطين الشوري اجمللس ينتخب املؤمتر :24 ةملادّ ا
 :التالية الطريقة حسب ذلك ويتم اجلبهة، ورئيس الوطين التنفيذي

 .التصويت طريق عن مؤمتر يف يتم اجمللس على االتفاق (1

 مكتبه يعني بدوره وهو اجلبهة، رئيس املؤمتر على الشوري اجمللس يقرتح (2
 .العام الشوري اجمللس أعضاء بني من

 والقدرة والكفاءة والتكامل االنسجام املكتب، عناصر اختيار يف يراعى (3
 . هبا االلتزام ومدى املؤمتر قرارات تنفيذ على

 وحدده املؤمتر به أوصى مبا التنفيذية املهمة رئيسه مع املكتب يتخذ مثّ  ومن
 ألمر املنعقدة جلسته يف جمللسا يشمل مل ما املؤمترين؛ بني ما سياسية خطة من
 فإن وعليه. ملزم غري إليه انتهت وما ملغاة اجللسة تعترب أعضائه، ثلثي ما

 يف للفصل الزما أمرا يعترب شرعية، جلسة لعقد معقولة مدة يف اجمللس استدعاء
 . التنظيمي السلم حسب األعلى املستوى إىل القضية وترفع املطروحة، القضية

 اجمللس رئيس من بطلب طارئ، ألمر استثنائي مؤمتر قدينع :25 ةاملادّ 
 .الوطين الشوري اجمللس أعضاء أغلبية من أو الوطين التنفيذي

 وأمناء ونواب رئيس من الوطين التنفيذي املكتب يتشكل :26 ةاملادّ 
 .وإضافيني مستشارين وأعضاء

 جانالل وأعضاء رؤساء تعيني الوطين التنفيذي للمكتب يرجع :27 ةاملادّ 
 من التنفيذية املكاتب كل  وتعيني امليدان، يف اجلبهة عمل لتجسيد الوطنية
 .سنوات ثالث ملدة القمة إىل القاعد

 والوطنية احمللية والتنفيذية، التشريعية للسلطة املرشحني تعيني إن :28 ةاملادّ 
 . التنفيذية واملكاتب الشوري اجمللس مهام من والرائسية،
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 الشرعية للمعايري املسئولني واختيار انتقاء ليةعم ختضع :29 ةاملادّ 
 .وأجدر أهل هو من األمة أمور يتوىل كي  واملوضوعية،

 والثقافية اإلعالمية الوسائل كل  لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة تتخذ :30 ةاملادّ 
 طرقها يف متطورة تقنية ذاتية ،والنشر الطبع ووسائل واملكتوبة، واملرئية السمعية
 . العملية

 ونسوية ومهنية طالبية إحتادات لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة تنشئ :31 ةملادّ ا
 .واهليئات اجلمعيات خمتلف مع عالقات ونقابية،وتقيم وشبانية

 والنزاعات القضاي يف للفصل والتحكيم املصاحلة جلنة تنشئ :32 ةاملادّ 
 .املؤمتر قرارات مع يتعارض مل ما ملزما حكمها ويعترب الداخلية،

 

 املالية األحكام: الثالث الباب
 

 يف لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة وموارد مصادر تتلخص :33 ةاملادّ 
 .التجارية الغري والنشاطات واهلبات االشرتاكات

 أحباس إىل اإلرادي احلل حالة يف اجلبهة أمالك تسند :34 ةاملادّ 
 اهليئة للجبهة الوطين الشوري اجمللس وحيدد أهلها، إىل األموال لرد املسلمني،
 .املستفيدة اإلسالمية

 قصار بذل الذي لإلنقاذ اإلسالمية للجبهة التأسيسي اجمللس إنّ  اخلتام، ويف
 زمان لكل صاحلا إليه انتهى ما يعترب ال األساسي القانون إلعداد جهده

 أمر خيول فهو وبذلك واملنهجية، الشرعية الشروط فيه روعيت وإن ومكان،
 املؤمتر، وهي لإلنقاذ، اإلسالمية للجبهة العليا الشرعية سلطةلل فيه النظر إعادة
 .عادي أو استثنائيا مؤمترا أكان سواء
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 السبيل قصد وعليه املوفق وهللا
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 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
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 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
 

 تنظيم دوائر املكتب التنفيذي :الباب األول
 أحكام عامة :الفصل األول

 

: الدائرة مسؤولة عن التنفيذ العملي لسياسات املكتب التنفيذي 1املاّدة 
 .الوطين املوكلة إليها

كل دائرة على األقل من مسؤول وانئب مسؤول   : تتكّون إدارة2املاّدة 
وأمني، وللمسؤول احلق يف إضافة أعضاء آخرين للحاجة. يصادق اجمللس 

ابقرتاح من رئيس املكتب التنفيذي الشوري الوطين على تعيني مسؤول الدائرة 
 الوطين.

: مسؤول كل دائرة عضو يف املكتب التنفيذي الوطين وهو مسؤول 3املاّدة 
وسائر  الوطين، ويعني انئبه وأمني دائرتهكتب التنفيذي ملا أمامه عن دائرت

 الـ ج.إ.إ.أعضائها، على أن يكون أعضاء الدائرة من 

من حق مسؤول الدائرة عزل أي عضو يف دائرته أظهر عجزا أو  :4املاّدة 
  .الوطينكتب التنفيذي لم، مع رفع تقرير لهتاوان يف العمل أو إخالال بواجباته

شهر تقارير مفّصلة عن نشاطها للمكتب كل ثالثة أترفع الدوائر   :5ة املادّ 
 ، مع إمكانية اختزال هذه املدة للحاجة. وتتبع بتقرير سنوي.التنفيذي الوطين

عند الضرورة خلدمة  خمتصةمن حّق الدوائر أن تستعني بلجان  :6املاّدة 
 ويرتأس اللجنة عضو من الدائرة.   براجمها.

 :هي م مسؤول الدائرةمها :7املاّدة 
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 ؛التنسيق بني الدائرة واملكتب التنفيذي الوطين 

 ؛تنظيم وإدارة جلسات ونشاطات الدائرة 

 .حتّمل املسؤولية املعنوية أمام املكتب التنفيذي الوطين 

 :هي : مهاّم انئب مسؤول الدائرة8املاّدة 

 ؛املسؤول يف مهاّمه ةساعدم 

 رضاملغياب أو ال دعنه عن النيابة. 

ف على إدارة أرشيف الدائرة وعن اشر هي اإل أمني الدائرة مة: مه9اّدة امل
 األمور اإلدارية.

 

 تأصيل الشرعيدائرة ال: الفصل الثاين
 

 :هي وظائف الدائرة :10املاّدة 

 ؛وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية .أتطري عمل الـ ج.إ.إ 

 .؛إ.إاإلفتاء عند النوازل يف األمور اليت هلا عالقة بعمل الـ ج. 

  فتاوى الدائرة ملزمة ابلنسبة ألعضاء الـ ج.إ.إ مع إمكانية رفع
طعن ضد هذه الفتاوى عند اخلالف. يف تلك احلالة يعني اجمللس 

 ؛الشوري الوطين جلنة للتحكيم والفصل

 ؛ترشيد وتوجيه األمة 

 ت اإلفتاء واملعاهد اإلسالمية يف العامل ئاربط صلة عمل مع هي
 ا وإحياء االجتهاد.اإلسالمي للتنسيق معه
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 مواصفات إضافية ملسؤول دائرة الدعوة واإلرشاد وانئبه: :11املاّدة 

 ؛احلذق والدراية يف العلوم الشرعية 

 مسعة واستقامة تليقان ابملنصب. 
 

 الدائرة السياسية :الفصل الثالث
 

 :هي وظائف الدائرة السياسية :12املاّدة 

  ؛شيدةاقرتاح نظرايت وبرامج سياسية فّعالة ور 

 ؛وتوضيح أهدافها .تبليغ مبادئ الـ ج.إ.إ 

  توضيح املواقف واملستجّدات الّصادرة عن الـ ج.إ.إ للعاملني
  ؛واملتعاطفني وكذا اهليئات والشخصيات املهتّمة

  كتابة التقارير بعد كّل عمل وحتليل السلوكيات السياسية قصد
 الوصول إىل نظرة ومواقف موزونة.

 

 التنظيم والتنسيق دائرة: الفصل الرابع
 

 :هي وظائف دائرة التنظيم والتنسيق :13املاّدة 

 ؛عمل على ضّم الطاقات العاملة وجتّنب الركود وعدم الفّعاليةال 

 خوة العاملني وإشعار كّل منهم رص على توطيد الثقة بني اإلاحل
 ؛ابألمانة

 ؛وفق مناهج وطرق رشيدة. تنظيم صفوف أعضاء الـ ج.إ.إ 
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 ؛علومات على هيئات الـ ج.إ.إنشر وتوزيع امل. 

 ؛اإلشراف على تنظيم لقاءات وجتمعات الـ ج.إ.إ. 

 ؛خنراط يف الـ ج.إ.إالنظر يف طلبات اإل. 

 ؛التنسيق بني هياكل الـ ج.إ.إ. 

  التنسيق بني كل هياكل الـ ج.إ.إ خالل االنتخاابت الوطنية أو
 ؛احمللية

 العضوية  ضبط قوائم املنخرطني يف الـ ج.إ.إ وإصدار بطاقات
 ؛ومراقبة دفع االشرتاكات املالية

 ج.إ.إ. اإلشراف اإلداري على اإلخوة املتفرغني للعمل يف إطار الـ 
 

 دائرة اإلعالم :الفصل اخلامس
 

 :هي وظائف الدائرة :14املاّدة 

  ؛التاجملصحف و والدراسات، الإصدار ونشر 

 ؛إصدار لسان حال الـ ج.إ.إ. 

 ة والسمعية والبصرية من أجل استغالل كّل الوسائل اإلعالمي
 .؛حتقيق أهداف الـ ج.إ.إ

 ؛ضبط الصلة مع وسائل اإلعالم 

 ؛تكوين إطارات يف جمال اإلعالم 

 ؛«انرتنت»يف شبكة  .اإلشراف على مواقع الـ ج.إ.إ 
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 يف ميدان اإلعالم  .تقدمي النصح والدعم ألعضاء الـ ج.إ.إ
 ؛عموما

 .تكوين أرشيف مسعي بصري للـ ج.إ.إ 
 

 دائرة العالقات اخلارجية :السادس الفصل
 

 :هي وظائف الدائرة :15املاّدة 

  إجياد شبكات سياسية يف اخلارج للتعريف مبشروع الـ ج.إ.إ
 ؛وكسب النصرة

  ؛األحزاب واحلكومات يف اخلارجو ربط صلة عمل مع اهليئات 

  املتابعة الدقيقة واملتواصلة ملا جيري على الساحة الدولية ورسم
 .ارجية للـ ج.إ.إالسياسية اخل

 

 دائرة اخلدمات االجتماعية وحقوق اإلنسان: الفصل السابع
 

تسعى دائرة اخلدمات االجتماعية وحقوق اإلنسان إىل خدمة  :16املاّدة 
وإغاثة احملتاجني ونشر العلم والفضيلة وحسن السلوك يف اجملتمع، وكذا احلرص 

و لقد كرمنا بين :  ه تعاىل، وفقا لقولنهاوالدفاع ع على ترقية حقوق اإلنسان
 .(70)اإلسراء: آدم

 :هي الدائرةظائف و  

  توزيع أموال الزكاة والصدقات على املستحقني وفق ضوابط
 ؛الشريعة
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 ؛تقدمي الدعم واإلغاثة للمتضررين من احلوادث والكوارث 

 ؛إنشاء نوادي تعليمية ورايضية وترفيهية للصبيان والرجال والنساء 

 شية ييف وتنظيم األحياء السكنية والبيئة املعتنظيم محالت لتنظ
 ؛عموما

  نشر احملبة واملودة بني املواطنني وتنمية روح التضامن وحل
 ؛النزاعات

  مناصرة املضطهدين واملستضعفني واملساجني السياسيني يف اجلزائر
 ؛وغريها

 ؛التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان 

 تماد النظرة التعاون مع اهليئات اإلسالمية قصد طرح واع
 اإلسالمية الصحيحة حلقوق اإلنسان على املستوى العاملي. 

 

 دائرة الوسائل واملال: الفصل الثامن
 

 :هي وظائف الدائرة :17املاّدة 

 ؛مجع وإدارة األموال والوسائل لصاحل نشاطات الـ ج.إ.إ. 

 ؛مجع التربّعات 

  حوهلا دراسة طلبات ميزانية الدوائر وإبداء املالحظات والتوصيات
 ؛عند اجتماع املكتب التنفيذي الوطين
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  إمضاء الّصكوك والواثئق املالية ) يوقع هذه الواثئق موكالن
يعينهما مسؤول الدائرة ويصادق على تعيينهما املكتب التنفيذي 

 ؛الوطين(

 ؛حبساابت مكتب الـ ج.إ.إ االحتفاظ. 

 حول الوضعية املالية يرفع للمكتب  وسنوي كتابة تقرير شهري
 تنفيذي الوطين.ال

 

 دائرة الدراسات والتحاليل: الفصل التاسع
 

 :هي وظائف الدائرة :18املاّدة 

 ؛تقدمي الدعم والنصح والرتشيد السياسي ملسئويل الـ ج.إ.إ 

 ؛مّدهم ابألخبار والكتب والتقارير وإطالعهم على املستجّدات 

 ؛تقدمي اخلربات التقنية وامليدانية 

 قارير يف كل ميدان له صلة بعمل الـ مجع املعلومات وكتابة الت
 .،ج.إ.إ

 .التكوين املستمر يف خمتلف جماالت نشاطات الدوائر 
 

 تحكيمجلان ال: الباب الثاين
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يتعرض األعضاء الذين ال حيرتمون القانون األساسي أو النظام  :19املاّدة 
الداخلي أو الذين تظهر من خالل تصرفاهتم أو تصرحياهتم ما يدل على عدم 

لكفاءة أو التقاعس عن أداء املهام، أو الذين ال يسددون اشرتاكاهتم املالية دون ا
عذر، إىل عقوابت يبينها النظام الداخلي. غري أن إمكانية تسليط هذه 
العقوابت ال ينبغي أبي حال من األحوال أن تستغل من طرف أي هيئة أو 

 عضو لتكميم األفواه أو تصفية املخالفني. 

للمكاتب التنفيذية الوطنية والوالئية والبلدية وللمجالس الشورية  :20املاّدة 
على طلب أحد أعضاء هذه اهليئات، حق تسليط  على املستوايت الثالثة، بناء  

حسب االختصاصات اإلقليمية،  .عضو يف هياكل الـ ج.إ.إ العقوابت على أيّ 
 ويتم ذلك حسب اآلليات املبينة أسفله. 

بطلب من املكتب  ، اجمللس الشوري احمللي أو الوطينيعنّي  :21املاّدة 
عند تقصي احلقائق و تنظر يف مسألة العضو املتهم.  تحكيمجلنة لل ،التنفيذي

على اجمللس الشوري إحدى العقوابت  تحكيموثبوت التهمة، تقرتح جلنة ال
الـ ، الطرد من .التالية: التوبيخ، العزل من املنصب، جتميد العضوية يف الـ ج.إ.إ

 .ج.إ.إ

عند احلاجة، كما هو األمر يف حالة االستعجال أو عند خطورة  :22املاّدة 
الدعوى، ميكن للمجلس الشوري أو املكتب التنفيذي جتميد عضوية أو نشاط 
العضو املتهم أبغلبية ثلثي األصوات، على أن يتم عرض مستندات التهمة إىل 

ا من قرار التجميد إذا كان يوم 90املختصة يف مهلة أقصاها  تحكيمجلنة ال
يوما فيما خيص اهلياكل  45األمر يتعلق أبحد اهلياكل املركزية، ويف مهلة أقصاها 

 احمللية. 
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وإيداع  ،االستماع جلميع األطراف تحكيميستوجب على جلنة ال :23املاّدة 
يوما ابتداء من اتريخ  30تقريرها لدى اجلهة اليت عينتها يف مهلة أقصاها 

 تعيينها.

أتخذ اهليئة املختصة قرار التوبيخ أو التعزير املايل على أساس  :24املاّدة 
غلبية وأبغلبية ال تقل عن ثلثي األصوات يف حالة العزل من ألتقرير التحقيق اب

 املنصب أو الطرد.

للعضو احملكوم عليه حق الطعن يف القرار ذاته أمام اجمللس  :25املاّدة 
ا أسبوعني من تبليغه بقرار جتميد عضويته. كما الشوري الوطين يف مدة أقصاه

للعضو احملكوم عليه حق الدفاع عن نفسه بنفسه أو مبساعدة أي عضو خيتاره 
 من أعضاء الـ ج.إ.إ.

بعد تسلم اجمللس الشوري الوطين للطعن، تشكل جلنة جديدة  :26املاّدة 
اجمللس  ذهيتخ إلعادة دراسة امللف وتتبع اإلجراءات السابقة. القرار الذي

غري قابل للطعن. يتخذ  ،اجلديدة تحكيمالشوري الوطين، بناء على عمل جلنة ال
اجللس الشوري قراراته ابألغلبية البسيطة إال يف حالة الطرد اليت يشرتط فيها ثلثا 

 األصوات.
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 االستثنائية ابلفرتة اخلاص .إ.إ.ج ـلل الداخلي النظام ملحق
 

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
 

 تعيشها اليت للظروف نظرا اخلارج يف «حشاين القادر عبد الشهيد» مؤمتر قدينع
ـ ال تعيشها اليت اخلاصة الظروف هذه وبسبب .والقمع احلصار حتت اجلزائر

 شؤون تسيري إليها توكل منتخبة استثنائية هياكل تنصيب املؤمتر قرر فقد .إ.إ.ج
 النشاط إىل .إ.إ.ـ جال رجوع أو ،هللا إبذن املقبل، املؤمتر عقد غاية إىل .إ.إ.ـ جال

 .اجلزائر يف العلين

 :التالية املعطيات إىل املقرتحة اهليكلة وتستند

 1992 جانفي انقالب عن نتج عادي غري ظرفا. إ.إ.ـ جال تعيش 
 ؛البالد داخل يف .إ.إ.ـ جال ابسم علين نشاط كل  ومنع

 جمال من دتستفي مرنة هيكلة إنشاء ينبغي. إ.إ.ج ـال عمل ملواصلة 
 أولوية على التأكيد وضرورة اخلارج يف النسبية واحلرية التحرك

 .احلاج بنو  عباسي الشيخني دور وابخلصوص الداخل،

 مؤمتر عن املنبثقة اهلياكل تسيري وطرق صالحيات امللحق هذا وحيدد
 .«حشاين القادر عبد الشهيد»

 

 اهلياكل تعريف: األّول الباب
 

 ختص «حشاين القادر عبد الشهيد» مؤمتر عن نبثقةامل اهليكلة :1املاّدة 
 .ككل  اجلبهة
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 يف منصبه يف أخ كل« حشاين القادر عبد الشهيد» مؤمتر تيثبّ  :2 املاّدة
 تقلدوا الذين أولئك ابستثناء االنقالبيني، طرف من منعها قبل .إ.إ.ج ـال

 1992 انقالب بعد اجلزائر حكم الذي النظام يف أمنية أو سياسية مناصب
 ويفصل شيوخها،ب أو مبشروعها وشهروا .إ.إ.جـ ال على هتجموا الذين وكذا

 .اإلقصاء هبذا املعنيني قائمة املؤمتر

 وأعضاء والوالئية البلدية املكاتب أعضاء التثبيت هذا خيص :3 املاّدة
 املكتب أما الوطين، الشوري اجمللس وكذا والوالئية البلدية الشورية اجملالس

 القادر عبد الشهيد» مؤمتر عقب انعقاد انتخابه فيعاد طينالو  التنفيذي
 «.حشاين

 الوطين الشوري اجمللس إىل يضافون عضو 13 املؤمتر ينتخب :4 املاّدة
 لوتسند إىل ك ،(1992 جانفي انقالب قبيل الشوري اجمللس أي) السابق

يف  والية يف داخل البالد صالحية انتخاب ممثل عن الوالية يف اجمللس الشوري
 حالة الشغور.

جلنة من ثالثة  أعضائه بني من اجلديد الشوري اجمللس ينتخب :5 املاّدة
 السابقني األعضاء بني التنسيقه اللجنة هلذ األساسي الدور ويكون ،أعضاء

. كما تكلف هذه اللجنة ابإلعداد النتخاب الشوري اجمللس يف اجلدد واألعضاء
ي يف مدة ال تتجاوز شهر ونصف املكتب التنفيذي من طرف اجمللس الشور 

أبتداء من اتريخ انعقاد املؤمتر. وخالل هذه الفرتة تتوىل هذه اللجنة النطق ابسم 
 .إ.إ.جـ لا

. إ.إ.ج ـلل التنفيذي املكتب رئيس الشوري اجمللس ينتخب :6 املاّدة
 رئيسا التنفيذي املكتب رئيس يعترب ال االستثنائي الظرف هذا يف فإنّه للتذكريو 
 .العادية فو الظر  يف األساسي القانون ذلك على ينص كما  جبهةلل
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 اجمللس على املكتب أعضاء قائمة التنفيذي املكتب رئيس يقرتح :7 املاّدة
ـ لا يف أعضاء   املقرتحون األعضاء يكون أن ينبغيو  .عليها للمصادقة الشوري

 .إ.إ.ج

 السياسية الدائرة :هي االستثنائي الظرف هذا يف املقرتحة الدوائر :8 املاّدة
 وتضميد االجتماعية الشؤون دائرة اإلعالمية، الدائرة اخلارجية، والعالقات

خيوَّل للمكتب اقرتاح ما يراه مناسبا للظرف  .واملشاريع التنظيم دائرة اجلراح،
 االستثنائي.

 

 الشوري اجمللس صالحيات: الثاين الباب
 

 يف عليها املنصوص تالصالحيا بكل الشوري اجمللس يتمتع :9 املاّدة
 اخلوض عدم مراعاة مع .إ.إ.جـ لل الداخلي النظام يف واملفصلة األساسي القانون

 اجمللس أعضاء كل  مشاورة دون اجلزائر يف القائمة السلطة مع تسوية أي يف
 .السجينني الشيخني وابخلصوص

 

 التنفيذي املكتب صالحيات: الثالث الباب
 

 القوانني يف عليها املنصوص الصالحيات التنفيذي للمكتب :10 املاّدة
 كاستدعاء  .إ.إ.ج ـال برئيس اخلاصة األمور بعض ابستثناء. إ.إ.ج ـلل العادية

 البالد يف القائمة السلطة مع اتصاالت يف اخلوض أو. إ.إ.ج ـلل طارئ مؤمتر
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 فيه فيشرتط النظام هذا مع اتفاق أي إبرام أما) الشوري اجمللس إىل الرجوع دون
 (.احلاج بن وعلي عباسي املدين للشيخني الفعلي وراحلض

 املرحلة تقتضيها اليت اإلجراءات التنفيذي املكتب يتخذ كما  :11 املاّدة
 اجمللس لرقابة واخلضوع املؤمتر بقرارات االلتزام على احلرص مع االستثنائية

 .ذلك من متكن كلما  احلاج بن وعلي عباسي املدين نيالشيخ ومشاورة الشوري

 .إ.إ.جـ لل رمسي انطق تعيني التنفيذي املكتب لرئيس ميكن :12ملاّدة ا

 

 خاصة ترتيبات: الرابع الباب
 

 الشوري اجمللس أعضاء على التنفيذي املكتب رئيس يعرض :13 املاّدة
 .من اتريخ انتخابه واحدا شهرا يفوق ال ظرف يف املكتب أعضاء قائمة

 املكتب رئيس طرف من حنيملقرتر ا األعضاء أحد رفض حالة يف :14 املاّدة
 التنفيذي املكتب رئيس على يتعنّي  الشوري اجمللس أعضاء ثلثي أبغلبية التنفيذي

 الشوري اجمللس ينتخب وحينها منصبه من االستقالة أو آخر اسم اقرتاح إما
 .التنفيذي للمكتب جديدا رئيسا
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 ديباجة1. 
كانت أرض اجلزائر، منذ أقدم العصور، ملتقى حضارات امتّدت إليها من مشال 

رفوا آسيا وغرب أوروّّب. وإذا كان سّكاهنا من الرببر قد ع   جنوب غربإفريقيا و 
 –مبقاومتهم البطولّية من أجل احلفاظ على حرّيتهم ودفع االحتالل عن وطنهم 

فإهّنم تفاعلوا كذلك مع هذه احلضارات اليت  – رارحّّت مسّوا األمازيغ األح
انبسطت على أرضهم. وإذا كانوا قد حافظوا على قيمهم األصيلة يف احلرّية 
واإلّبء واألنفة ومحاية احلمى والتكافل يف امللّمات واالحتكام إىل اجلماعة، فإهّنم 

 على منطقتهم.تفّتحوا كذلك على الثقافات اليت محلتها هذه احلضارات املتعاقبة 

وامتّد الفتح اإلسالمّي يف عهد الصحابة والتابعني إىل األقطار املغاربّية اليت  
كانت اجلزائر أوسطها، فهدى هللا هؤالء القوم إىل دينه، وجعل أبسهم الشديد 
جهادًا يف سبيله، وانلوا شرف تبليغ رسالته، وعرب جندهم البحر إىل أوروّّب مع 

 الفاحتني.

يف األقطار املفتوحة،  – لغة الوحي واحلضارة –ة العربّية وانتشرت اللغ
انتشارًا ال إكراه فيه، زاده تيسريًا ما للرببر من الصالت التارخيّية مع ما وفد 

قبل من ثقافات املشرق، فاسحة اجملال للغتهم األمازيغّية مبختلف  عليهم من
صلح ما يف تراثها هلجاهتا لكي حتتفظ مبكانتها يف التخاطب والبيان، وحتفظ أ

 العريق. 

ولقد آتخت األصول األمازيغّية املغاربّية العريقة مع الفاحتني املسلمني العرب 
منحدرة من الفطرة، ومكتسبة  على اإلميان، والتقت معهم على خصال محيدة

عرب التاريخ، زادها اإلسالم رسوخاً وتزكية. فقد متّيز الفاحتون والذين تبّوءوا الدار 
م خبصائص متقاربة يف إّبء الضيم، واحلفاظ على العرض، والتناصر على من قبله

املعتدي، واالستماتة يف محاية احلمى، والسخاء ّبملال وّبلروح. والتحم العنصران 
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يف محل الرسالة، وصنع األجماد، وبناء احلضارة. فتجّلى هذا االنصهار التارخيّي 
 ليت ثبتت عرب األجيال.عن حقيقة الشعب اجلزائرّي املسلم األيّب، ا

د واملوحَّد، على أرض وطنه الطّيبة، أجماداً  وقد سطّر هذا الشعب املوحِّ
حبضارة  – مثل كّل الشعوب اإلسالمّية –اترخيّية خالدة، وأشّع على العامل 

وثقافة، عربّية اللسان، إسالمّية الصبغة، ال يزيد فضل الفاحتني فيها على فضل 
 بلهم.من تبوءوا الّدار من ق

وهكذا انبنت وحدة هذا الشعب على مقّومات اثبتة ال زوال هلا، وروابط 
وثيقة ال انفصام هلا. فكانت وحدة رسالّية واترخيّية وحضاريّة وثقافية، ذات 

 أبعاد إسالمّية وعربّية وأمازيغّية، ال تنازع بينها.

طنيّته فالشعب اجلزائرّي ال يعرف ذلك الفصام النكد بني دينه وقوميّته وو 
الذي أراد أن يكيده به أعداؤه، بعد أن أوهنوا به كثريا من الشعوب اإلسالمّية 

 من حوله. 

قائمة لدولة  – قران 14منذ أكثر من  –ومل تقم يف ربوع هذا الوطن املنيع 
ال حترس اإلسالم، وال حترتم إرادة األّمة يف أن تساس به. إاّل ما قام عنوة 

 يّب يقاومه حّّت أسقطه. واغتصاّب، فظّل شعبنا األ

 من ءاالثقايف كانت جز و  غزوه العسكريو  اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي إنّ 
 لئن حاول االستدمار الفرنسي اقتطاعها عن البالد اإلسالميةو  األمة اإلسالمية،

الشعب اجلزائري طيلة هذه املمارسات االستدمارية أىب إال  عزهلا عن األمة، فإنّ و 
الفكري مبا و  بقائه كشعب مسلم، فواجه الغزو احلضاريو  وجودهأن حيافظ على 

 حضاري.و  يثري به اتريخ األمة اإلسالمية من ثراء ثقايف

حديثاً بثورة التحرير اجمليدة، اليت أسقط  ولقد تّوجت ثوراته اجلهاديّة البطولّية
ت حني رفع –ولكثري من الدول، واليت أعلنت  هبا االستعمار الفرنسّي للجزائر،



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

175 

دولة جزائريّة دميوقراطّية اجتماعّية ذات »أهّنا لن تضعه حّّت تقيمها  – السالح
أّول نوفمرب  بيانكما نّص على ذلك   ،«سيادة ضمن إطار املبادئ اإلسالمّية

 م.1954

فأصبح هذا الشعب العظيم جديرًا أبن يستعيد حرّيته كما استعاد دولته، 
ك سيادته على األرض، وأن يقيم نظام سيادته على السلطة كما امتل وأن ميتلك

فئاته، ويف إطار التمّسك بدينه، وأداء  احلكم واجملتمع وفق إرادته، ولصاحل مجيع
 رسالته، والوفاء لتارخيه، وترقية حضارته.

من هذه املنطلقات جاءت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ كإرهاصة اترخيية و 
عمة ّبإلميان التائقة إىل عزة على ظهورها نفسية الشعب اجلزائري املف تساعد

التضرر بعملية الغزو ما تزال ّبرزة معامله،  عدل شريعته، على أنّ و  اإلسالم
عميقة آاثره، مما جيعل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ تتخذ من أهدافها يف عملية 
حتقيق احلل اإلسالمي ملواجهة الغزو الثقايف ّبألصالة اإلسالمية احلضارية، كما 

ذلك برد االعتبار إىل املنهج و  زو الفكري ّبلفكر اإلسالمي األصيلتواجه الغ
اإلسالمي ابتداء من مصطلحاته رفعا لثوبه اليت صارت من ّبب ما عمت به 

 البلوى.

 إلسالمية لإلنقاذاتعريف اجلبهة 2. 
حزب سياسي ينتمي اترخييا إىل احلركة  (ج.إ.إ.) إلسالمية لإلنقاذااجلبهة 

ية واحلركة الوطنية اليت عملت على حترير اجلزائر من وطأة اإلسالمية اجلزائر 
ج.إ.إ. ـ االستعمار وإقامة دولة مستقلة عادلة على أسس اإلسالم. وتعترب ال

من أجل سياسة األمة  السعي العمل السياسي من صميم ديننا احلنيف وأنّ 
 إنّ  قل: قال تعاىل قربة من القرّبت وعبادة من العبادات. ي عدّ  بشرع هللا
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صاليت ونسكي، وحمياي وممايت هلل رب العاملني، ال شريك له، وبذلك أ ِمرت وأان 
 (.163-162)األنعام: أول املسلمني

تكر اإلسالم احلنيف، فإهنا تسعى حيال  اسياسي حزّبج.إ.إ. ـ الوإذا كانت 
 مؤسس علىإلقامة دولة إسالمية كأداة يف يد الشعب لتحقيق نظام جمتمعي 

 .مقيم اإلسال

إقامتها فوق أرض اجلزائر هي  إىلج.إ.إ. ـ الالدولة اإلسالمية اليت هتدف  إنّ 
املواطن ينعم فيها  ،ذات سيادة يسودها احلق والعدل، دولة مستقلة حرة دولة

، دولة متثل الشعب بكل فئاته وتسهر على حقوقه، دولة والشعب ّبحلرية
املنافسة داخل النظام مصداقية قادر على  ياجتماعية ذات اقتصاد متني ذ

الدفاع عن مصاحل الشعب، دولة تسعى لتحقيق احلق على االقتصادي العاملي و 
 والعدل على مستوى العالقات الدولية.

