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بسم اهلل الرحمـن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني
و على آله وصحبه إلى يوم الدين
السيد رئيس الدولة،
السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة،
السيد رئيس املجلس الشعبي الوطني،
السيد رئيس املجلس الدستوري،
السيد الوزير األول،
الســيد الفريــق نائــب وزيــر الدفــاع الوطنــي ،رئيــس أركان
اجليــش الوطنــي الشــعبي،
أصحاب املعالي والسعادة،
سيداتي سادتي،
أيها الشعب اجلزائري األبي العظيم،
أيتها املواطنات أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
يســعدني أن أخاطبكــم ،اليــوم ،بصفتــي رئيســا للجمهوريــة
اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية.
أخاطبكــم أنتــم الذيــن صنعتــم التاريــخ مــن جديــد ،بإقبالكــم
امللحــوظ علــى صناعــة مســتقبل اجلزائــر بقراركــم الســيد ،يــوم
 12ديســمبر  ،2019لقــد صنعتــم جناحــا باهــرا بتلبيتكــم نــداء
الواجــب الوطنــي املقــدس ،وأعــدمت اجلزائــر إلــى ســكة الشــرعية
الدســتورية والشــرعية الشــعبية ،التــي لــم يطعــن فيهــا أحــد.
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إن هــذا النجــاح الكبيــر ،هــو ثمــرة مــن ثمــار احلــراك الشــعبي
املبــارك ،الــذي بــادر بــه شــعبنا الكــرمي ،عندمــا استشــعر بســريرته
وضميــره أنــه البــد مــن وثبــة وطنيــة لوقــف انهيــار الدولــة
ومؤسســاتها.
والبــد لــي ،هنــا ،أن أتقــدم بصفتــي رئيســا للجمهوريــة ،بأحــر
التهانــي والشــكر اخلالــص لــكل املواطنــات واملواطنــن علــى
إســهامهم الفعــال يف جنــاح املســار االنتخابــي الدميقراطــي احلــر
والشــفاف وعلــى الثقــة التــي وضعوهــا يف شــخصي.
كمــا يجــدر ،بــي ،أن أنــوه باملجهــودات اجلبــارة التــي بذلتهــا
الســلطة الوطنيــة املســتقلة لإلنتخابــات ،برئاســة الســيد محمــد
شــريف ،حتــى تتمكــن يف ظــرف وجيــز للغايــة ،مــن كســب الرهــان
وتنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة.
واليفوتنــي ،أيضــا ،أن أتقــدم بالشــكر اخلالــص إلخوانــي
املترشــحني الذيــن خاضــوا اإلنتخابــات الرئاســية بصــدق ومكنــوا
الشــعب اجلزائــري مــن فرصــة اإلختيــار احلــر والســيد ،خدمــة
لوطننــا العزيــز.
كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة ،ألجــزل الشــكر للســيد عبــد القــادر
بــن صالــح ،علــى تفانيــه بإخــاص منــذ أن أبــى إال أن يتحمــل
بشــرف كبيــر ،مســؤولية رئاســة الدولــة بثقلهــا يف هــذا الظــرف
الدقيــق مــن تاريــخ أمتنــا.
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وال يفوتنــي أن أنــوه ،مــن هــذا املقــام ،بخصالــه الشــخصية
ومبــا أظهــره مــن حكمــة ورصانــة يف إدارة شــؤون البــاد ،يف وقــت
ســادته ظــروف حساســة للغايــة ،وبفضــل خبرتــه الثريــة املشــهودة
التــي كانــت مفتــاح النجــاح يف تكريــس مقومــات العمــل املنســجم
وتعزيــز التنســيق بــن رئاســة الدولــة والقيــادة العليــا للجيــش
الوطنــي الشــعبي ،ممــا شــكل جســرا آمنــا للعبــور ببالدنــا إلــى
الغــد األفضــل املنشــود.
