
يعية  رسالة الرئيس بوتفليقة إىل األمة عشية االنتخابات التشر

'' 

 .بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله وصحبه إىل يوم الدين

ةحرضات السيدات والساد  

إننا قاب قوسني أو أدنى من رشوع جاليتنا الوطنية املقيمة بالخارج التي أتوجه إليها بالتحية يف انتخاب أعضاء 

مايو يف سائر أرجاء  4 عدد من املاات  املتنقلة مم يبل  أوجه يوم املجلس الشعبي الوطني الذي سيتواصل بعد ذلك يف

 .البالد

 .وبهذه املناسبة ارتأيت أن أفيض لام ببعض التوجيهات حول هذا املوعد السيايس الهام

ةحرضات السيدات والساد  

املواعيد االنتخابية األخرى ال بد يل بادئ ذي بدء أن أؤكد أن تنظيم هذا االنتخاب يف موعده الدستوري عىل غرار جميع 

التي تمت يف بالدنا يشهد عىل أن الجزائر تتمتع باالستقرار السيايس واملؤسساتي وذلام نتيجة ممينة أممر بها تضافر 

 .جهودنا

إن االنتخاب الترشيعي لهذا العام ياتيس أهمية بالغة من حيث أنه يأتي يف سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم 

لعام املايض ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مايل ينطوي عىل تحديات ستواجه بالدناأمناء ا . 

أجل سيتوىل املجلس الشعبي الوطني الذي ستنتخبونه من بني ما سيتواله مواصلة تجسيد التدابري الهامة املنبثقة من 

أوىف للمعارضة الربملانية  الدستور املعدل منها عىل الخصوص مراقبة األداء الحاومي بأكثر إحاام وإتاحة دور

واملصادقة عىل شتى القوانني الرامية إىل تاريس حقوقام السياسية واالجتماعية واستامال تحديث الخدمة 

 .العمومية والحوكمة يف خدمة املواطنني

كثر سيضطلع املجلس الشعبي الوطني الجديد بالترشيع قصد استامال مختلف اإلصالحات الرامية إىل ترقية اقتصاد أ

 .تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية ورفاهية الساكنة للسوق العاملية للمحروقات

مايو املقبل بعدا خاصا يستوقف كل واحد وواحدة منام 4لهذه األسباب كلها ياتيس انتخاب  . 

ةحرضات السيدات والساد  

ذلك أن أمن هذا املوعد االنتخابي . موسفيما يتعلق بالظروف التي سيجري فيها االقرتاع فإنها ستتميز بتحسن مل

سياون مضمونا بفضل النجاحات املشهودة يف استئصال اإلرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات األمن 

وزيادة عىل ذلك إن . ويف هذا املقام أجدد لهما تحية اإلكبار عىل ما تميزا به من استبسال وما بذاله من تضحيات

ي الشعبي والدرك الوطني واألمن الوطني ستتجند عمال بما أصدرته من تعليمات لضمان سالمة وحدات الجيش الوطن

 .الساكنة والهدوء للموعد االنتخابي



إىل جان  ذلك، اتخذت السلطات العمومية اإلجراءات الالزمة من أجل إحاام تنظيم االنتخاب فضال عن تعبئة قرابة 

مركز ومات  اقرتاع 00.666نصف مليون موظف يتولون تأطري أكثر من  . 

لذا، أهي  باافة املسؤولني واألعوان العموميني املناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلوا بالحياد التام ويسهروا عىل 

 .االحرتام الدقيق ألحاام القانون ذات الصلة

م يف أداء مهمتها املنصوص عليها يف وإنني ألؤكد للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات أنها ستلقى مني كل الدع

 .الدستور واملفصلة بنص القانون

وبصفتي رئيسا للمجلس األعىل للقضاء فإنني أدعو القضاة إىل الحرص هم أيضا عىل املعالجة الفورية وعىل الرصامة 

 .لال ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية االنتخاب وشفافيته

ائر بال سيادة املنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها وتلك التي تجمعها بها رشاكة إىل إيفاد هذا ولقد دعت الجز 

بعون الله وبإسهام كل واحد منا سيشهد . مراقبني من قبلها للشهادة عىل شفافية االنتخاب الترشيعي ونزاهته

واالتحاد األوروبي ومنظمة األمم املتحدة  مالحظو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واالتحاد اإلفريقي

 .عىل أن هذا االنتخاب ال يقل سالمة عن أمثاله يف البلدان ذات التقاليد الديمقراطية

ةحرضات السيدات والساد  

بمناسبة انتخاب املجلس الشعبي الوطني الذي أنتم مقبلون عليه ستتاح لام فرصة االختيار من بني ما يقارب ألف 

بها األحزاب السياسية واملرتشحون األحرار يف واليات الوطن وعىل مستوى املقاطعات االنتخابية قائمة تقدمت 

 .للجالية الوطنية يف الخارج

فإنني أدعوكم أبناء وطني األعزاء إىل القيام باختياركم إن اختياركم الذي سيحظى باالحرتام سياون االختيار الذي 

إن مشاركتام يف هذا االقرتاع ستاون يف الوقت ذاته إسهاما . السياسية ترتضونه بأنفسام وبحرية وفق قناعاتام

شخصيا منام يف استقرار البالد ويف تقدم الديمقراطية التي أنتم مصدرها ويف تنمية وطننا الجزائر التي ال وطن لنا 

 .بديال عنها

كلام يف انتخاب املجلس الشعبي  ومن مم أناشدكم وأنا معتد بتمساام بالجزائر أن تلبوا نداء الواج  وتشاركوا

 .الوطني

 !املجد والخلود لشهدائنا األبرار

''تحيا الجزائر ! 

 


