الجنراالت وإسماط النسر العربً ( ) 3 -1
بملم  :رائف دمحم الوٌشى
 5أغسطس 2012

ظهر النسر العربً ٌحلك بموة فً سماء العالم بظهور جمال عبد الناصر  ،كان الطائر ٌنبأ عن لوة واعدة ٌتحسب لها العالم بسبب
توافر كل العوامل التً تضمن صعوده  ،فمد كانت هنان وحدة الدٌن واللغة والجغرافٌا والتارٌخ ومصادر الثروة والتمدم  ،لم ٌكن
ٌنمصه نالص  ،جاء المحرن فضغط على مفتاح التشغٌل لت لن العوامل فنهض الشعب العربً على لدمٌه واستٌمظ من غفوته ..
صعد النسر العربً  ،كان جناحه األٌسر فً الجزائر وجناحه األٌمن فً العراق وللبه ٌضخ بموة فً مصر ..
 1956فً
تنبه الؽرب على الفور لموة هذا النسر  ،كانوا ٌعرفون أن محركه ٌتمرتس فً الماهرة  ،بذلوا ألصى جهدهم فً صٌؾ
ولؾ نموه بإلؽاء تموٌل السد العالً  ،رد علٌهم عبد الناصر بتأمٌم المناة  ،أدخلوه بعد أربعة أشهر فً حرب ثالثٌة ظالمة  ،خرج منها
منتصرا  ،رد علٌهم بالتصعٌد فً الجزائر وتكلل العمل بالنجاح التام  ..أدخلوه فً الٌمن إلشؽاله وجاءت ضربتهم فً ، 1967
أمضى المارد العربً ثالث سنوات وعاد بموة أكثر مما كان  ..احتاج هتلر لتولٌؾ ألمانٌا على لدمٌْها إلى عمدٌن من الزمان وكان فً
حالة سالم  ،هاهو عبد الناصر فً ثالث سنوات وشهرٌن ٌنهض وٌصبح ألوى مما كان رؼم اإلشؽال فً حرب استنزاؾ ملتهبة  ،بل
وٌملل من حجم الفجوة العسكرٌة التً كانت بٌنه وبٌن إسرائٌل لبل تلن الحرب ..
كان البد من رحٌله من الداخل بعد أن فشلوا فً ذلن عبر الحروب  ،تكفل فنجان المهوة فً فندق هٌلتون التحرٌر
أهم أفراد الطابور الخامس  ،أطلك سمومه على الملب النابض فتولؾ عن الضخ ..

والذي صنعه أحد

كان من الملفت للنظر أن الجناحٌن األٌمن واألٌسر ٌعمالن بكامل طالتٌْهما لسد الفراغ الذي حدث فً الماهرة  ..كان الجناح األٌسر هو
األكثر كفاءة ولرٌب الشبه للملب الذي تولؾ فً الماهرة  ،شاب الجناح األٌمن أنه كان انفعالٌا  ،وٌتعجل النتائج  ،وال ٌجٌد المناورات
لتفادى الضربات  ،وٌأخذ لراراته الخطٌرة وهو فً لمة انفعاله  ،ورافك الطائر بصفة عامة أخطاء فً ملؾ حموق اإلنسان  ،ربما
بسبب خوؾ لادته من التربص الخارجً بمصٌر بالدهم ..
احتاج الغرب لعدة سنوات إلٌجاد وسٌلة تصلح للخالص من الجناح األٌسر  ،لمد وجدوا سٌنارٌو الخالص من عبد الناصر ٌصلح
للتطبٌك فً الجزائر  ،فماموا بالتنفٌذ فً أول فرصة أتاحها لهم المدر ..
بمى العراق وحٌدا  ،كان من الٌسر إسماطه بتورٌطه فً حرب دامٌة لثمان سنوات عن طرٌك صبٌانهم فً المنطمة  ،خرج منها
مفلسا وكان ٌترنح كالحٌوان الجرٌح  ،أدخلوه فً مشكلة أخرى فً الكوٌت  ،وكان من السهل لألسباب الذي ذكرناها عن ضعفه أن
ٌأكل الطعم واحدا بعد اآلخر  ،عالجوه برصاصة الرحمة فً  ، 2003لمد سٌطر جنراالت أمرٌكا على العراق منذ هذه اللحظة ..