بنظام حكم مدين تعددي يرتكز على مبدأ احلاكمية هلل  ج.إ.إ.ـ الوتلتزم 
 .والسلطة للشعب

 سالمية لإلنقاذحمطات يف اتريخ اجلبهة اإل3. 

   بعد التعديل  1989 يف شهر مارس من سنة ج.إ.إ.ـ ال تئنشأ
 ت. واعرتف1988 أكتربالدستوري الذي فرضته االنتفاضة الشعبية يف 

 .1989 احلكومة اجلزائرية رمسيا ّبلـ ج.إ.إ. يف مطلع شهر سبتمرب

 املدين عباسي، وانئبه  رئيس الـ ج.إ.إ. منذ اتريخ أتسيسها هو الشيخ
 هو الشيخ علي بن احلاج.
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 12 خاضت الـ ج.إ.إ. أول انتخاّبت حملية حرة عرفتها اجلزائر يف 
 32بلدية و 1539 بلدية من بني 853وفازت فيها بـ 1990 جوان

 والية. 48 والية من بني

  خاضت الـ ج.إ.إ. االنتخاّبت الّتشريعية احلرة الوحيدة اليت عرفتها
ت الـ وفاز  .1991 ديسمرب 26 اجلزائر إىل يومنا هذا وكان ذلك يف

ج.إ.إ. فوزا ساحقا يف هذه االنتخاّبت اليت ألغيت بعد االنقالب 
 .1992يناير  11 العسكري الذي صادر خيار الشعب يف

  الـ  ، غري أنّ 1992اختذ النظام االنقاليب قرار حل الـ ج.إ.إ. يف مارس
ج.إ.إ. ال تعرتف هبذا القرار التعسفي الذي اختذه نظام مستبد وغري 

ل الـ ج.إ.إ. متارس نشاطها رغم حرب اإلّبدة اليت زاتشرعي. وال 
معون على أهنا تبقى الرقم  جي  نيوكل املراقب ،مارسها االنقالنيون ضدها

 األساس يف املعادلة اجلزائرية.

 إلسالمية لإلنقاذااجلبهة أهداف 4. 
 األساسية: الـ ج.إ.إ.من أهداف 

  صلى هللا عليه لألمة أسوة برسول هللا، احلضاري و اإلنقاذ الرسايل
، مصداقا لقوله وسلم، املبعوث رمحة للعاملني ومنقذا للبشرية

وكنتم على شفا حفرة من النار، فأنقذكم منها، كذلك تعاىل: 
 ؛(103)آل عمران: يبني لكم آايته لعلكم هتتدون

  السياسية و تقدمي حل بديل شامل جلميع املعضالت اإليديولوجية
نطاق اإلسالم كما جاء يف القرآن واالقتصادية واالجتماعية يف 

اليوم أكملت لكم : ش. قال تعاىليمع مراعاة الواقع املع ،والسنة
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 دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا
تركت فيكم ما إن متسكتم هبما لن » :وقال النيب (، 3)املائدة:

 ؛«تضلوا بعدي أبدا كتاب هللا وسنيت

 ع مراعاة اخلصوصيات الثقافية والعرفية العمل على وحدة األمة م
هذه أمتكم أمة  نّ وأ مصداقا لقوله تعاىل: ،اليت أقرها الشرع

 :النيب  ولقول (،52)املؤمنون: قونفاتّ  واحدة وأان ربكم
 ؛«املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»

 قال تعاىل: .تكرمي اإلنسان والدفاع عن حقوقه املشروعة   ولقد
 ؛(70)اإلسراء:  آدمكرمنا بين

  إرجاع السلطة الفعلية للشعب وتكريس مبدأ الشورى مصداقا
 ؛(38)الشورى: وأمرهم شورى بينهم لقوله تعاىل:

 قال تعاىل: .إقامة دولة العدل والقسط  ّهللا أيمر ّبلعدل إن 
، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي. وإيتاء ذي القرىب اإلحسانو 

 (.90)النحل: نيعظكم لعلكم تذّكرو 

 إلسالمية لإلنقاذااجلبهة منهج 5.
 يف: الـ ج.إ.إ.يتمثل منهج 

 ؛العمل السلمي العلين  

 عمال بقوله تعاىل: والشمولية االعتدال والوسطية ، وكذلك
لقوله عليه الصالة والسالم (، و 143)البقرة: جعلناكم أمة وسطا

طاوعا وال يسرا وال تعسرا، بشرا وال تنفرا، وت» لبعض أصحابه:
 ؛«ختتلفا
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  ،االعتدال يف اجلمع بني املطالبة واملغالبة دون إفراط أو تفريط
الناس بعضهم ببعض لفسدت  هللا ولوال دفع لقوله تعاىل:

ال تزال » وقوله صلى هللا عليه وسلم: (251البقرة:) األرض
طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم وال من 

مّت استعبدمت » عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: ، ولقول«خذهلم
 ؛«أمهاهتم أحرارا ولدهتمالناس وقد 

 قال تعاىل:. الدعوة ّبليت هي أحسن وعدم اإلكراه  ادع إىل
سبيل ربك ّبحلكمة واملوعظة احلسنة، وجادهلم ّبليت هي أحسن. 

 إّن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله، وهو أعلم ّبملهتدين
 ؛(125)النحل:

 قال تعاىل:. لعمل املؤسسايت والتسيري العقالينا  قل هذه سبيلي
 ؛(108)يوسف: أدعو إىل هللا على بصرية أان ومن اتبعين

  العمل اجلماعي وجودة توظيف اجلهد الكلي لألمة مما جيعلها
تتخلص من النزعة الفردية والطفرة االرجتالية وورطة احملسوبية 

تعاونوا على الرب و اىل: له تعوالوقوع يف األغراض الشخصية، لقو 
 ؛(2املائدة:) اإلمث والعدوان والتقوى وال تعاونوا على

 تشجيع روح املبادرة وتوظيف الذكاء و  إشراك اجملتمع يف التغيري
والعبقرية ومجيع اإلرادات اخلرية يف البناء السياسي واالقتصادي 

هم واملؤمنون واملؤمنات بعض والثقايف واحلضاري. قال تعاىل:
 (.71)التوبة: ، أيمرون ّبملعروف وينَهون عن املنكرأولياء بعض
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 مكانة الـ ج.إ.إ. داخل احمليط السياسي يف اجلزائر6.
إذ ج.إ.إ. هوية مميزة ومكانة حامسة وسط الساحة السياسية يف اجلزائر. ـ لل

يف إطار استمرارية حركات اإلصالح اإلسالمي والتحرير  الـ ج.إ.إ.تندرج مسرية 
يف امليدان الطرح اإلسالمي لإلنسانية ومصريها وهو  الـ ج.إ.إ. الوطين. وجتسد

 يشكل أساس برانجمها السياسي التـَّوَّاق لتحقيق طموحات الشعب اجلزائري. ما 

إّن الـ ج.إ.إ. حزب سياسي مجاهريي، مهيكل وخاضع لنظام أساسي 
قادة  ىلي. وحيضعلى املستوى الوطين واجلهوي واحمل مؤثر ، وهووقانون داخلي

اج برصيد قوي من احلدين عباسي وعلي بن املاحلزب وعلى رأسهم الشيخان 
برهنوا مرارا على تفانيهم وتضحياهتم يف سبيل  احلزب مناضلي الثقة، كما أنّ 

اليت متاثل من و  ج.إ.إ. ورغم اهلجمات اليت َشنَّها اإلنقالبّيون على الـ .مشروعهم
هذا احلزب برهن على متيُّزه يف االستمرارية  فإنّ حيث احلجم عمليات اإلّبدة 

 وقدرة قادته على املقاومة وصالبة هياكله. 

من حيث حجم الدعم الشعيب الذي حتضى به. ففي أول  الـ ج.إ.إ.تتميز 
جملس  32حصلت على  – 1990جوان  –انتخاّبت حرة حملية وجهوية 

س شعيب بلدي من جمل 853و املتنافس عليها 48 شعيب والئي من أصل الـ
 – 1991. ويف الدور األول من االنتخاّبت التشريعية يف ديسمرب 1539أصل 

 الـ ج.إ.إ.حصلت  –األوىل من نوعها من حيث هامش احلرية يف اتريخ اجلزائر 
كان مرشحوها على رأس أغلبية كما  .  231مقعد برملاين من أصل  188على 

 .199من أصل  177الدور الثاين، أي ما تبَـقَّى من املقاعد املتنافس عليها يف 

أيضا من حيث طبيعة جتذُّرها وسط اجملتمع، حيث أّن  الـ ج.إ.إ.تتميز 
قاعدهتا االنتخابية متنوعة، تشمل سكان احلضر والقرى، وتتواجد وسط كافة 

والعاطلني عن العمل،  ّمالالع  الطبقات االجتماعية، فهي تشمل املقاولني و 
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الرجال والنساء، الناطقني ّبألمازيغية والناطقني ّبلعربية، اجلامعيني واحلرفيني، 
 املدنيني والعسكريني.

كذلك من حيث صالبة جتذُّرها وسط اجملتمع. وعلى   الـ ج.إ.إ.تنفرد 
اليت متّيز العالقة اهلشة بني بعض  العسكرية-نية املدنيةو الزب سلسالالالنقيض من 

عميقة اجلذور داخل اجملتمع ال من  .إ.الـ ج.إ ، فإنّ ّبجملتمع نيةو الزباألحزاب 
حيث التزام مشروعها السياسي الراسخ ّبلقيم احلضارية للشعب اجلزائري 
فحسب بل كذلك من خالل منظماهتا اجلماهريية وتصورها الذي ي ؤثِر املشاركة 

على حضورها التنظيمي  الـ ج.إ.إ.واإلدماج يف األنشطة السياسية. وقد برهنت 
وطين واجلهوي واحمللي، كما أشركت األفراد واجلمعيات النقابية على املستوى ال

العلمية والثقافية والطالبية والرتبوية والنسوية والدينية وتلك املنشغلة املهنية و و 
 ّبألعمال االجتماعية واخلريية والرايضية.

 وعلى العكس من بعض األحزاب السياسية اليت ال تتعدى كوهنا وعاءً 
هم أو العصاّبت املصلحية املتحالفة واملعتمدة على ئرؤسا يف خدمة اانتخابي

هم الريع  دعم الطغمة العسكرية، من دعاة احلرب األهلية من أجل استدامة َضخِّ
برهنت أهنا تويل ملفهوم احلزب أكثر من كونه  الـ ج.إ.إ.من أموال الشعب، فإّن 

من  ـ ج.إ.إ.الحني إىل مناصب رمسية. وقد متيزت جمرد هيكل النتخاب مرشَّ 
 ، و ل لبدائل برجميةصِ و امل وظائفخالل العديد من 

 
َمثِّل للعديد من الفئات امل

صدر املط للمجتمع املدين، و نشِّ املاالجتماعية على الساحة السياسية، و 
َولِّد لقنوات مجاهريية من أجل املشاركة السياسية وإدماج املللخدمات العمومية و 

 اجملتمع.
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 إلسالمية لإلنقاذااجلبهة شبهات حول 7. 

 الـ ج.إ.إ. والدميوقراطية1.7. 

على غرار مجيع  – الـ ج.إ.إ.إحدى االنتقادات األساسية املوجهة إىل تتمثل 
ذات طبيعة مناهضة للدميوقراطية. إّن هذا  يف الزعم أبهنا –احلركات اإلسالمية 

عدم ن عاالنتقاد غالبا ما ينتج عن سوء فهم إزاء النموذج اإلسالمي للحكم و 
 ملام ّبملفاهيم واملعارف املستعملة يف النظرية السياسية اإلسالمية.اإل

 متيز بني: الـ ج.إ.إ. إنّ 

  طَلقة
 
يادة العليا وامل من جهة، العقيدة الدميوقراطية اليت متنح السِّ

للشعب وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع العقيدة اإلسالمية اليت 
مع  ،سيادة املطلقةالاكمية و ختص هللا وحده دون سواه ّبحل

يف خضوعهم لشريعته  ،ح كَّاما وحمكومني ،املساواة بني اجلميع
 يقول عز وجل: اليت جيب أن تكون املهيمنة كمصدر للتشريع.

 ،إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إايه. ذلك الدين القيم
أال ، ويقول أيضا: (40)يوسف: ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 (؛54)األعراف: واألمرله اخللق 

  من جهة اثنية، املمارسة الدميوقراطية اليت متنح منبع احلكم
للشعب الذي يـ َعنيِّ نـ وَّاّب عنه ميثلونه عرب اختيار حر وهو ما تنص 

، وطبقه النيب عليه الصالة والسالم عندما عليه الشريعة اإلسالمية
نقيبا  طلب من األنصار بعد بيعة العقبة أن يرشحوا إثين عشر
 ميثلوهنم، وينوبون عنهم يف املسائل العامة اليت تعنيهم مجيعا.
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خ كافة املعايري األخالقية والقانونية اليت تست إّن اإلسالم وجب منح صفة يـ َرسِّ
شكل للحكم مهما كانت قاعدته األيديولوجية أو تشكيلته  يّ الدميوقراطية أل

  االجتماعية واالقتصادية.

فرد من البشر بَِغضِّ النظر عن م َقوِّماته وال  يمة أيّ اإلسالم بق يعرتف (1
شرط مسبق. فالقرآن الكرمي يعرتف ّبإلنسان بَِغضِّ النظر  جيعلها خاضعة أليّ 

ولقد كرمنا بين آدم، ومحلناهم يف : قال تعاىل عن معتقداته ومقامه السياسي.
كلكم «: (. ويف احلديث 70)اإلسراء: الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات

 .»آلدم، وآدم من تراب

اإلسالم على ضرورة القانون، أي على جمموعة من املقاييس  يؤكد (2
. كما يةعاجتمالعالقات اإلاملعرتف عليها أو العقالنية من أجل تنظيم كل 

يرفض اإلسالم احلكم االعتباطي من طرف فرد أو مجاعة أفراد، فأساس القرارات 
ة تتمثل يف الشريعة اإلسالمية، أي جمموعة قوانني واألعمال يف الدولة اإلسالمي

مستوحاة من القرآن الكرمي والسُّنة النبوية الشريفة، وليست مرتوكة لعبث ونـََزوات 
األفراد. فالشريعة اإلسالمية هي إحدى جتليات احِلكمة اإلهلية اليت تـ َنظِّم كل 

مث : ل تعاىلقا ية.الظواهر يف الكون، مادية كانت أو روحية، طبيعية أو اجتماع
 جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها، وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون

 (.18)اجلاثية:

يدعو اإلسالم إىل املساواة بني اجلميع أمام القانون، دون متييز بناء على  (3
الناس سواسية  «: ، كما جاء يف احلديثاجلنس أو العرق أو الطبقة االجتماعية

 .»كأسنان املشط

أيمر اإلسالم أبن تكون كافة القرارات املتََّخذة من ِقَبل الدولة مرتكزة  (4
املؤمنون على «: كما جاء يف احلديث  على أساس العقد التوافقي مع الشعب

كما ي ذكِّر اإلسالم مببادئ   .»م حالالشروطهم، إال شرطا أحل حراما، أو حرّ 
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اإلمجاع طبقا للقرآن و (، 159)آل عمران: وشاورهم يف األمر :الشورى
 له من يشاقق الرسول من بعد ما تبنّي و ، كما جاء يف القرآن الكرمي: والسنة
 ، ونصله جهنم، وساءت مصريا، نوله ما توىّل ويّتِبع غري سبيل املؤمنني اهلدى

وال  .»ال جتتمع أميت على ضاللة«: (، وكما صح يف احلديث115)النساء:
أبدا مبقتضى قوله  إرادة خالقهمو املسلمني إرادة  بني تعارضينتج عن هذا 

كون هلم اخلرية يأن  أمرا إذا قضى هللا ورسوله ،وما كان ملؤمن، وال مؤمنةتعاىل: 
 .(36)األحزاب: . ومن يعص هللا ورسوله فقد ضّل ضالال م بينامن أمرهم

ويضمن حكم األغلبية مع  ،( يضمن اإلسالم مستوى راق من التسامح5 
لية وكذا محاية احلرية الدينية ومنع اإلكراه يف الدين وحترمي الظلم احرتام األق
 ال إكراه يف الدين. قد تبني الرشد من الغيّ : . قال تعاىلواالستبداد

 (.256)البقرة:

وإّن احرتام الكرامة واحلقوق األساسية لإلنسان، واحرتام احلرايت األساسية 
، وفصل السلطات، والتداول، الفردية واجلماعية، واملشاورة، واالنتخاب

يف إطار  .،والتعددية احلزبية، وحق املعارضة، والنقد، والنقاش املتناقض، اخل
هبا أو مقبولة يف حكومة إسالمية  االدستور، كل هذه املبادئ ليست مسموح

مواطن مسلم واجب الدفاع عنها  ل جمموعة قيم على كلفحسب، بل متثّ 
 وترقيتها.

 . من النظام اجلمهوري ومن احلكم الثيوقراطيموقف الـ ج.إ.إ2.7. 

نوع من الوساطة بني هللا اخلالق وبني العباد سواء   ترفض مطلقا أيّ  الـ ج.إ.إ.إّن 
ترفض قيام  الـ ج.إ.إ.وّبلتايل ف ،كانت تتمثل يف طبقة أو مجاعة أو كهنوت

 الدولة أن تفرض طباقا على الشعبمن شأن مثل هذه  يوقراطية ألنّ ثدولة 
إدِّعاء  حدألل اإلسالم عنه. وال خيوّ  »ينوبون«هللا و »ميثلون« »أفرادا منَـزَّهني«
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اإلنسان هو  لسبب بسيط وهو أنّ  ،احتكار متثيل هللا، انهيك عن أخذ مكانه
فإّن أول امتحان على احلاكم  الـ ج.إ.إ. يف األرض. ومن منظور هللاخليفة 

سا ضمن تشكل عامال مؤسِّ  اخلضوع له هو االمتثال للمحاسبة. فاحملاسبة
 الفلسفة السياسية اإلسالمية.

َقوِّمة   الـ ج.إ.إ.وترفض 
 
كذلك الدولة الالئكية ألّن مثل هذا النظام يعترب امل

اإلسالمية للجزائر أمرا اثنواي ليس له دور اجتماعي أو تربوي أو سياسي. بينما 
َقوِّمة أساسية وذات أولوية ومتثل إحدى عوامل تش

 
الشعب اجلزائري  كيلهذه امل

 ي يعطيه لوجوده ودوره التارخيي.ذوجتسد املعىن ال

هي مجهورية حترتم من خالل  الـ ج.إ.إ.إذن فطابع الدولة اليت تريدها 
احلكام عن طريق  فيها انتخاب يتمدستورها الِقَيم اليت يدعو إليها اإلسالم، و 

 االقرتاع العام.

 رهابالـ ج.إ.إ. واإل3.7.  

بصفتها حزّب سياسيا عملت دائما من أجل السلم املدين والتغيري  إ.إ.الـ ج.إّن 
كوهنا تنظيما   الـ ج.إ.إ.همون السلمي عن طريق صناديق االقرتاع. وإّن الذين يتّ 

مطلقا يف  الـ ج.إ.إ.إرهابيا حياولون بصفة فاضحة قلب احلقيقة، إذ مل تلجأ 
 الـ ج.إ.إ.س ذلك متاما، فمشوارها السياسي إىل فرض برانجمها ّبلقوة، بل عك

احرتام  يرفضون يزالونوال  لعنف من ِقَبل أولئك الذين رفضوال اليت تعّرضتهي 
 اختيار الشعب.

تعترب من حق الشعب مقاومة  الـ ج.إ.إ. لكن ال بد أن يعلم اجلميع أنّ 
بل كافة األنظمة الدميوقراطية لشعوهبا االستبداد والظلم. إنه حق معرتف به من قِ 

اليت  –ن مَثَّ فإّن الذين يقفون يف وجه إرادة الشعب ويستعملون وسائل القمع ومِ 
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للقضاء على خصومهم السياسيني هم وحدهم املسؤولون عن  –حتتكرها الدولة 
 العنف الدائر.

 الـ ج.إ.إ. وأمن منطقة البحر األبيض املتوسط4.7. 

غلت الطغمة مبا أّن اخلوف جيعل اإلنسان قابال لتصديق األدهى فقد است
دون  تتاليةعرب محالت م للتشنيع ّبلـ ج.إ.إ.العسكرية يف اجلزائر هذا اهللع 

بغية  التشنيع ّبلـ ج.إ.إ.انقطاع. ويستمر اجلنراالت اإلنقالبيون يف عمليات 
. اإلّبدي لسلطة اليت اختلسوها وكذلك لتربير عمليات القمعلجلب شرعية 

إلسالم ّبهلمجية إلذكاء خماوف الغرب وِمن هؤالء اجلنراالت يرمون الـ ج.إ.إ. وا
أجل  احملدق من «الطوفان اإلسالمي»مَثَّ تقدمي أنفسهم كآخر حصن يف وجه 

الحقا فيما سيتبني احلصول على دعم الدول املتوسطية ملغامراهتم اإلّبدية. وكما 
نية عدائية  ةخيص املبادئ اخلاصة بعالقتها مع اخلارج فالـ ج.إ.إ. ال تضمر أي

إزاء جرياهنا املغاربة وال إزاء دول البحر األبيض املتوسط. وإّن مصدر التوتر 
ستئصاليني جرة يكمن يف مجاعة اجلنراالت االوالعداء وتالحق موجات اهل

يقمعون وي فِقرون و الفاسدين الذين يقصون أغلبية اجلزائريني من حق املواطنة، 
بناء استقرار  واليأس. إنّ عصب التاجملتمع مما ينذر بربكان من الغضب واحلقد و 

املنطقة ّبستعمال إرهاب الدولة وتشييده على جثت وأشالء وكرامة اجلزائريني 
 رقدوإن مل ت هائلكافة أبنااجلزائر  ع صدريتسّ فإن مل  يعترب خطأ خطريا وفادحا.

جلب االستقرار  يستحيل عليهاضمان حد أدىن من العيش الكرمي هلم  ىعل
 اطبة.لنفسها وللمنطقة ق

 الـ ج.إ.إ. وقضية املرأة5.7. 

  –كعدو للمرأة وهذه صورة منطية   من طرف بعض اجلهاتتوصف الـ ج.إ.إ. 
 ، وقد متّ حلزبّب التشنيعاصطنعها النظام العسكري يف اجلزائر هبدف  – كليشيه
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 يف أقليةعرب هذه الصورة امللفقة من خالل أبواق مدنية اتبعة للنظام خاصة  بثّ 
لة من قبل املصاحل املخابراتية اجلزائرية يف إطار وية اجلزائرية املستعمَ النس احلركة

 دعايتهم املناهضة لإلسالم.

  حقوق املرأة حقوق إسالمية وإنسانية. أنّ  الـ ج.إ.إ.تعترب 

غريبة عن تعاليم  اليت هيوجود عدد من العراقيل  الـ ج.إ.إ.تالحظ كما 
ة يف امليادين الرتبوية واالجتماعية والثقافية املرأة الفعالة مشارك متنع من ،اإلسالم

 واالقتصادية والسياسية والدينية للنشاط الوطين.

مصممة على وضع  الـ ج.إ.إ.عليه مبادئ احلقوق واحلرايت ف نصّ تكما و 
حد هلذه العراقيل من خالل تطبيق سياسة صارمة وشاملة وتدرجيية لرتقية وضع 

 اإلسالمية. املرأة اجلزائرية يف إطار املبادئ

 :هبا القيام. إ.إ.اجل تعتزم اليت اإلجراءات ضمن ومن

 التباين وتقليص التعليمإىل  يف الوصول جلنسنيبني ا التساوي ضمان( 1
 األمية نسبة تقليصكذا و  االبتدائي التعليم مستوى على اجلنسني بني احلاصل

 ؛النساء من املعاقني وعند الريفية املناطق يف خاصة اإلانث عند

 وكذا الصحية اخلدماتإىل  يف الوصول جلنسنيبني ا التساوي ضمان( 2
 ؛املرأة خصوصيات توافق طبية وخدمات صحية برامج وضع

 االقتصادية، املواردإىل  يف الوصول جلنسنيبني ا التساوي ضمان( 3
 اقتصادية سياسات وتَبين الشغل، عامل يف املرأة ضد التمييز على والقضاء

 غري بشكل خيص الذي الفقر واستئصال العائلة وتوازن براحة ضرت ال واجتماعية
 ؛املرأة متزن
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 مراكز إىل وصوهلا وضمان الوطنية السياسية احلياة يف املرأة مشاركة ترقية( 4
 ؛اإلعالم وسائل إىل ووصوهلا القرار اختاذ

 الذي واأل َسري واالجتماعي السياسي العنف من والوقاية على القضاء( 5
 ؛املرأة ضد مياَرس

  يف املرأة هلا تتعرض اليت اجلنسية املضايقات من والوقاية على القضاء( 6
 ؛والبغاء ّبملرأة اجلنسية املتاجرة واستئصال العامة الفضاءات كافة

 وإعادة النفسي الدعم أجل من ومالية وبشرية تنظيمية موارد تسخري( 7
 .نسياجل واالستغالل للعنف ضنتعرّ  اللوايت النساء أتهيل

 اِفظوالنهج احملالـ ج.إ.إ. 6.7. 

الـ ج.إ.إ. ليست حماِفظة من منطلق أّن مذهب احملاَفظة يشكِّل عقيدة ت َشكِّك 
أما الـ  .وتتوجس من كل ما هو تغيري وتعمل على احلفاظ على الوضع القائم

م للحقائق السياسية واالقتصادية ج.إ.إ. فتدعو إىل تغيري تدرجيي ومتفهّ 
بعض اجلوانب  احملافظني يف الـ ج.إ.إ. تشاطر إن كانت ة يف اجلزائر. و واالجتماعي
ة وكذا وتوجسهم إزاء النظرايت السياسية الشمولية اجملردّ  ربغماتيةكنظرهتم ال
 وكوهنا ،تعترب املِلكية أمانة هللا كوهناز عنهم  تتميّ  ، فإهناالثقافيةثوابت لاحرتامهم ل

د اجملتمع وحقهم يف العيش الكرمي. إّن اإلسالم خنبوية تؤمن مبشاركة كافة أفرا غري
ميتلك معايري قادرة على إدماج ومصاحلة خمتلف الفئات االجتماعية ومعايشة 

 داخل اجملتمع.بدة جاو تاملصاحل املتعددة واملتناقضة امل

 داثةواحل .ج.إ.إلـ ا7.7. 

 مبظهر. إ.إ.ج الـ إظهار حتاول اإلستئصالني وأذانبه االنقاليب النظام دعاية إنّ 
 .العصر ومتطلبات تتماشى ال اليت والظالمية الرجعية
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 ينادي حزّب وال احلداثة، ترفض حركة ال ليست. إ.إ.ج الـ فإنّ  احلقيقة ويف
. الزمن من ألفية منذ العريب للعامل أو الوسطى للعصور التارخيية الشروط ببعث
 حزبنا يقذفون الذين السطحيون احلداثة مّدعوا يفعله ما عكس على ولكن

 الكلي النسخ إىل يدعو حزّب وال الدين تنبذ حركة ليست. إ.إ.ج الـ فإنّ  ّبلتهم،
 اإلسالم بني. إ.إ.ج الـ ختلط وال. اجلزائر يف التارخيية أوروّب لظروف املميِّز غري

 تشيد ال أهنا أي التغريب، وبني التحديث بني وال ّبملاضي، التشبث وبني
 .الغرب بَسْعَدنة وال يللماض األعمى ّبلتقليد

ه األساسي املبدأ وإنّ   السياسية القضااي مع تعاطيها يف. إ.إ.ج للـ املوجِّ
 املستوحاة اإلسالم مقاييس على بناء والتقييم التفحص هو واحلضارية والثقافية

 .والوسطية االعتدال ضمنها من واليت والسنة، القرآن من

 احلسنة احلداثة مزااي عن منياملتعا مستحدث كل  من النافرين عكس وعلى
 تعترب. إ.إ.ج الـ فإن احلداثة، يف ما أبسوأ املاضي يف ما أحسن يقارنون والذين

  أن بعد السياسية السلطة أتميم منها لإلنسانية، إجابية إسهامات هلا احلداثة أن
 وحتسني والكتابة، القراءة حسن وتعميم للفرد، أكرب واحرتام خموصصة، كانت

 يف اهلائل والتقدم واالتصال، النقل وسائل وترقية والصحي، ملعيشيا املستوى
 .اإلنساين الفكر ويف العلوم

 يقابلون والذين مساوئها عن املتعامني احلداثة أنصار عكس على ولكن
 أحلقت احلداثة أن ترى. إ.إ.ج الـ فإن املاضي، يف ما أبسوأ احلداثة يف ما أحسن

 والتحكمية، واالقتحامية القمعية الدولة سلطة مكتضخي  ّبإلنسانية أضراراً  أيضا
 والنمو الربح وعبادة واجلماعية، العائلية الروابط وتالشي الفردانية وانتشار

 العلمانية، وطغيان البيئة، وتدمري واحنالهلا، األخالقية القيم واحنطاط األعمى،
 .عميقة روحية وأزمة هللا نسيان وخاصةً 



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

190 

 للقرآن موافقتها على بناءً  واملمارسات ألفكارا رفض أو قبول مبدأ ومبوجب
 أنه جملرد ّبلشيطنة تعزوه وال حديث هو ما تقّدس ال. إ.إ.ج الـ فإن والسنة،

 نفس من وانطالقاً . التوايل على والتقليديون العصرنيون ذلك يفعل كما  حديث،
 من جزء أنه جملرد تؤبلسه وال تقليدي هو ما تؤله ال. إ.إ.ج الـ فإن املبدأ،

 .التعاقب على والعصرية اجلمودية مّدعو يعتقده كما  املاضي،

 حسنات عن يتعامون الذين احلداثة أدعياء عن تتمّيز. إ.إ.ج الـ إنّ 
 نظرة وجود مثل إجابية أوجه اجملتمعات هلذه أن تعترب كوهنا  التقليدية، اجملتمعات

 مع وعالقته لطبيعةّب اإلنسان عالقة ومتحور الدين، على ومرتكزة متكاملة للعامل
 . إخل واجلماعة، األسرة أمهية وكذا ّبهلل، اإلنسان عالقة حول البشر ّبقي

 مساوئ عن يتعامون الذين التقهقر، دعاة عن أيضاً  تتمّيز. إ.إ.ج الـ ولكن
 لآلاثر تعرضت قد اجملتمعات تلك أن اعتبارها منطلق من التقليدية، اجملتمعات

 ومن الراشدة، ّبخلالفة اإلطاحة بعد لسالطنيا وفساد وقمع نزوة من الضارة
 املخوصصة السلطة ذات األنظمة مّيزت وقسوة واستبداد واقطاعية وراثية ملكية

 .اجملتمعات تلك مضايقة عن تتوقف مل اليت

 وعبدو األفغاين أمثال اجملاهدين اإلصالحيني غرار على ،.إ.إ.ج الـ إنّ 
 ختلفاً  والسنة القرآن إىل والعودة األصول إىل الرجوع تعترب ال ّبديس، وابن وإقبال

 عرفها كما  التجديدية احليوية واسرتداد جديدة، انطالقة ذلك يف ترى بل وتقهقرا  
 .األوىل عصوره يف اإلسالم

 وبرانمج جهد هو بل للماضي، كسول  بتقليد األصول إىل الرجوع ليس
 أجل ومن ية،اإلسالم للمجتمعات احلالية والتغريات األوضاع لفهم ضخمني

 حقيقة تعيش كي  والسنة القرآن هدي من إنطالقا اجملتمعات هذه توجيه
 .املعاصر العامل يف اإلسالم
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 وأداء هللا لنداء تلبية يعترب األصول إىل الرجوع فإنّ  ،.إ.إ.ج للـ ّبلنسبة
 إىل يهدف جهد أنه كما.  العصر مشاكل حبل األرض يف االستخالف واجب
 .لإلنسان هللا وصفها اليت قاصدامل مع احلداثة تكامل

 وطنيةوال .ج.إ.إـ ال 8.7.

