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ُد رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح في كل  مناسبة  يَشدِّ
ضرورة  على  للمجلس  والثقافي  الفكري  النشاط  بإعداد  خاصة 
بكل  الوطني  للتأريخ  الالزمة  والعناية  المستحقة  األولوية  إعطاء 
ابعاده: المقاومة الوطنية.. الحركة الوطنية.. ثورة التحرير المباركة.. 
بها  يحفل  التي  الخالدة  المناسبات  يغتنم  األمة  ومافتىء مجلس 
والملتقيات..  الدراسية..  األيام  ليسجل من خالل  الوطني  التاريخ 
والندوات وقفات هامة مع التاريخ والذاكرة.. وهذه الوقفات هي 

قابليةاألمير عبد القادر وحقوق اإلنسان ولد  دحو  زيغود يوسف

بمثابة فضاءات للحوار والنقاش يتولى الخوض فيه شخصيات شاهدة 
على األحداث.. ومؤرخون.. وأكاديميون من الجامعات ومراكز البحث.. 
وتعد فرصة للمهتمين والباحثين إلثراء معارفهم وبحوثهم، كما أنها 
تجسد اإلرادة القوية لمؤسسات الدولة للحفاط على الذاكرة الوطنية 
نظم  فقد  وهكذا  التاريخية..  لألحداث  التوثيق  في  والمساهمة 
المجلس وسينظم العديد من األيام الدراسية والندوات ذات الصلة.

مواعيد..مع الــــتاريخ والذاكرة

كيف كانت »الدروب الوعرة« اإلى اإيفيان؟!
من الت�سالت.. اإلى املحادثات..اإلى املفاو�سات

الثورة اجلزائرية  بال�سورة وال�سوء روح ال�سهيد تخيم على املبنى..
و�سريته ترت�سم يف العقل..والوجدان

الأمري رائد القانون الإن�ساين..
والداعية اإلى حوار الذيانـــــات
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نظام الدورة الواحدة .. في ظل معطيات جديدة
العادية يف مجلس األمة  السنوية  البرملانية  الدورة  .. تفتتح 
هذه السنة يف ظل نظام الدورة البرملانية الواحدة التي أسسها 
التعديل الدستوري ألول مرة، وهي دورة تفيد يف ترشيد وقت 
وتضمن  البرملان  أداءات  جدولة  عملية  يف  والتحكم  العمل 

استمرارية نشاطه يف جل أشهر السنة.
ومعطيات  أحداث  ظل  يف  أيًضا  تفتتح  احلالية  ...الدورة 
كلها  ُتعد  وبرملانية،  واجتماعية  سياسية  وطنية،  وظروف 

زة للعمل... ُمَحِفّ
... يدعم هذا الفهم لألمور عوامل عدة نذكر 

منها...
تزامن ِانعقاد الدورة مع :

اإلصالحات  سياسة  وتعميق  استمرار   -
اجلمهورية  رئيس  فخامة  بها  بادر  التي 
وكرس  بوتفليقة...  العزيز  عبد 
مضمونها خاصة يف التعديل الدستوري 
العديدة  والعادية  العضوية  والقوانني 

التي صادق عليها البرملان...
- ويتزامن مع دخول نظامنا الداخلي 

اجلديد حيز التنفيذ بكل ما سيترتب عنه من آثار يف مجال 
توسيع صالحياته وضبط عالقات عمله داخلًيا ومع املؤسسات 

الدستورية يف البالد.
بسنته  األمة  مجلس  يحتفل  سوف  الدورة  هذه  وأثناء   -
العشرين، وهي مناسبة تستحق التسجيل بل أقول تستوجب 

التوقف والتقييم.
... خالل هذه الدورة سوف تعرف البالد أيضا حدًثا يف غاية 
األهمية حيث ستنظم أثناءه انتخابات بلدية ووالئية حاسمة 

يف البالد.
 

والدستورية  منها  السياسية  واألحداث  املعطيات  هذه  إن 
سوف  سياسية  حيوية  مبعرفة  تؤشر  ما  بقدر  والقانونية 
تعرفها الساحة الوطنية فهي تؤشر بتوقع قيام عمل برملاني 

كبير ينتظرنا ضمن الهيئة وخارجها...
 أيتها السيدات، أيها السادة،

شرف  شك،  وال  تتذكرون  كما  بغرفتيه،  للبرملان  كان  لقد   ...
املصادقة على التعديل الدستوري األخير. وإن كنت قد ذّكرت 
التي  الوثبة  بأهمية  التذكير  بقصد  فعلت  فقد  احلدث  بهذا 

حتققت للبرملان وللبالد نتيجة هذا التغيير.

مجلس  أعضاء  وزمالئي  زميالتي  باسمكم  أعرب  أن  أود  وهنا 
التي  النوعية  النقلة  لهذه  تثميننا  عن  أخرى  مرة  األمة، 
خاص...  بشكل  والبرملان  األمة  وملجلس  عامة  للبالد  حتققت 
نقلة بفضلها سوف تتوضح عالقات عمل املؤسسات الدستورية 
مجال  يف  األمة  مجلس  دور  أكبر  بشكل  ويبرز  بينها  فيما 
واملراقبة على عمل احلكومة خاصة بعد مصادقتنا  التشريع 
على نظامنا الداخلي ودخوله حيز التنفيذ... وإن صدور هذه 
للعمل  محفزة  عوامل  كلها  نظرنا  وجهة  من  لتعتبر  القوانني 

املستقبلي الفاعل للهيئة.
 

جدول أعمال مكثف.. ومفتوح
مَلّا كانت أشغال الدورة هذه املرة سوف تستمر على مدار السنة 
جدول  بنود  كافة  حتديد  اآلن  من  باملقدور  فليس  تقريًبا، 
من  نصوصها  مشاريع  كافة  وتعداد  الدقة  وجه  على  أعمالها 

اآلن.
... غير أنه من املؤكد أن هذه الدورة ستكون ثرية يف مضمونها... 
وضع  تنوي  احلكومة  وكون  كاملة  أشهر  عشرة  ستدوم  كونها 

برنامج مكثف يف جانبه التشريعي.
الدورة  هذه  خالل  األمة  مجلس  أعضاء  سينكب  وهكذا 

رئيس املجلس: سيحتفل املجلس بالذكرى العشرين لتأسيسه.. واملناسبة تستوجب التوقف والتقييم
بودي، السيد الوزير األول، وقد حظيتم بشرف تعيينكم 
العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  قبل  من 
لكم  أقدم  أن  األول،  الوزير  مسؤولية  لتولي  بوتفليقة 
احلكومي  فريقكم  ولكامل  لكم  وأمتنى  التهنئة  خالص 
النبيلة هذه...  والتوفيق يف تأدية مسؤوليتكم  النجاح 
وإننا، سيدي الوزير األول، نعتقد صادقني أن ثقة فخامة 
أيًضا  هي  شخصكم  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
مساركم  طيلة  زتكم  مَيّ التي  والكفاءة  االقتدار  يف  ثقة 
احلكومي  ولفريقكم  لكم  فتمنياتنا  والسياسي،  املهني 
هو  املهمة  تأدية  يف  جناحكم  ألن  والنجاح  بالتوفيق 

جناح للجزائر، خاصة يف هذا الظرف الدقيق.
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بعض  نذكر  عديدة  قوانني  مشاريع  ومناقشة  دراسة  على 
مجاالتها.

... ومن هذه النصوص ما هو مودع حالًيا لدى البرملان، )كنص 
] والفزع  احلريق  أخطار  من  بالوقاية  املتعلق  القانون  مشروع 
ونص مشروع القانون املعدل واملتمم لقانون القضاء العسكري، 
باإلضافة إلى مشروع القانون احملدد للقواعد العامة املتعلقة 

بالبريد واالتصاالت االلكترونية(.
على  منها  نذكر  الفترة،  خالل  إيداعه  متوقع  هو  ما  ومنها 

سبيل املثال :
تسوية  قانون  ومشروع   ،2018 لسنة  املالية  قانون  مشروع   -
امليزانية لسنة 2015، ومشروع القانون املتعلق بقوانني املالية، 
ومشروع  اإلشهارية،  بالنشاطات  املتعلق  القانون  ومشروع 
القانون املتعلق بالتجارة اإللكترونية، ومشروع القانون املتعلق 
املناجم،  لقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ومشروع  بالتمهني، 
املتعلق  العضوي  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ومشروع 
ومشروع  وعمله،  وتنظيمه  الدولة  مجلس  باختصاصات 
االندماج  وإعادة  السجون  لقانون  واملتمم  املعدل  القانون 
االجتماعي للمحبوسني، وأيضا مشروع القانون املعدل واملتمم 
للقانون املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش. باإلضافة إلى 
منها  نذكر  مختلفة  قطاعات  متس  أخرى  قوانني  مشاريع 
وأيضا  الغش  وقمع  املستهلك  حماية  إلى  يرمي  قانون  مشروع 
حزمة  الدورة  هذه  خالل  املجلس  على  يعرض  أن  يتوقع  كما 

منها  نذكر  األخرى،  والعادية  العضوية  القوانني  مشاريع  من 
إنشاء  الذي يحدد شروط وكيفيات  العضوي  القانون  مشروع 
اجلمعيات مبا فيها اخليرية... ومشروع قانون يتعلق بحماية 
ويتعلق  منتظًرا  كان  قانون  ومشروع  الشخصية  املعطيات 
مبراجعة قانون البلدية وكذا الوالية. كما قد يطرح مشروع 
قانون يتمم األمر رقم 03-11 املؤرخ يف 26 أوت 2003 واملتعلق 
الدورة  لبداية  املشروع  هذا  يسجل  وقد  والصرف...  بالنقد 

وتعطى له صبغة االستعجال.
 

نحو استكمال برنامج إصالحي طموح..
تقدمها  أن  يتوقع  التي  القوانني  مشاريع  سرد  يف  أسهبت  لقد 
الهيئة التنفيذية أثناء الدورة... وإذا كنت قد فعلت، فبقصد 
التذكير بحجم العمل الذي ينتظرنا ضمن الهيئة، ويف الوقت 
ذاته لتبيان مدى حرص السلطات العليا يف البالد حتت قيادة 
السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على استكمال برنامجه 
القانونية  الترسانة  تقوية  إلى  الرامي  الطموح  اإلصالحي 
املوجودة وتوفير الظروف املالئمة لتجسيد مضمون التعديل 

الدستوري اجلديد.
مع بداية الدورة سيتولى أعضاء مجلس األمة كذلك مناقشة 
أحمد  السيد  سيقدمه  والذي  اجلديدة  احلكومة  برنامج 
عبر  منه...  موقفهم  ليحددوا  املجلس  أعضاء  أمام  أويحيى 
النقاش العام الذي سيجرونه ومن خالل الالئحة التي ستتوج 

نقاشاتهم هذه.
القادمة...  الفترة  يف  عموًما  املجلس  نشاطات  أهم  هي  تلك 
يف  عادًيا  عمله  يواصل  سوف  املجلس  كون  عن  ناهيك 
اختصاصاته  ضمن  تدخل  التي  األخرى  البرملانية  املجاالت 
األسئلة  عبر  احلكومة  عمل  مراقبة  يف  سواء  القانونية، 
جلان  التي تنظمها  االستماع  جلسات  أو  والكتابية  الشفوية 

املجلس املختلفة...
وهنا بودي يف هذا الباب أن ألفت االنتباه إلى ضرورة التكيف 
يف العمل مع األحكام اجلديدة التي جاء بها نظامنا الداخلي 

اجلديد وإعطائها كامل العناية املستحقة.
... أثناء هذه الدورة سوف ُيفّعل مجلس األمة أيضا نشاطه 
العام يف إطار بعث النشاط الفكري وترقية الثقافة البرملانية 
تنظيم  خالل  من  املجتمع  شرائح  مع  التواصل  جسور  ومد 

الندوات الفكرية والعلمية واحملاضرات، واأليام الدراسية.
سنة  عشرين  مرور  بذكرى  أثنائها  املجلس  سيحتفي  كما 
التي  اخلطوات  مبختلف  ر  ويذِكّ الهيئة  استحداث  على 
خطتها أثناءها واآلفاق التي تنتظر مسيرتها خاصة يف ضوء 

التعديالت التي أتى بها الدستور اجلديد ونظامه الداخلي.
بنفسه  والتعريف  محيطه  مع  تفتحه  املجلس  وسيواصل 

باعتباره »معلما« و«هيئة« من خالل األبواب املفتوحة.
ويف النشاط اخلارجي سوف يواصل مجلس األمة باالشتراك 
الشؤون  وزارة  مع  وبالتنسيق  الوطني  الشعبي  املجلس  مع 

وضمن  الدولية  احملافل  يف  الفاعل  حضوره  اخلارجية 
املنظمات واالحتادات البرملانية الدولية واإلقليمية إلسماع 

صوت اجلزائر والدفاع عن مواقفها.
 

تعزيز التشاور والتنسيق  
بالتنسيق  يتعلق  البرملاني  بالعمل  صلة  ذا  آخر  مجال  ويف 
مع مؤسسات الدولة الدستورية، فإننا يف مجلس األمة نرى 
األداء  يف  النجاح  عوامل  أهم  من  يعد  والتشاور  التنسيق  أن 

البرملاني.
التشاور هذه،  لهذا فسوف نحرص على تعزيز وتقوية سنة 
كافة  وأن  ما  سَيّ اهتماماتنا...  أولى  من  واحًدا  منها  جنعل 
اعتماد  بعد  متوفرة...  أصبحت  التوجه  هذا  جناح  شروط 
هيئتنا لنظامها الداخلي اجلديد، الذي يحتم علينا وجوًبا 
بقية  مع  فيه  التنسيق  مبدأ  واحترام  بأحكامه  االلتزام 
يف  باحلضور  التقيد  َعْبَر  األخرى...  الدستورية  املؤسسات 
اجللسات العامة واجتماعات اللجان وتقوية اإلدراك بأهمية 
الدور واملهمة لدى السيدات والسادة أعضاء الهيئة يف مجال 
التشريع ومراقبة عمل احلكومة وأيًضا االقتراب من املواطن 
ترتقي  أن  شأنها  من  أحكام  كلها  وهي  ِاهتماماته.  وحتسس 
املكانة  هيئتنا  لتبوأ  املأمول  املستوى  إلى  البرملاني  بأدائنا 

اجلديرة بها...

من أيام استدعى فخامة رئيس اجلمهورية الهيئة االنتخابية 
 23 ملوعد  االستعداد  عملية  يف  بالشروع  إيذاًنا  ُيعد  ما  وهو 

نوفمبر اخلاص بتجديد املجالس البلدية والوالئية.
دّل  إن  د  احملَدّ تاريخها  يف  احمللية  االنتخابات  إجراء  وإن   
أصبحت  االنتخابية  املواعيد  أن  على  يدل  فإمنا  شيء  على 
أن  على  وُتبرهن  الدميقراطية،  الثقافة  ُر  ُتِذّ قوية  عالمًة 
مستوى  أحرزت  قد  املنتخبة  الوطنية  والهيئات  املؤسسات 
عاٍل من التجربة وكرست رصيًدا كبيًرا يف مجال حسن سْير 

العملية االنتخابية.
اجلزائري  الشعب  أن  من  املرة  هذه  يقني  على  فإننا  لهذا 
ه يف 23 نوفمبر الختيار ممثليه على مستوى  الذي سيتوَجّ
اختيار  ُيْحسن  سوف  والوالئية  البلدية  الشعبية  املجالس 
األحزاب  مختلف  من  املقدمة  القوائم  بني  من  ممثليه 
السلطات  وأن  خاصة  احلرة  القوائم  ممثلي  ومن  السياسية 
هذا  إجناح  وظروف  شروط  كافة  املرة  هذه  وفرت  العمومية 
االستحقاق االنتخابي الهام الذي سيحفز املواطن دون شك 
على الذهاب بقوة إلى صناديق االنتخاب واملساهمة يف إجناح 
العملية... وجعلها إضافة قوية يف املمارسة الدميقراطية... 
وخطوة أخرى هامة ودالة تثبت للقريب والبعيد أن اجلزائر 
العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  قيادة  حتت 
املؤسسات...  دولة  صميم  يف  قدميها  رسخت  قد  بوتفليقة، 

دولة احلق والقانون... دولة اخليار السيد للشعب.
أجواء  تسود  أن  لنتمنى  باملناسبة  سادتي،  سيداتي  وإننا، 
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التنافس الدميقراطي الشريف، وأن يكون هذا التنافس قائًما 
ما بني البرامج واألفكار الكفيلة بالدفع بالتنمية احمللية لألمام 
والثروات  املوارد  لترقية  ناجعة  تسيير  أساليب  اقتراح  عبر 
املدن،  يف  واملواطنني  املواطنات  خلدمة  وتسخيرها  الكامنة، 

والقرى، واألرياف...
بناء مؤسساتي،، واستحقاقات دستورية

ومما ال ريب فيه فإن الزمالء من أعضاء املجلس، وباعتبارهم 
كانوا باملاضي أعضاء يف املجالس املنتخبة احمللية ستكون لهم 
ومصادر  مكامن  إبراز  يف  إيجابية  مساهمات  خاصة  املرة  هذه 

خصوصيات املناطق التي ينتمون إليها واالستثمار فيها...
من  اجلزائر  أن  القول  إلى  اخلالصة  يف  نصل  هذا  كل  من   ...
خالل تنظيم هذا االستحقاق والذي سبقه أكدت أنها أصبحت 

تتعاطى عادًيا مع االستحقاقات واالنتخابية املكرسة.
التي  اجلدية  على  يدل  فإمنا  بدوره  شيء  على  دل  إن  وهذا 
القانونية  النصوص  تطبيق  مجال  يف  الدولة  بها  تتعامل 
التي تضعها لتشكيل هيئاتها املنتخبة وتبرهن بنفس الوقت 
السياسي  لالستقرار  ت  امُلَثِبّ املؤسساتي...  بنائها  صالبة  على 
احلكيمة  السياسة  بفضل  يتعزز  فتئ  ما  والذي  واملؤسساتي، 
طيلة  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  فخامة  انتهجها  التي 
الفترة وبفضل سياسة املصاحلة الوطنية التي تبناها الشعب 
كذلك  تعزز  الذي  االستقرار  نفس  وهو  الساحقة  بأغلبيته 
حققت  التي  الطموحة  التنموية  اخُلطط  اعتماده  بفضل 

نتائج محمودة على كافة األصعدة.

