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 كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون

 بمناسبة يوم مظاهرات الشعب  

 6611ديسمبر  66لمظاهرات  16المخلد للذكرى الـ

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 

الشعب الجزائري في وأبناء  ، خرج بنات0691هذا اليوم من سنة  في مثل

مظاهرات عارمة، شملت معظم جهات الوطن، تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني، 

الحرية  ولمظفرة نحليصدحوا بلسان واحد أن الشعب الجزائري قد بلغ في مسيرته ا

رجوع، ولقد كانت تلك المظاهرات من حيث التنظيم الدليل واالستقالل نقطة الالا 

ة ثورتنا المجيدة، ومؤشرا لحتمية نهاية االستعمار، وكان من الواضح على قوا 

اإلعالمي، تعزيز مواقف الحكومة المؤقتة و ى الصعيد الدبلوماسيعل نتائجها

مام الشعوب المضطهدة، بعد تبني األمل أ أبوابللجمهورية الجزائرية، وفتح 

 فيةتصللقرار الداعي إلى  ةالمتحدة في دورتها الخامسة عشر مالجمعية العامة لألم

نكارا ه، إواستغالل وسيطرتهاألجنبي  ادالستعباالستعمار، واعتبار إخضاع الشعوب 

لحقوق اإلنسان األساسية، يناقض ميثاق األمم المتحدة، ويعيق السلم والتعاون 

 العالميين. 



هو له رمزيته و ،اء هذا اليوم المجيدية النعامة للمراسم الوطنية إلحياحتضان وال إنا 

رمز المقاومة الشعبية بالجنوب امة فعاليات الملتقى الوطني حول "يتزامن مع إق

ل هذه األرض المجاهدة، وقائد المقاومة ب هللا ثراه، سليالغربي الشيخ بوعمامة"، طيا 

ربي ا الغا عن شرف وطنه وعرض أمته في جنوبنواء الجهاد دفاعالشعبية، ورافع ل

 الكبير.

للوقوف بإجالل أمام روح شخصية فذة في علمها  ةبوإن هذا الملتقى لسانحة طيا 

ينها وعملها ومقاومتها وكراماتها، فلقد كان القائد الهمام والحكيم الفطن، ود

زة على التنظيم االستراتيجي والتخطيط والسياسي العارف، وصاحب قدرة متميا 

 العسكري.

وكل أبطال مقاومتنا بوعمامة ة التي ورثناها عن شيخنا البطل الرسالة المقدس إنا 

عا نحو ه جميالصفوف، والتوجا  ئنا، رسالة وأمانة ثقيلة تتطلب رصاالشعبية وشهد

ل يائها، مع الجيش الوطني الشعبي سلالمستقبل لنجعل من تالحم بنات الجزائر وأبن

لة ات، والوفاء للقيم النبيجيش التحرير الوطني، قوة موحدة قادرة على كسب الرهان

 والمثل العليا التي كرسها نضال شعبنا على مر السنين والعصور.

ديسمبر  00بي ملحمة المجد تلك، ملحمة ي يحيي فيه شعبنا األذا اليوم الذوفي ه

نا اإلعداد لي ينبغه وهو يستعد لالحتفاء بالذكرى الستين لعيد االستقالل، فإنا  0691

يادة الوطنية، الس استعادة بستينيةلهذه المناسبة الخالدة التي سنجعل منها سنة احتفاء 

 إلى وضع برامج مؤسسات والهيئات والمجتمع المدنيوعليه أدعو كل القطاعات وال

غتنام وا في مستوى هذا الحدث، وفاء لذاكرتنا وعرفانا لتضحيات قوافل الشهداء،

هذه المناسبة من أجل التأكيد على رفع الوعي بالتاريخ لدى األجيال الجديدة، 

 خ ارتباطنا الوجداني بتاريخ األمة.وترسي
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