
 تقریر حول اللقاء الذي جمع بین ممثلین من المجتمع المدني و

 اللجنة األمنیة برئاسة اللواء شریف عبد الرزاق والسید والي والیة غردایة

 

-عل طلب لقاء  االتفاقنظرا للمجھودات المتواصلة من طرفتنسیقیة جمعیات األحیاء والمجتمع المدني تم 
قائد الناحیة الرابعة السید شریف عبد الرزاق لرفع  مع-بكیرتحت إشراف رئیس األعیان السید قارة 

 غردایة. اللقاءاألمني الخطیر الذي شھدتھ بعض المناطق في والیة  باالنفالتالمیدانیة والمتعلقة  االنشغاالت
 بغردایة في مقر المقاطعة العسكریة أكتوبر 18یوم السبت  انعقد

ف عبد الحاج بكیر قارة بتقدیم الشكر للسید اللواء شری استھلھاصباحا  11:25بدأت الجلسة على الساعة 
 :ومباشرة أحال الكلمة إلى الرزاق وطاقمھ األمني, على استضافتھم

 لجعدي محمد رئیس جمعیة عوقبة:المتدخل األوال

والتعدیات التي یقوم بھا الطلبة عند مغادرتھم تحدث السید عن متوسطة الربیع بن حبیب حي بن سمارة 
التجاریة حي بن سمارة, وأشار بان كل الشكاوى المقدمة  لمدرستھم بحیث یرمون الحجارة على المحالت

للجھات المعنیة لم تؤتي أكلھا. ومن جھة أخرى نوه بأن ھناك متوسطة داخل مرماد ستدشن قریبا, نأمل أنھا 
 ستحل ھذا المشكل.

شریف عبد الرزاق قضیة فصل التالمیذ ال یمكن مناقشتھا نحن في جمھوریة ال نفرق بین مكونات اللواء 
 المجتمع الجزائري, ما علینا فعلھ ھو إرساء األمن وتطبیق خطة محكمة داخل وخارج المؤسسة.

 المتدخل الثاني إتبیرن براھیم

بین اللجنة األمنیة و المجتمع المدني, أنا متفائل جدا وممتن بھذا اللقاء الفرید من نوعھ والذي جمع  -
 ھكذا یمكن أن ننقل إلیكم ما یجري في الساحة من شخص عایش المیدان.

لكن صاروا یفقدون الثقة  بتھدئتھم یومیا  نقوم ر, نحن انفجد طالت والشباب على حافة االاألزمة لق -
 .نطلب منكم ھذه المرة أن یأخذ األمر بحزم بمعاقبة المجرمین المعروفین فینا وفي الدولة لذا

 في األزمة كما الحظناه من التنسیق المحكم في شبكات التواصل اإلجتماعي. طرف ثالثھناك  -
 بین شارع عین لوبو وسوق الحطب. ني توزیع غیر عادل وغیر منطقي, مثالالتوزیع األم -
 جرام في غردایة المخدرات السرقة.صناعة اإلبران كمخبر لالحاج مسعود وحي المجاھدین یعت -
 أین المسروقات التي سرقت باألطنان في حي الثنیة والحاج مسعود .... -

مالحظة یدخل حمو عبد هللا وموسى حاني متأخرین بنصف ساعة ُیسمع كولونال عسكري یتمتم بصوت 
 خافت یبدي اشمئزازه من ھذا الدخول المتأخر.

الشباب وأنا قد زرت  بعض األحیاء أمس في شعبة  تھدؤونالسید اللواء شریف عبد الرزاق قلت بأنكم 
غردایة التي كانت مثاال للتعایش معروفة  أصحبتكیف النیشان القرطي الحظت التخریب من الطرفین ؟...



