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"بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني وعىل أ هل 

ىل يوم ادلين.  وحصبه ا 

 أ يهتا الس يدات الفضليات،

 أ هيا السادة ال فاضل،

وحنن حنيي اذلكرى الرابعة وامخلسني السرتجاع الس يادة الوطنية وعيد الش باب 

 أ ترمح، قبل لك يشء، عىل أ رواح شهداء التحرير الوطين ال برار.

ذ أ هنئمك، أ زيج التحية لرفايق يف السالح، اجملاهدين ال ماجد وأ جدد هلم  وا 

كبار ال مة عىل ما قدموه من تضحيات.  ا 

التقدير لضباط اجليش الوطين الشعيب، سليل جيش  وأ عرب كذكل عن دالئل

التحرير الوطين، وصف ضباطه وجنوده وكذا أ فراد ال سالك ال منية، عىل 

جتندمه وتضحياهتم من أ جل أ من املواطنني، وحامية سالمة الرتاب الوطين 

حاكم وسط منطقة تعددت، واي لل سف، بؤر التوتر فهيا.  بنجاعة وا 

يات،أ يهتا الس يدات الفضل    

 أ هيا السادة ال فاضل،

ا ن الاحتفال ابلعيد الوطين لالس تقالل وعيد الش باب مناس بة مواتية ملراجعة 

ىل املايض مبثابة واجب تذكر البد  ما فات واسترشاف ما هو أ ت، فالرجوع ا 

من الوفاء به ليك ال ينىس شعبنا، عىل مر أ جياهل املتعاقبة، مثن اس تقالهل 

 وحريته.



س نة، تكل  132فعىل ش بيبتنا أ ال تنىس ما تكبده شعبنا من ويالت طوال 

ابدة أ هلنا وجتريدمه من أ راضهيم  الويالت اليت متثلت يف اجملازر وحماوالت ا 

 وتصممي عىل طمس ثقافتنا وحمو هويتنا وجعلنا يف خرب اكن.

 أ و ليس ال مر كذكل ابلنس بة لل مويني والعباس يني

عىل عمل مبامرسات الغطرسة اهلمجية اليت طالت أ سالفهم  علينا أ ن جنعل أ بناءان

ىل ما   لكام حاولوا كرس قيود الاس تعامر، و قد بلغت حد نفي ال الف مهنم ا 

 وراء احمليطات.

