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والصالة والسالم على أشرف املرسلين

أخواتي املجاهدات  ..إخواني املجاهدين،
يُسعدني ُأن ُأُتوجُه ُإليكم ُبخالص ُالتحية ُوبالغ ُالتقديرُ ،وأنتمُ
تُعقُدُونُُمؤتمركم الثاني عشر هذاُ،فيُالوقتُُالذيُيُستعدُُفيهُالشُعبُُ
الجزائريُُ ،إلحياءُ ُالذكرى الستين الستعادة السيادة الوطنيةُ ،بعدُ
أسابيع ُقليلةُ ..وهيُالذُكرى ُالتيُستُطُبُعُهاُفعالياتُ ُاحتفائيةُ ،واسعةُ
ومُمُتدُةُُعلىُمدارُُعامُُكاملُُ ُ..
وما ُكانُتُ ُجزائر املجد ُلُتُحُتُفي ُبستينية استعادة سيادتها ُفيُ
أُجُواءُ ُاالبتهاجُ ُواالعتزازُ ُُ ..وفي ُكُنُف ُالسُكينةُ ُواالستقرارُ ،في ُهذهُ
املرحلةُ ُالتي ُتُشُهدُ ُديناميكيةُ ُمُتزايدةُ ،لبُعُثُ ُتنمية مستدامة
وحقيقية في كل املجاالتُ،لوالُتضحياتُُبناتـُهاُوأبنائهاُ،مُنُذُُأُنُُوطأتُُ
أقدامُُاالستعمارُُأرضُناُالطاهرةُُ ..
وإنُكُمُ– ُأخواتيُإخوانيُ،مُنُأولئكُالفُاعُلينُ ُوالشُاهُدينُعلىُماُ
قُدُمُهُشعبُناُاألبيُ ُمنُتضحياتُ ُجُسيمةُُ ،إبُانُ ُثورةُ ُالتحريرُ ُاملجيدةُُ،
فأنُتمُتُحُمُلُون ُفيُأذهانكم ُصورُ ُاملعاركُ ُالبُطوليةُُ ،التيُخُضُتُمُوهاُمعُ
ُرفُقائُكمُالشُهداءُ ُاألبرارُ،بُلُ ُإنُ ُفُيكُمُ ُمنُفي ُجُسُدُهُأُمُا ُرةُ ُالشُجُعانُُ
األبطالُُ ،الذينُأُقُدُمُواُعلىُدُحُرُ ُاالستعمارُ ،تعلقاُبالحُ ُريةُ ُوالكرامةُُ،
واألمُةُُ ُ..
الوطنُُ ُ
ودُفاعاُعنُشُ ُرفُُ ُ
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وكُماُكُنُتُمُباألمسُمثاال ُللوطنيةُالصُ ُرفُةُُ..ونُكُرانُ ُالذاتُُ..وحُبُُ
الوطن ُُ ..فُإنُكُمُ ُ ُرابُطُتم ُفي ُبيتكم ُاملُبارك ُهذا ُ( ُاملنظمة ُالوطنيةُ
للمجاهدين)ُ ،مُنذ ُفجر ُاالستقالل ُح َّر ً
اسا ألمانة الشهداء ،ورسالة
نوفمبر الخالدة ُُ..لمُتُثُنُكُمُآثارُ ُنيرانُ ُالحربُالضُروسُ ،التيُتُجُشُمُتُمُ
بقُنُاعةُُوإيمانُُمُشُاقُهاُ،عنُمُواصُلةُُالعطاءُُالوطنيُ،السيُماُفيُاملراحُلُُ
الصُعُبةُُمنُحياةُُاألمةُ .
لُقُدُ ُكنتم ُ– ُدائماُُ -تُحُتُ ُسُقُفُ ُهذاُالبيتُ،حُصُناُمنُالحُصونُ
َّ
الغيورةُ ُعلى الوحدة الوطنية ،وتالحم الشعب في أحلك وأصعب
الظروفُ ،وحرصتم على إشاعة روح االحتكام إلى الحكمة
والعقل ُُ ..وتُغُليبُ ُاملُصُلُحةُ ُالوطنية ُُ ..والوقوف بحزم للدفاع عن
املصالح العليا لألمة ُُ..والُغُ ُر ُو ُفيُذُلكُ ،فُمُا ُزالُ ُهُمُسُ ُالشُهداءُ ُيُتردُدُُ
فيُآذانُكمُُ..ومازالتُُصُيحاتُُهللاُأكبرُتُذكُ ُركمُبنُبُراتُُأصواتُُ ُرفقائُكمُ
الذينُقضواُأمامُأعينكمُفيُسُاحاتُُالوغىُ .
أيتها األخوات الفضليات  ..أيها الخوة األعزاء،

