وكالة األنباء اجلزائرية
وجه السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم األحد  10فرباير  2019رسالة إىل األمة لإلعالن عن ترشحه
لالنتخاابت الرائسية لشهر أفريل  2019فيما يلي نصها الكامل:
"بسم هللا الرمحن الرحيم
أيتها املواطنات الفضليات أيها املواطنون األفاضل،
لقد قلدمتوين منذ مخسة أعوام مسؤولية رئيس اجلمهورية من أجل مواصلة مسار البناء الوطين .وقد كان
هذا اخليار الذي عربت عنه أغلبية واسعة يعكس دون شك متسككم بعمل وطين مميز كنت قد
تشرفت جبمع قناعاتكم وتعبئة طاقاتكم حوله.
ابلفعل ومنذ العهدة األوىل على رأس البالد كرست كل طاقايت إلمخاد انر الفتنة ومللمة الشتات من
جديد ألمة جرحية جراء املأساة الوطنية مث االنطالق يف إعادة بناء البالد اليت كادت أن تعصف هبا
أزمة متعددة األشكال.
وقد مت رفع هذا الرهان أوال بفضل الوائم املدين قبل أن يتعزز ابملصاحلة الوطنية اليت قررمتوها بكل
سيادة.
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بالدان والتأمت اجلراح وعادت األخوة تلف قلوب مواطنينا.
زايدة على ذلك صار صوت اجلزائر يعلو من جديد وبقوة يف الساحة الدولية وأصبحت
املصاحلة الوطنية مثاال حيتذى ابلنسبة للعديد من األمم يف العامل.ويف ظل السلم املستعاد
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تعديل هيكلي اقتصادي واجتماعي مرير.
وقد توالت اإلصالحات يف العديد من اجملاالت وأخص ابلذكر العدالة والرتبية واإلدارة واالقتصاد .كما
أحرزت الدميقراطية وحقوق املواطنني وحرايهتم خطوات عمالقة على درب التقدم دعمتها
املراجعة الدستورية األخرية.
ففي اجملال اإلقتصادي عززت اجلزائر سيادهتا بفضل التخلص من املديونية ومجع احتياطات
الصرف وتكوين ادخار عمومي معترب وهي العوامل اليت مكنتنا من الصمود أمام اهنيار أسعار
البرتول يف السنوات األخرية ومسحت لنا ابالستمرار يف مسار التنمية.
كما ابشرت اجلزائر برامج مكثفة لبناء املنشآت القاعدية ومسحت اإلصالحات واحلوافز
العمومية موازاة مع ذلك بتحقيق تقدم ال ريب فيه يف تنويع االقتصاد والشروع يف التصدير خارج
احملروقات.
وعلى الصعيد االجتماعي فقد حتسن الوضع بشكل ملحوظ .ويتجلى ذلك من خالل الرتاجع
املسجل يف معدل البطالة والتكفل اجلدي واحملسوس إلسكان أهلنا يف كل أرجاء الوطن والتلبية الواسعة
الحتياجات املواطنني يف جمال املياه والطاقة إىل جانب تزايد عدد بناتنا وأبنائنا الذين يراتدون
املدارس ومراكز التكوين واملعاهد واجلامعات مبعدل ثالثة أضعاف .وبفضل ذلك بلغ مؤشر التنمية
البشرية مستوايت ملحوظة يف املقارانت الدولية.
وقد كان التقدم يف التنمية مصحواب بتطور نوعي يف أسس اجملتمع فتعززت إذاك الوحدة الوطنية من
خالل ترقية األمازيغية بصفتها إحدى ركائز هويتنا الوطنية إىل جانب اإلسالم واللغة العربية .مثلما

