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بسم اهلل الرحمن الرحيم،
والصالة والسالم على اشرف املرسلني
 األخ املجاهد ،رئيس مجلس األمة ،بالنيابة، ايتها السيدات، أيها السادةالسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،
بعد مصادقتكم على مشروع هذا القانون املتضمن تعديل الدستور ،أود ان أعبر لكم عن شكر السيد
رئيس اجلمهورية واحلكومة على دعمكم لهذا املشروع الذي بادر به وفاء لاللتزامات التي قطعها أمام
الشعب ،والذي حضي قبل اليوم مبوافقة السيدات والسادة نواب املجلس الشعبي الوطني.
وال يفوتني كذلك ،بهذه املناسبة ،أن ُأِشيَد مبستوى النقاش الذي دار حول مضمون هذا القانون
ف
ت الَقِيَمـِة والبناءة التي عبر عنها السيدات والسادة أعضاء املجلس ،خالل ُمختل ِ
واملالحظات والَتسَـاْؤال ِ
مراحل دراسته ،وقد كان لي الشرف أن حضرت جانبا منها.
كما ال يفوتني أن أجدد من هذا املنبر ،التعبير عن آيات الشكر والعرفان للسيدات والسادة أعضاء جلنة
اخلبراء املكلفة من قبل السيد رئيس اجلمهورية بتقدمي مقترحات تعديل الدستور على العمل اجلبار واجلهد
الكبير الذي بذلوه إلعداد هذا مشروع الدستور ،وعلى رأسهم البروفيسور احمد لعرابة والبروفيسور وليد
العقون ،شكرا لهما.

والشكر موصول كذلك لكل الطبقة السياسية وفعاليات املجتمع املدني واخلبراء واإلطارات واملواطنني
واملواطنات ووسائل اإلعالم ،الذين شاركوا من خالل مساهماتهم القيمة في النقاش العام الذي دار حول
هذا املشروع.
 أيتها السيدات، أيها السادة.إن هذا الدستور يعتبر لبنة جديدة أرادها السيد رئيس اجلمهورية كانطالقة ملسار بناء جمهورية جزائرية
قادرة على مواجهة متطلبات الوقت احلاضر وحتديات املستقبل.
دولة قادرة كذلك على رسم سياساتها التنموية واالقتصادية واالجتماعية مبا سيستجيب لتطلعات املواطن
وضمان استقرار البالد والتماسك االجتماعي وحماية احلقوق واحلريات ،إلى جانب ضمان استقاللية
السلطة القضائية.
صَفِتـِه
ض هذا الدستور يـوم الفاتـح من نوفمبر  ،2020على ِاْسِتفتـاِء الشعـب ِب ِ
وكما َتْعَلُمـون ،سُيْعـر ُ
كـِل ُحِرَية حول َمضموِنِه ،وكلنا ِثَقـٌة
سَيـادةِ ،لـَيُقوَل َكِلمتـُه اَألِخْيَرة ِب ُ
ب ال ِ
صاح َ
سْلـَطات و َ
كـِل ال ُ
صَدًرا ِل ُ
َم ْ
حَطـٍة َحاِسَمًة في تاريخهَ ،سُيـَزِكي مشروعه
ساِبٍق وفي كل َم َ
في أن الشعب اجلزائري ،كما َعَوَدَنا في ال َ
صَراحـة خالل حراكه املبارك األصيل الذي انطلق في
ب ِلَتَطُلعـاِتـِه و آَماِلِه التي َعَّبر َعنها َ
جْي َ
سَت ِ
هذا الذي َي ْ
 22فيفري .2019
حت من نوفمبر َ ،2020مْعَلًما تاريخيا ثانياَ ،شاِهدًا على رغَبـِة شعبنا في َرَفـِع
خ الَفا ِ
وسيكون بذلك تاري ُ
حـُرِر من كل الُقيِود وبناء دولة القانون ،دولة املؤسسات ،دولة
كل التحديـات ومجابهة الصعوبـات ِلْلَت َ
دميقراطية واجتماعية ،وفيـة ملبادئ بيان ُنوفمبرُ ،يشاِرُك في ِبنائها كل أبنائها ،كما كان احلال في ثورة
ك
ف ،في ِظـِل الَتَماُسـ ِ
صـا ْ
سَتِفْيـُدْوَن َجِميعًا من َخْيـَراِتـَها بِإْن َ
نوفمبر املجيدة ،دون أي ْمتييـز أو ِإْقصاِء وَي ْ
والِوْحَدِة الوطنية واملحبة واألخوة.
شكـرًا ،شكـرًا مـرة أخرى للجميع.
وفقنـا اهلل جميعَا ملا فيـه خيـُر هـذا الوطن وشعبـه،
عاشت اجلزائر شامخة ،واملجـد واخللـود لشهدائنا األبرار.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

