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 بسمميحرلا نمحرلا هللا "
 والصالُة والسالم على أشرِف املرسلني

 وعلى آلِه وصحِبه إىل يوم الّدين
 أيتها الـمواطنات الفضليات،

 أيها الـمواطنون األفاضل،
  

ففي الثامن من شهر مارس اجلاري، و يف ُُجعِة اثلثة بعد . متُرُّ اجلزائر مبرحلة حساسة من اترخيها
ولقد اتبَعـُْت كل ما جرى، و كما سبق يل وأن . سابقتيها، شِهدت البالُد مسريات شعبية حاشدة

فرية من املواطنني أفضيت به إليكم يف الثالث من هذا الشهر، إنين أتفهُم ما حرك تِلَك اجلُموِع الغ
الذين اختاروا األسلوب هذا للتعبرِي عن رأيهم، ذلكم األسلوب الذي ال يفوتين، مرَّة أخرى، أن أنوه 

 .بطابعه السلـمي
إنين ألتفهم على وجِه اخلصوص تلك الرسالة اليت جاء هبا شبابنا تعبريًا عما خيامرهم من قلق أو 

وأتفهَُّم كذلك التباين الذي َولََّد شيًئا من القلق، بني . طموح ابلنسبة ملستقبلهم ومستقبل وطنهم
تنظيم االنتخاابت الرائسية يف موعد مناسب تقنيا من حيث هو معلـم من معالـم حكامة احلياة 
الـمؤسساتية والسياسية، و بني التعجيل بفتح ورشة واسعة أبولوية سياسية قصوى للغاية، و من دون 

منها تصور و تنفيذ إصالحات عميقة يف الـمجاالت السياسية و تعطيل غري مربر، الـمتوخى 
الـمؤسساتية و االقتصادية واالجتماعية، إبشراك على أوسع ما يكون و أكثر متثياًل للـمجتمع 

إنين أتفهُم كذلك، أّن مشروع . اجلزائري، مبا فيه النصيب الذي جيب أن يؤول للـمرأة و للشباب
أفصحُت لكم عن أهمِّ مفاصله، جيدر أن يضفى عليه الـمزيد من  جتديد الدولة الوطنية، الذي

التوضيح وأن يتم إعداده، حىت نتفادى أية ريبة قد ختامر األذهــــان، وذلك ابستجماع الشروط الالزمة 
 .و الظروف الـمالئمة لتبنيه من قبل كل الطبقات االجتماعية و كل ُمكوِّانت األمة اجلزائرية

 اليت أّديتها أما  الشعب اجلزائري أبن أصون وأرجح الـمصلحة العليا للوطن، يف ُجيع وفاء ِميّن لليمني
الظروف، وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية اليت ينصُّ عليها الدستور، أدعو هللا أن يعينين على عد  الزيغ 

على عقولكم و  عن القيم العليا لشعبنا، اليت كرسها شهداؤان األبرار وجماهدوان األجماد، وأان أعرض
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ال حملَّ لعهدة خامسة، بل إنين لـم أْنِو قط اإلقدا  على طلبها حيـث أن حاليت الصحية و ِسيّن : أولا 
ال يتيحان يل سوى أن أؤدي الواجب األخري جتاه الشعب اجلزائري، أال و هو العمل على إرساء 

إن هذه . ر للنظا  اجلزائري اجلديد الذي نصبو إليه ُجيًعاأُسس ُجهورية جديدة تكون مبثابة إطا
اجلمهورية اجلديدة، وهذا النظا  اجلديد، سيوضعان بني أيدي األجيال اجلديدة من اجلزائرايت و 
اجلزائريني الذين سيكونون الفاعلني والـمستفيدين يف احلياة العمومية ويف التنمية الـمستدامة يف جزائر 

 .الغد
و الغرض هو االستجابة للطلب الـُمِلح . من أفريل املقبل 81ن ُُيَْر انتخاب رائسي يوم ل: اثنياا

الذي وجهتموه إيل، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما خيص وجوب و حتمية التعاقب بني 
انونية ويتعلُق األمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة الـمتوخاة من األحكا  الق. األجيال الذي اِْلتزمت به

السياسية ؛  -اليت تكُمن يف سالمة ضبط احلياة الـمؤسساتية، و التناغم بني التفاعالت االجتماعية 
إن أتجيل االنتخاابت الرائسية الـمنشود أييت إذن . على التشدد يف التقيد ابستحقاقات مرسومة سلفا

نة والسكينة و األمن العا ، لتهدئة التخوفات املعربَّ عنها، قصد فسح الـمجال أما  إشاعة الطمأني
ولنتفرغ ُجيعا للنهوض أبعمال ذات أمهية اترخيية ستمّكننا من التحضري لدخول اجلزائر يف عهد 

 .جديد، ويف أقصر اآلجال
عزما مين على بعث تعبئة أكرب للسلطات العمومية، وكذا ملضاعفة فعالية عمل الّدولة يف ُجيع : اثلثاا