عرب الطعن يف  الـ ج.إ.إ.ولت دعاية الطغمة العسكرية مرارا تشويه صورة اح
وطنية مشروعها وسرية قادهتا فعمدت على وصفها أبهنا حركة غري وطنية، بل 

ة معادية للوطن وتعمل ضد مصاحله العليا إبحياء من أطراف أو قوى خارجي
 ثورته اجمليدة.و  معادية للجزائر تريد االنتقام من جهاد الشعب اجلزائري

األصيل وسرية قادهتا املشرفة  .ج.إ.إـ وتكفي املراجعة السريعة ملشروع ال
 :الفرتاءاتااألكاذيب و  لدحض كل تلك

احلضاري ما هو إال امتداد طبيعي جلهاد الشعب . ج.إ.إـ المشروع  ( إنّ أ
 الـ ج.إ.إ.ضد االستعمار الفرنسي الغاشم، تسعى من خالله اجلزائري الطويل 

السرتداد السيادة الوطنية كاملة غري منقوصة بعدما جنحت حركة التحرير يف 
 اسرتجاع السيادة الرتابية.

( حرص الـ ج.إ.إ. على ضرورة اسرتجاع حرية القرار السياسي ب
نسية اليت ال تزال واالقتصادي للبالد والعمل على التخلص من الوصاية الفر 

عصابة قدماء جنود اجليش الفرنسي  مفروضة على البالد والعباد من خالل
 أقلية أيديولوجية حاقدة. املدعومة من طرف

الصادق، الذي ال تشوبه أية انتهازية أو مصلحة من  الـ ج.إ.إ.( نضال ـج
 ية.: اإلسالم والعربية واألمازيغية مقومات اهلوية الوطنية الثالثأجل ترق
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فإن كان أكربهم سنا من السباقني للجهاد  الـ ج.إ.إ.( السرية املشرفة لقادة د
 ضد املستعمر، فإن أغلب الشباب منهم أبناء شهداء.

أوال وأخريا على دعم الشرائح العريضة من أبناء  الـ ج.إ.إ.( اعتماد هـ
الشعب وعزفها، خالفا ألكاذيب النظام، عن قبول أي دعم خارجي، حرصا 

  ها على استقالليتها.من

 سالمية لإلنقاذاجلبهة اإل قيم ومبادئ8. 
املستوحاة من تعاليم ديننا  املبادئو  تؤكد اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ متسكها ّبلقيم
 .1954احلنيف وكذا تعلقها مببادئ نداء أول نوفمرب 

 

  .يةحّق الّشعب اجلزائري يف إقامة دولة مستقّلة يف إطار املبادئ اإلسالم -1

حق الشعب يف العمل من أجل ترسيخ اإلسالم وتثبيته كدين للدولة  -2
والتصدي لكافة أشكال الدولة املنحرفة، سواء كانت يف قالب دولة بوليسية أو 

 .دولة ثيوقراطية أو دولة علمانية

حّق الّشعب يف االنتخاب احلّر للمؤّسسات اليت يوكل إليها الّسلطة  -3
اء الذين ميثّلونه وحيكمونه. فالّشعب هو املصدر الوحيد وكذلك الّرجال والّنس

 .بنيللّشرعية والوحيد الذي ميكنه إعادة الّنظر يف املؤّسسات وعزل املنتخَ 

أو  –تزعم أن تكون و  ال حيّق للمؤّسسة العسكرية أن حتّل حمّل الّشعب -4
 .كما أو قاضيا يفصل يف سالمة اختيار سياسّي ماحَ  –تتصّرف بصفتها 

احرتام الّتداول الّسياسي وترسيخ الّتعّددية يف إطار الّدستور وثوابت  -5
 .األمة
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 .نبذ العنف للوصول إىل الّسلطة أو البقاء فيها -6

ال حيّق للمؤّسسة العسكرية أن تلجأ إىل استعمال القّوة ضّد اجلزائرّيني  -7
 .ألغراض سياسية

على اللون أو العرق أو مساواة اجلميع أمام القانون دون متييز بناء  -8
 .اجلنس أو السّلم االجتماعي أو التوجه السياسي أو أّي عنصر آخر

ضمان احلّرايت األساسية، الفردية واجلماعية، يف إطار الّدستور وثوابت  -9
 .األمة

حرمة شرف املواطن وأمنه وحقه يف العيش، وكذا ممتلكاته، وحقوقه،  -10
 .وحياته اخلاصة

 .ة الكرامة اإلنسانية واحلقوق األساسية للّنفس البشريةاحرتام وترقي -11

حّق الّشعب يف العدالة االجتماعية اليت تضمن للمواطنني حياة كرمية  -12
 .املسكن، وكذا يف العالج والوقاية(و  وحمرتمة )احلق يف العمل واملأكل وامللبس

 .حق الشعب يف التعليم مع حماربة األمية -13

لرّتقية السياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية حّق اجلميع يف ا -14
 السمحة. واالزدهار يف إطار املبادئ اإلسالمية

احرتام وترقية القيم األخالقية املبنية على اإلميان والتقوى وحماربة كل  -15
 .أشكال الفساد

حق الشعب يف النشاطات الثقافية والتعبريية، مع إحياء وترقية  -16
ة اجلزائرية املتمثّلة يف اإلسالم وكذا العربية واألمازيغية، دون مكّوانت الّشخصي

 .إقصاء أو هتميش
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ترقية التعليم وتشجيع روح البحث واإلبداع يف اجملاالت العلمية  -17
 .والتكنولوجية والثقافية ويف العلوم اإلسالمية

احرتام وترقية مبادئ املساواة وحرية النشاط االقتصادي والعقالنية  -18
لعلمية واحلفاظ على التوازن وعلى الكرامة اإلنسانية والنزاهة القصوى يف التنظيم ا

 .ويف النشاطات االقتصادية واملالية

ترقية االكتفاء الذايت يف اجملاالت االسرتاتيجية والقضاء على األشكال  -19
 .اخلطرية للتبعية االقتصادية للخارج

عية للبالد وعلى كافة مصادر املوارد الطبي الشعب هو املستخلف على -20
الطاقة اليت تعترب أمانة وضعها هللا يف عنقه ومن واجبات الدولة أتمني حسن 

 .استغالهلا وحسن تسيريها

 .ضمان امللكية اخلاصة ذات املصدر املشروع -21

التعايش املنسجم بني القطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع املختلط  -22
 .يف الفضاء االقتصادي

 .التوازن والتكامل اجلهوي يف جمال التنمية االقتصادية -23

 .احلفاظ على البيئة يف إطار التنمية االقتصادية -24

مكافحة الفقر والبطالة من خالل برانمج خاص يتضمن إجراءات  -25
 .وطنية ودولية

مصادرة الثروات  ؛الشفافية يف جمال النشاط االقتصادي واملايل -26
بطريقة غري شرعية بناء على أدلة تتم مناقشتها بصورة  واألمالك املكتسبة

ّحضورية أثناء مرافعات قضائية عادلة وإعادهتا إىل أصحاهبا الشرعيني ويف حالة 
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استعادة الثروات الوطنية املنهوبة إىل  ؛تعذر ذلك توجيهها إىل اخلزينة العامة
 .املكافحة على أصعدة متعددة لكل أنواع الفساد والسلب ؛الوطن

ِضع اجلزائر، وجيشها وخرياهتا  -27 رفض كل العقود واملواثيق اليت خت 
واقتصادها وثقافتها للسيطرة اخلارجية مع االحتفاظ حبق إعادة النظر يف العقود 

 1992يناير  11واملواثيق واملعاهدات، خاّصة تلك اليت أبرمت بعد انقالب 
 .اجلزائريواملتناقضة مع املصاحل االقتصادية واألمنية للشعب 

عدم تدّخل املؤّسسة العسكرية يف الّشؤون الّسياسية وعودة اجليش  -28
سالمة الرّتاب الوطين و  إىل مهاّمه الّدستورية املتمثّلة يف محاية الوحدة الوطنية

 .والّدفاع ضّد الّتهديدات واألعداء اخلارجّيني

 وجوب تبعية اجليش للسلطة املدنية وحق الرئيس يف االضطالع -29
 .مبهامه الطبيعية كقائد أعلى لكافة القوات املسلحة

 توجيه السياسة اخلارجية خلدمة املصاحل العليا للشعب اجلزائري -30
 .اإلسالمو 

احملافظة على الّسيادة، غري االنتقائية واليت ال تقبل التجزئة، للّدولة  -31
 .وللّشعب اجلزائري

 .فض اخلنوع للهيمنة اخلارجيةاالمتناع عن ممارسة اهليمنة اخلارجية ور  -32

إقامة عالقات حسن جوار وتعاون، يف إطار االحرتام املتبادل، مع  -33
 .شركاء اجلزائر

املواثيق والعقود الّدولية، ذات األبعاد العاملية، اليت و  احرتام العهود -34
 .أبرمتها اجلزائر

 .الفصل بني السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية -35
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لالنتخاّبت جتعلها مبنأى عن عمليات التزوير  وقانون عتماد آلياتا -36
  .مع ضمان الشفافية وفسح اجملال أمام التدقيق واملراقبة الوطنية والدولية

 يشاجلاحلق يف إنشاء جلنة برملانية تضطلع مبهمة النظر ومراقبة ميزانية  -37
ح وسياسة التكوين االسرتاتيجية واسترياد السال هالعسكرية وخيارات هومذاهب

 .املعتمدة لدى اجليش

احلق يف إنشاء جلنة برملانية تضطلع مبهمة النظر ومراقبة نشاطات  -38
بارات اخلارجية، وّبلتحديد مديرية االستخبارات واألمن ومديرية االستخ

 .هما ّبملسؤولني السياسيني وشبه السياسيني اجلزائريني واألجانبعالقت

لسلطات مع دعم وتقوية السلطات احمللية )البلدية، اعتماد المركزية ا -39
 .الدائرة، الوالية(

إصالح اهلياكل اإلدارية للدولة على كافة املستوايت، مع حماربة  -40
العراقيل البريوقراطية والتعسف يف حق املواطنني والرشوة الزاحفة واحملسوبية وعدم 

 .الكفاءة

الوازع األخالقي يف مهنة  إعادة بعثو  استعادة استقاللية القضاء -41
القضاء مع اإلقصاء واملالحقة القضائية ملن ثبت يف حقهم من القضاة التواطؤ 

 .يف خرق خطري حلقوق اإلنسان

جيب أن يكون القانون اجلزائري أوال وقبل كل شيء امتدادا طبيعيا  -42
دئ للعناصر املشِكلة للشخصية اجلزائرية، وعليه على وجه التحديد احرتام مبا

 .الشرع اإلسالمي اليت ال خالف فيها

إصالح منظومة األمن الوطين، مبراجعة توجهاته األمنية، والرتاجع عن  -43
 ليست أداة لقمعه.و  كون قوى األمن يف خدمة املواطن  والتأكد من عسكرته،
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 سالمية لإلنقاذاجلبهة اإل السياسي ربانمجال9. 
ريع مراجعة الربانمج جمموعات عمل متخصصة يف مشا قد ّبشرت عدةل

السنوات  يف ج.إ.إ. على ضوء التطورات اليت عرفها اجملتمع اجلزائريـ السياسي لل
 األخرية يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

الدولة  (1وقد تطّرق عمل هذه اجملموعات إىل احملاور اآلتية ذات األولوية: 
العالقات  (5األمن الوطين، ( 4( العدالة، 3( اجليش والدفاع، 2واحلكم، 
( 10( الرتبية والتعليم، 9( اإلسكان، 8( الصحة، 7( االقتصاد، 6اخلارجية، 

( 14االتصال،  (13( الثقافة، 12( الشبيبة والرايضة، 11اجملتمع واألسرة، 
( البنية 16( البيئة والتهيئة العمرانية، 15التعليم والعايل والبحث العلمي، 

 ( اجلالية اجلزائرية يف اخلارج.18( النقل، 17ملائية، التحتية واملوارد ا

حماور /جتميع كل املعطيات املتوفرة املتعلقة مبحورهي مهمة كل جمموعة وإّن 
عملها وحتليل الوضعية الراهنة، واقرتاح سياسة إصالحات وكذا ِقَيم وط رق 

 لتطبيق هذه اإلصالحات. 

لالضطالع  »لربانمج السياسيجلنة ا« على املكتب التنفيذي الوطين تعينيو 
مبهمة التنسيق ومتابعة عمل اجملموعات املتخصصة. هذه اللجنة مهمتها جتميع 
نتائج عمل خمتلف اجملموعات املتخصصة مث عرض تقرير على املكتب التنفيذي 
الوطين يكون مصحوّب بتوصيات دقيقة ت ستعمل كقاعدة لبلورة الصيغة النهائية 

ري و أن ي عتمد الربانمج السياسي من ِقبل اجمللس الش للربانمج السياسي. جيب
 الوطين قبل اإلعالن عنه.
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 لإلنقاذ  اإلسالمية اجلبهةرضية أ 
 

 اجلزائر إنقاذ أجل من
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 مدخل1.
ال تزال اجلزائر تتعرض إىل خروقات منظَّمة  الزمنمنذ ما يقارب العقد من 

خطرية ومتكررة حلقوق اإلنسان األساسية، وما القمع الدموي للمظاهرات 
عد للمجازر إال الشعبية يف منطقة القبائل ومناطق أخرى من البالد والتصا

إحدى أوجهها املأساوية األخرية. وال تزال اجلزائر تعيش على إيقاع عملية 
تسييج الساحة السياسية، وتضييق احلرايت وتزوير االنتخاابت وتكريس تبعية 
الدولة واحلكومات والطبقة السياسية واجملتمع املدين ووسائل اإلعالم للطبقة 

ل اجلزائر تقاسي تبعات النهب القتصادها العسكرية االنقالبية. كما ال تزا
 وتفقري واحتقار وإقصاء اجملتمع.

مل يكن وائما على اإلطالق طبقا ألي تعريف  «الوائم املدين»ـ إّن ما مسي ب
الذي  –« الوائم املدين» هذاجاد للكلمة، كما أن فشله ابٍد للعيان. ومل يستطع 

الت دعاة احلل األمين ُحِبك يف أروقة مظلمة من قبل مجاعة من اجلنرا
الواسعة حلقوق اإلنسان األساسية  وضع هناية الستمرار اخلروقات – االستئصايل

ج.إ.إ. وقيادهتا املستهَدفة ابجملازر واالغتياالت،  ـ يف حق القاعدة االجتماعية لل
ا لألزمات ضع حدّ يكاليت أودت حبياة الشهيد عبد القادر حشاين. وبدل أن 

 زد هذه األزمات إال استفحاال.يمل  ية واالجتماعية، فإنّهواالقتصاد السياسية

مقايضة العدالة  خالهلا متتاليت  اإفريقييف جنوب عملية املصاحلة ل وخالفا
مل يكّرس ال العدالة وال احلقيقة. ورغم  يف اجلزائر« الوائم املدين»، فإّن ابحلقيقة

لية من أجل تشكيل جلان حتقيق املطالبة الشعبية العريضة واملِلّحة والنداءات الدُّو 
ي كافة اخلروقات اخلطرية حلقوق  نزيهةو سيدة القرار خبرية ومستقلة و  لتَقصِّ

من أجل إعادة االعتبار املعنوي للضحااي وحترير  – 1992اإلنسان منذ 
األجيال احلاضرة واملستقبلية من اخلوف واحلقد والشعور ابلّذْنب ومن ََثَّ تصاحل 
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فإّن االستئصاليني العسكريني وواجهتهم املَدنِّية ال يزالون  – األمة مع نفسها
 يّصمون آذاهنم عن هذه املطالب.

 نحمة ال ميكن أن تنبثق عن مسار مياملصاحلة الوطنية اجلادة والدائ إنّ 
للجزء على الكل، و للعصبة على املؤسسة، و األسبقية للعسكري على املدين، 

ّرِي على الشفو  حلجب احلقيقة وتكريس و للعنف على العدل، و ، يةافللطابع السِّ
ََودَّة. ،النسيان على الذاكرة

 وللغطرسة على الّرمحة وامل

ليس من الوارد أن تنُتج املصاحلة اجلادة عن مسار يتجاهل األسباب و 
 احلقيقية للنزاع. 

ن أرضية من أجل إنقاذ  إننا ابلتذكري أوال ابألسباب األساسية للنزاع نَُدشِّ
عبد »تبّناها حنن مناضلو اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ مبناسبة انعقاد مؤمتر اجلزائر، ن

نلفت نظر كل جزائري وجزائرية بضرورة إدراك األسباب كما . «القادر حشاين
 العميقة للمأساة اليت تعيشها بالدان.

السياسي من أجل وضع حد  الـ ج.إ.إ.ابنعقاده يف ظرف حاسم من صراع و 
عسكرية على دواليب الدولة واجملتمع، ومن أجل إعادة السيادة هليمنة األقلِّية ال

لم والعدل  حىت يُعمّ  – أرض اإلسالم – إىل الشعب وإعادة بناء اجلزائر السِّ
 واحلرية والرفاه للجميع، فإنَّ مؤمتران هذا يـَُقيِّم كذلك مسار العقد املنصرم.

طغمة العسكرية منذ إّن هذه األرضية تضبط حتليلنا لالسرتاتيجية القمعية لل
إضافة إىل التقييم النقدي حلركتنا وتوجهات صراعنا،  1992انقالب يناير 

  حيث نُقدِّم اإلجنازات دون غرور ونعرتف ابلتقصري واألخطاء دون حماابة.

الـ  فإنّ  مببادئ ورؤية احلزب، التزاماهذه املعطيات والتجارب، و على  بناء  
الثالثة اليت  املقاصد االسرتاتيجيةعن  تعلن من خالل هذه األرضية ج.إ.إ.

 خطتها لنفسها من أجل إخراج اجلزائر من حالة االحنالل إىل شاطئ النجاة:
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على دواليب الدولة واحلكومة واجملتمع  هرم اجليش( تفكيك نظام سيطرة 1 
 ؛خريات البالدعلى و 

 ؛االسرتداد احلقيقي والكامل للسلطة إىل الشعب( 2 

 يقة والعدل والسلم والذاكرة.( استعادة احلق3 

تقسمها إىل أهداف عرب مراحل، و  قاصدالـ ج.إ.إ. بتحقيق هذه املتتعهد و 
ُمَعرَّفة بكل هي للقياس والتقييم، و  كذاخيضع حتقيقها جلدول زمين و  ملموسة

 وضوح يف هذه األرضية.

طبقا  األهدافبتكثيف نضاهلا من أجل حتقيق هذه  الـ ج.إ.إ.تتعهد كما 
 اتيجية شاملة تعتمد على ركائز أربع:السرت 

 ؛( تدعيم وتوحيد احلزب1 

 التعاون مع الفعاليات الوطنية األخرى؛جتنيد الشعب و  (2 

 ؛الدفاع عن الشعب (3 

 الدعم الدويل. جلب (4 

لم هدفا اسرتاتيجيا مُتليه املقاصد اإلسالمية لتجنُّب سفك دماء  وابعتبار السِّ
خطوة صادقة هتدف إىل فّض النزاع عرب حلٍّ  أيّ  نّ أبناء اجلزائر، وإمياان أب

العربة من التحليل النقدي الذي  ةآخذو سياسي عادل وشامل جيب تشجيعها، 
فإّن للعقد الفارط،  «املفاوضات»بـ و  «احلوار»ـ لتجارب املسماة بلأجراه املؤمتر 

 ملفاوضات وكذا مبادئامبادئ وشروط عن تعلن يف هذه األرضية  الـ ج.إ.إ.
 الوساطة اليت تتبناها.
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 نضالمن التقييم عقد 2.

 جذور النزاع1.2. 

توّلد النزاع اجلزائري احلايل عن انقالب طغمة اجلنراالت على خيار الشعب يوم 
تعود ابلتحديد فهي . لكن جذور هذا النزاع أبعد من ذلك، 1992يناير  11

 :إىل غداة استقالل البالد وترتبط أساسا بـ

اإلسالم وعن مبادئ أول نوفمرب، وهتميش األمازيغية  يمق( التخلي عن 1
 وعرقلة العربية؛

 ( استعباد الدولة واحلكومات واجملتمع من قبل الطبقة العسكرية؛2

 والفصائلي للجيش؛ ( الطابع الربيتوري3

 ( الطابع الّتمّلكي والزبوين واحملسويب يف إدارة الدولة؛4

 ( تبعية االقتصاد املزمنة للخارج؛5

 ( سوء تسيري االقتصاد وتفشي الفساد.6

 الطغمة واسرتاتيجيتها اإلرهابية2.2. 

 – كما فعله النظام االستعماري  ،انتهجت كل األنظمة املتعاقبة منذ االستقالل
عنف الدولة والتهديد به كوسيلة للمراقبة السياسية  – وإن بشكل متفاوت

تفاقمات ك  1991وجوان  1988للشعب اجلزائري. وإذا اعتربان جمازر أكتوبر 
متّيز  1992واستعمال رعب الدولة منذ انقالب يناير  مؤقتة، فإن إنتاج

 ابالستمرارية.

اجلنراالت االنقالبيني، يف معظمهم، حماربون قدامى يف اجليش الفرنسي،  إنّ 
ورثوا عنه أيديولوجيته يف التحكم الداخلي وعقيدته العسكرية االستعمارية. 
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 تطبيقالسياسي بالفضاء  تشكيلإعادة اعتمدوها يف ية اليت وتعترب االسرتاتيج
 : اسرتاتيجية احلرب املضادة للثورة.تسّمىكالسيكية   الرعب

مّت ، ج.إ.إ. الـفازت فيها  اليتفعقب إلغاء الدور الثاين لالنتخاابت التشريعية 
محلة واسعة العتقال عشرات اآلالف من ُشّنت اعتقال أعضاء من قيادة حزبنا و 

والتضييق عليهم. كما  طران ومناضلينا أو الزج هبم يف مراكز االحتشاد وقمعهمأُ 
ذ قرار احلل اإلداري ل وبصفة  ،الضيم نشأتونتيجة لكل هذا  ج.إ.إ. لـاُّتُِّ

حركة مقاومة مسلحة جهادية ضمت العديد من اجلماعات من  ،تلقائية
هذا  نهاهضةملاملواطنني على مستوى كافة الرتاب الوطين وبدأت تتحرك 

 نقالبيني.االعتداء من قبل اإل

وحركة املقاومة اليت متخضت   الـ ج.إ.إ.ومن أجل حتقيق خمطط استئصال 
زت الطغمة برانجمها اإلجرامي حول ثالثة حماور كرد فعل على العدوان، ركّ 

 اسرتاتيجية:

 واجملاهدين؛التصفية اجلسدية والقضاء على أطر ومناضلي الـ ج.إ.إ.  -1

 ؛جنيد املضاد للمواطننيالت -2

 على املستوى الدويل. الـ ج.إ.إ.جلب الدعم الدويل الستئصال وعزل  -3

التضييق، والتسريح من العمل، والرتهيب، والتهجري، واالعتقال  إنّ 
السياسي، والتعذيب، واالغتيال أو اإلعدام خارج إطار القانون، واإلخفاء 

ل الوسائل األساسية اليت شكّ القسري وكذا العمليات العسكرية، كل هذا 
واجملاهدين  الـ ج.إ.إ.انتهجتها الطغمة االنقالبية لتحييد أُطر ومناضلي 

وظفت الطغمة مبالغ مدهشة اختلستها  ذلكولتصفيتهم اجلسدية. إىل جانب 
 من أموال الشعب للحفاظ على ِقواها السياسية والعسكرية.
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نيد املضاد للمواطنني واصلت الطغمة هدفها االسرتاتيجي يف التجوقد 
إضافة إىل احلّل اإلداري و «. بناء - هدم»اجلزائريني من خالل برانمج مزدوج: 

من هذا « اهلدم»ـالشطر املتعلق بإّن للـ ج.إ.إ. والقضاء على أُطرها ومناضليها، ف
اجملالس البلدية والوالئية التابعة للـ ج.إ.إ. وإلغاء منظماهتا  ن حلّ الربانمج تضمّ 

سياسية )النقابة اإلسالمية للعمل، املنظمات املهنية والطالبية والنسوية شبه ال
واالجتماعية واخلريية اخل.(. كما مت حتييد كل األعضاء أو املتعاطفني مع الـ 

اإلعالم، و القضاء، و الشرطة، و اجليش، و ج.إ.إ. البارزين داخل اإلدارة العمومية، 
عسفي والرتهيب واالعتقال النقاابت من خالل التسريح التو اجلامعات و 

واالغتيال. فالشطر اهلدام من الربانمج استهدف كل القوى القادرة على جتنيد 
 اجملتمع حول مشروع الـ ج.إ.إ.

الـ  فقد حاول عبثا أتطري أو امتصاص انخيب« بناءال»ـأما الشطر املتعلق ب
اسية وشبه وضِخها داخل املنظمات السي ،ج.إ.إ. وقاعدهتا االجتماعية املتعاطفة

 ةدياصطناع أحزاب جدو إنشاء جلان تنفيذية بلدية، ك  ،السياسية التابعة للعسكر
تضخيم األحزاب اإلسالمية املقربة و على شاكلة التجمع الوطين الدميوقراطي، 

من اجلنراالت االنقالبيني وتدعيم تبعية املنظمات النقابية واملهنية والطالبية 
كل ذلك يهدف إىل تسييج   ؛االجتماعية للعسكروالثقافية والدينية والنسوية و 

اجملتمع وتنظيمه يف عملية جتنيد مضاد داخل تنظيمات سياسية وشبه سياسية 
تَوخى هذا التحالف متعدد األطراف قد ُّتضع إلرادة اجلنراالت االنقالبيني. و 

 متديد اهليمنة العسكرية حتت متويه جديد.

يف ضواحي  نراالت االستئصالينيللج« بناء - هدم»الـاستهدف برانمج  وقد
حيث يعيش اجملاهدون يف تكافل جسدي وسياسي مع  ،القرىيف املدن و 
التجنيد املضاد للمواطنني داخل منظمات مضادة شبه عسكرية  ،املواطنني

 بني اجملاهدين والشعب )املليشيات(. ونُفذت عملية هدم هذا االنسجام
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سان اجلنرال نزار( عرب محالت من كما جاء على ل «املاء حرمان السمكة من»)
اجلماعة »ـ اجملازر املقرتفة من قبل خمتلف القوات )كتائب املوت، وما يسمى ب

القوات و التابعة ملديرية االستخبارات واألمن،  )اجليا(« اإلسالمية املسلحة
تنمي يف سكان هذه  اجملازر إنّ اخلاصة للجيش، واألعوان شبه العسكريني(. 

بدعاية  –ابلرعب واالرتباك، وابستقطاب هذا اجلو املكهرب  املناطق الشعور
يفصل  –تتهم اجملاهدين وتعرض أسلحة الدولة إلزالة املخاوف املفتعلة خفية 

اجلنراالت االنقالبيون الشعب من اجملاهدين سياسيا ومعنواي وجسداي، كما 
يات ابملنظمات املضادة شبه العسكرية: مليشينخسون السكان على االلتحاق 

 عمل اجلنراالت االستئصاليون بكل. «الوطنيني»الدفاع الذايت، وما يسمى بـ
شراسة من خالل هذا الربانمج التهدميي واإلرهايب، والذي هو حبق برانمج 
إابدي من حيث طبيعة املستهدفني واتساع رقعته وجسامة دماره، لقلب الوالء 

عل منها دروعا بشرية جلواالسياسي لدى شرائح عريضة من قاعدة الـ ج.إ.إ. 
 املليون عنصر.إىل  حتمي النظام، وقد بلغ قوام هذه القوات نصف املليون

أما احملور الثالث يف اسرتاتيجية الطغمة، أي البحث عن الدعم الدويل 
على املستوى الدويل، فقد عمد  الـ ج.إ.إ.ملشروعها االستئصايل وحماولة عزل 

ابلردة عن املبادئ األساسية للسياسة اخلارجية  اجلنراالت االنقالبيون على حتقيقه
للجزائر ومبقايضة املصاحل األمنية ومصادر الطاقة للبالد وبنسج حتالفات شاذة 

الوجه »مع األعداء التارخييني للجزائر ولإلسالم، وكذلك من خالل إشاعة 
لإلسالم كي تستطيع الطغمة الظهور أمام العامل بصفة احلصن املنيع  «اهلمجي

كما استعمل اجلنراالت اإلابديون . «اخلطر اإلسالمي الداهم»ألخري يف وجه ا
العمليات اخلاصة كقتل الرهبان والراهبات ومحلة التفجريات يف ابريس لكهربة 

وعزل  الـ ج.إ.إ.الرأي العام املسيحي واإلسالمي والعاملي واستعدائهم يف وجه 
 هذه األخرية على الساحة الدولية.
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االسرتاتيجية  اورالشاملة املرتكزة على هذه احملوات من احلرب ورغم عشر سن
الثالثة، مل تتمكن الطغمة من حتقيق أغراضها رغم املوارد السياسية والعسكرية 

 درها.قامت هبواملالية الضخمة اليت 

ابءت ابلفشل ومل تنل  للـ ج.إ.إ.حماولة االستئصال اجلسدي والسياسي  إنّ 
قوة ال  الـ ج.إ.إ.ة يف حتقيق أهدافها املشروعة. وتبقى البتة من إرادهتا الصلب

 خر ملل وانسحاب البعض وهتاون البعض اآلسياسة االستئصا ميكن جتاهلها ألنّ 
الروحية والبشرية  الـ ج.إ.إ.النيل من ثروة  من حال من األحوال ن أبيّ ميكّ 

 تنفد. مل والتنظيمية اليت

هو األخر فشل  الـ ج.إ.إ.ملواجهة جمهود التجنيد املضاد للمجتمع كما أّن 
ألن النظام الذي فرضه اجلنراالت االنقالبيون ابستعمال القمع مقروض 
ابلالشرعية املزمنة. وإّن الرتاجع املستمر يف املشاركة الشعبية يف االنتخاابت منذ 

إعادة الشرعية إىل هذا النظام أمر  خَلري دليل على هذه احلالة. وإنّ  1992
هجرة األطر الكفأة والنزيهة من اإلدارة، واملهازل االنتخابية  مستحيل بفعل

التشريعية واحمللية( وإفرازها لوجوه معروفة لدى العام واخلاص و  الفاضحة )الرائسية
بعمالتها وتواطئها مع اجلنراالت االنقالبيني، وبفعل تعميم وشيوع الفساد وحمو 

 الطبقة الوسطى من املواطنني والفقر الكاسح.

إعادة الشرعية إىل هذا النظام أمر ومهي بسبب العنف الذي يطبع  إنّ 
أتسيسه وحربه القذرة من أجل البقاء، تلك احلرب اليت كانت هلا توابع أخالقية 
 ونفسية وسياسية مستدمية عند الشعب اجلزائري ولدى الرأي العام الدويل. إنّ 

والثمن الباهظ من  العسكرية عرب ُّتطيط اجملازر تسريب أخبار حرب التكتالت
حيث األرواح املزهقة يف هذه احلرب أفقد اجليش الكثري من مصداقيته وطنيا 

 ودوليا، إىل درجة إحلاق صفة اإلجرام أبعلى هرم املؤسسة العسكرية.
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أما فيما يتعلق ابحملور الثالث االسرتاتيجي، فقد سعت الطغمة إىل كسب 
 نفس الوقت فقدت اجلزائر الكثري دعم دويل مقابل مقايضاهتا املتعددة. لكن يف

من دورها وأتثريها يف اجملال الدويل. كما تعرف دبلوماسية الطغمة احنصارا وعزلة 
ملصاب ابجلذام كما أتكد ذلك يف العديد ابحيث يتم عزهلا دوليا مثل ما يُفعل 

ة العديد من الفاعلني الدوليني يعتربوهنا عصاب من الدول واملنتدايت الدولية، ألنّ 
وتتجلى هذه العزلة يف انعدام االستثمار األجنيب ما عدا يف جمال  ،دولية منبوذة

 احملروقات حيث تنازلت الطغمة عن جزء هام من السيادة الوطنية. 