منطلقني من هذه الرؤية ولألوضاع العامة يف البالد ومدركني 
ى به باستمرار الشركاء االجتماعيني،  َلّ ملستوى الوعي الذي حَتَ
القادمة،  الثالثية  اجتماعات  على  عريضة  آمااًل  نعلق  فإننا 
يف  وناجعة  ناجحة  طريقة  يشكل  عملها  منهج  أصبح  والتي 
توفير األجواء املساعدة حلل املشاكل املطروحة يف الساحة... 
لذا فإننا نعتقد : أن هذا الفهم لألمور واملعزز بتبني مبدأ احلوار 
يتوجب  والذي  األسلم  اخليار  بالتأكيد  هو  الشركاء  بني  ما 
انتهاجه كونه يساهم خاصة يف تقوية النسيج االجتماعي يف 

البالد ويعزز اللحمة ما بني أبناء الوطن الواحد...
وإن الدعوة التي وجهها السيد رئيس اجلمهورية يف ذكرى 20 
أوت إلى احلكومة والشركاء االجتماعيني للتجند من أجل رص 
عميقة  دالالت  ذات  قوية  رسالة  لهي  والتضامن...  الصفوف 
يتوجب على الشركاء االجتماعيني مع احلكومة األخذ بها... 
من أجل التوصل إلى صياغة وثيقة تفاهم من شأنها املساعدة 
على التغلب على التحديات الكبرى التي تواجه البالد لكسب 

معركة التنمية.
 

المرحلة صعبة.. وإرادة تجاوزها قوية

إننا ندرك صعوبة املرحلة ونعرف تبعات األزمة االقتصادية 
واملالية على اقتصاد بالدنا، لكننا نعتقد أيًضا أن هذه األزمة 

الفاعلني  لدى  احلسنة  النية  توفرت  متى  للحل...  قابلة 
ومتى  واحلكومة...  االجتماعيني  والشركاء  السياسيني 

استعملوا الذكاء والواقعية يف معاجلة املشاكل املطروحة...
 

من  صادرة  وممارسات  مواقف  األخيرة  املدة  يف  توالت  لقد 
إعالمية  حملة  سياق  يف  الداخل،  يف  أطراف  لها  ترّوج  اخلارج 

وسياسية ممنهجة ومغرضة تغذيها أوساط معروفة...
نية  سوء  عن  أخرى  مرة  ُتَبنِيّ  املتتالية  احلمالت  هذه  إن 
منظمات  باملاضي  ِاتباعها  على  دأبت  التي  اجلهات...  تلك 
بعدائها  معروفة  وسياسية  إعالمية  وأوساط  حكومية  غير 
الداخل واخلارج(  ج ألفكار مغرضة )يف  ُترِوّ للجزائر... جهات 
مرة  التعبير  وحرية  اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع  متحججة 

وبحرية املعتقد واملمارسة الدينية مرة أخرى.
يف  املكرسة  مواقفها  يف  والثابتة  لدورها  الواعية  اجلزائر  وإن 
نصوصها القانونية األساسية على الرغم من كل ما يقال عنها 
هنا وهناك ال تعطي أهمية كبيرة لهذه األقاويل ألنها منافية 

للحقيقة وألنها متأكدة من سداد مواقفها وصحة توجهاتها.
 

يف  تصاعدت  اخلارجية،  العدائية  احلملة  هذه  مع  تزامًنا 
النشاز  األصوات  بعض  لألسف،  الداخل  يف  األخيرة،  اآلونة 
من  محددة  أحكام  بتفعيل  تطالب  خطاباتها  يف  راحت  التي 
خاطئة  لتأويالت  للترويج  ترمي  الواقع  يف  لكنها  الدستور... 
ذاتية  رغبات  من  نابعة  أفكارهم  أصحابها  أمزجة  عن  صادرة 

غير بريئة...
السياسي  التعاطي  يف  املستهلكة  النغمة  هذه  عودة  إن 
وغير  للحقيقة...  مغالطة  وحتاليل  قراءات  من  واملنطلقة 
ألصحابها  السياسي  األداء  مبصداقية  أساًسا  تخل  دقيقة 
ملضمون  الصحيح  الفهم  مع  وتتعارض  النزاهة  إلى  وتفتقد 
الدستور وتتنافى مع املسار الدميقراطي التعددي الهادف إلى 
يجعل  املؤسسات،  شرعية  وتثبيت  اجلمهوري  النظام  ترسيخ 
من تلك التخريجات نشاًزا غير منطقي وغير مقبول قانونًيا 

ومرفوض أخالقًيا...
االنتخابات  تنظيم  على  ُمقدمة  وهي  اليوم،  اجلزائر  إن 
ت بنجاح استحقاقات دستورية سابقة،  احمللية، بعد أن حقَقَّ
أما  الشعب...  إرادة  من  شرعيتها  تستمد  مؤسسات  دولة  هي 
شرعية رئاسة هرم الدولة فقد َتَّ احلسم فيها يف انتخاباتها 

الرئاسية لسنة 2014.
األمر الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن السيد رئيس اجلمهورية 

بخير، وهو ميارس صالحياته الدستورية عادًيا...
حوله  االلتفاف  هو  حتديًدا  الظرف  هذا  يف  مطلوب  هو  وما 
الوطنية  الوحدة  وتثبيت  الدستورية  الشرعية  عن  للدفاع 
نحو  واالنصراف  أركانه  وتقوية  املؤسساتي  البناء  وتعزيز 
معاجلة املشاكل احلقيقية للبالد واملتمثلة يف حتقيق التنمية 
بقضايا  واالهتمام  األمنية  التحديات  ومواجهة  االقتصادية 

املواطن االجتماعية األساسية.
هذه  مثل  ملواجهة  أنه  نقول  اخلالصة  ويف 
بالوعي  بالتسلح  مطالبون  فإننا  الطروحات واحلمالت... 
من  بالدنا  ضد  حتاك  التي  املناورات  كافة  إلحباط  واليقظة 
الشعب  أبناء  بني  ما  الوحدة  وتعزيز  الصفوف  توحيد  خالل 

اجلزائري على اختالف أطيافه السياسية...
وهنا بودي أن أنتهز الفرصة لكي أوجه التحية والعرفان لكل 
أين  إبقاء اجلزائر واقفة وموحدة  الذين يعملون على  أولئك 
كان موقعهم من شباب وإطارات يف الدولة ومن عمال وعامالت 
ملا  فيها  األمن  أسالك  وكافة  الشعبي  الوطني  اجليش  وقوات 
يقومون به من عمل جاد ومخلص من أجل توفير أجواء األمن 
واألمان يف ربوع الوطن وسهرهم على حتقيق التنمية الضامنة 

لتقدم ورفاه أبناء الشعب اجلزائري...
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.. خارطة الطريق أمام أعضاء المجلسمخطط عمل الحكومة ..

قدم السيد أحمد أويحيى الوزير األول 
يوم  اإلثنني 25 سبتمبر 2017 مخطط 
املجلس..  أعضاء  أمام  احلكومة  عمل 
اإلضاءات  تقدمي  يف  أسهب  وقد 
التي  املقاربات  حول  والتوضيحات 
حتملها خارطة الطريق يف ظل األوضاع 
وما  البالد،  تعيشها  التي  الراهنة 
تقترحه من تدابير لتجاوز اإلكراهات 
ويف  الضاغطة  واملالية  االقتصادية 
ظروف يقر اجلميع بصعوبتها.. ظروف 
مخلصة  جهودا  بالتأكيد  تستوجب-   –
املواطني  الوعي  لترجمة  ومتكاملة 
إلى  بالنظر  املدني  واحلس  اجلماعي 
النمو  تراجع  لتفادي  املرحلة  صعبات 
املالية  االستقاللية  على  واحلفاظ 

للبالد.
ألعضاء  فرصة  املناسبة  كانت  وقد 
مضمون  يف  الرأي  إلبداء  املجلس 
وتقدمي  احلكومة  عمل  مخطط 
لفت  شأنها  من  التي  االقتراحات 
بعض  تعرفها  التي  للنقائص  االنتباه 
)ومنها  الوطنية  احلياة  يف  املجاالت 
واستشعارا  احمللية(،  بالتنمية  املتعلقة 
املجلس  أعضاء  حرص  املسؤولية  لروح 
تضمنه  الذي  املسعى  تقدير  على 
التي  واحملاور  احلكومة  عمل  مخطط 
تنفيذ  مواصلة  أجل  من  عليها  يرتكز 
برنامج رئيس اجلمهورية .. وهي محاور 
أن  باعتبار  وطنية  أولويات  كلها  تشكل 
واستقرارها  البالد  أمن  على  احلفاظ 
الدميقراطية  وتعزيز   .. ووحدتها 
وعصرنة  القانون  ودولة   .. التعددية 
ديناميكية  على  واحلفاظ   .. احلكامة 
وتدعيم   .. الصادرات  وتنويع  النمو 
التنمية  مجال  يف  احملققة  األشواط 
قدرة  على  واحلفاظ   .. البشرية 
السياسة  وتنشيط   .. الوطني  الدفاع 
رئيس  قبل  من  احملددة  اخلارجية 
اجلمهورية يف ظل الوفاء لثوابت البالد 
الدبلوماسية هي توجهات كبرى أقرتها 
وحتققت  املنتهجة  الرشيدة  السياسة 
متكن   ، ضخمة  ومكاسب  إجنازات  بها 

اجلزائر اليوم من مقاومة الصعوبات.

احلفاظ على ال�ستقاللية املالية 
وبعث متويل م�ساريع التنمية..

احلفاظ على ال�ستقاللية املالية 
وبعث متويل م�ساريع التنمية..



17 16

وبطاقم  األول،  الوزير  السيد  بكم،  أرحب  أن  البداية  يف  أود 
حكومتكم املوقرة يف مقر مجلس األمة.

املادة 94 من الدستور، واملادة 50 من القانون  وتطبيًقا ألحكام 
البرملان  غرفتي  بني  للعالقات  الناظم   16-12 رقم  العضوي 
ملجلس  الداخلي  النظام  من   91 واملادة  احلكومة،  وبني  وبينهما 
حول  عرضكم  لتقدمي  نستقبلكم  أن  اليوم  يشرفنا  األمة، 
مخطط عمل احلكومة... كما ال يفوتني باملناسبة أن أهنئكم 

على مصادقة نواب األمة لبرنامج حكومتكم.

أيتها السيدات، أيها السادة،
دائًما مناسبة دستورية  برنامج عمل احلكومة  تبقى مناقشة 
فرصة  ُتشكل  كونها  والوطنية،  البرملانية  احلياة  يف  متميزة 
تعطي  وهي  والتشريعية  التنفيذية  املؤسستني  بني  ما  للحوار 
النظر  وجهات  وتبادل  النقاش  إمكانية  األمة  مجلس  أعضاء 
تقدم  سوف  التي  الوثيقة  مضمون  وحول  البالد  أوضاع  حول 

لهم.
تعطي  كونها  عديدة  دالالت  حتمل  تعلمون  كما  واملناسبة 
ألعضاء الهيئة الفرصة لنقل انشغاالتهم والتعبير عن وجهات 
فإن  لهذه  املستقبلية...  وآفاقها  التنمية  واقع  حول  نظرهم 

تقدمي برنامج عمل احلكومة هذا ُيعتبر موعًدا هاًما بالنسبة 
ألعضاء املجلس وللحكومة مًعا... كونه ُيعد سانحة دستورية 
مؤسستني  بني  ما  البناء  واحلوار  الصريح  للنقاش  هامة 
حلوار  وتؤسسان  الدستور  أحكام  ظل  يف  تعمالن  دستوريتني 
الدميقراطية  املمارسة  تكريس  إلى  يرمي  هادف  مؤسساتي 
احلق  دولة  إطار  يف  املؤسساتي  األداء  يف  الشفافية  وتسيد 

والقانون.
ولهذا يبقى مخطط عمل احلكومة يف النهاية وثيقة سياسية 
هامة أتى عليها وحدد إطارها الدستور... كونها ترسم خيارات 
البالد األساسية وحتدد آفاقها املستقبلية يف املجال االقتصادي 
إلخ... وهنا تبرز أهمية احلدث وتبرز  والسياسي واالجتماعي 
الداللة التي يكتسيها هذا التقدمي وهذا النقاش ويبرز أيًضا 

الدور الذي تلعبه املؤسسات الدستورية يف البالد...
القول  إلى  الوصول  أردت  املسلمات  بهذه  التذكير  خالل  من 
الظرف  هذا  ويف  احلكومة  عمل  برنامج  ومناقشة  تقدمي  أن 
الدولة  فتئت  ما  التي  الشاملة  الرؤية  ضمن  يدخل  بالذات 
اجلزائر  أن  مفادها  والتي  شؤونها  تسيير  نطاق  يف  تنتهجها 
تتعاطى  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  فخامة  قيادة  حتت 
مع املواعيد وتتفاعل مع التطورات بشكل عادي وهي بالتكامل 
مع بقية املؤسسات الدستورية األخرى للدولة تعمل بانسجام 

وتناغم...
عملها  لبرنامج  وتقدميها  البرملان  أمام  احلكومة  ُمُثول  يف  ولعل 
إال واحًدا من األدلة التي تبرهن على سالسة األداء املؤسساتي 
هؤالء  له  ج  ُيرِوّ وما  وهناك(  هنا  ُيقال  ملا  )خالًفا  اجلزائر  يف 

وأولئك...
يف  يجري  ما  كل  كبيرة  بعناية  وتتابع  توجه  الدولة  رئاسة 

البالد،
احلكومة بتوجيه من فخامة رئيس اجلمهورية بجدية تعمل 

يف امليدان وتواجه التحديات وحتل املشاكل.
البرملان من جانبه يشرع ويراقب عمل احلكومة وفًقا للصالحيات 

التي حددها له الدستور...
اجلمهورية  ورئيس  قائم  الدستورية  املؤسسات  بني  والتنسيق 

يتواله.
هي  وتلك  فيها...  يجري  ما  وهذا  البالد  تسير  إذن  هكذا   ...
التي  املؤسسات  جزائر  واالستقرار،  األمن  جزائر  اليوم،  جزائر 

تعمل بالتنسيق والتكامل...
تاوز  على  قدرتها  وتبرز  واقفة  اجلزائر  بقاء  سر  يكمن  وهنا 

التحديات التي تواجهها ومعاجلة املشاكل.

باستمرار  تصدرها  والتي  للمصداقية  الفاقدة  النداءات  أما 
وتعرفون  تعرفونها  زمالئي،  زميالتي  فأنتم،  ناعقة...  جهات 
داعي  وال  يعرفها...  اآلخر  هو  واملواطن  وأهدافها،  غاياتها 

إلضاعة الوقت معها...
والسداد  التوفيق  األول  الوزير  السيد  لكم  نتمنى  األخير،  يف 
آراء أعضاء هيئتنا، فليس يف هذا  وإن تعددت  أننا  لكم  ونقول 
املمارسة  وألن  الهيئة  ضمن  عملنا  طبيعة  هي  تلك  ألن  عيب 
أخرى  مرة  لكم  أقول  ذلك.  تقتضي  والدميقراطية  البرملانية 
جانبكم  إلى  سيكونون  الواسعة  بأغلبيتهم  املجلس  أعضاء  أن 
إلجناح  النبيلة  مهمتكم  تأدية  يف  األول،  الوزير  سيدي 
برنامجكم املستمد من برنامج فخامة رئيس اجلمهورية السيد 
عبد العزيز بوتفليقة، ألنهم َتَبّنوا من قبل هذا البرنامج وأنهم 
أن  يعتقدون  وألنهم  مضمونه،  تطبيق  على  مثلكم  يحرصون 
تقدم اجلزائر وحتقيق التنمية والرخاء واألمن واألمان ألبناء 
شعبها هو موضوع يعنيهم جميًعا حكومًة وبرملاًنا وجناحكم هو 

جناح لنا جميًعا وجناح للجزائر...

