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ثر قلقها عن 26/06/2018 يوم اجملمتعة مواطنة تنس يق هيئة تعرب  اليت و الكواكيني، بقضية املرتبطة ال خرية الترصحيات ا 

ن. القضاء الس امي ادلوةل مؤسسات من العديد لتورط ابلنظر نظام أ زمة عن واحضا تعبريا تعد  و النفوذ اس تغالل معليات ا 

 تويح كربى، عقارية مبشاريع مهنا تعلق ما خاصة املسؤولني لبعض القضية هبذه مرتبطة قضااي يف الرشوة و املال تبييض

جرام ش بكة بوجود ادلوةل دواليب لك تنخر اليت الفساد ظاهرة هول عىل تدل اليت و ابخملدرات للمتاجرة ةخطري  ا   

ن  و ادلولية اجلرمية بني قامئة مش بوهة عالقات وجود تؤكد احملصةل اخليالية املالية املبالغ و الكواكيني من اخمليفة المكيات ا 

 الفساد ظاهرة توسع مدى الوطين العام للرأ ي وتبني ادلوةل، من سامني مسؤولني مضةل حتت ادلاخلية الش باكت

 بناء عوض حمك كنظام اعمتد اذلي مبارشة غري أ و مبارشة بصفة السلطة من املسؤولني لهؤالء التواطؤ جحم و املمهنج،

القانون دوةل   

ن  فرض سبب يوحض ما هو و الاكرثة، لهول نظرا قامئة حمكه نظام و بوتفليقة العزيز عبد امجلهورية رئيس مسؤولية ا 

 يف احلسم و ال مة شؤون متابعة و تس يري عىل قادر غري أ نه رمغ مؤهل غري لرئيس خلامسة الرتوجي و الرابعة العهدة

الهيئات خمتلف بني ادلائرة الرصاعات   

ن  طرف من البالد لرثوات الالحمدود الهنب عىل جشعت احلمك نظام طرف من املعمتدة التسرت و الالعقاب س ياسة ا 

 عن يكشف ما هو و النظام نفس داخل ال جنحة حرب للعيان ظهرت قد و. ادلوةل مؤسسات داخل تغلغلت عصاابت

ال ال قل، عىل احلقيقة من جزء  بعض تطال قد اليت احلساابت تصفية معلية وقوع احامتل بشأ ن قامئا س يظل اخلطر أ ن ا 

القضية هذه يف الثانويني املسؤولني أ و ال برايء  

ن الوضع هذا أ مام و بأ مكلها ادلوةل كيان الهتديد س يطال بل الوحيد، املهَدد هو ليس النظام فا   



 

ن مثة من و ىل ابلنظر دوةل أ زمة منحى تأ خذ بدأ ت الكواكيني قضية فا   يكشف ما هو و النظام، أ جنحة داخل الرصاعات ا 

ن عليه و احلايل، الرئيس قيادة ظل يف القامئ املؤسسايت للنظام التسيب جحم لنا  اجلزائريني لك تدعو مواطنة مبادرة فا 

 ابحلقيقة املطالبة خالل من التارخيية مسؤوليهتم يتحملوا أ ن و مصهتم عن اخلروج املدين اجملمتع و الس ياس ية الطبقة الس امي

دانته و النظام احنرافات حول امجليع به حيمل كام احلمك لنظام احلقيقي و اجلذري التغيري يف املسامهة و بقوة ا    

ن عادة تسمح انتقالية مرحةل من متكن حقيقية رئاس ية انتخاابت تنظمي و احلايل، للرئيس اخلامسة العهدة رفض ا   بناء اب 

ىل اجملال فتح شأ هنا من املؤسسات دوةل عادة يبدأ   حقيقي اس تقرار ا   و التمنية طريق عىل البالد يضع و للقانون الاعتبار اب 

املواطن كرامة حيفظ   

: ييل ما مواطنة تنس يق هيئة قررت أ خرى، هجة من                                                                                       

لهيا، الانضامم يف يرغبون اذلين املواطنات و املواطنني كذكل و املدنية و الس ياس ية التنظاميت للك احلركة فتح -1  و ا 

ىل ابال ضافة ترصفهم، حتت واطنةم ميثاق الحقا س يوضع لكرتونية تسجيل قاعدة فتح ا  مبارشة لالنضامم ا   

الاجامتعي ادلخول مع ملواطنة وطنية ندوة تنظمي -2   

خطار مسأ ةل و ،"مواطنة" أ هداف لتوضيح املقبةل ال ايم يف حصفية ندوة تنظمي -3  و احلقوق بشأ ن ادلس توري اجمللس ا 

  احلرايت
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