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يتلا نيطسلف  ةرصن  تايلاعف  يف  كراشملا  ةكرحلا  دفو  سيئرو  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاق 
يه ةمواقملا  نأ  ىلع  عمجي  ينيطسلفلا  انبعش  نإ  : " رئازجلا يف  ةينيطسلفلا  ةيرئازجلا  ةّوخألل  نيدم  يبأ  يديس  ىدتنم  اهمظني 

". لالتحالا اذه  ءاهنإل  لوألا  رايخلا 

كراــبملا ىــصقألا  دجــسملل  تاــماحتقا  نــم  ملاــعلا  هــنع  ثدــحتي  اــم  لــك  نأ  ةــيرئازجلا ، قورـــشلا  ةدــيرج  عــم  راوــح  يف  نيراــبج  نّــيبو 
.لالتحالا همسا  ضرمل  ضراوع  الإ  يه  ام  ضرألا  ةرداصمو  تويبلا  مدهو  راجشألا  عالتقاو  ىرسألاو  ةلصاوتملا  تاءادتعالاو 

: الماك
ً

راوحلا  صن  يلي  اميفو 

بئاـتكلا ةدـيقع  يف  ريغت  يذـلا  اـم  يلوأ ، لاؤـسك  ينويهـصلا ، لـالتحالا  مواـقي  يركـسع  ليـصف  ربـكأ  يه  ماـسقلا  نيدـلا  زع  بئاـتك 
؟ يليئارسإلا نايكلا  ةهجاوم  يف 

ىلإ تـلقتنا  نأ  ىلإ  اـبيرقت ، ةـيئادبو  ةدودـحم  ةـيلاتق  لـئاسوب  تأدـتبا  ماـسقلا  بئاـتك  نأ  اـماع ، نيثـالثو  ةـسمخ  رادـم  ىلع  ريغت  يذـلا 
دجوي لجو  زع  هللا  لضفب  نآلا  حبصأ  نأ  ىلإ  ةطيـسب  تايلمعب  كانهو  انه  لالتحالا  روانت  ةمواقم  ةكرح  نم  نآلاو  يماظن ، شيج  هبش 

.ةلصاوتملا ةثالثلا  دوقعلا  لالخ  ريغت  ربكأ  اذهف  ةبيرق ، ةمداقلا  ريرحتلا  ةكرعمو  يريرحت ، ٌركف 
خـألا اهــسأر  ىلعو  ساـمح  ةيمالــسإلا  ةــمواقملا  ةــكرح  نـآلا  تراـص  نأ  ىلإ  كاـنهو ، اـنه  تاـشوانمب  مواـقن  نأ  ةركف  نـم  اــنلقتنا  نـحن 
مسج نم  ثيبخلا  ضرملا  اذه  ءاهنإل  لالتحالا  اذه  عم  ةلـصاف  ريرحت  ةكرعمل  ُّدِعت  فيـضلا ، دمحم  دلاخ  وبأ  خألا  ةمواقملا  ناكرأل  دئاقلا 

بعــشلا ءادهــشلا  بعــشو  اـنبابحأو  اـنناوخإ  صخـألا  ىلعو  ةـمألا ، لـك  ةــكراشمب  ةــكرعملا  هذــه  نوـكت  نأ  لـجو  زع  هللا  لأـسأو  ةــمألا ،
.نآلا ىلإ  لاز  امو  امعاد  ناكو  ةروثلا ، لبق  ىتح  دوقعو  دوقع  ذنم  ةيضقلا  هذه  معدي  يذلا  قيقشلا  يرئازجلا 

، كلذـل ثيثـحلا  هيعــسو  ةينيطــسلفلا  ةـحلاصملا  صوـصخب  نوـبت  دـيجملا  دــبع  سيئرلا  فـقاومو  بعــشلا  اذــه  فـقاوم  اـيلاع  نـمثن  اـننإ 
.نيملسملاو برعلا  لمش  ّملل  ةيبرعلا  ةمقلا  دقع  يف  حجن  يذلاو 

ةكرعملا هذه  ملاعم  يه  ام  ةلـصافلا ، ةكرعملا  نع  مهثيدـح  سامح  ةداق  ةـصاخو  نيينيطـسلفلا  ةداقلا  فلتخم  نم  عمـسن  امئاد 
؟ طقف ةنياهصلا  ىلع  ةيسفنلا  برحلا  يف  لخاد  مالكلا  اذه  مأ  نودصقت ؟ يذلا  ام  هنوّدعت ؟ يذلا  ام  ةلصافلا ؟