رئيس المجلس :   المناسبة فرصة للنقاش الصريح ..  وتجسيد الشفافية  

مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلسمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس

لعرض  املخصصة  اجللسات  بداية  يف 
احلكومة  عمل  مخطط  ومناقشة 
تقدميية  كلمة  املجلس  رئيس  ألقى 
تكتسيها  التي  الدالالت  فيها  أبرز 
واالنسجام  التكامل  مبرزا  املناسبة 
املؤسساتي وقدرة اجلزائر على تاوز 
وهذا  املشاكل  ومعاجلة  التحديات 

نص الكلمة.

السيد  الجمهورية  رئيس  تحت قيادة  الجزائر 
جميع  مع  تتعاطى  بوتفليقة  العزيز  عبد 

االستحقاقات في ظل تكامل المؤسسات
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ولما كانت تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية 
هي بمثابة الوعاء الذي يجمل انشغاالت وآراء 
األعضاء .. وبالنظر لكونها تأتي تتويجا للنقاش 
جاءت  كما  التدخالت  ننشر  أن  ارتأينا   .. العام 

على لسان رؤساء المجموعات دون تصرف

• التجمع الوطني الدميقراطي  
• الثلث الرئاسي  

• جبهة التحرير الوطني  
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باللجوء  احلكومة  قرار  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
التقليدي من خالل االقتراض  التمويل غير  إلى 
املباشر من قبل البنك املركزي عن طريق االصدار 
آثار  النقدي يعتبر أفضل احللول املمكنة وأقلها 

سلبية على االقتصاد واملجتمع.

سيدي الرئيس
معالي الوزير األول

إن آلية التمويل الغير التقليدي بصفة مؤقتة على 
األزمة  ملواجهة  القادمة  سنوات  اخلمس  مدار 
االقتصادية واملالية، والتي ستنطلق بفضل تعديل 
قانون القرض والنقد، ستعالج الّشح املالي وتآكل 
عائدات  تراجع  عن  الناجم  الصرف،  احتياطي 
لألسعار  املستمر  التدهور  بفعل  والغاز  البترول 

يف األسواق العاملية.
على  كبيرا  النفط  مداخيل  انهيار  وقع  كان  وقد 
التي  اجلزائر  ومنها  النفطية  الدول  اقتصاديات 
قاومت اآلثار املباشرة لألزمة املالية على مدار ما 
الصرف  بفضل مخزون  ثالث سنوات  يزيد عن 
الذي ادخرته الدولة وقت الوفرة املالية غير أن 
هذا االحتياط لم يعد بإمكانه متويل كل املصاريف 
العمومية التي تزداد كل سنة، فكان لزاما اللجوء 
اجلزائر  بنك  طريق  عن  الداخلي  التمويل  إلى 
إلقراض اخلزينة العمومية مباشرة ومتكينها من 
الديون  ومتويل  الدولة  ميزانية  العجز يف  متويل 
العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني 

لالستثمار.
إنه خيار اإلبقاء على نفس وتيرة التنمية الوطنية 
للحفاظ  القطاعات  جميع  ويف  للبالد  الشاملة 
للنمو،  محترمة  ونسب  الشغل  مناصب  على 

األزمة  ستضع  التقليدي  الغير  التمويل  آلية  إن 
يتم توجيه هذه  أن  املالية وراء ظهورنا، شريطة 
والبرامج  املشاريع  نحو  االستثنائية  التمويالت 
وذات  شغل  ومناصب  مضافة  قيمة  تخلق  التي 

جدوى اقتصادية. 
ويبدو بالنسبة لكل متبصر متفّهم لألزمة العاملية 
التي لم تسلم منها حتى االقتصاديات التي حتقق 
نسب منو معتبرة، أن خيار اللجوء إلى االستدانة 
الداخلية بصفة مؤقتة لتمويل االقتصاد الوطني 
وتغطية عجز اخلزينة العمومية، هو اإلجراء األمثل 
وهو أقل كلفة وخطرا من اللجوء إلى االستدانة 
اخلارجية التي ترهن القرار االقتصادي الوطني 
وباملكاسب  وسيادتها  البالد  باستقاللية  ومتس 
طيلة  اجلزائري  الشعب  حققها  التي  الكبرى 

نصف قرن من البناء والتشييد. 
املسعى  هذا  يف  األول  الوزير  معالي  فامضوا 
املنحاز  الضبابي  التنظير  بني  فشتان  الصادق 
التربص  احترفت  دوائر  إلى  األحيان  أغلب  يف 
ودفع  التنمية  جهود  مواصلة  وواقع  والتشويش 

رواتب املوظفني واملتقاعدين يف آجالها.

سيدي الرئيس
معالي الوزير األول

يف  مبن  للجميع  مفتوحة  اقتصادية  لسوق  »نعم 
ذلك األجانب طبعا وفق ما تنص عليه القوانني 
والتشريعات، لكن على هؤالء أن يقدموا إضافة 

أو قيمة مضافة وليس أن يغرفوا ثم ينصرفون.
لألسف أن هذه »العقيلة« استنبطها األجانب من 
تفشى  لقد  أنفسنا،  اجلزائريني  نحن  سلوكاتنا 
وأعمالنا  وتعامالتنا  تصرفاتنا  يف  غريب  منطق 
ومطالبنا. اجلميع يطالب مبا يعتبره حقا. لكن ال 
أحد يتحدث عن واجبه؟!. بل لم تعد الواجبات 

تقترن أصال باحلقوق.
وصاحبة  مبواطنيها  رؤوفة  الدولة  أن  صحيح 
فضل عليهم من باب املسؤولية.لكن »اجتماعيتها« 
اخلمول  على  جميعا  الناس  عّودت  املفرطة 
ما جعل حتى  االنتظار؟! وهذا  وعقلية  واالتكال 
تغدقه  مما  االستفادة  يف  »يطمعون«  األجانب 

الدولة من خيرات وامتيازات مجانية.
بتوازن ما  املنفعة  تبادل  حان وقت تغليب منطق 
بني الواجبات واحلقوق اجلزائر دخلت مرحلة ما 
بعد البترول. وهذه املرحلة تستدعي وجوبا تغيير 
االعتماد  منطق  وتغليب  والسلوكات  الذهنيات 

على النفس.
لقد حان األوان لترجمة مفهوم حبنا للجزائر مبا 
نعطيها ومن ثم تعطينا واإلقالع نهائياً عن ترجمة 

مفهوم حبنا لبلدنا األخذ بال عطاء.

سيدي الرئيس
معالي الوزير األول

بات مؤملا قول احلقيقة االقتصادية  أنه  صحيح 
املّرة بعد سنوات طويلة من الوفرة املالية والعيش 
الرغيد الذي اعتاد عليه اجلزائريون وغيرهم ولو 
بنسب متفاوتة لكن ال أحد من بني هؤالء يستطيع 
اليوم إنكار حصوله على حصة من الريع البترولي 

الذي تناقص بشكل رهيب،
 وقد حان الوقت أن يستهلك اجلزائريون أقل أو 
احملروقات  خارج  ثروة  من  ينتجون  مّما  يساوي 
كل  األول  ووزيرها  للحكومة  كان  وقد  طبعا 
باألوضاع  اجلزائريني  ملصراحة  الشجاعة 
التي  واملخاطر  البالد  تعيشها  التي  االقتصادية 
والتكاتف  للتضامن  اليوم  الوقت  وحان  تتهددها 
واملواطنني  املواطنات  أن  كبير  وآملنا  والتعاون 
مداها،  تبلغ  لم  وآمال  انتظارات  من  وبالرغم 
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نناقش مخطط عمل احلكومة اليوم والبالد تعيش 
تراجعا كبيرا يف مداخليها اخلارجية واختالال يف 
ميزان مدفوعاتها مع أنها حتتفظ بسيادتها غير 
واالجتماعي  االقتصادي  قرارها  يف  منقوصة 
التي  الصرف  احتياطات  من  جمعته  ما  بفضل 
بدأت تتناقص، وهو وضع يستوقف كل واحد منا، 
على  يعلو  سياسي  لون  فال  معارضة  أو  أغلبية 

املصلحة العليا للبالد.
من  املكتسبات  وال  املوارد  تنقصها  ال  اجلزائر 
الصناعية  والقدرات  والسياحة  الفالحة  حيث 
وموارد الطاقة التقليدية منها واملتجددة على حد 

سواء.
وهي تتمتع بشبيبة متعلمة وبسوق وطنية هامة، 
وذلك  فأكثر  أكثر  املوارد  هذه  تثمني،  فينبغي 
الصرامة  وإعادة  العمل،  لقيمة  االعتبار  بإعادة 

والهيبة للدولة.

سيدي الرئيس
معالي الوزير األول

نُدرك  الدميقراطي  الوطني  التجمع  يف  نحن 
الوطني  اقتصادنا  فيها  يتخبط  التي  األزمة  أن 
تعود باألساس لظروف خارجة عن إرادة الدولة 
لتطوير  تسعى  زالت   وال  كانت  التي  اجلزائرية 
أسوأ  لتكون  كانت  األزمة  وأن  الوطني  االقتصاد 
مما هي عليه لوال احلكمة وبعد النظر التي جتلت 
باألساس يف التسديد املسبق للمديونية اخلارجية 
وعدم اللجوء إليها بتاتاً ومن خالل كذلك إنشاء 
صندوق ضبط اإليرادات الذي كان صمام األمان، 
والعامل الرئيسي يف صمود االقتصاد الوطني ملدة 
زادت عن ثالث سنوات أمام التراجع الكبير وغير 
ايرادات  تراجع  ومنه  النفط  أسعار  يف  املتوقع 

الدولة من اجلباية البترولية.
توجيه  بعدم  الدولة  قرار  أيضا  ننسى  ال  كما 

منذ  عديدة  لسنوات  املتراكم  الصرف  احتياطي 
استثمار  صناديق  يف  الستثماره  األلفية  بداية 
اخلبراء  من  العديد  بذلك  نادى  كما  خارجية 
سياسة  على  واإلبقاء  واملنظمات،  واألطراف 
مكن  الذي  االحتياط  لهذا  احلذر  االستثمار 
كبيرة  سلبية  آثار  جتنب  من  الوطني  االقتصاد 
إبان األزمة املالية احلالية وأعطى للدولة هامش 
صادرات  يف  الكبير  التراجع  مواجهة  يف  أمان 
احملروقات ومعه التراجع يف اإليرادات من العملة 
الصعبة ومن ثم توفير املقدرة املالية على الوفاء 
على  الواردات  من  الوطني  االقتصاد  مبتطلبات 
حيث  من  املسجلة  السلبية  النقطة  من  الرغم 
النقطة  وهي  ُملفت،  بشكل  الواردات  ارتفاع 
حيث  أيدينا  بني  الذي  املخطط  يغفلها  لم  التي 
للحد  الوطني  اإلنتاج  لتشجيع  األولوية  أعطى 
ما  على  فقط  سيقتصر  الذي  االستيراد  من 
يف  النمو  حركية  استمرار  لضمان  ضروري  هو 

االقتصاد الوطني.
ويف هذا الصدد فإنه مع توقع الدخول يف صعوبات 
مالية حقيقية مع بداية سنة 2018 خصوصا مع 
نفاذ صندوق ضبط اإليرادات يف فيفري من سنة 
الدولة  إمكانية عجز  يتوقع معها من  وما   2017
سلبا  ذلك  وتأثيرات  العامة  بنفقاتها  الوفاء  عن 

على حركية النمو ومستوى املعيشة،
 وانطالقا من إجبارية استمرار الدولة يف مشاريعها 
التنموية من جهة ووفاء بطابعها االجتماعي من 
جهة أخرى وهما ركيزتان أساسيتان يف برنامج 
خيارين  أمام  الدولة  فإن  اجلمهورية،  رئيس 
لتمويل نفقاتها العامة: إما اللجوء إلى االستدانة 
أو اللجوء إلى خيار االقتراض من البنك املركزي 
باعتبار وأن اخليار الثالث لتمويل عجز امليزانية 
مطروح  غير  الضرائب  طريق  عن  التمويل  وهو 
خصوصا يف ظل محدوديته من جهة وانعكاساته 

السلبية على القدرة الشرائية من جهة أخرى.

لنا  كانت  صعبا  خيارا  االستدانة  خيار  ويعتبر 
كجزائريني جتربة قاسية معه يف فترة التسعينات، 
إذ أنه وزيادة على ما ينجر عنه من فقدان للسيادة 
يف  خارجية  جهات  وتدخل  للدولة  االقتصادية 
والسياسي  االقتصادي  القرار  جوانب  مختلف 
من  يصاحبه  ما  فإن  اجلزائر،  يف  واالجتماعي 
املانحة  الدولية  الهيئات  من  وشروط  تعليمات 
السكان  معيشة  على مستوى  سلبا  تؤثر  للتمويل 

خصوصا،
االستقالل  منذ  اعتادت  اجلزائرية  الدولة  وأن   
املجتمع،  ألفراد  االجتماعي  اجلانب  دعم  على 
أمام  الدولة  يضع  قد  خيار  انه  على  زيادة 
التبعية  من  تخلصت  التي  املديونية  تراكم  خطر 
سيادتها  من  وعزز  بها  املرتبطة  اخلارجية 

السياسية واالقتصادية.

 
رئيس المجموعة 
البرلمانية للتجمع 

الوطني
الديمقراطي 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيـد رئيس مجلس األمـة احملترم
معــالي الوزير األول 

السيدات والسـادة الوزراء
زميالتي زمالئي أعضـاء مجلس األمـة 

أسـرة اإلعـالم
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركـاته

ال�سيد عبد املجيد بوزريبة
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وذكاء  وعي  عن  اليوم  سيثمنون  الشك  فإنهم 
كما  وسيصمدون  والنضالي  اإليجابي  املوقف 
الوعي  تعزيز  من  مزيد  يسمح  مبا  دائما،  فعلوا 
الشعبية  املشاركة  قاعدة  وتوسيع  السياسي 
منتج  دميقراطي  بناء  لكل  والالزمة  الضرورية 
االنتخابات  على  مقبلون  ونحن  خاصة  ومدمج 

احمللية.

سيدي الرئيس
معالي الوزير األول

بدقة  درسناه  الذي  احلكومة  عمل  مخطط  إن 
يحمل آفاقا جديدة ويوفر فرصا واعدة لالرتقاء 
االستجابة  نحو  والتقدم  العمومية  بالسياسات 
وتطلعات  واملواطنني  املواطنات  النتظارات 
واالجتماعيني،  االقتصاديني  الفاعلني  مختلف 
يقوم على الكفاءة واحلرية واملبادرة مبا يقطع مع 
القوانني والولوج  الريع واالحتكار والتحايل على 

لالمتيازات دون شفافية أو تكافؤ فرص.
كبيرين  وأمل  بإيجابية  اإلطار  هذا  يف  ونسجل 
على  باحلفاظ  مكوناتها  بكل  احلكومة  التزام 
باجلانب  مساسها  عدم  خاصة  املنجزات  هذه 
االجتماعي والتخطيط يف القريب العاجل ملراجعة 
سياسية الدعم إليصاله ملستحقيه الفعليني دون 

غيرهم.
يف  مضى  وقت  أي  من  وأكثر  اليوم  بالدنا  إن 
حاجة إلى تعبئة كاملة ملواجهة التحديات الكبرى 
التي تنتظرنا على املستويني الداخلي واخلارجي 
من  وإشعاعها  وثقتها  ووحدتها  قوتها  مستمدة 
ثوابتها اجلامعة التي تتمثل يف الدين اإلسالمي 
السمح يف ظل جزائر معتزة بأبعاد هويتها الثالثة 

اإلسالم، العروبة، األمازيغية. 
االنفتاح  بقيم  ومتشبثة  التاريخية  وأصالتها 
يقتضي  ما  وهو  واحلوار  والتسامح  واالعتدال 
للبالد  الدينية  املرجعية  مكانة  إعالء  مواصلة 

دور  وتعزيز  املعتدل  الديني  اخلطاب  ودعم 
الصلة،  ذات  واملؤسسات  واألوقاف  املساجد 
والعناية بوضعية العاملني يف احلقل الديني مبا 
للجزائريني وتوطيد  الروحي  تعزيز األمن  يخدم 

النموذج اجلزائري يف تدبير الشأن الديني.
كما نثمن سعيكم وحرصكم على سلوك سياسة 
للجزائر،  الدولي  لتعزيز اإلشعاع  خارجية فعالة 
الصاعدة  الدول  نادي  وحتقيق طموحها لدخول 
املستوى  على  إقليمي  كفاعل  موقعها  وتوطيد 
واإلسالمي  والعربي  واملتوسطي  اإلفريقي 
وحتصني مصاحلها اإلستراتيجية وتوسيع دائرة 

حلفائها، وتنويع شركائها االقتصاديني.
إننا إذ نعبر عن تفاؤلنا بنجاح برنامجكم إن شاء 
وهذا  إلجناحه،   القوي  دعمنا  لكم  نؤكد  اهلل 

الدعم مبني على محددات ثالث، وهي:
اإلصالحات،  ملواصلة  برنامج  أنه  هو  أوال: 
التي  االلتزامات  فيه  جند  كوننا  إلى  باإلضافة 
تضمنها برنامج فخامة رئيس اجلمهورية، والذي 

على أساسه تعاقد مع املواطنني.
ثانيا: أنه برنامج ينخرط يف إطار مواصلة تنزيل 

مقتضيات الدستور وتفعيل مؤسساته.
االجتماعي  االستقرار  يعزز  برنامج  ألنه  ثالثا: 

ويدعم الوحدة الوطنية.

