رسالــة
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيـد تبون

بمناسبة اليوم الوطني للهجرة
المخلّد للذكرى الـ  06لمظاهرات  71أكتوبر 0607/7607
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين
أيتها املواطنات الفضليات ،أيها املواطنون األفاضل،
تَحلَ ،غداَ ،ذكرىَ َمظاهرات ََ 71أكتوبر ََ ،7607لتَعيدَ َإلى َأذهانناَ
ّ
الَمارساتَ َاالستعماريةَ َاإلجرامية َالَقترفَةَفيَحق َبناتَوأبناء َالشعبَ
الجزائريََ،فيَذلكَاليومََالشؤومَ،والتيَتعكسَ َو ً
جها َمنَاألوجهَالبَشَعةََ
ضدَاإلنسانيةَالتيَتَحَتَفَظََبمآسيهاَ
لسلسلـةَاملجازرََالشنيعةَ،والجرائَمَ ّ َ
ذاكرةََاألمَةََ َ..
بإباء َوشرفَوعزة
ولئن َكان َشَهداءَ َتلكَاملجَزرةَ َالشنيعةَ ،الَتَحقوا َ ٍ
بإخوانهم َالذين َضَحَوا َبأرواحهمَ ،عَبَر َالَقاوماتَ َالشعبية َالتتاليةَ،
وخاللَ َثورةَ َالتحرير َاملجيدةَ ،فإنَ َتضحياتَهم َتلك َسَتَظلَ َمَ َرجَ ًعاَ
شر ًقاَق ًوياً َ،
شاهداَعلىَارتباطَبناتََوأبناءَالجاليةَبالوطنَََََََ..وعلىَ
م َ
ً
رَالحقبَ،ذوداَعنَ
ملحمةَمنَمالحمَكفاحَالشعبَالجزائريَالريرَعبَ
ً
ً
يرةَعلىَهَ َّويةََاألمةَ،وتَرسيخاَلوحدتهاََ ..
أرضَناَالباركةََ..وغَ َ
َ

وإنَنا َونحن َنحيي َهذه َاملحطَةَ َالخالدَة َفي َتاريخ َثورتنا َاملجيدةَ،
بخشوع َعلى َأرواح َشهدائنا َاألبرار ََ ..أَولئك َالذين َصَنَعَواَ
ٍَ
ونَترحَمَ َ
ً
قبلَستينَعاماَ ،مَشَ ً
ً
اَخالداَ
هد
بشجاعةَ َاألبطال ََ ..ومواقفَ َالشَرفاءََ ،
للدفاعَ َعن َشرف َاألمة ََ..وترجمواَبه َالتَعَلَقَ َبالحرية َوالكرامة ََ ..نترحَمَ
َّ
عليهمَ،فيَهذهَالذكرىََوعلىَقوافلَشهداءَالوطنَالفدىَ،فيَكلَمراحلَ
بإجاللَوإكبارََ َ..
القاومةَوالكفاحَ
ٍ
2

وو ً
فاء َألرواحهمَالزكيةَ،فإنَ َهذهَالناسبةََ ،تَتَيحَ َلي َتأكيدَ َحرصَناَ
الشَديد َعلىَالتَعاطيَمعَملفَاتَ َالتاريخَوالذاكرةً َ ،
بعيداَعنَأي تراخ
أو تنازل ،وبروح املسؤولية ،التي تتطلبها املعالجة املوضوعية النزيهة،
وفي منأى عن تأثيرات األهواء وعن هيمنة الفكر االستعماري
االستعالئي على لوبيات عاجزة عن التحررمن تطرفها املزمنََ ..
ً
نَواضحاَ،وبصفةَقطعيةَ،بأنَ َالشَعبََ
َوفيَهذاَاإلطارَيَنَبَغَيَأنَيكو َ
األمةََ ،الضَاربةَ َفي َأعماقَ َالتاريخَ ،يَمض يَ
ي َاألبيَ َالَعتزَ َبجذو َر َ َ
الجزائر َ
ً
دة َقويَة  ..جزائر ديمقراطية،
سي ٍَ
شامخاَ ،بعز ٍم َوتالح ٍ َمَ ،إلى َبناءَ َجزائرَ َ َّ
ً
كامالَ
مةَعلىَالوفاءََبالتزاماتهاَ،وأداءََدورهاَ َ
محصنة بمؤسساتهاَ،ومَصَ ّمَ ٍ َ
لخدمةَ َاالستقرار َواألمن َفي َالنطقةَ ،والَساهمَةَ َفي َمسعى َالتعايشَ
والتعاو َنَالنبيلَ،علىَالستوىَاإلقليميَوالدوليَ .
َ