ةيرئازجلا قورشلا  ةديرج  عم  راوح  لالخ 

لالتحالا ءاهنإل  رايخلا  يه  ةمواقملا  نأ  ىلع  عمجي  انبعش  نيرابج :
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، ةلـصاوتم دوقع  ةعبـس  نم  رثكأ  رادم  ىلع  مرجملا  ودعلا  اذه  عم  انعارـصف  ينويهـصلا ، خيراتلا  ىلإ  ترظن  اذإ  كلذ ، يف  غلابن  نحن ال 
ماـيأ لـالخ  كراـعملا  مـسحيو  رداـبي  يذـلا  وـه  ناـكف  ةـياغ 1982 ، ىلإ  بورحلل  رداـبي  يذــلا  وـه  ناـك  هتأـشن  ذــنم  ةــنيعم  ةــلحرم  يفو 

نالوجلاو ءانيـسو  ةنـس 1967  يف  سدـقلا  عاـطتقا  اـهنم  نيملـسملاو  برعلا  نم  ةعـساش  يـضارأ  عـطقيو  مصاوـع  لخدـيف  ةدودـعم ،
نينامثو نينثا  دعب  .كراعملا  مسحي  نكل ال  ردابي  ناك  سدـقلا  فيـس  ةـكرعم  برح  ةـياغ  ىلإ  نينامثو  نينثا  ةنـس  دـعبو  نآلا ، .هرخآ  ىلإ 
ةردابملا يه  تناك  سدقلا  فيس  ةياغ  ىلإ  هكراعم  لك  ةزغ ، عاطق  يف  وأ  ينانبللا  بونجلا  يف  ءاوس  مسحلا  عيطتـسي  نكل ال  ردابي ،

ةورذو تاديعـصتلا ، نم  دـيدعلا  يف  تدمـص  ناـنبل  يف  ةـمواقملاو  ةـيبرعلا  اـنتمأو  ينيطـسلفلا  انبعـش  نكل  مرجملا ، ودـعلا  اذـه  نـم 
نم رثـكأ  ذإ  ةزغ ، كلذـكو  ةـمواقملل ، ةدــيدج  تـالداعم  تَّبثو  ةلــصاوتم  اـموي  ناـنبل 33  هـب  دمـص  يذـلا  برح 2006 ، تناـك  ديعــصتلا  اذـه 

انبعش نأ  الإ  يلودلا ، ىتح  ينوناقلا  هفعضو  يقالخألا  هفعضو  ةيداملا  هتوقو  ودعلا  اذه  ةوسق  مغر  نكلو  اهتضاخ ، بورح  سمخ 
اهسأر ىلعو  ىوقلاو  يملاعلا  رابكتسالا  ىوق  نم  ةموعدملاو  ريمدتلل  ةرابجلا  ةنيكاملا  هذه  مامأ  دومصلا  عاطتـسا  ينيطـسلفلا 
اهديب ةردابملا  تقشتما  ةمواقملاو  ررحتلا  عورـشم  رداوب  نآلا  كانه  معن  لوقأ : نأ  عيطتـسأ  سدقلا  فيـس  برح  دعب  نحن  ناكيرمألا ،

.دمغُي مل  فيسلا  اذه  لاز  امو  سدقلا ، فيس  لسو 
ّ

ت
يهتنيو ةدحاو  ةيـضاق  ةبرـض  كانه  دـجوي  ال  خـيراتلا ، رادـم  ىلع  تالالتحالاو  ةيـضاق  ةبرـض  يف  ةـكرعملا  مسح  عطتـسن  مل  اننأ  حـيحص 

.ريرحتلا برح  ضوخل  لالتحالا  تحت  عقي  يذلا  بعشلا  ءانبأ  لك  ةئبعتو  نيقيلاو  تابثلاو  دومصلاب  كلذو  طاقنلاب  لب  لالتحالا ، اذه 
هللا نوعبو  اهـضرأ  ىلع  ةخـسار  ةتباث  ةدماص  ةمواقم  دهاشو  ةلطب  ةمواقم  دـهاش  ةـيح ، ةـمواقم  دـهاش  ينيطـسلفلا  انبعـش  نآلا 