  2002 – 1991اإلسالمية لإلنقاذ :  مقاومة اجلبهة3.2. 

حيّرم اإلسالم ممارسة االستبداد بنفس الشدة اليت حيّرم هبا االستسالم 
املقاومة الصارمة ضد العدوان املتكرر من طرف  الـ ج.إ.إ.لالستبداد. وتعترب 

وال تركنوا إىل : لقوله تعاىلالطغمة واجبا مقدسا متليه التعاليم اإلسالمية احلنيفة.
 الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون هللا من أولياء َث ال تنصرون

إّن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا »الم: ( ولقوله عليه الصالة والس113)هود:
 .«يديه أوشك أن يعّمهم هللا بعقاب منه على

الدعوى اليت تُرّوج هلا الطغمة داخليا وخارجيا واليت  تعترب أنّ الـ ج.إ.إ.إّن 
مفادها أهّنا منبع العنف القائم حاليّا على الّساحة اجلزائرية ما هي إاّل حمض  

ي هو الذي ما انفك يبذل قصارى فالّنظام العسكر  كذب وافرتاء، بل ابلعكس
ده لنقل املواجهة من امليدان السياسي السلمي إىل حلبة العنف املسلح. و جه

 وللّتذكري جتدر مراجعة الوقائع التّارخيية التالية:

. لقد صرّح كّل من الّشيخني املدين عباسي وعلي بن احلاج ليلة جتّمع 1
لقد اتّفقنا على أن »: مبا يلي الـ ج.إ.إ. ، خالل إضراب 1991مايو  30

نعمل على اجتناب كّل أنواع الّتجاوزات، فعلى الّتجّمعات واملظاهرات إذن أن 
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الناطقة ابللغة الفرنسية  «اجلزائرمساء »كما كتبت يومّية . «ال تؤدي إىل العنف
لقد دعا عّباسي مناضليه إىل اجتناب العنف »: ما يلي 1991جوان  4يف 

 .«القيام أبّي عمل ُّترييب وعدم

لـ ل، أي بعد يومني من اعتقال القادة الّتارخيّيني 1991جويلية  2. يف 2
املؤقتة ، تناقلت وسائل اإلعالم بيان اجلبهة املوقع من طرف القيادة ج.إ.إ.

املمثلة يف الشهيدين حمّمد الّسعيد وعبد القادر حّشاين، الذي جاء فيه على 
اء للخّط الّسياسي األصيل للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ نتعهد ابلوف»اخلصوص: 

وللمسار الّسلمي الذي تنتهجه لتجسيد مشروعها اإلسالمي يف ظّل الّشرعّية، 
ما مل توصد األبواب يف وجهها. أما يف حالة إقدام الّنظام على عكس ذلك 

 .«فيتحّمل وحده كامل املسؤولية ملا ينجم عنه من نتائج

هة اإلسالمية لإلنقاذ عن دعوة العسكرّيني اإلنقالبّيني . مل تتوّقف اجلب3
للعودة إىل جادة الصواب، كما أكدت عليه رسالة الشهيد عبد القادر حّشاين 

على هتدئة  الـ ج.إ.إ.. كما عملت 1992يناير  19للجيش الوطين الشعيب يف 
ا نقالب. وملن عن التعبري عن رفضها القاطع لإلغضب اجلماهري اليت مل تتوا

تضاعفت املظاهرات واملسريات الّشعبّية على املستوى الوطين، عمدت الطّغمة 
العسكرية إىل استعمال القمع إىل أبعد احلدود إبطالق الّرصاص على املتظاهرين 

مّت إحصاء مئات القتلى إثر األحداث الّدامية اليت عرفتها اجلزائر،  ل، إذالعزّ 
 .1992شهر فيفري من  «اجلمع السوداء»أاّيم  خاصة يف

مارس  4يوم  الـ ج.إ.إ.قرار احملكمة اإلدارية للجزائر العاصمة حبّل  . إنّ 4
، الذي 32 وجمالسها الوالئـّية الـ 853 ، وكذا حّل جمالسها البلديّة الـ1992

رافقته اعتقاالت عشرات اآلالف من مناضليها وأنصارها، أدى إىل كارثة 
 يّة إىل إشعال فتيل الّصراع املسّلح الفتاك.حقيقية حيث عمدت الطّغمة العسكر 
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الذين أُرغموا على محل الّسالح، مل يكن يف  الـ ج.إ.إ.إّن أعضاء وأنصار 
نقالبّيني فس. حيث مل يقتصر هدف اإلوسعهم خيار آخر، إال الدفاع عن الن

على قطع الطّريق ابلقّوة أمام املشروع اجملتمعي اإلسالمي فقط، بل ذهب إىل 
 ية أصحابه ودعاته جسداّي.حد تصف

ال يسعها إال أن حتّيي حبرارة كّل الذين قاموا بصدق  الـ ج.إ.إ. إنّ 
وإخالص، وقّدموا الغايل والّرخيص دفاعا عن حقوقهم املغتصبة، كما ال يسعها 

 التحية لكّل الذين ضّحوا بدمائهم إال أن تنحين إجالال أمام األرواح الطاهر 
 اجلزائر حرّة مسلمة.

سعت دائما إلرساء دعائم الّسلم املدين  الـ ج.إ.إ.ذا يتجلى بوضوح أّن وهك
وللّتغيري عرب صناديق االقرتاع يف ظل الشرعية والعلنية، ومل تكن حبال من 

 .1992األحوال مصدرا للعنف الذي يهز أركان اجلزائر والذي فّجره انقالب 

لية فيما جيري من حتّمل أولئك اإلنقالبّيني كامل املسؤو  الـ ج.إ.إ. إنّ 
  أحداث دامية مزقت مشل الشعب اجلزائري وأغرقته يف دوامة احلزن واألسى.

وانئبه أن ذّكرا هبا مرارا، خاصة يف  الـ ج.إ.إ.كل هذه احلقائق سبق لرئيس 
 .1999جويلية  31بتاريخ  رسالة الشيخ علي بن احلاج إىل السيد بوتفليقة

الـ ج.إ.إ. إىل مرحلتني: مرحلة حماولة ميكن تقسيم العقد املنصرم من نضال 
 – 1996(، ومرحلة االضطراب التنظيمي )1995 – 1992إعادة التنظيم )

(، وكانت عاقبتهما ثقيلة فقد أداي إىل خسارة عدد هائل من األطر 2002
واجملاهدين مع حدوث بلبلة داخل الصفوف ونفور املناضلني. وقد متيز أداء الـ 

ونقائص، خاصة على املستوايت االسرتاتيجية والتنظيمية  ج.إ.إ. يف جممله بعجز
 .العمل السياسيوفيما خيص 
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ورغم سلسلة الضرابت القوية اليت تعرضت هلا الـ ج.إ.إ. واحملاوالت املتكررة  
خلنقها، وأخطاء وعجز بعض ممثليها، استطاعت اجلبهة أن تبقى رمزا ملقاومة 

لى أهنا حقيقة اجتماعية اثبتة وفاعل االستبداد العسكري يف اجلزائر وبرهنت ع
مبجرد ذكر حل النزاع  2002سياسي معرتف به دائما. فاآلن وحنن يف سنة 

اجلزائري ال تستطيع الطبقة السياسية ووسائل اإلعالم اجلزائرية التطرق إىل 
من و املوضوع دون أن جتد نفسها مرغمة على ذكر الـ ج.إ.إ. أو التلميح إليها. 

شرائح عريضة من املواطنني اليت آمنت مبشروع الـ ج.إ.إ. ال تزال  فإنّ  جهة اثنية
ثله. َث إنّ 

ُ
جيال جديدا من اجلزائريني واجلزائرايت الذين كانوا أطفاال يف  خملصة مل

 تظهره كما  الثمانينات وجدوا أنفسهم حاملني للرمز الذي جسدته الـ ج.إ.إ.
 التظاهرات الشعبية اليت جتري يف البالد.

وثباهتا يف وجه اهلزات  الـ ج.إ.إ.عوامل كثرية تفسر أسباب صالبة  هناكو 
 العنيفة اليت تعرضت هلا:

اليت قامت بتشخيص املشاكل احلقيقية يف  الـ ج.إ.إ.. وضوح خطاب 1
 ؛دون مساومةحتمية استعادة السيادة الشعبية  البالد واليت شددت على

كالشيخ عباسي   الـ ج.إ.إ.ة . الرصيد الثمني من الثقة اليت حتظى هبا قياد2
 ؛اج لدى املناضلني والشعب قاطبةاحلوالشيخ بن 

اليت برهنت يف مناسبتني متتاليتني أهنا  للـ ج.إ.إ.. الشرعية االنتخابية 3
 والئهممنح  الـ ج.إ.إ.انخيب  عميقة اجلذور يف اجملتمع اجلزائري، ورفض

 ؛طريها واستيعاهبالألحزاب املفربكة واملزكاة من طرف العسكر من أجل أت

وقاعدهتا االجتماعية. فلقد  الـ ج.إ.إ.. الثمن الباهظ الذي دفعه مناضلو 4
أسهمت هذه التضحيات يف نزع القناع عن دوائر صنع القرار لنظام الطغيان 

كما قامت بكشف اخلداع القائم ابسم األمة أو   .واجلرمية والفساد واخليانة
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اإلسالم اترة أخرى. وقد بعثت هذه التضحيات  الدميقراطية أو العصرنة مرارا أو
يف اجملتمع روحا جديدة وأحيت فيه حس الواجب واإلرادة ملواجهة الدكتاتورية 

 ؛واملتواطئني معها

شجاعة وروح التضحية والتفاين لدى املناضلني الذين حتّدوا الظلم ال. 5
لعديد من يقظة القاعدة اليت شكلت دائما حصنا منيعا يف وجه او  والطغيان،

 االخرتاقات واحلَِيل اليت مل تتوقف الطغمة عن حبكها.

 واالسرتاتيجيات قاصدامل3.

 ةاألساسي قاصدامل1.3. 

 :أساسية مقاصدثالثة  لـ ج.إ.إ.لحيدد النضال احلايل  

الدولة واحلكومة واجملتمع  دواليب تفكيك نظام هيمنة هرم اجليش على -1 
 على خريات البالد؛و 

 ؛للسلطة إىل الشعب والكامل احلقيقي دسرتدااال -2 

 والذاكرة. ،السلمو العدل، و استعادة احلقيقة،  -3 

مع يقينها يف عون هللا واطمئناننا لعدالة قضيتها، ستواصل الـ ج.إ.إ. بثبات و 
وستعمل الـ ج.إ.إ. على  .قاصدوحزم وأتين نضاهلا إىل حني حتقيق هذه امل

ملموسة قابلة للقياس  أهدافها إىل عرب مراحل وتقسم قاصدحتقيق هذه امل
. أدانه 3.1.3 – 1.1.3موضحة يف الفقرات  هدافهذه األ . إنّ زمنيا وحمددة

 4.3 – 2.3بعة لتحقيقها فتتضمنها الفقرات أما اخليارات االسرتاتيجية املتّ 
  أدانه.
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 تفكيك نظام اهليمنة العسكرية1.1.3. 

من رتبهم وعزهلم  1992اير . جتريد اجلنراالت املسؤولني عن انقالب ين1
 .عن مهامهم

فسح اجملال أمام الضباط الشبان النزهاء وأصحاب الكفاءة سواء كانوا  .2
غري متورطني يف احلرب ضد الشعب أو ُدفعوا إليها دفعا حتت إكراه األوامر 
العسكرية، وذلك كي أيخذوا بزمام أمر املؤسسة العسكرية. هذه الفئة من 

لى رفض التورط يف النزاع السياسي واليت متثل حبق َتوُجه الضباط اليت دأبت ع
أغلبية عناصر اجليش هي وحدها القادرة على إعادة الثقة وكسب احرتام 

اليت جيب أن تكون الشعب من جديد إزاء هذه املؤسسة املنبثقة من الشعب و 
 .يف خدمة الشعب

ة أتسيس وتطبيق تشريع عسكري جديد يستند إىل مقاييس قانوني .3
وأخالقية ومذهبية تتفق مع الدستور وتنسجم مع اإلصالحات الالزمة. جيب أن 

سواء كانوا يف اخلدمة أو  –يتضمن هذا التشريع العسكري منع الضباط 
من املشاركة كجماعة يف جماالت العمل السياسي اليت ليست هلا  – متقاعدين

سواء كان ذلك  – عالقة مباشرة مبهام اجليش الدستورية، ومنعهم من االجتماع
الُّتاذ قرارات هي من صميم العمل السياسي  –حتت غطاء رمسي أو غري رمسي 

 .ال عالقة للجيش كمؤسسة االضطالع هبا طبقا ملهامه الدستورية

. إنشاء وتنفيذ تشريع حيدد بدقة اهلياكل واألدوار واملهام وحدود حترك 4
لزم هذا التشريع جيب أن يُ و  .مصاحل االستخبارات العسكرية واملدنية

ليات اآلاالستخبارات العسكرية حبصر نشاطها ابلشؤون العسكرية ويؤسس 
املراقبة الفعالة لكافة جماالت أنشطة جهاز  اجمللس الوطين من نيتمكل

 .استخبارات الدولة
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. تنظيم نقاش وطين يشمل كافة فئات اجملتمع وكذا مجيع أعضاء اجليش 5
هب عسكري يؤسس ملبادئ أساسية تنظم الشعيب الوطين من أجل صياغة مذ

 تضم هذه املبادئ ما يلي: جيب أنو العالقات بني العسكر واجملتمع. 

أ ( ينحصر دور اجليش يف احلفاظ على سالمة الرتاب الوطين ووحدة 
 ؛الشعب والدفاع عن سيادته واستقالله يف وجه التهديدات واألعداء اخلارجيني

 ؛ر مجلة وتفصيالب( من واجب اجليش احرتام الدستو 

الشعب هو صاحب السيادة، واحرتامه للتغيريات  نّ ت( اعرتاف اجليش أب
 ؛السياسية واالقتصادية واالجتماعية املنبثقة من ممارسة الشعب هلذه السيادة

ث( اجليش ملَزم ابتباع السلطة السياسية املدنية املنبثقة عن انتخاابت تُنظّم 
 ؛ا للدستورحسب اإلجراءات املنصوص عليها طبق

( ال يتدخل اجليش يف مهام السلطة املدنية كتعيينات الوزراء والوالة ـج
 ؛والسفراء

د( اجليش مؤسسة غري مسّيسة ال تتدخل يف سياسات األحزاب وحترتم كافة 
التشكيالت السياسية الشرعية وليست من مهامها حراسة أو مراقبة أو اضطهاد 

 ؛نأي قوة سياسية تعمل ضمن إطار القانو 

هـ( ال يتدخل اجليش يف تعيني املرشحني لالنتخاابت الوطنية واحمللية وال يف 
 ؛وهو ملزم ابحرتام نتائجها ،حتضري وتنظيم هذه االنتخاابت

و( كل فرد ينتمي إىل اجليش الوطين الشعيب ملَزم ابلتقيد ابلطابع غري 
 أي ماء إىلحيظر عليه طيلة فرتة عمله وخدمته االنتو السياسي هلذه املؤسسة، 

له احلرية يف ممارسة حقه يف كل االنتخاابت لكن دون إشاعة و  .تشكيلة سياسية
 ؛ميوله السياسية أبي طريقة كانت
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ي( كل فرد ينتمي إىل اجليش الشعيب الوطين ملَزم ابحلفاظ على وحدة 
حيظر عليه استغالل نفوذه جلمع  . كمااجليش طيلة فرتة عمله وخدمتهونزاهة 

يقة غري شرعية أو احلصول على امتيازات ليست من حقه أو الثروات بطر 
 .االستحواذ على أمالك عمومية

حول التغيريات  الذي يتمحور . إصالح منظومة التكوين العسكري6
 ية:تالال

أ( برامج التكوين والتدريب العسكري حتتاج إىل مراجعة كي تشمل تعليم 
عناصر مذهبية للعالقات و ، القانون العسكري اجلديدو انجع لكل من الدستور، 

بني املدين والعسكري كما أشران إليها آنفا، وكذلك لتقرير جلنة التحقيق حول 
  ؛الذي جتب صياغته بعد رجوع الشرعية 1988خرق حقوق اإلنسان منذ 

ب( تلقني االنضباط والطاعة يف إطار القانون ال غري، وليس خارجه أبدا، 
ملتحضرة هذه املنظومة جيب أن تتضمن وعلى غرار ما جيري داخل اجليوش ا

متارين يف العصيان لألوامر اهلرمية اليت ُّتالف القانون يف العديد من الظروف 
 ؛والغامضةأالواضحة 

ت( حترمي التلفظ مبا يدخل يف ابب التطاول على هللا سبحانه وتعاىل، 
زوم تعليم ول ؛تعليم ولزوم احرتام الشرع واألخالق اإلسالمية ؛وسباب الدين

احرتام حقوق النفس البشرية كما حددهتا املواثيق الدولية املصادق عليها من قبل 
 ؛اجلزائر

ث( تلقني معىن الشرف العسكري وحس التضامن املتجانس مع احرتام 
 ؛القانون والعدل والتفاين يف خدمة األمة

( عزل كافة الضباط املتورطني يف جرائم احلرب، ويف جرائم ضد البشرية، ـج
 ؛ازر أو يف الفساد، عن كافة مراكز التدريب والتكويناجمل ويف
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د( حّل تعليم املذاهب واالسرتاتيجيات والتكتيك املتعلقة ابحلرب املضادة 
 ؛للثورة

( مراجعة سياسة وبروتوكول التكوين ابخلارج، خاصة يف املدارس العسكرية ـه
  األجنبية اليت ساعدت يف قمع الشعب.

 .قوى املتخصصة يف احلرب املضادة للثورةتفكيك كل الو  . حلّ 7

. إعادة أعضاء قوات األمن واجليش الذين مت اعتقاهلم وكذا الفارين من 8
 .اخلدمة بفعل اعرتاض الضمري عن القمع إىل مناصبهم

. مشاركة اجليش يف مبادرات حمددة يف خدمة الشعب اجلزائري، أو يف 9
ف منظمة الوحدة اإلفريقية، عمليات حمددة حلفظ السالم الدويل حتت إشرا

منظمة املؤمتر اإلسالمي أو منظمة األمم املتحدة لكي يستعيد كل جزائري 
 .إزاء اجليش الوطين الشعيبوجزائرية شعوره ابلفخر 

العسكرية، مستقل عن اجمللس -. إنشاء مرصد وطين للعالقات املدنية10
يل تطور الوطين وعن اجليش الوطين الشعيب يشمل تفويُضه رصد وحتل

العسكرية وكذا اخلروج -اإلصالحات داخل اجليش وحتول العالقات املدنية
ابلتوصيات الالزمة. ينشر املرصد ويوزع ابنتظام تقاريره إىل أن تتقارب العالقات 

العسكرية وتستقر يف تطابق اتم مع الدستور. يكلف كذلك املرصد -املدنية
ن اجليش الوطين الشعيب الوطين فرق متعددة االختصاصات )تضم أعضاء م

العلوم السياسية، ومناضلني يف حقوق  وقدامى جماهدين ومؤرخني وخمتصني يف
اإلنسان، وقانونيني، ومواطنني معهود هلم وطنيا ابلنزاهة( كي يقوموا بدراسة 

العسكرية. وحبث مواضيع  -وتقييم اتريخ اجليش الوطين الشعيب والعالقات املدنية
 ط اجليش الفرنسي وسط اجليش الوطين الشعيب،كتاريخ ودور قدامى ضبا

مثل  «.املالغ»اتريخ مصاحل االستخبارات العسكرية اجلزائرية ودورها منذ إنشاء و 
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هذه املواضيع جيب أن حتظى ابألولوية من حيث العناية نظرا ألمهيتها على 
 الصعيد الوطين.

ل أيضا وإنه ملن انفلة القول التذكري أبن هذه اإلصالحات جيب أن تشم
 قوات األمن الوطين.

راقبة اليت نصفها مدين ونصفها املأما فيما خيص الدرك الوطين، تلك اهليئة  
تتمتع بصالحيات مدنية وعسكرية وقضائية، فيجب اليت األخر عسكري و 

إلغاؤها بصفة تدرجيية. إّن هذه املؤسسة من اخرتاع انبليون األول ووريثة النظام 
ود إال يف بلدان مثل فرنسا ومستعمراهتا القدمية حيث االستعماري وليس هلا وج

تشكل هذه اهليئة آلة مراقبة وتسييج للمجتمع و سلطان القانون ضعيف. 
خّيِلط وجودها احلدود اليت تفصل بني العسكري كما   ،حلساب القيادة العسكرية

  واملدين.

 السلطة إىل الشعب سرتدادإ2.1.3. 

 .م االستثناء. رفع حالة الطوارئ وإلغاء نظا1

 .التنقل والتجمعو رفع كافة املضايقات حول احلرايت األساسية: التعبري  .2

لتمكينها من املمارسة التامة وبكل حرية  الـ ج.إ.إ.إلغاء قرار حل  .3
 .لنشاطها السياسي

خر يف تبين املشروع اإلسالمي آحزب  أو أيّ  الـ ج.إ.إ.االعرتاف حبق  .4
 .والنضال لتحقيقه

اجملال السياسي أمام كافة األحزاب ملمارسة اتمة وبكل حرية فتح  .5
 .لنشاطهم السياسي
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فتح اجملال اجلمعوي مع إلغاء قرارات املنع وكل اإلجراءات التعسفية يف  .6
 .حق اجلمعيات اخلريية والنقابية والرتبوية والثقافية

ائل فتح اجملال اإلعالمي مع ضمان الوصول املستقل وغري املنحاز لوس .7
 .اإلعالم العمومية

رفع إجراءات املنع والتوقيف للصحف، واملنشورات والكتب املتخذة يف  .8
 .إطار نظام االستثناء

إعادة االعتبار واالعرتاف ألولئك الذين كانت هلم الشجاعة حلمل  .9
 .السالح من أجل مقاومة الظلم والدفاع عن خيار الشعب

فيهم الاليت  مبا سيني ومعتقلي الرأي،إطالق سراح كل املعتقلني السيا . 10
مكافحة »بـ والذين مت اعتقاهلم جزافا يف إطار ما يسميه النظام العسكري 

وإلغاء األحكام القضائية اجلائرة يف حق األشخاص الذين مل يتم إلقاء  «اإلرهاب
 .القبض عليهم

 ضمان حق وأمن العودة إىل الوطن للمنفيني والالجئني اجلزائريني. .11

تتبع ذلك مرحلة انتقالية لتهيئة اجملال النتقال السلطة إىل الشعب عرب تنظيم 
ملزيد من  4.3.3انتخاابت رائسية وتشريعية وحملية حرة وتعددية. )راجع الفقرة 

 التفاصيل(.

 السلم والذاكرةو العدل و استعادة احلقيقة 3.1.3. 

األفراد  جراح غائرة أصابتيف من احلرب  عشرةهذه السنوات ال تسببت
األمة إعادة وحدة  إنّ اجملتمع. و  كيانوالعائالت وأحدثت شروخا خطرية يف  

 هاسهل إجناز سيمهمة طويلة وشاقة. و ستكون وإحداث مصاحلة وطنية حقيقية 
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وتطبيق إجراءات استعادة  2.1.3و 1.1.3بقدر ما يتم حتقيق األهداف 
 احلقيقة والعدل والسلم والذاكرة املشار إليها أدانه.

 استعادة احلقيقة 1.3.1.3.

يف أعمال العنف واخلروقات اخلطرية  أ( إبراز وحتديد واضح للمسؤوليات
من خالل إجراء حتقيقات مستقلة تقوم هبا  1988حلقوق النفس البشرية منذ 

 .جلان خمتصة ذات سيادة

يف اجلرائم االقتصادية منذ انقالب  ب( إبراز وحتديد واضح للمسؤوليات
ن خالل إجراء حتقيقات مستقلة تقوم هبا جلان خمتصة ذات م 1992يناير 
 . سيادة

 ت( نشر وتوزيع نتائج جلان التحقيق هذه على املستوى الوطين والدويل.

 استعادة العدل 2.3.1.3.

أ( الشروع يف املالحقات القضائية وحماكمة ومعاقبة املخططني واملنفذين 
رائم ضد اجلن العفو )جرائم احلرب، للجرائم اليت بطبيعتها ال تقبل االستفادة م

ابدية( أمام حماكم جنائية وطنية ودولية خمتصة. متنح عناية اإلازر اجملالبشرية، 
درجات السلطة واملسؤولية يف هذه اجلرائم، ومتنح األولوية ملالحقة لخاصة 

 .املسؤولني عن التخطيط والتشجيع الرتكاب هذه اجلرائم

ائية وحماكمة ومعاقبة املخططني واملنفذين ب( الشروع يف املالحقات القض
 .للجرائم االقتصادية أمام احملاكم اجلنائية الوطنية والدولية املختصة

ت( إنشاء جلنة تضم خرباء جزائريني مشهود هلم ابلنزاهة األخالقية وغري 
 ،خرباء دولينيأيضا  متورطني ابلتواطؤ القضائي يف خرق حقوق اإلنسان، وتضم

املنظومة القضائية خاصة فيما يتعلق ابستقاللية العدالة  من أجل إصالح
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والُقضاة، والتسيري القضائي بصفة عامة والشفافية يف تطبيق القانون بصفة 
 .خاصة، وفيما يتعلق مبهنة العدالة والتكوين احلقوقي

ث( العزل واملالحقة القضائية للُقضاة الذين ثبت يف حقهم التواطؤ يف 
 .قوق اإلنساناخلروقات اخلطرية حل

 .ج( إلغاء كافة النصوص من القانون اجلنائي اليت تؤسس للقمع السياسي

من شأهنا مساعدته  «هابياس ديتا»د( أتسيس هيئة للدفاع عن حق الفرد 
للحصول على معلومات ُّتصه وحُيتفظ هبا يف شكل أرشيف أو ملفات مكتوبة 

ارات العسكرية. جيب أو مسعية بصرية أو إلكرتونية من قبل مصاحل االستخب
املعلومات املتعلقة ابحلياة السياسية أو اخلاصة للمواطنني إىل أصحاهبا أو  ةإعاد

 .إتالفها

القانون اجلنائي والقانون العسكري تعاقب  ضمنهـ( إصدار مواد قانونية 
وتتعلق  على عمليات جتميع وأرشفة أو إخفاء معلومات ُّتص األشخاص

نضاهلم النقايب أو االجتماعي وكذا كل أنواع وبياسية نتماءاهتم وتوجهاهتم الساب
 .املعلومات اليت ُّتص حياهتم الشخصية

و( البدء يف إصالحات هيكلية وتشريعية وقضائية ومذهبية وتكوينية لقوات 
 األمن الوطين. 

 استعادة السلم 3.3.1.3.

ب العسكرة. وجيطابع جتريد الدولة واجملتمع من  تقتضيستعادة السلم إّن ا
 أن يشتمل هذا الربانمج على ما يلي:

املركز الرئيسي »و ،(CCLAS« )مركز قيادة مكافحة التخريب»أ( تفكيك 
ستة ( الCMI« )مراكز حتقيقات عسكرية»و (CPMI« )للتحقيقات العسكرية
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، (RR« )أفواج الرصد»، و(RPC« )أفواج شبه كومندوس»تابعة له، وال
تورطة يف قمع املدنيني والعسكريني.  امل (BPM« )كتائب الشرطة العسكرية»و

كما جيب جتريد مجيع ضباط وجنود هذه التنظيمات من السالح وتسرحيهم من 
 .اخلدمة

للجيش الشعيب الوطين  التابعة ب( تفكيك وحدات التحليل االسرتاتيجي
كل مؤسسات الدولة األخرى لوملعهد الوطين للدراسات االسرتاتيجية الشاملة و 

 .متها للقمع عرب االستشارة االسرتاتيجيةاملتورطة يف خد

ت( تفكيك أجهزة االستخبارات السرية وكذا الوحدات السرية )وحدات 
، )اجليا( كتائب املوت واجلماعات املسلحة حملاربة املقاومةو الكومندوس اخلاصة 

 .، اخل(«أوسرا» ومنظمة، «أوجال»ومنظمة 

تكوينية للجيش الوطين ث( إجراءات إصالحية هيكلية وتشريعية ومذهبية و 
 1.1.3ديرية االستخبارات واألمن كما متت اإلشارة إليه يف الفقرة ملالشعيب و 

 .من أجل القضاء على هيمنة اجليش على اجملتمع

 .ج( جتريد املليشيات من السالح وتسرحيهم من اخلدمة

 .د( جتريد اجملاهدين من السالح وتسرحيهم من اخلدمة

 .على املستوى الوطين واحمللياجليش  تواجدَمرئية هـ( ُّتفيض 

و( مصادرة وإتالف ومنع التداول واملتاجرة غري املشروعة للسالح وسط 
 املواطنني.

 إعادة االعتبار وتعويض الضحااي 4.3.1.3.

أ( إعادة الكرامة إىل الضحااي أمام الشعب والعامل أمجع. يتوىل الرئيس ووزير 
ل اإلجرامية املقرتفة من قبل اجليش الوطين الدفاع هذه املهمة معرتَفني ابألعما
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الشعيب وقوات األمن طبقا ملا يتم تدوينه يف تقرير وطين يكون مبثابة حوصلة 
( ويتحمالن املسؤولية مع طلب الصفح 1.3.1.3لتقارير جلان التحقيق )راجع 

 .عن هذه األعمال اإلجرامية

وشرف الضحااي ب( تصريح مهيب من اجمللس الوطين يؤكد فيه على كرامة 
 .ويعيد االعتبار إىل ذويهم

ت( تصريح مهيب من القادة السابقني للمجاهدين يعرتفون فيه ابألعمال 
اليت اقرتفتها قواهتم ضد املدنيني طبقا ملا يتم تدوينه يف تقرير وطين يكون مبثابة 

( ويتحملون املسؤولية مع طلب 1.3.1.3حوصلة لتقارير جلان التحقيق )راجع 
 .عن هذه األعمال اإلجراميةالصفح 

ث( وضع برانمج وطين لتعويض ضحااي خروقات حقوق اإلنسان وذويهم 
 .وكل من تضرر من جرّاء املصادمات املسلحة

حتدد قيمه و ج( تشريع قوانني تصادق على هذا الربانمج الوطين للتعويض 
 ينيتع املستفيدين، وطرق عرفومبادئه العامة وهيكلته ومدة صالحيته ومعايري تُ 

املايل، و املادي و الرمزي و ن، وإجراءات االسرتجاع أو التعويض املعنوي ياملستفيد
 .وكذا حتديد مصادر متويل هذا الربانمج الوطين

د( وضع برانمج وطين للكفالة الصحية والنفسية واالجتماعية والقانونية 
ات لصاحل الناجني من خروقات خطرية حلقوق اإلنسان أملت هبم وبذويهم )فرت 

 طويلة من االعتقال السياسي، التعذيب، اإلخفاء القسري، االغتصاب
عالج. وإّن ة الوصعب صادمةاآلاثر النامجة عن هذه احلاالت جد  اجملازر(. إنّ و 

 أساسي. من اجملتمع أمر الطيب والنفسي واالجتماعي والقانوين هلذه الفئة الدعم
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 استعادة الذاكرة 5.3.1.3.