الرأي يف حتديد  نشاطركم  وانطالقا مما سبق 
احملاور اخلمسة األساسية ذات األولوية للبرنامج 
واملتمثلة يف : احلفاظ على أمن البالد واستقرارها 
ووحدتها، مواصلة تدعيم الدميقراطية التعددية 
القانون وعصرنة احلكامة، احلفاظ على  ودولة 
حركية النمو والتقدم يف تنمية الصادرات خارج 
وتوسيعها،  البشرية  التنمية  تعزيز  احملروقات، 
الدفاع  دبلوماسية نشطة، دعم سياسة  مواصلة 
الوطني وبهذه املناسبة نوجه حتية تقدير وإكبار 
إلى أفراد اجليش الشعبي الوطني املرابطني على 
ونساء  رجال  جهود  وندعم  نحيي  كما  احلدود، 

األمن الوطني والدرك الوطني ومختلف األجهزة 
األمنية التي تسهر بتفان ويقظة على أمن الوطن 
واملواطنني حتت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس 

اجلمهورية.

سيدي الرئيس
معالي الوزير األول

إرادة  يتطلب،  والبرامج،  املخططات  جناح  إن 
وطنية جماعية لإلصالح والتعبئة واالنخراط التام 
للمؤسسات وللفاعلني السياسيني واالقتصاديني 
واملواطنني،  املواطنات  وعموم  واالجتماعيني 
ووضع املصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتغليب 
وجعل  واحلوار  التشاور  واعتماد  والتعاون  الثقة 
احلفاظ على وحدة واستقرار وجاذبية وتنافسية 
اجلميع  يسعى  الذي  األسمى  الهدف  هو  بالدنا 

لتحقيقه.
كما يتطلب االنخراط الواسع واملسؤول والتعبئة 
واملؤسسات  اإلدارات  ومسؤولي  ألطر  الشاملة 
واجلماعات  احمللية  والسلطات  العمومية 
إلجناز  املتواصل  والتفاني  اجلهد  وبذل 
االستجابة  بقدر  الالزمة  العمومية  التجهيزات 
احملفز  املناخ  توفير  وكذا  املواطنني  إلنشغاالت 

للمستثمرين..
املخطط  هذا  جناح  أن  لكم  نؤكد  األخير،  ويف 
هذه  وجناح  الشعبية  لإلرادة  االعتبار  إعادة  هو 
احلكومة جناح للتجربة  اجلزائرية وجناح للدولة 
اجلزائرية لذا، فعلى كل األطراف التي ساهمت 
يف هذا املسار أن تبذل مجهودا حقيقيا ومضاعفا 
واإلجناز  بالعمل  نعيد  حنى  البرنامج  إلجناح 
النتظارات  ونستجيب  الشعبية  لإلرادة  االعتبار 
املواطنات واملواطنني وحتى ال نساهم يف فقدان 
جدية  مدى  الظن يف  أحسنوا  الذين  لدى  الثقة 

وإنتاجية االختيار الدميقراطي.
الوطني  التجمع  كتلة  يف  أخرى  مرة  لكم  ونؤكد 
وملخطط  لكم  ودعمنا  تثميننا  الدميقراطي 
يف  اجلدية  للمساهمة  وتعبئتنا  حكومتكم  عمل 
ينتظره  أن أحسن جواب  لكم  نقول  كما  تنفيذه، 
نفس  يعتبر يف  والذي  اجلزائريون من احلكومة 
والتهليل  والبلبلة  الغلو  على  رد  أقوى  الوقت 

لألسوأ هو:  »العمل« و »االجناز«
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يف  أتى  قد  احلكومـــــــة  عمــــــل  مخطط  -إن 
الذي  ذلك  عن  متاما  يخِتلف  خارجي  ظرف 
بحيُث  االستقالل،  منذ  اجلزائر  عليه  اعتادت 
أنها تعيش اليوم يف محيط مُتَيزه تقلبات عاملية 

ضخمة بدأت منذ ثالثة عقود.
بقوة  التاريخ  مجرى  فيه  يتحرُك  زمٌن  إنه    -
الفرص،  نَْغتَنم  كيف  عرفنا  إذا  األفضِل،  نحو 
ونحو األسوأ، إذا جتاهلنا االستفادة من قدراتنا 

الكامنة، ودروس جتارِبنا وجتارِب غيرنا. 
-  أما على الصعيد الداخلي، فإن مخطَط عمل 
ضمن  هامة  جُدّ  مرحلة  يَُشِكُل  هذا  احلكومة 
مساٍر طويِل املدى، مت فتُحه منذ ِعقِد ونصف 
ملجابهة العواقٍب الناجتة عن انهيار النمِط الذي 
التي  احَلاِلَكِة  والكارثِة  االستقالل،  غداة  ُوِضع 
أحَدثَت  والتي  التسعينات،  خالل  عنُه  اجنّرت 
اجلزائريني  مبصير  ليس  جسيمًة،  أْضراًرا 

املادي فحسب، وإمنا بِفْكرهم  وخواِطرهم.
كانت  التي  األفكاِر  من  الكثيَر  ألن  ذلك   -
واندثرت  اليقني قد تالشت  تُْعتَبر قناعًة كحّق 
ُوِضعت  التي  واملعالم  التصورات  ُجْملة  وألن 
واجلمهورية  واألمة،  الدولِة،  مفاهيم  حول 
تَُشِكل  كانت  والتي  الشعبية.....  الدميقراطية 
القاعدةَ املنطقية للمشروع الذي مت وضعه بعد 
االستقالل، قد تَشّتتت إلى حد كبير، يف أذهان 

الناس.
- ويف نفس الوقت، جاءت بُذور الّشقاِق لتُْفسد 
ولتُّشِكك يف املشاعِر القوية التي أنْشأتها حرُب 
التحريِر، والتي سمحت بتحقيق الوحدة املعنوية 

لألمة، ألول مرة يف تاريخها.
َجّمٌة  وُمِصيبة  كبرى  طاًمٌة  فهي  وبإيجاز،   -
ُدُخولها  إثر  البالد  وَضَعِت  قد  عة  ُمتَوَقّ تكن  لم 
القرن اجلديد أمام خياٍر ضّيٍق: إما أن تْستَِعيَد 
السيطرة على شؤونها، وإما أن تتالشى وتَْغَرق.

 -  إن حصيلة اخلمسة عشر سنة األخيرة بيَّنت 
ُقُدراتهم على استعادة  جدارة اجلزائريني على 

ضبط النفس.
البرنامج  على  وباألغلبية  فورا  فصادقوا    -
على  االنطالقِة  بهدِف  عليهم  ُعِرض  الذي 
أُسٍس جديدة، والذي ليس له عالقٌة بالنظريات 
باملَُشاّدات  أو  واملواجهة  التناقض  مبنطق  أو 
طابعاََ  يكتسي  بل  اإليديولوجية،  واملرافعات 
واِضحا، مبعنى  واقتصاديا  واجتماعيا  سياسيا 

أنه كان براغماتيا أْكثََر منه ِجداليا.
-  ووفاء لتقاليد احلركة الوطنية، فإن برنامَج 
أهداف  أربعة  طياته  يف  يَْحِمل  هذا  الرئيس 

جوهرية وهي:

• العدالُة االجتماعيُة
• الدميقراطيُة ودولُة القانون

• التنميُة االقتصاديُة والبشرية
ُمَقاربة  إلرساء  والصادقة  الواضحة  اإلرادةُ   •

جماعية على املدى الطويل.
احلقيقي  املغزى  هو  الرئيس،  ذلكم سيدي    -
احلكومة  عمل  مخطط  جاء  الذي  للبرنامج 
اجنّرت  والذي  جتسيده،  مواصلة  أجل  من 
عنه إجنازاٌت وتطوراٌت معتبرةٌ خالل السنوات 
املعالِم،  واضحُة  اآلن  وهي  املنصرمة.  العشر 
أنحاء  جميع  عبر  امليدان،  يف  وملموسٌة  مرئيٌة 

الوطن.

رئيس المجموعة
البرلمانية  للثلث 

الـــــرئاسي 

دولة رئيس مجلس األمة املوقر
السيد الوزير األول احملترم

معالي الوزراء األفاضل
احلضور الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته 
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-  هل هذا يعني أن كل األهداف قد مت بلوغها؟ 
وأن كل شيء قد أصبح تاماََ وعلى ما يرام علما 
بأن ُعُمُر الدولة اجلزائرية لم يكن يتجاَوُز أربعَة 
َجرِيحٌة  احلالي،  القرن  دخلت  عندما  عقوٍدِ 

وُمنَْهَكٌة بسبب  املأساة الوطنية؟
بهذا.  اجَلْزم  احلال  بطبيعة  ميكن  فال    -
إلى  مرارا  نَْفُسه  اجلمهورية  رئيس  أشار  وقد 
هو  ما  واإلخفاقات....مثل  والثغرات  النقائِص 

احلال  يف كل مشروع بشري.
إطاِر  يف  مستقبال  منها  التقليُل  مُيِْكن  وال    -
دون  علينا،  املعروِض  احلكومِة  عمل  مخطِط 
والهيكلية  اجلوهرية  األسباب  إلى  التطرِق 
احلصر،  ال  املثال،  سبيل  وعلى  ومعاجلتها. 
التي  الذهنية  يف  يتمثل  األول  السبَب  فإن 
شِهَدها  التي  العميقِة  التحوالت  جّراء  لت  تشَكّ
هنيُة التي َطَفْت يف  املجتمُع اجلزائري، وهي الِذّ
التنفيُذ اجلّيُد  تَُعرقل  بالدنا من خالل ظواهر 
والتي  امليداني،  وتطبيقها  العمومية  للسياسات 
يتََحتَُّم علينا اليوم تداُرِكها والَعمل على إزالَتها 
بُخُطوات  اجلديد  القرن  يف  الدخول  أردنا  إذا 
جتزئة  الظواهر  هذه  مقدمِة  ويف  ثابتة، 
وحساسيات،  اجتاهات،  حول  العمومي  العقل 
وإثباتات  ومصالح،  وسلوكات،  وِحسابات، 
ُمْستقرٍة،  وغيِر  ومتناِقضة  متنوعة  عديدة 
باملجاالت  املرتبطة  اجلوهرية  املسائل  ُجب  حَتْ

املاليِة واالقتصاديِة واالجتماعيِة والثقاِفية.
للّصف  والتشتيت  الّتفريق  إلى  تؤدي  كما   -  
وصرِف العقول وتبديد الطاقات ِلتِصل يف نهاية 
أن   وهي  خاطئة  لفكرة  الترويج  إلى  املطاف، 
هناك »حٌلّ معجزة« للمشاكل ال يَُحوز ِملِْكيَّته إال 

شخصا واحدا، وهو رئيس الدولة.

من  االنتباه  تركيز  يف  تتمثل  أخرى  ظاهرة    -
طرف الكثير من املالحظني ومراقبي األحداث 
وبعض  واملفكرين،  السياسيني  والنشطاء 
اإلعالميني على مبادَئ وخطاباٍت غير واقعية، 
الشْيءُ  وتنفيذي،  تطبيقي  بُْعد  أي  من  دة  ُمَجَرّ
من  كبير  جزٍء  من  النُّخبة  عمُل  يُْفِرغ  الذي 
السياسية،  املواطنني عن احلياِة  ويُبِْعد  مدلوله 
ويتسبَّب يف امليل املتّكِرِر إلى اخللط بني اإلعالم 
البناء والبلبلة، وبني السلطة السياسية واإلدارة 
ُكِلّ  إسناِد  إلى  محالَة  ال  يؤدي  مما  العمومية، 

إلى  التنفيذ  أجهزة  عن  ناجم  وضعٍف  عجٍز 
السلطة العليا للبالد دوَن  موضوعية. 

وتَُعاكس  تُنَِاوئ  هنية  الِذّ هذه  أن  إذن  شك  -ال 
رئيس  برنامُج  بها  جاء  التي  الّدافعة  القوة 
اجلمهورية يف جميع املجاالت، األمر الذي يَُحِتّم 

وضعها يف احلسبان مستقبال.
سيدي الرئيس،

-   لقد بدى لنا من النََّاِفع التذكير، ولو بإيجاز، 
غير  والذهنيات  والداخلية  اخلارجية  باألجواء 
عمل  برنامج  مجيئ  مع  تزامنت  التي  املواتية 
وضغوط  انشغاالت،  ُمها  تَُفِقّ والتي  احلكومة، 
ومعطيات مختلفة متعلقة بالتزايد الدميغرايف، 
والصحة،  والتكوين،  والتعليم،  والتشغيل، 
وما  االقتصادية.......  واملنافسة  واالستثمار، 

إلى ذلك.

الصعُب  الظرف  -   وبطبيعة احلاِل فإن هذا 
بعنْي  إليه  النََّظُر  ينبغي  ال  ولكن  الباَل،  يُشِغل 
بعض  لذلك  تُرِوّج  كما  اليأس  أو  التشاؤم 

األوساط.
-  ذلك ألن األزمة املالية واالقتصادية التي مُتر 
أَنّ  إذ  بها،  ا  خاَصَّ طابًَعا  تكتسي  ال  بالدنا  بها 
م يُْعتبُر حقيقة من احلقائق  هذا النَّْوُع من التأُزّ
أَنّ  الِْقدم، بحيُث  البديهية يف تاريخ األمم منذ 
مراحَل النُّمِوّ واإلرتياح والَوْفرة، تتْبَُعها ال محالَة 
ٍم، أي أن ُكَلّ نشاٍط اقتصاِدِيّ ُعْرَضٌة  مراحَل تأُزّ
أّدى  الذي  األمر  وهو  آلخر  حني  من  للتقلُّبات 
بخبراِء االقتصاد إلى تنظير هذه الظاهرة من 
خالل مفهوِم »الدورة« أو »احللقة االقتصادية«. 
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يف  مماثلُة  أزمٌة  اجلزائر  يف  شاهدنا  وقد 
الثمانينات والتسعينيات.

ائدة  الَسّ التَّناقضات  فإن  ذاته،  الوقت  ويف    -
ل  بني اخلبراء حول األزماِت ومعاجلِتها، ال تَُسِهّ
واملفاهيِم  راِت  التصُوّ بني  واالحتكام  التْحِكيَم 
يساوي  التي  واالقتراحاِت  النظر  ووجهاِت 

عددها عدد األشخاص املعّبرين عنها.
حتِمّيٌة  يعني  ال  هذا  أن  الواضح  ملن  إنه     -
مفروضٌة و أنه ال يُوَجد أِيّ دوٍر إلرادة البشر، 
وأنه يكفي انتظار عودةُ ارتفاِع سعِر احملروقات 
احلياة  وِلتعود  الّضغط  من  اخلروج  ليتحقق 
العالم  وكأن  والروتيني،  الطبيعي  مجراها  إلى 
القرن  نهاية  منذ  عقب  على  رأسا  ينقِلب  لم 
جزائر  هي   2017 جزائر  وكأن  العشرين، 

.1987

-    ويف حقيقة األمر، فهذا يعني بكل بساطٍة، 
أحوال  على  يتوقف  ال  األزمة  من  اخلروَج  ان 
عّدٍة  عوامَل  على  أساسا  يتوقف  بل  البترول، 
قدما  واملُضي  التسيير  آليات  مبراجعة  تتعلق 
واملالية  اإلدارية  املجاالت  يف  بها  التكفل  يف 
ذلك  إلى  أشار  كما  واالقتصادية،  واجلبائية 

السيد الوزير األول.

هان اإلستراتيجي  -  ويف هذا السياق، فإن الِرّ
باإلدارة  الضعف اخلاصة  اليوم مبواطن  يتعلق 
العمومية عامة وإدارة االقتصاد خاصة، والتي 
التي  يَة  األََهِمّ املاضي  يف  نُوِليها  لم  أننا  يبدو 

تستحقها من التحليل واملعاجلة.

لتغذية  كوسيلٍة  يوميا  تُستغُلّ  جندها  كما   -
ترتيب  دوَن  باجلملِة  واالنتقاداِت  الهجمات 
هو  ما  بني  متييٍز  وال  العمومية  للسياسات 

إيجابي وما هو سلبي.