، انـضرأ نع  لـالتحالا  اذـه  ةـلازإو  ءاـهنإل  لـحارملا  نم  ةـلحرم  يف  رداغنـس  اـننأ  ىلإ  نوـلوقي  اـمك  تابرـضلا  ىقلتن  نأ  نم  اـنلقتنا  لـجو  زع 
.لجو زع  هللا  نوعب  ةمواقملا  ُّدعت  امب  ةمواقملا  تالاجرو  ةمواقملاب  ةقث  انلك  نحنو 

ةدـع نـم  ودـعلا  اذـه  كـلتما  اـمهم  نونقيتـم  نـحن  لـالتحالا ، اذـه  ءاـهنإل  يناـبر  ٌدـعو  كاـنه  قـح ، ءيـش  لـك  لـبق  ـالوأ  هللا  دـعو  نإ  مـث 
لاكــشألا نـم  عدـبي  ةـلحرم  لـك  يف  يذـلا  ينيطــسلفلا  انبعــشبو  رــصنلاو  تاـبثلاو  هللااـب  اـننيقي  نـكل  انتدــع ، فعــض  ناـك  اـمهمو  داـتعو ،

.ضرألا ىلع  لالتحالا  اذه  درطو  سنك  لجأل  ةيلاضنلا 

ساـمح ةــكرح  نأ  اــنظحال  ةنياهــصلاو ، داــهجلا  ةــكرح  نـيب  تناــك  يتـلا  ةــكرعملا  لوـح  ةيــضاملا  رهــشألا  لــالخ  ىرج  اّــمع  مـلكتن  اــنعد 
وه ةكرعملا  كلت  مكلوخد  مدع  له  ةـكرعملا : اولخدـت  مل  مكنكل  ةـكرتشم ، ةـيتايلمع  ةـفرغ  دوجو  ىلع  دـكؤت  امئاد  ماسقلا  بئاتكو 

؟ سدقلا ايارس  كولس  لوحو  تيقوتلا  لوح  فالخ  كانه  ناك  لهو  نيزهاج ؟ اونوكت  مل  مأ  كيتكت 
كانه نأ  كش  ال  دحاو ، فدـه 

ٌ
اهيدـل  ةخـسار  ةـتباث  ةدّـحوم  ةـمواقملا  نأ  رئازجلا  يف  انبعـشو  انلهأ  نئمطأ  انأ  الوأ  رامـضملا ، اذـه  يف 

ةيبرعلا بوعـشلا  لك  ن 
َ

دِـع لبقتـسملاو  نآلاو  يـضاملا  يف  نحنو  ةيبلـسلا ، رومـألا  لـك  اـنزواجت  نحن  نكل  رومـألا ، نم  دـيدعلا  يف  اـنيابت 
انيدـل نـحن  يمالـسإلا ، داـهجلاو  ساـمح  اهـسأر  ىلعو  ةـمواقملا  لـئاصف  ةـصاخو  ةـمواقملا  يف  نيدـحوم  ىقبنـس  اـننأب  ةيمالــسإلاو 

نوبحي نيذلا ال  نمو  نيضرغملا  نم  ريثكلاو  بترمو ، ططخم  لكـشبو  مظنم  لكـشب  انلامعأ  لك  مظننو  قسننو  لعفلاب ، ةكرتشم  ةفرغ 
ءاـنبأ نيب  ةـمواقملا  ةدـحو  ءاـهنإو  ةـقرفلا  ثب  لـجأ  نم  اهومخـضو  رومـألا  نم  ريثكلا  اورّبـكو  اوراـثأ  يمالـسإلا ، داـهجلا  ـالو  ساـمح  ـال 

تاـيلمع ةـفرغ  دـجويو  يمالــسإلا ، داـهجلا  يف  اـنناوخإ  نـيبو  اـننيب  فـالخ  يأ  نـآلا  دـجوي  ـال  هـنأ  كـل  دـكؤأ  اـنأ  نـكل  ينيطــسلفلا ، اـنبعش 
لك شاقن  متو  ةرايزب  مهدـنع  اـنك  عيباـسأ  لـبقو  ماـعلا  نيمـألا  عم  قيـسنت  دـجوي  نيطـسلف  جراـخ  يف  جراـخلاو ، لخادـلا  يف  ةـكرتشم 

.ةزغب انناوخإ  كلذكو  اياضقلا 
، فالخ اهنأشب  بشني  نأ  نكمي  يتلا  طاقنلا  لكل  ةيليـصفت  ةينمأ  ةقرو  يهو  ناتكرحلا ، اهيلع  قوو 