وبــدون أدنــى شــك ،فإنــه يجــب أن نرفــع التحيــة والتقديــر
للجيــش الوطنــي الشــعبي الباســل املغــوار ،ســليل جيــش التحريــر
الوطنــي ،وعلــى رأســه نائــب وزيــر الدفــاع الوطنــي ،رئيــس
األركان ،املجاهــد الكبيــر ،والوطنــي الصــادق ،الفريــق أحمــد قايــد
صالــح ،علــى الــدور الكبيــر يف حمايــة الســيادة الوطنيــة واســتقرار
البــاد ،وأمنهــا ،ووقوفهــا ســدا منيعــا يف وجــه محــاوالت التدخــل
األجنبــي ،واملؤامــرات التــي تســتهدف وحــدة الشــعب واألمــة
والبــاد ،ومرافقــة احلــراك الشــعبي يف ســبيل حتقيــق مطالبــه
املشــروعة ،وهــا هــي قــد حتققــت ،ومــا بقــي منهــا ،فأنــا أجــدد
التزامــي مبــد يــدي للجميــع مــن أجــل إكمــال حتقيقهــا ،يف إطــار
التوافــق الوطنــي وقوانــن اجلمهوريــة.
والشــكر موصــول بــا مواربــة ،ألســاك األمــن جميعهــا ،مــن
شــرطة ودرك وطنــي ،لكونهــا العــن الســاهرة علــى أمــن األمــة
واســتقرارها.

7

أيتها املواطنات ،أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
يتعني علينا ،اليوم ،جميعا ،أن نطوي صفحة اخلالفات ،والتشتت
والتفرقــة ،فهــي واهلل مــن عوامــل الهــدم والتدميــر ،وقــد أمرنــا
اهلل عــز وجــل بنبــذ اخلالفــات والتنــازع حتــى ال نفشــل وتذهــب
ريحنــا.
إننــا جميعــا جزائريــون ،ليــس فينــا مــن هــو أفضــل مــن اآلخــر ،إال
بقــدر مــا نقدمــه مــن عمــل خالــص جلزائرنــا العزيــزة ،كتلــك
التضحيــات اجلليلــة واجلبــارة املصحوبــة بنكــران الــذات التــي
قدمهــا أجدادنــا وآباؤنــا يف ســبيل حتريــر البــاد بدءا مــن الثورات
الشــعبية مــرورا باحلركــة الوطنيــة وصــوال لثــورة نوفمبــر املظفــرة.
إننــا ،اليــوم ،ملزمــون جميعــا ،أينمــا كنــا وأينمــا وجدنــا ،ومهمــا
تباينــت مشــاربنا الثقافيــة والسياســية ،ملزمــون ،وال خيــار لنــا ،إال
أن نضــع اليــد يف اليــد ،والكتــف للكتــف ،مــن أجــل حتقيــق حلــم
اآلبــاء واألجــداد وحلــم شــبابنا يف احلاضــر وأجيــال اجلزائــر يف
املســتقبل ،مــن أجــل بنــاء جمهوريــة جديــدة ،قويــة مهيبــة اجلانــب،
مســتقرة ومزدهــرة ،مسترشــدين ببيــان ثــورة نوفمبــر املجيــدة،
الــذي كلمــا انحرفنــا عنــه ،إال وأصابتنــا عوامــل التفرقــة والتشــتت
والضعــف والهــوان.
وكمــا قلــت مــرارا خــال حملتــي اإلنتخابيــة ،فــإن عملنــا
السياســي يســت ّمد روحــه مــن مبــادئ ثــورة أول نوفمبــر املجيــدة
التــي هــي مصــدر إلهامنــا ،بــل واملرجــع الثابــت لــكل السياســات
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التــي ننتهجهــا ،واملتطلعــة إلــى بنــاء اجلزائــر اجلديــدة املنيعــة
التــي تتحقــق فيهــا ،بــإرادة الشــعب ،دولــة املؤسســات ،ويعلــو
فيهــا احلــق والقانــون وتتبــوأ فيهــا الكفــاءات مــن الشــباب مواقــع
الســيادة واملســؤولية لتحقيــق الوثبــة النوعيــة املبتغــاة علــى درب
النهضــة الشــاملة.
إن جزائــر اليــوم ،حتتــاج يف هــذه األوقــات احلساســة إلى ترتيب
األولويــات تفاديــا ملــآالت مجهولــة العواقــب ،وبنــاء عليــه ،كنــت قــد
أعلنــت أن الدولــة ســتكون مصغيــة للتطلعــات العميقــة واملشــروعة
لشــعبنا نحــو التغييــر اجلــذري لنمــط احلكــم ،والتمكــن لعهــد
جديــد قوامــه احتــرام املبــادئ الدميقراطيــة ،ودولــة القانــون
والعدالــة اإلجتماعيــة وحقــوق اإلنســان.