 سيدي الرئيس،
- إن األمر يتعلق على وجه اخلصوص بالعوائق 
غير املادية املعرقلة للتقدم النوعي يف التسيير 
الًصلبة  املُنَاَهضة  فيها  تتسبب  والتي  امليداني 
التي متارسها البيروقراطية والتي باتت تَُشكل 
خطرا على السير احلسن للمصالِح  العموميِة، 
من خالل تغليب املنفعة اخلاصة على الصالح 
اه  العام و ما ينجر عنها من مَتَلٍُّص متزايٍد جُتّ
التي  الرشوة  ظاهرة  وكذا  العمومي،  الشأن 
أصبحت شبْه مؤسسة، واالفتقار إلى النجاعة 
اخلدمة  مستخدمي  غضب  إثارة  إلى  املؤدي 
العمومية وإلى فقدان ثقة املواطنني يف إدارتهم  
واضحة  بصفة  يؤدي  هذا  كل  ومنتخبيهم. 
السياسات  تنفيذ  يف  العراقيل  استفحال  إلى 
العمومية وإفشال املبادرات يف مجال االستثمار، 
رغم أنه يعد مبثابة القلب النابض ملخطط عمل 

احلكومة يف الوقت الراهن.
بالسهلة  ليست  األمور  فإن  يكن،  ومهما     -
بأن  الناس  توهم  التي  األوساط  عي  تَدّ كما 
الدميقراطيَة واحلرياِت واقتصاِد السوق ميكن 
إبرازها وحتقيقها بلَْمح البصر و مبجرد مرسوم 
كانت  مهما  القانون  مواد  من  مادة  بتطبيق  أو 

أصالتَه.
املهمة  فإن  اجلمهورية،  رئيس  أشار  وكما    -
ّب املسار الدميقراطي  نَِ جماعية إن أردنا أن جُنَ
التنمية  ومنوذج  املعدل  الدستور  عّمَقه  الذي 

اجلديد، وَهٌن مَعّجٌل هما يف غًنى عنه، وحتى ال 
يكون  مُماثال لذلك الذي مَرّ به امليثاق الوطني 
كان  أنه  من  الرغم  على   ،1976 سنة  زمنه  يف 
كرميا وِمْعطاًء. وهو الَْوَهُن الذي سيُؤِثّر سلبا، 
هذه املرة، على عملية بناء اقتصاد سوق حقيقي 
جعل  التي  والقانون  احلق  دولة  بناء  ومواصلة 
منها بيان أول نوفمبر هدفا استراتيجيا. وهذا 
للتغلُّب على  ِسْحِرية  لعصى  أنه ال وجود  يعني 
املشاكل االقتصادية واملالية التي تبقى مرهونٌة 
بالعامل  فقط  وليس  البشري  العامل  بشرط 

املادي.
-   ويف اخلتام، فإن التَغلُّب على األزمة املالية 
املَضاربات  يف  يَْكُمن  ال  الراهنة  واالقتصادية 
وإمنا  واالنقسامات،  واالنشقاقات  اللفضية 
على  والعمل  واملُناقشة  التفكير  تركيز  يف 
التنمية  مسائل  املُتمثلنْي يف  واجلوهر  األساس 
ْعف  الَضَّ مواطِن  على  التغلب  وكيفية  الوطنية 
املركزية  اإلدارة  داخل  املجاالت،  جميع  يف 
واخلدماتية  االقتصادية  واملؤسسات  واحمللية، 
الوطني  واملجلس  احلكومي،  االتصال  وأجهزة 
االقتصادي واالجتماعي، وهذا انطالقا من أمر 
جماعية  التحديات  أّن  وهو  به،  ُمَسلٌّم  حقيقي 
وأن الوطنية وحب الوطن ليسا حكرا على أحد 
أن  أثبتت  العالم  أنحاء  كل  يف   التجربة   وأن 
حَلّ مشاكل  التخلف، ال يَِتُمّ إال بالعمل النَّاجع 
والتسيير احملكم وجتنيد جميع املوارد البشرية 

لألمة حول األهداف الوطنية. 

واللـــــــــــــــه ولــــــــــــــي التوفيـــــــــــــــق
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رئيس المجموعة 
البرلمانية لحزب جبهة 

التحرير الوطني

السالم  فأقول  اإلسالم  بتحية  أحييكم  بداية 
عليكم  ورحمة اهلل تعالى وبركاته واستسمحكم 
اجلزائري،  الشعب  احتفاء  مناسبة  أغتنم  أن 
بالعام الهجري اجلديد، ألهنئ أوال: قائد املسيرة 
الوطن  عزة  على  وأبدا  دوما  املدافع  املظفرة، 
ثوابت  على  األمني  احلارس،  املواطن،  وكرامة 
املجتمع، وقيمه،  فخامة رئيس اجلمهورية عبد  
العزيز بوتفليقة أمده اهلل بعنايته ورعايته وأطال 

يف عمره.
املتمسك  اجلزائري  الشعب  فئات  كافة  وثانيا 
حاضره،  ورهانات  بتحديات  الواعي  بعقيدته، 
الواثق يف قدراته على تخطيها واالنتصار عليها 
وبناء املستقبل الواعد الذي تتطلع إليه األجيال.

كما أهنئ بنفس املناسبة أولئك الرجال والنساء 
نهجهم  على  سار  ومن  اخلالد  نوفمبر  جيل  من 
وآمن برسالتهم من أجل  بناء دولة احلق والعدل  
الني  الدميقراطية  املؤسسات  دولة  والقانون 
يصان فيها احلريات و احلقوق وتتجسد يف ظلها 

الدميقراطية والتعددية ثقافة وسلوكا.
وأود يف مستهل مدا خلتى أن أسدي باسم كافة 
مناضلي ومناضالت حزب جبهة التحرير الوطني 
التهاني ملعالي الوزير األول السيد أحمد أويحيى 
عليها  التي حازوا  الثقة  على  وطاقمه احلكومي 
دعمنا  له  مؤكدا  اجلمهورية  رئيس  فخامة  من 
ومساندتنا املطلقة ومرافقتنا الدائمة جلهوده من 
أجل إضفاء املزيد من الوضوح على مسار التنمية 
الكبرى  معاملها  أرسى  التى  واملتوازنة  الشاملة 

البرنامج االنتخابي لفخامة رئيس اجلمهورية.
سيدي الرئيس؛

عمل  مخطط  مشروع  فى  املتأنية  القراءة  إن 
رئيس  برنامج  من  تبقى  ما  لتنفيذ  احلكومة 
اجلمهورية تتيح لنا بكل تأكيد التعرف على حجم 
التى  الضخمة  واإلجنازات  الكبرى  التغيرات 
حتققت فى مختلف املجاالت وامليادين والتى ال 
ميكن أن ينكرها إال جاحد أو مكابر غير أن ما 
نقاشنا  أن  هو  املقام  هذا  فى  به  التذكير  يجب 
تستعد  واجلزائر  يأتى  احلكومة  عمل  ملخطط 

لعرس جديد من أعراس الدميقراطية باجلزائر 
ان  شك  ال  التي  احمللية  االنتخابات  فى  املتمثل 
الشعب اجلزائري سيعطي من خاللها مرة أخرى 
الفتنة  زرع  على  واملراهنني  املناوئني  لكل  درسا 
وإشاعة  الفوضى، الداعني إلى اليأس واإلحباط، 
بكل  وسيخيب  واالنكسار  بالكارثية  املبشرين 
واختياره  االقتراع  صناديق  على  بإقباله  تأكيد 

احلر مسعاهم املشبوه.
سيدي الرئيس؛

مخطط  بها  جاء  التي  والتدابير  اإلجراءات  إن 
عمل احلكومة ال سيما فيما يتعلق بالتمويل غير 
اجلميع  من  تستدعي  التنمية  ملشاريع  التقليدي 
الهمز  برغم  أنها  إذ  إلبعادها  الواعي  التفهم 
تصورنا  يف  متثل  تبعها  الذي  واللغط  والغمز 
املسيرة  قائد  وإرادة  لقناعة  العملي  التجسيد 
القاضي األول يف البالد فخامة رئيس اجلمهورية 
اخلارجية  االستدانة  إلى  اللجوء  رفض  علي 
والنقدية  املالية  املؤسسات  لشروط  واالرتهان 
الدولية اجلائرة واملجحفة، وذات اآلثار الوخيمة 
على سيادة و استقالل الوطن و قد أسقط يف يد 
كل الذين ارتفعت أصواتهم بالتشكيك يف جدوى 
بادرت  حيث  اإلجراءات  التدابير  هذه  وجناعة 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  من  بتوجيه  احلكومة 

بإيجاد آليات التطبيق العملي من خالل إقدامها 
على تعديل قانون القرض والنقد الذي سيعرض 
اآلفاق  حتديد  مع  األيام  قادم  يف  البرملان  على 
مواجهة  يف  الضرورية  التدابير  لهذه  الزمنية 
بها  متر  التي  الصعبة  املالية  األزمة  أخطار 

البالد.
سيدي الرئيس؛ 

مشروع  رسمها  التى  اجلديدة  املقاربة  إن 
مخطط عمل احلكومة للحفاظ على التحويالت 
واملعوزة  الهشة  الفئات  لفائدة  اإلجتماعية 
األساسية  للمواد  األسعار  دعم  على  واإلبقاء 
خالل السنة اجلارية، يؤكد مجددا على أن مبدأ 
أقره  الذي  الفرص  وتكافؤ  اإلجتماعية  العدالة 
بيان أول نوفمبر اخلالد، سيبقى قناعة راسخة 
وإرادة متجددة على امتداد مراحل مسيرة البناء 
واملناوئني  املشككني  محاوالت  رغم  والتشييد، 
هذه  على  دليل  أبلغ  والكارثية  التيئيس  ودعاة 
احلقيقة إذ إن ما جاء به مخطط عمل احلكومة 
وموضوعية  نزاهة  بكل  تبني  واضحة  أرقام  من 
ومسؤولية الوضعية املالية الصعبة التي متر بها 
البالد من جراء تراجع سعر احملروقات ومداخيل 

اجلباية البترولية.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم علي أشرف املرسلني

 السيد رئيس مجلس األمة املوقر؛
معالي الوزير األول الفاضل؛

السادة والسيدات الوزراء األفاضل؛
األمة  مجلس  أعضاء  زمالئي  زميالتي 

األكارم؛
أسرة االعالم؛

مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية 

تشخيص  يف  واملصارحة  الصراحة  هذه  إن 
الواقع املقترنة باجلرأة يف املعاجلة لكل النقائص 
رافعوا  الذين  أولئك  جعلت  قد  واإلختالالت 
واالستقرار  األمن  تقويض  أجل  من  ويرافعون 
جحورهم  إلى  كاألفاعي  يعودون  الوطن  بهذا 
ويتأكدون مرة أخرى أن الشعب اجلزائري الذي 
املتتالية  اإلنتخابية  اإلستحقاقات  عبر  أسقط 
إال  يؤمن  يعد  لم  ومراهناتهم،  مخططاتهم 
باحلقائق واإلجنازات امللموسة التي تؤثر ايجابيا 

يف مسار حياته اليومية.
و مع إدراكنا العميق حلجم الصعوبات الكبرى التي 
يعانيها اإلقتصاد الوطني على مستوى اإلنتاجية 
وكذا  باخلصوص،  التسيير  تقنيات  يف  والتحكم 
الهشة  والفئات  املتوسطة  الطبقة  تعانيه  ما 
واملعوزة من مشكالت حياتية يومية، فإننا نعتقد 
رئيس  فخامة  من  بتوجيه  احلكومة  إصرار  بأن 
جديد  منوذج  إيجاد  ضرورة  على  اجلمهورية 
تسيير  يف  اإلقتصادية  املقاربة  واعتماد  للنمو، 
املؤسسات الوطنية العمومية واخلاصة على حد 
اإلجتماعية،  العدالة  مببدأ  اإلخالل  دون  سواء، 
اختارت  التي  اجلزائر  أن  على  تأكيد جديد  هو 
االعتماد على الذات يف مجابهة االزمة املالية هي 
اليوم اكثر عزم وتصميم على توفير مناخ و آليات 

النجاح لهذا االختيار.
والفساد،  الرشوة  محاربة  على  اإلصرار  ولعل 
وترشيد النفقات العمومية، واعتماد الشفافية يف 
الصفقات واالحتكام إلى العدالة يف ايقاع العقاب 
على املتخاذلني واملقصرين واملتالعبني باملال العام 
هو خير تعبير على الوفاء لرسالة الشهداء، وابلغ 
االستمرارية  اطار  يف  التجديد  إدارة  على  دليل 
للقيم واملبادئ، وقد افلح مخطط عمل احلكومة 
بهذا اخلصوص عندما أكد صراحة على ضرورة 
املستقبل  تطور  يف  االستشراف  مقاربة  اعتماد 
ورسم اهدافه السيما فيما يتعلق باستيراد املواد 
عجلة  لتحريك  املطلوبة  والتجهيزات  االولية 
يف  املنتج  االستثمار  وتشجيع  الوطني  االقتصاد 
إطار احلوار والشفافية مع شركاءنا االقتصاديني 
الوطنيني واألجانب غير أن صرامة التطبيق يف 
الطريق  هي  تصورنا  يف  تبقى  اخلصوص  هدا 

وبذلك  امليدان  يف  النجاعة  لتحقيق  األمثل 
تتعزز ثقه الشعب يف مؤسسات الدولة ويتجسد 
مفهوم االقالع االقتصادي احلقيقي الذي ينشده 

اجلميع.
سيدي الرئيس؛ 

بكل  أوضحنا  ان  املنبر  هذا  من  لنا  سبق  لقد 
اقتناع ان اجلزائر قد سجلت منذ 99 قفزة نوعية 
التي أمدت  الكبرى  القاعدية  املنشآت  يف اجناز 
واخلاص  العمومي  شقيه  يف  الوطني  االقتصاد 
التدريجي  الشروع  من  ومكنته  التقدمي  بعوامل 
يف توفير عوامل التحكم يف املردودية واالنتاجية 
وقد حان الوقت أن تتجه مؤسساتنا الوطنية نحو 
افاق جديدة يكون هدفها خلق املزيد من الثروة 
ومناصب الشغل والسعي الى ولوج عالم املنافسة 
وهذا  العاملية  األسواق  بدخول  لها  تسمح  التي 
منظومتنا  حتفيز  على  أكثر  العمل  يقتضي  ما 
الثورة  حتديات  مستوى  يف  لتكون  اجلامعية 

التقنية والتكنولوجيا التي يشهدها العالم.
ولعل رهان النوعية يف منظومة التكوين مبختلف 
أطواره ومراحله يبقى هو صمام األمان الذي ال 
االقتصادي  القرار  حرية  حماية  يف  عنه  بديل 
الشرائية  القدرة  وتعزيز  اختياراتنا  واستقاللية 
للمواطن ومواصلة الدعم مبختلف صوره للفئات 
قاله  املقام مبا  هذا  وأستدل يف  واملعوزة  الهشة 
أهمية  حول  مانديال  نيلسون  االفريقي  الزعيم 
الشعوب                       نهضة  حتقيق  يف  والتعليم  التربية 
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مواصلة  على  احلكومة  عمل  مخطط  تأكيد  إن 
يف  السيما  الكبرى  املشاريع  متويل  يف  اجلهد 
مباشرة  صلة  لها  التي  احليوية  القطاعات 
باحتياجات املواطن ومتطلبات النهوض باالقتصاد 
الوطني يستلزم من اجلميع احلرص على تعزيز 
جهود محاربة التهرب الضريبي واصالح البنوك 
االقتصاد  بإدماج  الكفيلة  الصيغ  عن  والبحث 

املوازي يف الدورة االقتصادية.
احلكومة  عمل  مخطط  إقرار  فإن  شك  وبدون 
بإدخال الصرافة االسالمية يف املنظومة البنكية 

والذي  بالذات  الظرف  هذا  الوطنية يف  واملالية 
من  متكرر  ومطلب  ملحة  لدعوة  استجابة  يأتي 
فئات وازنة يف املجتمع، بغية اندماجها يف الدورة 
االقتصادية يعد يف تصورنا إسهاما ملموسا يف 
الذي  الثروة  تراكم  وحتقيق  النمو  عجلة  دفع 
مناصب  على  احلفاظ  يف  الوحيدة  الوسيلة  هو 
الشغل وتوسيعها مبا يتالءم مع احتياجات سوق 
العمل والدفع بوتيرة االجناز للمشاريع االمنائية 

املختلفة بحركية اسرع.
السيد الرئيس 

يف  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  كتلة  نواب  إن 
ومساندتهم  تأييدهم  يجددون  إذ  األمة  مجلس 
أويحيى  أحمد  السيد  رأسها  وعلى  للحكومة 
الدائم  حرصهم  على  بذلك  يعبرون  فإنهم 
وقناعتهم الراسخة بضرورة اإلسهام اإليجابي يف 
إجناح مسعى احلكومة ودعم صدقية ومصداقية 
يف  الشعبية  الثقة  وتعزيز  الدولة  مؤسسات 
لتكون  باخلصوص  املنتخبة  الشعبية  املجالس 
االقتصادي  لإلقالع  حقيقي  انطالق  نقطة 
املنتظر واملطلوب ويف هذا السياق نثمن عاليا ما 
أعلن عنه السيد الوزير األول حول إيجاد آليات 
جديدة للتنسيق عتى املستوى املركزي واحمللي مع 

نواب الشعب.
السيد الرئيس، 

هذا  إجناح  على  احلرص  إطار  يف  االخير  يف 
لتعزيز  االول  الوزير  معالي  أبداه  الذي  املسعى  
التنسيق والتكامل بني املؤسسات والهيئات نقترح 

أن تعمل احلكومة يف قادم األيام على:
• تفعيل العالقات بني النواب والوزراء يف احلكومة 