شهدت املرأة مكانتها ودورها يرتقيان يف السياسة أو يف عامل الشغل إىل مستوى مسامهتها يف حترير
البالد والبناء الوطين.
كما حرصنا دوما على تزايد اهتمام شبابنا بضمان مستقبله عرب التحصيل العلمي واملعريف املكثف وكذا
عن طريق و لوجه املستمر يف اجملاالت اإلنتاجية والقيادية يف شىت امليادين.
وانصب اهتمامنا كذلك على جاليتنا الوطنية ابخلارج نظرا لدورها التارخيي املشهود أثناء ثورة التحرير
املباركة والرتباطها العميق ابلبالد وهبذه املناسبة أعرب على وفاء الدولة للسعي إىل احملافظة على حقوقها
املشروعة والتكفل ابنشغاالهتا والسهر على إشراكها يف بناء الوطن.
وإىل جانب ذلك فقد حرصنا على عصرنة اجليش الوطين الشعيب سليل جيش التحرير الوطين مبا
ميكن بالدان من ضمان أمنها يف خضم األزمات والصراعات اليت هتز منطقتنا .وأغتنم هذه الفرصة ألعرب
على عرفان األمة وامتناهنا من جديد لكافة أفراد قواتنا املسلحة اليت أحييها قيادة وضباطا وصف
ضباط وجنود وكل الذين خدموا اجلزائر من خالل هذه املؤسسة اجمليدة بكل إخالص ووفاء ونكران
الذات .كما أغتنم هذه الساحنة ألعرب كذلك على مشاعر التقدير والفخر اليت تنتابنا جتاه كل األسالك
األمنية والنظامية.
وأدعوكم هنا لنرتحم مجيعا على كل شهداء الواجب الوطين الذين ضحوا أبنفسهم من أجل أن ينعم
شعبنا ابالستقرار واألمن واألمان يف ظل اجلمهورية اليت هي مثرة شهداء ثورة نوفمرب اجمليدة.
أما على ال مستوى الدويل فقد أصبحت اجلزائر وستبقى شريكا اسرتاتيجيا للعديد من القوى الفاعلة يف
العامل وهي اليت أمست اليوم تضطلع بدور رائد يف فضاءات انتمائها برصيدها الثري ومواقفها الثابتة.
أيتها املواطنات الفضليات أيها املواطنون األفاضل،

إن أشواط التقدم تلك اليت أحرزهتا بالدان ووعي املواطنني ابلرهاانت والتحدايت احملدقة هبا هي اليت
أدت دون شك يف األشهر األخرية ابلعديد من األصوات لدى الطبقة السياسية واجملتمع املدين إىل
مناشديت مرة أخرى ملواصلة مهميت يف خدمة البالد.
وهنا أود أن أغتنم هذه املناسبة ألعرب عن عميق عرفاين وامتناين هلذه النداءات اليت أتفهم تطلعاهتا إذ
تشعرين ابرتياح كبري لكوهنا تبعث لدي اإلحساس ابالطمئنان أبنين مل أخيب أمل أغلبية شعبنا حىت
وإن مل أجسد التزامايت كلها إزاءه ومل أستجب لكافة تطلعاته وطموحاته الكبرية.
ويف نفس الوقت فأان أدرك متاما أبن بالدان ما تزال لديها ورشات هامة يتعني التكفل هبا
واستكماهلا وحتدايت كبرية ينبغي رفعها.
وبطبيعة احلال مل أعد بنفس القوة البدنية اليت كنت عليها ومل أخف هذا يوما على
شعبنا إال أن اإلرادة الراسخة خلدمة وطين مل تغادرين قط بل وستمكنين من اجتياز الصعاب املرتبطة
ابملرض و كل امرئ ميكنه التعرض له يف يوم من األايم.
إن إراديت هذه فضال عن التزامي خبدمة الوطن استمدمها من متسكي الراسخ ابلوفاء ابلعهد الذي
كنت قد قطعته مع الشهداء األبرار وتقامسته مع اجملاهدين األخيار رفقائي يف ثورة التحرير الوطين.
وإنين يف هذا النحو واستجابة لكل املناشدات والدعوات وألجل االستمرار يف أداء الواجب
األمسى أعلن اليوم ترشحي لالنتخاابت الرائسية لشهر أفريل املقبل.
أيتها املواطنات الفضليات أيها املواطنون األفاضل،
أود هبذه املناسبة أن أشاطركم بعض األفكار حول الصعاب واملتطلبات اليت يستوجب على بلدان
مواجهتها إىل جانب التحدايت اليت تنتظران وكذا وسائل رفعها.