ھذا الطرف ال یحق لھ أن طرف ثالث ...اآلن كل العالم یتحدث عنا ...تقولون بقیمھا لدى القریب والبعید
یحاول أن یقوم  -المالكیة -طرف اآلخر... الاألمر ان نطرده بالقوة سنطرده ىیعیش في غردایة وإن اقتض

. نحن سنقوم بخطة امنیة محكمة وكامیرات المراقبة قریبا  انتم ساعدو العمل حاولوا التنسیق فیما بینكمبنفس 
ولم نحرز  اقتضى األمركل الطرق السلمیة وإن بباقي, سنحاول ..وعلیان الالقوات األمنیة ووعوا الشباب

ال تدفعونا إلى فالتاجر السیاحة الحریات الشخصیة .... سنرفع حالة الطوارئ حینھا سیخسر الجمیعتقدم 
 ھذا الخیار.

 لي مرافق مدیر االمن الوطني قضیة حرق الشاحنتین في بریان یعتبر أمر خطیر فكیف یعقل أن تحرق
 ل التي أستعملھا في فض النزاع.الوسائ

 المتدخل الثلث حمو عبد هللا.

تحدث عن الكشافة والبرامج الترفیھیھ التي قاموا بھا في الصائفة, أشار إلى أھمیة العنایة باألطفال والشباب 
من كافة بلدیات الوالیة منھا  شاب تقریبا 1200البرنامج تكفل ب . وكیف یمكن أن نجنبھم ھذه المشاكل

 عة متلیلي ...القرارة.منی

سنقوم بوسعنا كل ما یصب في حب الجزائر ووحدتھا فنحن معكم قدموا لنا برامجكم ونحن  السید الوالي
 في مساعدتكم. 

حمو عبد هللا المؤسف في الرحلة التي قمنا بھا ھو تعرض حافلتنا إلى الرشق بالحجارة في حي عین لوبو 
 والمناوشات التي وقعت في بومرداس

حادثة عین لوبوا لم السید الوالي نحن تابعنا االمر بجد في حادثة بومرداس أین تدخل الدرك الوطني إال أن 
 تصلني.

 أعرف القیم الكشفیة وأحترمھا جیدا. 1965-1962السید اللواء شریف عبد الرزاق أنا كنت كشفي من 

 المتدخل الرابع فخار داود بن عیسى 

جمیع السلطات على ما قامت بھ من أعمال تخص سور مقبرة الشیخ عمي  أنا ممثل المسجد العتیق نشكر
بر من نبش ابطریقة یمنع كل المعتدین على المق حمایة المقابر بناء السورسعید, نناشدكم مرة أخرى أن 

 لم ترمم. 2008من  كذلك . مقبرة إمحراصوالمساجد للقبور وحرق للمیضأة

باألموات كما تتكفل باألحیاء أن شخصیا أسدیت تعلیمة لرؤساء البلدیات  السید الوالي الدولة الجزائریة تتكفل
 إال أنني قلت لھم أن یبحثوا عن مقاول آخر. ھناك مشكلة في المقاوللتقوم بأشغال الترمیم صحیح أن 

 المتدخل الخامس خبیطي نوردین

لطالما اشتكینا من المجرمین من سرقة ومخدرات من قبل األحداث لكن  نحن في مقاطعة باعیسى و علوان
 . األمر لم یأخذ بجد ووقع ما كنا نخشاه



في أمیركا وحتى في ھناك مجرمون السید اللواء شریف عبد الرزاق ال معنى للدرك والشرطة إن لم یكن 
 سنا بدعا من البشر, لفسراق ومجرمون ھناك السعودیة 

تحدثنا عن األمن النوعي أمس ال تدخل اللواء متحدثا إلى السید قارة  باألمن النوعي نطالبخبیطي نحن 
أكتوبر طلب مجلس  16, وھنا ننوه بأن اللقاء الذي جمع بین الكرثي واللجنة االمنیة یوم فیھ نكرر النقاش

 الكرثي تقلیص القوات األمنیة واستبدالھا باألمن النوعي كقوات تنتشر بزیھا المدني.

