بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
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امجلع الكرمي .

بتلكيف من خفامة رئيس امجلهورية اجملاهد عبد العزيز بوتفليقة،
شف اليوم بـمعـيـرة زمـيلـ ري الس يدين وزير اجملاهدين ووزير الطاقة بأن
نـت ر
نتقاس مع اخوانـنا الس يد وزير ادلاخلية والوفد املرافق هل من الشقيقة تونس،
الذلين نتو رجه هلم بأصدق عبارات الشكر والامـتـنان لـمـا لـقيـناه من حفاوة
الاس تقبال وكـرم الضيافة ،ا إالرشاف عىل مراس مي تليد ذكرى أحداث ساقية
س يدي يوسف املوافقة ليوم  08فيفري من ك س نة يف هذا املاكن التارخيي
اإكبارا وترحـمـا عىل من ق ردموا أرواهحم الزكـية فداءا لقمي الأخ روة الصادقة واحلرية
والكرامة والوفاء.
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ففي مثل هذا اليوم ويف نفس املاكن ،خل التارخي واقعة مأساويـة راح
ضـحـيـتـها أبـرايء من رجال ،ونساء ،وأطفال من الهايل العزل ،يوم ق ردم فيه
ساكـنة املنطقة أروع مشاهد البطوةل والتأيخ نصة لقضية عادةل ،قضية شعب
تـواق للحرية ،ويـأب العيش تت نـيـر الاس تعامر.
نعم ،لقد عززت الثورة اجمليدة أواص الخوة والتضامن بني الشعبني،
وما زادهـمـا طغيان املس تعمر اإال تالحـمـا وإاصارا عىل افتاكك احلرية
واسرتجاع الكرامة.
وابلرمغ من ش ناعة اجملزرة وما أسفرت عنه ،اإال أنا تظل حـيـرة يف
الوجدان والضمري ،ورمزا اترخييا وبطوليا يف اذلاكرة املشرتكة ،وشاهدا عىل
العالقات املتينة بني ساكن املنطقة احلدودية املشرتكة.
أهيا احلضور الكرمي،
اإن هذه اذلكرى التارخيية العظمية تمل يف طياهتا دروسا بليغة ،ومأثر خادلة
يقتدي هبا أبناؤان وبناتنا ،ويس تلهمون مهنا العب يف جماهبة الخطار املشرتكة،
بل وتدفـعـنا للمض قـدما من أجل بناء تـنـمية مشرتكة ،اليت أتت أكـلها
بفضل ما يشهده املس توى اذلي وصلت اإليه عالقات الخوة والتعاون القامئة
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بني البلين الشقيقني ،تت القيادة الرش يدة للك من خفامة رئيس امجلهورية،
الس يد عبد العزيز بوتفليقة ،وأخيه خفامة رئيس امجلهورية التونس ية ،الس يد
البايج قايد السبيس.
واذلي يف ظهل عرف مس توى التعاون بني وزاريت داخلية البلين مسارا جـد
مطمئـن تعـ رزز ابلتوقيع عىل اتفاق أمين شهر مارس  ،2017انهيك عن عدة
اتفاقيات توأمة بني مدن ووالايت جزائرية ونظرياهتا من تونس ر
الشقيقة.
من هذا املنطلق ،اإننا مدعوون اإىل العمل جنبا اإىل جنب عىل تكثيف
التنس يق والتشاور من أجل احلفاظ عىل المن والاس تقرار عىل مس توى
حدودان املشرتكة ،وتسخري اإماكنياتنا وقدراتنا لصد ك حماوةل للمساس
ابس تقراران وأمننا.
كـمـا أس تغل هذه الفرصة الكرمية دلعوة السادة والة الوالايت احلدودية اإىل
العمل معا من أجل بلوغ الهدف املشرتك أال وهو تمنية وتأمني املنطقة
احلدودية.
وال يفوتين هبذه املناس بة أن أأذكر مبا مت االتفاق عليه خالل اللقاء اذلي مجع
السادة والة الوالايت احلدودية اجلزائرية بنظراهئم التونس يني يوم  06أكتوبر
 2018بتونس ،واذلي محل شعار "اجلزائر وتونس تواصل دامئ وأفاق واعدة"،
حيث كـلل بـمجموعة من التوصيات املهمة ،متس جماالت خمتلفة ،من أبرزها:
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-

السعي اإىل تديث الطرقات واملسال املؤدية اإىل مراكز العبور احلدودية
مما يسهل تنقل املسافرين بني البلين وتسني ظروف اس تقباهلم،
فتح وهتيئة املسال الغابية،
تبادل التجارب العلمية والطبية عب توأمة املؤسسات ا إالستشفائية عىل
الشيط احلدودي،
تبادل اخلبات يف اجملال الفاليح وتنظمي ملتقيات فنية وعلمية مشرتكة
لهذا الغرض،
تفعيل اتفاقيات التوأمة املبمة بني امجلاعات امللية اجلزائرية ونظرياهتا
التونس ية.

كام أحث امجليع عىل املافظة عىل اللقاءات املشرتكة ،وأن جيعلوا مهنا س نة
محيدة تمعهم س نواي للتشاور حول القضااي املصريية اليت تعود ابلنفع والفائدة
عىل أقالميهم ،واخلروج حبلول واقرتاحات واقعية قابل للتنفيذ ،وال س امي احلرص
ك احلرص عىل تس يدها.
وإانين عىل يقني بأن دلينا قدرات كبرية عىل تقيق ذل ،ابلنظر اإىل طبيعة
عالقاتنا ،وابلنظر اإىل االإماكنيات اليت تزخر هبا منطقتنا احلدودية املشرتكة.
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أهيا امجلع الكرمي،
س نغتمن فرصة لقائنا اليوم لنطفئ مجــرة مأساة املايض ،ونوقد اإحدى مشوع
المل يف مس تقبل زاهر وواعـد يف هذه املنطقة الغالية عىل قلوبنا ،حيث
س يتـم اليوم تدشني ش بكة الغاز الطبيعي وتفعيلها لفائدة ساكن ساقية س يدي
يوسف ،ليكون هذا احلدث أحد رموز التمنية احلقيقية يف املنطقة احلدودية
املشرتكة ،وضامن مقومات احلياة الكرمية والريق لساكنهتا ،حىت تـضايه
مس توايت التقدم والتمنية اليت تشهدها املناطق الخرى يف الك البلين ،تت
القيادة احلكمية والرش يدة لقادة البلين الشقيقني.
ويف اخلتام ،امسحوا يل أن أغتمن هذه الساحنة لأجدد لمك عزمنا رالراِس عىل
توطيد عالقاتنا يف اجملاالت اليت تدخل يف صلب همام وزاريت داخلية البلين،
وأننا عىل اس تعداد اتم لتنويعها وتكثيفها ابلشلك اذلي خيدم بلينا وشعبينا
الشقيقني.
أشكرمك عىل كرم االإصغاء ،ورمح هللا شهداءان البرار وأسكهنم فس يح جناته.
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