َّ
تع تغيـص  ةيجيتارتسا  ةقرو  كانه 

.لجو زع  هللا  نذإب  فالخ  يأ  دجوي  هنأب ال  عيمجلا  نئمطأو 

فـالتخا كاـنه  لـه  قشمد : ىلإ  اـهتدوع  ةيمالـسإلا  ةـمواقملا  ةـكرح  تنلعأ  نأ  دـعب  ربحلا  نم  ريثكلا  تذـخأ  اـضيأ  ىرخأ  ةـطقن  كاـنه 
؟ ةمواقملل الصأ  نومعاد  مه  نمم  قشارتلا  اذه  لقنلف  وأ  نيابتلا  اذه  اذامل  ةكرحلا ؟ لخاد  تارايت 

تاهجو يف  نياـبت  كـلانه  دـجوي  ملاـعلا  يف  اـياضقلا  لـكو  ملاـعلا  يف  تاـكرحلا  لـك  ّنإ  ّماـع  لكـشب  لوقأ  اـنأ  لاؤسلا  اذـه  نع  لزعمب 
ىلعأ يه  ةيذيفنت  ةنجل  دجوي  ةخـسار ، ةـتباث  تاسـسؤم  انيدـل  ةـكرحلا  يف  نحن  عوضوملا  اذـه  يف  حـضاو  لكـشب  لوقأ  انأ  نكل  رظنلا ،

ذختي يذــلا  وـهو  ةــكرحلا ، هذــهل  يدايــسلا  سلجملا  وـه  ربــتعي  يذــلا  ىروــش  سلجم  دــجويو  ةــيذيفنتلا ، ةــكرحلا  هذــه  دوــقت  ةــنجل 
اهيلع ةيـضق  دـجوي  ذإ ال  اـياضقلا ، نم  دـيدعلاب  لـب  اهدـحو  ةيـضقلا  هذـهب  سيل  يعيبط  ءيـش  وه  نياـبتلا  اذـه  نأ  ربتعأ  اـنأو  تارارقلا ،

اذه نأ  مكنئمطأ  نكل  ايندلا ، لك  يف  يعيبط  ءيـش  اذهو  رخآ  حرتقم  ىلع  توصي  نمو  اذـك  تِّوصي  نم  كلانه  دـجويو  قلطم ، عامجإ 
هذـهب اندـهعو  ةمجــسنم  ةـكرحلا  لـكو  ماجــسناو  قـفاوتب  ةـيذيفنتلاو  ىروـشلا  ساـمح  تاداـيق  نـم  ةســسؤم  ىلعأ  نـم  ذـختا  رارقلا 

.تارارقلاب مزتلت  اهنأ  ةكرحلا 

تاءابع جراخ  تاميظنتلا  هذـه  لـثم  روهظ  لـه  نينج ، يف  نينج  بئاـتكو  سلباـن  يف  دوسـألا  نيرع  رهظ  ارخؤم ، ةـيبرغلا ، ةفـضلا  يف 
؟ ىرخأ ةيواز  نم  رمألا  نورت  مأ  اهيف  ةلكيهم  ريغو  ةفورعملا  لئاصفلا 

وأ حـتف  وأ  ساـمح  نودـيؤي  اـمإ  نيرطؤـملا  نيينيطـسلفلا  مـظعمف  رطؤـم ، ريغ  ٌصخــش  هـيف  دـجوي  ـال  اـبيرقت  ينيطــسلفلا  انبعــش  ـالوأ 
ةرم لـك  لاـضنلا  ىتح  كـلذ  لـبق  ىتحو  نيناـمثو  ةعبـس  ذـنم   ةرم  لـك  يف  هنأ  يخأ  ظـحالو  ىرخـألا ، ةـمواقملا  لـئاصف  دـحأ  وأ  داـهجلا 

لئاسولاو فوتولوملاو  ةراجحلا  اهل  ةـماعلا  ةمـسلا  تناـك  يف 87  ةيبعـش ، ةضافتنا  نم  ةدـيدج  ةـيلاضن  ةـقيرطو  ةادأو  ةليـسو  ذـختي 
تناـكو ىــصقألا  ةـضافتنا  تءاـج  كـلذ  دـعبو  هرخآ ، ىلإ  دوـنج  نئاـمك  ىلإ  تروـطت  كـلذ  دــعبو  ةيبعــشلا ، ةــيديلقتلا  ةطيــسبلا  ةــيلاتقلا 

