كلمة الوزير األول وزير املالية ،السيد أمين بن عبد الرحمان
مبناسبة إحياء الذكرى الرابعة والستني
ألحداث ساقية سيدي يوسف
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
واحلمد هلل و الصالة و السالم على سيدنا رسول اهلل
معالي السيدة جنالء بودن  ،رئيسة حكومة اجلمهورية التونسية الشقيقة،
معالي السادة الوزراء والسادة الوالة،
السيدات والسادة احلضور،
اسرة االعالم الكرمية
السالم عليكم و رحمة اهلل تعالى و بركاته
إنه ملن دواعي الغبطة والسرور أن ألتقي مجددا ،وبعد أقل من شهرين من زيارتي إلى تونس ،بإخوتي
وأشقائي هنا على هذه األرض الطيبة املعطاءة وفي هذه املنطقة املجاهدة التي امتزجت على أدميها دماء
الشعبني اجلزائري والتونسي ،لُنحيي معا الذكرى الرابعة والستني ألحداث ساقية سيدي يوسف اخلالدة،
ونستحضر بكل إكبار وإجالل التضحيات اجلسام لشهدائنا األبرار واملالحم النضالية التي صنعوها من أجل
التحرر من نير االستعمار واستعادة االستقالل.

في مثل هذا اليوم من عام  ،1958أبى الشعبان اجلزائري والتونسي إال أن يسجال صفحة خالدة من تاريخهما
املشترك ،ليصنعا فيها أعظم وأبهى صور التالحم والتآزر دفاعا عن قيم احلرية والكرامة ،في قناعة تامة أن
قوة وعمق الروابط التي جتمع بلدينا وشعبينا هي أكبر من أن تنالها غطرسة املستدمر وعنجهيته الظاملة.
لقد برهنت هذه األحداث للعالم أجمع آنذاك عن همجية االستعمار الفرنسي ووحشية أساليبه وسياساته
القمعية جتاه الشعوب التي تتوق للتحرر واالنعتاق .كما أنها أسهمت في لفت انتباه الرأي العام العاملي إلى
ما وصلت إليه الثورة اجلزائرية من تنظيم وقوة ،ومدى جناحها في إرباك املستعمر الذي سخر كل إمكانياته
العسكرية إلخماد نارها.
وستظل تضحيات شهدائنا األبرار الذين سقطوا في هذه املجزرة الوحشية مصدر إلهام لألجيال القادمة،
تستلهم منه معاني األخوة والتضامن والتعاضد ،وتستقي منه الدوافع واملحفزات في تعزيز عرى التعاون بني
بلدينا الشقيقني.
السيدات والسادة،
إن وجودي بينكم لالحتفال بالذكرى املخلدة لهذه امللحمة البطولية إمنا هو بتكليف من رئيس اجلمهورية،
السيد عبد املجيد تبون ،الذي يحرص على أن حتظى عالقتنا بالشقيقة تونس باخلصوصية والتمّيز ملا يجمع
البلدين من وشائج أخوة وحسن جوار وتاريخ ومصير مشتركني.
وقد عّبر عن هذه االرادة الصادقة التي تطبع التعاون بني اجلزائر وتونس ،رئيسا البلدين مبناسبة زيارة الدولة
التي قام بها السيد رئيس اجلمهورية ،عبد املجيد تبون ،إلى بلده الثاني تونس ،يومي  15و 16ديسمبر
 ،2021والتي ُكللت بالتوقيع على عدد هام من االتفاقات الثنائية بني البلدين في شتى املجاالت االقتصادية
والثقافية واالجتماعية ،وُتوجت بإعالن قرطاج الذي يرسم معالم طموحة للرقي بعالقاتنا.
إن نتائج هذه الزيارة الرئاسية ستتبلور أكثر في االستحقاقات الثنائية القادمة ،السيما اجتماع اللجنة الكبرى
املشتركة اجلزائرية-التونسية ،وهذا بغية االرتقاء معا مبستوى التعاون الثنائي إلى مصاف شراكة فعالة
ومتضامنة ،تكون في مستوى تطلعات شعبينا الشقيقني ،ومبنية على أهداف التكامل واالندماج ،وفق ما
تقتضيه متطلبات احلاضر ورهانات املستقبل.

ولعل من أبرز هذه األوليات التي ستكون بال شك موضوع تشاور وتنسيق مستمرين بني حكومتينا هي
حتقيق التنمية والتكامل بني املناطق احلدودية اجلزائرية والتونسية ،عبر وضع تصورات جديدة وبعث مشاريع
تنموية مبتكرة من شأنها أن تكون أكثر واقعية وتعود باملنفعة املتبادلة واملشتركة لسكان هذه املناطق.
السيدات والسادة،
مثلما امتزجت دماؤنا باألمس في سبيل احلرية والكرامة ،ها هي جهودنا ومساعينا تتكاتف اليوم لبناء
عالقات تعاون خاصة واستثنائية بني اجلزائر وتونس.
وال يفوتني ،في هذا املقام الكرمي ،أن أعبر عن عميق ارتياحي ملا حققناه معا في هذا املسعى النبيل ،وملا آلت
إليه العالقات الثنائية ،التي تستحق أن تكون منوذجا يحتذى به في التعاون والتفاهم وحسن اجلوار ،وحجر
أساس متني لبناء فضاء إقليمي متجدد يكون أكثر اندماجا وجناعة ،السيما في ظل محيط إقليمي ودولي
تتسارع فيه األحداث وتتعاظم فيه املخاطر والتحديات التي منها ما يستهدف أمن واستقرار منطقتنا على
وجه اخلصوص.
وفي األخير ،ال يسعني إال أن أعّبر مرة أخرى ،باسم احلكومة اجلزائرية ،عن إرادتنا القوية وعزمنا الثابت على
ترسيخ ما يجمعنا من أخوة وتآزر وتعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى امليادين ،مبا يخدم طموحات
الشعبني اجلزائري والتونسي.
كما أجدد إلخوتي في تونس ،باسمي اخلاص وباسم الوفد املرافق لي ،عن خالص شكري وامتناني على
ما حظينا به من حسن االستقبال وكرم الضيافة في بلدنا الثاني.
تاريخنا ناصع وعريق وحاضرنا واعد ومستقبلنا مزدهر إن شاء اهلل.
عاشت األخوة اجلزائرية-التونسية،
املجد واخللود لشهداء بلدينا األبرار.