أمضت المٌادة الجدٌدة فً الجزائر سنوات وهى تحاول أن تبنى  ،لكن جنراالت فرنسا من وراء الستار كانوا ٌعٌمون عملها  ،وصل
األمر إلى اختفاء الخبز وتجوٌع الشعب بنهب ثروته من طرؾ الجنراالت  ..أدركت المٌادة الجزائرٌة الجدٌدة أن المواجهة مع
جنراالت فرنسا ستكون خاسرة بسبب سٌطرتهم على ممالٌد األمور ..

أعلنت المٌادة هنان عن إجراء انتخابات  ،بل إنها مهدت إلى لٌام ثورة تصحٌحٌة لتسلٌم السلطة إلى الشعب  ..فاز نواب الشعب فً
انتخاباتهم  ،فمام جنراالت فرنسا بانمالبهم  ..مضى على انمالبهم عشرون عاما لكنهم مازالوا ٌسٌطرون على ممالٌد الحكم  ،صحٌح
ٌختفً من ورائها
أن هنان رئٌسا للبالد ٌسمى عبد العزٌز بوتفلٌمة  ،لكن العارفٌن باألمور ٌدركون أنه ال ٌزٌد عن كونه ستارة
الجنراالت ..
لمد تشابهت حالة مصر والجزائر فً الخالص من لٌادتٌْهما الرشٌدتان وهذا أوال  ،كما تشابهت الحالتان فً نهضة الشعب واختٌار
نوابه وهذا ثانٌا  ،لكننً كباحث وبكل أسف أكاد أجزم أن مصر ممبلة على التشابه للمرة الثالثة مع الحالة الجزائرٌة  ،وهى سٌطرة
جنراالت الغرب على ممالٌد األمور فً الماهرة  ..سنخصص هذه الدراسة للتركٌز على الحالة الجزائرٌة  ،لعلها تنٌر لنا الطرٌك كً
نتجنب الولوع فٌما ولع فٌه أشماؤنا بالجزائر ..
حصلت الجزائر على استماللها عن فرنسا فً ٌولٌو من عام  1962بعد احتالل استمر  132عاما وعلى أثر ثورة شعبٌة مسلحة
بدأت فً نوفمبر  1954وخلفت وراءها أكثر من ملٌون ونصؾ الملٌون من الشهداء ودمار هائل بالبالد  ..تولى الحكم فً سبتمبر
 1962عباس فرحات عمب االستمالل وهو من لادة جبهة التحرٌر الوطنً  ،ظل لمدة عام فً سدة الرئاسة حتى أنتخب أحمد بن بٌال
فً سبتمبر 1963لمدة خمس سنوات ..
لاد لائد الجٌش هوارى بومدٌن فً ٌ 19ونٌو  1965انمالبا عسكرٌا أطاح بأحمد بن بٌال وأحكم لبضته على البالد فكان رئٌسا للدولة
ورئٌسا لمجلس لٌادة الثورة ورئٌسا للوزراء ووزٌرا للدفاع ..
لوٌت المؤسسة العسكرٌة فً عهد هوارى بومدٌن  ،كان جهاز المخابرات العسكرٌة هو ألوى أسلحة تلن المؤسسة حٌث كان ٌُخشى
عرؾ عنه من وأد أي معارضه داخلٌة فً مهدها  ،إلى هذا الجهاز ٌرجع الفضل فً اإلطاحة
منه داخل الجزائر وخارجها لما ُ
بالرئٌس المورٌتانً األسبك معاوٌة ولد داده بسبب انحٌازه إلى المؽرب فً لضٌة الصحراء الؽربٌة حٌث كان – ومازال – العداء
التارٌخً هو المسٌطر على العاللة المؽربٌة الجزائرٌة ..
لم ٌكن الغرب ساذجا كً ٌترن هاتٌن الحالتٌن – نمصد فً مصر والجزائر  -لتحمما نهضة صناعٌة كبرى وغٌر مسبولة فً تارٌخ
المنطمة مع معدالت تنمٌة التصادٌة ضخمة  ،وتطوٌر شامل فً التعلٌم والصحة  ،وتحمٌك اكتفاء ذاتً فً الغذاء  ،وجٌش لوى مع
بداٌة دخول فً المجال النووي  ،لمد كان التدخل الجراحً المباشر هو الحل األمثل بعد أن فشل فً تطوٌعهما ..