إن األوضــاع التــي متــر بهــا البــاد تفــرض علينــا أكثــر مــن أي
وقــت مضــى أن نحســن حوكمتنــا ،ملعاجلــة نقــاط الضعــف لبالدنــا
وخلــق الظــروف الالزمــة إلعــادة بعــث النمــو اإلقتصــادي وضمــان
إعــادة النهــوض ببالدنــا وإرجاعهــا ملكانتهــا بــن األمم ،والتــي لــم
يكــن لتـــنصرف عنهــا أبــدا.
وقصــد التصــدي لهــذه التحديــات يتوجــب علينــا أن نتجــاوز
معــا وبســرعة ،الوضــع السياســي الراهــن للخــوض يف القضايــا
اجلوهريــة للبــاد عبــر انتهــاج اســتراتيجية شــاملة مبنيــة علــى
رؤيــة سياســية واضحــة تهــدف إلــى اســتعادة الشــعب ثقتــه يف
دولتــه والتفافــه حولهــا بغيــة ضمــان اســتقرارها ومســتقبلها.
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كمــا تهــدف هــذه اإلســتراتيجية إلــى اســتعادة هيبــة الدولــة مــن
خــال اإلســتمرار يف مكافحــة منتظمــة للفســاد وسياســة اإلفــات
مــن العقــاب وممارســة التوزيــع العشــوائي للريــع البترولي.
إن هــذه اخلطــوة تفــرض مــن جهــة إطــاق سياســة اجتماعيــة
ثقافيــة ألجــل خلــق بيئــة مالئمة الزدهار شــبابنا ،ومــن جهة أخرى
إعــادة بعــث التنميــة اإلقتصاديبــة مــن خــال مشــاريع ومنشــآت
قاعديــة كبــرى ،وتشــجيع اإلســتثمار املنتــج وتنويــع النســيج
الصناعــي عبــر ترقيــة املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة وتنويــع
النشــاط اإلقتصــادي الــذي يخلــق الثــروة ويوفــر مناصــب الشــغل،
وأخيــرا ،ســوف تكــون هــذه اإلســتراتيجية مدعومــة بسياســة
خارجيــة مكيفــة مــع مصالــح بالدنــا اإلســتراتيجية واإلقتصاديــة
ومناســبة مــع املتطلبــات الظرفيــة والســياق اجليــو سياســي.
إنــه مــن شــأن هــذه النظــرة اإلســتراتيجية جتســيد اإللتزامــات
التــي قطعتهــا علــى نفســي أمامكــم ،بنــاء علــى منهجيــة عمادهــا
احلــوار والتشــاور.
أيتها املواطنات ،أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
يا من عودمت اجلزائر على ضرب أروع األمثلة يف التضحية عندما
يتعلــق األمــر مبصيــر الوطــن ومســتقبل األمــة ،إننــا اليــوم ،مقبلــون
علــى تضحيــات جســام ،مــن أجــل بنــاء اجلمهوريــة اجلديــدة ،بنــاء
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علــى اإللتزامــات الـــ  54التــي صوتتــم عليهــا بشــفافية وســيادة،
يــوم  12ديســمبر  .2019ســيتم تطبيقهــا يف إطــار اإلحتــرام
التــام حلقــوق اإلنســان ،يف كل املجــاالت السياســية والثقافيــة
واإلقتصاديــة واإلعالميــة واإلجتماعيــة.
ويتعــن علــي ،بصفتــي رئيســا للجمهوريــة ،أن أذكركــم بأهــم
تلــك اإللتزامــات ،وعلــى رأســها تعديــل الدســتور الــذي هــو حجــر
األســاس لبنــاء اجلمهوريــة اجلديــدة.
حيــث أجــدد اإللتــزام بذلــك ،خــال األشــهر األولــى ،إن لــم
أقــل األســابيع األولــى ،مبــا يحقــق مطالــب الشــعب املعبــر عنهــا
يف احلــراك املبــارك.
دســتور يجــدد العهــدة الرئاســية مــرة واحــدة فقــط ،ويقلــص
صالحيــات رئيــس اجلمهوريــة.
دســتور يحصــن اجلزائــر مــن الســقوط يف حكــم الفــرد ،يحقــق
الفصــل احلقيقــي بــن الســلطات ويخلــق التــوازن بينهــا.
دســتور يحــدد احلصانــة البرملانيــة وال مينــح للبرملانــي الفاســد
أي حصانــة يف املالحقــة القضائيــة.
دســتور يحمــي احلريــات الفرديــة واجلماعيــة وحقــوق
اإلنســان ،وحريــة اإلعــام والتظاهــر.
