اليوم الوطني للشهيد  18فيفري
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حض ي الشهيد بالتكريم والتبجيل ْلا خصه به هللا من مكانة حميدة  ،وعرفان له ْلا قدمت يداه من
تضحيات جسام فهو الذي لبى وضحى بالروح والجسد دفاعا عن الوطن والحرية والشرف صادقا
عهده ولم يبدل تبديال وقد خصص تاريخ  18فيفري كيوم وطني للشهيد وتم اَلحتفال به ألول مرة سنة
 1990وتهدف هذه اْلناسبة إلى إرساء الروابط بين األجيال وتذكيرالشباب بتضحيات األسالف من
أجل استخالص العبرواإلقتداء بخطهم الشريف.
أتخذ يوم  18فيفري من كل سنة يوما لالحتفال بذكرى الشهيد عرفانا بما قدمه الشهداء من
تضحيات جسيمة ويمثل هذا اليوم وقفة ْلعرفة مرحلة اَلستعمارالتي عاشها الشعب الجزائري في
بؤس ومعاناة وهذا ألن التاريخ يمثل سجل األمم وتحتفل الجزائربهذا اليوم منذ  18فيفري 1991
بمبادرة من تنسيقية أبناء الشهداء تكريما ْلا قدمه الشهداء حتى َل ننس ى مغزى الذكرى واستشهاد
مليون ونصف اْلليون من الشهداء لتحريرالجزائر .فالجزائرأمة مقاومة لالحتالل منذ فجرالتاريخ
خاصة اَلستعمارالفرنس ي اَلستيطاني الشرس حيث قدمت الجزائرقوافل من الشهداء عبرمسيرة
التحرر التي قادها رجال اْلقاومات الشعبية منذ اَلحتالل في  1830مرورا بكل اَلنتفاضات والثورات
اْللحمية التي قادها األميرعبد القادرواْلقراني والشيخ بوعمامة وغيره من أبناء الجزائرالبررة وكانت
التضحيات جساما مع تفجيرالثورة اْلباركة في أول نوفمبر 1954حيث التف الشعب مع جيش التحرير

وجبهة التحريرالوطني فكانت تلك اْلقاومة والثورة محطات للتضحية بالنفس من أجل أن تعيش
الجزائرحرة فبفضل تلك التضحيات سجلت الجزائراستقاللها في  5جويلية 1962وم الشهيد التي
تتزامن مع الثامن عشرفيفري من كل سنة و ذلك بتنظيم العديد من اْلظاهرات .