ريض يأ  دجوي  الو  عدبي  ةلحرم  لك  يف  ينيطـسلفلا  بعـشلا  اذكه  خيراوصلا ، مدختـسن  انبورح  لك  يف  نآلاو  ةيداهـشتسالا ، تايلمعلا 
ةيـــضقلا اــهب  رمت  يتــلا  فرظلا  ةــعيبط  عــم  مهتمواــقم  نوــل  مئاوــي  هــنأ  ينيطـــسلفلا  بعـــشلا  ءاــنبأ  ةزيم  نــم  اذـــه  لــب  كــلذ ، يف 

لاــضنلا اذـــه  لــكو  تــالاحلا ، هذـــه  لــك  ىعرت  يتــلا  يه  ةينيطـــسلفلا  لــئاصفلا  ايبلـــس ، سيلو  يباـــجيإ  ءيـــش  اذـــهو  ةينيطـــسلفلا ،
، مهناوخإ فلخ  يه  ةينيطـسلفلا  لئاصفلا  دـجت  رهظي  مسا  يأ  وأ  دوسألا  نيرع  يمـس  وأ  نينج  ةـبيتك  يمـس  ام  ءاوس  ينيطـسلفلا 



نع لزعمب  هـب  زتـعنو  هـب  رخفن  نـحنو  ينيطــسلفلا ، بعــشلل  خــيراتو  ثرإ  يه  لــالتحالا  دــض  ةــيقدنب  لــك  حــضاو  لكــشب  لوـقن  نـحن  اــننأل 
ام لكب  ضيغبلا  لـالتحالا  اذـه  هجاوي  نم  لـك  معدـنو  حالـسلا  عفري  نم  لـك  معدـن  نحن  .اـنقيرط  اذـهو  اـنجهن  اذـه  همعدـنو ، تايمـسملا 

.ءيش لكبو  ةاعدلا  لكبو  تاربخلاب  مهمعدنو  حافكلاو  ةيلاضنلا  قرطلا  لكو  حالسلاو  لاملاب  ةوق ، نم  انيتوأ 

؟ دحوم ينيطسلف  شيج  يف  ةينيطسلفلا  لئاصفلا  بوذتس  ىتم 
ةمواقملا نأ  ىلع  عمجم  ابيرقت  هلك  نآلا  ينيطسلفلا  انبعـش  نإ  كل  لوقأ  انأ  نكل  ةقدب ، ىتم  هنع  ةباجإلا  الهـس  سيل  عوضوملا  اذه 
تاـماحتقا لـثم  لـالتحالا  اذـهل  ضراوـع  نم  ملاـعلا  هنع  ثدـحتي  اـم  لـك  نحن  لـالتحالا ، اذـه  ءاـهنإل  لوـألا  مث  لوـألا  مث  لوـألا  راـيخلا  يه 

هذه يه  اذه  لالتحالا  كولس  لكو  ضرألا  ةرداصمو  تويبلا  مدهو  راجشألا  عالتقاو  ىرسألاو  تاءادتعالاو  كرابملا  ىصقألا  دجسملا 
تلق انأو  لالتحالا ، اذه  ةلازإ  نم  لقأ  لبقن  نحن ال  لالتحالا ، وه  ضراوعلا  هذه  ساسأو  ءالبلا  لك  ساسأ  لالتحالا ، همسا  ضرمل  ضراوع 
لثم بوعـشلا  تلتحا  يتـلا  لودـلا  ةوـقو  رمع  يفو  تلتحا  يتـلا  بوعـشلا  رمع  يف  بارـس  ةـلودو  مْـهو  ةـلود  هذـه  نإ  حـضاو  لكـشب 

.اهتوربجو اهرامعتسا  ىهتناو  ةوقلا  نم  ةفعاضم  فاعضأب  ليئارسإ  قوفت  يتلا  لودلا  هذه  لكو  اكيرمأو ، ايناطيربو  اسنرف 
زع هللا  نأـب  زيمتن  سكعلاـب  لـب  ءاـطعلاو ، ءادـفلاو  ةيحـضتلا  يف  بوعـشلا  هذـه  نم  بعـش  يأ  نم  لـقأ  انـسل  ينيطـسلف  بعـشك  نحن 

لئاسوب عدبن  ةَّرم  لك  ةزيم  انيدل  اننأل  كلذل  .مالـسلاو  ةالـصلا  هيلع  لوسرلا  ىرـسم  يف  ةكرابملا  ضرألا  هذـه  يف  انَّصخو  انفَّرـش  لجو 
ىتح حافكلاو  يداهجلاو  يلاضنلا  راوشملا  لصاونس  لجو ، زع  هللا  نذإب  ءاضيبلا  ةيارلا  عفرن  نل  اننإ  حضاو  لكـشب  لوقن  نحنو  ةيلاضن ،