كمــا ألتــزم بأخلقــة احليــاة السياســية ،وإعــادة اإلعتبــار
للمؤسســات املنتخبــة ،مــن خــال قانــون االنتخابــات اجلديد الذي
11

يحــدد شــروط الترشــح للمناصــب بوضــوح ،ويتــم جتــرمي تدخــل
املــال الفاســد يف العمــل السياســي وشــراء األصــوات والــذمم ،حتــى
يتمكــن الشــباب وخاصــة اجلامعيــن منهــم ،مــن احلصــول علــى
فرصــة للترشــح والفــوز ،وتكــون حملتهــم اإلنتخابيــة مــن متويــل
الدولــة حلمايتهــم مــن الوقــوع فريســة يف يــد املــال الفاســد.
ويف مجــال اإلقتصــاد ،سنســعى لبنــاء اقتصــاد وطنــي
قــوي ،متنــوع ،مــدر للثــروة ،مولــد ملناصــب الشــغل ،صانــع للرفــاه
اإلجتماعــي ،يقــوي أمننــا الغذائــي ويحصــن األمــة مــن التبعيــة
القاتلــة للخــارج وللمحروقــات.
ويف هــذا اإلطــار ،فإننــي أوجــه دعــوة خالصــة صادقــة ،مطمئنــة،
نابعــة مــن صميــم القلــب ،إلــى جميــع رجــال األعمــال الوطنيــن
الشــرفاء ،واملؤسســات اإلقتصاديــة اخلاصــة والعموميــة ،إلــى
اإلســتثمار بقــوة يف كل القطاعــات ويف كل ربــوع الوطــن ،وســوف
يجــدون مــن الدولــة كل الدعــم وكل اإلمتيــازات الضروريــة ،وإننــي
أضــع يــدي يف يدكــم ،لإلســهام يف حتقيــق التنميــة الوطنيــة
الشــاملة ،والتوجــه نحــو اســتثمار األســواق اخلارجيــة.
وســوف تنتهــج الدولــة الصرامــة يف تســيير املــال العــام ،ولــن
أســمح بالعبــث بــه أبــدا ،وتقــوم الدولــة بإطــاق خطــة عمــل
للشباب بهدف متكينه من خلق مؤسسات اقتصادية ناشئة ،ومنحها
اإلمتيــازات الالزمــة لتحقيــق النجــاح.
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وتقــوم أيضــا ،بتثمــن اإلنتــاج الوطنــي ،وال نســتورد إال مــا
ينقصنــا فعــا بهــدف منــع هــدر العملــة الصعبــة ،وزيــادة اإلنتــاج
الوطنــي.
كذلــك ،ســيتم تعزيــز الدور اإلقتصــادي للجماعات احمللية ،وتنويع
املجــاالت اإلقتصاديــة مثــل اإلقتصــاد اجلبلــي والصحــراوي
والســاحلي.
وســوف نفتــح آفاقــا واســعة لإلقتصــاد املنزلــي الــذي تســتفيد
منــه خاصــة املــرأة ،وإلغــاء الضرائــب عنــه.
ومــن املؤكــد أيضــا ،أنــه ســيتم وضــع خطة اســتعجالية لتحديث
الزراعــة لضمــان األمــن الغذائــي يف املرحلــة األولــى والوصــول
إلــى التصديــر يف املرحلــة الثانيــة.
وال ننســى الســياحة كعامــل اقتصــادي مــدر للثــروة وم ّولــد
ملناصــب الشــغل ،مــن خــال وضــع آليــات لدعــم مكانــة الــوكاالت
الســياحية ،و تصنيــف املناطــق الســياحية يف اجلزائــر ،و خلــق
رحــات جويــة بأثمــان تنافســية ،وتخفيــف اجــراءات احلصــول
علــى التأشــيرة الســياحية.
أيتها املواطنات ،أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
إن الدولة ستقوم أيضا بإصالح عميق يف نظام الضرائب ،ووقف
الظلــم والتعســف يف هــذا املجــال مــع منــح حتفيــزات ضريبيــة
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بهــدف تطويــر اإلنتــاج الوطنــي ،خاصــة للمؤسســات الناشــئة
والصغيــرة واملتوســطة .وســوف تخفــف الضرائــب علــى كل مــن
مؤسســة تخلــق الثــروة ،و مناصــب الشــغل ،وســتوضع آليــات
واضحــة لهــذا الغــرض.
