
م "بسم هللا الرمحن الرحي  

 والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 أيها األفاضل,  الفضليات،أيتها 
 

حني اليوم بفخر واعتزاز اليوم الوطين للذاكرة املخلد الذكرى جمازر الثامن  
: تلك احملطة احلامسة من تاريخ كفاحنا اجمليد ضد االستعمار,  1945ماي سنة 

اليت عقد بنات وأبناء الشعب اجلزائري العزم على التوثب وركوب املخاطر النتزاع  
تاريخ خالد كان وال  1945سنة احلرية واالستقالل. إن يوم الثامن ماي من 

يزال رمزا للتضحية والفداء باعتباره منعطفا حامسة يف كشف حقيقة االستعمار 
وبلورة الوعي حبتمية اإلعداد للثورة املباركة, ذلك أن هذا اليوم التارخيي كان 
قبسا أضاء القلوب إميانا بالتضحية واجلهاد وأنار دروب اخلالص واحلرية 

هذه املناسبة التارخيية نرتحم على أرواح الشهداء األبرار ومن  واالستقالل, ويف
 حلقهم من اجملاهدين األخيار.

 

, شهداء الكرامة واحلرية من خرية بنات  يوم الذاكرة الوطنية إننا نستحضر يف
إقرار   وأبناء الشعب اجلزائري, وننحين خبشوع وإكبار أمام أرواحهم الطاهرة, بعد

اكرة الوطنية قبل سنة تعبريا عن الوفاء الذاكرة شهدائنا  الثامن من ماي يوما للذ
اليت ورثناها عن شهدائنا الذين عبدوا   الرسالة املقدسة . إناألبرار ولتضحياهتم

بدمائهم الزكية طريق احلرية, رسالة ثقيلة تتطلب منا رصت الصفوف والتوجه مجيعا 
املة وقوة موحدة وافري حنو املستقبل فنجعل من بنات اجلزائر وأبناءها طاقة متك



االستعداد لكسب الرهانات بقلوب ملؤها الثقة يف النجاح, وال يتأتى ذلك إال  
بالتمسك بتلك القيم النبيلة واملثل العليا اليت كرسها نضال شعبنا على مر السنني  
والعصور وهي املعاين السامية اليت ما فتئت ترتسخ يف النفوس وتتوطد يف الوجدان  

دات الكبرية اليت تبذهلا الدولة على كافة املستويات واليت هتدف يف  بفضل اجملهو 
وقد جتلى ذلك يف التعديل الدستوري اجلديد الذي   جمملها إىل محاية ذاكرة االمة,

, وأكد على احرتام رموز الثورة التحريرية وترقية  1954كرس بيان أول نوفمرب 
دا للدور االسرتاتيجي للذاكرة كتابة التاريخ الوطين وتعليمه للناشئة وذلك تأكي

الوطنية يف تنمية الشعور الوطين واحلس املدين وتقوية روابط االنتماء واالعتزاز  
 .بأجماد الوطن

 

إن تثمني ذاكرتنا ونقلها لشباب اجلزائر املستقلة أكرب ضمان التحصني 
ق  األمة ومتثني صلتها بوطنها, معتدة بأجماد ماضيها قادرة على التفاعل مع حقائ

عصرها وحتقيق النجاح املأمول يف بناء اجلزائر اجلديدة اليت هي مقبلة على  
استحقاقات تشريعية يف جوان املقبل, واليت ستتعزز بفضلها مسرية التجديد  
الوطين الذي التزمنا به واملبنية على قيم املصارحة والثقة والشفافية وحماربة الفساد 

 بكل أشكاله ..

ت وأبناء الشعب اجلزائري حتدوهم اإلرادة والوعي لتثبيت وإننا لعلى ثقة أن بنا 
أسس االختيار الدميقراطي احلر, الكفيل بإرساء دولة املؤسسات واحلق والقانون, 

 وبناء اجلزائر السيدة القوية اليت حيلم هبا الشهداء واجملاهدون.

  



 أيتها الفضليات, أيها األفاضل, 
 

كرة البد أن نشري إىل أن جودة العالقات وحنن اليوم حنيي اليوم الوطين للذا 
مجهورية فرنسا لن تأتى دون مراعاة التاريخ ومعاجلة ملفات الذاكرة واليت ال ميكن  
بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت املسوغات, ومازالت ورشاهتا مفتوحة 
 كمواصلة اسرتجاع مجاجم شهدائنا األبرار, وملف املفقودين واسرتجاع األرشيف

 وتعويض ضحايا التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية.
 

فإذا كان النظر إىل املستقبل الواعد يعترب احللقة االهم يف توطيد وتثمني أواصر 
العالقة بني األمم, فإن هذا املستقبل جيب أن يكون أساسه صلبا خاليت من أي 
شوائب, فاجلزائر مصممة دوما على جتاوز كل العقبات وتذليل كل الصعوبات حنو 

ة, لرتتقي عالقاهتا إىل املستوى االسرتاتيجي  مستقبل أفضل, وتعزيز الشراكة االستثنائي
معاجلة كل ملفات الذاكرة جبدية ورصانة وإذا ما هتيأت الظروف املالئمة لذلك, 

, فالشعبان يتطلعان إىل حتقيق قفزة نوعية حنو وتنقيتها من الرواسب االستعمارية
الحرتام املتبادل  مستقبل أفضل تسوده الثقة والتفاهم, ويعود بالفائدة عليهما يف إطار ا

 والتكافؤ الذي حتفظ فيه مصاحل البلدين. 

 أخوايت الفضليات, إخواين األفاضل,

إن العمل على إعادة تشكيل الذاكرة الوطنية ومحايتها من التخريب 
والتحريف والضياع, يعد حتديا كبريا ينبغي رفعه, ألن الذاكرة ليست مسألة  

لعلم, بل هي معامل وضاءة نسرتشد هبا  معرفية عادية وفقط تتوقف عند حدود ا



طريقنا حنو املستقبل األفضل ألمتنا ووطننا, وبودي أن أثين على علو مهة شبابنا  
وتعلقهم الوجداين مبفاخر ومالحم تارخيهم الوطين, وأسأل هللا أن يوفق أبناءنا  
  على درب تثمني عناصر الذاكرة الوطنية واالنطالق منها لبناء املستقبل املشرق

 وحتقيق الذات. 
 

اجملد واخللود لشهدائنا األبرار. عاشت اجلزائر حرة أبية. تقبل هللا منا  
 ومنكم الصيام والقيام. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته".

 