لمد ذكر أنطونى إٌدن رئٌس وزراء برٌطانٌا فً منتصؾ خمسٌنات المرن الماضً فً مذكراته أنه أصدر أوامره إلى أجهزته األمنٌة
بوضع خطة الؼتٌال جمال عبد الناصر  ،كان السبب هو خروجه عن السٌطرة البرٌطانٌة ومحاوالته العدٌدة لصناعة المرار المصري
من الماهرة ولٌس من العواصم الؽربٌة  ..أما فً الجزائر  ،فكثٌرا ما كان الزعٌم هوارى بومدٌن ٌذكر فً لماءاته مع مواطنٌه بأنه
ٌحلم بأن تكون الجزائر هً ٌابان الشرق األوسط ..
لمد تعرض الرئٌس بومدٌن إلى مرض ؼامض فً نوفمبر  1978وسافر إلى اإلتحاد السوفٌٌتً سرا للعالج منه وفشل األطباء هنان
فً معرفة حمٌمة المرض ومعهم أشهر أطباء العالم فً هذا التخصص وكان طبٌبا سوٌدٌا  ،وما زال أطباء العالم حتى هذه اللحظة
ؼٌر لادرٌن من معرفة ما تعرض له جسد الرئٌس بومدٌن الذي رحل إلى العالم اآلخر فً  27دٌسمبر  1978عن عمر ٌبلػ السابعة
واألربعٌن ..
ال ٌجب أن نفصل ما حدث لبومدٌن عما حدث لبل شهر من مرضه  ،عندما عاد مبعوث جزائري من المؽرب برسالة من ملكها
الحسن الثانً إلى الرئٌس بومدٌن ٌمول فٌها له " إذا لم نتمابل هذا العام فلن نتمابل مرة ثانٌة أبدا " ..
إن الٌد التً امتدت إلى جسد جمال عبد الناصر فً مصر  ،هً نفسها الٌد التً امتدت إلى جسد هوارى بومدٌن فً الجزائر ،
والوسطاء من أفراد الطابور الخامس فً الحالتٌن هم من لاموا بالتنفٌذ ..
لمد احتدم الصراع بٌن أفراد المؤسسة العسكرٌة فً الجزائر عمب وفاة بومدٌن  ،لكن المخابرات العسكرٌة بمٌادة الجنرال

لاصدي

مرباح حسمت المولؾ واختارت العمٌد الشاذلً بن جدٌد  -لائد المنطمة الؽربٌة العسكرٌة  -فً ٌناٌر  1979لٌكون خلفا لبومدٌن ..
كان ٌُعرؾ عن الشاذلً بن جدٌد بأنه خجول ومن مؤٌدي سٌاسة هوارى بومدٌن  ،لكنه كشؾ – بعد أن سٌطر على ممالٌد األمور –
فً الحالتٌن المصرٌة والجزائرٌة
عن مٌوله اللٌبرالٌة وبدأ فً التخلص من الضباط الموالٌن لهوارى بومدٌن  ،وٌا لتكرار األلدار
وكأنها نسخا كربونٌة !! ..
دفع الشاذلً بن جدٌد بضباط ما ٌُطلك علٌهم بـ " جنراالت فرنسا "  ،هم أولئن الضباط الجزائرٌون الذٌن خدموا فً الجٌش الفرنسً
ضد بنً وطنهم ثم انضموا إلى جٌش بالدهم  ،إما عندما الحت بوادر النصر أو بعد استمالل البالد ..
لمد شهدت معظم ثمانٌنات المرن الماضً أكبر عملٌات الفساد فً الجزائر وسٌطر جنراالت فرنسا على كل مجاالت الحٌاة فً الجزائر
وخاصة االلتصادٌة ..
لمد صرح عبد الحمٌد اإلبراهٌمً – وزٌر تخطٌط فً الفترة  1984 / 1979ورئٌس وزراء فً الفترة  1988 / 1984وخبٌر
التصادي دولً معروف بنزاهته واحترافه  -وفى أكثر من مكان أن جنراالت فرنسا فً الجزائر نهبوا  26ملٌار دوالر فً النصف
األول من ثمانٌنات المرن الماضً فمط  ،وأنهم تماسموا التصاد البالد بٌنهم  ،فمد كان هنان جنرال الستٌراد األرز  ،وآخر الستٌراد
الممح  ،وثالث الستٌراد السٌارات  ،ورابع الستٌراد مواد البناء  ،كانوا ٌحددون أسعار تلن السلع بما ٌحمك لهم ملٌارات من
الدوالرات كهامش ربح ..