ال تقل ُیقاطعھ اللواء قائال لھ  ...یومین من قبل عندما انسحب األمنخبیطي استرسل في كالمھ قائال فمثال 
رمو قارورة مولوتف داخل أمس في اللیل ..واصل... خبیطي  إنسحاب وإنما ھناك مشكال في جھاز األمن

إال في اللیل وتوف وكیفیة انھا ال ُترى معھد .. اللواء حاول أن ُیمیع القضیة بشرحھ للتركیبة الكیمیائیة للمول
 وأسدى لھ تعلیماتبعدما تصل إلى ھدفھا ثم توجھ إلى مدیر األمن الوالئی

للشاب الذي ُضرب بخنجر لیلة الجمعة ...خبیطي  المولوتوف ردة فعلقد یكون ھذا المدیر األمن الوالئي
 لیلة الخمیس.رمي المولوتوف وقع 

 

 المتدخل السادس بھدي حمو ممثل جمعیة التوزوز

والتوزوز مرات عدیدة نجد  حي التوزوز ال زال یتعرض لمشاكل یومیة...ھناك حاجز للدرك یفصل الضایة
ھذین الیومین ...اللواء انسحب كلیاو في الیومین السابقین  الدرك ال یأخذ المكان الذي ینبغي أن یكون فیھ

علت حرب كلنا نتجند شعبا ونظام ...لماذا جُ .. الجزائر عندما تدخل في عنھا  دثحالة استثنائیة ال نتح
...بھدي كل المجتمع المدني یتجند الخدمة الوطنیة لھذا السبب...الوالي عندى الفوضى ال المسلم و ال المترم؟

انت ال تتكلم مع  ..یتدخل الجنرال عبداوي .. لقد تحدثنا مع الدرك مرات عدیدة واقترحنا علیھم اقتراحات
الحاجز یستطیع منع ...بھدي  ھذا  الجندي ھناك طرق قانونیة في كیفیة التعامل مع الدرك علیك معرفتھا

...اللواء الكل نعم ؟..بھدي  الخمورھل تعلم منھم مستھلكي ....اللواء  تجار الخمور من التنقل بسھولة
ال یمكن وضع ...اللواء إضافة حاجز أمني یمكن ھل... بھدي عددھم وأسمائھم عندي قائمة كل المستھلكین

نقوم نحن كجماعة یقظة عددنا ثالثون یومیا ..بھدي البد من المجتمع المدني أن یتجند  في كل نقطة دركي
بحثنا ..اللواء أصحاب الخدمة الوطنیة الیمكن لھم اإللتحاق بمركز التسجیل في الضایة....وعن لحراسةبا

مشروع مركز فلم نجد..اقترحنا ثكنة في طریق المطار مع انشاء فندق فقُوبل ال عن مكان في بلدیة النشاء
أنت لم تتحدث عن أصحاب یتدخل القائد الوالئي للدرك الوطني روان ..بالرفض من طرف المنتخبین

أعینونا ثم .الجنرال عبداوي وكیف یستفزون رجال الدرك وینعتونھم بشتى األوصاف.. الدراجات الناریة
 ا..حاسبون

 ...دقائق تقریبا 10یدخل صالح عدون متاخر بساعة و

 المتدخل السابع جلمامي حاني موسى ممثل حي بابا السعد 



انتقل إلى  عندنا كل اإلحصاءاتمن منازل و متاجر ..قاطعھ اللواء  ات المتضررینإحصاءبدأ بعرض بعض 
ال  لطالما تحدثنا عن ھذا الطریق ولكن الطریق یربط بلعدیس وعین لوبونقطة أخرى..موسى یتطرق إلى 

 ..موسى ھذه نقاطي.سنضع خطة أمنیة محكمة دون استثناء..اللواء قلنا بأننا  مجیب

 صاحب صیدلة مراكشي ممثل شارع الحاج محمد والحاج مسعود المتدخل الثامن قیرع

منزل أحرق و مسجد أحرق... سبق لنا وقمنا بخطوات مع  50لقد تم حرق صیدلتي ومنزلي ولنا تقریب 
الوالي السابق السید أحمد عدلي ورفعنا لھ كل تقریرات عن المجرمین ولكن لم نلمس أي نتیجة في المیدان 