ويف مجــال الطاقــة ،ســتقوم الدولــة بتشــجيع الطاقــات البديلــة
واملتجــددة ،والعمــل علــى تصديرهــا فضــا عــن تعزيــز تواجدنــا
الطاقــوي يف أوروبــا وآســيا وغيرهمــا ،وســنعيد إحيــاء املشــاريع
الكبــرى لتصديــر الطاقــة املتجــددة.
ويف قطــاع الثقافــة ،ســتعمل الدولــة علــى تطويــر الصناعــة
الســينمائية ،و منــح امتيــازات جبائيــة لتطويــر اإلنتــاج الثقــايف
والســينمائي والفكــري ،مــع اإلهتمــام بالوضــع اإلجتماعــي للفنــان.
أمــا بالنســبة لإلعــام ،فإننــي أدعو وســائل اإلعــام الوطنية ،ألن
تكــون يف مســتوى تطلعــات األمــة ،بالتنوير والتعبئــة واملراقبة ،بفضل
تعزيــز اإلحترافيــة واملهنيــة ،البعيــدة عــن التضليــل والدعايــة
املغرضــة ،والتشــويه والتجريــح والقــذف يف حــق أي كان.
وســوف جتــد وســائل اإلعــام مــن الدولــة كل الدعــم والتحفيز،
مــن أجــل ممارســة إعالميــة يف ظــل حريــة ال حــدود لهــا ،ســوى
القانــون واألخــاق واآلداب العامــة والتأكــد مــن مصــادر املعلومات
مصداقــا لقولــه تعالــى « :يَــا أَ ُّي َهــا ا َّلذِ يـ َن آ َمنُــوا إِن َجا َء ُكـ ْم َف ِ
اسـ ٌق

ِبنَبَـ ٍـإ َفتَبَ َّينُــوا أَن ت ُِصيبُــوا َق ْو ًمــا ب َِج َهالَــةٍ َفت ُْصب ُِحــوا َعلَــى َمــا َف َعلْتُـ ْم
ن» (ســورة ا ُ
حل ُجــرات ،اآليــة .)6
نَادِ مِ ـ َ
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وســنعمل بــكل جــد حلــل مشــكل اإلشــهار العمومــي بصفــة
نهائيــة ،وجعلــه وســيلة لدعــم حريــة اإلعــام واإلبــداع ودعــم
الصحــف اإللكترونيــة وتشــجيع املؤسســات اإلعالميــة.
أيتها املواطنات ،أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
إن املجــال االجتماعــي ،ســيحظى بالعنايــة الالزمــة ،بل ســيمنح
أولويــة كبيــرة لإلرتقــاء باملســتوى املعيشــي للمواطــن اجلزائري.
إن الطبقــة املتوســطة ،وخاصــة الطبقــة الهشــة ،ســتجد الدولــة
إلــى جانبهــا ،حتــى توفــر لهــا كــرمي العيــش الــذي يصــون كرامتهــا،
بتنفيــذ جميــع اإللتزامــات الــواردة يف برنامجــي اإلنتخابــي حيــث
ســتعمل الدولــة علــى القضــاء النهائــي علــى أزمــة الســكن ،ولــن
أرضــى ألي جزائــري أن يعيــش يف كــوخ أو بيــت قصديــري ،صيانــة
لكرامتــه وكرامــة أبنائــه.
وســتعمل الدولــة بــكل قــوة علــى رفــع القــدرة الشــرائية جلميــع
املواطنــن خاصــة الطبقــة الوســطى والهشــة مــع إلغــاء الضريبــة
علــى أصحــاب الدخــل الضعيــف.
ويف املجــال الصحــي ،ســيتم وضــع خطــة متكاملــة للوقايــة مــن
خالل التشــخيص املجاني املبكر للرجال والنســاء خاصة بالنســبة
لألمــراض املرتبطــة بالســن ،كمــا يتــم التشــخيص املجانــي املبكــر
لــكل األمــراض عــن طريــق املدرســة واجلامعــة ومراكــز التكويــن
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وتشــجيع جميــع املواطنــن علــى التشــخيص لــكل األمــراض بصفــة
مبكرة.
وســوف تضمــن الدولــة حصــول جميــع املواطنــن علــى رعايــة
صحيــة نوعيــة بزيــادة احلصــة املاليــة لقطــاع الصحــة ،وإنشــاء
مستشــفيات جامعيــة جديــدة ،وحــل معضلــة اإلســتعجاالت
الطبيــة.