 الذاكرةزائرية. وإّن الذاكرة اجل على شّنت الطغمة العسكرية حراب متعددة األبعاد
إحدى دعائم اهلوية الوطنية ومصدر تشكل  – الفردية واجلماعية – التارخيية

من أجل  ةشىت أشكال املعاان هولتحمل الشعب اجلزائري ملقاومةتوثيق اجتماعي 
أيضا حجر الزاوية لتثبيت السالم الذاكرة  حرا ومكرما. وتشكلو العيش مسلما 

 واملصاحلة وجتنيب البالد تكرار هذه املأساة يف املستقبل.

وميكن أن تتحقق استعادة الذاكرة من خالل عدد من األهداف، من 
 ضمنها:

 ؛تذكارية ال ُّتالف الشرعمعامل أ( إعالن يوم وطين للتذكري ابملناسبة وتشييد 

جامعات ومساجد ومباين عمومية ب( تسمية شوارع ومدارس واثنوايت و 
 أبمساء رجال ونساء وأحداث: 

 ؛حتث اجملتمع على اخلري 

  جتسد العمل النضايل من أجل اإلسالم والعدل والكرامة وحقوق
 ؛النفس البشرية

  متثل شهادة للخلف عن املعاانة والفجائع املختلفة اليت كابدها
 شعبنا.

لبشرية واملادية واإلعالمية ت( البحث عن املفقودين بتسخري كل الوسائل ا
 وإعادة اجلثث إىل ذويهم ،والقانونية الضرورية من أجل حتديد مكان تواجدهم

 ؛يف حالة هالكهم
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ث( تشريع قوانني تنص على أن التصريح ابلغياب جراء االختطاف أو 
اإلخفاء القسري يعرتف به كفئة مشروعة تبيح حق االنتساب واإلرث والتعويض 

 ؛اخل

أو جمهول وإصالحها،  «جزائري س»القبور املكتوب عليها  ( حتديدـج
 ؛داخل املقابر «املربعات اإلرهابية»بـ يه الطغمة االنقالبيةسمتوصيانة ما 

د( استخراج اجلثث املدفونة يف األماكن السرية أو املخفية أو يف احلفر 
فإن  ،بكرامةاجلماعية بطريقة حترتم الشعائر اإلسالمية وإعادهتا إىل ذويها لدفنها 

اجليش  تعذر ذلك ُدفنت يف مقابر بلدية بطريقة حتفظ كرامتها. معروف أنّ 
ألف حسب بعض املصادر(،  17الف من األشخاص )اآل أخفى قسراي

وعائالت املفقودين تعترب استخراج اجلثث مطلبا مشروعا ومن احلقوق 
 ؛األساسية

إجراءات استخراج ذ( وضع قواعد تنظيمية متتاز ابملرونة واليسر لتسهيل 
اجلثث نظرا جلسامة موضوع املفقودين وضخامته وآاثره السياسية والقانونية 

 ؛واالجتماعية

ر( الرتقية والدعم السياسي واملايل للهياكل اجلزائرية املختصة يف 
الشرعية للبحث والتعرف على اجلثث، ودعوة املنظمات  – االنرتوبولوجية الطبية

الشرعية للمساعدة  – ختصة يف االنرتوبولوجية الطبيةغري احلكومية الدولية امل
 ني؛جزائري خرباءعلى البحث والتعرف على اجلثث ومن أجل تكوين 

على املستوى االبتدائي والثانوي  حمتوى تقارير جلان التحقيقتدريس ز( 
حتليل أسباب األزمة و يتضمن هذا التعليم األحداث األساسية  .واجلامعي

 ؛هتاوتطوراهتا وتداعيا



 إلسالمية لإلنقاذللجبهة ا «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

226 

س( أتسيس مركز وطين للتوثيق جيمع امللفات ذات األمهية والصلة 
غري »مع عناية خاصة ابلواثئق اليت تسرد الرواية  1988ابألحداث منذ أكتوبر 

 ؛«الرمسية»اليت مت كتمها من ِقبل املروجني للرواية  «الرمسية

هـ( تشييد متحف وطين خمتص يف مجع الشهادات عن أحداث اجلزائر منذ 
  ؛1988

و( ترقية البحث يف جمال التاريخ وعلم االجتماع ويف اجملال السياسي 
إىل اتريخ توقيف األعمال احلربية حىت يتم  1988واالجتماعي يغطي الفرتة من 

لني الدائرين يف فلك الطغمة القضاء على حماولة تزييف التاريخ من ِقبل املطبّ 
 العسكرية.

 قوق النفس البشريةالوقاية من اخلروقات حل 6.3.1.3.

 .أ( تدعيم دولة القانون طبقا ملا أُشري إليه يف الفقرات السالفة

ه ب( ترقية احرتام حقوق النفس البشرية وذلك من خالل تعليم وتلقني هذ
التعليم يف املدارس والثانوايت واجلامعات  عن طريقاحلقوق للقوات الرمسية و 

ذه احلقوق وعرب محالت حتسيس للمفاهيم واألدوات القانونية للحفاظ على ه
وتوعية وطنية لشرح معىن حق النفس البشرية كما يُعرّفها الشرع اإلسالمي 

 .القانون اجلزائري واالتفاقات الدولية املصادق عليها من ِقبل اجلزائرو 

ت( تشجيع املنظمات غري احلكومية اجلزائرية اليت تناضل من أجل احرتام 
مل املنظمات غري احلكومية الدولية حلقوق حقوق النفس البشرية وتسهيل ع

 .اإلنسان يف اجلزائر

ث( إنشاء اختصاصات تُعىن ابلبحث يف القانون اإلنساين والقانون اجلنائي 
الدويل، ويف القانون اإلنساين واجلنائي الوطين املقارن، ويف القانون اإلنساين 
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صاصات ِطبق واجلنائي اإلسالمي، وتشجيع التكوين يف اخلارج هلذه االخت
 .تقاليد تشريعية معتمدة يف دول أخرى غري فرنسا

 ( إنشاء جلنة حلقوق النفس البشرية داخل اجمللس الوطين. ـج

 الوقاية من نشوب نزاعات مستقبلية يف اجلزائر 7.3.1.3.

والذي يهدد  املنصرم خالل العقد الذي عرفته اجلزائر إضافة إىل العنف السياسي
تم معاجلة فعلية وسريعة ألسبابه اهليكلية العميقة، فاجملتمع ابالستمرار إذا مل ت

اجلزائري يعاين من جهة من احتقاانت اجتماعية وثقافية، يف عامل الشغل وعلى 
مستوى األسرة، ويعاين من جهة اثنية من ضعف كفاءته وطاقاته التحليلية 

 والتنظيمية الضرورية للحل املنهجي والسلمي للنزاعات. 

 يقومري إنشاء مركز وطين لدراسة النزاعات وفضها والوقاية منها فمن الضرو 
 تشكيل فرق للبحث والعمل يف:ب

االحتقاانت والنزاعات يف كافة جماالت احلياة الوطنية )وسط  أ( دراسة
على املستوى يف اجملتمع، اجليش، داخل العامل السياسي، يف عامل الشغل، 

 ؛الثقايف، ويف احلياة العائلية(

نشر بصفة منتظمة لنتائج هذه األحباث، والتحاليل والتوصيات وكذا ب( ال
 ؛التحذيرات املستقاة

ت( تنمية آليات للحلول السلمية للنزاعات ترتكز على قيم اإلسالم، 
 ؛وخصوصيات اجملتمع اجلزائري واملعرفة العاملية

ث( توفري اخلدمات االستشارية والنصائح يف جمال احلل السلمي للنزاعات، 
 ؛قّدم إىل أطراف النزاع وإىل املواطنني يف البالدتُ 
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ج( هتيئة برامج لتعليم وتنمية القدرة على احللول السلمية للنزاعات على 
 ؛مستوى املدارس والثانوايت

د( ترقية األحباث واألعمال اليت تُعىن ابحللول السلمية للنزاعات يف اجلزائر 
  داخل اجلامعات ويف وسط العامل اجلمعوي.

 تكثيف النضال 2.3.

 ها االسرتاتيجية.مقاصدبتكثيف نضاهلا من أجل حتقيق  الـ ج.إ.إ.تتعهد 

املبادئ األخالقية ال قيمة هلا عند  لقد برهنت أحداث العقد املنصرم أنّ 
 نيالبرتول والغاز اجلزائري املقايضَ  أغلبية الفاعلني السياسيني يف الوطن، وأنّ 

دويل بعناية أوفر بكثري من قيمة حياة على الصعيد ال يانبثمن خبس حيظ
املواطنني وحرايهتم. فوحدهم األقوايء هلم احلق يف العيش واحلرية واالحرتام. وال 
أمل يف تغيري سياسة االستئصال وال يف تغيري منحى الدعم الداخلي والدويل 

الربهنة على قوهتا داخل  الـ ج.إ.إ.الذي حتظى به هذه السياسة إذا مل تستطع 
 زائر وعلى املستوى الدويل.اجل

كما برهنت العشر سنوات املاضية أن خطاب املطالبة وسياسة االنتظار 
يشكالن خطرا قاتال يتهدد الشعب اجلزائري ألهنما يـَُوجهان اخلطاب َث يرتكان 
املبادرة إىل قوى صماء عازمة على قمعه مع اقرتاف كل أنواع اجلرائم، وتدنيس  

عكس موازين وال ميكن  أقصى حد يف هدم البالد. كل املقدسات والذهاب إىل
برانمج عمل مباِدر ومبدِع وجريء إال عن طريق  الـ ج.إ.إ.تكون لصاحل لالقوى 

 .وحيظى ابلتفاف الشعب

النضال العادل والذي يفتقد إىل  لقد كشفت العشرية املنصرمة أنّ 
د فعلية وإىل اسرتاتيجية شاملة وإىل قيادة موَحدة والذي يستند إىل سياسة ر 

جهود مشتتة وردود فعل مرجتلة وغري منسقة، ال ميكنه التصدي لعدوان يعتمد 
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التفوق  على اسرتاتيجية وإن كانت هذه األخرية تتصف ابلرداءة. إنّ 
االسرتاتيجي أقدر على حسم املعركة من موازين القوى السياسية أو العسكرية. 

وينسق بني كافة الوسائل ولذلك فإنه من املستعجل وضع خمطط شامل يضم 
  للـ ج.إ.إ.السياسية والدبلوماسية وغريها لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية 

املرحلة اليت منر هبا مع كما جيب أن تتماشى هذه االسرتاتيجية الشاملة 
 وتنسجم مع الوضعية امليدانية لقواان ووضعية البالد.

إىل مراحل اسرتاتيجية فضال عن ذلك جتب جتزئة هذه االسرتاتيجية الشاملة 
السياسية، و حمددة، لكل منها تعريف واضح فيما خيص ضروراهتا التنظيمية، 

الدفاعية والدبلوماسية، وهذا كي نتمكن يف أي حلظة من املشوار تقييم مدى و 
 تقدم هذه املراحل وضرورات املعركة اليت تفرضها.

 دة موحدة، فإنّ ومع ارتكازها على وحدة املبدأ، ووحدة اجلهود، وحتت قيا
هذه االسرتاتيجية الشاملة جيب أن تستند إىل أربعة دعائم: أ( تدعيم وتوحيد 

، ج( الدفاع التعاون مع الفعاليات الوطنية األخرىو  احلزب، ب( جتنيد الشعب
 الدعم الدويل. جلب( عن الشعب، د

 تدعيم وتوحيد احلزب 1.2.3.

القيادة، ب( اهلياكل، ج(  حيتاج تقومي احلزب إىل تغيريات على مستوى: ا(
املوارد، د( التسيري. وجيب حتقيق هذه التغيريات طبقا ملخطط، وملنهجية وقيم 
تغيري تويل أقصى اهتمام للمشاورة واملشاركة واالمتناع عن التواطؤ واإلقصاء، 

 وتقضي على اخلوف والتوجس من اإلصالحات.
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 األخرى جتنيد الشعب والتعاون مع الفعاليات الوطنية 2.2.3.

قوة حزبنا  إذا كان نظام الطغمة يرتكز أساسا على القوة العسكرية والرعب، فإنّ 
تنظيما . ج.إ.إـ الالشعب ودعمه. فيجب أن جنعل من  ثقة جيب أن ترتكز على

جيب الحتياجاهتم وتطلعاهتم، يعمل ابنسجام اتم مع اجلماهري الشعبية، ويست
جيب علىحزبنا أن حيظى بدعمهم  ، كمامستقبل البالدعلى مناقشة  همثّ وحي

ألّن  الّطوعي الواعي ومن َث يستطيع جتنيدهم وأتطريهم يف الصراع مع الطغمة،
 جتنيد أكرب قسط من اجلماهري يعترب عامال حامسا ملآل النضال.

التنظيمات و  إىل التعاون مع األحزاب السياسية الـ ج.إ.إ.كما تسعى 
، من أجل ُّتليص الـ ج.إ.إ.هو حال والشخصيات الوطنية اليت تناضل، كما 

الشعب اجلزائري من قبضة االنقالبيني ومن أجل ضمان حقوقه يف إطار القيم 
 والثوابت الوطنية.

 الدفاع عن الشعب 3.2.3.

 هدفا تزال، وال املنصرم، العقد طيلة اجلزائري الشعب من عريضة شرحية كانت
 ملن وإنه. والفاسدة الدموية كريةالعس الطغمة ِقبل من واإلهانة واإلفقار لإلابدة
 عن للدفاع مشروعة وسائل من هلا أُتيح ما كل  تسخري. إ.إ.ج الـ واجب

 .العسكري النظام قبضة من وحتريره الشعب

ومن أجل ردع النظام العسكري عن مواصلة خمططه اإلجرامي وكبح تكالبه 
جرامي أن ُتكثف محالت فضح الطابع اإل الـ ج.إ.إ.ضد الشعب، فمن واجب 

الفاسد واجلاهل اجلبان واملتمادي يف التسلط للجنراالت اإلابديني املستحِوذين 
عند كل فرصة ساحنة أن  الـ ج.إ.إ.على املؤسسة العسكرية. كما جيب على 

ن حتقيق مستقلة وسيدة يف قرارها وخمتصة للتحقيق يف كافة اتعيد ُمطالبتها بلج
 اجلرائم املقرتفة ضد الشعب.
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م به أنه رّدا على القمع املفروض من قبل النظام العسكري، جلأ ومن املسلّ 
ال ؤالء ُمرغمني إىل املقاومة املسلحة. من الواضح أن ه واطننيعدد من امل

 إنضمواسبق هلم يف فرتة ما أن هم عدد منكان   وإن .ج.إ.إـ عضواي ابل طونرتبي
ال يشوبه  املسألة من هذه. وموقف الـ ج.إ.إ. هاأو تعاطفوا مع .ج.إ.إ ـالإىل 

 أدىن غموض ويتلخص فيما يلي:

تورط يف اقرتاف جرائم يُدينها الشرع م مسّلح( تتربأ الـ ج.إ.إ. وُتدين كل 1
، والتعذيب وهنب األموال، اإلسالمي كاجملازر يف حق املدنيني واغتصاب النساء

شنائع أّن اجملموعات اليت تقرتف هذه ال الـ ج.إ.إ.مهما كان انتماؤه. وتعتقد 
 خمرتقة من طرف أجهزة املخابرات العسكرية؛

 مال تنطبق عليه نيذال املسلحني إشراك بضرورةالـ ج.إ.إ.  ؤمن( ت2
 املواصفات املذكورة يف الفقرة السالفة يف حل األزمة اجلزائرية.

 الدويل الدعم جلب 4.2.3.

ولوجية يدور النزاع اجلزائري يف ظروف دولية جّد صعبة. فاالعتبارات األيدي
واملصاحل االقتصادية إضافة إىل الدعاية التضليلية املكثّفة اليت تقوم هبا الطغمة 
العسكرية من خالل دبلوماسيتها وأجرامها يف اخلارج، كل هذا قد ضمن 

 للطغمة العسكرية طيلة العقد املنصرم دعما دوليا حيواي متعدد األشكال.

غرّي هذا الوضع مستندا على أن يُ  للـ ج.إ.إ.جيب على العمل الدبلوماسي و 
مبدأين: أ( عزل الطغمة على املستوى الدويل بفضح طابعها اإلجرامي، ب( 

 ابلربهنة على عدالة قضيتها. للـ ج.إ.إ.استمالة الدعم الدويل 

العمل على استعادة حقها يف العمل الرمسي على  .ج.إ.إـ الومن واجب 
ها يف اخلارج غري متساهل وخيضع املستوى الدويل، وجيب أن يكون اختيار ممثلي
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ملعايري دقيقة منها التفاين من أجل القضية، والصفات األخالقية الرفيعة، والعلم 
 واالقتدار، كل ذلك لتمكينها من حتقيق العمل الدبلوماسي على خري وجه.

 لتفاوضلمقاربة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ  3.3.

 ترى ما يلي: .ج.إ.إـ ال إنّ 

سرتاتيجيا متليه اعتبارات إسالمية من أجل اجتناب اّسلم هدفا يُعترب ال .1
، للسلم فاجنح هلاوإن جنحوا ، عمال بقوله تعاىل: إراقة دماء أبناء اجلزائر

 (.61:)األنفال ل على هللا إنّه هو السميع العليموتوكّ 

يف حالة كاجلزائر ال  ةاإلسالمي يف الشريعةإّن اللجوء إىل استعمال القوة  .2
ميكن تربيره إاّل حبالة استثنائية انجتة عن عدم احرتام احلقوق األساسية للمواطن 

هللا على  ذن للذين يقاتَلون أبهنم ظُِلموا وإنّ أُ  :. قال تعاىلوقيمه املقّدسة
 نصرهم لقدير، الذين ُأخرجوا من دايرهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا هللا

 (.39-40:)احلج

كّل حماولة صادقة للبحث عن خمرج للنزاع   على تشجيعالـ ج.إ.إ. تعمل  .3
والذي نفسي بيده، ال »: يف صلح احلديبية حينما قال هللا  اقتداءا برسول

 .«يسألونين ِخطّة  يعظمون هبا حرمات هللا إال أعطيتهم إايها

إّن األزمة يف اجلزائر أزمة سياسية وال ميكن ألية سلطة غري شرعية أن  .4
 .د إرادة الشعب ابستعمال القوة والقمعتفرض نفسها ض

كّل حّل سياسّي يبقى عرضة للفشل ما مل يكن عادال وحمافظا على   .5
 املصاحل السامية للّشعب اجلزائرّي املسلم.
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 تقييم التجارب السابقة 1.3.3.

أثناء هذا العقد من احلرب يف اجلزائر برزت فكرة التحاور بني السلطة والطبقة 
عدة وحتت مسميات خمتلفة. وابستثناء احملاداثت متعددة السياسية مرات 

اليت ُشرع فيها مببادرة أحزاب و  (1995 – 1994ف بسانت إجييديو )ااألطر 
املعارضة، كانت كل احملاوالت األخرى يف التعاطي مع موضوع املفاوضات حتت 
إشراف ومبادرة السلطة وُقدِّمت يف شكل حوار ثنائي بني السلطة وجزء فقط 

 الطبقة السياسية. من

، أوصد 1992خالل األشهر األوىل عقب االنقالب العسكري ليناير ف
النظام العسكري كافة أبواب احلوار مهما كان شكلها. ومنذ تعيينه على رأس 

 لزجاجمللس األعلى للدولة، أعرب حممد بوضياف، وهو الذي صرّح أنه مستعد ل
دون مباالة، صرّح عن عدائه لكل معتقالت الصحراء  يفآلالف من اجلزائريني اب

 الـ ج.إ.إ.حوار مع الطبقة السياسية وبصفة أشد مع 

ومنذ البداية حدث شرخ وسط الطبقة السياسية: من جهة أنصار املصاحلة 
الذين حيبذون احلل السياسي لألزمة عرب التفاوض، ومن جهة  «احلواريون»أو 

 والسياسة األمنية الشاملة.  الذين حيبذون احلل القمعي «االستئصاليون»اثنية 

عن استعدادها للحوار يف  الـ ج.إ.إ.وقرابة الشهر بعد االنقالب، أعربت 
جاّدا و حالة احرتام خيار الشعب، مع التوضيح أّن احلوار جيب أن يكون حقيقيا 

حزاب سياسيا مسؤوال أمام املاليني من اجلزائريني واجلزائرايت  اومسؤوال. وبصفته
ستجداء عرب حوار اب الـ ج.إ.إ. أن تقوم، فإنّه ليس واردا صاحلهاالذين صوتوا ل

 صل من خالله على بعض التنازالت وكأهنا صدقة.حتصوري مع النظام 

دشن اجمللس األعلى للدولة برائسة علي كايف اللقاءات املتبادلة األوىل مع 
رأيها ب اإلدالءمن أجل  –الواحد تلو اآلخر  –األحزاب السياسية واليت ُدعيت 
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كانت السلطة هي من حيدد و من حل لألزمة.  تراهحول الوضع السائد وما 
قواعد  من يضعالتشكيالت السياسية املسموح هلا ابملشاركة يف هذا احلوار و 

اليت مّتت حماكمة قيادهتا  الـ ج.إ.إ.وأما احلوار دون إشراك األطراف األخرى. 
مت فقد ة، واليت ُقمع أُطرها وقاعدهتا، ابلبليد التارخيية من ِقبل احملكمة العسكرية

شاركت يف هذا احلوار الذي مل يعّمر طويال مخسة و إقصاءها من هذا احلوار. 
محاس حركيت جبهة التحرير الوطين وجبهة القوى االشرتاكية و  :هيو أحزاب 

من جهة كل من  انتقدت وقدوالنهضة والتجمع من أجل الثقافة والدميوقراطية. 
الوطين وجبهة القوى االشرتاكية غياب حوار عميق وإغالق جبهة التحرير 

يف آخر املطاف جبهة  وانسحبت ، بلالفضاء السياسي وحالة القمع السائدة
هذان احلزابن يف تكثيف النداءات من أجل حوار كما شرع القوى االشرتاكية.  

شّكل من جهة اثنية كل من و يفضي إىل اتفاق أو إمجاع حول مشروع وطين. 
ـ مع من أجل الثقافة والدميوقراطية وممثلني آخرين لالجتاه االستئصايل كالتج

سابقا(، واجلمعيات شبه السياسية التابعة للجنراالت  «الباكس») «التحدي»
االنقالبيني )االحتاد الوطين للعمال، االحتاد الوطين للفالحني، اخل( وكذا فئة  

وشّنوا محلة هوجاء  «ضجبهة الرف»كبرية من وسائل اإلعالم، شّكل هؤالء 
إلفشال كل حماولة حلل تفاوضي لألزمة. هكذا مت توقيف احلوار وانتهى اجمللس 
األعلى للدولة إىل اختيار احلل االستئصايل، فسادت طيلة شهور عدة السياسة 

 األمنية الشاملة واعُتمد احلل العسكري البحت يف امليدان. 

. ومباشرة 1993الد نزار يف جويلية ُعنّي ليامني زروال وزيرا للدفاع مكان خ
السجن يف  الـ ج.إ.إ.بعد توليه املنصب شرع يف حماداثت سرية مع قيادة 

مت  1993يف أكتوبر و . «دون إقصاء»العسكري ابلبليدة وبّث فكرة احلوار 
إنشاء جلنة حوار وطين مشكلة من ثالثة جنراالت ومخسة مدنيني مت تكليفها 

وف السياسية للمرحلة االنتقالية، وُحدد اتريخ أكتوبر بتحضري برانمج حيدد الظر 
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انتقلت وقد لعقد مؤمتر وطين حيث يتم فيه تعيني زروال رئيسا للدولة.  1994
بعثة مشّكلة من أعضاء جلنة احلوار الوطين إىل سجن البليدة إلقناع الشيخني 

رفضا املدين عباسي وعلي بن احلاج للمشاركة يف هذا املؤمتر. لكن الشيخني 
علي بن احلاج  هذا املقرتح طاملا بقيا رهن االعتقال كما تشهد على ذلك رسالة

أمام هذا الرفض، حاولت و . «قول احلقيقة حىت من خلف القضبان»فتوحة: امل
بغية إشراكه يف السلطة التأثري على عبد القادر حشاين يف سجنه بسركاجي 

 حد التعاطي مع األعضاء لكن دون جدوى، وانتهى األمر ابلسلطة إىلاملؤمتر 
 .1991الذين مت إقصاءهم أثناء مؤمتر الوفاء بباتنة سنة  الـ ج.إ.إ.املنشقني عن 

من احلوار أوضحته رسالتا الشيخ علي بن احلاج  الـ ج.إ.إ.موقف إّن 
اندى الشيخ علي بن حيث . 1994أفريل  22و 7املوجهتان إىل زروال يومي 

حوار شفاف جيمع كافة األطراف املعنية ابلنزاع مبا  احلاج يف هاتني الرسالتني إىل
 فيهم ممثلني عن اجلماعات املسلحة. 

احلوار يف مناخ ساده  دشنت السلطة جولة أخرى من 1994ويف صيف 
دون متييز، حيث استبد األمر ابلطغمة إىل حد حرق غاابت وحشي قمع 

مؤمتر احلوار »رفت هذه اجلولة احلوارية ابسم أبكملها يف شرق البالد. عُ 
 رئيس احلكومةحينها  صرّحو فقد أقصيت من املشاركة.  الـ ج.إ.إ.أما . «الوطين

خارجة عن القانون ومن غري الوارد  بهة اإلسالمية لإلنقاذاجل» مقداد سيفي أنّ 
جتمع زروال إ. «احلوار ال خيص أولئك الذين أقصوا أنفسهم التحاور معها، وأنّ 

جبهة التحرير الوطين واحلركة من أجل الدميقراطية حول طاولة واحدة مع كل من 
ذّكرت مرة أخرى و النهضة ومحاس. حركيت يف اجلزائر وحزب التجديد اجلزائري و 

على لسان رئيسها الشيخ املدين عباسي يف رسالة إىل زروال، هناية  .ج.إ.إـ ال
 ، الشروط الضرورية ملشاركتها يف احلوار.1994شهر أوت 
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مرات عديدة توضيحات حول  .ج.إ.إـ مت قيادة القدّ  1994يف خريف و 
موضوع احلوار من خالل مراسالت خمتلفة تذّكر فيها الشروط الضرورية إلقامة 

الـ ، أحّل مخسة من قادة 1994سبتمرب  6في رسالتهم بتاريخ ف حوار بّناء.
من ضمنهم الشيخان املدين عباسي وعلي بن احلاج على التذكري  ج.إ.إ.

اجب توفريها قبل اخلوض يف املفاوضات كإجراءات تساهم يف ابلشروط الو 
 إجناحها، وذكروا أنه طاملا هم رهن االعتقال يتعذر عليهم القيام أبي شيء.

من الشيخ املدين عباسي والشيخ علي بن احلاج  اثنية هذه الرسالة رسالة وتبعت
ىل زروال من الشيخ علي بن احلاج إاثلثة ، َث رسالة 1994أكتوبر  27بتاريخ 
 . 1994نوفمرب  8بتاريخ 

أربكت هذه املراسالت اجلناح االستئصايل أعداء احلوار، وما لبث أن جتّند 
ويف ذات  الـ ج.إ.إ.أقطاب هذا اجلناح ضد كل احتمال اتفاق بني زروال وقيادة 

مصطفى األشرف وعلي هارون و سليم سعدي و اإلطار وّقع كّل من رضا مالك 
نوع من احلوار  عربون فيها عن معارضتهم أليّ يُ  1994بر بداية أكتو يف رسالة 
 يف على املدنيني كما تزامن هذا مع بداية تفاقم االعتداءات  ،.ج.إ.إ ـمع ال

شكل سيارات مفخخة يف العاصمة من ُّتطيط مديرية االستخبارات واألمن. 
محلة الرعب هذه هتدف إىل إحداث مناخ جُيهض عملية احلوار والعمل  كانتو 

عن االنتخاابت الرائسية، ووقع  علنأُ  1994أول نوفمرب ويف سياسي. ال
ت ترقية االعتداء الوحشي ضد أطفال الكشافة داخل مقربة مبنطقة مستغامن، ومتّ 

عرفت هذه املرحلة بداية ُّتلي زروال عن احلل  ىل رتبة لواء. كماإالعماري  حممد
الرعب والقمع، وتشكيل  احلواري وبداية اسرتاتيجية احلرب الشاملة مع تكثيف

 املليشيات وتوزيع األسلحة على املدنيني.

 22و 21أمام خطورة الوضع اجتمعت أحزاب املعارضة الرئيسية يومي 
بروما مبناسبة ندوة أشرفت عليها منظمة سانت إجيديو املسيحية  1994نوفمرب 
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إبيفاد  ملناقشة األوضاع يف اجلزائر. وُوجهت دعوة إىل السلطة فرفضتها واكتفت
محاس وحزب التجديد اجلزائري إلفشال اللقاء. فلم  حركة وتكليف ممثَلني من

بينما  الـ ج.إ.إ.حنناح جهدا طيلة هذا اللقاء للطعن والتهجم على حمفوظ يّدخر 
بوكروح يف تلميع صورة اجلنرال زروال املرشح لالنتخاابت نور الدين استمات 
 الرائسية. 

ن بروما ما بني الثامن والثالث عشر من شهر مت بعد ذلك تنظيم لقاء اث
ومجع هذا اللقاء سبعة أحزاب وهي: جبهة التحرير الوطين وجبهة  1995يناير 

القوى االشرتاكية واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ واحلركة من أجل الدميقراطية يف 
اجلزائر والنهضة وحزب العمال واجلزائر املسلمة املعاصرة، إىل جانب الرابطة 

جلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان. واختتم هذا اللقاء ابملصادقة على وثيقة ا
مل تكتف السلطة املدعوة إىل هذا اللقاء برفض الدعوة بل و العقد الوطين. 

 روما بن زاغو فىيحاولت بكل الطرق من خالل اجلنرال بتشني وسفري اجلزائر 
 مل يقبل ظيم اللقاء.الضغوط على منظمة سانت إجيديو لثنيها عن تن ممارسة

مبادرة السلم هذه. ونُِعت « االستئصايل»و «احِلواري»النظام العسكري بِشّقيه 
مجلة »ورُِفض  «الالحدث»هذا اللقاء من ِقبل الناطق ابسم احلكومة بـ 

كما رفضت الرائسة استقبال بعثة عن اجملتمعني يف لقاء روما وأُهني . «وتفصيال
من جهة أخرى شّنت األحزاب و ِقبل اجلنرال بتشني. رئيس هذه البعثة وُشتم من 

والصحف االستئصالية محلة هوجاء ودون انقطاع، من هتجم وتشنيع ابألطراف 
بعدها بعث و  الـ ج.إ.إ.املصاِدقة على العقد الوطين لقبوهلم اجللوس إىل جانب 

رسالة إىل الناطق ابسم احلكومة  1995يناير  20الشيخ علي بن احلاج بتاريخ 
معُراب فيها عن دعمه التام ألرضية العقد الوطين، رافضا التربيرات املغلوطة اليت 

 . لرفضها تذّرعت هبا السلطة وامتداداهتا اإلعالمية
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طيلة ربيع وصيف سنة  الـ ج.إ.إ.تواصلت االتصاالت بني السلطة وقيادة و 
َث . ومورس ضغط قوي على شيوخ اجلبهة إلصدار إدانة للعنف. 1995
هذه االتصاالت على مقربة من اتريخ االنتخاابت الرائسية يف نوفمرب  توقفت
 تكريس وتقوية سلطة اجلنرال زروال. أّدت إىلاليت  1995

من جدول أعمال السلطة اليت  1996مت إسقاط موضوع احلوار طيلة سنة 
الـ وضعت على رأس أولوايهتا ربح الوقت من أجل ترسيخ نفوذها، وإضعاف 

كي يعاود زروال   1997املقاومة. وكان ال بد من انتظار سنة  وإهناك ج.إ.إ.
ّوجت يف جوان وجويلية تُـ  الـ ج.إ.إ.شوطا جديدا من االتصاالت مع قيادة 

 ابإلفراج عن الشيخ املدين عباسي والشيخ عبد القادر حشاين. 1997

للـ يف الوقت الذي كان جناح زروال يقوم مبفاوضات مع القيادة السياسية و 
فإن اجلناح املعارض هلذا التوجه حتت قيادة اجلنرال حممد مدين واجلنرال  إ.ج.إ.

