
رسالة السيد الفريق السعيد شنڤريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

بمناسبة إحياء الذكرى السابعة والستين
إلندالع الثورة التحريرية المجيدة

توّجھ   ،1954 نوفم��  ألول  املظفرة  الثورة  الندالع  والست�ن  السا�عة  بالذكرى  اإلحتفال  بمناسبة 
إ��  اليومي  أمره   �� ب�لمة  الشع��،  الوط��  ا���ش  أر�ان  رئ�س  شنقر�حة،  السعيد  الفر�ق  السيد 

مستخدمي هيا�ل ا���ش الوط�� الشع��.

ال��  ا��الدة  املناسبة  ��ذه  الت��ي�ات  وأز�ى  ال��ا�ي  بأخلص  الفر�ق  السيد  تقدم  �لمتھ  مس��ل   ��
ت���ء تار�خ وطننا ا��يد، بفضل عبقر�ة وت��يات رجال أفذاذ من جيل نوفم�� 1954.    

السا�عة  للذكرى  بالدنا  إحياء  عشية  الت��ي�ات،  وأز�ى  ال��ا�ي  بأخلص  إليكم  أتوجھ  أن  ”�سعد�ي 
��ذه  شامخة  ��امات  جميعا  نقف  حيث   ،1954 نوفم��  أول   �� املظفرة  التحر�ر  ثورة  الندالع  والست�ن 
املناسبة ا��الدة، وقفة إجالل وإكبار لوطننا الغا��، الذي �ستحضر �ل سنة �� مثل هذه الليلة الغراء 
من هذا الشهر األغر، بواعث الفخر بما يزخر بھ من رصيد تار��� م���ء، و�تو�� زاهيا بوسام ا��د 
من  ف��هنوا  السماء،  عنان  إ��  نفوسهم  سمت  الذين  األفذاذ  الرجال  هؤالء  نوفم��،  جيل  صنعھ  الذي 
اس��جاع  ع��  وعزمهم  قضي��م  �عدالة  عميق  وإيمان  مّتقدة  عبقر�ة  عن  ا��الدة  امل��مة  هذه  خالل 

ا��ر�ة واالستقالل مهما �لفهم ذلك من ت��يات“.

كما نّوه السيد الفر�ق بالعمل التحس���� الذي قام بھ قادة الثورة �� �عبئة الشعب وا��فاظ ع�� 
معنو�اتھ، والذي ش�ل حصنا منيعا أمام ا��رب النفسية ال�� انت��ها االستعمار �غرض فصل الشعب 

عن ثورتھ.

لھ  اه��ت  لتصبح سيال جارفا  األخيار،  الرجال  قليلة من  بثلة  اندلعت  ال��  العظيمة  الثورة  ”هذه 
يتوان  لم  املواجهة،  سنوات  فطيلة  األطل���،  ا��لف  غرور  أمامھ  وانكسر  االستعمار�ة،  الدولة  أر�ان 
إيمانھ  ولم يضعف  أبنائھ،  بخ��ة  الوط��  التحر�ر  الثورة وج�ش  تدعيم صفوف  ا��زائري عن  الشعب 
الشعب  �عبئة  �غرض  الثورة  قادة  بھ  قام  الذي  التحس����  العمل  إ��  ذلك  و�عود  النصر،  بحتمية 
وا��فاظ ع�� معنو�اتھ وإيمانھ العميق بجزائر حرة مستقلة، إضافة إ�� تحص�نھ من ا��رب النفسية 

ال�� انت��ها االستعمار ع�� نطاق واسع ��دف زعزعة قناعات الشعب ا��زائري، وفصلھ عن ثورتھ“.



السيد الفر�ق أشاد أيضا �� �لمتھ بدور اإلعالم الذي تمكن من إيصال ص�ت الثورة خارج حدود 
الوطن وأكس��ا رأي عام عال�� متعاطف ومساند من كث�� من الشعوب، إ�� جانب العمل الدبلوما��� 

الدؤوب من خالل ���يل ا��ضور بمختلف ا��افل الدولية.
 

