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طارات  مبقر 2018جوان  06متع بتارخي اج  ىل ا  جيل جديد أ حصاب الرساةل املفتوحة املوهجة لرئيس امجلهورية، و قد توسع الاجامتع ا 

الاحتاد من أ جل التغيري و الريق، نداء الوطن و جيل جديد. أ حزاب  

 و قد توصل الاجامتع ملا ييل:

 ،بل العكس رمسي للرد عىل املبادرة ، مل يسجل أ ي رد فعلافامي خيص ردود الفعل عن الرساةل املذكورة أ عاله، و كام اكن متوقع -1

ىل ال مام من خالل حماوةل خلق أ زمة لتفادي خطر توسع الرفض لهذه العهدة، مارس النظام  دبلوماس ية مفتعةل جتاه س ياسة الهروب ا 

ذكورة.مبادرة داعية للرساةل امل  

جيابية من الرأ ي العام الوطين و ادلويل، حبيث تداولها لك وسائل  مبختلف أ نواعها  ال عالمو رمغ لك ذكل فقد انلت الرساةل ردود فعل ا 

. يف ادلاخل و اخلارج و بلك اللغات  

ننا ند ذكل بلك الوسائل القانونية.للتعبري عن أ راهئم و لك عىل مس تواه  عو لك املواطنني و املواطنات خللق مبادراتو لهذا فا   

العمل عىل اس مترارية املبادرة الس ياس ية من خالل: -2  

عطاء الصبغة ادلامئة للمبادرة نظرا للطلبات امللح         الواردة من العديد من املواطنني، من خالل ال عالن عىل خلق فضاء للتشاور ةا 

. (مواطنة) دميقراطية -حتت تسمية مواطنة املس تقبليةو املبادرات العملية   

ىل التغيري احلقيقي و اجلاد اذلي حتتاجه البالد، من خالل جتنيد أ كرب عدد ممك ن من املواطنني لتغيري منظومة و هتدف هذه الصيغة ا 

السلمية و الهادئة ملرحةل انتقالية حتافظ عىل البالد و العباد.، و حتضري الظروف الالزمة ابلطرق احلمك  

س ياس ية و مؤسساتية معيقة من شأ هنا  صالحاتج ل  ، بل أ ن اجلزائر حتتارحيل الرئيس  يفابلطبع ل ميكن اخزتال تغيري نظام احلمك

حداث قطيعة  هنائية مع أ سلوب احلمك و ال دارة احلالية.ا   

ىل هبة وطنية جامعة  جناح هذه القطيعة ينبغي أ ن تتبناه حركة واسعة تتعدى ال حزاب و الشخصيات املوقعة و املساندة ا  ن حتقيق و ا  ا 

رؤية واحضة و أ هداف حمددة. مضن  

ل أ هنا س تكون أ داة فرز 2019فا ن الانتخاابت الرئاس ية  ،و من مثة ن اكنت حمطة مفصلية ا  ل عادة تشكيل موازين القوى  حىت و ا 

 اجلديدة و اليت س يكون لها تأ ثري عىل مس تقبل بالدان.

 



هيئة التنس يق: -3  

نشاء هيئة تنس يق قابةل للتوس يع مت التفاق  س تعمل عىل:عىل ا   

تشخيص موضوعي و جاد للوضع العام للبالد. -  

عداد ورقة طريق لال صالحات الس ياس ية مبا فهيا مرشوع دس تور. - ا   

حتديد خطة معل و رزمنهتا ل خراج البالد من ال زمة. -  

معلية ملواصةل الضغط ملنع العهدة اخلامسة. مببادراتالقيام  -  

عداد ميثاق رشف و قواعد معل داخلي - للك املواطنني و املواطنات.  "مواطنة"ة لفتح فضاء ا   

ثر اجامتعها أ ن تكون  ابل جامعقررت هيئة التنس يق  - 4 زوبيدة عسول الناطق الرمسي ابمسها. ال س تاذةعىل ا   

ذجه اخلصوص اخلطرية للسلطة جتاه احلرايت معوما، و حرية التعبري عىل و  ابلحنرافات، تندد هيئة التنس يق و من هجة أ خرى مازال  ا 

         منذ أ شهر دون حمامكة، أ و فرض عقوابت جد قاس ية يف حقهم مقارنة مع الهتم املتابعني من أ جلها،يف السجون  حصفيون يقبعون

ت ال خرية احملجوزة مبيناء وهران.شهودا س امي يف قضية اخملدرامت جحزمه دلى مصاحل ال من رمغ كوهنم  أ خرونو   

ن يف لك هجات الوطن يدل عىل طبيعة النظام تعنت السلطة و رفضها احلوار مع الرشاكء الاجامتعيني لس امي املرضبني مهنم، و مقعهم  ا 

  التسلطية و عدم احرتامه للحقوق و احلرايت ادلس تورية.

 احلالية  مل السلطةحتو الواقع.  ال مرو عليه، فا ن هيئة التنس يق حتذر من الامتدي و رفع سقف القمع ضد لك من يرفض س ياسة 

 تبعات أ ي انفالت يف الوضع. 

  املوقعون: 

فريد  زبيدة عسول،  سفيان جياليل، ،سعد بوعقبة، أ مرية بوراوي، صاحل دبوز ،واري بن عيل عبد الغين ابدي، أ محد بن بيتور،

أ مقران، حبيب برامهية، أ مني عريب. خمتاري، زهري رويس، اسامعيل سعيداين، عز ادلين زعالين، نزمي لرابس، عقريب بشري، خلرض  

 

 

 عن هيئة التنس يق، الناطق الرمسي 

بيدة عسولوز   

      