.نيطسلف لك  ريرحت 

؟ فلملا اذه  لوح  هفرعت  نأ  ةيبرعلا  بوعشلاو  يرئازجلا  بعشلا  ىلع  بجي  يذلا  ام  ىرسألا  فلم  لوؤسمك  لاؤس ، رخآ 
رصانلا دبع  خألا  نوجسلا ، لخاد  ةنـس  نآلا 43  ىـضمأ  يثوغربلا  انوخأ  ريـسأ  اندـنع  نحنف  تايولوألا ، ىلوأ  ىرـسألا  فلم  نأ  كش  الوأ ال 

ريـسأ نـم 800  رثـكأ  كاـنه  ةينويهـصلا ، نوجــسلا  لـخاد  نـآلا  اـماع  نـم 25  رثـكأ  نوـضمي  ريــسأ  ةـئم  نـم  رثـكأ  دــجويو  اـماع ، ىـسيع 32 
.رومألا نم  هرخآ  ىلإ  ةنس  فالآ  ةعبرأ  مهضعبو  ةنس  فالآ  ةثالث  ةايحلا ، ىدم  نوموكحم  مهلك  ينيطسلف 

ماـيقلاو كـلذ  قيقحت  ىلع  لـمعلاو  مهتيرح  لـين  وه  ىرـسألل  لوـألا  بلطملا  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  ةـمألل  اـنتلاسر  حـضاو  لكـشب  لوقن 
ةالــصلا هـيلع  لوــسرلا  لوــقي  اــمك  هـلهأ  يف  اــيزاغ  لخ 

ــَ
ف نـمو  ازغ  دــقف  اــيزاغ  زَّهج  نـم  هـنأ  كــش  ــال  اــيناث  هاــجتالا ، اذــه  يف  بجاولاــب 

عراـشلا يف  هدـالوأب  يقلُي  عمتجملا  لـخاد  يف  ايبلـس  اـجذومن  ديهـشلا  وأ  ريـسألا  ةـلئاع  نوكي  نأ  لواـحي  لـالتحالا  ازغ ، دـقف  مالـسلاو ،
بجيف انيف ، دحاو  لك  ةمارك  نم  يه  سانلا  ءالؤه  ةـمارك 

ُ
انل  ةبـسنلاب  نحن  ّبدو ، ّبه  نم  لكل  ةـجاتحم  هتجوز  نوكت  نأو  نوملعتي ، الف 

ةيبرعلا ةـمألا  لوـسرو  اـنلوسر  ىرــسم  لـجأ  نـم  تَّحــض  يتـلا  ةـميركلا  ةـفيفعلا  رــسألا  هذـه  ةــلافكو  لـفكت  هاـجت  اـنبجاوب  اـضيأ  ماـيقلا 
.ةيمالسإلاو

: ةريخأ ةملك 
ةطبار يه  ةـــقيرعلا  ةـــلودلا  هذـــهو  بعـــشلا  اذـــه  عــم  اــنطبرت  يتــلا  ةزيملاو  رئازجلا ، بعـــشو  رئازجلا  ظـــفحي  نأ  لـــجو  زع  هللا  لأـــسأ 

هذه ىلع  مثجي  ناك  يذـلا  ضيغبلا  مرجملا  يـسنرفلا  لالتحالا  ةاناعم  ةـطبار  ىحرجلا ، ةـطبار  ىرـسألا ، ةـطبار  مدـلا ، ةـطبار  ءادهـشلا ،
رئازجلا نإ  لـيق  اـمكو  ةـملكلا ، هـينعت  اـم  لـكب  ةــمواقم  يه  نوـكت  ةــمواقملا  نأ  رئازجلا  بعــش  يف  اـنلهأو  اـنناوخإ  دِــعن  نـحنو  ضرـألا ،

.هللا نذإب  ابيرق  رئازجلا  ُلالقتسا  لمتكي  يكل  نيطسلف  لالقتسا  قيقحت  عيطتسن  نأ  لجو  زع  هللا  لأسأ  صوقنم ، اهلالقتسا 


	خلال حوار مع جريدة الشروق الجزائرية
	جبارين: شعبنا يجمع على أن المقاومة هي الخيار لإنهاء الاحتلال