” ... و��ا��ة هذه ا��رب ا��ب�ثة، وسعت الثورة أسلوب املواجهة ليتخذ أ�عادا أخرى، حيث أدى 
اإلعالم دورا هاما �� ذلك، فبفضلھ ذاع ص�ت الثورة خارج حدود الوطن، وف��ت ا��رائم الوحشية 
رأيا عاما  الثورة أن يصنع  يناضل من أجل حر�تھ وكرامتھ، واستطاع إعالم  �� حق شعب  ارتكبت  ال�� 

عامليا مساندا و�كسب تأييد و�عاطف الكث�� من الشعوب ح�� داخل الدول االستعمار�ة نفسها. 

كما خاضت الثورة �� ا��ال الدبلوما���، معارك ال تقل ضراوة عما �ان يدور �� امليدان، فبفضل 
إخالص الرجال و�شاطهم الدؤوب، تم تدو�ل القضية ا��زائر�ة، من خالل ���يل ا��ضور �� مختلف 
ا��افل الدولية، ح�� اقتنع ا��تمع الدو�� �عدالة وشرعية مطالب الشعب ا��زائري، ومنحها الدعم 

امل�شود والتضامن املرجو “.

كما دعا السيد الفر�ق لل��حم جميعا ع�� أرواح  شهدائنا األبرار والتفك�� مليا �� مغزى ت��يا��م 
واالمتنان ��اهدينا األخيار �عد أن صنعوا بم��م��م التار�خية أجمل صفحة �� تار�خ أمتنا.

” ... فأجمل صفحة �� تار�خ أمتنا �� الصفحة ال�� نقشت عل��ا هذه امل��مة التار�خية ال�� كرمت 
كنف   �� الع�ش  شرف  اآلخرون  ونال  ع��م  �عا��  هللا  ورضوان  بالشهادة  األشاوس  األبطال  من  الكث�� 

االستقالل وا��ر�ة.
 

و��ذا الصدد بالذات، أدعوكم جميعا لل��حم ع�� أرواح شهدائنا األبرار، �ل شهدائنا، والتفك�� مليا 
�� مغزى ت��يا��م“.

السيد الفر�ق أكد أيضا ع�� بناء ج�ش قوي متطور ورادع يمر حتما ع�� االع��از وال�شّ�ث بتار�خنا 
العر�ق والتح�� بنكران الذات وتقد�س العمل وا��فاظ ع�� وحدة الصفوف. 

” ... مادام الشعب ا��زائري مع��ا بتار�خھ ا��يد وم�ش�ثا بقيمھ ا��ضار�ة العر�قة، و��� �ل الو�� 
ما يحاك ضده �� السر والعلن، من أجل ضرب وحدتھ الوطنية وال�شكيك �� تار�خھ ورصيده ا��ضاري 
بالبعيد وال املستحيل إذا حافظنا ع�� وحدة صفوفنا  التار�خ. ولن ي�ون ذلك علينا  الضارب �� أعماق 
قوي  ج�ش  بناء  أجل  من  وضافرناها  ا��ث�ثة  ا��هود  و�ذلنا  العمل  وتقد�س  الذات  بنكران  وتحلينا 
ومتطور ورادع، قادر ع�� ا��فاظ ع�� استقاللنا وحماية حدودنا املديدة وضمان سيادتنا وقرارنا السيد، 
فضال عن التصدي بحزم وصرامة ل�افة ا��مالت اإلعالمية الشرسة ال�� يخوضها أعداء األمس واليوم 

ضد ا��زائر وا���ش الوط�� الشع��“.



كما أث�� السيد الفر�ق ع�� األشواط التطو�ر�ة ال�� بلغها ا���ش الوط�� الشع�� �� ش�� ا��االت 
بفضل ا��هودات املض�ية وا��ث�ثة واملتواصلة ال�� ما انفك يبذلها ا��ميع، �ل �� مجال عملھ وحدود 
املس��ة،  للقوات  القائد األع��  ا��مهور�ة،  للسيد رئ�س  الرشيدة واملتبصرة  القيادة  صالحياتھ، تحت 

وز�ر الدفاع الوط��.
 

