الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

رئاسة الجمهورية

كلمة رئيس الجمهورية
السيد عبد المجيد تبون
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بسم هللا الرحمن الرحيم
أيتها المواطنات،
أيها المواطنون
الحمد هلل الذي أت ّم لنا شهر الصيام ،وختمه لنا بيوم من أجمل األيام ،ك ّنا
نتم ّنى أن نتبادل فيه التهاني ونتزاور ونتغافر ونصل األرحام لوال ما تشهده بالدنا،
والعالم بأسره ،من وباء غير مسبوق؛ ولكن هذا ال يمنعنا من الت ّمسك بس َّنة نب ّينا
عليه الصالة والسالم في الفرحة بالعيد ،فهني ًئا بعيد الفطر المبارك لكل ّ المواطنات
والمواطنين في الداخل وفي المهجر.
إنّ ظروف الفرحة بهذا اليوم المشهود ،ال تنسينا بالتأكيد معاناة أخواتنا
ضا من
وإخواننا من المرضى والعجزة ،ندعو لهم بالشفاء العاجل ،وال تنسينا أي ً
رحلوا ع ّنا دون أن يتم َّكنوا من إتمام شهر الصيام ...رحمة هللا عليهم ،والصبر
والسلوان لعائالتهم وذويهم.
أيتها المواطنات،
أيها المواطنون
صحة المواطن يظل شغلنا ال ّ
شاغل إلى أن يرفع هللا ع ّنا هذا
إنّ الحرص على ّ
البالء ،ومهما كلّف هذا الحرص خزينة الدولة ،فال يساوي شيئا أمام سالمة
المواطن.
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إ ّنني أعرف أنّ الحجر الص ّحي مقلق للكثيرين ،وإ ّنني أشعر بقلقكم على
مستقبل أبنائكم وأعمالكم؛ إ ّنها حالة صعبة بدون ش ّك ،إالّ أنها بإذن هللا مؤق ّتة
وعابرة.
حقا ،لم يكن سهال أن نصوم رمضان كما صمناه هذه السنة بدون تالقي
العائالت ،واجتماع األحباء ،وبدون صالة ال َّتراويح جماع ًة في المساجد ،وليس
سهال أن نستقبل العيد بالصالة في البيوت بدل المساجد ،ولكنَّ الضرورة اقتضت
غير ذلك ،لصالح الوطن والمواطن ،لمنع اتساع رقعة األحزان والمآسي العائلية...
ولكي نخرج من الوضعية الحالية بسرعة ،ال بدّ لنا أن نواصل التشدد مع
مر ًة أخرى ،وبالدرجة األولى أنتم
النفس ،للتغلب على الوباء ،وعليه ،أدعوكم ّ
الصبر على تحمل ما تب َّقى من المسافة ،والتفاعل اإليجابي مع
الشباب ،إلى
ّ
اإلجراءات االحترازية االستثنائية الخاصة بيومي العيد.
نتمسك بالتدابير الوقائية في البيت ،واإلدارة ،وفي
ومن البديهي أ ّنه بقدر ما
ّ
الشارع ،وفي كل ّ مكان ،بقدر ما نعجل بنهاية المحنة ،ونستأنف حياتنا اليومية
العادية ،ومعها الحياة اإلقتصادية التي ستنتعش بقوة ال محالة لبناء اقتصاد جديد
بسواعد وعقول الشباب ،يكون متنوعا ،ومتحر ًرا من عائدات المحروقات ،ويضمن
قي في ظل دولة ديمقراطية ،قوية وعادلة.
للجميع الرخاء والر َّ
أي تهاون يعرقل بلوغ هذه الغاية ،يكلف البالد خسائر إضافية ،فاضغطوا
إنّ َّ
بالصبر واإلنضباط وروح المسؤولية ،ألنّ جهود
على أنفسكم أليام معدودات أخرى
َّ
الدولة بكل ّ إمكاناتها المادية والبشرية تظل غير كافية إذا لم يقم المواطن والمواطنة
بدورهما في مساعدتها على استئصال الوباء ..
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إنّ ال ّ
مرة أ ّنه شعب التحديات في اللحظات
شعب الجزائري أثبت أكثر من ّ
المصيرية الكبرى ،فكما انتصر باألمس كلّما كان على موعد مع التاريخ ،سينتصر
اليوم بإذن هللا ،فال خيار للشعوب الح َّية إال خيار اإلنتصار..

عيدكم مبارك ،وكل عام وأنتم بخير،
في جزائر آمنة ،مزدهرة،
وكل عام واألمة اإلسالمية قاطبة تنعم بالهناء واإلستقرار
عاشت الجزائر ،ح َّر ًة ،سيد ًة ،أب ّية
المجد والخلود لشهدائنا األبرار
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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