رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد
السبت 18 ,شباط/فبراٌر 15:02 2017
خنشلة  -بعث رئٌس الجمهورٌة ,عبد العزٌز بوتفلٌمة ,الٌوم
السبت رسالة بمناسبة إحٌاء الٌوم الوطنً للشهٌد لرأها نٌابة عنه
المستشار برئاسة الجمهورٌة ,دمحم علً بوغازي ,هذا نصها
الكامل:
بسم هللا الرحمن الرحٌم و الصالة و السالم على أشرف
"
المرسلٌن

أٌتها السٌدات الفضلٌات,
أٌها السادة األفاضل,
إن الٌوم الوطنً للشهٌد هو احتفاء بمن أكرمهم المولى بالحٌاة
األبدٌة ,فً جنات الخلد جزاء سٌرهم على المحجة ,وافتدوا
بدمائهم الزكٌة وأرواحهم الطاهرة وطنا استباحه المحتلون ,وعاثوا
فٌه فسادا وظلما.

فمع كثرة حركات المماومة المسلحة خالل المرن التاسع عشر وما
صاحبها من نضال سٌاسً مرٌر ودإوب للحركة الوطنٌة عبر
العمود ,لم ٌفلح الجزائرٌات والجزائرٌون فً انتزاع أدنى حمولهم

المدنٌة واإلنسانٌة ,حتى هب جٌل نوفمبر ,ولد أٌمن أن ال خالص
لشعبه من اإلحتالل ومظالمه إال بحمل السالح عبر كل مناطك
الجزائر ,وما كان من شعبنا إال مباركة ذلن العمل الخالق,
فاحتضن الثورة وخاض معارن التحرٌر ,بإرادة لوٌة وعزم ال
ٌلٌن ,وعانى فً سبٌل ذلن كل ألوان البطش والمهر ,ولكنه ما الن
وال استكان ,بل كان كلما اشتد المتال ازداد أمله فً االنتصار,
وكان له ما أراد ,بفضل إٌمانه باهلل وعونه.

إن االستمالل واسترجاع السٌادة الوطنٌة بذلن الثمن الباهظ من
األرواح والدماء والدموع ,هو الرصٌد الفعلً ومنظومة المٌم
الرمزٌة لألمة تعتز به وتفخر ,وتعمل جاهدة على استثماره فً
بناء دولة ٌحظى فٌها اإلنسان الجزائري بالعزة والكرامة ,وٌشٌد
فٌها نظاما دٌممراطٌا بحكامة راشدة ,وحرٌة ٌنعم بها ال ٌحتكم فٌها
إال لمٌم وطنه ولمصالحه العلٌا ,لمد سطر الشعب الجزائري فً
صفحات التارٌخ إرادة حرة إبان الثورة وخالل بناء الدولة ,فكان
نظامها شعبٌا ٌتجلى فً المإسسات الدستورٌة التً سعٌنا فً بنائها
وترلٌتها ,وما زلنا نسعى دائبٌن فً بلورة دولة المإسسات,
وإشران الجمٌع معارضة ومجتمعا مدنٌا فً المرارات األساس لكل
االستحمالات.
وعلى الرغم من بعض األحداث الدامٌة التً نسجلها فً تارٌخ
دولتنا الحدٌثة ومن أبرزها تلن المؤساة الوطنٌة التً ارتكب فٌها
اإلرهاب األعمى جرائم ٌندى لها جبٌن اإلنسانٌة ,وألحمت بشعبنا

دمارا وحشٌا ,استماتت الجزائر من خالل مإسساتها الدستورٌة
وفً ممدمتها الجٌش الوطنً الشعبً الباسل سلٌل جٌش التحرٌر
الوطنً ,ولبضت بالنواجذ على وحدة الشعب واستمرار البالد,
وفوتت الفرصة على المفسدٌن فً الداخل والمتآمرٌن فً الخارج
من أن ٌنالوا منها ,ولد تمكنت بالدنا بفضل إجراءات استفتى فٌها
الشعب من تحمٌك وئام وطنً ومصالحة شاملة ,وتعزٌز
المإسسات من منظور دستوري معدل ,من شؤن كل ذلن أن
ٌحصن الجزائر من أحداث ومشاهد ال إنسانٌة نراها تجري الٌوم
فً أكثر من مكان تمزلت بممتضاها شعوب وتشظت ,وتفككت
أنظمة وانهارت ,واستشرى فٌها المتل والفساد والدمار.