والتعديالت هذه . ي تعديالت ُجة على تشكيلة احلكومة، يف أقرب اآلجالاجملاالت، قرَّرُت أن ُأجر 
ستكون رًدا مناسبا على الـمطالب اليت جاءتين منكم وكذا برهاان على تقبلي لزو  احملاسبة و التقومي 

 .الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على ُجيع الـمستوايت، ويف كل القطاعات
ملستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات الالزمة لتدارس و إعداد الندوة الوطنية اجلامعة ا: رابعاا

واعتماد كل أنواع االصالحات اليت ستشكل أسيسة النظا  اجلديد الذي سيتمخض عنه إطالق 
مسار حتويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعترب أنه مهميت األخرية، اليت أختم هبا ذلكم الـمسار الذي 

 .َمَدِدِه، و بتفويض من الشعب اجلزائري قطعته بعون هللا تعاىل و
 .ستكون هذه الّندوة عادلة من حيث متثيُل اجملتمِع اجلزائري وخمتلف ما فيه من الـمشارب و الـمذاهب

ستتوىل الّندوة هذه تنظيم أعماهلا حبريّة اتمة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية 
، على أن حترص هذه الّندوة على الفراغ من ُعهَدهتا قبل هناية عا  مستقلة، حَتظى ابلقبول واخلربة

9102. 
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 .سُيعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه الّندوة الوطنية على االستفتاء الشعيب
والندوة الوطنية الـُمستقلة هي اليت ستتوىل بكل سيادة، حتديد موعد اتريخ إجراء االنتخاب الرائسي 

 .ل من األحوالالذي لن أترشح له أبي حا
سيُنظَّم االنتخاب الرائسي، عقب الندوة الوطنية اجلامعة الـمستقلة، حتت اإلشراف احلصري : خامساا

للجنٍة انتخابية وطنيٍة مستقلة، سُتحدد عهدهتا وتشكيلتها و طريقة سريها مبقتضى نّص تشريعي 
لقد . لـمستوى الدَّْويلخاص، سيستوحى من أجنع و أجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على ا

تقرر إنشاء جلنة انتخابية وطنية مستقلة استجابًة لـمطلب واسع عربْت عنه خمتلف التشكيالت 
السياسية اجلزائرية، وكذا للتوصيات اليت طالـما أبدهتا البعثاِت الـمالحظة لالنتخاابت التابعة 

ائر مبناسبة الـمواعيد االنتخابية الوطنية للـمنظمات الّدولية واإلقليمية اليت دعْتها واستقبلتها اجلز 
 .السابقة
بغرض اإلسها  على النحو األمثل يف تنظيم االنتخاب الرائسي يف ظروف تكفل احلرية : سادساا

والنزاهة و الشفافية ال تشوهبا شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكوانت 
 اإلشراف على مها  االدارة العمومية و مصا ح األمن، و تقد  و احلكومة هذه ستتوىل. الّندوة الوطنية

 .العون للجنة االنتخابية الوطنية الـمستقلة
و من جانبه ، سيتوىل الـمجلس الدستوري ، بكل استقاللية، اإلضطالع ابملها  اليت خيوهلا له 

 .الدستور والقانون، فيما يتعلَّق ابالنتخاب الرائسي
أتعّهُد أما  هللا عزَّ وجلَّ، و أما  الشعب اجلزائري، أباّل أّدِخر أيَّ جهٍد يف سبيل تعبئة  :سابعاا

مؤسسات الّدولة و هياكلها و خمتلِف مفاصلها وكذا اجلماعات الـمحلّية، من أجل اإلسها  يف 
الّدستورية كما أتعّهُد أبن أسهر على ضمان مواظبة كافة املؤسسات . النجاح التا  خلطة العمل هذه

للجمهورية، بكل انضباط، على أداء املها  املنوطة بكل منها، و ممارسة ُسلطتها يف خدمة الشعب 
ِختاًما أتعّهُد، إن أمدين هللا تبارك وتعاىل ابلبقاء والعون أن أسلم مها  . اجلزائري و اجلمهورية ال غري

 .عب اجلزائري بكل حريةرئيس اجلمهورية و صالحياته للرئيس اجلديد الذي سيختاره الش
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 أيتها الـمواطنات الفضليات،
 أيها الـمواطنون األفاضل،

ذِلُكم هو املخرج احلسن الذي أدعوكم ُجيعا إليه لكي جُنّنب اجلزائر الـمحن و الصراعات و هدِر 
 .الطاقات

بوثبة ُجاعية سلـمية متّكن اجلزائر من حتقيق كل ما هي جمبولة  ذِلُكم هو السبيل الـمؤدي إىل قيامنا
 .على حتقيقه، يف كنف دميقراطيٍة ُمزدهرة، جديرة أبجماد اتريخ أمتنا

 .ذِلُكم هو السبيل الذي أدعوكم إىل خوضه معي وأطلب عونكم فيه ومؤازريت
  
   لعظيمصدق هللا ا" و قل اعملوا فسريى هللاُ عملكم ورسولُه والـمؤمنون"

 ".عاشت اجلزائر الـمجد و اخللود لشهدائنا األبرار
 