ومن الواجب كذكل أ ن حنيط أ جيالنا الصاعدة علام ابلتجنيد القرسي ملواطنينا 

بشأ ن عرشات يف صفوف قوات احملتل يف لك حرب ش هنا أ و شنت عليه، و 

ال الف من اجلزائريني اذلين سقطوا يف أ ورواب عىل اخلصوص من أ جل دحر 

ماي  8النازية، وكذا ابجملازر اليت ارتكبت يف حق ذوهيم، هنا ابجلزائر، يف 

يف حني اكن العامل بأ رسه حيتفل ابالنتصار عىل النازية. 1945  

أ يهتا الس يدات الفضليات،   

 أ هيا السادة ال فاضل،

ضطالع بواجب التذكر يعين أ يضا في ا يعين الاعزااز مبلحمة ثورة أ ول ا ن الا

اجمليدة. 1954نومفرب   



لقد اكنت الثورة انتفاضة حتررية عارمة خاضها شعب اكن سالحه اال ميان 

والعزم يف وجه جيش من أ عىت اجليوش يف العامل أ نذاك، جيش حمتل اكن 

ىل أ رضه وقيض ال مر.  حيسب أ نه مض أ رضنا ا 

قد جاءت اس تثنائية ثورة نومفرب هذه من حيث المثن الباهض اذلي قدمه ول

ذ بلغ مليوان ونصف مليون من الشهداء، وماليني اجلزائريني  شعبنا ال يب ا 

ىل ما وراء  اذلين ذاق بعضهم عذاب احملتشدات، وبعضهم ال خر حمنة الزنوح ا 

يذر شيئا. احلدود، شعب تعرضت قراه واقتصاد أ رايفه لتدمري مل يبق ومل  

واكنت ثورة نومفرب اس تثنائية أ يضا من حيث أ هنا اكنت ابعثا حلركة التحرر يف 

لها الفضل يف تكريس منظمة ال مم املتحدة حلق واكن ش ىت البدلان اال فريقية، 

، اس تجابة للمطالب 1960الشعوب املس تعمرة يف الاس تقالل، يف ديسمرب 

الشهر يف كثري من املدن اجلزائرية.الشعبية ادلامية اليت انفجرت خالل ذلمك   

نين أ دعو القامئني عىل منظومة التعلمي الوطنية، الباحثني وال دابء، واملثقفني،  ا 

أ ن يضاعفوا من اجلهود قصد تلقني اترخينا والتعريف به أ كرث فأ كرث، ال س ي ا 

منه اترخي اسرتجاع س يادتنا ل ن التارخي مصدر اعزااز ال مة ووحدهتا، وهو 

قوي للتجنيد حول اكفة القضااي النبيةل مبا فهيا قضية التمنية الوطنية.عامل   

  

 

 



 أ يهتا الس يدات الفضليات،

 أ هيا السادة ال فاضل،

لهيا ال عياد اليت حنتفل هبا  ن الغاية من مراجعة دروس املايض اليت تدعوان ا  ا 

قيس ن  هو التذكري ابملسرية اليت قطعهتا بالدان منذ الاس تقالل مبا يتيح لنا أ ن

اال جنازات احملققة ونتجنب ما حصل من ال خطاء والتسلح مبزيد من العزمية 

 ملواهجة حتدايت العرص.

جيب، يف هذا املقام، أ ن نذكر بأ ن شعبنا، اذلي عاىن ويالت احلرب 

وفظاعهتا، أ كد منذ اس تقالهل متسكه التام بس يادته وأ علن جنوحه الصادق 

 للسمل.

ن أ ولوية الس يادة الوطنية  رسعان ما جتسدت من خالل قرارات اترخيية ا 

متعاقبة مشلت ال رايض الفالحية، واملوارد املنجمية، واملنظومة املالية احمللية 

 ا ىل جانب ختليص البالد تدرجييا من الوجود العسكري ال جنيب.

جراءات مرشوعة، ال سرتجاع مضن ملكية  ويف نفس املنوال، اختذت اجلزائر ا 

لفردية وامجلاعية اليت أ صبحت شاغرة غداة الاس تقالل، ادلوةل، املمتلاكت ا

جراء جاء يف س ياق ما فعهل املس تعمر الغامش يف ال ربعينيات من القرن وذلمك  ا 

جراء أ صبح، كذكل، جزء ال رجعة فيه من  مبمتلاكتاملايض  أ بناء بالدان، ا 

 ترشيع دولتنا املعارصة.



يتدارك ما تركه قرن ونيف وبعد ذكل، خاض شعبنا غامر معركة التمنية ليك 

 من الاحتالل الاستيطاين من أ شاكل التخلف.

واكن ال مر سواء ابلنس بة لتعممي التعلمي والتكوين اجلامعي، وتطوير العالج 

الصحي يف سائر أ رجاء البالد، وبناء أ داة صناعية واعدة وتطوير املنشأ ت 

 القاعدية ال ساس ية.

ال بضع س نوات مرت حىت حتققت  نتاجئ معتربة، غري أ ن تكل وما يه ا 

ىل مأ ساة  ادلينامية عاقهتا، اي لل سف، مالبسات س ياس ية واقتصادية أ فضت ا 

وطنية دامية اكدت تدمر البالد، مأ ساة جتاوزانها بعون هللا وما زلنا نضمد ما 

 خلفته لنا من جراح.

