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 بيان قطب قوى التغيير
 2102مارس  22 فيالجزائر

 
اجتماعه الدوري بمقر حزب الجاري مارس  22عقد قطب قوى التغٌٌر ٌوم 

       طالئع الحرٌات قٌد التأسٌس تحت إشراف منسقه السٌد علً بن فلٌس. 

حول الرسالة التً تمت  اآلراءدراسة و تبادل ا جدول أعماله أساسو تضمن 

قراءتها بغرداٌة بمناسبة االحتفال بعٌد النصر و المنسوبة إلى المسؤول األول 

 ؛فً البالد

أحر و أصدق تهانٌه بمناسبة االحتفال بعٌد وجه القطب  و فً مستهل أشغاله

النصر إلى الشعب الجزائري كافة متمنٌا له كامل النجاح المستحق فً تجاوز 

الصعاب الراهنة التً ابتلته بها أزمة سٌاسٌة و اقتصادٌة و اجتماعٌة بالغة 

 و الدقة. الحساسٌة 

ؤكد ت بالدغرداٌة المنسوبة للمسؤول األول فً الن رسالة و الحظ القطب أ

 حالة الشغور على أعلى مستوى فً السلطة. 

إذ أن النظام السٌاسً القائم بات ٌحمل بذور صدع استقرار الوطن             

قد الحظ الدولة الوطنٌة. و بهذا الصدد ف والمجازفة بأركان و حرمة و دٌمومة

       القطب بقلق بالغ أن قوى خفٌة و ضارة بالمصلحة الوطنٌة العلٌا للوطن
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وبكٌان الدولة الوطنٌة قد انتهزت فرصة شغور السلطة لالستٌالء على 

سلطات دستورٌة لٌست مخولة لها و لالستحواذ على مركز القرار الوطنً    

 وعلى صالحٌات صنعه.

لهجة  التهدٌد و الوعٌد الذي اء شدٌد تٌو بهذا الصدد ٌرفض القطب باس

ل انزالق أو انفالت قد ٌترتبان على كصائغٌها تضمنته هذه الرسالة و ٌحمل 

  مثل هذه التهدٌدات و االبتزازات و التحامالت.

و الحظ القطب بأن هذا النظام السٌاسً بعد ما وضع كل المؤسسات 

الدستورٌة تحت قبضته و بعدما أخضع أجزاء واسعة من المشهد السٌاسً إلى 

مصلح و ضغط و نفوذ قوٌة و مشبوهة  سٌطرته و بعدما سمح لجمعات

بااللتفاف حوله تخول له نفسه اآلن بأن ٌتجرأ لتوجٌه ضرباته صوب معاقل 

البدٌل الدٌمقراطً المتمثلة فً المعارضة و فً اإلعالم الوطنً الحر و 

 الشرٌف. 

 ٌتموقعان ن ن المستهدفٌو خلص القطب إلى أن المعارضة و اإلعالم الوطنٌ

الجزائرٌٌن ، دولة كل عن الدولة الوطنٌة المهددة دفاعاواحد  خندق فً

 الشرفاء.
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و من جهة أخرى الحظ القطب التناقض الصارخ حول موضوع الغاز 

إذ فً الوقت الذي تشٌر فٌه الرسالة إلى أن صحة المواطن هً خط  الصخري

و التمادي فً عملٌة االستكشاف. و بالمناسبة،  رارتؤكد عتى االستم أحمر

لقطب بمواقفه السابقة و ٌجدد تضامنه و مؤازرته ألبناء الجنوب ٌذكر ا

 ذات بعد وطنً أكٌد.الجزائري الكبٌر فً الدفاع عن قضٌة 

 علي بن فليس

 منسق قطب قوى التغيير


