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D'après un document sonore authentique

أيها اإلخوة املواطنون أعضاء مجلس األمة   يجيء إليكم اليوم    ليتحدث أمام مجلسكم املوقر   أخ عزيز   تعرفونه 

جميعاً   ميثل وطناً   من أقرب وأمجد أوطان العرب   وميثل ثورة عظيمة   ال تفخر بها أمتنا فحسب   وإمنا يفخر بها 

اإلنسان يف كل عرص   ويف كل مكان   وإذ كنت أريد أن أترك له هذا املكان   ليك تستمعوا إليه   وليك تستمعوا من 

خالله   إىل صوت الشعب الجزائري   والثورة الجزائرية   فإين أؤكد مرة أخرى   عىل العالقة الخاصة والوثيقة   التي 

تربط الثورة املرصية   والثورة الجزائرية   وعىل أهمية هذه العالقة   بالنسبة للشعبني   وبالنسبة للنضال الشعبي   

ألمة العرب كلها    من الخليج إىل املحيط   وكذلك بالنسبة إلفريقيا   .............. الثورة الوطنية عموماً  إن ثورة شعب 

الجزائر    منوذج ممتاز للثورة الكاملة   فهي ليست ثورة املليون شهيد    من أجل االستقالل الوطني وحده   وإمنا 

هي ثورة حرية يف العمل االجتامعي   واالختيار االشرتايك   ثورة تحرير الوطن   تتالحم مع ثورة تحرير اإلنسان   

وفوق ذلك   فهي الثورة التي ال تنعزل داخل حدودها   وتقبع وراءها   وإمنا هي الثورة التي تجد كفاحها يف كفاح 

كل وطن   وتجد أمانيها مع أماين كل إنسان   هذه أيها اإلخوة   هي املعاين املرشقة   والقيم العزيزة   التي نشرتك 

اليوم يف تحيتها   ويف تكرميها   ونسمع اآلن   صوتها الحر   والسالم عليكم ورحمة الله

سيدي الرئيس جامل عبد النارص   سيدي رئيس مجلس األمة   السادة األعضاء املحرتمون )املحرتمني(   أيها اإلخوة 

أيتها األخوات   يسعدين جداً   أن أعرب لكم   عن عميق شكري   عىل كلمتكم الرقيقة   ومشاعركم الصادقة   نحو 

الشعب الجزائري   وعن صدق امتناين   بهذا الرشف العظيم   الذي أوليتموين إياه   وذلك بإعطايئ   فرصة التوجه   

من أعىل   منرب مجلسكم املوقر   وعن طريقكم إىل الشعب الشقيق   يف الجمهورية العربية املتحدة   وأحيي تحية 

إكبار وإجالل وأشكره خالص الشكر عىل حرارة االستقبال األخوي الذي لقينا به منذ وصولنا إىل أرض وادي النيل 

وباسم الشعب الجزائري وباسم مجلس الثورة والحكومة وباسم الجزائر التي تكن لكم نفس الحب والتقدير وتضمر 

لكم نفس الود واإلخالص أكرر شكري العميق لشعب الجمهورية العربية املتحدة وأعرب له عن تأثرنا بهذه الحفاوة 

املفعمة باألخوة الصادقة والحامس للقاء ........... النابع عن املشاعر .......... بهذا اللقاء الجديد بني شعبي البلدين 

الشقيقني ويف ما بينهام ........ الوسائل الروحية واللغوية والتاريخية وتربط بينهام وحدة الصف واألهداف واملبادئ 

......... املصري املشرتك الذي يتجاوزهام لَيشمل األمة العربية جمعاء بهذه املناسبة ال يسعني إال أن أشيد مبا ملرص عىل 

األمة العربية كلهام من أياد بيضاء ومبا تدين لها به من فضل يف نهضتها الحجديثة سواء يف امليدان السيايس أو الثفايف 

أو يف غري ذلك من امليادين )...(