لقد اعمتدان عىل دوام متسكنا ابلوطن واعتصمنا بقمي اال سالم ديننا احلنيف 

وفقنا يف حتقيق املصاحلة الوطنية واسرتجاع السمل املدين، من حيث هام ف

 الرشطان الرضوراين ل ي مسعى تمنوي.

عادة بناء ما طاهل  وأ ذكينا شعةل الوطنية املوروثة من ثورة نومفرب خلوض ا 

عادة حتريك جعةل التمنية  التدمري، ولتلبية التطلعات الاجامتعية للساكنة، وا 

عادة اجلزائر ا ىل ماكنهتا الالئقة يف حضرية ال مم الاقتصادية، وتق  ليص البطاةل وا 

 وتعزيز أ راكن الرصح املؤسسايت وادلميقراطي يف البالد.

ناكرها، ويه  وها أ نمت تلمسون مثار تكل اجلهود ملس اليد، وال أ حد يس تطيع ا 

يرادات احملروقات  النتاجئ اليت جتيب عىل أ ولئك اذلين يتساءلون عام اكن مأ ل ا 

 وفي ا أ نفقت.



وحقيقة ال مر أ ن ثالثة ماليني أ رسة اس تفادت من السكن بيامن بلغ الربط 

لطبيعي والكهرابء نس با فائقة يف سائر بش بكة توصيل املاء الرشوب والغاز ا

 أ رجاء الوطن.

ويف ذات الوقت، مت تسلمي عرشات املنشأ ت اجلديدة يف جمال الصحة 

العمومية وابت لنا من اجلامعات ما يسع اليوم أ كرث من مليون ونصف املليون 

 من الطلبة.

ن تفاد ه اس  أ ما عامل الريف، معقل ثورة نومفرب اجمليدة، اذلي دفع مثنا ابهظا، فا 

أ ميا اس تفادة من مزااي التمنية. كام أ خذت هجودان تقيض تدرجييا عىل السكنات 

 الهشة لفائدة أ الف ال رس يف املدن وال حياء.

هنا اس تطاعت  وملا أ صبحت اجلزائر - عبارة عن ورشة مرتامية ال طراف، فا 

 من مثة تقليص البطاةل اليت اكنت تنخر اجملمتع قبل عقدين من الزمن.

، وشهدت املنشأ ت القاعدية تطورا كبريا عرب الرتاب الوطين معززة بذكل هذا

 ال سس لطفرة اقتصادية قواهما التنويع والتنافس ية.

نفاق العمويم، خالل الس نوات املاضية، هو حمرك المنو من دون  لقد اكن اال 

 احملروقات ريامث يش تد عود الاقتصاد املتنوع أ كرث فأ كرث يف امليدان بفعل ما مت

 من اال صالحات وما بذل من أ نواع ادلمع الاقتصادي.



أ جل، لقد اس تفادت املؤسسات احمللية، العمومية مهنا واخلاصة، من حوافز 

عادة جدوةل ادليون البنكية  جبائية ومالية هامة مهنا ختفيض فوائد القروض وا 

 واجلبائية.

لساكنة والفالحة، يه ال خرى، اس تفادت من اشاكل عديدة من ادلمع بدأ ت ا

 تلمس مثارها من خالل عرض أ وفر.

ىل جانب ذكل، معلنا عىل تعزيز دوةل احلق والقانون والتعددية ادلميقراطية  وا 

 ويف نفس الوقت عىل توثيق عرى الوحدة الوطنية.

والتعديل ادلس توري اذلي مقنا به حديثا جاء مبا يوفر ماكسب جديدة يف 

وحاميهتا، ودمع الفصل بني السلطات جمال ترقية واحلرايت الفردية وامجلاعية 

 واس تقاللية السلطة القضائية ودسرتة حقوق املعارضة.