حيث شّن هذا اجلناح من جهة محلة واسعة من  ،إمساعيل العماري مل ينتظر كثريا
اجملازر للتشكيك يف جناعة عمل اجلناح التابع لزروال، ومن جهة اثنية ابشر 

ن خلف ظهر الرائسة، تّوجت مفاوضات موازية مع اجليش اإلسالمي لإلنقاذ، م
 هبدنة من طرف واحد أعلنها مدين مزراق.

الذي ُعرض كغطاء قانوين وسياسي  «الوائم املدين»ـ القانون املسمى ب إنّ 
اجليش اإلسالمي لإلنقاذ مت انتقاده ورفضه من و  لالتفاقات بني جهاز املخابرات

ة من ِقبل جمموعة يف اخلفاء التام بعيدا عن كل شفافي سجنُ  ألنهحيث الشكل 
كحزب جيمع   الـ ج.إ.إ.إقصاء  ، معمنتقاة وفردية تضم أشخاصا ومجاعات

لقد قيادته الطليقة واملعتقلة، داخل الوطن وخارجه، وكهيئة سيدة يف قرارها. 
رُفضت هذه الصفقة بني العسكر ومدين مزراق وأحدثت رّد فعل سليب ألهنا 

أطراف عسكرية وكتتويج هليمنة  اعُتربت رمزاي وفعليا مبثابة تواطؤ بني
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، وهي ذات التصرفات اليت نعتربها من وراء «السياسي»على  «العسكري»
 جاهدة على حماربتها. الـ ج.إ.إ.املأساة اجلزائرية منذ االستقالل واليت تعمل 

عن   «الوائم املدين»بـ أما من وجهة نظر احملتوى، فال يزيد القانون املسمى 
األفق السياسية  ةلالستسالم واضح املعامل وأداة أمنية، عدمي كونه تقنينا وتنظيما

فهو إمالء من منتِصر على مهزوم طاملا هذا القانون يُعّرف من  ية.والسلم
 «الضالني»اضطروا حلمل السالح يف حالة دفاع ضد الطغمة العسكرية بـ

 ،ويضعهم رهائن حتت سيف تنظيمات قمعية عقابية «اجملرمني»و «التائبني»و
وكذا املخططني  1992املسؤولني عن انقالب  «سهوا»يُعفي هذا القانون بينما 

قوبل  «الوائم املدين»هذا إّن واملنفذين حلملة القمع الواسعة يف حق الشعب. 
ابإلدانة واالستهجان كونه يكرس اإلفالت من العقاب، والكذب، والنسيان 

 وكونه ُيستعمل كأداة بوليسية يف خدمة الطغمة.

الفرتة اليت اغتيل فيها الشيخ حشاين الذي كان قد انتقد يف مناسبات يف و 
ـ ل دعمه عن تراجع قد عباسي الشيخ كان،  «الوائم املدين»ـ ي بعدة ما مسُّ 

 إىل نداء هووجّ  النظام، طرف من اخلداع بوادر ظهرت ما بعد «الوائم مسار»
نه إ .جدوى وند هذا نداءه كان  لكن االستسالم، عدم على حيثهم اجملاهدين

 2002جويلية  2فقد وصف اجلنرال العماري يف تدخله بتاريخ  حبق استسالم،
مل »ما قام به اجليش اإلسالمي لإلنقاذ أبنه استسالم وليس تفاوضا حني قال: 

يتصل أّي عضو من قيادة اجليش اجلزائري مع هذا التنظيم، ما عدا حني تردد 
، فعندئذ  1999يناير  13ح قبيل الـ اجليش اإلسالمي يف االلتزام بوضع السال

كّلفُت اجلنرال فضيل الشريف ابلذهاب إىل مدينة جيجل بغرض تبليغ هؤالء 
وسائل اإلعالم و « الناس بضرورة وضع السالح إذا مل يريدوا أن نقضي عليهم.

 «اإلرهابيني»و «التائبني»و «الضالني»إىل يومنا هذا تصف الذين استسلموا بـ
بج يف حقهم خطاابت ملؤها املهانة. َث إنه إىل حد الساعة مل وتد «اجملرمني»و
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حيصل الذين استسلموا على حقوقهم السياسية وأغلبيتهم مل حيصلوا حىت على 
طالتهم محلة من االعتقال واالختطاف استهدفت عددا  كمااحلقوق املدنية.  

ة وال احلقيقة  مل جتلب العدال «الوائم املدين»أكذوبة إّن منهم على وجه االنتقاء. 
كما مل حتقق احلل السياسي وال السلم. ومنذ تشريعها لقي اآلالف من اجلزائريني 

استحواذ العسكر على الدولة واجملتمع و املمارسات القمعية مستمرة، و حتفهم، 
الشعور ابلعجز واإلحساس ابلعقم الفكري والضحالة الشرعية  مستمر. إنّ 

هلدنة املبتذلة واليت كان هدفها القضاء وتغييب الشورى هي اليت أسست هلذه ا
 وقاعدهتا. غري أّن هذه اخلديعة ابءت ابلفشل.  للـ ج.إ.إ.على الروح املعنوية 

منذ االنقالب العسكري ابءت كل املبادرات من أجل فخالصة القول، و 
 احلوار والتفاوض ابلفشل، وسبب ذلك يرجع اىل عوامل عدة منها:

والنوااي احلسنة لدى السلطة يف مسار احلوار.  ( انعدام اإلرادة الصادقة1
استعمال املبادرات، من جهة هو  السلطة التكتيكي فلقد كان دائما هدف

ا يف سياستها املناهضة وإدماجه الـ ج.إ.إ.لتكتيل القوى السياسية األخرى ضد 
 متطرفوإىل عسكري و  سياسي إىلتجزئة حركتنا ل، ومن جهة اثنية للـ ج.إ.إ.

تشتيت صف السياسيني عرب انتقائها لألفراد واجلماعات. أما هدف لو  ،معتدلو 
 ؛الـ ج.إ.إ.االسرتاتيجي فهو حصوهلا على استسالم  السلطة

( إصرار السلطة على أن تكون هي وحدها من حيدد الشروط، وعلى 2
تعيني أطراف احلوار عرب على ضبايب على حساب الشفافية، و الو اجلتغليب 

على  امتلي شروطو  ،حازة كي تستطيع إقصاء من تريداستعمال معايري من
االلتزام ابلتعددية »و «احرتام الدستور» كـشركائها تكون هي أول من خيرقها،  

 ؛«إدانة العنف»و «والتناوب على السلطة

 «االستئصاليني»سيطرة ب املتميز( الطابع االزدواجي للنظام العسكري 3
سية للسلطة العسكرية. إّن موضوع ، وتبعية السلطة السيا«احلواريني»على 
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احلوار مل يكن حيظى إبمجاع وسط اجليش وكان غالبا ما ُيستعمل كتكتيك يف 
كانت تتجلى املعارضة و تصفية احلساابت ما بني األجنحة العسكرية املتصارعة. 

يف  الـ ج.إ.إ.إزاء كل حماولة حوار جاد مع  «االستئصاليني»العدوانية من جناح 
عي، وحتديدا ابرتكاب جمازر وسط املدنيني هبدف خلط شكل تصعيد قم

 مناصري احلوار وإجهاض حماوالهتم؛خلخلة وتعفني األجواء السياسية واألمنية، و 

ب عن ذلك من وما ترت الـ ج.إ.إ.( أزمة الشرعية على مستوى قيادة 4
مما دفع جزءا منها على التعامل ابنفراد مع أطراف يف ، حساسية لبعض أعضائها

قابلية هذه و  ،ودون اعتبار للمحاسبة الـ ج.إ.إ.سلطة دون تشاور مع هياكل ال
عرب إحياء نعرات الوالء للعائالت، للعشائر لتناور السلطة هبم العناصر املتعبة 

 وللجهات وابستغالل العاطفة الدينية؛

املنَهكني  هابعض عناصر اعتبار و  الـ ج.إ.إ.( غياب ميزان قوة يف صاحل 5
من التهرب من املسؤولية بدل  نوعهذه املفاوضات  أنّ لصراع بفعل هذا ا

ه العناصر تعترب املفاوضات هذإّن يف الساحة.  الـ ج.إ.إ.تفوق ل اعتبارها تكريسا
  من النضال وليس مواصلة أو تكثيفا للنضال بوسائل أخرى؛ ّلصامت

( غياب الضغط الدويل واإلقليمي، وكذا اإلسالمي والعريب، على نظام 6
 لعسكر يف اجلزائر للشروع يف حوار حقيقي.ا

هذه التجارب تفرض على الـ ج.إ.إ. تركيز كل حماوالت التفاوض إّن 
 .التايل املذكورة يف الفصل املستقبلية حول املبادئ

 مبادئ التفاوض 2.3.3.

( املفاوضات ليست شكال من أشكال التهرب من املسؤولية ميتطيه 1
تعترب املفاوضات سالح نضال ُيستعمل  الـ ج.إ.إ.ّن الفاشلون أو املتَعبون، بل إ

تطابقا مع استعمال القوة على اجلبهات األخرى من أجل إعادة السلطة إىل 
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الشعب. فاملفاوضات ال تنتزع احلرية واحلقوق لكنها تكرس قوتنا وجناحنا يف 
 .امليدان

ت قياداوال يكفي لإلطاحة بملوازين القوى.  أساسا ( املفاوضات ُّتضع2
للمصداقية على املستوى الوطين والدويل وكذا اإلفالس  مففقداهن االنقالب

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف ملختلف احلكومات املصطنعة. 
بصفة هنائية لتصبح يف صاحلنا، فكل أمل يف تغيري  موازين القوى تتغري ملطاملا و 

يُعّد افنا االسرتاتيجية يف اجتاه حتقيق أهد «االستئصاليني»جذري من جانب 
 .التفاوض يف هذه الظروف ال هو ممكن وال مرغوب فيهإّن و  جمرد سراب.

( املفاوضات ال ميكنها أن تنجح إال إذا أدجمت يف إطار برانمج تكثيف 3
 .شامل للنضال وصحبتها أشكال أخرى من النضال

بناء  ( املفاوضات التمهيدية السرية واملفاوضات العلنية جيب أن جترى4
 .املفوضة وهياكلها الـ ج.إ.إ.على املشاورة واحملاسبة بني قيادة 

 ميثل مما قيد، كل  من حرّين الشيخني حبضور يكون أن جيب تفاوض أيّ ( 5
 املكتب قبل من املفوضون املمثلون ويشكل. السلطة نية لصدق أساسيا امتحاان

 الوحيدين رعينيالش املفاوضني اجلبهة، شيخي إىل إضافة الوطين، التنفيذي
 إىل الرجوع بعد السلطة مع. إ.إ.ج الـ ابسم اتفاق أيّ  إبرام حق هلم الذين

 .الوطين الشوري اجمللس

تفاوض جيرى مع جمموعة أشخاص أو مجاعات غري خمولة هلذه  ( أيّ 6
كحزب سيد قراراته، يُعترب الغ وغري معرتف   الـ ج.إ.إ.املهمة، وابلتايل تقصي 

غري املشار إليهم سالفا  الـ ج.إ.إ.ال مباشر بني أعضاء من حُيظر كل اتصو به. 
 الـ ج.إ.إ.حُيظر كل اتصال غري مباشر بني أعضاء من  كما  وممثلني عن السلطة.

غري املشار إليهم سالفا ومبعوثني عن السلطة، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو 
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ق هذا كل عضو خير   الـ ج.إ.إ.يُقصى بدون رجعة من صفوف و  غري ذلك.
 .القانون

حبق الشعب يف املشاركة يف املفاوضات حول  الـ ج.إ.إ.( تعرتف 7
مستقبله، كما تعرتف حبق الوجود والتنظيم والتعبري واملشاركة للتجمعات 

 .السياسية األخرى

بناء على الوعي بضرورة التحكم يف عملية التفاوض وبضرورة التوفر على 
ا، وبضرورة ضمان تفوق تكتيكي يف رؤية واضحة ألهدافها ووسائل حتقيقه

املبادرة، وخبطر الوقوع فريسة التحكم عن بُعد يف خوض مفاوضات مبنية على 
م على املكتب التنفيذي الوطين تعيني جلنة مكلفة حتّ ت، ي«الغري»خطط وأفكار 
والدراسات واخلطط التحضريية الضرورية من أجل  الـ ج.إ.إ.إبجناز مقاربة 

 املفاوضات.

رها للمرحلة لمفاوضات وتصوُّ لالشروط املسبقة  فيما يلي لـ ج.إ.إ.توضح ا
 االنتقالية لتحويل السلطة إىل الشعب. 

 روط التفاوضش 3.3.3.

الة عترب هذه اإلجراءات ترتيبات للّتهدئة واالنفراج، ومن أجل حتقيق العدتُ 
هي و  زمة.ينبغي أن تسبق كّل حماولة فعلية ملعاجلة األوالّرجوع إىل الّشرعية، و 

 سياسية وانبجب، وكذا تهاوترقي لإلنسان ترتبط بوضعية احلقوق األساسية
 . وتعترب هذه اإلجراءات ذات طابع استعجايل.وعسكرية
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 احلقوق األساسية للّنفس البشرية1.3.3.3. 

ق ملختلف انتهاكات الكرامة قف الفوري والفعلي القابل للتحق. الو 1
إعدامات تّعّسفية و  من ممارسة للّتعذيب اإلنسانية وحقوق الّنفس البشرية

 .واختطافات

لني يف . اإلفراج عن مجيع املفقودين الذين ال يزالون على قيد احلياة واملعتقَ 2
 .أماكن سرّية

  .فة ابجملازر. احلماية الفورية والفعلية لسّكان املناطق املستهدَ 3

وغري متحّيزة، . االلتزام ابلّسماح لتشكيل جلنة حتقيق خبرية، مستقّلة 4
لتسليط الّضوء على كّل أعمال العنف واالنتهاكات اخلطرية حلقوق الّنفس 

 .، خاّصة اجملازر اجلماعية واإلخفاءات القسرية1988البشرية منذ 

. ضمان املتابعة القضائية ضّد كّل املدبّرين واملنّفذين واملتواطئني املتوّرطني 5
 .ات القسرية مهما كانت رتبهم وانتماءاهتمكذا يف الّتعذيب واإلخفاءو  يف اجملازر

 مينعلى املستويني الّسياسي واأل2.3.3.3. 

وعلى رأسهم الّشيخان املدين عّباسي  الـ ج.إ.إ.. اإلفراج عن كّل مسؤويل 1
  .وعلي بن احلاج

 لتمكينهم من االجتماع ببعضهم الـ ج.إ.إ.. الّضماانت الّضرورية لقادة 2
  .لحة بكّل حرّية وبدون قيودبقيادات املقاومة املسو 

الفعلي والقابل للتحقيق، لكّل اجملموعات املدنية و  . نزع الّسالح الّسريع3
 .املسّلحة واملدّعمة ماليا من طرف الّسلطة احلاكمة

 . تعهد والتزام املؤّسسة العسكرية ابالنسحاب من احلياة الّسياسية.4
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 املرحلة االنتقالية 4.3.3.

تشكيل رائسة وحكومة وحدة وطنية  الـ ج.إ.إ.ة، تقرتح من الناحية العملي
تضّم كّل األحزاب والفعاليات الّسياسية ابستثناء تلك اليت اندت أو/و شاركت 

 يف سياسة االستئصال.

ستعمل هذه اهلياكل االنتقالية على تسيري األمور العامة للبالد وكذا إنشاء 
ها الوحيدة صياغة دستور ينتخب الشعب أعضاءها وتكون مهمت «ندوة وطنية»

  يصادق عليه الشعب عرب االقرتاع.

وستقوم بعد ذلك حكومة الوحدة الوطنية ابُّتاذ اإلجراءات الّضرورية لتنظيم 
انتخاابت حملية ووطنية شفافة وحرة. ويشمل ذلك كل اجلوانب املتعّلقة بتحضري 

الّلجان  وسري االنتخاابت وكذلك عملية فرز النّتائج: اإلدارة، العدالة،
تسجيل النّاخبني، تسيري مكاتب  ،اإلنتخابية، حتديد الّدوائر االنتخابية

 نشرها، اخل.و  الّتصويت، تسيري عملية عّد األصوات، تقرير الّنتائج

 مقاربة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ للوساطة 4.3.

اليم تع تعرتف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ مببدأ الوساطة يف حل النزاعات ليس ألنّ 
يف السابق عن جناعته يف  هذا املبدأ برهن فحسب بل ألنّ  اإلسالم توصي به

التسيري السلمي التوافقي للمجتمع اإلسالمي وللمجتمع اجلزائري على وجه 
 اخلصوص.

الوساطة سبيال للتهرب من واجب تكثيف النضال  الـ ج.إ.إ.وال تعترب 
ميا لقبول التحكيم يف حالة إلرجاع السلطة إىل الشعب، بل تعتربها واجبا إسال

لشعب ووقف زرع الفساد يف ل وقف اعتداءاهتا وِفتنهال استعداد الطغمة الفعلي
 إنه هو السميع العليم ،وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على هللااألرض: 

 (.61:األنفال)
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الـ مل جتر تقريبا طيلة عقد من النزاع الدائر يف اجلزائر أية وساطة حقيقية بني 
ا بعض الدول الشقيقة أو بعض العروض اليت طرحتهفوالنظام العسكري.  ج.إ.إ.

مل يكن هلا نتائج ملموسة بسبب مناورات النظام العسكري بغية  الشخصيات
املبادرة  فإنّ  على املستوى الدويل،و استعمال الوسيط خلدمة رزمانته اخلاصة. 

 قامت هبا منظمة سانت الوحيدة للوساطة اليت تستحق اإلشارة هي تلك اليت
إجيديو واليت رفض النظام العسكري املشاركة فيها، لكن كان هلذه الوساطة 
الفضل يف جتميع خمتلف االجتاهات السياسية اجلزائرية حول طاولة لبعث حوار 

 راء.لآلجاد وتبادل 

من خالل طبيعة ردود فعله إزاء عروض الوساطة النادرة أصال، برهن النظام و 
 ستعداده لالخنراط يف عملية وساطة حقيقية.عن عدم ا

يف كل عرض  من جهتها مستعدة للنظر ابهتمام الـ ج.إ.إ.تبقى يف املقابل 
طرف شريطة أن يُظهر إرادة حسنة حللحلة وضعية  للوساطة صادر عن أيّ 

  النزاع يف اجلزائر.

أن تقوم ابلوساطة مجاعة من الشخصيات الوطنية  .ج.إ.إـ تتمىن الكما 
 يكون مّههم العملعلماء من العامل اإلسالمي من ال وأعروفة بوطنيتها ونزاهتها امل

الصلح بني األشقاء كما حيث  هدفهم الوحيد هوو  ملصلحة الشعب اجلزائري
 (.128:)النساء والصلح خري: يف قوله تعاىل عليه ديننا احلنيف

ر اإلسالمي دول ومنظمات كاألمم املتحدة واملؤمتمن  ميكن لوسطاء آخرينو 
اُّتاذ قرارات االضطالع بدور مَدعِّم للوساطة إن أبدوا فعال استعدادهم على 

 . شجاعة
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ا املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الدولية اليت تعمل من أجل السالم أمّ 
يف العامل فلها دور مهم يف الوساطة غري املباشرة لتحسيس الرأي العام العاملي 

 ع األطراف حنو حل تفاوضي لألزمة. وممارسة الضغط ابتغاء دف

الـ ج.إ.إ. ضمان اجتماع قبل الدخول يف عملية الوساطة جيب على و 
 ية:تالالشروط ال

( على الوسيط الربهنة من خالل عدد كاف من املؤشرات على صدقه يف 1
 ؛مسار املهام النبيلة

زاع ( على الوسيط أن ال يكون متورطا بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف الن2
الدائر. هذا من شأنه إقصاء أي طرف ثبت والؤه للنظام اجلزائري أو من يريد 
 اإلبقاء على عالقات دعم للنظام العسكري بغية احلفاظ على مصاحل اقتصادية

 ؛ثقافيةو و/أ

طلب من الوسيط تقدمي ضماانت على استعداده لالخنراط بكل ثقله ( يُ 3
 ؛من أجل إجناح عملية الوساطة

  ؛لطة اإلعراب عن نفس اإلرادة يف االخنراط يف عملية الوساطة( على الس4

( جيب أن تؤدي الوساطة ابلضرورة يف هناية العملية إىل تبادل متعدد 5
األطراف يشمل كل القوى السياسية يف البالد من أجل حل ذي طابع وطين 

 للنزاع.
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 املؤمتر أعمال حول صور 
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 إفتتاح املؤمتر. السيد إبراهيم فياليل عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر

 

 

  عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر، يلقي كلمة الرتحيبالدكتور مراد دهينة، 
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 ج.إ.إ. الشهداء أو املعتقلني كراسي شاغرة أبمساء أطر الـ  
 

 
جملس الشورى وعضو اللجنة التحضريية للمؤمتر،  عضوالسيد مصطفى حابس، 

  ج.إ.إ. الشيخ املدين عباسي الـيلقي كلمة رئيس 
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 ،رئيس احلكومة اجلزائرية األسبق األستاذ عبد احلميد اإلبراهيمي

 ينيلقي كلمته أمام املؤمتر 

 
، «فارساليسينو أ سيايجوست»عضو جملس إدارة منظمة السيد العريب عليلي، 

 ه أمام املؤمترينيلقي كلمت
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 ج.إ.إ. أحد املؤمترين يعرض القانون األساسي للـ
 

  

 ج.إ.إ. مناقشة وإثراء القانون األساسي للـ
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 ج.إ.إ. أحد املؤمترين يعرض القانون الداخلي للـ 
 

 
 ج.إ.إ. أحد املؤمترين يتدخل أثناء مناقشة القانون الداخلي للـ
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 ن أجل إنقاذ اجلزائرج.إ.إ. م مناقشة وإثراء أرضية الـ

 

 
بعض الضيوف والصحفيني يف جناح أجهزة الكمبيوتر اليت استعملت من أجل 

 ج.إ.إ. عن بعد يف أشغال املؤمتر إشراك أعضاء الـ
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 مراد دهينة يف حوار مع مراسل قناة اجلزيرة القطريةالدكتور 

 

 السيد أسامة عباسي يف حوار مع مراسل قناة اجلزيرة القطرية 

 



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «در حشاينالشهيد عبد القا»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

258 

 

 
 خالل املظاهرات تم  الشعار الذي ينادي به شباب األحياء الشعبية يف اجلزائر

)اي شيخ علي  اجلبهة راهي الابس! ،من طرف املؤمتر: اي علي اي عباس هدااعتم
 بن حاج، اي شيخ املدين عباسي، إنم اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ خبري!(
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  أصداء املؤمتر يف وسائل اإلعالم 
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لقد تناولت العديد من وسائل اإلعالم، اجلزائرية منها والدولية، حدث مؤمتر 
 «اليوم»جريدة ية و قطر ال «اجلزيرة» ت قناةالشهيد حشاين إبسهاب. وُخص  

 «املستقلة»صت القناة التلفزيونية اجلزائرية بتغطية أحداث املؤمتر. كما خص  
ونقدم يف هذا الفصل . 2002أغسطس  11صة كاملة للمؤمتر يوم السبت ح

ل خالل أسابيع عديدة بعد انعقاده احلدث شر حول املؤمتر الذي مث  عينة مما نُ 
 الرئيسي على الساحة السياسية اجلزائرية.
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 التحضيرالتنفيذية المؤقتة لإلنقاذ الجزائرية: مؤتمر بروكسل مهمته  األمانة
 النتخابات المكتب التنفيذي والتنسيق مع مجلس الشوري

 

 : يوسفيحممد مصدق  - لندن
أغسطس )آب(، محلة هوجاء  4و 3الذي عقد يف أورواب يومي  مؤمترهاجبهة االنقاذ ردود األفعال املسجلة داخل اجلزائر وخارجها علي  اعترب

أيدوا تنظيم املؤمتر ودعوا إليه مث تراجعوا  الذينهتا لدق أسفني التفرقة بني أبناء اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، منتقدة بعض قيادا ايئسةمسعورة، وحماولة 
 عن مواقفهم.

فياليل، وحممد مصطفي حابس، تسلمت  إبراهيماملؤقتة لالنقاذ يف أول بيان هلا وقعه أعضاؤها الثالثة وهم مراد دهينة،  التنفيذيةاألمانة  وقالت
اإلعالمية يف  والبهتانمؤخرا من ردود أفعال ومحلة هوجاء عرب شيت وسائل الدس الوطنية والدولية  الساحة)الزمان( نسخة منه امس إن )ما عرفته 

 الرسايلأمر متوقع لن يثنينا البتة عن مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق هذا املشروع  لإلنقاذحماولة ايئسة لدق أسفني التفرقة بني أبناء اجلبهة اإلسالمية 
مباشرة عقب انعقاد مؤمتر الشهيد عبد القادر حشاين، أمال يف  املسعورةر املسلمة. إذ انطلقت هجمته الذي مات من أجله خرية أبناء و بنات اجلزائ

 و إجنازاته الواعدة الطموحة(. رجالهتعتيم صورة 
 

 العقود املاضية ازمات
ضاء اجمللس الشوري الوطين جلبهة االنقاذ أع بنييوما، قصد التنسيق  45هيئة مؤقتة انتخبها مؤمتر اخلارج وتدوم صالحياهتا  التنفيذية، واألمانة

 .اجلديداملكتب التنفيذي الوطين للحزب، و تنتهي صالحياهتا فور تنصيب املكتب  انتخابومتابعة أشغال التحضريات لتنظيم 
ا أولئك الذين يسوؤهم أن من بعض إخواننا، أو تلك اليت مصدره وتقديرالبيان إيل أن )طبيعة هذه الردود سواء تلك الصادرة عن سوء فهم  وأشار

ختطيه مرحلة حامسة وحساسة يف طريق  علياجلراح، متثل يف واقع األمر ويف نظر املنصفني، بشريُ تَزف إيل الشعب اجلزائري  وتضمديلتئم الشمل 
ــ بعد  التاريخنسيج البالد طيلة عقود من الزمان(، مؤكدا أن مؤمتر اخلارج، كان )موعداً مع  متزقمشروع بلورة احلل الشامل والعادل لألزمة اليت 

اهلمة والتعايل عن الصغائر، ألنه جعل مصلحة البالد والعباد علي رأس  ومسواملؤمتر التأسيسي ومؤمتر الوفاء ــ الذي متيز بوضوح الرؤية واهلدف 
 (.والعلنيةطريق التغيري الفاعل والوعي البصري علي خطي الشرعية حبق نقلة نوعية يف  يعتربأولوايته، 

 
 اجملد املفقود بكاء
يقدمون رجال  الذينالذين أيدوا املؤمتر ودعوا إيل تنظيمه مث تراجعوا عن موقفهم بعد انعقاده )أما  احلزبالبيان يف إشارة إيل بعض قيادات  وذكر

يبكون جمدا مفقودا وأخري طمعا موعودا(. يذكر انه من الوجوه االنقاذية الذين  طوراالتارخيية أو غريمها، ويؤخرون أخري ابسم الشرعية اإلبتالئية أو 
داخل اجلزائر علي جدي وكمال قمازي، ويف اخلارج عبدالقادر  عنهماإيل املؤمتر وأيدوا عقده يف اخلارج مث تنصلوا من قراراته، الشيخان املفرج  دعوا

إيل هولندا، وترجع بعض املصادر املطلعة من جبهة االنقاذ حتدثت إيل )الزمان(، عدم مشاركة هذا األخري يف مؤمتر اخلارج،  ئراجلزاعمر الذي فر من 
رئيسا للحزب يف  ليكونابلوصية والرسائل اليت محلها معه عبدالقادر عمر من شيوخ الداخل املفرج عنهم  الفوقيبسبب رفض املؤمتر قرارات التعيني 

املسؤوليات يف احلزب متر عرب االنتخاب، وأكد املصدر أن عباسي مدين قال أبن  كلبينما استعاض املؤمتر عنها ابلعمل املؤسسايت أبن جعل   اخلارج،
 عبو املقيم يف اسرتاليا وعضو اللجنة لعبدالرحيمسيد وله من الصالحيات أن يغري رئيس جبهة االنقاذ نفسه إذا أراد، وابلنسبة  اخلارجمؤمتر 

حشاين وكانت تضم أيضا كال من عبدهللا أنس )بريطانيا( ومراد دهينة )سويسرا( وإبراهيم فياليل )بلجيكا(،  عبدالقادرالتحضريية للمؤمتر اليت نصبها 
 اليت سبقت املؤمتر. التحضرياتفتقول املصادر إنه مل يشارك يوما يف أي من 

حشاين  عبدالقادرالبداية قد عارضوا فكرة املؤمتر ومل يعرتفوا بشرعية تنظيمه حيت قبل اغتيال  منذ رابح كبري املقيم يف بون أبملانيا ومجاعته فهم أما
 ابسم الفيس يف اخلارج.  احلديثصاحب فكرة املؤمتر والذي كان يصر علي إزاحة رابح كبري ومنعه من 

(، تؤكد أن التنفيذيملوكلة إيل جملس الشوري الوطين النتخاب رئيس للمكتب األمانة التنفيذية املؤقتة يف بياهنا أهنا )يف انتظار إجناز املهمة ا وقالت
األخري، وتلتزم به كليا وبقراراته كما أهنا تتعهد مبواصلة الطريق غري عابئة  مؤمترها)اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ مستمرة يف مشروعها الرسايل الذي زكاه 

إيل أبنائها وأنصارها األوفياء كافة لرص الصفوف  الصادقةمتيزت به منذ نشأهتا.. جمددة دعوهتا  والدسائس، وملتزمة بنهجها األصيل الذي ابلصعاب
تفويت الفرصة علي  قصداملتمثلة يف شيوخهم األشاوس وجملسهم الشوري الوطين وقرارات مؤمترهم األخري  الشرعيةوااللتفاف حول قيادهتم 

 املرتبصني(.
 