كذلــك ،ســيتم تشــجيع اإلســتثمار يف انتــاج األدويــة وتطويــر
الصناعــة احملليــة للــدواء .وســوف يحظــى املنتســبون لقطــاع
الصحــة ،بالعنايــة الالزمــة من طرف الدولــة ،ماديا ومعنويا ،مبراجعة
نظــام اخلدمــة املدنيــة ،ومنــح امتيــازات هامــة لألطبــاء يف
الهضــاب واجلنــوب.
أيتها املواطنات ،أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
أمــا يف مجــال التعليــم الــذي أصبــح يــؤرق العائلــة والدولــة
معــا ،فإننــا نعمــل بعــون اهلل ،علــى وضــع حــل نهائــي ملشــكل ثقــل
احملفظــة ،مــع مراجعــة البرنامــج الدراســي وتخفيفــه ،خاصــة يف
اإلبتدائــي ،حتــى يســمح للطفــل كــي يعيــش طفولتــه.
وســوف تقــوم الدولــة بتدعيــم املطاعــم املدرســية يف كل جهــات
الوطــن ،الســيما النائيــة واألريــاف والصحــراء ،مــع تدعيــم النقــل
املدرســي ،فضــا عــن اإلهتمــام املؤكد باملعلــم ماديا واجتماعيا ،فكما
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قــال الشــاعر « :كاد املعلــم أن يكــون رســوال».
وكذلــك ،احلــال يف التعليــم العالــي ،الــذي نراهــن عليــه ليلعــب
دورا رائــدا يف بنــاء اجلمهورريــة اجلديــدة ،فاملشــكل يف اجلامعــة
ليــس كمــا يطــرح حاليــا ،مرتبطــا باملنظومــة الكالســيكية أو
نظــام أل.أم.دي .بــل البــد مــن تطويــر البرامــج لإلرتقــاء مبســتوى
املتخرجــن .والبــد مــن ربــط اجلامعــة بعالــم الشــغل حتــى تكــون
قاطــرة يف بنــاء اقتصــاد قــوي ،ســواء يف ذلــك اإلقتصــاد التقليــدي
أو اقتصــاد املعرفــة.
كذلــك ســتعمل الدولــة علــى مراجعــة املنحــة اجلامعيــة ،مــع
تثمــن املنحــة بالنســبة للعلــوم الدقيقــة .كمــا يتعــن علينــا تثمــن
مهنــة األســتاذ والباحــث ماديــا واجتماعيــا.
وســيتم إشــراك اجلامعيــن أنفســهم يف عمليــة النهــوض
بالتعليــم العالــي مــن كل اجلوانــب ،مبــا يف ذلــك مشــكلة توحيــد
لغــة التعليــم مــن اإلبتدائــي إلــى اجلامعــة.
وســوف تعطــى احلريــة الكاملــة لألســرة اجلامعيــة يف
اســتقاللية اجلامعــات وخلــق أقطــاب اإلمتيــاز ،وتخفيــف وطــأة
البيروقراطيــة التــي تقتــل اإلبــداع واإلبتــكار.
وإنــه مــن الضــروري أن حتظــى الرياضــة باإلهتمــام بدايــة مــن
املدرســة وصــوال إلــى رياضــة النخبــة باإلضافــة إلــى دعــم الفــرق
احملترفــة بقطــع أراض إلنشــاء مالعــب و وضــع الوســائل املاديــة
الضروريــة لتحضيــر شــبابها حتضيــرا جيــدا.
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والبــد لــي أيضــا ،أن أجــدد التزامــي مــرة أخــرى ،بالعمــل اجلاد
علــى حــل جميــع النزاعــات العالقة ،أمتنــى أن يكون ذلك يف ظرف
وجيــز جــدا ،ملختلــف فئــات املجتمــع ،مثــل املعطوبــن واملشــطوبني
والذيــن أعيــد جتنيدهــم ومتقاعــدي اجليــش ،وشــبكات اإلدمــاج
واملتعاقديــن وذوي اإلحتياجــات اخلاصــة وغيرهــم ..البــد أن
يشــعر اجلزائــري بجزائريتــه وكرامتــه.
ويف مجــال الدفــاع واألمــن ،ســتواصل الدولــة تعزيــز املهنيــة
واإلحترافيــة واجلاهزيــة القتاليــة ،وســتعمل علــى رفــع معنويــات
أفــراد اجليــش املرابطــن علــى احلــدود ويف الهضــاب واجلبــال
مــن أجــل اســتقرار اجلزائــر ،بالتحفيــزات الالزمــة ،وكذلــك
أســاك األمــن والــدرك باعتبارهمــا العــن الســاهرة علــى أمــن
األفــراد واملمتلــكات واملجتمــع.