لقد ُآلُيُتُ ُعلى ُنفس يُ ،مُنُذُ ُأُنُ ُحُظيُتُ ُبشرفُ ُثقة ُالشعبُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،
أُنُ ُأولي ُكلُ ُالرعاية ُللتُاريخُ ُوالذُاكرةُ ُالوطنيةُ ،مُدُ ُرجا ُهذا ُاملُسُعى ُفيُ
خُانُةُُالواجبُُالوطنيُ،الذيُيُمُلُيهُعليُناُالوفاءُُلنضالُُوكفاحُُ ُرفُقُائُكمُ
الشُهداءُ ُاألبرارُ ،وهُوُ ُمُا ُيعبر ُفي ُالوقتُ ُنفسُه ُعن ُالتُقُدُيرُ ُواإلجاللُ
داهاُفيُك ُلُ
ُ
لكمُأنتمُ ،وقُدُ ُصُنُعُتُمُمعهمُملحمةُ ُثوريةُ ُخالدةُ ُتُردُدُ ُصُ
أصقاعُ ُالدنياُُ..وما ُزالتُ ُمنارةُ ُللحريةُ ُواالنعتاقُ ،وإنُناُإذُ ُنُشُيدُ ُفيُهذاُ
املقامُ ُبما ُقُدُمُتُمُوها ُوتُقُدُمونُه ُمن ُمُساهماتُ ُثمينةُ ُلكتابةُ ُالتاريخُ
وإحياءُ ُالذاكرة ُمُنُ ُخاللُ ُتسجيلُ ُالشهاداتُ ،والتوثيقُ ُلألحداثُُ
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والوقائعُ،و ُنعتز ُباملواقف ُاألصيلةُالشجاعة ُملنظمتكمُفيُالدفاعُعُنُُ
األمُةُ ُوتاريخُهاُاملجيدُُ ،وهُ ُويتُهاُالوطنيةُ،نُؤكُدُ ُبهذهُاملناسبة ُعلىُ
إرثُ ُ ُ
ُّ
ن
ضرورة تع ُّهد األخوات والخوة املجاهدين بما يستحقو من عناية
وتكريمُ ،فيُجزائرُ ُتُتُجُهُ ُنحوُترسيخ ثقافة العرفانُ ،وتمتينُ ُاللُحُمُةُُ
الوطنيةُ ،وتُقُويةُ ُوتحصين ُالجبهة ُالداخلية ُفي ُعالمُ ُمُفُتوحُ ُعلىُ
اإلضطرابُ ُوالتقلُبات ُُ ..وفي ُسياق ُجهوي ُودوليُ ،مُعقُدُ ُومُنذُرُُ
باملخاطرُ ،يستوجب ُإخالصُ ُاإلرادةُُ ،وشحذ ُالهممُ ،ووحدة ُالصُفُُ،
ملُجابهةُالتحدياتُُ..وبناءُالجزائرُالقويةُاملنيعةُ .
ُ

تحيا الجزائر
املجد والخلود لشهدائنا األبرار
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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