َ

أيتها املواطنات  ..أيها املواطنون،
يَجَدَرَ َفي َهذه َالناسبةَ ًَ َ -
أيضا ََ -أَنَ َأَشيرَ َإلى َاألهميةَ َالتي َنَوليهاَ
لجاليتَناَبالخارجَ،وهيَجزءََمنَنسيجَناَالوطنيََ..وأَدَعَوَ،فيَهذاَالشأنَ
مد َجَسَورَ َالتَواصلَ ،لتَمَكينَها َمن َاالنخراط َفي َالجهودَ َالبذولةَ
إلى َ ّ َ
لتحقيقَااللتزاماتَالتيَتعَهَدناَبهاَأمامَالشعبََ َ..
ًّ
ً
وفي َهذا َ ّ
ة َللتكفل َاألمثل َبكافةَ
خاص َ
عناية َ َ
السَياقَ ،فإنَني َأَولي َ َ
انشغ ـ ـاالت َجاليتنـ ـاَ ،وحمايـ ـة َمصالحهاَ ،إذ َيتعيـ ـن َعلى َمراكزنـ ـ ـا
الدبلوماسية والقنصلية ،تطويـ ـ ـر أسالي ـ ـب عملهـ ـ ـا ،من حَيَثَ التفاعلَ
مع أبناءَ الجالية ،واعتمادََأَحدثََا َألساليبََفيَمجالََالتَسييرَالقَنصليَ،
3

َلرفَعَ َك َّل َمَظاهرَالغبنَ ،التيَيَعاني َمنهاَالواطناتَ َوالواطنون َالقيمونَ
عاليا َبمواقفهمَ
خارجَ َالبالد ََ َ ..وال َيفوتنيَ ،في َهذا َالقامَ ،التنويهَ َ ًَ
الشرفةَ ،التي َأَبانَوا َعَنَها َفي َ ّ
كل ّ
َمر ٍَةَ ،عبر َالهَبَاتَ َالتَضامَنيةََ
الوطنيةَ َ َّ
البهرةَ ،في َأوقاتَ َاملحن َوالشدائد ََ َ ..والَ َغَ َروََ ،فَفَي َعروقهمَ ،يسريَ َدمَ
ائريةَ
إلىَكل َجز ٍ َ
توجَهَ َ َّ
منَالشهداءَواملجاهدينََ..وأَنَ َأَ َ
َ
اآلباءَواألجدادَ ،
واعدَ ،الَ
يَ ،بالدعوةَ َلالنضمامَ َإلىَمَسَارَ َالتَأَسَيسَ َلعَهَ ٍ َد َ ٍ َ
كل َجزائر ّ ٍَ
َوإلى َ َّ
مكانَ َفيه َلَ َزَراعَ َاليَأَسَ َ ..و َألعداءَ َاالستحقاق َوالكفاءة ََ ..أَولئك َالَذينََ
َ..وتَوا َرثَواَتَواطَؤَ َالعصابةََ
عزائم ََ ..وكَبَحَ َالَبادراتَ َ َ
دَ َرجَواَعلى َتَثَبيطَ َال َ
وتآمرهاَ ،لَعَ َرقَلة َبَعَثَ َاالقتصاد َالوطني ََ..والتَشكَيكَ َفيَإرادةَ َالوطنيينَ
املخلصينَ ،الراميةَ َلتخليصَ َاملجتمع َمن َاسَتَنَزافَهم َلخيراتَ َالبالدَ
بالتحَايَلَوالنَهبََوالتبذيرَ..والَذينََماَفَتَئَتََأَتَ َوعَدَهمَبسَلطانََالقانونَ..
َّ
وبئَسََالصيرََ َ..
بحزم َعلىَشَ َّل َأذرعَ َهذه َالعصابةَ َالاكرة ََ..
وإنَ َالجزائرَالَقدَمَةَ َ ٍ َ
وكَشَفَ َخَبَثَها َفي َتحريك َأدوات َالتَعطيلَ َوالتَيَئيسَ ََ ..تحتضن َبك ّلَ
ل َأصقاعَالعالم ََ..
فيَك َّ
ترحاب َ َواعتزازَ ،جميعَ َبناتَهاَوأبنائَهاَمن َالجالية َ َ
ٍَ
وتَ ّثمَنَ َالقَدرات َوالكفاءَاتَ ،وتدعوهم َللمَساهمةَ َفي َمشروعَ َنَهَضَةََ
األفقَ َأمامَ َعبقرية األجيال الجديدة في الداخل والخارج،
األمَةَ ،بَفَتَحَ َ َ
َ
الستكمال مسيرة الشهداء األبرار ،والوفاء لرسالتهم الخالدةَ .
ع ــاشت الجزائ ـ ــرسي ــدة أبـ ـي ــة
املجد والخلود لشهدائنا األبرار
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
4