أيتها املواطنات ،أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
إن الدبلوماســية اجلزائريــة ،يف اجلمهوريــة اجلديــدة ،ســتضع
نصــب أعينهــا ،مصلحــة اجلزائــر أوال ،ومصلحــة جاليتنــا حيثمــا
كانــت وأينمــا وجــدت .وإن أعضــاء الســلك الدبلوماســي ســيتم
تقييمهــم بشــكل دوري ،بنــاء علــى النتائــج التــي حتققــت يف هــذا
املجــال.
وستنشــئ الدولــة هيئــات قانونيــة علــى مســتوى الســفارات
والقنصليــات للدفــاع الفــوري عــن كل جزائــري يهــان يف
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اخلــارج ،شــريطة التــزام أفــراد اجلاليــة بقوانــن الدولة املضيفة.
وأكــرر التزامــي ،بــأن تأخــذ الدولــة علــى عاتقها بآليات تســريع
نقــل جثامــن اجلزائريــن املتوفــن باخلــارج ،مواســاة ألبنائنــا يف
املهجــر وتخفيفــا ألحزانهــم.
وســوف حتــرص اجلزائــر ،علــى بنــاء عالقــات صداقــة وتعــاون
مــع كل دول العالــم ،باســتثناء تلــك التــي ال تربطنــا بهــا عالقــات
دبلوماســية ،ألســباب موضوعيــة.
وســتظل اجلزائــر ،تنــأى بنفســها عــن التدخــل يف الشــؤون
الداخليــة للــدول ،كمــا ترفــض بقــوة محــاوالت التدخــل يف شــؤونها
الداخليــة ،مهمــا كانــت تلــك احملــاوالت.
ومتــد اجلزائــر يدهــا جلميــع الــدول لإلســهام يف محاربــة
اإلرهــاب العاملــي ،واجلرميــة املنظمــة والعابرة للحــدود واملخدارت
وكل اآلفــات اإلجتماعيــة العامليــة ،بهــدف اإلســهام بفعاليــة يف
حتقيــق الســلم واألمــن العامليــن.
إن بناء صرح املغرب العربي الذي حلم به آباؤنا وأجدادنا ،سيظل
يف قائمــة اهتمامــات الدولــة اجلزائريــة ،حيــث تســعى جاهــدة ،للحفــاظ
علــى حســن اجلــوار وتعزيــز عالقــات األخــوة ،والتعــاون مــع كل دول
املغــرب العربــي ،وال يلقــى منــا أشــقاؤنا أبــدا مــا يســوؤهم أو يعكــر
صفوهــم.
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والبــد لــي ،هنــا ،أن أعلــن بوضــوح ،أن مســألة الصحــراء
الغربيــة ،هــي مســألة تصفيــة اســتعمار ،وهــي قضيــة بيــد األمم
املتحــدة ،واإلحتــاد اإلفريقــي ،وينبغــي أن تظــل بعيــدة عــن تعكيــر
العالقــات األخويــة مــع األشــقاء.
وســوف تبــذل اجلزائــر مزيــدا مــن اجلهــد ،يف ســبيل حتقيــق
اســتقرار ليبيــا الشــقيقة واحلفــاظ علــى وحدتهــا الوطنيــة
والترابيــة ،وهــذا مــن واجباتنــا وأولوياتنــا.
وبهــذه املناســبة ،فــإن اجلزائــر تدعــو جميــع األخــوة الليبيــن
إلــى لــم صفوفهــم وجتــاوز خالفاتهــم ونبــذ التدخــات اخلارجيــة
التــي تباعــد بينهــم وحتــول دون حتقيــق غايتهــم يف بنــاء ليبيــا
املوحــدة املســتقرة واملزدهــرة ،فاجلزائــر أولــى وأكبــر املعنيــن
باســتقرار ليبيــا أحــب مــن أحــب وكــره مــن كــره ،ولــن تقبــل أبــدا
بإبعادهــا عــن احللــول املقترحــة للملــف الليبــي.
وتبقــى اجلزائــر متــد يدهــا جلميــع الــدول العربيــة بــدون
اســتثناء ،لتعزيــز عالقــات األخــوة والتعــاون ورص الصــف ،ونبــذ
الفرقــة واخلالفــات ،وجتــاوز احملــن واملصائــب التــي تشــهدها يف
اآلونــة األخيــرة حتــت مســميات مختلفــة.
