
بسم الله الرحن الرحيم

 ان املرأة هي أم وأخت وزوجة وبنت ، املرأة التي خلقها الله ليكمل بها مسة الحياة ، وليعطي للبرش
 دروساً يف أن الحياة ال كنها أن تستمر إال بالرشاكة و التعاون، و لن تكون دومة يف أي مجال إال

.بالرشاكة ، لذلك خلق الله حواء لتشارك الرجل يف منح أكرب هبة أال وهي الحياة ألجيالٍ متتالية من البرش
 ان املرأة التي نحتفل بعيدها العاملي اليوم ، كرّمتها الكث من املجتمعات واملنظت واألحزاب

  والجمعيات، بدليل أن األمم املتحدة خصصت لها اتفاقية لحقوقها السياسية و املدنية، و يوما عاملا لها
 لقد خاضت املرأة الجزائرية كمثيالتها من نساء العا غر كل امليادين ، فرتاها مناضلة عنيدة يف ساحاتامليادين ، فرتاها مناضلة عنيدة يف ساحات

 القتال تحمل السالح إىل جانب أخيها الرجل لتدافع عن الحقوق املهضومة، وتراها سياسية بارعة
 ومهندسة متمكنة وطبيبة ماهرة ومحامية قديرة ومربية وأم وزوجة وربة بيت ناجحة ، إنها نصف

 املجتمع، و لن نظلم الرجل إذا قلنا بأن املرأة هي الكفة الثقيلة يف ميزان املجتمعات فان صلحت صلح
املجتمع وان ارتقت ارتقى املجتمع و ان فشلت فشل املجتمع

 فقد تغنى   الشعراء و الفنانون برقتها و جلها و حيائها  وأمتدحها السياسيون و ذكرها األدباءالسياسيون و ذكرها األدباء
 واملفكرون، لذلك فإن شعبنا كغه من شعوب العا املتحرضة واملتقدمة قد كرّم املرأة ودافع عن حقوقها،
 أما القيادات السياسية فقد خصصت لها مكانة مرموقة عىل كل املستويات  :عدد مقاعد يف الربملان ال يقل

عن الثلث، عدد كب من املناصب العالية يف الدولة  و عىل كل املستويات
 أما يف ظل ظروف التعسف والقمع  ترتك املرأة الجزائرية مواقفها البطولية و لنا يف ذلك خ دليل يف

 شهيداتنا و مجاهداتنا خالل  ثورة التحرير املضفرة ، فقد ساندت أخاها الرجل املجاهد سواء برفع
 ،معنوياته أو واقفها و تضحياتها الجبارة

 كفاكن رشفا أن رشفكن الله يف القرأن الكريم و السنة النبوية :خصص لكن سورة كاملة، اوىص بكمالنبوية :خصص لكن سورة كاملة، اوىص بكم
 الرسول خا، النساء شائق الرجال، و وضع الله الجنة تحت اقدامكن،،، و األم أوىل الناس بالصحبة من

.....األب

 فبهذه املناسبة تتقدم أرسة املدرسة بأسمى آيات التها والتربيكات لكن ، طالب من العيلّ القدير أن
...يحفظكن جميعا ويرفل عليكن ثوب العز والكرامة وأن يوفقكن اىل املزيد من النجاحات إن شاء الله

عيدكن سعيد و كل عام و ان بألف خ
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