 .كلنا ضحایا وحتى الجزائر ضحیة..اللواء صرنا ضحیة لھؤالء المجرمین

البد من وضع كل یتجھ إلى مدیر األمن الوالئي ویقول لھ تأخذ اإلعانة وترجع إلى دارك والي السید ال
.. حقیقة ما نشاھده ھو تطھیر عرقي...قیرع التعزیزات الالزمة لیرجعوا إلى دیارھم إبتداء من یوم غد

سي قارة ال تجلب لي  یا ...ستحاكم بھذا الكالم.. یتدخل اللواء غاضبا ھذا كالم خطیر ُتحاكم علیھالوالي 
énergumènesles  نھ ألومحترم لم یقل ھذا الكالم إال  ومنضبطھذا السید مثقف ھنا ..السید قارة  إلى

قیرع أنا عافین عن الناس..لالكاظمین الغیظ وا.سید اللواء ....عدون صالح شاھد المنكرات ..العبارة خانتھ
 یأمر مدیر األمن بإرجاع السید الیوم إلى منزلھ....اللواء أطلب اإلعتذار واآلن أتكلم بقلبي ال بعقلي 

وفیھ ینقص بعض األمن..  ما یقولھ قیرع صحیح ھناك في تلك المنطقةاللواء  يمدیر االمن سید
 اللواء ال تحدثني عن اللقاءات حدثني عن التنفیذ... مشاكل...ولقد التقینا بھم مرات

 -قدم تقریرا لھم–..طبیب األمراض الداخلیة ممثل ناحیة بوھراوة المتدخل الثامن باعمارة ابراھیم

ال  ..كتبوا على الجدران كلمة داعشاستھلھا بقولھ عندي كالم ال أعرف ھل سأقول أم ال الیوم في الصباح 
ھاللین  في إحدى الجدران ذلك الرمز رأیت أمسلیحرجونا او لیخوفونا ..السید الوالي حتى أنا أعرف ھل 

ما ..اللواء  ھاك وال ھاك ؟ فھمونا إذن داعش بینھما خط في إشارة إلى رمز األمازیغ ماذا یعني ھذا ؟
الدولة كلمة داعش ھي  لحاضرین من الجانب العسكري تعلمون معنىویتدخل أحد ا ..یخوفونا وما یحرجونا

 نحن معھم ؟ ناالعراق والشام وما دخل في اإلسالمیة

 

 ع حمادي عبد الرحمن ممثل إعومادالمتدخل التاس

والخدمات الكھرباء الغاز...ھناك تماطل  متى سنتحدث عن التنمیة..إلى متى نتحدث عن القضایا األمنیة
أحرق  الذيحمادي   ..لم تتركونا..ھل تركتمونا نعمل ..؟كبیر في إنشاء المشاریع....یقاطعھ السید الوالي 

 من بني مزاب إنما ھم مجرمون ..لیسوا عرب وال المسجد في بوھراواة 

 

 



 المتدخل العاشر حمو عبد هللا ابراھیم

طلبتنا لم یلتحقوا إلى الجامعة  تؤمن..والطرقات التي یجب أن  صعوبة تنقل الطلبة إلى الجامعةتحدث عن 
منذ ثالثة أیام ...وال ریب أنكم شاھدتم الفیدیو الذي یعرض اعتراض حافلة من قبل بعض المجرمین طالبین 

 من الركاب بطاقات التعریف ...

حادثة ..إتبیرن یتدخل ھناك بوقوعھا في ھذین الیومین اإلستثنائیین مدیر االمن حاول أن یبرر تلك الحادثة
دراجة ناریة وعند یقول أنا حضرتھا شخصیا مجموعة من المجرمین یعترضون  وقعت في عین لوبو

أغلقوا الباب في سقوطھ على األرض ترك دراجتھ واتجھ إلى شاحنة فیھا أعوان األمن لیشتكي لھم 
 وجھھ....

