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  تحیة للشعب الجزائري وانتفاضته العظیمة!

یسمیها ما رشحت حینما شرارتها أتت الهائلة، بحشودها زاخرة وانتفاضة شعبي حراك أسابیع، منذ الجزائریة، المدن تشهد                   

  الجزائریون " جماعة الصندوق األسود" المتسلطة بوتفلیقة المشلول على كرسیه لعهدته الخامسة.

حرمت التي والفاسدة المستبدة الحكم منظومة رحیل إلى یهدف المقاییس. بكل تاریخي حدث شهرین، منذ الجزائر في یجري ما إن                      

للنظام الجذري التغییر شعار المنتفضون ورفع الهائلة، وخیراته ثرواته ونهبت وحریاته حقوقه استقالله منذ الجزائري                 الشعب

  والتأسیس للجمهوریة الثانیة ودولة المواطنة والقانون دولة الحریة والدیمقراطیة والكرامة والعدالة.

العصبویة عن نأیها ومن وسلمیتها، وحدتها على حفاظها من ینبع الجزائري، الشعب النتفاضة والمتنامي السریع التقدم إن                   

وتقاطع وحدة من الرغم وعلى الدیموقراطي. الوطني الخطاب على وتركیزها الدیني، للخطاب ورفضها األیدیولوجي،                والتخندق

من الكثیر استلهمت أنها إال األخرى، العربیة البلدان في وأخواتها الجزائریة االنتفاضة بین التاریخیة والمعاناة واألهداف                  المنطلقات

خلف المنتفض الشارع وحدة على وحرصت العنف، إلى االنزالق وعدم السلمي بالخیار فتمسكت وأخطائها. وصیروراتها                 دروسها

النظام محاوالت أمام الباب إغالق على وبقدرتها والدولیة، اإلقلیمیة الخارجیة للتدخالت المجال في إفساحها وعدم التغییر. في                   مطالبه

مدنه كل في الجزائري الشعب معظم استقطاب من تمكنت وكذلك وإجهاضها. علیها لاللتفاف مناوراته لكل وتصدیها الشارع،                   لتقسیم

كان حیث وجمعیات، نقابات من المدني المجتمع مؤسسات ومشاركة بدعم وحظیت وشیوخًا، وكهوًال شبابًا ونساًء، رجاًال                  وأنحائه

 دورها بارزًا وقویًا في االنتفاضة.

في نجحت كما النظام، على التراجعات من الكثیر فرض من فتمكنت أهدافها؛ بعض تحقیق في االن حتى االنتفاضة نجحت لقد                      

النظام والتفافات لمناورات تتصدى تزال ما وهي له. الموالیة واألحزاب دوائره في االنشقاقات وتوسیع صفوفه في االنقسامات                   إحداث

انتقالیة مرحلة على والتوافق السیاسي المشهد عن ورموزه النظام برحیل ومتمسكة ومستمرة، قائمة تزال ما التي االنتفاضة                   على

وكان علیها. لإلشراف مستقلة وهیئة جدید انتخاٍب قانون وفق تشریعیة النتخابات تحضر كفاءات حكومة لتشكیل مؤقتة رئاسة                   وهیئة

الدستوري بالخیار تتمسك التي العسكریة المؤسسة تدخل احتمال من قائمة الخشیة تبقى ولكن بوتفلیقة. استقالة بیان إنجازاتها                   آخر

حمایة مهمته تكون وأن السیاسیة، الصراعات في الوطني الجیش دور أنهاء یجب وعلیه التوافقي. السیاسي الحل لمواجهة                   المزعوم

عدم هو اآلن حتى الجزائري المشهد في الخاطر یسر ما األحوال كل في الدولة. ومؤسسات الدستور وحمایة البالد، وأمن                     حدود

نهایات عنف ذكریات أعینهما أمام ماتزال الطرفین أن فیبدو الحاكم. النظام قبل من حتى وال المنتفضین قبل من ال العنف إلى                       االنجرار

السیاسیة الرسائل وتبادل حوار فیه یجري مدني حضاري جزائري مشهد إلى اآلن تنظر العربیة الشعوب إن المرعبة. الماضي                    القرن

على نضاالتها في تركیزها یكون وأن منطقتنا شعوب لكل مفیدًا درسًا المشهد هذا یكون أن عسى الحكم. ونظام الشعب بین سلمي                       بشكل

لحروب المولدة واإلثنیة والمذهبیة الدینیة االستقطابات والنابذة والعائلة والعشیرة القبیلة لمجتمعات الطاردة المدنیة المجتمعات                تأسیس

 الهویات والتطرف.

السودان، شعب انتفاضة وقبلها الجزائري، الشعب انتفاضة مع ووقوفنا تضامننا نعلن السوري الدیمقراطي الشعب حزب في إننا                   

نضاالت أمام واسعًة، اآلفاق العارم بزخمها الثانیة الثوریة موجته فتحت فقد العربي. للربیع وواعدة جدیدة انطالقة معًا یشكالن                    حیث

مظاهرات من البلدین هذین في یجري ما خیب ولقد الحدیثة. الدیموقراطیة الدول بناء في أهدافها تحقیق أجل من العربیة                     الشعوب

هذان وُیمثِّل والتاریخیة. الموضوعیة بأهدافه وشككوا الربیع هذا بانكفاء بشروا الذین السیاسیین، المحللین من الكثیر ظن ملیونیة                   سلمیة

وإطفاء لوأد والدولیین، اإلقلیمیین حلفائها بمساعدة بوسعها ما كل بذلت التي المضادة، الثورة لقوى كبیرة ضربًة الكبیران                   الحدثان

 جذوة هذا الربیع وإبقاء االستبداد جاثمًا على شعوب المنطقة.
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