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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين

أيتها املواطنات  ..أيها املواطنون،
ّ
نحتفل ً
غدا بمرور ستين سنة على يوم وطني تاريخي ،خلدته
تضحيات الشعب الجزائري وقوافل الشهداء األبرار ر ً
مزا للنصر،
وللخالص من هيمنة االستعمار البغيض  ..فلقد كان إعالن وقف إطالق
ً
وإيذانا بدحر ظلم وظالم العتدين
النار ،بعد مفاوضات إيفيان ،نص ًرا
على أرضنا الطاهرة ،الذين راودهم وهم مسخ هويتنا ،وطمس حضارتنا
وثقافتنا وتراثنا ،فخابوا أمام إرادة شعب ح ّر وم ّ
صمم على البقاء ً
حرا
أصيال ..

إن هذه اللحظة التاريخية في مسيرة األمة الظفرة ،ما كانت لتكون
بذلك الصدى الـمد ّوي العظيم الـ ّ
ممتد إلى أصقاع الدنيا ،لو لم تكن
ً
ّ ً
تتو ً
يجا س ً
اطعا ،لثورة ملحمية مجيدة ،ومحصلة حتمية ،لتضحيات
سخية مريرة ،توالت منذ أن وطأت أقدام الستعمر أديم وطننا الفدى،
عبر مقاومات شعبية بطولية ،ترسخت في س ّجالت الذاكرة والتاريخ،
لتستلهم منها األجيال  -اليوم ً
وغدا  -الوفاء للشهداء ،وتبعث في نفوس
شبابنا الهمة والنخوة ،وإرادة البناء والنماء.
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لقد أشرقت في سماء الجزائر املجاهدة في ذلك اليوم تباشير النصر..
واستمد منها الشعب الجزائري القوة والعزيمة ،ملجابهة آثار دمار واسع
مهول  ..وخراب شامل فظيع ،يشهد على جرائم االستعمار البشعة،
التي لن يطـ ـاله ـ ـا النسي ـ ـان ،ولن تسق ـ ـط بالتقـ ـ ـادم ،إذ ال مناص من
املعالجة املسؤولة املنصفة والنزيهة ،مللف الذاكرة والتاريخ في أجواء
املصا حة والثقة ،وفي هذا النحى أ ّ
جدد التأكيد أن هذه السألة ستظل
ر
في صلب اهتماماتنا  ..وسنواصل بدون هوادة ،وبال تفريط ،استكمال
مساعينا باإلصرار على ّ
حق بالدنا في استرجاع األرشيف ،واستجالء مصير
الـمفقودين أثناء حرب التحرير الـمجيدة ،وتعويض ضحايا التجارب
ً
النووية وغيرها من القضايا الـمتعلقة بهذا اللف  ..صو ًنا لألمانة ،وحفظا
لوديعة الشهداء األبرار.
أيتها املواطنات  ..أيها املواطنون،

إن االحتفاء بهذه الـمناسبة التا يخية الـم ّ
تجددة وغيرها من أعيادنا
ر
الوطنية ،يعيد إلى أذهاننا تضحيات الشجعان األبطال الذين تدافعوا
إلى جبـهات القتال ،في الجبال واألحراش واألودية ..فعانوا وتحملوا  -بعزة
ومجد  -مشاق طريق الحرية والكرامة  ..وألن للجزائريات والجزائريين
صلة األبناء واألحفاد بأولئك األمجاد األفذاذ ،وباإلرث التار ّ
يخي العظيم
للجزائر ،فإنهم أحرزوا بذلك أس ً
اسا ص ًلبا ،تقوم عليه اليوم الدولة
الوطنية الستقلة ،التي صمدت وانتصرت بمرجعية نوفمبر ،أمام
الهزات واملحن ،وهي اليوم مدركة للتحوالت العميقة على الصعيد
اإلقليمي والدولي ،وتتجه في كنف األمن للعمل على تهيئة األسباب التي
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تحفظ للجزائر مكانتها وموقعها في سياق عاملي ،تطبعه التقلبات
واالضطرابات ،وفي عالم لن يكون في املستقبل ،بنفس التأثي ــ ـ رات التي
تحكمت منذ عقود فـي العالق ـ ـات الدوليـ ـ ـة ،وال بنفس مرتكزات
التوازنات السياسية واالقتصادية العالـمية.
إننا ونحن نعيش مع العالم في هذه الظروف الخاصة الـمعقدة
ّ
م ّ
تغيـرات إقليميـ ـة ودوليـ ـة حاسمـ ـة ،نؤكد أن تطلعنا إلـى بنـ ـاء جزائر
صاعدة ،يستوجب إعادة االعتبار لقيمة الجهد والعمل ،والحرص على
تعزيز أمننا القومي بتعدد جوانبه وفي كل أبعاده ،من العوارض
ّ
والطواريء املحتملة ،والسهر على وحدة صفنا ،وتكاتف جهودنا،
وتعميق الشعور بالواجب الوطني ،واالضطـ ـ ـ ـالع بالـمسؤولي ـ ـات على ّ
أتم
وج ـ ـه ،فـي مختلف القطاع ـ ـات ،وفي كل الواقع تجاه األمة والوطن.
وفي األخير ،نترحم في عيد النصر هذا ،بخشوع وإجالل على أرواح
الشهداء األبرار ،مج ّددين العهد على الوفاء لتضحياتهم  ..ونتوجه بتحية
التقدير واإلكبار لرفاقهم املجاهدين أطال هللا في أعمارهم.
املجد والخلود لشهدائنا األبرار
تحيا الجزائر
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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