ويف نفس الس ياق، جاءت دسرتة ال مازيغية لغة وطنية ورمسية يف جزائر 

 تعزا بعروبهتا ومتسكها ابال سالم، دين ادلوةل، لتعزز دعامئ وحدتنا الوطنية.

أ يهتا الس يدات الفضليات،   

ال فاضل،أ هيا السادة   

تواجه بالدان اليوم تذبذابت شديدة يف أ سعار احملروقات، هذا املورد اذلي 

مازال هل وزنه يف اقتصادان وتمنيتنا شأ ننا يف ذكل شأ ن العديد من البدلان 

 املنتجة لهذه املادة ال ولية.



والصدمة هذه ليست انجتة عن خلل اعرتى مهناجنا ادلاخيل. ابلعكس، لقد 

ت الوطنية الاحرتازية اليت اختذانها قبل بضع س نوات، ال س ي ا مكنتنا القرارا

مهنا قرار التسديد املس بق ملعظم املديونية اخلارجية مبا فهيا العسكرية مما ساعد 

عىل القيام بقفزة نوعية يف حتيني طاقات ومعدات اجليش الوطين الشعيب 

 سليل جيش التحرير الوطين.

ىل القروض اخلارجية وانهتاجنا ويف نفس الس ياق، قرران الكف عن ا للجوء ا 

مما مكننا من أ ن نكون اليوم قادرين  احلذر يف تس يري احتياطنا من الرصف،

عىل مقاومة ال زمة املالية، ومن أ ن نعمتد، بلك س يادة، ما تس تلزمه من 

التصحيحات واضعني يف احلس بان واقعنا ووفاءان خلياراتنا الاجامتعية 

 ال ساس ية.

قتصادية واملالية قدرا عىل بدل يف حد ذاته يف كنف اقتصاد ليست ال زمة الا

 عاملي معومل.

ىل أ خر وفقا ملا يبلغه   ن التعاطي مع هذه ال زمة هو اذلي خيتلف من بدل ا  ا 

من تعبئة وتوافق داخيل، ومن هذا اجلانب حيق لبالدان أ ن تأ مل بطمأ نينة 

ا يف متناولنا بفضل ما دأ بنوتفاؤل يف خروهجا من ال زمة املالية احلالية، بل يه 

 عليه من حوار وتشاور بني احلكومة ورشاكهئا الاقتصاديني والاجامتعيني.

ن الطمأ نينة هذه يه يف متناولنا كذكل حبمك متسكنا ابلعداةل الاجامتعية  ا 

وابلتضامن الوطين هذا اذلي ابت يس تدعي منا أ ن نتناوهل مبا وجب من 

 الرتش يد.



ن قبل الفاعلون الس ياس يون يف بالدان س تعم الطمأ نينة عىل أ وس ع نطاق ا 

اال دالء بدلومه يف النقاش ويف اقرتاح احللول ابعتبار أ ن الرهان ليس السلطة 

منا هو املصري الاقتصادي للبالد ومصري الساكنة برمهتا.  وال املعارضة وا 

نه يبقى مرشوعا يف جتاوز ال زمة املالية الراهنة وذكل ابلنظر  وأ ما التفاؤل فا 

ىل ما متلكه بالدان من مكس بات وفرية.  ا 

وال زمة الراهنة هذه قد تتحول ا ىل فرصة لتعجيل وثبتنا امجلاعية ليك نقلع عن 

دماننا الريع ونتخلص من التثبيط البريوقراطي للعزامئ ونعيد الاعتبار لفضائل  ا 

 العمل اذلي يقدسه ديننا احلنيف وتفرضه التمنية.

هد التحول ماثال للعيان كام يؤكده تسارع يف امليادين هذه مجيعها نش 

اال صالحات والتوافق املتنايم من أ جل ترش يد منوذجنا الاجامتعي، ووترية 

 حتقيق النتاجئ امللموسة يف التمنية الاقتصادية من دون احملروقات.

