أعزائي المواطنين،
كما ال يخفى عليكم ،فإننا مقبلون على خوض غمار انتخابات تشريعية ھامة باﻟنسبة
ﻟمستقبل بلدنا.
إن الشعب الجزائري مدعو يوم  04ماي  2017الختيار ممثليه الشرعيين في المجلس
الشعبي الوطني ﻟعھدة نيابية تدوم  05سنوات ،وذﻟك في سياق سياسي جديد تميزه مراجعة
اﻟدستور واﻟتي احتفلنا بذكراھا اﻟسنوية االوﻟى يوم  07فيفري اﻟمنصرم ،حيث جاءت تتويجا
ﻟمسار اإلصالحات اﻟسياسية اﻟھامة اﻟتي بادر بھا فخامة اﻟسيد رئيس اﻟجمھورية قصد تعميق
اﻟتجربة اﻟديمقراطية اﻟفتية ،وتكريس دوﻟة اﻟقانون وتقوية دعائم اﻟوحدة اﻟوطنية .ومن بين
اإلصالحات اﻟتاريخية ،حري بنا اﻟتنويه ،وبكل فخر ،باستحداث اﻟھيئة اﻟعليا اﻟمستقلة ﻟمراقبة
االنتخابات ،اﻟمتكونة باﻟتساوي من قضاة وممثلين عن اﻟمجتمع اﻟمدني ،واﻟتي تتمثل مھمتھا في
اﻟسھر على ضمان شفافية ونزاھة االنتخابات.
وعليه ،وفي ظل إطار قانوني تم تجديده باﻟكامل ،من خالل انشاء اﻟھيئة اﻟعليا اﻟمستقلة
ﻟمراقبة االنتخابات ،واعتماد قانون االنتخابات اﻟمعدل واﻟمتمم بتاريخ  16اوت  ،2016ستنظم
االنتخابات اﻟتشريعية يوم  04ماي  ،2017بمشاركة أكثر من  60حزبا سياسيا واﻟعديد من
اﻟقوائم االنتخابية اﻟمستقلة.
وفيما يتعلق باﻟدائرة االنتخابية رقم  ،04واﻟمتواجد مقرھا باﻟعاصمة واشنطن ،حيث تزاول
ممثلية اﻟھيئة اﻟعليا ﻟالنتخابات مھامھا ،واﻟتي تضم في نطاق اختصاصھا وحسب اﻟتقسيم
اإلنتخابي ،اﻟقارة األمريكية واﻟدول األوروبية باستثناء فرنسا ،فإن  12حزبا سياسيا سيتنافسون
ﻟلظفر بأصوات مواطنينا اﻟمقيمين بھذه اﻟبلدان قصد اﻟحصول على اﻟمقعدين اﻟمخصصين ﻟھذه
اﻟدائرة االنتخابية.
إن فخامة اﻟسيد رئيس اﻟجمھورية تعھد بصفة رسمية على ضمان إجراء االنتخابات
اﻟتشريعية في كنف اﻟشفافية واﻟنزاھة واﻟحياد.
ومن جانبي ،فإنني أﻟتزم بتسخير كافة اإلمكانيات اﻟالزمة بما يضمن حقكم في اﻟمشاركة
في ھذا االستحقاق اﻟھام ﻟبلدنا.
وفي ھذا الصدد ،فإنه سيتم فتح مكاتب اإلقتراع ،إبتداء من يوم  29أفريل وإلى غاية يوم
 04ماي  ،2017وذلك في كل من العاصمة واشنطن  ،رالي )كارولينا الشمالية( ،دنفر
)كولورادو( ،شيكاغو)إلينوي( ،لوس أنجلس)كاليفورنيا( ،سان فرنسيسكو )كاليفورنيا(،

بوستن)ماساسويتش( ،جيرسي سيتي)نيو جرسي( ،نيويورك) نيويورك( ،ھيوستن)تكساس(،
فيالدلفيا )بنسلفانيا( ،فورت لودرديل )فلوريدا( ،سياتل )واشنطن( ،آن أربور )ميشغان(.
وقصد تمكينكم من اﻟمشاركة في ھذا اإلقتراع ،فإن مكاتب التصويت ستفتح أبوابھا من
الساعة الثامنة صباحا) (08:00إلى غاية السابعة مساء ).(19:00
ووفقا ﻟقانون االنتخابات ،ستتم عملية اﻟفرز يوم  04ماي  ،2017على مستوى مختلف
مكاتب اإلقتراع ،بحضور رؤساء وأعضاء ھذه اﻟمكاتب  ،وممثلي االحزاب وكذا أعضاء
جاﻟيتنا.
أعزائي المواطنين،
على اﻟرغم من اﻟتحديات اﻟمختلفة اﻟتي ال تزال تواجھھا بالدنا ،إال أنھا ما ﻟبثت تتقدم
بخطى ثابتة على درب تكريس اﻟنھج اﻟديمقراطي وتحقيق اﻟرقي .إن ھذا اﻟموعد االنتخابي
يشكل مناسبة اخرى من شأنھا أن تسمح ﻟبالدنا بأن تبرھن مجددا أنھا على موعد مع اﻟتاريخ .إن
مشاركتكم اﻟواسعة في ھذا اإلقتراع ،تكتسي إذن أھمية باﻟغة ﻟضمان مستقبل بلدنا.
أعزائي المواطنين،
ﻟقد برھنتم باستمرار خالل اﻟسنوات اﻟماضية  ،وضربتم أروع األمثلة في تعلقكم بوطنكم،
السيما في كل اﻟمحطات اﻟتي رسمت وال تزال ترسم مالمح تاريخه .إنه وبفضل اإلحساس
اﻟرفيع بروح اﻟوطنية اﻟتي تتمتعون بھا ،ﻟبيتم على اﻟدوام نداء وطنكم ،مؤكدين بأسلوب رائع،
أنكم تتقاسمون بعمق مصير أمتنا.
وھو األمر اﻟذي يعزز قناعتي اﻟتامة بأنكم ستقبلون بحماس على ممارسة حقكم االنتخابي
خالل ھذه االستحقاقات اﻟتشريعية  ،و ذﻟك ﻟيس من باب اإلضطالع باﻟواجب فحسب ،وإنما
ﻟتعبروا مجددا عن ثقتكم في مستقبل بالدكم و إﻟتزامكم باﻟمشاركة في مھمة بناء جزائر قوية
ومزدھرة في كنف االستقرار واﻟديمقراطية.
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