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 بسـم هللا الرمحـن الرحيـم  
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان حممد رسول هللا  
 

حضرة فخامة رئيس اجلمهورية سيدي عبد العزيز بوتفليقة أعزكم هللا وأدام حياتكم يف الدفاع عن  
 احلق ونفع اخللق آمني.

 
 سيدي الرئيس، 

مبناسبة عيد املولد النبوي الشريف، أن أبعث إليكم طّيه مقاال ابللغتني العربية والفرنسية متمنيا يسرين  
لكم من كل أعماق قليب الفوز الساحق ابلعهدة الثالثة واليت أسأل هللا تعاىل أن يبارك لكم فيها ولرعيتكم 

غيد حتت العدالة الكاملة واملساواة الشاملة الكرمية ، حبيث تقودون أّمتكم املطيعة إىل بر األمان حيث العيش الر 
وأن يكّلل ابلنجاح التام جهود كلّ  من سعى أو يسعى من قريب أو من بعيد إىل رقي شعبنا الباسل وازدهار 
بالده، وأن يسّدد رأي بطانتكم املّوقرة وجيعلها خري خَلف خلري سَلف تسري خبطى اثبتة حتب يف هللا ورسوله 

 رسوله صلى هللا عليه وسلم. وتُبِغض يف هللا و 
 

كما أعلمكم أيضا سيدي الرئيس ، أين أبعث إبذنكم الرشيد، إىل ملوك ورؤساء بلدان الغرب بنفس 
املقال املذكور أعاله ومضيفا إليه نظريَه حول اإلسالم احلنيف ومبادئه السامية اليت ال يتجاهلها إال عنيد أو 

إزاء مقدساتنا العريقة وخاصة إزاء شخصية سيدان حممد رسول هللا، جبار ، عّلهم يتوبون عما اقرتفه بعُضهم  
املبعوث رمحة للعاملني، والذي كرَّس حياته املباركة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان ونبذ األواثن والتعايش بني 

لنزاهة األداين ، فالتحق ابلرفيق األعلى وهو يوصي ويؤكد على وجه اخلصوص على معاملة املرأة وأهل الذمة اب
 .  واإلحسان

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 إىل فخامة رئيس اجلمهورية -
 إىل فخامة رئيس احلكومة  -

 األمة إىل معايل رئيس جملس  -

 إىل معايل رئيس اجمللس الشعيب الوطن  -

 إىل معايل رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى  -

 إىل معايل وزير الشؤون الدينية واألوقاف  -

 إىل السيد األمني العام حلزب جبهة التحرير الوطن -

 إىل السيد رئيس حركة جمتمع السلم -

 إىل السيد رئيس حركة اإلصالح الوطن -

       الدول اإلسالمية املعتمدة لدى اجلزائرإىل سعادات سفراء  -

 إىل معايل وزير اخلارجية  
 إىل معايل وزير اجملاهدين  

 إىل السيد األمني العام إلحتاد العام للعمال اجلزائريني 
 إىل السيدة األمينة العامة إلحتاد الوطن للنساء اجلزائرايت  

 إىل السيد األمني العام ملنظمة اجملاهدين  
 
 
 
 
 
 

 