ليسهل عليهم طرح انشغاالت املواطنني،
الضرائب  مصالح  يف  األلي  اإلعالم  تعميم   •
لتكون أكثر شفافية وتزويدها باإلمكانيات املادية 
من  وإطاراتها  ملوظفيها  تسمح  التي  واللوجستية 

أداء مهامهم بفاعلية وجناعة وشفافية،
باإلمكانيات  الوطني  التضامن  وزارة  تدعيم   •
البشرية والتقنية الالزمة التي تسمح لها من تأدية 
مهامها  باعتبارها العمود الفقري لتكفل باملعوزين 

والفئات الهشة
• االسراع يف إحداث ديناميكية جديدة يف قطاع 
الصناعة حتى يكون يف مستوى حتديات املرحلة،
•  تعزيز العالقات مع الدول اإلفريقية عن طريق 
البنوك وفتح املجال اجلوي للتعاون معها كما هو 

معمول به مع البلدان الشقيقة االخرى.
 يف اخلتام أرفع من هذا املنبر اسمى آيات التقدير 
وجميل العرفان واالحترام إلى قادة وجنود جيشنا 
الوطني الشعبي وكافه أسالك األمن وأحي فيهم 
روح االقدام والتضحية من أجل أن تبقى اجلزائر 
بالسكينة  ينعمون  وابناؤها  آمنة  مستقرة  حرة 

واألمان فتحيه إكبار وتقدير لكل هؤالء.
شكرا على كرم اإلصغاء

 السالم عليكم
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- بناًء على أحكام الـمادة 94 من الدستور؛
 ،16-12 رقم  العضوي  القانون  من   50 الـمادة  أحكام  - ومبقتضى 
املؤرخ يف 22 ذو القعدة عام 1437 املوافق 25 غشت سنة 2016، 
الذي يُحّدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهما، 

وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛
- وبناًء على أحكام الـمادة 91 من النظام الداخلي ملجلس األمة؛ 

- وبعد االستماع إلى العرض الذي قّدمه معالي الوزير األول، السيد 
أحمد أويحيى حول مخطط عمل احلكومة من أجل تنفيذ برنامج 

رئيس اجلمهورية؛
- وبعد مناقشات السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة ملضمون 

هذا العرض؛
- وبعد سماع تدخالت السادة رؤساء املجموعات البرملانية املُمثَّلة 

يف مجلس األمة؛
- وبعد االستماع إلى الردود التي قّدمها معالي الوزير األول عقب 

هذه املناقشات؛

إّن أعضاء مجلس األمة، 
 - يتقّدمون بتهانيهم إلى معالي الوزير األول، السيد أحمد أويحيى، 
عبد  السيد  اجلمهورية،  رئيس  فخامة  بها  ُه  خَصّ التي  الثقة  على 
إلى  كذلك  موصولة  والتهنئة  أّول،  وزيًرا  وتعيينه  بوتفليقة،  العزيز 
اإلتيان  يف  التوفيق  كامل  للجميع  ويتمنون  احلكومة؛  أعضاء  كافة 

بالواجب وتأدية املهام؛
احلكومة  عمل  مخطط  ملضمون  التام  ارتياحهم  عن  ويُعربون   -
املصادق عليه من قبل مجلس الوزراء يف اجتماعه املنعقد يوم األربعاء 
6 سبتمبر 2017؛ الذي يستند إلى برنامج فخامة رئيس اجلمهورية، 
السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو البرنامج الذي حظي بتزكية شعبية 

واسعة يف االنتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014؛ 
نون يف ذات الوقت قرارات فخامة رئيس اجلمهورية، السيد   - ويُثِمّ
للحكومة،  وّجهها  التي  السامية  وتوجيهاته  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
خالل انعقاد مجلس الوزراء هذا، والقاضية على اخلصوص بوجوب 
ودفع مسار  واملواطنني  املواطنات  لتطلعات  بعزم لالستجابة  العمل 
اإلصالحات وعصرنة البالد يف كاّفة امليادين واملُضي ُقدًما يف بناء 

اقتصاد متنوع؛
وطاقمه  األول  الوزير  معالي  إلى  أيضا  بالتهنئة  يتقدمون   - كما 
الوزاري على املوافقة التي حظي بها مخطط عمل احلكومة من أجل 
تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية من قبل زميالتنا وزمالئنا النواب، 

يف املجلس الشعبي الوطني؛
قّدمه  الذي  العرض  ملضمون  التام  ارتياحهم  عن  ويُعِبّرون   - 
األمة  مجلس  أعضاء  والسادة  السيدات  أمام  األّول  الوزير  معالي 
حول املخطط الذي يتناول مقاربة احلكومة يف جتسيد منط النمو 
اجلديد املُصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يف 26 جويلية 2016، 
البالد  طورتها  التي  النمو  حركية  تعزيز  إلى  أساًسا  يهدف  والذي 
االجتماعية  العدالة  األخيرة واحلفاظ على سياسة  السنوات  طيلة 

وحتسينها، وبالتالي على االستقالل املالي للبالد ومواصلة متويل 
البناء الوطني؛ 

- ويُنِوّهون بتدخالت الزميالت والزمالء أعضاء مجلس األمة يف 
مناقشة مضمون العرض الذي تفّضل معالي الوزير األّول بتقدميه 

َن منها األعضاء سلًفا؛   أمامهم وكذا وثيقة املخطط التي ُمِكّ

ثَُمّ إّن أعضاء مجلس األمة،
 - وعًيا منهم بالتحديات التي نّبه إليها فخامة رئيس اجلمهورية، 
البالد  إليها  تتعرض  التي  بوتفليقة واملخاطر  العزيز  السيد عبد 
أسعار  انهيار  عن  الناجمة  املداخيل  وتراجع  املالية  األزمة  جراء 
احملروقات يف السوق العاملية، ونفاد صندوق ضبط اإليرادات يف 

فيفري 2017، وتآكل احتياطي الصرف؛ 

 -   وتلبيًة لدعوته الكرمية إلى التحلي بالوعي املُواَطني اجلماعي 
النمو  تراجع  لتفادي  املرحلة  إلى صعوبة  بالنظر  املدني  واحلس 
واحلفاظ على االستقاللية املالية واالقتصادية للبالد بغض النظر 
واالنتماءات  السياسية  والعقائد  الفكرية  املشارب  اختالف  عن 

احلزبية؛

كٌلّ  وتكثيف اجلهود،  التضامن  إلى  السامي  لندائه   - واستجابًة 
تسيير  لعصرنة  املوّجهة  اإلصالحات  دفع  أجل  من  موقعه،  من 
فّعالية  وكذا  والعمران،  احلياة  مجاالت  كافة  يف  البلد  شؤون 

وتنافسية اقتصاده.
رئيس  فخامة  اعتمدها  التي  السديدة  للخيارات   -   وتثميًنا 
اجلمهورية، بفضل التدابير املالية املُتخذة منذ ِبْضِع سنوات أهمها 
اخلارجي،  للديْن  املسبق  والتسديد  الصرف  احتياطي  تأسيس 
والقاضية اليوم -أي هذه اخليارات -بتفادي االستدانة اخلارجية 
وترقية اللجوء إلى التمويالت الداخلية غير التقليدية التي ميكن 

حشدها خالل سنوات االنتقال املالي )2017 – 2019(؛  
ويؤِيّدون  املسعى  هذا  يف  الكامل  انخراطهم  يُعلنون  فإّنهم   - 
على  املالية  األزمة  حل  وتصّور  البديل  هذا  إلى  ر  املُتبَِصّ اللجوء 

وجه اخلصوص، حفاًظا على االستقالل املالي للبالد؛ 
 - ويُعِبّرون عن كامل االرتياح للقرار املُعلن عنه يف هذا االجتاه 
قصد فرِض مزيِد الرقابة واملتابعة على تنفيذ هذا اخليار وذلك 
تُوضُع حتت  رئاسي،  مرسوم  طريق  عن  مستقلة  هيئة  بتأسيس 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية،  رئيس  فخامة  وصاية 
وكذا  احلكومة،  عمل  مخطط  تنفيذ  مبراقبة  ستتكفل  والتي 
مسايرة عملية التمويل غير التقليدي املرتقبة يف هذا املخطط؛  

كما أّن أعضاء مجلس األمة،
يف  نون عزم احلكومة وصدقية توّجهها يف تأدية مهامها –   - يُثِمّ
تنفيًذا خلارطة الطريق التي رسم  ظل الراهن الوطني الصعب – 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية،  رئيس  فخامة  معاملها 

لقادم األيام واملستقبل املنظور وذلك بالتركيز وتوظيف جهودها 
على أربعة )04( محاور أساسية، هي:

 
البالد واستقرارها ووحدتها، مبا يف ذلك  1( احلفاظ على أمن 

تعزيز الدميقراطية ودولة القانون وعصرنة احلكامة.
2(  احلفاظ على االستقالل املالي للبالد.

3(   تكثيف التنمية االقتصادية يف جميع املجاالت.
والتضامن  االجتماعية  والعدالة  االجتماعي،  التقّدم  تدعيم    )4

الوطني.
 

قطعها  التي  لألشواط  ارتياحهم  ذاته  الوقت  يف  - ويُسجلون 
تنفيذ برنامج فخامة رئيس اجلمهورية يف عديد مجاالت احلياة 
للبالد،  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  واألمنية  السياسية 
يف  خاصة  احملّققة  واملنجزات  املُسّجلة  األرقام  عليه  تشهد  كما 

مجال التنمية املستدامة؛
- ويؤِكّدون على ضرورة مواصلة اجلهد نحو استدامة املكاسب 
يف مجال العدالة االجتماعية والتضامن الوطني من خالل توفير 
السكن ومختلف املرافق العامة وضمان الشغل وكذا حماية البيئة 
والصحة  والتكوين  والتعليم  للتربية  الوطنية  املنظومة  وحتسني 
وتثمني البحث العلمي وعصرنة املنظومة الوطنية للتقاعد، وترقية 

التنمية البشرية؛
النفقات  يف  التحكم   جهود  مواصلة  إلى  احلكومة   - ويدعون 
اجلبائية  واإلدارة  العمومي،  الدعم  سياسة  وإصالح  العمومية 
العادية لتحسني تعويض اجلباية البترولية، وكذا حتسني  تسيير 
املالية  تقومي  طريق  عن  للبالد  املالية  واحلكامة  الدولة،  أمالك 
العمومية وإصالح املنظومة املصرفية والقطاع البنكي، وحتسني 

مناخ االستثمار وترقيته؛
الدولة  أركان  تدعيم  إلى  الرامية  احلكومة  جهود  نون  ويُثِمّ  - 
ودولة  التعّددية  الدميقراطية  أسس  على  القائمة  اجلمهورية 
الدولة،  للحكامة يف كافة قطاعات  املتواصلة  القانون والعصرنة 
والقضاء  والعدالة،  واحلريات  والقانون  احلق  دولة  توطيد  عبر 
تبييض  وكذا  بكافة أشكاله  الفساد  البيروقراطية ومحاربة  على 
األموال وحتسني خدمات املرفق العمومي مبا يُحقق النفع العام؛

بغية  احترازية  إجراءات  وضع  إلى  احلكومة  بسعي   - ويُنوهون 
حماية الشباب من جميع  أشكال التطرف واالنحراف، واحلفاظ 
على املجتمع من أي محاولة لزرع البلبلة والفتنة يف صفوفه، من 
الدينية  مرجعيتنا  عن  غريبة  دينية  ونحل  وملل  طوائف  طرف 

الوطنية وموروثنا احلضاري الثري؛ 
تعتزم  ما  مع  إيجابًيّا  للتعاطي  واالستعداد  االرتياح   - ويُبدون 
تعاونها  تعزيز  وتدابير من شأنها  إجراءات  من  اتخاذه  احلكومة 
مع املؤسسة البرملانية وترقية االتصال والتواصل مع أعضائها مبا 
من شأنه توطيد العالقة وترقية العمل احلكومي واألداء البرملاني 

على حٍدّ سواء؛
 - كما يُنِوهون باإلجراءات املُعلن عنها يف هذا االجتاه والقاضية 

نص الالئــــــــحة
مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس

ارتياحهم  يبدون  املجلس  أعضاء  إّن 
ما  مع  ا  إيجابًيّ للتعاطي  واستعدادهم 
إجراءات  من  اتخاذه  احلكومة  تعتزم 
مع  تعاونها  تعزيز  شأنها  من  وتدابير 
االتصال  وترقية  البرملانية  املؤسسة 
شأنه  من  مبا  أعضائها  مع  والتواصل 
توطيد العالقة وترقية العمل احلكومي 

واألداء البرملاني على حٍدّ سواء؛
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البرملانيني على مستوى  العالقات مع  بتنظيم خاليا مختصة يف 
الوزارة األولى وكّل الوزارات قصد تسهيل اإلصغاء إليهم والتكفل 
والوالة  الوالة  إلى  التعليمات  إصدار  وكذا  املواطنني،  بانشغاالت 
املنتدبني للتواصل مع أعضاء البرملان بشأن قضايا التنمية احمللية 

وتطلعات املواطنني على مستوى الدوائر االنتخابية؛     
برعايانا  التكّفل  -ويحثون احلكومة على مواصلة جهود حتسني 
وجاليتنا الوطنية يف اخلارج، وتوثيق روابطهم االنتمائية للوطن، 
الدبلوماسية  والتمثيليات  القنصليات  ونشاط  دور  تفعيل  وكذا 
لبالدنا يف اخلارج قصد تعزيز هذه الروابط وجتنيد مساهمتهم 
والترويج  اجلزائر  صورة  وترقية  جهة،  من  الوطنية  التنمية  يف 
االستثمارات  وجلب  اخلارجية  األسواق  لدى  الوطني  ملنتوجنا 

وحتقيق الشراكات االقتصادية من جهة أخرى؛   

اجلزائرية  للدولة  اخلارجية  للسياسة  العام  بالتوّجه  -ويُنوهون 
حتت قيادة فخامة رئيس اجلمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، 
انتهاج دبلوماسية نشطة تقوم على أساس احترام  نحو مواصلة 
لسيادة  التام  االحترام  ظل  يف  الدولية  والتزاماتها  األمة  ثوابت 
احلوار  وتكريس  الداخلية  شؤونها  يف  التدخل  وعدم  الدول 
واألمن  السلم  وإحالل  النزاعات  لفض  أساس  كخيار  والتفاوض 

يف ربوع املعمورة؛ 

 - وإذ يُشاطرون احلكومَة القناعة املؤّكدة أّنه ال تطور للبالد من 
رون جهود الدولة يف دعم سياسة  دون أمٍن واستقراٍر؛  فإّنهم  يقِدّ
املُسلَّحة  قواتنا  تنتهجه  الذي  االحترافية  وخيار  الوطني  الدفاع 
قصد استتباب األمن واالستقرار عبر كامل ربوع وطننا الـُمفدى، 
وهو االستقرار الذي ما فتئ يتعّزز بفضل السياسة احلكيمة التي 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية،  رئيس  فخامة  انتهجها 
بأغلبيته  الشعب  تبناها  التي  الوطنية  املصاحلة  وبفضل سياسة 
احترام  ظل  يف  الوطنية،  املأساة  آثار  على  والقضاء  الساحقة 

سلطان قوانني اجلمهورية؛ 

للجيش  والعرفان  التقدير  آيات  الصدد أسمى  بهذا  هون  ويُوِجّ  -
الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ومختلف أسالك 
إّياها  خّولها  التي  املهام  إطار  يف  الـُمضنية  جهودها  على  األمن 
الدستور، حتت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس اجلمهورية، السيد 
عبد العزيز بوتفليقة، القائد األعلى للقوات املسلحة، يف احلفاظ 
والسالمة  الوطنية  والـُمقدرات  واملمتلكات  األفراد  أمن  على 
الترابية، ومقارعة اإلرهاب ومحاربة التهريب ومجابهة اجلرمية 
املنظمة العابرة للحدود وتعزيز تأمني حدودنا املترامية األطراف، 
يف جواٍر يطبعه االضطراب بفعل نزاعاٍت، جاٍر العمل على حِلّها 

وتسويتها يف ظل الشرعية الدولية؛ 
- ويف اخلتام، نؤّكد أّن جناح مخطط عمل احلكومة هذا من أجل 
مواصلة تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية، خاّصة يف هذا الظرف 
الوطني العصيب ويف ظل جوار مضطرب وعالم ُمتقِلّب، يستدعي 
بخطورة  واجلزائريني  اجلزائريات  جميع  وعي  األول  املقام  يف 
اجتاه  يف  اجلهد  مضاعفة  احلكومة  من  يستلزم  مما  الوضع، 
إخراج  إلى  الرامي  الطموح  املشروع  هذا  وراء  والتعبئة  التجنيد 

ومواصلة  بها  حلّت  التي  واالقتصادية  املالية  األزمة  من  البالد 
جهود البناء الوطني؛  