 22- 8 - 2002ريخ التا 1293)الزمان( العدد  جريدة
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Le FIS dissous tient son congrès 

Le retour de Abassi 

Madani et Ali Benhadj 
Le FIS dissous a tenu son congrès les 4 et 5 août à 

l'étranger, à savoir en Belgique. Les quatre fils de Abassi 
Madani y ont assisté pour apporter la caution du chef de 

l'ex-FIS. Béni par ce dernier, le congrès a adopté des 
résolutions, réitérant l'attachement de ce parti à la voie 

du djihad « comme moyen de défense » et aux principes 

fondateurs du FIS. 
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 لإلنقـاذ اإلسالميـة اجلبهـة

 الوطـين الشـوري اجمللـس

 املؤقتـة التنفيذيـة األمانـة

 2002أغسطس  20 لـ املوافق /هـ 1423 الثانية مجادى 11

 

 1 رقم بيان
والعدوان اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الرب على وتعاونوا 

 

 هوجاء ومحلة أفعال ردود من مؤخرا والدولية الوطنية الساحة عرفته ما إن  
 والبهتان الدس وسائل شىت عرب االنقاليب النظام خمابر خاضتها مسعورة

 لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة أبناء بني التفرقة أسفني لدق ايئسة حماولة يف اإلعالمية
 املشروع هذا لتحقيق الدؤوب العمل مواصلة عن البتة يثنينا لن متوقع أمر

 انطلقت إذ. املسلمة اجلزائر بناتو  أبناء خرية أجله من مات الذي الرسايل
 يف أمال حشاين، القادر عبد الشهيد مؤمتر انعقاد عقب مباشرة املسعورة هجمته

 .الطموحة الواعدة إجنازاتهو  رجاله صورة تعتيم

 متيز الذي – الوفاء مؤمترو  التأسيسي املؤمتر بعد – التاريخ مع املوعد هذا إن  
 مصلحة جعل ألنه الصغائر، عن والتعايل اهلمة ومسو واهلدف رؤيةال بوضوح

 الفاعل التغيري طريق يف نوعية نقلة حبق يعترب أولوايته، رأس على والعباد البالد
 تلك سواء الردود هذه طبيعة ألن. والعلنية الشرعية خطى على البصري الوعيو 

 اليت تلك أو ،-هللا ساحمهم – إخواننا بعض من وتقدير فهم سوء عن الصادرة
 واقع يف متثل اجلراح، تضمدو  الشمل يلتئم أن يسؤهم الذين أولئك مصدرها
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 مرحلة ختطيه على اجلزائري الشعب اىل تَزف   بشرى املنصفني، نظر يفو  األمر
 متزق اليت لألزمة والعادل الشامل احلل بلورة مشروع طريق يف وحساسة حامسة
 .الزمان من عقود منذ البالد نسيج

 حيث من حساس وقت يف جاء جديدا، عهدا سطر الذي املؤمتر هذا إن  
 نفس يف وجيسد واالرجتال للتشرذم  حدا ليضع  جاء والوطين، الدويل الوضع
 دشنها قد بباتنة الوفاء مؤمتر كان  حضارية وثبة ميثل وهو األمة، آمال الوقت

 حنبه قضى من منهم رجالنا من نفيسة درراو  نفسه حشاين الشهيد ومبشاركة
 الرتغيب سياسة يومها رفضوا الذين ،تبديال بدلوا وما ينتظر من منهمو 

 من املخلصني كل  حق ويف حقهم يف الباغية السلطة مارستها اليت والرتهيب
 مواقفهم كلفتهم  حيث احلق، على هللا فثبتهم لإلنقاذ، اإلسالمية جبهتنا قياديي

 للجبهة األصيل اخلط عن حييدوا أن دون العمل مواصلة سبيل يف حياهتم تلك
 حشاين الشهيد اغتيال عملية العدوان هذا آخر من وكان لإلنقاذ، اإلسالمية

 الرابين اخلط بذلك االلتزام يف وإخوانه إصراره على الطغمة من كرد  اجلبانة
 أداء صرح أركان يف مرتاصة صلبة لبنات ليكون هذا مؤمتران فجاء الرسايل،

 .وعرهتاو  املسالك مشقة رغم لرسالةا وتبليغ األمانة

 مؤمتره بنتائج خصوصا حشاين للشهيدو  عموما، قضيتنا شهداء لكل فهنيئا
 انعقاده فكرة اىل املبادرين إخوانه من ثلة مع - هللا رمحه – هو كان  الذي ،هذا

 .واحملن الصعاب رغم والعمل األمل روح لبعث

 خالله من الذي املؤسسايت النوعي اإلجناز هبذا اجلزائري للشعب وهنيئا
 من أبناءها كافة  اىل واملخلصة الصادقة دعوهتا لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة توجه

 مناضلني من واملسؤوليات، مستوايت كافة  يف واملنتخبني املتعاقبة القيادات
 لاللتفاف املسلمة، واألمة اجلزائر أبناء من الصادقني وكافة ومتعاطفني ومناصرين

 ومؤازرهتم أتييدهم عن للتعبري وتدعوهم الواعد احلضاري روعاملش هذا حول
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 مشروع لبلورة والفعال الفعلي لإلسهام واسعا اجملال هلم يفسح الذي هذا ملؤمترهم
 رغم أحدا يقصي الو  قل، مهما جهد أي عن يستغين لن الذي املتكامل احلل
 الذين الصادقني لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة أبناء بكافة يرحب بل املسافات، بعد

 الذين أما. دار حيث احلق مع يدورون مبشروعها متشبثني العهد على يزالون ال
 غريمها، أو التارخيية أو اإلبتالئية الشرعية ابسم أخرى يؤخرونو  رجال يقدمون

 أحد قول موعضة فحسبنا موعودا، طمعا أخرىو  مفقودا جمدا يبكون طورا
 إن» :العصيب الظرف هذا مثل يف قال حيث اإلسالمية، جبهتنا مشايخ

 حىت له ونغسل رأسه له نقبل جنله،و  حنرتمه هللا سبيل يف املبتلى إن املضحي،
 ملخلوق طاعة وال يتبع، أن أحق فاحلق الصواب جادة عن زاغ إن لكن رجليه،

 .«اخلالق معصية يف

 رئيس النتخاب الوطين الشورى اجمللس اىل املوكلة املهمة إجناز انتظار ويف
 ،معنا هللا إن حتزن ال علىو  جل بقوله عمالو  تعاىل، حبوله يذالتنفي للمكتب

 األيب شعبنا أبناء من الغيورين كافة  اىل دعوهتا لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة توجه
 الشنيع الرتهيب عمليات رغم عنه حييدوا مل الذي الرابين املشروع هبذا لاللتحاق

 طيلة ،1992 يناير جنراالت امتهنه الذي املقيت واالبتزاز له تعرضوا الذي
 الذي الدموي االنقالبيني ومشروع خطة صد ملواصلة ندعوهم كاملة،  عشرية
 ندعوهم كما  املسامل، املسلم الشعب هذا وثوابت وقيم معامل طمس يبتغي

 أبالعيبه اإلخنداع وعدم. اإلستئصالية التغريبية مشاريعه وجه يف للوقوف
 إال - العبادو  البالد - سابقاهتا تزد مل واليت قريبا، إجراؤها ميزع كاليت  االنتخابية

 .موعود أمل بصيص أي عن بعدا

 مشروعها يف فضلهو  هللا بعون مستمرة لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة فإن   لذا،
 أمام تتعهد أهنا كما  وبقراراته كليا  به وتلتزم األخري، مؤمترها زكاه الذي الرسايل

 وملتزمة والدسائس، ابلصعاب عابئة غري الطريق مبواصلة ياجلزائر  والشعب هللا
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 السمحاء، شريعتنا من املستمدو  نشأهتا منذ به متيزت الذي األصيل بنهجها
 الصفوف لرص األوفياء أنصارهاو  أبنائها كافة  اىل الصادقة دعوهتا جمددة

 وجملسهم األشاوس شيوخهم يف املتمثلة الشرعية قيادهتم حول وااللتفاف
 املرتبصني على الفرصة تفويت قصد  األخري مؤمترهم وقرارات الوطين وريالش

 .تفرقوا وال مجيعا هللا حببل واعتصموا: تعاىل بقوله عمال ابألمة،

 .السبيل يهدي هوو  احلق يقول وهللا 

 

 ،لإلنقاذ اإلسالمية للجبهة الوطين الشوري اجمللس عن

 املؤقتة التنفيذية األمانة

 .حابس مصطفى حممد ،فياليل راهيمإب ،دهينة مراد
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 لإلنقـاذ اإلسالميـة اجلبهـة

 الوطـين الشـوري اجمللـس

 املؤقتـة التنفيذيـة األمانـة

 2002أغسطس  30 لـ املوافق ،هـ 1423 الثانية مجادى 21

 

 :مفتوحة رسالة
 اجلزائري، الشعب بناتو  أبناء إىل الضمري نداء

 واخلارج الداخل يف نقاذلإل اإلسالمية جبهتنا وأعضاء أنصار
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 .للعاملني رمحة املبعوث على اللهم وصل

 

 كتاب  إبمياهنم ليحملوا الغيب، ضمري من انبثقوا الذين األشاوس مشاخينا إىل
 .الفداءو  الكرامة معاين أصدق بنفوسهمو  التضحية، روح بشمائلهمو  هللا،

 الشهداء، مواكب يف اخللود ألعراس نفسهمأ هيؤوا اللذين نسائناو  رجالنا إىل
 .ينتظر من منهمو  حنبه قضى من فمنهم

 الصادقني الدعاة هنج على ساروا الذين اإلسالمية اجلبهة بناتو  أبناء إىل
 .الئم لومة هللا يف خيافون الو  احلق، كلمة  يقولون  العلماءو  األنبياء من
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 الذين العميقة جزائران يف الكرمي شعبنا من اخلفاء جنود من املاليني إىل
 .األعداءو  الداء رغم أنفسهم،و  أبمواهلمو أبعماهلم هللا سبيل يف جياهدون

 لشعبنا احلي الضمري لإلنقاذ، اإلسالمية اجلبهة نداء نوجه مجيعا إليكم
 .الباسل

 الذين أهواء تتبع الو  فاتبعها األمر من شريعة على جعلناك مث: تعاىل قال
 يعلمون ال

 

 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 يف تعيشو  شيئا تعرف أن وبني بينها حيل قد األمة هذه يف كثرية  أجياال إن  
 ليس وقت منذ آاثره اندثرتو  معامله، طمست الذي اإلسالمي، احلكم نظام

 كثري  إليها آوى رمبا قاسية أشواكو  كثيفة  أحراش بينهمو  بينه نبت حىت ابلقصري،
 سلم فإن اجتيازها، حياول من كل  ترتصد املميتة ربالعقاو  الكاسرة الوحوش من
 املسالك صعب طريق حبق فهو تلك، لدغة من يسلم فلن هذه هنشة من

 .أهوالو  أهوال جوانبه علىو  فيه تقوم مهجور موحش

 جبهتنا لتحقيقه الشوق راية ترفع الزالت الذي اإلسالمي املشروع هذا إن  
 عسري، مبخاض األايم هذه مير الصديق لقب العدو بشهادة اجلزائر يف اإلسالمية

 ما كل  وحمو طمس على مقبلة العسكرية، الطغمة وتنعش تدعم اليت الشر فقوى
 :اجلزائر يف النظام أن إىل انتهت قناعتنا إنو  .العظيم الدين هلذا بصلة ميت

 ؛االنقالابت سليل ألنه الشعب ألخيار رافضو  سياسيا مستبد  

 ؛االقتصاد وخرب البالد اتخري  بدد ألنه اقتصاداي مفلس 

 مفضال حتكيمه ورفض هللا شرع عطل ألنه الشرع عن خارج 
 ؛للطاغوت االحتكام



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

273 

 ثروات وهنب العباد قمع سوى له مشروع ال ألنه اجتماعيا مفلس 
  ؛الفسادو  االحنالل نشرو  البالد

 ظاملة خارجية لقوى القرار سلطان ابع ألنه خارجيا عميل 
 ؛ظالمية

 احلضاري واالستالب الثقايف للغزو ميكن نهأل ثقافيا ممسوخ. 

 !هللا إبذن أبداو  غدا، اليوم، أوفياء سنبقى
 

 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 رجال زال ال الصعابو  احملن من عشرية بعدو  عاقل، نباهة على يغيب ال
 من تعلمنا كما  ألنه أخريا،و  أوال هللا احلمدو  العهد على اإلسالمية جبهتنا

 عن القعود ترف منا أحد ميلك ال احملن أوقات يف أنه هللا، لدين املخلصني
 ميلك أو اجلرحية، جزائران يف هللا دين محاية إىل الساعني صفوف يف العمل
 إنقاذ حتقيق على العمل يف املسامهة عن جهده أو ماله أو بنفسه الشح رخصة
 .البالدو  العباد

 أين لكن املرة بعد املرة ولون،حتا هاأنتم -كتبو  قيل وقد - البعض يقول قد
 الدهر عليه أكل اترخيا اليوم أصبحت اليت لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة من أنتم

 اتريخ يف مرة وألول نظيفة انتخاابت يف ساحقا فوزا حقا فازت وقد وشرب
 ،متلك ما خرية من املخلصني الشهداء آالف فعال قدمت وقد اإلسالمي، العامل
  اليوم؟  اجلبهة هي أين لكن..  غادرة عاملية مبؤامرة اؤهاونس رجاهلا شرد وقد

 ينالكم قد الناس أيها بسنوات، املؤمتر قبل مرات،و  مرات لنا قيل قد و
 هبذه واحد آن يف ومبادئكم أفكاركم وإىل أنفسكم إىل فتسيئون والعقاب االهتام

 املغامرون عضب هلا يريده وما اإلسالمية اجلبهة هذه فدعوا. املتضاربة األوصاف
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 واتركوا ،«تتمكن حىت متسكن» ابب من املوجة مواكبة فقط وعليكم ،واملراهنون
 إن ،«كافة  السلم يف» الباغية الطغمة مع وادخلوا الرابين، اإلسالمي العمل هذا

 !  أنفسهم على فإساءهتم أساءوا وإن اإلحسان هذا بعض نلنا أحسنوا

 الداخل يف القيادة من حتفيزو  لبط على بناءو  هذا من أكثرو  هذا على ردا
 داخل الطوال، اجللسات من العديد يف اجلبهة فعالياتو  إطارات اجتمعت

 يتخبط ملا حل إلجياد السعي كيفية  يف والتشاور البحث قصد ،خارجهو  الوطن
 فخلصوا اإلسالمية، جبهته هوو  الشعب هذا حال لسان إليه آل ماو  شعبنا فيه
 أصبح ومداوالت، مشاورات وبعد. اجلبهة تنظيم دةإعاو  الشمل مجع ضرورة إىل

 راد وال - هللا قدرة تشاء هي هاو  .للجبهة مؤمتر عقد من مفر ال أنه جليا
 ماو  عمالقة نوعية قفزة حمققا الثالث مؤمتران لعقد سبحانه وفقنا أن - ملشيئته

 .فيكون كن  له يقول أن شيئا أراد إن بعزيز، هللا على ذلك
 

 خاصة إخواننا بنيو  عامة الناس نيب العالقات يف
 

 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 :أصليتني أساسيتني دعامتني على جمتمعه أبناء بني العالقة اإلسالم أقام لقد

 .بعض مع بعضهم بني الوثيق الرابط هي اليت األخوة رعاية: أوهلما

 دم من هممن فرد لكل اإلسالم محاها اليت احلرماتو  احلقوق صيانة: والثانية
 .مالو  عرضو 

 خدش أو الدعامتني هاتني على عدوان فيه سلوك أو عمل أو قول وكل
 من عنه ينجم ما حساب على الدرجة يف خيتلف حترميا اإلسالم حيرمه هلما،
 بني فأصلحوا اخوة املؤمنون إمنا :تعاىل بقوله عمال أديب، أو مادي ضرر
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 يتصافواو  يتحابوا لكي ،(10 ،تاحلجرا) .ترمحون لعلكم هللا اتقواو  أخويكم
 الو  حتاسدوا، ال» :وسلم عليه هللا صلى لقوله مصداقا خيتلفوا، الو  ويتآلفوا
 (.غريهو  البخاري رواه) «إخواان هللا عباد كونواو  تباغضوا، الو  ،تدابروا

 على ال الثقة، تبادلو  النفوس، صفاء على جمتمعه يقيم أن يريد فاإلسالم
 من املؤمتر على حتامل من اليوم احلال هو كما  ،الظنونو  همالتو  الشكوك،و  الريب
  اجتنبوا آمنوا الذين أيها اي: تعاىل قوله جاء وهلذا هللا، ساحمهم إخواننا بعض
 ظن هو اآلمث الظن هذاو  ،(12 ،احلجرات) .إمث الظن بعض إن   الظن من كثريا

. انصعة بينة الو  مسوغ دون املسلم أبخيه ظنه يسيء أن ملسلم حيل فال. السوء
 الربيء ساحة تعرض أن يصح ال الظن وساوسو  ،الرباءة الناس يف األصل ألن  

 أكذب الظن فإن الظنو  إايكم»: وسلم عليه هللا صلى النيب قال قدو  لإلهتام،
 (.غريهو  البخاري رواه)  «احلديث

 ،اإلسالم يف للفرد الشخصية احلرمة قداسة على تدلنا النصوص هذه كل
 بنقلها فيبادرون السوء كلمة  يسمعون الذين أولئك على اإلسالم يغضب كمو 

 . اإلفسادو  اهلدم يف حبا أو كيدا،  أو تزلفا
 

 ابلبارحة اليوم أشبه ما
 

 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 قد اخلمسينات يف الفرنسي اإلستعمار من للتحرر اجلزائريني نضال كان  ولئن
 يف آخر مثال اجلزائريون ضرب فقد ينذاك،ح املستعمرة الشعوب من كثريا  أهلم

  تشريعية انتخاابت من األوىل اجلولة بنجاح أمتوا حني ،1991 ديسمرب شهر
 العريب، العاملو  إفريقيا مشال اتريخ يف دميقراطية األكثر الوقت ذلك حىت كانت

 جمردة ختمينات على اعتمادا ظاملة بطريقة فوزها من جردت أن لبثت ما أهنا إال
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 ضمائرهم ابعوا حكام طيش نتيجة هاهي اليومو  .هلا مربر ال فاتختو و 
 يومها. األصعدة كافة  على خرابو  قتيل مليون ربع من أكثر احلصيلة للشيطان،

 :كتابه  يف قال الذي األسبق، األمريكي الرئيس مقولة على السذج بعض ارتكز
(Seize the moment )سبتمرب يف صدر الذيو  ،(الفرصة أغتنم) أي 
 اإلسالمي العامل يف الشوارع ميألوا أن لألصوليني ميكن» :قال ،1991( أيلول)

 صناديق عرب السلطة إىل الوصول يستطيعوا لن أهنم إال صاخبة، مبظاهر
 على اإلسالمية احلركة قدرة على ذلك رغم اجلزائر برهنت لكن. «اإلقرتاع
 على قدرهتا إبثبات اهل يسمح مل لئنو  اإلقرتاع، صناديق عرب السلطة إىل الوصول
 للقيام يؤهلها ما الكفاءاتو  القدرات من لديها فإن مستقرة، قوية دولة أتسيس
 الديكتاتورية لألنظمة املستمر الدعم أن شك الو  .وجه أحسن على بذلك

 عامل قيام يف يساعد لن بشعة، جرائم من شعوهبا حق يف ترتكبه عما التغاضيو 
 .عنه ابحلديث ونالغربي يتشدق الذي السلمو  العدل

 مبسجد 1989 مارس 23 يوم لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة أتسست لقد  
 ربطو  احلاضر مع للماضي ربطا اجلزائرية، ابلعاصمة ابديس بن احلميد عبد

 رسالة ذو إسالمي سياسي كحزب  الشريف، السياسي ابلعمل املسجد لرسالة
 واملفسدين، الفساد ودحر األفضلو  لألحسن ابلتغيري تطالب واضحة تغيريية
 .أبنفسهم ما يغريوا حىت بقوم ما يغري ال هللا إن  : تعاىل بقوله عمال

  اإلسالم على تعتمد أهنا مولدها بداية ومنذ اإلسالمية اجلبهة ختف مل
 كظاهرة  لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة أن فيه شك ال ومما ،للتشريع أول كمصدر
 آخر إىل عدان وإذا أتسيسها، قبل ىتح موجودة كانت  ثقافية سياسية إجتماعية

 كيف»: سؤال طرح قد كان  املؤمترين إىل مدين عباسي شيخنا رئيسها رسائل
 حدث ما كل  بعد قدميها على قائمة ترزق، حي ة لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة بقيت

 العصر يف السياسية األحزاب اتريخ يف مثيل هلا يشهد مل حمن من هلا
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 فألهنا ابتداء، وحفظه هللا حبمد اجلبهة، بقيت إن»: لفقا أجاب مث ،«احلديث؟
 دعوية حركة كانت  بل مزو ر، قلم جبرة تنتهي حزب اسم ليست شيء كل  قبل

 مازالت فألهنا بقيت فإذا اجلزائري، الشعب قضية احتضان أجل من هلل، خالصة
 فامتزجت واألحفاد، األبناء غنم حتقيق وصم ام واآلابء، األجداد غرم جبهة

 ما ابقية فهي واألحفاد، واألبناء اآلابء شرايني يف جتري اليت الزكية األمة دماءب
 عقيدهتا منهج حسب تكون، أن ينبغي كما  اجلزائر مسرية مقدمة يف دامت

 الفعالة العفيفة الراقية اجلمالية والثقافة النبيلة، اخللقية فضائلها وقيم السوية،
 املتكامل اجلماعي العمل هي فتئت ما كذلك  وهي. األصالة إطار يف املتجددة

 مؤسسات خمتلف ويف واملعمل واإلدارة واحلقل واملدرسة واجملتمع األسرة يف املثمر
 والرباء الوالء وحدة يف وتتناغم الثقايف التنوع ثروة تتكامل حيث احلرة، األمة دولة

 املستقبلي وعابملشر  امللتزمة التحرير لثورة احلقيقية اجلزائرية اجلمهورية إطار يف
 الدوام على واجملدد املتجدد التشييد أجل من املتكامل احلضاري الرسايل

 اجلبهة كانت  وإذا .وانتظام تواصل يف املتطور والعمران الراقية للحضارة
 السياسية الرؤية إطار يف واملعنوية املادية املقدرات هذه كل  هي اإلسالمية
 .«الصاحل والعمل اإلميان جبهة هللا ذنإب فستبقى املستقلة، البينة املستقبلية

 أيضا -املخلصني كل  أسرو  أسه هللا فك – حاج بن علي شيخنا انئبه، كتبو 
 (.املؤمترين على قرأت اليت مواقفه من مقتطفات ورقة أنظر) املعىن نفس يف

 وجدد مهمة، بقرارات خرج هللا رمحه حشاين القادر عبد الشهيد ومؤمتر
. التسيري يف احلديثة لألساليب مسايرة أكثر يصبح حىت األساسي اجلبهة قانون
 البعثة وهي اخلارج، يف اجلبهة ابسم تتكلم كانت  اليت الثالثة اهليئات حل وقرر

 مهلة الوطين الشوري اجمللس ومنح التنسيقي واجمللس التنفيذية واهليئة الربملانية
 من للمزيد) ادمةالق املرحلة يف ميثلها وطين تنفيذي مكتب النتخاب يوما 45

 (.املرفقة املؤمتر ومقررات احلزب واثئق أنظر التفاصيل
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 لعدد خسارهتاو  املوجعة والضرابت النكبات من كاملة  عشرية بعد فاجلبهة
 الشرعية يف العملو  األصيل خبطها تؤمن اليت كفاءاهتاو  إطاراهتا من هائل

 تلك كل  حولتها ،ارخييةالت قيادهتا من املخلصنيو  رسولهو  هلل والوالء  العلنية،و 
 الوصول حياول هناك،و  هنا املتناثرةو  املمزقة الفردية الطاقات من َمركب إىل  احملن

 الفردية عن بعيدا مضبوطة قوانني وفق تعمل موحدة قيادة دون األمان، لرب
 األمل روح ويعيد السكة على العربة ليضع الثالث املؤمتر هذا فجاء اإلرجتالو 

 األشم كالطود  لتنبعث هياكلها عروق يف يسري قان جديدا دما يضخو  للشعب
 الذي املؤسسايت العمل وهو اخلارج،و  الداخل يف اهلوجاء األعاصري رايح رغم

 .ننشده

  

 املشرتك املصريو  الضمري نـداء
 

 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 جبهتكم ترفع الذي اجلزائر يف اإلسالمية الدولة مشروع رجالو  نساء
 :الرخاء يفو  الشدة يفو  الضراء يفو  السراء يف خفاقة، رايته ميةاإلسال

 املليون ونصف املليون أرض يف والنار احلديد بقوة املعطلة الشريعة ابسم
 .شهيد

 .ابحليف واحملكوم ابلسيف املقهور الشعب سماب

 الطغمة وعزلته به غدر والذي -مجيعا يربطنا الذي- العظيم اإلسالم ابسم
 .البالد قيادة عن الباغية

 .هللا شرع تطبيق مشروعها ألن املخلوعة، لإلنقاذ اإلسالمية جبهتنا ابسم



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

279 

 اجليش أفراد من امللتهبة، الصحراء رمال على املشوظني آالف ابسم
 .هللا ربنا قالوا الذين والشعب

 وخذالن األعداء ظلم يشكون السجون، غياابت يف الرابغني آالف ابسم
 .األشقاء

 انفرادية، زنزاانت يف ووحشتهم االستنطاق، طاوالت على نياملعذ ب ابسم
 .الطواغيت تطاول يشكون

 واألابء واألزواج األبناء يبكون الذين واأليتام واألايمى الثكاىل  آالف ابسم
 شرع تعطيل على يصر املسلح الطغيان ألن الرصاص، حصدهم الذين واألشقاء

 .ابلسلطة والتشبث الشعب وتدجني هللا

 .ختذلوان ال أن هللا نناشدكم احلبيبة جزائران يف املروعني كل  ابسم

 .املغيبنيو  واملفقودين الشهداء ابسم

 

 مشعل مسؤوليات حتمل تشاركوان أن هللا نناشدكم مجيعا، هؤالء ابسم
 الداخل يف املخلصني من الكثري إجناحه أجل من ضحى الذي األجيال مشروع

 وهياكلها اإلسالمية وجبهته به غدورامل لإلسالم االعتبار ردو  ،اخلارجو 
 قصد واالستشهاد، والنفي التشريد من سنوات عشر بعد الشورية مؤسساهتاو 

 .املقبلة للمرحلة منهجية عمل ألرضية بصرية خطة رسمو  الشمل مجع

  

 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 ثبع هو أبورواب، أخريا املنعقد حشاين الشهيد مؤمتر قرارات أهم من إن  
 صالحيات تعريفو  للجبهة تنظيمية كمرجعية  جديد من الوطين الشوري اجمللس
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 كل  يف مبني هذاو  .املؤسسايت العمل يتطلبها اليت ابلدقة اجمللس هذا واجباتو 
 .املؤمتر خالل اعتمدا الذين الداخلي النظامو  األساسي القانون من

 انتخبت اليت املؤقتة، التنفيذية األمانة من إخوانكم يشرف بل ويطيب،
 واحد بكل تتصل أن املؤمتر، أشغال حضروا الذين الشوري اجمللس أعضاء ضمن
 جلبهتنا مناصر، أو/و عضو كل  مع تناصحو  عمل صلة ربط بغية منكم

 .اخلارجو  الداخل يف لإلنقاذ اإلسالمية

  

 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 ربط يف دورها ينحصر اليوم بك تتصل اليت املؤقتة التنفيذية األمانة إن  
 التنفيذي للمكتب رئيس انتخاب عملية تسهيل قصد الوسائل هتيئةو  االتصال

  سبتمرب 20 اتريخ قبل ذلك يتم أن على الشوري، اجمللس أعضاء طرف من
 .هللا حبول ،2002

 

 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 إلتصالا لعدم اآلخرين، إخواهنم بعض اجلبهة أنصارو  أعضاء بعض يلوم قد
 يف مجيعا نشرتك أمر هذاو  ،أحواهلم بعض عن اإلستفسار أو ،سبق فيما هبم

 فات ما لتدارك فعالة إجراءات اختاذ هو اليوم املهم لكنو  ،فيه التقصري
 الشهيد مؤمتر أن شك الو  .واضحة قواننيو  نصوصو  أسس على االنطالقةو 

 أحد ال لكنو  هللا ذنإب مباركة لبنةو  الباب هذا يف هاما إجنازا يعترب حشاين
 إجنازو  األداء حتسني قصد واملتواصلة اجلادة اجلهود مواصلة ضرورة يف يشك
 املسلم اجلزائري الشعب منا ينتظرها اليت األمانة مستوى إىل اإلرتقاءو  الوعود
 . املسامل
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 ،الفاضلة أختنا ،الفاضل أخاان

 على عملنا بعثو  الشمل للم حرصنا على داللة اليوم، بكم اتصالنا إن  
 تتحملونو  بكم إخوانكم ظن حسن يف تكونوا أن راجني ،واضحة أسس

 أنفسهم ابعوا الذين آلالفو  اإلسالمية ملبادئنا وفاء معنا، كاملة  املسؤولية
 . مسلمة اجلزائر لتحيا هللا سبيل يف رخيصة

 وسائل عرب – نصائحكمو  ابقرتاحاتكم املشاركة عمليا منكم واملطلوب
 :التالية األسئلة عن – أسفله ينةاملب االتصال

 ؟ هلا مناصرا أو/و اإلسالمية اجلبهة يف عضوا نفسك تعترب زلت ما هل -

 حشاين؟ الشهيد مؤمتر نصوصو  قرارت على ابلتفصيل اطلعت هل -

 إفادتنا فالرجاء شكلها كان  مهما نصائح أو مالحظات لديك كانت  إذا -
 .هبا

 

 أن القيوم، للحي الضراعة أكف نرفع أن إال يسعنا وال كبري  فيكم أملنا أخريا
 على وإايان يثبتكم أن سبحانه ندعوه كما  املساجني، وكافة شيوخنا سراح يطلق
  جدير، وابإلجابة قدير إنه أمران، يتوىل أن وعلى جل إليه  مبتهلني احلق،

 الغيب عامل إىل سرتدونو  املؤمنونو  رسولهو  عملكم هللا فسريى اعملوا قلو 
 (.105 ،التوبة) .تعملون كنتم  مبا فينبئكم دةالشهاو 

 سواء إىل اهلادي وهو الصواب، إىل املوفق هوو  القصد وراء من وهللا
 .السبيل
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 ،لإلنقاذ اإلسالمية للجبهة الوطين الشوري اجمللس عن

 املؤقتة التنفيذية األمانة

 .حابس مصطفى حممد ،فياليل إبراهيم ،دهينة مراد
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 لإلنقـاذ اإلسالميـة اجلبهـة

 الوطـين الشـوري اجمللـس

 املؤقتـة التنفيذيـة األمانـة

 م 2002سبتمرب  5 لـ املوافق هـ 1423 الثانية مجادى 27 يف

 

 املؤمتر حول عباسي الشيخ رسائل إحدى
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 .للعاملني رمحة املبعوث على اللهم وصل

 

 هلهأب إال السيئ املكر حييق وال:  تعاىل قال

 خاصة السياسية األحداث جمرايت حول األايم هذه الكالم كثر  لقد
 والنتائج أورواب يف أخريا املنعقد لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة مؤمتر عن احلديث

 عامة اجلزائري الشارع يف اإلجابية األفعال ردودو  املؤمتر عنها متخض اليت الطيبة
 .اصةخ لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة ومناضلي وأنصار

 على جيمع واخلارج، الداخل يف األفعال لردود اجملحف كما  املنصف والراصد
 الذي اهلام احلدث هذا صدرها أثلج قد اجلزائر أبناء من الساحقة األغلبية أن

 مبستقبل خريا الناس استبشر إذ اجلزائرية، األمة حياة يف اترخييا منعطفا حبق يعد
 فيها أحياو  اجلياشة الشعب مشاعر حرك احلدث هذا إن بل اإلسالمية، جبهتهم
 رغم ،اإلسالمية جبهتنا تطورو  منو صاحبت اليت والعمل واألمل اخلري خواطر
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 استمسكوا رجاال سبحانه سخر أن على هلل فحمدا الصعاب،و  احملن ليايلو  أايم
 اجملتهدين محد له فحمدا إليه، هللا وفقهم حىت تفانو  جبد وعملوا املتني هللا حببل
 .امتنانهو  توفيقه على له الشكرو  إحسانهو  فضله على ،صريناملق

 الكفاح مسرية يف مجيعا اخلريين جهود مثرة حبق يعترب املؤمتر أجنزه ما إن
 وضع هللا حبول مت حيث ،سنني منذ اجلزائري الشعب خيوضه الذي والنضال

 اليت واللوائح القوانني خالل من وذلك املؤسسايت العمل سكة على املؤمتر عربة
 .امللزمة للشورى اجلبهة نساءو  رجال أعمال ختضع

