
  
 

  بيان مساندة وتأييد النتفاضة أبناء اجلنوببيان مساندة وتأييد النتفاضة أبناء اجلنوب
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إن الظلم املسلط عىل الشعب اجلزائري املسلم منـذ االسـتقالل مل يتعـرض لـه شـعب مـن الـشعوب 
 وتضاعف هذا الظلم مع اختيار هذا الشعب للرشيعة كمنهاج ، العقود األخريةالعربية واإلسالمية يف

 فسلط عليه احلكم العسكري شتى أنواع التنكيل والتعذيب بدءا بمعتقالت الصحراء ثم تلتهـا ،حياة
 ومل ينج شباب اجلزائـر ،محالت السجن العشوائية واملصحوبة بأشد طرق التعذيب اجلسدي والنفيس

 كام مل تنج القرى النائية واملدارش الفقرية ،طف والتقتيل الفردي واجلامعي بدون حماكمةمن محالت اخل
 وهو ما يمثل قرابـة عـرش سـكان ،من عمليات التهجري القرسي التي طالت قرابة ثالثة ماليني نسمة
ات  مع نرش الرعب يف أوسـاط كـل فئـ،اجلزائر يف عملية هتجري هي األبشع يف تاريخ اجلزائر املعارص

  .الشعب اجلزائري املسلم
 فزاد هنب املتنفـذين ،ّلقد ظن النظام اجلزائري املجرم أنه قىض عىل روح املقاومة يف هذا الشعب األيب

روا البقيـة الباقيـة مـن أمـوال ّ وسـخ، خاصة مع الطفرة النفطية للعرشية األخرية،يف السلطة ألمواله
 أو ، كل حر يريد وضع حد لـسياسة القهـر والتهمـيش إلذالل،النفط والغاز لتقوية األجهزة القمعية

 .ينشد احلياة الكريمة هلذا الشعب املسلم املقهور
 ،لقد حتولت موارد هذا البلد الغني إىل ملك خاص جلنراالت اجلزائر وواجهـتهم الـسياسية الفاسـدة

 وإراقـة ،نفسوحتول شباب اجلزائر إىل متسولني  يلهثون وراء منصب شغل ال حيصل عليه إال بشق ال
 مما دفع هبؤالء الشباب إىل امتطاء قوارب املوت أو التظاهر يف الشوارع ضد سياسة القهـر ،ماء الوجه
 فكان جزاؤهم يف كـل مـرة اهلـراوات والغـازات بـل والرصـاص احلـي يف الكثـري مـن ،والتهميش
غريهـا إلسـكات كـل ــ  بقايا املحتل الفرنيس  ــ وهي اللغة التي ال يفهم جنراالت اجلزائر،احلاالت
 .صوت حر



 هي استجابة طبيعيـة لـسياسة ،إن أحداث اجلنوب ودعوة شباب هذه املنطقة إىل التظاهر يف الشوارع
التهميش واملحسوبية التي انتهجها النظام الفاسد يف اجلزائر عامة وهذه املنطقة التي تعد رئـة اجلزائـر 

 .خاصة
 ونحن يف تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي نعلن تأييدنا للمطالب املرشوعة لشباب هذه املنطقة 

 : وننبهم إىل ما ييل
 

 ـ توحيد مطالبهم املرشوعة وصياغتها صياغة واضحة يفهمها عموم الشعب اجلزائري املسلم حتى 1
 .ال يرتكوا فرصة للنظام املجرم للكذب واالفرتاء عليهم

توحيد قيادة املظاهرات وحسن اختيارها ووضع تضحيات أبنائنا بني أيدي أمينة ال تقبل الرتغيب  ـ 2
  .وال هتاب الرتهيب

 وهـي سياسـة ، ـ عدم االستجابة للوسطاء املرتشني املتباكني عىل مصلحة اجلزائر بدموع التامسـيح3
 . املرشوعةيلجأ إليها طواغيت اجلزائر إلسكات الشباب وااللتفاف عىل مطالبهم

 ـ نحذر شباب اجلنوب وأحراره من االغرتار بوعود احلكومـة الكاذبـة التـي بـدأ رئـيس احلكومـة 4
  .بإطالقها المتصاص غضب الشباب الثائر وتفريق صفهم

ـ ندعو شباب اجلزائر يف املناطق األخرى إىل مؤازرة إخواهنم يف اجلنوب واحلذو حذوهم بـاخلروج 5
ر والتهميش واملحسوبية التي تنتهجها حكومة اللصوص واحلذر من كذب والتظاهر ضد سياسة القه

 .لرسمي وافرتائه عىل أحرار اجلنوباإلعالم ا
 والرضا بأنصاف احللول ، ـ نحذر شباب اجلزائر وأحرارها من احتواء النظام املاكر لثورهتم املباركة6

 .التي مل تزدنا إال هوانا وضياعا منذ االستقالل
 بـدعوى ،جهزة األمنية والعسكرية إىل عدم التورط يف سـفك دمـاء األبريـاء املظلـومني ـ ندعو األ7

ال طاعة ملخلـوق يف معـصية اهللا عـز (( قال صىل اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح ،تطبيق األوامر
 ))وجل



ىل  ونـدعوهم إ، وتأييـدنا ملطـالبهم املـرشوعة، ـ نعلن وقوفنا إىل جانب شباب اجلنـوب املظلـومني8
 واحلفاظ عىل سـالمة ممتلكـات املـسلمني مـن أيـدي ،التحيل بالصرب واجتناب الفساد يف مظاهراهتم

  .بلطجية النظام واملنحرفني حتى حيافظوا عىل ثقة الشعب ونرصته ملطالبهم املرشوعة
 

 .واهللا من وراء القصد وهو هيدي السبيل
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 .سوله وللمؤمننيوالعزة هللا ولر
ِ القاعدة بُيُميمِِظظنْنَْتَت ِ َِ ِ القاعدة بَ ِ َِ ِد املغرب اإلَالَِالِببَ ِ ِ ْ َ ِد املغرب اإلِ ِ ِ ْ َ َسالِ َسالْ ِّميْ ِّميِ ِ 

 
  ّمؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالميّمؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالمي
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