إّننا، نحن أعضاء مجلس األمة،
 - على يقني من قدرة األّمة اجلزائرية على جتاوز هذه األزمة، 
الصعاب  مواجهة  يف  الوطني  برصيدها  ثَُمّ  تعالى  اهلل  بفضل 
سيادتها  استعادة  ومنذ  الطويل  تاريخها  خالل  ات  املُلَمّ وتخطي 
مبختلف  واجلزائريني  اجلزائريات  ندعو  إنَّنا  وعليه،  الوطنية؛ 
أطيافهم االستلهام من هذا الرصيد الوطني والذاكرة اجلماعية 
الشهداء  لرسالة  وفاًء  اعتبار،  كّل  فوق  اجلزائر  وجعل  لألّمة 

وتضحيات املجاهدات واملجاهدين، مثلما كان دأُب األولني؛    
أجل  من  احلكومة  عمل  ملخطط  ومساندتنا  دعمنا  ونؤِكّد   -
كاّفة  وندعو  اجلمهورية،  رئيس  فخامة  برنامج  تنفيذ  مواصلة 
العمومي  القطاعني  القوى السياسية والشركاء االقتصاديني من 
املدني  املجتمع  وتنظيمات  االجتماعية  واملنظمات  واخلاص 
واملخلصني والغيورين من أبناء اجلزائر كاّفة إلى التعبئة والتجّند 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  املجاهد  اجلمهورية،  رئيس  فخامة  وراء 
لإلسهام يف إجناح هذا العمل ومواصلة جتسيد برنامجه خاّصة 
تعالى  اهلل  مبشيئة  ُق،  يُحِقّ مبا  وهذا  الصعب،  الراهن  ظل  يف 

وحسن عونه، اخلير املأمول للبلد واملواطن؛
 

التوّجه  إلى  اجلزائري  بالشعب  ِلنَِهيب  السانحة  ننتهز  كما   -
بقوة يف  واملشاركة  االقتراع  إلى صناديق  نوفمبر القادم   23 يوم 
االنتخابات احمللية الختيار ممثليه على مستوى املجالس الشعبية 
األحزاب  مختلف  من  املقدمة  القوائم  بني  من  والوالئية  البلدية 
السياسية والقوائم احلرة من الرجال والنساء والشباب األْكَفاء، 
يتولى  من  اختيار  يف  التشاركية  للدميقراطية  وتعزيًزا  تدعيًما 
لترقية  ناجعة  تسيير  أساليب  اقتراح  تسيير شؤونه احمللية عبر 
املوارد والثروات الكامنة، وتسخيرها خلدمة املواطنات واملواطنني 

يف املدن والقرى واألرياف؛
  

ه، يف ذات الوقت، بجهود احلكومة يف توفير شروط جناح  - ونُنَِوّ
هذا االستحقاق وضمان دميومة الفعل االنتخابي يف بالدنا ويف 
دة قانوًنا، مما يجعل من هذه االستحقاقات إضافة  مواعيده احمُلَدّ
قوية يف املمارسة الدميقراطية، وخطوة أخرى هامة ودالة تثبت 
للقريب والبعيد أن اجلزائر حتت قيادة فخامة رئيس اجلمهورية، 
السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد رسخت قدميها يف صميم دولة 

املؤسسات، دولة احلق والقانون، دولة اخليار السِيّد للشعب؛ 
لدى  وأودعوها  الالئحة  هذه  على  عون  املوِقّ اتفق  هذا،  وعلى   -
املُشار  القانونية  واإلجراءات  األحكام  وفق  األمة  مجلس  مكتب 
إليها أعاله؛ ويدعون السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة إلى 

املصادقة عليها.

مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس

في اختتام الجلسات نوه رئيس المجلس باألجواء التي سادت النقاش العام معربا 
عن ارتياحه لعمقه وتنوعه واتسامه بروح المسؤولية العالية..

وهذا نص الكلمة التي ألقاها بعد المصادقة على الالئحة التي صادق عليها مجلس 
األمة.

أعضاء مجلس األمة يدركون جدية نص الالئــــــــحة
التحديات.. وجرأة ونجاعة الخيارات

رئيس المجلس:
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التي  املستفيضة  بالردود  الذي كان متبوًعا  نهاية نقاش مخطط عمل احلكومة  بودي، مع 
قدمتموها السيد الوزير األول، أن أعبر عن كامل ارتياحي ألجوائها. نقاش أتى متنوًعا يف 

مضمونه وجاًدا يف طرحه...
على  للرد  أعطيتموها  التي  العناية  على  األول  الوزير  السيد  أشكركم  أن  باملناسبة  أود   ...
دون  متر  الفرصة  أترك  ولن  القاعة،  هذه  يف  عنها  التعبير  ت  التي  االنشغاالت  مختلف 
التنويه باالهتمام الذي أوليتموه ألعضاء البرملان من خالل التزامكم باتخاذ إجراءات هامة 

من شأنها تسهيل مهمة أعضائه يف تأدية دورهم البرملاني...
مخطًطا  كان  حكومتكم  عمل  مخطط  أن  األول،  الوزير  السيد  نقول،  األمانة  باب  ومن 
متكاماًل، وهو جاء عاكًسا لواقع البالد ولتطلعاتها... كونه أتى باقتراحات جريئة وبتشريح 
أعطى  الوقت  بنفس  وهو  املعقدة،  الدولية  االقتصادية  األوضاع  ظل  يف  البالد  لواقع  كامل 

مقترحات حلول دقيقة للمصاعب احلقيقية التي تواجه البالد.

داعًما  مجمله  يف  كان  لكنه  وهادًفا  صريًحا  جاء  الهيئة  نقاش  أن  شك  وال  الحظتم  لقد 
لتوجهات احلكومة وكان متسًما بروح مسؤولية عالية كون السيدات والسادة أعضاء الهيئة 
يدركون جدية التحديات التي تواجه البالد وانعكاساتها السلبية على البالد عامة، لذا كان 
طبيعًيا أن يدعموه كونه يرمي إلى إخراج اجلزائر من أوضاعها الصعبة، وهو اإلدراك الذي 

ترجمته كثافة املتدخلني وعمق وتنوع الطروحات التي جاء بها نقاش القاعة.

اتصال  وبقوا على  الدولة  يف  تقلدوا مسؤوليات  يف معظمهم  الذين  األمة  أعضاء مجلس  إن 
مستمر بواقعهم احمللي يعرفون جيًدا حساسية املهمة التي كلفوا بها ألداء هذه املسؤولية 
لكن  املطلوبة  العناية  النقاش  موضوع  أولوا  لذلك  وهم  بالذات،  الدقيقة  املرحلة  هذه  ويف 
دعموا يف النهاية مضمون هذا املخطط الطموح والشجاع بنفس الوقت، وأبانوا تفهًما واضًحا 

ملضمون اقتراحاتكم، وساندوا كافة اإلجراءات املتضمنة فيه.

مخطط عمل حكومتكم حظي بدعم املجلس الشعبي الوطني وهو اليوم ينال دعم أعضاء 
مجلس األمة... ُمبرر هذا الدعم يكمن بالواقع يف كونه جاء ُمكرًسا ومحيًنا ملضمون برنامج 
شجاعة  إجراءات  تضمن  وألنه   2014 سنة  الشعب  زكاه  الذي  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
ومحينة، وتقدم مبقترحات حلول واضحة ِاتسمت باجلرأة والواقعية، مقترحات يف غايتها 
الراشد  احلكم  وتعزيز  والدميقراطية،  واحلريات  القانون  دولة  لتوطيد  جاءت  النهائية 
وتثبيت  للشعب  الرفاه  وحتقيق  التنمية  حركية  استمرار  ضمان  أجل  من  اجلهد  ومواصلة 

أركان األمن واألمان واالستقرار للبالد...
وإن هذه اخليارات هي التي دفعت أعضاء مجلس األمة بالواقع لتبني مخطط عمل حكومتكم 

املوقرة هذه.

إننا ندرك صعوبة الظرف وتعقيدات املرحلة بالنظر ملا تواجهه البالد فيها من حتديات جمة 
وعلى كافة األصعدة، لكننا ندرك أيضا أنكم وبتوجيه من فخامة الرئيس بوتفليقة وبدعم 
من املؤسسات الدستورية ومرافقة جادة من الشركاء السياسيني واالجتماعيني لقادرون على 

النجاح يف تأدية مهمتكم النبيلة واخلروج بالبالد إلى بر األمان.

كما أننا لعلى ثقة من أن اجلزائر من جهتها قادرة على رفع التحدي وتاوز املصاعب التي 
اجلميع  يهدد  أصبح  الذي  للخطر  اليوم  مدركة  املجتمع  يف  األغلبية  وأن  خاصة  تواجهها 
الصف  وحدة  انتهاج  خالل  من  للبالد  العليا  املصلحة  حول  باإللتفاف  مطالبة  لذلك  وهي 

والكلمة.

احلكومة  عمل  مخطط  مع  إيجابًيا  تاوبنا  األمة  مجلس  يف  فإننا  وغيرها  األسباب  لهذه 
الفاعلني  كافة  حتتها  ينضوي  صلبة  وطنية  جبهة  بناء  بضرورة  القناعة  وشاطرناها 
ندعو  فإننا  لألمور  الفهم  هذا  من  منطلقني  وإننا  االجتماعيني...  والشركاء  السياسيني 
التسيير ومن خالل  العام وعقلنة  إلى مراجعة ترتيب األولويات من خالل ترشيد اإلنفاق 
حتسيس املواطن وإقناعه بانتهاج سلوك واعي يرمي إلى عقلنة االستهالك العائلي وتنب 
كافة أشكال التبذير والعمل على محاربة اآلفات االجتماعية الغريبة عن مجتمعنا كالرشوة 

وكافة أنواع الفساد التي أصبحت تنخر جسم مجتمعنا.

من جانبنا يف مجلس األمة، فإن اإلرادة حتدونا، يف إطار مهامنا الدستورية، إلى دعم كافة 
التوجهات التي تضمنها مخطط عمل حكومتكم... وقد عبرنا عن موقفنا هذا من خالل 

الالئحة التي قبل قليل صادقنا عليها.
ويف إطار آخر غير بعيد، أننا ُندعم كافة مساعيكم الرامية إلى احلوار، ونعتبر اللقاء األخير 
نثمنها  البرملان خطوة هامة وهادفة  امُلتواجدة يف  التشكيالت  َتَّ بينكم وبني ممثلي  الذي 

عالًيا، وندعو بنفس الوقت إلى ضرورة مواصلته بل توسيع دائرته.

املطلوب يف هذه املرحلة حتديًدا هو االنفتاح على اجلميع وخاصة على أولئك الذين لديهم 
أفكاًرا قد تفيد يف تطوير اجلزائر... ويف هذا الباب فإن املعارضة، وإن كنا نختلف وأياها يف 
تأكيًدا  لديها  ألن  وجهها  يف  احلوار  باب  تصد  أن  يجب  ال  أنه  نعتقد  فإننا  املجاالت،  بعض 
التي تعرفها اجلزائر تعني اجلميع... وألن  ما تقوله وتقدمه، خاصة وأن األوضاع الصعبة 
كان  وأين  أتى  أين  من  به  ومرحب  محموًدا  عماًل  دائًما  يعتبر  املقترح  وعرض  الرأي  تقدمي 

موقع وموقف صاحبه.

وقد صادقنا على مخطط عمل احلكومة ودعمناه فاملطلوب منا اآلن هو متابعة تطبيقه 
ظل  ويف  جديدة  مرحلة  يف  تدخل  البرنامج  هذا  مبوجب  اجلزائر  وأن  خاصة  امليدان...  يف 
يأتي  املخطط  الشروع يف تطبيق مضمون هذا  فإن  آخر  وأوضاع صعبة... من جانب  ظروف 
باملشاركة  فيها  مطالبون  نحن  والتي  القادمة  للمحليات  االنتخابية  احلملة  انطالق  قبيل 
يف تنشيط وإجناح فعالياتها. ويف مضمون املخطط أمور كثيرة قد نستغلها يف إطار احلملة 
وأنتم  بحقيقتها.  املواطن  وإفهام  البالد  تواجه  التي  التحديات  حقيقة  لشرح  االنتخابية 

زميالتي زمالئي أولى بتوضيحها أثناء احلملة االنتخابية القادمة.

احلملة االنتخابية سانحة لشرح التحديات التي تواجهها البالد
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النظام الداخلي ملجل�س الأمة: 
بني املقت�سيات الد�ستورية.. 

والفعالية الربملانية

• النظام الداخلي 
اجلديد .. خطوة 
نحو االرتقاء اإلى 

تطلعات االأمة

• النظام الداخلي 
امتداد للإطار 

الد�ستوري والقواعد 
الناظمة للعلقات 

املوؤ�س�ساتية

وتنظيم  األمة  مجلس  عمل  سير  قواعد   ،2016 لعام  الدستوري  التعديل  ز  عَزّ
نشاطه التشريعي، حيث خولت له صالحيات جديدة يف مجال املبادرة باقتراح 
كما  اإلقليمي؛  والتقسيم  اإلقليم  وتهيئة  احمللي  بالتنظيم  املتعلقة  القوانني 
أشغال  يف  الفعلية  باملشاركة  األعضاء  بالتزام  تتعلق  جديدة  إجراءات  تضمن 

اللجان ويف اجللسات العامة، وبالرقابة على عمل احلكومة.

القانون  خالل  من  جليا  املستحدثة  واألحكام  التعديالت  هذه  سدت  َتّ وقد 
تعديل  ويأتي  واحلكومة،  البرملان  بني  للعالقات  الناظم   ،12-16 رقم  العضوي 
اجلديدة  األحكام  مع  املالءمة  متليها  كضرورة  األمة،  ملجلس  الداخلي  النظام 
النقائص  وملعاجلة  العضوي،  والقانون  الدستوري  التعديل  تضمنها  التي 
اليوم  فإن  لذا،  األمة.  ملجلس  العملية  التجربة  عنها  كشفت  التي  والثغرات 
النظام  عن  مفصال  عرضا  قدم  أنه  يف  تكمن  بالغة  أهمية  يكتسي  الدراسي 
الداخلي اجلديد، وأعطى شروحات وإيضاحات تتعلق مبختلف أحكامه ومواده، 

من حيث بيان مستجداتها والتعديالت التي أدخلت عليها.
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فعالية ونجاعة األداء ..
 من خالل نظام داخلي جديد..

رئيس  نائب  قصري،  رفيقة  السيدة  أوضحت 
مجلس األمة خالل افتتاحها  للشغال أن تنظيم 
هذا اليوم الدراسي حول النظام اجلديد ملجلس 
األمة يف بداية هذه الدورة العادية 2018-2017 
إعداد  يف  املبذول  اجلهد  إلبراز  ضروريا  كان 
متاشيا  األمة  ملجلس  اجلديد  الداخلي  النظام 
الدستورية  واملقتضيات 
إليها  استندت  التي 
لضمان  تهدف  والتي 
وفعالية  أكثر  جناعة 
أعضاء  ألداء  أكبر 
هذه  خالل  من  املجلس 
أن  باعتبار  الوثيقة، 
النظام الداخلي يتضمن 
واإلجراءات  القواعد 
املتعلقة  واألحكام 
واختصاصات  بالتشكيل 
الرئيسية  األجهزة 
أداء  وكيفية  للمجلس 
وأجهزته  املجلس 
والتشريعية  الوظيفية 
به  املنوطة  والرقابية 
الالزمة  والوسائل 
لتنظيم  األساسية  األداة  مبثابة  وهو  بها،  للقيام 
وحسن سير عمل املجلس حيث يضبط العالقات 
األغلبية  قبته  حتت  السياسيني  الفاعلني  بني 
واملعارضة ويقننها ويحقق التوازن املطلوب بينهم 
ويحدد  البرملانية  األقليات  حقوق  يضمن  حتى 
اجلزاءات  لها  ويضع  املخالفات  ويبني  الواجبات 

والعقوبات.
عرف  األمة  ملجلس  الداخلي  النظام  أن  مذكرة 
سنة  والثانية   1999 سنة  األولى  مراجعتني، 
2017 خضع  اجلارية  السنة  وأنه خالل   ،2000
جاءت  ثالثة  ملراجعة  للمجلس  الداخلي  النظام 

شاملة ملعظم مواده بعد صدور التعديل الدستوري 
لسنة 2016، والذي تضمن جملة من األحكام يف 
بلغت  والتي  التشريعية  بالسلطة  املتعلق  الفصل 

عددها 44 مادة.