إننــا نتطلــع بشــوق لنــرى أشــقاءنا يف ســوريا والعــراق واليمــن
قــد جتــاوزوا محنتهــم ،وإننــا علــى اســتعداد لإلســهام يف ســبيل
تيســير ســبل حتقيــق ذلــك بصــدق وإخــاص وحســن نيــة.
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كذلــك ،لــن تدخــر اجلزائــر أي جهــد يف ســبيل إصــاح
اجلامعــة العربيــة ،بوصفهــا املظلــة اجلامعــة لــكل العــرب ،واملعبــرة
عــن وحدتهــم ،ووحــدة مصيرهــم.
وال تكتمــل هــذه الكلمــة التــي أوجههــا لكــم اليــوم ،إال بالوقــوف
عنــد القضيــة الفلســطينية ،لنعلــن أنهــا مــن ثوابــت السياســة
اخلارجيــة للدولــة اجلزائريــة ،ســوف نظل مثلما كنــا ،منذ األزل ،ســندا
ألخواننــا الفلســطينيني ،لــن نتأخــر يف اإلســتجابة لندائهــم ،وســوف
نقــف إلــى جانــب نضالهــم حتــى حتقيــق حقهــم املشــروع يف بنــاء
الدولــة الفلســطينية املســتقلة و عاصمتهــا القــدس الشــريف،
وحتقيــق حــق العــودة.
وأغتنــم هــذه الســانحة ،ألدعــو املجتمــع الدولــي ،إلــى حتمــل
مســؤولياته التاريخيــة جتــاه الشــعب الفلســطيني الــذي يواجــه قــوة
اســتعمارية غاشــمة ،وذلــك بتطبيــق كل قــرارات األمم املتحــدة ،ذات
الصلــة يف إطــار الشــرعية الدوليــة.
أيتها املواطنات ،أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
ال ينبغــي لنــا ونحــن نقــف بشــموخ علــى طريــق تأســيس
اجلمهوريــة اجلديــدة ،أن ننســى إخواننــا يف دول الســاحل
اإلفريقــي ،فهــم إخــوة لنــا يف الديــن« ،إمنــا املؤمنــون أخــوة» ،وهــم
لنــا جيــران ،واإلســام يوصــي بحســن اجلــوار.
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ســوف تبــذل اجلزائــر مزيــدا مــن اجلهــد لإلســهام يف اســتقرار
منطقــة الســاحل وتعزيــز التنميــة فيهــا ،وتفعيــل عالقــات التعــاون
أكثــر وأكثــر.
وســوف تبــذل الدبلوماســية اجلزائريــة ،مزيــدا مــن اجلهــد ،مــن
أجــل تطبيــق ميثــاق الســلم واملصاحلــة يف جمهوريــة مالــي
الشــقيقة ،الــذي مت التوقيــع عليــه يف اجلزائــر العاصمــة .وســوف
تظــل اجلزائــر بابــا مفتوحــا ويــدا ممــدودة لهــم ،ملســاعدتهم علــى
جتــاوز خالفاتهــم.
أيتها املواطنات ،أيها املواطنون،
يا أبناء و أحفاد الشهداء واملجاهدين ،والوطنيني األحرار،
لقــد حتملــت مســؤولية كبــرى ،مــن أجــل أن نعمــل معــا علــى
حتقيــق حلــم بنــاء اجلمهوريــة اجلديــدة ،يف إطــار بيــان ثــورة أول
نوفمبــر املجيــدة اخلالــدة.
وإننــي أدعوكــم جميعــا لكــي تكونــوا ســندا لــي ،ســاعدوني
وشــجعوني إذا أصبــت ،وقومونــي وصوبونــي إذا جانبــت الصــواب.
كونــوا اجلــدار املنيــع الــذي يقوينــي ويحمينــي ،لكــي نكــون
جميعــا مفخــرة جلزائرنــا العزيــزة الغاليــة ،جزائــر القانــون
والعــدل واألخــاق ،جزائــر كمــا قلــت وكــررت ،ال يظلــم فيهــا أحــد.
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وقبــل أن أنهــي هــذه الكلمــة ،أرجــو منكــم ،ومــن خاللكــم ،أن
تطلبــوا مــن كل مــن هــم حتــت ســلطتكم ،أن تســحبوا منــذ هــذه
اللحظــة لقــب الفخامــة ليوصــف رئيــس اجلمهورية بالســيد فقط.
املجد واخللود لشهدائنا األبرار
حتيا اجلزائر
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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