النتٌجة الطبٌعٌة إذن لما كان ٌجرى هو تولؾ المصانع التً بُنٌت فً عهد بومدٌن  ،واعتماد االلتصاد الجزائري كلٌا على االستٌراد
بدال من التصنٌع  ،وتراجع معدالت النمو  ،وضعؾ الخدمات الممدمة للمواطنٌن  ،واختفاء فرص العمل  ،واحتمان اجتماعً شدٌد بٌن
المواطنٌن ٌنم عن ٌأس نتٌجة لما ٌجرى من فساد مدعوم باألمر الوالع المستند على الموة العسكرٌة ..
بدأ التٌار اإلسالمً فً الظهور بمجرد شعوره بحاالت الفساد  ،كان هذا الظهور مبكرا وتحدٌدا فً  12نوفمبر  ، 1982فمد تجمع
اآلالؾ من المعتصمٌن فً الجامعة المركزٌة بالعاصمة وطالبوا الشاذلً بن جدٌد برفع الظلم عن الشعب والمضاء على الفساد
وتحصٌن المجتمع من إفرازات الؽزو الثمافً الؽربً ..
على أثر ظهور التٌار اإلسالمً ظهرت الحركة البربرٌة فً مناطك المبائل  ،وهى حركة تدعو إلى اعتماد اللؽة األمازٌؽٌة كلؽة
رسمٌة بجانب العربٌة ..
لم تكن واشنطن بعٌدة عما ٌجرى فً تلن األولات فً الجزائر  ،كانت زٌارة جورج بوش مدٌر وكالة المخابرات المركزٌة فً العام
 1982للجزائر وخطابه فً كلٌة الشرطة حٌث ذكر أن الخطر الحمٌمً الذي ٌواجه الجزائر ٌتمثل فً لٌبٌا والتٌار اإلسالمً ..
واصلت األمور فً التدهور  ،خاصة بعد أن شعر الشعب الجزائري أن الشاذلً بن جدٌد لٌس هو المسٌطر على دفة الحكم فً البالد
بل جنراالت فرنسا الذٌن أتى هو بهم  ،فمد أكلوا األخضر والٌابس وجعلوه دمٌة أمام شعبه ..
اندلعت فً البالد ثورة شعبٌة فً  5أكتوبر  1988سماها بعض المرالبٌن بـ " خرٌؾ الؽضب " وسماها البعض اآلخر بـ " ثورة
الخبز "  ،تساءلت حٌنها الشعوب العربٌة فً ألطارها باندهاش عما ٌحدث فً دولة بترولٌة من المفترض فٌها أن ٌعٌش المواطن فٌها
فً ٌسر نظرا للعائد الذي تجنٌه البالد ..
فً سبتمبر  1988ولبل شهر من
كان الملفت للتولؾ والتأمل أن الشاذلً بن جدٌد هو نفسه من م ّهد وبتخطٌط مسبك لتلن الثورة
حدوثها  ،جاء ذلن كرد فعل من جانبه على سٌطرة جنراالت فرنسا المدعومٌن بالموة العسكرٌة وتأٌٌد الؽرب المطلك لهم مما دعاهم
إلى التعامل معه وكأنه ؼٌر موجود  ،لمد دعً بن جدٌد الشعب الجزائري فً التارٌخ المذكور إلى الثورة على حاكمٌه والتخلص من
ظلمهم  ،وهو ما فهمه الشعب الجزائري الذي كان رهٌنة مع بن جدٌد فً ٌد جنراالت فرنسا ..

إذن لامت ثورة الخبز وتعامل معها جنراالت الجزائر بكل عنف ولتلوا خاللها أكثر من خمسمائة من المواطنٌن  ،وخرج بن جدٌد
حرن ما ًء راكدا ً اعتمد علٌه فً لراراته التً تلت ذلن ..
من األزمة رابحا ألنه َّ
لمد أدرن الشاذلً بن جدٌد ولبل ثورة الخبز أنه أمام أربع ملفات شائكة  ،وفهم أن هذه الملفات تتداخل فٌما بٌنها بصورة معمدة ،
واعترؾ أمام نفسه بأنه ؼٌر لادر على التعامل معها  ،فلجأ إلى تسخٌن الشارع المتهٌئ للتحرن  ،وكان له ما أراد ..