... وفي الوقت نفسھ یأنبھ قائال الكبإحكام القبضة في ھذه المساللواء ُیقدم تعلیمات للسید مدیر األمن الوالئي 
 ھل رأیتم إلى أین أدى بنا ھذا المشكل...لھ 

 المتدخل الحادي عشر باعمارة عبد الرحمن 

یشكر الطاقم األمن عن االستضافة منوھا في الحقیقة نحن ضیف عندكم ؟..یقول حان الوقت أن نفكر في 
 ...في الوراء فقط ال نعیش وننظر إلى المستقبل الحلول 

عندي معلومة بأن كل ..اللواء  بھا المرافق العمومیة المتواجدة في الثنیة واستحالة االتحاقتحدث عن 
العصابات التي تبتز إلى  یشیر كذلك باعمارة...  ما عدا اثنین أو ثالثفي الثنیة زاولت نشاطھا التجار 

بومرافقوزوزو حیین غیر  ....وتحدث أیضا عن حيSNTVالمسافرین دون استثناء العرب وبني مزاب 
یقسم باہلل أنھ لو تابعین للدرك وال للشرطة...اقترح توعیة على مستوى اإلذاعة وعلى مستوى المساجد ...

 تم اعتقال المجرمین فستحل أزمة غردایة إلى األبد

نفس لموضوع..واعتقد أن اھذا  تتحدث في و السید الوالي..في المساجد المالكیة كل خطب الجمعة موحدة 
أقول لكم العربي ال یستطیع ....و یذكر بعض المشایخ بأسمائھم ..الشيء في المساجد اإلباضیة .. دودو

ھم كل طرف مع األفضل أن یتفاھكذا  األمر ...فمادامتھجیر المزابي وال المزابي یستطیع تھجیر العربي
كال یین موجودون في الخیرباعمارة ؟ ..عام أو مائة عام... أو بعدالیوم خیر  ..الطرف اآلخر

 .الفتن. یفتعل ھذهالطرفین..المجرمون فقط ھم من 

 واحد داعشRCD واحد  FFSواحد  MACواحد یقول أن لم أفھم بدونكم ال نستطیع فعل شيء...اللواء 

 أصحح معلومة فقط لم یرجع وال تاجر إلى الثنیة وال أحد یستطیع دخول الثنیة إلى ھذه اللحظةالسید قارة 

..حاني موسى اآلن دخلت إلى الثنیة ؟المعلومة التي عندي ھناك شراكة بین اإلباضیة والمالكیة اللواء 
 كالم ال ُیطاق سماعھ..وسمعت كالم فاحش...

 المتدخل الثاني عشر دادي واعمر ابراھیم مثل حي دادي وعمر حي مرماد



تأتي زوبعة من المشاكل ھنا او منزل كلھا أحرقت و الكثیر منھا ھدم عبر مراحل كل ما  90في ھذا الحي 
 جھتنا لم ُتمس تتواجد من ھناك یستغلون الفرصة لمزید من الھدم ونحن في المقابل كل مساكنھم التي

قمنا بكل شيء من رفع  ...دادي واعمرھل اتصلتم باألمن وقمتم باإلجراءات بنبرة خافتةیتدخل مدیر األمن 
قم بأخذ اإلعانة ...السید الوالي  لكن لم نرى أي استجابةدعوات قضائیة ورفع شكاوى للجھات االمنیة و

.. السید الوالي بخصوص ھذا الحي لمدیر األمن ةیسدي أوامر مباشر..اللواء ورمم واسكن ..أدخلوا بالقوة
 الكامیرات ستشتغل في غضون أیام...اللواء  أخذ القرار لم یبق شيء...أنتم تسمعون اللواء 

 ممثل باباسعد بغباغة نور الدینالمتدخل الثلث عشر 

حادثة الحاجز األمني المزیف الذي قام بھ المجرمون في حي الذي حركنا وجمعنا إلى ھذا اللقاء ھو 
ال بد وأنكم قد شاھدتموه ..الحمد ہلل المجتمع المدني اآلن منظم أكثر  مراكشي وراح ضحیتھ الحاج موسى