فالتطورات اليت أحرزت

يف طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية أبرزت

متطلبات حديثة وطموحات جديدة وسط جمتمعنا والسيما لدى أجيالنا الشابة املتفتحة على العامل
بفضل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال واملتطلعة أميا تطلع للمشاركة بقوة يف تنمية وطنها.
فكل تلك التحدايت مرتبطة أساسا بتعزيز جمتمع غايته التقدم والعدالة واملساواة متوافق سياسيا
ومتناسق اجتماعيا يرتكز على اقتصاد منتج وتنافسي يتحرر شيئا فشيئا من التبعية املفرطة
للمحروقات سواء على مستوى امليزانية العمومية أو على املستوى املايل.
وحنن نشق طريقنا لبناء هذا اجملتمع يتعني علينا اليوم أن جنابه كما من القيود وأخص منها ابلذكر
تلك املتعلقة ابلنمو الدميغرايف وتعدد االحتياجات الواجب تلبيتها وآتكل مواردان املالية
اخلارجية وعدم استقرار االقتصاد العاملي واالضطراابت اإلقليمية والعاملية وكذا بروز بعض السلوكات
املنافية ملبادئ النزاهة واملناقضة لألبعاد االخالقية اليت تقدس قيمة العمل وبذل اجملهود.
وللتكفل هبذه املتطلبات والتحدايت والصعاب فإن األمر يتطلب ابدئ ذي بدء حتقيق املزيد من
التقدم يف خمتلف ميادين احلكامة والنمو االقتصادي فضال عن التنمية االجتماعية والرتبوية والثقافية.
واحلقيقة أننا سوف جند يف تظافر نواايان وجهودان وقواان وجعلها جمتمعة يف خدمة
املصلحة الوطنية جند القدرة على التحول حنو جمتمع التقدم والعدل واملساواة الذي نصبو إليه مجيعا.
وانطالقا من قناعيت التامة مبا أسلفت كنت قد دعوت منذ عدة أشهر مضت قوى الشعب لاللتفاف
حول توافق وطين وسياسي ميكنهم من التحرك األمثل معا من أجل احلفاظ على مكاسبنا ومتكني بالدان
من مواصلة التقدم يف ظل الوحدة واالستقرار وسط حميط جهوي غري مستقر وظرف دويل شديد
االضطراب.

وقناعيت أيضا أن التوافق هو ميزة نبيلة استطاع شعبنا أن يضمن من خالهلا اللحمة بني صفوفه
لريفع حتدايت عظيمة على غرار ثورة نوفمرب اجمليدة وكذا ابألمس القريب التفاف الشعب حول الوائم
املدين واملصاحلة الوطنية.
وعليه فإنين إذا ما شرفتموين بثقتكم الغالية يف أفريل املقبل سأدعو يف غضون هذه السنة كل قوى
الشعب السياسية واالقتصادية واالجتماعية إىل عقد ندوة وطنية ستكرس حتقيق التوافق حول
اإلصالحات والتحوالت اليت ينبغي أن تباشرها بالدان بغرض املضي أبعد من ذي قبل يف بناء
مصريها وألجل متكني مواطنينا من االستمرار ابلعيش معا أفضل وأفضل يف كنف السلم واالزدهار.
أيتها املواطنات الفضليات أيها املواطنون األفاضل،
دعوين هاهنا أوضح لكم دوافع هذه الندوة وكذا املهام اليت ستوكل إليها.
لقد ذكرتكم قبل قليل ابملنجزات اليت جسدانها معا يف جماالت السلم والوائم واإلصالحات والتنمية
منجزات يظل من الواجب حتسينها وذلكم ابألخص من أجل اسرتجاع وتعزيز ثقة املواطنني يف
مؤسساهتم وتوطيد أركان دولة القانون واحلكم الراشد ودعم تنمية اقتصادية مبنية على العدالة
االجتماعية مع التمكني القتصاد وطين يتسم ابملبادرة واإلنتاجية والتنافسية.
إن اإلصالحات السياسية اليت ابشرهتا منذ عام  2011هتدف إىل تعزيز ثقة املواطنني يف مؤسساهتم من
خالل أوال وقبل كل شيء ضمان شفافية ونزاهة االقرتاع وترقية دميقراطيتنا اليافعة التعددية لكي
تفرز بدائل ذات مصداقية للناخبني مثلما يعين تعزيز رقابة الربملان على السلطة التنفيذية وتكريس
واجب تقدمي احلساابت ابلنسبة جلميع املسؤولني مبختلف مستوايهتم كما يعين أيضا متكني املعارضة من
جتسيد الدور الذي أقر ه هلا الدستور والذي جيب أن تؤديه ابلفعالية املطلوبة داخل الربملان.