لبل أن نخوض فً المرارات المصٌرٌة التً اتخذها الرئٌس الشاذلً بن جدٌد  ،البد أن نتعرف أوال على تلن الملفات األربعة التً
حركت عمل بن جدٌد واعترف أمام نفسه – وهذه سابمة البد أن ٌحسبها له المثمف العربً – أنه غٌر لادر على الحل فاتجه إلى
شعبه ٌضع على أكتافه كل األحمال :
كان الملف األول هو سٌطرة جنراالت فرنسا على ممالٌد السلطة والثروة فً البالد  ،ولد تحدث عنها الشارع الجزائري بصورة سببت
جرحا عمٌما للشاذلً بن جدٌد ..
وكان الملف الثانً هو األزمة االلتصادٌة الطاحنة التً تعصؾ بالشارع الجزائري بعد أن أكل الفساد األخضر والٌابس فً البالد ..
وكان الملف الثالث هو التٌار اإلسالمً الذي ٌبدو أنه ٌمشى بخطوات ثابتة كأمل للشارع الجزائري المشتاق لمدومه  ،ربما كخالص
لما ٌجرى فً البالد من فساد وتؽرٌب فاحشٌْن للمجتمع الجزائري ..
وكان الملف الرابع هو ما ٌحدث فً مناطك المبائل من استنهاض للروح األمازٌؽٌة  ،مع ما لد ٌلً ذلن من تدخالت خارجٌة لد
تعصؾ بالنسٌج الجزائري الواحد ..
فً  29أكتوبر  1988وبعد أٌام من ثورة الخبز أعلن الرئٌس الشاذلً بن جدٌد عن نٌته فً إجراء تعدٌل دستوري بالبالد  ،لكنه لبل
إجراء هذا التعدٌل لام بخطوة إستراتٌجٌة كبٌرة وذات داللة  ،كأنه كان ٌوجه بها الشارع الجزائري لما ٌجب أن تكون علٌه األحداث
المادمة  ..لمد اتخذ بن جدٌد لرارا بعزل بعض رموز الفساد فً الجزائر  ،كان من ألوى هؤالء المعزولٌن دمحم شرٌؾ مساعدٌه
مسئول األمانة العامة فً جبهة التحرٌر الوطنً الحاكم  ،وكذلن الجنرال األكحل العٌاط رئٌس المخابرات العسكرٌة ..
فً  23فبراٌر  1989صوت الشعب الجزائري فً استفتاء عام لصالح التعدٌالت الدستورٌة التً الترحها بن جدٌد  ،تركزت تلن
التعدٌالت فً عدة نماط وهى أن اللؽة الرسمٌة للبالد هً اللؽة العربٌة  ،وأن مهمة الجٌش تنحصر فً صون استمالل البالد والدفاع
عن سٌادته  ،وأن اإلسالم هو الدٌن الرسمً للبالد  ،وأن الشعب له الحك فً تشكٌل األحزاب المختلفة ..
تكونت على أثر الموافمة على التعدٌالت تلن الدستورٌة الجدٌدة الكثٌر من األحزاب  ،بلغ عددها ما ٌمرب من ستٌن حزبا من
مختلف التٌارات السٌاسٌة  ،كان أهم تلن األحزاب هً ما ٌلً :
* الجبهة اإلسالمٌة لإلنماذ  :تحمل مٌوال سلفٌة وٌتزعمها د .عباس مدنً ولد تكونت فً مارس .. 1989
* جبهة الموى الموى االشتراكٌة  :حركة بربرٌة علمانٌة بمٌادة حسٌن آٌات أحمد وهو أحد لٌادات جبهة التحرٌر الوطنً ولد عاد من
المنفى بعد أن رأى بعض األمل ..
* حركة النهضة اإلسالمٌة  :وهى تٌار لإلخوان المسلمٌن المحلٌٌن بمٌادة عبد هللا جاب هللا ..
* حركة المجتمع اإلسالمً وهى تٌار لإلخوان المسلمٌن الدولٌٌن بمٌادة محفوظ نحناح ..
* التجمع من أجل الثمافة والدٌممراطٌة  :هً حركة أمازٌؽٌة من مناطك المبائل بمٌادة سعٌد الساعدى .،
* حزب العمال  :وهو تٌار ٌحمل أفكارا ٌسارٌة بمٌادة السٌدة لوٌزة حنون ..