طار المنوذج اجلديد للمنو والتمنية  ن هذه التحوالت س تعزز، ال حماةل، يف ا  ا 

احلكومة ورشاكؤها الاقتصاديون والاجامتعيون، وبفضل اذلي أ مجعت عليه 

 العقد الاقتصادي والاجامتعي اذلي جددت الثالثية، قبل أ ايم، متسكها به.

يف هذا املنظور، ستشهد قاعدتنا الصناعية، اليت ال يس هتان هبا، توسعا ل ن 

سوقنا ادلاخلية تقتيض ذكل، ول ن حاجتنا من التصدير تتطلب ذكل مع العمل 

ن مواردان املنجمية القابةل للتحويل والتمثني معتربة، وأ ن ما يتوفر دلينا من أ  

 الطاقات املتجددة يبعث عىل التفاؤل.



واقتصاد اخلدمات مازال حقال تنتظر الاس تغالل سواء أ تعلق ال مر مبجال 

 الس ياحة أ م مبجال الاقتصاد الرمقي املتنايم.

هنا تنتظر الاس تصالح وتتطلب التحديث حىت  أ ما القدرات الفالحية فا 

 تس تجيب للطلب احمليل وتدر موارد خارجية جديدة عن طريق التصدير.

، بش بيبهتا اليت يه، فوق ذكل، ش بيبة كن بالدان تبقى غنية، قبل لك يشءل

ة من يبمتعلمة ومؤهةل يف معظمها تأ هيال عاليا. ومن مثة، فا ن تعبئة هذه الش ب 

أ جل تمثري ثروات البالد املتعددة يه الوس يةل اليت س تتيح، بعون هللا، 

ن شاء هللا،  للجزائر جتاوز هذه ال زمة بال أ رضار وتعجيل تمنيهتا ليك تتبوأ ، ا 

 ماكنهتا املرشوعة بني البدلان الصاعدة.

ىل دعوة الش بيبة ا ىل وثبة سلمية وخرية من أ جل كسب  ذكل هو ما يدفعين ا 

التمنية، اليت تسمو فوق النعرات الس ياس ية واال يديولوجية من أ ي نوع  معركة

اكنت ل هنا، بلك بساطة، معركة مصريمك اي ش باب هذا الوطن، معركة مصري 

 اجلزائر.

اجامتعية  ائر، أ نمت ش باهبا، تعلي ا وبيئةابلرمغ من نقائص ال تنكر، منحتمك اجلز 

مثريها اهتا وثرواهتا اليت يتعني عليمك ت كرمية. وها يه اليوم تضع بني أ يديمك مكس ب

ابلقدر ال وىف. ويه تعول عىل عبقريتمك، وعىل علممك، وعىل عرقمك، وعىل 

طار اجمللس  سواعدمك كام تأ مل أ ن تس تفيد من أ رائمك اليت تدلون هبا يف ا 

 ال عىل للش باب اذلي سيمت تنصيبه قريبا.



ليمك، أ هيا الش ب ن هذا النداء، اذلي أ توجه به ا  اب، نداء ليس فيه من ال بوية ا 

نه نداء صادر من واحد من اذلين يكربونمك س نا، واحد نذر ش بابه  يشء. ا 

نه نداء يدعومك، يف هذا العيد الوطين  ولك حياته خلدمة هذا الوطن. ا 

لالس تقالل والش باب ا ىل الاقتداء ابل جماد من أ سالفمك وأ عين هبم اجملاهدين 

ين ندين هلم بعيش نا أ حرارا سادة يف جزائران احلرة ال خيار والشهداء ال برار اذل

 هذه.

ختاما، أ دعو هللا، أ بناء وطين ال عزاء، أ ن يتقبل صياممك وقياممك ممتنيا لمك 

 عيد فطر مباراك مميوان.

 اجملد واخللود لشهدائنا ال برار!

 حتيا اجلزائر!

  أ شكرمك عىل كرم اال صغاء".

 


