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 .2016ديسمبر  15الموافق  1438، ربيع األول  15الخميس، الجزائر، 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ليهب ده ونس تعنيامحلد هلل حنم  .ه ونس تغفره ونتوب ا 
 

 عني.حصبه أ مجس يدان محمد وعىل أ هل و والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني 

 

 ال مني العاماحملرتم س يدي 

 

خواين أ خوايت  املناضلني واملناضالت ا 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
  

، 2016ديسمرب  12 يوم، املوافق ل ه1438ربيع ال ول  12 يوم االثننييف 

ذكرى مودل س يدان محمد صىل هللا عليه وسمل بن عبد هللا بن عبد املطلب 

املعروف  ربيع ال ول من العام 12يوم االثنني  دل يف مكة املكرمةالهامشي، اذلي و  

 . س يدان عيىس عليه السالم يالدمن م  571املوافق  الفيل، بعام
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ال سالم ا أ انر ال رض بنور  اذلي  للشخصاترخي بداية  هو املودل النبوييوم 

ىل اذليو  فل به حيتفهو يوٌم  أ ن يرث هللا ال رض ومن علهيا، لن ينطفئ ا 

ٍل مّر عىل تمكن قصة أ عظم رجفيه مجيع ربوع العامل؛  يفون يف لك عام واملسلم

ىل أ ن يرث هللا  ،البرشية مجعاء ىل يومنا هذا وا  من دلن أ دم عليه السالم ا 

ال رض ومن علهيا، وقد عده الباحث ال مرييك مايلك هارت يف كتابه املائة 

 .ربالع العديد " أ ي رمق واحد، مفن سريته نس تلهمoneال وائل، الرجل رمق "

رساةل  ليغب ت ها يف سبيل هللا و فقد بذل عليه الصالة والسالم حياته كل        

ىل البرشية مجعاء،  ىل أ ن تويف يف نفس يوم ميالده اال سالم، ا  من شهر  12ا 

 م يف يرثب630جوان  29امجلعة  ليوم جهرية املوافق 11ربيع ال ول من الس نة 

لهيا؛ "املدينة املنورة" ىل ، جاء ممتام ملاكرم ال خالق، داعيا ا  حاليا قبل جهرته ا 

كراه يف ادلين، قد تبنّي الرْشد  من الغيّ احملبة وال خوة والتسامح وال   .ا 

 ة انعقاد ادلورة الثانية للمجلس الوطين بعد املؤمتر اخلامس،أ غتمن فرص  

ماء الطاهرة ابدل روّي  أ واًل لهنئن أ نفس نا عىل ال من والاس تقرار اذلي ننعم به يف الوطن امل

 لشهدائنا ال برار.

هورية اسة الرش يدة لفخامة رئيس امجل ذكل بفضل هللا س بحانه وتعاىل، وحنكة الس ي

 اجملاهد عبد العزيز بوتفليقة، وحمكته السديدة. حفظه هللا ورعاه.

ات عصيبة ت بفرت نين أ نمتي ا ىل والية من اجلنوب اجلزائري، اليت مرّ ا  كام تعلمون، 

الوضع معقدًا ا ىل اليوم، غري أ ن ال مور تتحسن تدرجيًيا  ل، ومازام2013منذ هناية س نة 

 وامحلد هلل.

جلهود ل أ قىص ابذْ ل دعَو لّك مناضل ومناضةل، ل   الصادق وذلكل أ توجه من هذا املنرب

يف لك امليادين للحفاظ عىل ال من والتالمح بني لك اجلزائريني يف ربوع هذا الوطن العزيز 

ماكانٍت جبارًة للمحافظة عىل أ منهأ كرب بَلٍ  علينا، واذلي ي َعد   فريقيا،  اا يتطلب منا ا    يف ا 

 واس تقراره.
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"ولك صاحب نعمة حمسود" ، كام تقول احلمكة، فلنكن حكامء ويف مس توى عظمة بلان 

 .وشعبنا وتطلعاته

ن مقنا البارحة ابدلفاع عا خواين أ خوايت، حنن يف التجمع الوطين ادلميقراطي، 

 .العصيبة اتي اخلادلة يف فرتة التسعي  مكتس بات ثورة نومفرب

واليوم حنن مدعوون جمددًا ملرافقة شعبنا الويف، لتجاوز الظروف الاقتصادية 

ال ختيفنا أ بدا؛  ولكن ،واليت ترنو بأ زماهتا احلادة الصعبة املرتقبة ةوالاجامتعية والس ياس ي

 ؟العمل كيف والسؤال هو: 

امجليع  ل قوال املتبوعة ابل عامل، وبتظافر هجودذكل ابلزتامنا وانضباطنا امليداين، اب

سيسود ال مل ملس تقبٍل زاهٍر، وهذا ما يدمع ازدهار النظام  –لٌك من موقعه  -وتاكملها 

 .م1954امجلهوري الاجامتعي، املنبثق من مبادئ ثورة أ ول نومفرب 

هر ربيع ش يوم اخلامس من هذا الشهر املبارك فباملناس بة قد اكن اندالع ثورتنا املباركة 

 ، فلنكن أ وفياء ملبادهئا.م1374للس نة الهجرية ال ول 

ووفاؤان يكون مبضاعفة اجلهود لتحقيق النجاح الباهر يف الاس تحقاقات املقبةل لس نة 

من جناح ابهر حلزبنا، ابنتخاب  م2016شهر ماي من  7و 6 – 5أ ايم ، كام متكنا يف م2017

 تايرالزابواللك يشهد عىل معهل امليداين، سواٌء ، الس يد: أ محد أ وحيىيال خ املناضل 

 للقاءات ادلورية يف يو ي امجلعة والسب  يف مقر احلزب، وذكل منذ انتخابهابونية أ و املاراط

 .جبدارة عىل رأ سه

 والوصول ا ىل َبّر  ال مان بأ فضل النتاجئ.وفقنا هللا للتغلب عىل هذه ال زمات      

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 

 النائب بكري قارة معر ا مضاء:

 


