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مواطنة س تدافع عن كرامة املواطن ضد العهدة اخلامسة التعسفية
اجلزائر يف  12فيفري 2019
اكن من املفرتض أن سيُس تدعى اجلزائريون النتخاب رئيس امجلهورية يوم  18أفريل املقبل .موعد اكن ليسامه يف بناء
مؤسسات رشعية .حوهل "زابئن" النظام ،اىل اجراء شلكي يضمن مواصةل السلطة الس ياس ية احلالية ،اليشء اذلي
س يضع مصداقية ادلوةل اجلزائرية عىل احملك.
الوضعية اليت تعيشها اجلزائر اليوم ،ال تش به ما عش ناه س نة  ،2014حني اس تغلّت السلطة فزاعة "الاس تقرار" من
أجل ادلوس عىل ادلس تور .بل يه أسوء اليوم :فس نوات البحبوحة املالية قد ولّت ،مدخرات اجلزائر من ادلينار
نفدت  ،كام تسري مدخرات اجلزائر من العمةل الصعبة حنو النفاد ،كام حتول اللّجوء الاس تثنايئ لطباعة العمةل اىل
اجراء دامئ .فامي يتافقم العجز يف املزيانية ،اليشء اذلي جيعل مس تقبل اجلزائر عىل املدى املتوسط مرهوان.
يف وقت تتضاعف فيه احامتالت ادلخول يف جعز اكريث يف التمنية ،وتتجه البالد اىل فقر حقيقي ،قام النظام الس يايس
بسحب الرشعية من مؤسسات ادلوةل .اجلزائر اليوم ّ
مسرية ابلواكةل ،وتعاين من غياب لكّي للقانون.
مت حرص احلاكمة حول القدر الرئايس لرجل عوض قدر وطن .مؤسسات ادلوةل فقدت لك اس تقالليهتا ،كام أ ّن هناية
حرر البالد ،تزامنت مع هناية المنوذج االقتصادي املبين حرص اي عىل تصدير
الرشعية الثورية ،اليت محلها اجليل اذلي ّ
البرتول والغاز ،املأزق الس يايس اذلي تعيشه السلطة مل يعد مرحلي اا بل حتول اىل مأزق اترخيي.
يف س ياق مثل هذا ،نعتقد أن االرصار عىل جعل رئاس يات أفريل  ،2019معلية شلكية من أجل ضامن الاس مترارية
يشء شديد اخلطورة ،حيمك عىل اجلزائريني ابليأس ،ويغذي االنقسام داخل الوطن ،كام يشجع الش باب عىل مواصةل
الهجرة ،ويضعف ادلوةل داخلي اا وأمام المم .كام جيمد هذا الترصف اجملمتع ،فرض االس مترارية أو لنقل احلمك مدى
احلياة ،هو حرمان اجلزائريني من س يادهتم ،اذلهاب يف مرور ابلقوة من أجل "االس مترارية" يعين التوقف عن حتدي
الزمة القادمة ،والعمل من أجل بروز – جزائر القوة االقتصادية ودوةل القانون -اليت لطاملا وعد اجلزائريون بقدوهما دون
أن تتجسد .الوقت اذلي ضاع ،جرف معه حلو اال اكن ابالماكن جتسدهيا ،أما مواصةل الوضع احلايل املتجمد ،فهييأ لهناية
اكرثية للنظام ولدلوةل كلك.
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حركة مواطنة تسعى لن تكون مفيدة وبشلك دامئ ،للشعب ،للنخب املنظمة ،للجمعيات وللحزاب الس ياس ية ،وهذا
من أجل الفوز مبعركة التغيري ادلميقراطي ومن أجل دوةل القانون ،هذه املعركة س تعرف حلق اة هممة خالل السابيع
القليةل القادمة ،حركة مواطنة متنح احلرية الاكمةل لعضاهئا اذلين يعتربون بأن الانسحاب من املسار الانتخايب املغلوط
برتحش غري رشعي لرجل مريض وغائب ،ليس هو الشعار المثل للتنديد خبرق ادلس تور املنتظر  ،مواطنة اكنت تمتىن
للجزائر مرحش اجامع ،من أجل مرحةل انتقالية متفاوض علهيا ،مرحةل انتقالية اكنت ممكنة لو مت االتفاق عىل أدىن حد من
الرشوط أولها عدم ترحش الرئيس املنهتية عهدته.
حركة مواطنة رفضت منذ اليوم الول ،سيناريو السوء اذلي يتحول اىل حقيقة ،وقامت بلك ما بوسعها من أجل منعه،
فباالضافة اىل كونه غري دس توري ،ترحش عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة ،يغتصب الضامئر وجيرح الشعور الوطين
العام.
اجلزائريون يعرفون المثن الباهظ لتعسف نظام يرفض التغيري ،والتفتح وممارسة احلريت .يمتنون تقوية ادلوةل الوطنية،
وهذا ابلتقدم يف جماالت احلقوق ،العداةل ،وتساوي الفرص .لقد حان وقت منح الثقة حلرية قرار اجلزائريني ،مواطنة
مص ّممة عىل مرافقهتم يف حبهثم املتواصل عىل مواطنهتم اكمةل غري منقوصة .وتعلن احلركة بأهنا ورفقة لك الفاعلني من
أجل التغيري ستشارك يف املقاومة السلمية ضد العهدة اخلامسة املفروضة عنوة ،كام س تواصل احلركة نضالها بعد هذا
التارخي املصريي ( 18أفريل).
مواطنة تريد منح المل للجزائريني ،والمل يبدأ من ادلفاع عن كرامتنا مكواطنني.
لهذا مواطنة تدعو اىل أول يوم للحراك املوطنايت  ،وهذا يوم الحد  24فيفري  ،2019وتعلن احلركة عن مساندهتا للك
حراك يسعى أحصابه ذلات الهدف.
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