 مفادها أخبارا ،املؤمتر بعد اجلزائرية، اإلعالم وسائل بعض نشرت أنه ومعلوم
 املنعقد اجلبهة مؤمتر نتائجو  أشغال يبارك الو  يوافق مل مدين، عباسي الشيخ أن
 بتاريخ خلربا يومية خاصة ،أخريا الوطنية اجلرائد بعض ذهبت حيث أورواب، يف
 إىل األوىل مدين عباسي الشيخ رسالة خرب حىت لتكذيب ،(2002سبتمرب  4)

 !املؤمتر

 هذه  هلم نقدم املناصرينو  العاملني خوةاإل من الكثري لطلبات واستجابة
 اجلبهة رئيس مدين عباسي الشيخ رسائل من اإلخوة ألحد املوجهة الرسالة

 املرجفني كالم  تفصيالو  مجلة بذلك ليفند ،ـ أسره هللا فك ـ لإلنقاذ اإلسالمية
 ثبتهم الذين اجلزائر أبناء من املخلصني املؤمنني أيدي على يشدو  املرتددين،و 

 رؤوف هللاو سلف، خلري خلف خري فكانوا األعاصري،و  احملن شدة رغم ،هللا
 .النصري نعمو  املوىل  نعم إنه ابلعباد،

 الـــذين اإلســـالمية، اجلبهـــة بنـــاتو  أبنـــاء لكـــل ،أيـــدينا منـــد أن يفوتنـــا ال كمـــا
 بين يف طبيعي اخلطأ ألنه الضعف، من أوقات يف مواقفهم بعض الصواب جانب
 إنسـاان اإلنسـان مسـي»: قـدميا قيل قدو  سبحانه، األخطاء عن املنزه جلو  ،البشر
 قلــوب ثبــت القلــوب مثبــت فيــا ،«تقلباتــه لكثــرة قلبــا القلــب ومســي نســيانه لكثــرة
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 مصراعيها على مفتوحة اجلبهة وأبواب الرشاد، سبل ديهموأه دينك على عبادك
 .السبيل يهدي وهو احلق يقول هللاو أىب، من إال أبنائها، لكل

 

 ،لإلنقاذ اإلسالمية للجبهة الوطين الشوري اجمللس عن

 املؤقتة التنفيذية األمانة

 .حابس مصطفى حممد ،فياليل إبراهيم ،دهينة مراد

 

 :الرسالة نص وهذا 
 

 اجلميل الرد
 

 الرحيم الرمحن هللا ـسمب

 للمتقني، وقدوة للعاملني، رمحة أرسله من على وسالمه وجل عز هللا وصالة
 يوم إىل إبحسان واتبعيه التابعني وعن،امليامني الغر صحبه عن تعاىل ورضوانه
 .الظاملني على إال  عدوان الو  للمتقني والعاقبة العاملني، رب هلل واحلمد الدين،

 أنعمه وبكل وعافاك؛ هللا شفاك املاجدة الكرمية األسرة وكافة  بيباحل أخي
 عليكم السالم بعد أما. الدارين سعادة أهل من وإايكم هللا جعلينو  جازاك؛

 .الدوام على وبركاته تعاىل هللا ورمحة

 من ويذاع مايشاع يسمع ما عند العاقل حيار: أخي قلت كما  ابلفعل إنه
 وقد والدولية؛ احمللية الساحة على األخرية اآلونة هذه حيدث ما ويرى غرائب
 إلدراك الضرورية الصواب دالة أمامه تغيب عندما احلليم لدى األمر يرتبك
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 ملا احملنك ابللبيب الدهشة تشط وقد ضالل، أو زيف دون هي، كما  احلقائق
 تغييب يف إمعاان الساحة هلا أخليت اليت اخلشب لغة بفعل احلقائق عليه تغم
 حقيقة يف اليقني إلضعاف النفوس يف اليأس فتزرع الفقاب، من للفرار قيقةاحل
 ابملعاجلة املظلوم الشعب هذا إنصاف من مفر وال إليه إال هللا من مفر ال أن

 جلميع الذريع الفشل على ممايدل املشروعة، الرئيسية الشعب لقضية السليمة
 !املغرضني املاكرين كيد  أنواع

 احلق سبيل جيد هداه اتباع على ابحلرص هللا رضا شدين دوما كان  من وأن
 قانون له ينخرم وال محى، له خيرتق ال الذي وهو وتعاىل، سبحانه حبفظه مؤمنا

 ابلطاغوت يكفر ومن: أعداءه متحداي تعاىل فيقول السماء يف وال األرض يف
 ويل هللا ،عليم مسيع وهللا هلا انفصام ال الوثقي ابلعروة استمسك فقد ابهلل ويؤمن
 الطاغوت أولياؤهم كفروا  والذين النور إىل الظلمات من خيرجهم آمنوا الذين

 ويقول خالدون فيها النارهم أصحاب أولئك الظلمات إىل النور من خيرجوهنم
 قصصنا من منهم قبلك امن رسل أرسلنا ولقد :أخرى سورة يف ايضا سبحانه

 فإذا هللا إبذن اال آبية اييت أن لرسول وماكان عليك نقصص مل من ومنهم عليك
 .املبطلون  هنالك وخسر ابحلق قضي هللا أمر جاء

 خاصة متسارعة، أحداث من الساحة يف جيري ما يف املرء يتأمل عندما إنه
 إليها وصلت اليت املرحلة طبيعة إىل الغالب يف يعود مما األخرية، اآلونة هذه يف

 هللا قدر ال الصوملة، احتمال بني صارت حىت التعفن، من اجلزائرية القضية
 العادل احلل وبني املغتصبني، لعاب أسالت اليت الطبيعية ثرواهتا تستنزف بعدما

 مبا ينهض كي  الشعب ملأساة هناية لوضع األرجح، هو وهذا السليم، الشامل
 حرر إن واملنعة والعزة الرفاهية دولة شروط من له ووفر إمكاانت من هللا أعطاه
 سيادته مناط هو الذي السياسي لقراره املغتصبني حلرايته، املصادرين من نفسه
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 أزمته، حلول منطلق هي واجلماعية الفردية احلرية ابعتبار واستقراره، وأمنه
 .       الطموحة أجياله مستقبل أبواب ومفتاح

 حمالة ال يدهشه عادية كنظرة  اجملردة ابلعني حيدث ما إىل ينظر املرء كان  وإذا
 وهلة ألول احلدث ضبابية عليها تبدو اليت الغرابة قدر على ويرى سمعي ما

 على بالده مشكلة حبل إميانه تضعف وقد كيانه؛  تزلزل قدو  ترعبه؛ حىت غرابته
 إشاعة دعاوى تصديق إىل امليل إىل احلرية به تفضي وقد مشروعيته، وقوة جادته

 اجلريح الشعب هذا عاانةمل هناية وضع على القدرة إمكانية يف والشك املبطلني،
 وقل :يقول سبحانه هللاو !بثمن يقدر ال حضاراي وزمنا وطبيعيا بشراي املستنزف

 لدنك من يل واجعل صدق خمرج وأخرجين صدق مدخل أدخلين رب
 من هذا. زهوقا كان  الباطل إن الباطل وزهق احلق جاء وقل سلطااننصريا،

 مواقف من عادة املتوقع غري من حيدث ما يف العاقل يتأمل وعندما جهة،
 التصور خالل من ذلكم إىل وينظر أخريا إلخواننا حدث كالذي  وتصرفات
 من ذلك على يرتتب وما للقضية التارخيي اإلطار يف املطلوب املوضوعي
 آخر يف التارخيية االجتماعية صريورهتا عرب األمة لقضية أمشل نطاق يف تداعيات
 حدث ملا غرابة أي جيد يكاد ال فإنه أخرى ةجه من الرئيسية القضية تطورات

 تغري، ال للكون سننا وضع جالله جل هللا ألن ذلك! حيدث أن ميكن وما
 التاريخ أحداث من حدث مسارها عن خيرج ال التارخيية للصريورة اثبتة وقواعد

 إليه تشري الذي وهو غريبة، تبدو اليت األحداث هذه فيها مبا  اإلطالق، على
 هللا لسنة جتد ولن قبل خلوامن الذين يف هللا سنة: تعاىل قوله من رميةالك اآلية

 .   تبديال

 مطبات يف هبا لإليقاع املختلق العقيم اجلدل عاصفة يف اجلبهة تورط وكيال
 من املؤمتر سطره ملا وتنفيذه فعله ينبغي عما حتييدها قصد املزيفة املشكالت

 هو جدل من يثار ما إىل ننساق اال ينبغي مشروعة جادة مستقبلية أعمال
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 الصالة عليه الرسول عهد منذ هللا أعداء عليه دأب أن سبق الذي املكر حمض
 ما بعد احلق يف جيادلونك :تعاىل قوله من الكرمية اآلايت تذكر كما  والسالم

 علماء منهم حذر أن ماسبق وهو .ينظرون وهم املوت إىل يساقون كأمنا  تبني
  وإن يقني من الناس ماعند يزيل مكرا الكرمي القرآن وعده دميالق منذ اإلسالم

 يف وسكنتم :تعاىل قوله من الكرمية اآلية إليه أشارت ما وهو كاجلبال  كان
 األمثال، لكم وضربنا فعلناهبم كيف  لكم وتبني أنفسهم ظلموا الذين مساكن

 .اجلبال منه لتزول مكرهم كان  وإن مكرهم مكروا وقد

 قيادة اجلبهة حق ينكر  الناس من ضحاايه جعل من دكي  عن انهيكم
 إحكام وحماولة اجلبهة هيكلة إلصالح التغيري يف وشعب وجمتمع وقاعدة

 يف خطاهبا وتوحيد مؤسساهتا تسيري عملية وضبط أدائها؛ وحتسني تنضيمها؛
 القطر داخل التطور يف اآلخذة اجلزائرية القضية حتدايت مستجدات ضوء

 ابلعرب، الغنية التارخيية اخلربة هذه مكتسبات تفعيل من حرماهنا ةوحماول وخارجه؛
 هلؤالء حق فبأي اجلديد؟ العامل لتحدايت مواجهتها إثر األمة اكتسبته وما

 المناص االصول، علماء تعبري حد على وجودية، ضرورايت إنكار وأوالئك
 مسريهتا صلةوموا القومي النهج على قدما ابألمة السري أرادت إن منها للجبهة

 على للدفاع املطلوب املستوى يف  ابقية اجلبهة جيعل مما املستقيم، الصراط على
 وإثراء وخربة قوة إال احملنة زادهتا ما بل املعتدين، قمع يضعفها ومل األمة قضية
 تعاىل؟ هللا شاء إن قريب وفتح هللا من ونصرا وفوزا وثباات جتربة،

 عبد الشهيد مؤمتر عقد ضرورايت ينكر من يعتربون النزهاء العقالء كل  إن  
 جيانب مل خمطئا، املشروعة قراراته جتميد حماوال األخرية اآلونة يف حشاين القادر

 واخللقية والشرعية واملشروعة املنطقية املسألة جهات من جهة أبي الصواب
 من احلسنة النوااي ذوي من كان  إن هذا. امليدانية العملية والتجربة املبدئية
 فاملطلوب. آمثون معتدون فهم واخلديعة املكر أصحاب من ألئك أماغري. إخواننا



 للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ «الشهيد عبد القادر حشاين»وقرارات مؤمتر  نصوص

 

289 

 اإلسرتاتيجي ابملكسب والتمسك مكرهم مطبات يف السقوط من اجلبهة حفظ
 .غري ال املطلوب الوقت يف املؤمتر مقررات اجناز يف املتمثل وهو. للمؤمتر

 الشعب قضيةك  املشروعة، الكربى الوجودية القضااي هذه مثل أن ذلك
 يف اسرتاتيجي بعد ذات حمورية قضية هي حيث من القرن، هذا يف اجلزائري

 إىل حتتاج فتئت ما اإلحتماالت، كافة  على مفتوحة زالت ما املعاصر، العامل
 يف املطلوب التغيري عملية تسديد أجل من للتجربة اجلادة الذاتية النقدية النظرة
 التغيري هذا خالل وإمكاانهتا األمة مقدرات وتفعيل الثرية، جتربتها ضوء

 كاملؤمتر،  املشروعة، السليمة املنهجية ابلطرق ،املرغوب والتجديد املطلوب؛
 الغري األخطاء يف الوقوع األمة جتنب والصدفة،كي اإلرجتال من اخلالية

 وقت أقرب يف النجاة شاطئ إىل ابلبالد لتصل املستوى، هذا مثل يف املسموحة
 هذه أهم ومن .البالد ملقدرات وحفضا ابلعباد، رفقا تكاليف،ال وأبقل ممكن،

 .الزمن عامل املقدرات

 اسرتتيجية حمورية وجودية قضية هي حيث من اجلزائرية القضية أن علما
 هلا تتسع ومامل املتهاطة، السلوج أكوام فوق املتدحرجة الثلج تكربككرة مافتئت

 تقصر املطلوب الواعي الرايدي لقدراب القيادية السياسية املستقبلية الرؤى آفاق
 حينئذ وتصبح الكربى، التحدايت مستجدات أمام الوقوف أثناء وتعجز اجلبهة،

 بعوامل الطافحة احلياة مبيدان منها املتاحف أبدراج أليق وتصري كان،  خرب يف
 ابملستوى اجليل عبقرية إمناء من املزيد يتطلب مما .والتجدد والتغري احلركة

 .ابطراد املتطور السياسي األداء ودةجل املطلوب

 التمحور من املستوى هذا على وجودية قضية كأي  اجلزائرية القضية ألن 
 أعداءها، تتجاوز أن إىل الزمن، مع وتعظم تكرب مازالت العامل حركة قطب حول

 من أكثر إىل حيتاج ال الذي األمر وهو املبني، نصره هلا هللا حيقق عندما وذلك
 الزمن عامل حيول التاريخ نفس طول يصبح حبيث. واحلق الصواب على الثبات
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 سياسي ونظام ابغية سلطة من الشعب إرادة على املتمردين ضد سالح أقوى
 .               شرعي ال ظامل

 عبقرية إمكاانت بتطوير مطالبة املظفرة األمة مسرية قيادات جيعل مما
 وتسديد ،والتدبري التنظيم كاموإح التسيري وإجادة خربهتا وتفعيل عناصرها
 .املتقني لعباده وعده هللا ينجز أن إىل التنظري،

 تعجز اإلميانية والوجدانية العبقرية فعالياهتا والتطور قيادهتا اجلبهة جتدد ومامل 
 وطريقتها التقنية وأداتيتها أداءها ترق ومامل ،واإلميانية العبقرية فعالياهتا تفعيل عن

 وتتجاوزها تفشل ،وعيها مستوى ترفع ومامل ،خلطاهبا وجيةالبيداغ الرتبوية
 يف املصلح بني يفرق الذي املعيار وهو أعداؤها، هلا يريده كالذي  األحداث

 ممن وحيبونه حيبهم ممن آخرين بقوم هللا أوأييت املبطل، وبني وخارجها اجلبهة
 لكم ما نواآم الذين أيها اي: تعاىل قوله يف جاء كما  بنصره، جديرين يكونون
 من الدنيا ابحلياة أرضيتم األرض إىل ااثقلتم هللا سبيل يف انفروا لكم إذاقيل
 أليما عذااب يعذبكم تنفروا إال االقليل، اآلخرة يف الدنيا احلياة متاع فما اآلخرة

 اإلطار ألن ،قدير شيء كل  على وهللا شيئا تضروه وال غريكم قوما ويستبدل
 واإلستعداد للجدارة املناسب احلض من املزيد إىل دوما حيتاج األمة يف القيادي
 قادرا وليكون العامل، ويف البالد يف االحداث مستوى يف ليكون اإلمياين النفسي

 اإلطار يف والتنظيم التنسيق يف األفضل املستوى من اجلبهة متكني على
 تملستجدا املناسب الوعي من املزيد من اجلزائري الشعب ومتكني املؤسسايت

 األمة مسرية خالل واحد جليل توفره اليكفي شروط وهذه ودوليا، حمليا القضية
 بين أجيال من جيل عمر من أطول التاريخ نفس ألن واحد، نفس على اهلادفة

 لنفس واحد جيل عمر من أطول  نفس إىل دوما القضية حتتاج لذا اإلنسان،
 عناصرها تغيري من ةللحرك البد أصبح فإنه كذلك  األمر دام وما واحد، فريق
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 إىل اليوم اجلبهة كحاجة  املؤمتر، طريق عن إال تتأتى ال واليت املشروعة ابلطرق
 .احلضاري الرسايل مشروعها وفاق عرب جديد لشوط الدم جتديد

 ملسؤوليات عينوا أن سبق الذين أولئك خطورة مدى تبني احلقيقة وهذه 
 على قادرين يعودوا مل األسباب من ولسبب تشريفا؛ وال المتليكا وتكليفا، أداء
 إطار يف تغيريهم وصار حاليا املطلوب األكمل الوجه على مهامهم أداء

 أن حيث من العامة، املصلحة مناطات حبكم ضروراي أمرا املؤسسايت اإلصالح
 الطرق وأحق.. والتعيني واإلبقاء التغيري طرق أسلم هي املؤسساتية الطريقة

 األحزاب يف الشأن هذا يف املخولة الصالحيات ذات والتسيريية التنسيقية
 وتوزيعها الكفاءات الختيار طرق أسلم ومازالت كانت  كما  املعاصرة السياسية

 الذي هذا و. القدمي منذ السليم اجملتمع يف العادلة الدولة وظائف خمتلف على
 من خوفهم صار الذين أولئك وخاصة املؤمتر عقد يف رغبة عدم عامل إىل حتول
 جعلهم دافع أقوى بقائهم أو تغيريهم أمر يف سيقرره وما املؤمتر حياتصال

 . ابتنة يف حصل كالذي  املؤمتر انعقاد فكرة برفضون

 الناس وجدان من الورع وذهب هللا خوف غاب كلما  حيدث زال وما
 !فيهم الثقة مناطات أنفسهم يف وضيعوا

 واإلدارية ياسيةالس املؤسساتية اإلعتبارات هلذه كان  أي رفض أن علما
 ال شرعي غري سلوك املسؤولية من املستوى هذا على البحتة التسيريية التقنية
 .ابتفاق الكربى واملصاحل ابلقرار لعالقته وذلك. األحوال من حبال تربيره ميكن

 أغلى من تعد كمؤسسة  ابجلبهة تضرر يلحق الرصابه تداعيات وإن
 1988 كتوبر  5 انتفاضة عدماب عهد يف اجلزائري الشعب معاانة مكاسب

 هوجار كما  للدولة املغرق والفساد الرشوة من اجملتمع محاية استحالة إىل وتؤدي
 .وغريها اجلزائر يف اآلن
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 املشروعة قراراته لتجميد الداعني املؤمتر النعقاد الرافضني مربرات أن والدليل
 هلا قةعال ال خمتلقة ادعاءات كلها  جاءت األمة، أعداء أبواق تشيعه وما

 األدائي املستوى يف لتكون دمها وجتديد مؤسستها مايصلح إىل اجلبهة حباجات
 يف احلضاري الرسايل الوظيفي السياسي أدائها على قدرهتا وينمي املطلوب،

 وتعضيد املصلح الصاحل التغيريي املستوى يف األمة لقضية احتضاهنا نطاق
 اليه،كدقة احلاجة أمس يف اجلزائري ماصارالشعب لتحقيق مشروعها مقدرات
 بعد حصلت الىت املتتالية التصدعات بعد املطلوب البنيوي املؤسسايت التنظيم

 العامل تغريات تتطلبه الذي السياسي والتقين االداري التنسيق وجودة ابتنة؛ مؤمتر
. حمنتها من البالد خروج بعد احلضاري العمراين التدبري حسن وحكمة اجلديد،
 البيداغوجية ادائيته وتطوير اإلسرتاتيجية حماوره حول لسياسيا اخلطاب وتوحيد
 السياسي العمل جهود وتكثيف ،أداتياته وتنويع املرحلة مقتضيات حسب
 الصانعة للجهود املستقبلية الرؤى إطار يف املنهجية الطرق على القائم املشروع

 اءإلهن املطلوب العادل الشامل احلل يف يتمثل الذي احلدث ذلك للحدث؛
 ملعاانة هناية وضع وضرورة عاما، اربعني منذ البالد فيها تردت اليت األزمة

 بعث عملية يف لتنطلق الصواب جادة إىل ابلبالد والعودة اجلزائري الشعب
 احلضارية هنضتها وثبة يف عمراهنا وتشييد اقتصادها هيكلة وإعادة العادلة دولتها

 التارخيي املؤمتر هذا هبا خرج اليت الورقة عليه اشتملت ما جل وهو. الشاملة
 الداخل يف إن العام الرأي وفاجأت اجلزائرية ابلقضية املهتمني إعجاب وانلت

 للمعايل املتعطش اجلزائري الشعب غليل ستشفي أهنا يتوقع كما  اخلارج؛ يف وإن
 .تعاىل هللا شاء إن. الحقا عليها اإلطالع ويتم نشرها ساعة

 طاقة قدر على جاءت اهلوجاء الزوبعة هذه ةإاثر  أن هو عندي واألرجح
 من للتقليل املؤمتر ضد آبرء اإلدالء جملرد ليس املؤمتر حلدث الفعل ردود حركة
 توريط هو الزوبعة هذه إباثرة يراد وإمنا هلل، واحلمد انعقد وقد أوعرقلته شأنه

 ابلشعب خالهلا ومن ابجلبهة اجملن ظهر قلب حماول ليحاول جدل يف اجلبهة
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 املؤمتر مقررات اجناز عن إبشغاهلا الفعل رد منطقة إىل حتول كي  برمته اجلزائري
 منطقة من اجلبهة وتتحول امليداين التغيريي ملفعوله حد لوضع العملي ومشروعه

 السلطة كمافعلت  الالحدث، هامش إىل وقراراته املؤمتر أهداف حتقيق مبادرة
 .روما بلقاء

 يف هلم حق ال خاصة منهم املزيفني السيناريو هذا أبطال أن واألمر واألدهى
 املؤمتر مصداقية يف للطعن خمولني غري داموا ما املوضوع هذا يف اخلوض

 مما وغريها جلساته وسرية املشاركني عدد كقلة  كان  مربر أبي قراراته ومشروعية
 املثمر والتعاون القوي والرتكيز التامة الشفافية يف جلساته سري حسن على ساعد

 حقق ما البلد هلذا وتسخريه هللا توفيق لوال انتهائه بعد وما املؤمتر جلسات اخلد
 .الباهر النجاح هذا املؤمتر

 وحرية أمن من وفروه وما للمؤمتر، املضيف البلد جهود نقدر أن إال اليسعنا
 منذ جبارة جهود من بذل عما انهيكم فيه، واملشاركني املؤمتر على للمشرفني

 حىت هللا رمحه حشاين القادر عبد الشهيد بلورها فكرة جمرد كان  عندما البداية
 أحداث ظروف يف احملورية وقضيتها ابجلبهة الالئق الوجه هذا على هللا حبمد اجنز

 اجلهود هذه ملثل املقدرين العقالء اليسع مما والتحدايت ابلفرص حبلى عاملية
 وأمة اجلزائري والشعب بهةاجل شرفوا الذين األبطال هؤالء حييوا أن اال اجلبارة

 اإلجناز من املستوى هبذا. املؤمتر هذا خالل اجناز من مباحققه قاطبة اإلسالم
 غري إىل ،احملكم اإلجرائي التنظيم وجودة املتطور التقين التسيري واحكام العبقري

 الظروف، أحس يف حتقيقه إىل يهدف املؤمتر كان  ما هللا حبمد حقق مما ذلك
 اإلجناز هذا يف واملشاركني املؤمتر على املشرفني الرجال هؤالء مامأ ألقف وإنين

 واحلرية والعدل احلق راية اإلسالم أمة خالله ترفع جديد بعهد املبشر التارخيي
 واحرتام إبجالل  أرفع أن إال اليسعين لذا .والتقدم واإلزدهار والرخاء واإلخياء
 اجلبار اجلهد هذا يف مسامهيت وتفاهة بقصوري معرتفا ،مافعلوا جبليل إشاديت
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 الدولة واتريخ اإلسالم أمة دولة عهد يف السياسي العمل اتريخ الينساه الذي
 .اإلحتماالت مجيع على املفتوح ابلتحدايت، امللغم العصر هذا يف الرشيدة

 قناعة، من يل حصل فيما الرائع اإلجناز هذا دالالت تلخيص  ميكن حيث
 أمة هللا خييب ولن الرجال، هؤالء أمثال تنجب مازالت أمة على الخوف  أن

 !الواعدة الواعية الورعة امللهمة القيادية النوعية هذه مبثل ترزق

 مجاعية، املسؤولية اعتبار أرضية على قائمة اجلبهة هرم هيكلة دامت وما
 ال تسمح ال فإهنا املكينة، القرار المركزية قاعدية هرمها، عرب شورية وقراراهتا

 .األحوال من حبال اجلبهة على  وصايتهم فرض لغريهم وال هلؤالء

 أن ترفض اجلبهة جعل ما وهو! زمان منذ النتهت كذلك  تكن لومل إذ  
 .الواقع ابألمر الرضا بطريقة وإن كان،  أي وصاية حتت تكون

 احملتوم الغرم أداء يف ممعنة هلل خالصة رابنية دعوية حلركة أبدا يصح ال ألنه
 لقوله استجابة ابلعدل ملتزمة األمة ألماانت مؤدية ،مرغوب نمغ يف طمع دون
 أن الناس بني حكمتم وإذا أهلها إىل األماانت تؤدوا أن ايمركم هللا إن :تعاىل

 .ابدا هللا خييبها لن ابلعدل حتكموا

 ونصف، قرن من أكثر منذ تعرضت الغالية بالدان إن العزيز أخي اخلتام ويف
 الستعمارحديث تعرضت حىت خترجه وماكادت فرنسي استعماري غزو ملشروع

 نفقه دخل كبري  ودويل حملي مكر ذي 1962 مارس 19 منذ له الجنسية
 خري وهللا هللا وميكر وميكرون :تعاىل قال كما  مكره عليه يعاد بدا لثم املظلم

 العاقبة أن تنس وال ننتبه، أن ينبغي. الوكيل ونعم حسبنا وهللا. املاكرين
 .للمتقني

 تعلق صعبة، جد إجابة ذا مشروعا سؤاال سألتين أنك العزيز أخي لتعلم هذا
 إلينا أحب احلق أن إال قدمهم وزلت وقعوا لكنهم وجنلهم نعزهم، لنا إخوان حبال
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 يف ملخلوق طاعة ال إذ حق غري على اتباعهم من لنا الزم الصواب وأن منهم
 .اخلالق معصية

 احلكمة رأس هو الذي احلق إىل والرجوع غفران،وال التوبة وهلم لنا هللا نسال
 لنفسه أوظامل جاهل إال حني كل  يف هبما التحلي على يتكرب ال والفضيلة

 .مفلس

 مقتضيات حسب حني، إىل فيها اخلوض نستطيع فال األسباب أما
 إذا أننا هو األهم وهو قوله نستطيع ما لكنو  واملستقبلية، الآلنية العامة املصلحة
 اآلخرين حنن نكن حني كل  يف مراعاهتا املطلوبة احملاذير من مايلي النراعي

 املرحلة يف مراعاهتا من البد اليت احملاذير وأهم: هللا القدر ملثله معرضني وغريان
 ال املثال سبيل على يلي ما نذكر مفعوال كان  أمرا هللا يقضي أن إىل القادمة
 :احلصر

 نكون كي  وخارجها البالد يف رارابستم ماجيري حول معلوماتنا تصحيح ـ 1
 مستوى يف دائما نكون أن وحناول اخلطأ من لنا أحفظ فهذا األمر من بينة على

 وتعقدت حجمها كرب  مهما مستوى منها أقل نكون ال حىت أمتنا قضية أحداث
 .حلوهلا آفاق واتسعت مسائلها

 الكي  حني كل  يف عليه وجداننا نعرض وأن ابهلل ارتباطنا نقوي أن ـ 2
  حناول. تعاىل هللا القدر فنهلك، ثبوهتا، بعد قدم فتزل هللا عن ابلغفلة نصاب

 يعمل كان  كما  قلبنا، نستفيت وعندما حني كل  يف هللا مع صادقني نكون أن
 تقواه ابسرار العامل هللا حساب على الدنيا حساابت تغلب وال الصاحل، سلفنا

 .للمتقني هللا أعدها  اليت رضوانه جبنات ونفوز الدارين يف املنجية

 موقف يف وال ملزمة صادقة شورى يف ال عليها نشذ وال اجلماعة نلزم أن ـ 3
 هللا إىل الدعوة ومنهج السمحة الشرعية مقاصد من مقصد يف وال مثمر، جاد
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 هلل استجيبوا آمنوا الذين أيها اي :تعاىل قوله يف جاء ملا كمحصلة  البينة
 اليه وأنه وقلبه املرء بني حيول هللا أن واعلموا كمملاحييي دعاكم إذا وللرسول
 .حتشرون

 ديننا منهج يف ثبت كما  أنه واعلموا. الئم لومة هللا يف الخناف أن ـ 4
 (.اخلالق معصية يف ملخلوق الطاعة) قاعدة لزوم احلنيف

 نقيس أن جيب حتتها طائل ال خالفات يف ابلوقوع  النفنت وحىت  ـ 5
 .مسعتهم مهماكانت ابلرجال احلق والنقيس فيه، وابوالص ابحلق الرجال

 آمنوا الذين اال خسر لفي اإلنسان إن والعصر: تعاىل وأخرياقال ـ 6
 لك أقوله أن أستطيع ما هذا ابلصرب وتواصوا  ابحلق وتواصوا الصاحلات وعملوا

 احلق على الثباتو  للجميع اهلداية هللا من راجيا العجالة هذه يف احلبيب أيها
 وأنتم حتزنوا وال هتنوا وال :تعاىل قال .سبيله يف ابلشهادة والفوز اخلامتة وحسن
 األايم وتلك مثله قرح القوم مس فقد قرح ميسسكم إن مؤمنني كنتم  إن األعلون
 .الناس بني نداوهلا

 هللا، رمحةو  عليكم والسالم

 .عباسي املدين حمبكم من

 20/08/2002: لـ املوافق 1423 الثاين مجادى 12
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 اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
 

 مؤمتر الشهيد عبد القادر حشاين

 م 2002أغسطس   4هـ، املوافق  1423مجادى األوىل  24

 
 

 ؤمترامل وقرارات نصوص

 يمبسم هللا الّرمحن الّرح
ننيوال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤم  

 (139:آل عمران)
 

 أخيت اجلزائرية، ، أخي اجلزائري
 
حيث  هللا سبحانه وتعاىل قد كلفك مبهمة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إن  

ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر، يقول: 
 (.104)آل عمران: هم املفلحون وأولئك

ستنجد بك من أجل الدفاع عن العدل والسلم ترحية اجلاجلزائر املسلمة  إن  
 .والكرامة واألخوة

الشهيد عبد القادر »قد عقدت مؤمترها حتت اسم  إن  اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
 «.الثبات والوحدة»وحتت شعار  «حشاين

دف إىل إصالح اجلبهة وبث روح جديدة فيها، إضافة إىل القرارات املتخذة اليت هت
 فإن  املؤمتر صادق على أرضية سياسية إلنقاذ اجلزائر.

إن  اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ تدعوك إىل اعتبار هذا البيان أرضية للمناقشة واإلثراء 
 .واملساندة

سالمية يقينا منها بعون هللا ومطمئنة لعدالة قضيتك واللتزامك هلا، فإن  اجلبهة اإل
، وبكل صرامة وحزم يلإلنقاذ ستواصل حبول هللا، كما عهدها الشعب اجلزائر 

عملها من أجل دولة حرة ومستقلة، دولة يسودها العدل وحيكمها القانون يف 
إطار القيم واملبادئ اإلسالمية وتكفل فيها احلرية الفردية واجلماعية واملساواة بني 

 .«الناس سواسية كأسنان املشط»: مالناس كما يقول عليه الصالة والسال
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