.بالمناسة في الیومین السابقین من إضراب رجال األمن أخلط كل الحسابات. وماجرىمن أي وقت مضى 
ھو واجبي ..بغباغة یبقى فقط سید الوالي ھذا أشكر السید الوالي عن قضیة اإلسراع في تقدیم اإلعانات ..ال

لتفكیر في البد لنا من االیوم فقط صارت فیھ بعض المناوشات .. قضیة إعادة اإلسكان الزلت تراوح مكانھا
واآلالت الحادة ...والبد  األحجارفالكثیر منھم یحمل في محفظتھ  التوعیة على مستوى المؤسسات التربویة

من التفكیر في آلیة معاقبة القصر في حالة تورطھم في اعتداء مھما كان شكلھ ُیعاقب والده او....یؤكد على 
والبد للنیابة ان  لوحیدة إلنھاء األزمةفھي الضمانة ا إلقاء القبض المجرمین ضرورة التعجیل في

فاألجھزة القضائیة تعمل عملھا قد تحتاج إلى بعض ...روان كل قضیة رفعت إلى المحكمة تتحرك
السید عمر بن الخطاب یقول البینة على من ادعى والیمین ... الشعور بالعدالةء القضیة ھي في ..اللوا.الوقت

 تركع سنبدأ بالطرق السلمیة وإن اضطررنا فسنستعمل القوة.السلطة ال تنحني وال على من انكر....

 المتدخل الرابع عشر بكوش أحمد ممثل الفالحین

أشاھد غابتي ُتحرق الدرك یمنعني من الدخول والدفاع عنھا في سنة في وقت االحداث  12أنا فالح لمدة 
المشكل في ...السید روان أربعة أشھرحین المعتدي یقوم ما یحلوا لھ واآلن لم أستطع الدخول إلیھا لمدة 

 كیسما فھناك من أحرقت لھ نخلة أو نخلتین صرح بمئاتین نخلة ..السید الوالي لعدیرة فیھ كثیر من التضخیم
وفي یده فسیلة  الساعةأمر الرسول ص بھ من قامت علیھ لقد ما تقوم بھ بكوش أحمد..یسأل ؟ ..هللا

سوار فشاھدت بعض أ...أنا قمت بطلعة جویة م تنتجوا شیئا فلیغرسھا وانا أعرف بأن موسم الصیف ل
..السید  ھناك سرقة یومیة للمضخات نحن نطالب بالتعویضات...بكوش الجرید فقط أحرق وبعض النخالت

توجد بعض اإلعانات من وزارة الفالحة تستطیعون التقرب من  ال یوجد عندي برنامج للتعویاضاتالوالي 
ھناك  مشكل في لعدیرة یتمثل في عقود األرضالمصالح الفالحیة على مستوى المدیریة...بكوش لنا 

على مستوى اإلدارة لتسویة العقار فتجد فالحین متجاورین أحدھما ُسویت لھ وضعیتھ  متجذرةبیروقراطیة 
السید الوالي  یشرح الخطوات التي ینبغي  ؟ھل الن االول مالكي القا ما معنى ھذا ؟ واآلخر ال زال ملفھ ع

في   معمقا ان تفتح تحقیقا طلبا ملحا اتخاذھا لتسویة العقارات الفالحیة .. بكوش أطلب منك السید الوالي 
 ك بأني سأفتح في القریب العاجل تحقیقا في الموضوع ...أعد..السید الوالي  ؟الموضوع



 المتدخل الخامس عشر مطھري یوسف

اإلداریة والعقاریة إضافة إلى ملف المجرمین الذي أشار  بتراكم كثیر من الملفاتقضیة غردایة لھا عالقة 
ملف مقبرة باعبد الرحمن ....مطھري عندما ستتركونا نعمل سنفتح ملف ملفإلیھ اإلخوة..السید الوالي...