فً ٌ 12ونٌو  1990جرت أول انتخابات بلدٌة فً ظل التعددٌة الحزبٌة الجدٌدة  ،فازت فٌها الجبهة اإلسالمٌة لإلنماذ بعدد
بلدٌة من أصل  1541من إجمالً البلدٌات  ،وكذلن بعدد  31مجلسا من مجالس الوالٌات البالػ عددها  48والٌة ..
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طالب عباس مدنً على أثر على هذا االنتصار لجبهة اإلنماذ بإجراء انتخابات تشرٌعٌة  ،لمد برر مولفه بأنه ال ٌمكن الحدٌث عن
تعددٌة حزبٌة فً ظل برلمان ٌحتكره الحزب الحاكم وهو حزب جبهة التحرٌر الوطنً  ..لرر الرئٌس الشاذلً بن جدٌد بعد عدة أشهر

من تلن الدعوة إلى انتخابات برلمانٌة وحدد ٌ 27ونٌو  1991إلجرائها .
كان كل شًء ٌجرى فً الجزائر ٌدل على أن األمور تجرى فً الطرٌك السلٌم  ،ومن الطبٌعً حٌنئذ أن ٌتجدد األمل عند لطاعات
الشعب المختلفة بتعوٌض ما فات من نهب لثروات البالد ..
لم تكن الفئة الفاسدة الماكرة فً دوائر الحزب الحاكم وكوادر الجٌش من جنراالت فرنسا لٌرضوا بما تسٌر فٌه األحداث  ،فماموا
بإعادة توزٌع الدوائر االنتخابٌة فً البالد بطرٌمة ؼٌر عادلة كً تُحرم جبهة اإلنماذ من أي انتصار حتى لو ولؾ بجانبها الشعب ،
عندئذ دعت جبهة اإلنماذ اإلسالمٌة إلى الدعوة إلى إضراب عام ٌتم تنفٌذه فً  25ماٌو .. 1991
لبت جموع الشعب نداء اإلضراب العام الذي دعت إلٌه الجبهة اإلسالمٌة لإلنماذ  ،لامت السلطات األمنٌة التً ٌسٌطر علٌها الجنراالت
فً ٌ 4ونٌو باعتمال عباس مدنً وكذلن الرجل الثانً فً الجبهة على بلحاج  ،ثم صدر فً حمهما حكم بالسجن لمدة  12عاما  ،تم
على إثر ذلن تأجٌل االنتخابات البرلمانٌة إلى  26دٌسمبر  1991فً المرحلة األولى وإلىٌ 16ناٌر  1992فً المرحلة الثانٌة ..
فً  26دٌسمبر  ، 1991كانت الجزائر كلها على موعد مع الحدث الكبٌر الذي ٌخشاه كل لادة الشرق األوسط  ..فً هذا الٌوم لاد
الرجل الثالث فً الجبهة اإلسالمٌة لإلنماذ عبد المادر حشانى – اغتاله جنراالت فرنسا فً نوفمبر  - 1999حركته إلى نصر مبٌن ،
ففً تلن الدورة األولى من تلن االنتخابات حصلت الجبهة على  188ممعدا من مماعد البرلمان البالغ  380ممعدا  ،تلتها جبهة
الموى االشتراكٌة التً حصلت على  25ممعدا  ،ثم جبهة التحرٌر الوطنً التً حصلت على  16ممعد ..
لمد جرت االنتخابات البرلمانٌة فً دورتها األولى فً هذا الٌوم المذكور على أروع ما ٌكون من تعاون حضاري بٌن جمٌع أطٌاؾ
الشعب  ،لمد صمم بن جدٌد على إنجاح هذا العرس الدٌممراطً  ،ولد أضحت فٌه الجبهة اإلسالمٌة لإلنماذ على مرمى حجر من ممالٌد
الحكم فً البالد  ،أصبحت الدورة الثانٌة التً كانت ستجرى فً ٌ 16ناٌر  1992مجرد تتوٌج لنصر حاسم ٌنتظره الشعب
الجزائري..
فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن الحالة التً آلت إلٌها الجزائر  ،علها تنٌر لنا الطرٌك  ،فال نمع فٌما ولع فٌه
أشماؤنا هنان  ،فإلى اللماء ..
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