اإلتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
المكتب الوطني  01شارع محمد مادة – ساحة الوئام -الجزائر

الموقع www.unpef.com :
الجزائر فً 21/ 03/ 2014 :

بيان وطني رقم 22/ 2014 :
حرصا من االتحاد الوطنً لعمال التربٌة والتكوٌن لحقن دماء أهالٌنا وإخواننا فً والٌة غرداٌة تنقل أعضاء المكتب
الوطنً إلى عٌن المكان غٌر أن الظرف لم ٌسمح له بالتقاء أعٌان وممثلٌن من األسرة التربوٌة من كلً الطرفٌن ،
وتبرئة للذمة أمام هللا والتارٌخ نؤكد أنه كلما مر ٌوم على األزمة والفتنة القائمة بٌن أهالٌنا فً غرداٌة إال وتقطرنا دما
وازددنا ألما وحسرة ألن هذه األحداث األلٌمة واالنزالقات الخطٌرة خرجت عن النطاق فأدت إلى خسائر فً األرواح
والممتلكات  ،وإذا لم تطوق ال قدر هللا فإنها ستأتً على األخضر والٌابس مما ٌستوجب التدخل العاجل لعقالء الطرفٌن
من أبناء وادي مٌزاب عربا وأمازٌغ مالكٌة وإباضٌة  ،نظرا للروابط المتٌنة بٌنهم فهم أبناء وطن واحد ودٌن واحد
ومصٌر مشترك  ،وكما قال العالمة عبد الحمٌد بن بادٌس رحمه هللا " إن أبناء ٌعرب وأبناء مازٌغ قد جمع بٌنهم اإلسالم
منذ بضع عشرة قرنا  ،ثم دأبت تلك القرون تمزج ما بٌنهم فً الشدة والرخاء  ،وتؤلف بٌنهم فً العسر والٌسر ،
وتوحدهم فً السراء والضراء حتى كونت منهم منذ أحقاب بعٌدة عنصرا مسلما جزائرٌا أمه الجزائر وأبوه اإلسالم".
وانطالقا من قناعتنا الراسخة بإنه مهما طال عمر األزمة فإنها ستنتهً ال محالة ألن الواقع ٌفرض على الطرفٌن التعاٌش
معا للروابط المتٌنة التً تربطهم من دٌن ووطن ومصٌر مشترك  ،وٌكفً امتزاج دمائهم إبان ثورة التحرٌر الجزائرٌة
الكبرى لتحرٌر الجزائر من بوتقة االستعمار الفرنسً وتوحدهم منذ أحقاب فً المحن واإلحن  ،فقد آن األوان أن ٌتدخل
العقالء من األعٌان لتطوٌق الفتنة ووضع حد لحرق السكنات والمحالت وزهق األرواح التً حرمها هللا وتفوٌت الفرصة
على المتربصٌن الذٌن ٌسعون جاهدٌن الستمرار ظروف االحتقان والهلع وإثارة الضغائن والمزٌد من التخرٌب
والخسائر المادٌة والبشرٌة لالصطٌاد فً المٌاه العكرة .

.

ولذا ومن باب الحرص على حقن دماء أهالٌنا فً غرداٌة والمصلحة العامة ندعو استعجاال طرفً النزاع إلى انتهاج
أسلوب الحكمة والتعقل ونبذ الشقاق والخالف وإصالح ذات البٌن ألن إطالة عمر األزمة ال ٌخدم أي طرف من األطراف
 ،بل ٌخدم نافخً الكٌر فقط  ،وآمالنا الكبٌرة معلقة على هللا أوال ثم الخٌرٌن من أبناء الوطن خاصة أبناء منطقة وادي
مٌزاب إلخماد نار الفتنة والخروج بالمنطقة لشاطئ األمان وما ذلك علٌهم بعزٌز.
قال تعالى فً سورة الحجرات ٌ " :ا أٌها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
هللا أتقاكم".

