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والصالة والسالم على أشرف املرسلين

أيتها السيدات،أيها السادة،

أ
من أيامنا الشاهدة على عظمة كفاح المة ،اليوم الوطني للذاكرة،
أ
الـ أمخل أد لـمجازر الثامن من ماي  ،5491الذي ت أع أ
ود ذكر أاه السابعة
أ
أ
والسبعون ( ،)77لتكون كما في كل عام مناسبة جليلة ،لـمهابة معانيها،
وعمق دالالتها في مسيرة نضال الشعب الجزائري ،وتاريخ الحركة
الوطنية.
أ
أ
أ
أ
إن تاريخنا الـمجيد مناط فخرنا ،ومصدر عزتنا ،وملهم الجيال على
أ
أ
مر العصور ،يزد أاد إشعاعا أور أسوخا في الوجدان ،كلما اشتد حقد الذين
لم يتخل أ
صوا من تطرفهم وارتباطهم ال أـمزمن بالعقيدة االستعمارية البالية
البائسة ،والذين لم أتعلمهم خي أ
باتهم الكف عن أمحاوالت حجب حقائق
التاريخ بالتضليل أو الدفع إلى النسيان.
إن الفظائع التي عرفتها سطيف وقالـمة وخراطة أ
وغيرها من الـمدن في
الثامن من ماي  ،5491ستبقى تشه أد على مجازر بشعة ،ال أيمك أن أن
يطويها الن أ
سيان  ..بل ستظل مح أفورة بمآسيها الـمروعة في الذاكرة
الوطنية ،وفي املرجعية التاريخية التي أسس لها ن أ
ضال شعبنا البي ضد
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أ
أ
ظلم االستعمار ،وتوقا للحرية والكرامة ،عبر الـمقاومات الشعبية،
وتوجها بثورة التحرير الـ أمباركة في الول من نوفمبر .5419
ولذلك فإن حرصنا على ملف التاريخ والذاكرة ينب أع من تلك
أ
الصفحات املجيدة ،ومن تقدير الدولة لـمسؤوليتها تجاه رصيدها
الت ـاريخي ،باعتباره أحـ ـد ال أـمقوم ـ ـات التي صهرت الهوي ـ ـة الوطني ـ ـة
الجزائري ـ ـة  ..و أمرتكزا جوهريا لبن ـ ـاء الح ـ ـاضر واستشراف الـمستقبل،
أ
على أسس ومبادئ رسالة نوفمبر الخالدة  ..وهو حر ٌ
ص ينأى عن كل
أمزايدة أو أمساومة ،لصون ذاكرتنا ،ويسعى في نفس الوقت إلى التعاطي
مع ملف الذاكرة والتاريخ بنـزاهـ ـة وموضوعيـ ـة ،في مسار بناء الثق ـ ـة،
وإرساء عالقات تع أاون دائم أومثمر ،يضم أن مصالح البلدين في إطار
االحترام ال أـمتبادل.
أيتها السيدات،أيها السادة،
في هذه الذكرى الـمهيبة ،وفي الوقت الذي نستحض أر تضحيات
الشعب في تلك الـمرحلة الفاصلة من تاريخ المة ،فإن أصدق تعبير عن
أ
ٌ
أ
الوفاء للوطن ،في ظروف تطبعها تحديات عديدة ،يتجلى في رص
الصفوف لـمعالجة أوضاعنا االقتصادية واالجتماعية بالفعالية
والسرعة الـمطلوبتين ،وللتفاعل مع العالم الخا جي ،وما أت أ
فرزه
ر
أ
ز
التوترات والتقلبات الـمتالحقة بجبهة داخلية متالحمة ،تعز موقع
أ أ
ومكانة الجزائر ،في سياق التوا أزنات الـ أمستجدة في العالم  ..وتحبط
أ
نوايا االستفزاز والـ أمغالطات العدائية ،التي لن تثني الجزائر عن
أ
أ
ى
الخيارات الكبر  ،والتوجهات االستراتيجية ،سواء تعلق المر بالـمسارات
2

التي اعتمدتـه ـ ـا لتحقي ـ ـق وتيـ ـرة متصاع ـ ـدة ،فـي مج ـ ـال التنمي ـ ـة
أ
الـمستدامة ،من خالل تسخير ق أدراتنا الذاتية ،أومحاربة االستنزاف
الـمشبوه لـموارد المة ،أو تعل ــ ـ ق الم ـ أر بالرؤي ـة التي نتـب ـن ـاها في سياستنا
الخارجية للدف ـاع عن مصالحنا ،واسترجاع ما تستحقه الجز أ
ائر من
القوة والهيبة الـ أمستمدتين من تاريخها العريق الـمجيد  ..ومن وحدة
شعبها ،ومن أمقدراتها ومواردها  ..ومن إرادتها في توطيد عالقات أمتوازنة
أ أ
أ
مع شركائها في الـمنطقة وفي العالم ،وهي الرؤية التي تدعو إلى إعالء
صوت الحق وإلى أ
الوقوف إلى جانب القضايا العادلة ،وتجعل من بالدنا
عامل توازن واستقرار في الـمنطقة.
وفي الخير فإنني في هذه الذكرى السابعة والسبعين لـمجازر
ماي  ،5491أقف معكم بخشوع وإجالل ترحما على أرواح الشهداء
الزكية  ..وأتوجه بتحية التقدير واإلكبار للمجاهدات والـمجاهدين أطال
هللا في أعمارهم ،داعيا الـمولى عز وجل أن يعيننا جميعا على خدمة بلدنا
العـزيز وشعبنا البي وفاء للشهداء والوطن.
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املجد والخلود لشهدائنا األبرار.
عاشت الجزائرحرة أبية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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