علیھ  ألم تنتخبوا..أنا أسدیت لھ تعلیمةبناء الحیط على رئیس البلدیة جھة سدي عباز ..السید الوالي  الكرثي
 ھو میر وربي كبیر إذن علیھ أن یعمل....ال یمسك بالعصا من الوسط ؟ اسألوه 

 عدون صالحالمتدخل السادس عشر 

..أنتم أولو االمر منا...كلكم تعرفون ماذا وأولي األمر منكم یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول 
قوموا بأقصى ما تستطیعون بھ  ان ترأفووترحمو بھذا البلد فالجزائر مھددةیجري في غردایة أناشدكم 

 ..نحن لم نفھم ھل ھذا ابتالء من هللا أو  سلطان جائر وال رعیة فاسدةإلنھاء ھذه الفتنة فلد بلغ السیل الزبي...

اولت ومعي من معي ینا بینھم العداوة والبغضاء إلى یوم القیامة ال قدر ...أنا شخصیا ححق علینا قولھ فأغر
قمنا بكل الطرق للصلح ولكن لم نفلح, وإن إستطعتم انتم كدولة اإلشراف على  في جمعیة إصالح ذات البین

یر ..في الحقیقة فھذا إنجاز كب فتجمعوا بین اإلباضیة والمالكیة في مكان إلى أن یتفاھمواھذا الموضوع 
..صحیح ھناك عنصریة فنحن نكذب المجرمون من الطرفین.نعم نقول بأننا لم نحرق ولم نھدم نحن تعبنا .

 ال أؤمن باألیادي الخارجیة...صدقوني أنا  أخوالي من المالكیةقدیمة وأنا أعرف عرب قردایة ملیح وأنا 
 كل القنوات تتحدث عنا...إلى متى .. مام العالمصرنا تبھدیلة أ..مشكلتنا داخلیة وحلنا داخلي ...بركات 

أجدادنا وجدوا الحل لقضایاھم ولكن ھذا الجیل لم نفھم كیف لم یستطع حل أبسط قضایاه...ال توجد اللواء 
 مشكلة عندنا نقوم بجمعكم متى وأین شئتم ..نحلوھا ھاكذاأوھكذا...

 24في یوم التغافر في الوالیة الكل یسلم على اآلخر وبعد  اللقاء مھم ولكن دون نفاق..إلتقیناالسید الوالي 
 ساعة تنقلب األمور ماھذا ؟..

 المتدخل األخیر كعبوش صالح 

تنطلق من حي ت لع مشاكل في غردایة وستحرق كل البلدة سندوقال لي بأنھ  2013أفریل إلتقیت بصحفي 
متشائم ھذا الصحفي لھ سبعة أیام تكلم في لك أن تقول ھذا الكالم ال فتشاجرت معھ شخصیا كیف المجاھدین

أن استئصال ورم المخدرات ھو الضرورة الملحة إحدى القنوات ...اآلن صرت أعتقد اعتقادا جازما 
 لذا نناشدكم أن تقوموا باستئصال الورم الیوم قبل غد. المستعجلة لوضع حل نھائي لقضیة غردایة

ئر لألسف وجدوا ھنا من یقوم بالترویج لھا لمصالح مادیة تعرفون أن وراء المخدرات أعداء الجزااللواء 
حبوب مھلوسة  536780طن من المخدرات  46ضیقة..أعطیكم بعض اإلحصائات ھذه السنة قمنا بحجز 

كعبوش نحن مع الجزائر  كغ.. 3والشيء الذي لم یدخل الجزائر من قبل ھو الكوكایین حجزا ما یقارب 
 قوموا باعتقالھم وضعوا نقطة نھایة لھذه الفتنة.أسماء ھؤالء المجرمون  ونحب الجزائر..عندكم



الجزائر ستبقى جزائر ال نركع أنتم ساعدونا وتقفوا معنا ألنھ بدونكم اللواء 
 ال نستطیع فعل شيء

 نقاط جانبیة:

 رفعنا القضیة ضد المسیرة التي أجریت في متلیلي اإلباضیة ..عدو هللالسید الوالي 

 مستشفى ترشین ابراھیم سُترجع إلى مكانھا وھي مصنوعة باللیتون.لوحة ال

 بالضبط 14:00...أدعوا دعاء تعلمتھ من السید بلكبیر..إختتام الجلسة الدعاء من طرف عدون صالح 

 

 