بل إن تعزيز ثقة املواطنني يف مؤسساهتم يقتضي أيضا أجوبة أكثر تكيفا مع تطلعات شبابنا إذ ينأى
أحياان أغلبهم بنفسه عن املشاركة يف احلياة السياسية بل ووصل األمر ابلبعض منهم أبن اختاروا
اجلنوح إىل حماوالت اغرتاب مفرطة وانتحارية .لذا يتوجب علينا ضمان حضور أقوى للشباب يف اهليئات
التنفيذية ويف اجملالس املنتخبة من أجل حتديد أجوبة لتطلعاهتم ووضعها حيز التنفيذ.
أما توطيد أركان دولة القانون واحلكم الراشد فإنه ينبغي علينا أوال القضاء على آفة البريوقراطية
بفضل عصرنة والمركزية اإلدارة العمومية بصفة فعالة كما يلزمنا أيضا تعزيز مسامهة املواطن يف تسيري
الشؤون احمللية من خالل وضع ميكانزمات قوية للدميقراطية التشاركية لتحقيق جناعة أفضل يف تسيري
املرفق العام وضمان دميومته.
إال أن ترسيخ دولة القانون يعين خاصة دعم استقاللية العدالة وضمان تنفيذ أكرب قدر ممكن من
قراراهتا .كما يعين حتقيق مزيد من التقدم يف مكافحة الفساد عن طريق تعزيز اهليئات املكلفة هبذه
املهمة إىل جانب مشاركة أكرب للمجتمع املدين يف هذه املعركة.
ويف امليدان اإلقتصادي يتعني علينا أن نعمق اإلصالحات اهليكلية واملالية وهذا ملواجهة الصعوابت
االقتصادية احلالية والعمل على فرض ديناميكية تنموية جديدة ذات حجم وتنافسية أكرب .ولبلوغ هذه
الغاية جيب أن يتم إدخال التغيريات الضرورية دون أي تعنت أو دوغماتية مبسامهة القطاع العام ورأس
املال اخلاص الوطين والشراكة األجنبية على أن يكون املرجع الوحيد هو النجاعة والفعالية فضال عن
خلق مناصب الشغل ورفع مداخيل البالد.
أخريا ويف اجملال االجتماعي فإننا نعترب مبادئنا ابلنسبة للعدالة واملساواة من الثوابت الوطنية اليت
يتطلب جتسيدها إجراء عمليات حتيني مستمرة ترمي إىل حتسني القدرة الشرائية للمواطنني ومن أجل
ضمان استدامة منظومتنا للحماية االجتماعية.

ولكن ما نصبو إىل حتقيقه يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي ال ميكن بلوغه إال إذا عملنا
جاهدين على حتسني احلكامة الراشدة على مستوى هيئات الدولة كما على مستوى
اإلدارة مرورا بقطاع املؤسسات العمومية واخلاصة .ومن هنا تتجلى األمهية القصوى اليت تستوجب أن
يتوىل مناصب املسؤولية والتسيري مورد بشري نوعي ومكون أحسن تكوينيتعني علينا تشجيعه ومحايته.
تلكم هي بعض االنشغاالت اليت ينبغي أن تناقشها الندوة الوطنية من أجل اقرتاح حلول حتظى أبكرب
قدر ممكن من التوافق.
وفضال عن إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية ميكن أن تقرتح الندوة الوطنية أيضا إثراء عميقا
للدستور يف ظل احرتام أحكامه املتعلقة ابلثوابت الوطنية واهلوية الوطنية والطابع الدميقراطي واجلمهوري
للدولة.
وسوف تعرض علي االقرتاحات اليت ستتمخض عن الندوة الوطنية من أجل جتسيدها وفق الطرق
املناسبة.
أيتها املواطنات الفضليات أيها املواطنون األفاضل،
تلكم إذا هي الرسالة اليت حرصت على تبليغكم إايها اليوم من أجل اإلعالن عن ترشحي لالنتخاابت
الرائسية لشهر أفريل املقبل ومن أجل مقامستكم عزمي الصادق على إشراك كل القوى الوطنية السياسية
و اجلمعوية والنقابية يف مواصلة بناء دميقراطيتنا.
ومن هذا املنطلق فإنين أتطلع إىل تغليب كل ما جيمعنا على ما يفرقنا يف ظل احرتام تعددية
الرؤى وأملي هو أن تتوحد اجلزائر الدميقراطية والتعددية بفعالية وقوة ألجل السمو أكثر فأكثر يف بناء
مستقبلها.

أيتها املواطنات الفضليات أيها املواطنون األفاضل،
نعم ...معكم من أجلكم!
نواصل البناء ...بروح الوفاء.
اجملد واخللود لشهدائنا األبرار