أٌتها السٌدات الفضلٌات,
أٌها السادة األفاضل,

إن شروط النجاح فً ربح معركة المستمبل هو الحفاظ على
المكتسبات التً أنجزتها األجٌال المتعالبة ,وإننا واعون بؤن شعبنا
بكل شرائحه وخاصة شبابه ٌتمٌز بروح وطنٌة راسخة مسمٌة
بتضحٌات شهدائنا األمجاد ,ومن ثمة فإن شعبنا غٌر مستعد أن
ٌنساق وراء النداءات والمناورات الهدامة التً تصل إلٌه من وراء
البحار وعبر مختلف وسائل اإلتصال.
لمد أثبت شباننا وشاباتنا أنهم جد واعٌن لمخاطر المرحلة بتجاوز
أوهام المشككٌن والمروجٌن للفوضى ,والمعتمٌن على المنجزات
الحمٌمٌة لهذا الشعب .فلم ٌعد من الممكن تضلٌلهم ,وهم محصنون
ثمافٌا وعمائدٌا وسٌاسٌا ,ومدركون لمسإولٌاتهم تجاه وطنهم
وشعبهم ,ومستعدٌن أكثر من أي ولت مضى للذود عن الوطن
وصون مكتسباته وترلٌتها وتطوٌرها.
إن ما ٌعتور العالم من أزمات التصادٌة وإٌدٌولوجٌة واهتزازات
جٌوسٌاسٌة لها تؤثٌر مباشر على مختلف الدول وال سٌما النامٌة
منها مثل الجزائرٌ ,وجب علٌنا تظافر الجهود ورص الصفوف
الستغالل أفضل للمدرات المحترمة إن لم ألل المعتبرة لبالدنا فً
جمٌع المجاالت.

بالفعل إن اإلنجازات الهائلة التً حممتها بالدنا فً ظرف وجٌز من
لهر شبح البطالة ,وترلٌة شبكتنا التربوٌة والتعلٌمٌة ,وتشٌٌد
مالٌٌن السكنات وعشرات اآلالف من المنشآت الصحٌة والتربوٌة,

وكذا إنجاز بنٌة تحتٌة هامة فً جمٌع المطاعات ,لهً كلها دالئل
عما ٌمكن للجزائر تجسٌده كذلن غدا.
فبترشٌد نفماتنا وتحسٌن حوكمة بالدنا وتجسٌد مختلف اإلصالحات
المبرمجة ,وكذا تعزٌز أكثر لمٌمة العمل المبجل حتى فً دٌننا,
ستنتصر الجزائر على األزمة التً تواجهها حالٌا من جراء تملبات
األسواق الدولٌة ,وستصل بعون هللا غدا إلى مصف الدول الناشئة,
تحمٌما من خالل ذلن لحلم شهدائنا األمجاد واستكمال تجسٌد بٌان
ثورة أول نوفمبر المظفرة.
أٌتها السٌدات الفضلٌات,
أٌها السادة األفاضل,
إن لوة وعظمة الدول ترتكز أساسا على وحدة شعوبها وصالبة
ثوابتها وصحة مإسساتها الممثلة إلرادة مجتمعاتها.
أما فً ما ٌتعلك بجزائرنا ,فإن وحدة شعبنا األبً تعززت فً
ثورتنا التحرٌرٌة التً ٌشٌد بها العالم ,كما أن ثوابتنا الوطنٌة
بؤبعادها اإلسالمٌة والعربٌة واألمازٌغٌة تراث نفخر به عبر
المرون المتتالٌة.

وإن منظومتنا المإسساتٌة التً تجسدت فٌها لٌم الحرٌة وسٌادة
الشعب المنبثمة من كفاحنا التحرٌري عرفت عبر االثراءات
الدستورٌة المتتالٌة تعزٌز طابعها الدٌممراطً.

وفً الولت الذي نحتفً به الٌوم بؤمجاد بالدنا فً الٌوم الوطنً
للشهٌدٌ ,ستعد شعبنا للذهاب الستحماق انتخابً آخر بغٌة انتخاب
ممثلٌه فً المجلس الشعبً الوطنً ,فؤغتنم هذه السانحة ألناشد
بنات وأبناء بالدي الستعمال حمهم واختٌار ممثلٌهم بالذهاب إلى
صنادٌك االلتراع بموة ,وفً كنف الضمانات التً ألرها الدستور
والمانون الحترام خٌارهم الحر والسٌد.
فاسترجاع سٌادتنا الوطنٌة واكتساب حمنا فً تسٌٌر شإون بالدنا,
وكذا حرٌة لرارنا الفردي والجماعً فً من ٌنوب عن شإوننا هً
كلها ثمرات تضحٌات جسام تبلورت خاصة فً ملٌون ونصف
ملٌون شهٌد الذٌن سمطوا من أجل أن تحٌا الجزائر ومن أجل أن
ٌعٌش أبناإها فضائل الحرٌة واإلستمالل.
ففً هذا الٌوم المظفر ,ننحنً جمٌعا بخشوع وإجالل وعرفان على
أرواح شهدائنا األمجاد ونجدد لهم جمٌعا العهد بالوفاء لتضحٌاتهم.
وفً نفس هذه المناسبة المحمودة ,نتوجه كذلن بالتحٌة والتمدٌر
لمجاهدٌنا ومجاهداتنا متمنٌا لهم المزٌد من الصحة لكً ٌكونوا غدا
شهودا على إنجازات أخرى لوطننا الغالً.

ونتمنى فً هذه اللحظة التارٌخٌة أن ٌظل شعبنا وشبابه خاصة
ٌستلهم فً كل ٌوم من مثال وتضحٌات شهدائنا األمجاد من أجل
عزم ألوى لبناء الجزائر.
المجد والخلود لشهدائنا األبرار".