بل  التقدير،  مبلغ  ا��االت،  ش��   �� الشع��  الوط��  ا���ش   �� التطو�ر�ة  األشواط  بلغت  ”لقد 
واالع��از، وال شك أنكم تدر�ون �ل اإلدراك، بحكم طبيعة ممارستكم ملهامكم العسكر�ة، عظمة هذه 
ا��طوات املقطوعة، ال�� تمت بمثابرة خالصة وإصرار شديد، تحت القيادة الرشيدة واملتبصرة للسيد 
رئ�س ا��مهور�ة، القائد األع�� للقوات املس��ة، وز�ر الدفاع الوط��، وتقدرون مدى تأث��ها اإليجا�ي 
ع�� التحسن املطرد واملتواصل ملستوى التمرس امل�� لألفراد العسكر��ن بمختلف فئا��م، وتواكبون، بل 
املو�لة،  للمهام  الرفيع  األداء  وكذا  إل��ا،  املتوصل  والقتالية  العملياتية  ا��اهز�ة  درجة  الع�ن  رأي  وترن 

الذي أصبحت عليھ قواتنا املس��ة ب�افة م�ونا��ا. 

ولقد مثل ذلك ودون مبالغة، مصدر ارتياح وتحف�� �� آن واحد، وهو ما يجعل�� أن��ز هذه املناسبة 
�� مجال  �ل  ا��ميع،  يبذلها  انفك  ما  ال��  واملتواصلة  وا��ث�ثة  املض�ية  ا��هودات  الطيبة، ألث�� ع�� 
الوط��  ا���ش   �� نطمح  فإننا  عاليا،  نقدره  ما  بقدر  ال��  ا��هودات  هذه  صالحياتھ،  وحدود  عملھ 
الشع��، إ�� تحقيق املز�د من اإلنجازات املتوافقة مع ما نحن مقبلون، بل وعازمون، ع�� تجسيده فعليا 
وميدانيا، من أجل بناء ج�ش قوي عصري ومتطور، عماده العنصر ال�شري الكفء واملتخصص، القادر 
التحديات  بمواكبة  وا��دير  املتطورة،  والتكنولوجيات  ا��ديثة  التقنيات  اس�يعاب  ع��  عالية  بمهارة 
وحد��ا  وتأم�ن  الوطنية  سياد��ا  وصيانة  ا��زائر  استقالل  حماية  واجب  يفرضها  بات  ال��  امل�سارعة، 
الشعبية وال��ابية، و�� مهام عظيمة بقدر ما �ع�� ��ا ا���ش الوط�� الشع��، فهو مطالب دوما بأن ي�ون 

�� مستوى حسن أدا��ا“.

�� األخ�� حث السيد الفر�ق ا��ميع ع�� االقتداء برجال نوفم�� �� حب الوطن واإلخالص لھ وتقديم 
أس�� الت��يات من أجلھ.

”إنھ بقدر اع��ازي بما بلغھ ا���ش الوط�� الشع�� من قدرات قتالية عالية ومن ال��ام وانضباط 
ووفاء أفراده، فإن�� ومرة أخرى أدعو وأحث ا��ميع ع�� االقتداء برجال نوفم�� �� العمل املتواصل و�ذل 
املز�د من ا��هد، والتح�� باألخالق السامية لهؤالء األبطال �� حب الوطن واإلخالص لھ وتقديم أس�� 
الت��يات من أجلھ، ��ذا فقط ن�ون أقو�اء ون�ون �� مستوى ما تصبو إليھ األمة من استقرار وأمن 
إنجازاتھ  شموخ  شامخا  الوطن  ليحيا  الك��ى  الت��ية  قدم  الذي  السلف  مستوى   �� ون�ون  وسالمة، 

وعلو قدره وم�انتھ ب�ن األمم والشعوب“.