مسار و مراحل اإلعداد ...
قدم السيد محمد ماني، رئيس اللجنة القانونية 
واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة 
والتقسيم  اإلقليم 
للمجلس  اإلقليمي 
تضمن  عرضا 
ومراحل  مسار 
النظام  إعداد 
الداخلي، حيث أكد 
منذ  عرف  قد  أنه 
إنشائه  سنة 1998 
اثنتني  مراجعتني 
أمور  مست  لكنهما 
أما  خفيفة،  ومواد 
الشاملة  املراجعة 
التي متت فهي التي 
هذا  إلى  أفضت 
الداخلي  النظام 
وأرجع ذلك لسببني 
 4 دستور  هما 
فبراير 2016 والذي جاءت فيه إجراءات ومهام 
جديدة ملجلس األمة )44 مادة(، والسبب الثاني 
فهو لتكييفه ومطابقته مع القانون العضوي -12
عمل  تنظيم  يحدد  الذي  للعالقات  احملدد   16
املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعالقتهما 

باحلكومة.
مضيفا أنه وقصد التكفل األمثل بتعديل النظام 
الداخلي قرر مكتب املجلس بتاريخ 29 أوت 2016 
القانونية واإلدارية وحقوق  الشؤون  توسيع جلنة 
مجموعة  كل  من  عضوين  إلى  آنذاك  اإلنسان 
برملانية قصد إعطاء الفرصة للجميع للمشاركة 

يف إعداد هذه الوثيقة الهامة.
سلسلة  بعقد  أشغالها  اللجنة  باشرت  وقد 
 14 من  املمتدة  الفترة  خالل  االجتماعات  من 
املجلس  عقد  كما   .2017 جوان   13 إلى  مارس 
نقاش  تخللها   2017 مارس   15 يوم  عامة  جلسة 
مستفيض وثري طرح فيه أعضاء املجلس الكثير 
من االقتراحات واالنشغاالت بخصوص التعديل. 
كما نظم مجلس األمة عدة لقاءات تشاورية مع 
جهات مختلفة داخل املجلس وخارجه. من أجل 
االرتقاء باملجلس إلى مستوى تطلعات وآمال األمة 

وتكييف  ناحية  من 
مع  النظام  هذا 
اجلديد  الدستور 
العضوي  والقانون 
ناحية  من   12-16
والسيما  أخرى 
التي  تلك  منها 
أصبح ملجلس األمة 
مبوجبها صالحيات 
جديدة  تشريعية 
وللمعارضة  هامة 
حقوق  البرملانية 
تعزز  إضافية 
وتفعل  موقعها 

دورها البرملاني.
النظام  أن  مؤكدا 
اجلديد  الداخلي 

األحكام  من  العديد  استحداث  عرف  الذي 
والقواعد اجلديدة، ناقشه وصادق عليه أعضاء 
املجلس باألغلبية املطلقة يوم الثالثاء 20 جوان 
2017، وقدصدر النظام الداخلي للمجلس مرفقا 
برأي مجلس الدستوري يف العدد 49 من اجلريدة 
الرسمية يوم 22 أوت 2017 وبذلك أصبح حيز 

التنفيذ والتطبيق.

وحيد  خاص  عقد   .. الداخلي  النظام 
الطرف لغرفة البرلمان

القانونية  »الطبيعة  إلقائه حملاضرته حول  خالل 
أوضح  البرملان«  العليا  للغرفة  الداخلي  للنظام 
القادر، أن مراجعة  الدكتور شربال عبد  األستاذ 
النظام الداخلي ملجلس األمة جاءت حرصا على 
بها  جاء  التي  اجلوهرية  التعديالت  مع  تكييفه 
مجلس  أن  التأكيد  على  وحرص   ،2016 دستور 
اختار  بل  واإلمتام  التعديل  يستعمل  لم  األمة 

منهجية وضع نص جديد وإلغاء النص السابق.
فهو  الدستور  هو  الداخلي  النظام  مصدر  وبأن 
تتمتع  العليا  البرملان  غرفة  أن  على  ينص  الذي 
باالستقاللية ولها كامل الصالحية إلعداد نظامها 
الداخلي واملصادقة عليه، إال أن الدستور ليس هو 
املصدر الوحيد بل هناك مجموعة من النصوص  
القانون  وهي  أحكامه  منها  يستمد  القانونية 
االنتخابات  بنظام  املتعلق  والقانون  العضوي 
الشعبي  املجلس  بني  املنظم  العضوي  والقانون 
العالقات  وكذا  وعملهما  األمة  ومجلس  الوطني 
الوظيفية بينهما وبني احلكومة وكذ القانون الذي 

يحدد تشكيلة املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

وحول الهدف من اشتراط اخضاع  عرض النظام 
الداخلي لغرفة البرملان على املجلس الدستوري،  
ملبدأ مراقبة مطابقته  فقد أوضح احملاضر فهو 
ألحكام  مخالفته  عدم  ضمان  أجل  من  للدستور 
الدستور وبالتالي عدم جتاوزه للحدود املرسومة له 
أو االخالل بالتوازنات التي يضعها بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية. مضيفا أن النظام الداخلي 
من  جانب  ينظم  كونه  دستورية  أهمية  يكتسي 
أنه يبقى رغم ذلك  النظام السياسي للدولة، إال 
نظاما داخليا وأقل منزلة من الدستور والقوانني 
مكانة  فإن  ومنه  والعادية،  العضوية  بنوعيها 
القواعد  تدرج  سلم  يف  للبرملان  الداخلي  النظام 
الدستور  من  أدنى  مرتبة  يف  يكون  القانونية 
والقواعد، وعليه فإن النظام الداخلي ينتمي إلى 
الفئة القانونية املعروفة بالتدابير الداخلية أي أن 
صالحية القواعد التي سنها تقتصر على غرضها 

الداخلي.
تعهد  هو  الداخلي  النظام  أن  األخير  يف  مؤكدا 
عقد  وهو  الغرفة  نواب  أعضاء  جانب  من  ذاتي 
التي  البرملان  غرفة  يخص  الطرف  وحيد  خاص 
هيئات  من  ومكوناته  ألعضائه  وملزم  اعدته 
أن  مضمونه  يف  تعهد  البرملان  ويكون  وأجهزة. 
امتداد  أنه  كما   ، لها  وميتثل  أحكامه  يحترم 
للعمل  احلاكمة  والقواعد  الدستوري  لإلطار 
السياسي ككل ومن ثم فهو مرآة الفكر الدستوري 
والتوازنات السياسية التي وضعت فيه وهو أيضا 
خالصة التفاعل بني متطلبات التطوير وضرورة 
االستقرار يف عمل البرملان ألنه ذو طبيعة متحركة 
السياسية والدستورية مما  املتغيرات  يتفاعل مع 
يجعله مرنا قابل للتغيير والتعديل يف أي وقت وفق 

ارادة وضعه.

التحفظات 
التفسيرية

محاضرته  وخالل 
»النظام  حول 
اجلديد  الداخلي 
األمة  ملجلس 
والتعديل الدستوري 
لسنة 2016« أوضح 
لزهاري  الدكتور 
بوزيد، عضو مجلس 
األمة سابقا، أنه خالل التعديل الدستوري األخير 
لسنة 2016 قد جرت التعديالت الدستورية مهمة 
األمة،  ملجلس  بالنسبة  وخاصة  للبرملان  خاصة 
حيث أنه استفاد من حصة األسد يف التعديالت 
التي مست اختصاصه، حيث أنه ألول مرة أصبح 
يستقبل  وأن  يقترح  أن  السلطة يف  األمة  ملجلس 
مشاريع قوانني يف مواضيع ثالثة محددة، كما أنه 

له إمكانية القيام بالتعديالت.
غرفتي  تلزم  الدستور  من   132 املادة  أن  مضيفا 
بكل  وذلك  الداخلي،  نظامها  بوضع  البرملان 
استقاللية من حيث اإلعداد واملصادقة وبذلك ال 
الداخلي،  النظام  عملية وضع  للحكومة يف  دخل 

وأن الرقيب الوحيد هو املجلس الدستوري.
أدخل  قد  الدستور  املجلس  أي  األخير  هذا  وأن 
ألول مرة  ما يسمى مبفهوم التحفظات التفسيرية 
والتي أوضح أنه سيكون لها تأثير كبير يف الواقع 
التحفظات  تلك  عن  أمثلة  مقدما  العملي. 

الدستورية.
يف  باإلسراع  األمة  مجلس  األخير  يف  مطالبا 
أقرب  الداخلي يف  النظام  من   100 املادة  تعديل 

فرصة باعتبارها غير دستورية.
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رئيس مجلس األمة يستقبل وزير الشؤون 
الخارجية للمملكة العربية السعودية

استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة يوم الثالثاء 
9 ماي 2017، مبقر املجلس، وزير الشؤون اخلارجية للمملكة العربية 
احلرمني  خلادم  اخلاص  واملبعوث  اجلبير،  عادل  السيد  السعودية 
السيد  اجلمهورية  رئيس  إلى  موجهة  رسالة  سلمه  حيث  الشريفني، 

عبد العزيز بوتفليقة.
وتأكيد حرص  الثنائية األخوية،  العالقات  الطرفان  تناول  وباملناسبة 
املستمر،  واحلوار  التشاور  خالل  من  تعزيزها  على  البلدين  قيادتي 
والتعاون خدمة ملصالح  التنسيق  املزيد من  الزيارات لتحقيق  وتبادل 

الشعبني، كما مت تبادل وجهات النظر حول األوضاع يف املنطقة.

مبقـر   ،2017 جويلية   02 األحد  يـوم  واستقـبل 
رئيس  فريلنجهويسن،  رودني  السيد  املجلس، 
جلنة اإلعتمادات املالية مبجلس النواب األمريكي 

والوفد املرافق له.

الواليات  سفيرة  سعادة  بحضور  مت  الذي  اللقاء 
جوان  السيدة  باجلزائر  األمريكية  املتحدة 
بوالشيك  سمح باستعراض العالقات الثنائية بني 
العالقات  مستوي  إلى  بها  الرقي  وسبل  البلدين 

البرملانية.
االهتمام  ذات  القضايا  الطرفان  تناول  كما 
هذا  يف  اإلرهاب،  قضية  سيما  ال  املشترك، 
صالـح،  بـن  القادر  عبـد  السيد  أوضح  السياق 
وتوعية  اآلفة  هذه  ملعاجلة  اجلزائرية  املقاربة 
بسياسة  مذكًرا  للحدود،  العابر  بطابعها  العالم 
رئيس  فخامة  بها  بادر  التي  الوطنية  املصاحلة 

اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
فيما يخص الوضع يف ليبيا، وقف الطرفان على 
توافق الرؤى فيما يخص عودة االستتباب واألمن 
يف هذا البلد عن طريق تقريب وجهات النظر بني 

مختلف أطراف النزاع.
األمريكي  الكونغرس  وفد  رئيس  نّوه  جهته،  من 
السنوات  يف  اجلزائر  حققتها  التي  باإلجنازات 

يتعلق  فيما  سيما  ال  املجاالت،  كل  يف  األخيرة 
باحلريات الفردية وحرية الصحافة موضًحا بأن 
فيما يتعلق بالطابع العابر للحدود لإلرهاب فإن 
»الواليات املتحدة األمريكية قد حفظت الدرس«.

قضية تصفية االستعمار يف إفريقيا، مبنح الشعب 
كانت ضمن  املصير،  تقرير  الصحراوي حقه يف 
وفد  مع  بن صالح  القادر  عبد  السيد  محادثات 

أبدى  اخلصوص،  هذا  يف  األمريكي،  الكونغرس 
السيد رودني فريلنجهويسن، استعداد الكونغرس 
التعرف أكثر على  البرملانية ألجل  الوفود  تكثيف 

هذه القضية.
يف األخير تناول الطرفان سبل توسيع العالقات 
والتعليم  والتكوين  التربية  مجاالت  إلى  الثنائية 

العالي وكذا الفالحة.

بمجلس  األوروبية  الشؤون  لجنة  رئيس  نائب 
الشيوخ الفرنسي

سيمون  السيد  املجلس،  مبقر   ،2017 جويلية   06 اخلميس  يوم  واستقبل 
سيتور، نائب رئيس جلنة الشؤون األوروبية مبجلس الشيوخ الفرنسي.

خاصة  األوروبي،  واإلحتاد  اجلزائر  بني  العالقات  باستعراض  سمح  اللقاء 
على ضوء مراجعة هذا األخير لسياسته املتعلقة باجلوار وكذا ضرورة تقييم 
باتفاق  اخلاص  شقه  يف  سيما  ال  األوروبي  واإلحتاد  اجلزائر  بني  التبادل 

الشراكة.
أما فيما يخص اإلحتاد من أجل املتوسط فقد اتفق الطرفان على ضرورة 
القادر بن  الهيئة أكثر فاعلية. يف هذا السياق، أكد السيد عبد  جعل هذه 
صالح بأن هذه الهيئة لم تنجز إال مشروعني من أصل 46 مشروع مسجل 
لديها، منوًها باملقابل بجدوى ما يسمى احلوار 5+5 الذي يعتبر أكثر جناعًة، 

داعًيا إلى توسيعه إلى اجلانب البرملاني. 
اجلزائر  بني  العالقات  نوعية  على  الطرفان  أكد  الثنائي،  الصعيد  على 
مستويات  إلى  ودفعها  تعرفها  التي  الديناميكية  دعم  وإلى ضرورة  وفرنسا 

أسمى وأرقى.

الطرفان  جّدد  فقد  البلدين  برملاني  بني  التعاون  وبخصوص  األخير  يف 
حرصهما على توسيع التعاون يف إطار االتفاقيات املبرمة بني مجلس األمة 

ومجلس الشيوخ الفرنسي.

السيد رودني فريلنجهويسن، رئيس لجنة 
اإلعتمادات المالية بمجلس النواب األمريكي
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والهجرة  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  نائب 
بمجلس الشيوخ اإليطالي والوفد المرافق له

رئيس المجلس الوطني الصحراوي للجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية

واستقبل يوم األحد 9 جويلية 2017، السيد باولو 
الشؤون  جلنة  رئيس  نائب  سيناتور،  كورسيني، 
اإليطالي  الشيوخ  مبجلس  والهجرة  اخلارجية 

والوفد املرافق له.
اللقاء الذي مت بحضور سعادة سفير اجلمهورية 
سمح  فيرارا  باسكال  السيد  باجلزائر  اإليطالية 
التي  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  باستعراض 
الرؤى  وبتوافق  وااالستمرارية  باجلودة  تتسم 
واملوافق يف جل القضايا ذات االهتمام املشترك.

يف هذا السياق، نّوه السيد عبد القادر بن صالح، 
والداعم  املساند  اإليطالية،  احلكومة  مبوقف 
بالعشرية  يسمى  ما  خالل  اجلزائرية،  للحكومة 
وتوسيع  لتنويع  استعداد اجلزائر  مؤكًدا  السوداء 
»الرابح-  مبدأ  إطار  يف  البلدين  بني  العالقات 

رابح«.
على الصعيد العالقات بني برملاني البلدين، أعلن 
الطرفان استعدادهما على الرقي بها إلى مستوى 
طريق  عن  واالقتصادية  السياسية  العالقات 
وتنسيق  والزيارات  الوفود  تبادل  من  التكثيف 

املواقف يف احملافل البرملانية الدولية.
باولو كورسيني استعداد  السيد  أبدي  من جهته، 

فيما  املواقف  نفس  اجلزائر  تقاسم  التي  بالده 
املتوسط  دول  تعرفها  التي  باألزمات  يتعلق 
أي  عن  بعيًدا  حلها،  أجل  من  للتعاون  والساحل 
تدخل أجنبي وكذا معضلتي الهجرة غير الشرعية 

واجلرمية املنظمة.

السيد كورسيني، حّي اإلصالحات التي جاء بها 
يتعلق  فيما  خاصة  األخير  الدستوري  التعديل 
حقوق  تدعيم  الدميقراطية،  املمارسة  بتكريس 
اإلنسان وتعزيز مكانة اللغة األمازيغية يف املجتمع 

اجلزائري.

السفراء

واستقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح، رئيس مجـلس األمـة، يـوم األربعاء 
21 جوان 2017، مبقـر املجلس، السيد برنار إميي، سفير فرنسا باجلزائر 
الذي أدى له زيارة مجاملة على إثر انتهاء مهامه باجلزائر. وكان اللقاء فرصة 
استعرض فيها الطرفان العالقات الثنائية والديناميكية التي تطبعها، كما 
مت باملناسبة التطرق للتعاون املتعدد األشكال السيما يف اجلانب البرملاني 
حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه هذا التعاون من 
الشيوخ  ومجلس  األمة  مجلس  بني  التعاون  اتفاق  خالل جتسيد مضمون 

الفرنسي عبر احلوار وتبادل اخلبرات والزيارات.

فرنسا

كندا 
واستقـبل يـوم الثالثاء 18 جويلية  2017، مبقـر املجلس، السيدة إيزابيل روي، 
سفيرة كندا باجلزائر التي أدت له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامها ببالدنا.. 
وكان اللقاء فرصة الستعراض العالقات الثنائية وامللفات الهامة التي يحرص 
على  والعمل  اإلقتصادي،  املجال  ومنها  بشأنها  التعاون  تكثيف  على  البلدان 
االستفادة من اخلبرة الكندية لترقية نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.. 
كما أبرزت السيدة إيزابيل روي األهمية التي يكتسيها التعاون مع اجلزائر يف 
مجال مكافحة اإلرهاب واملكانة التي حتظى بها اجلالية اجلزائرية يف كندا.. 
من جهته أكد رئيس مجلس األمة أن اجلزائر تولي عناية خاصة للتعاون مع 
كندا كبلد صديق، وهي حريصة على الرفع من مستوى التعاون القائم وتوسيعه، 
وتسعى باستمرار إلى االستفادة من اخلبرات الكندية السيما يف امليدان التقني 
والتكنولوجي مبديا استعداد مجلس األمة للمساهمة يف تعزيز العالقات بني 
البلدين، من خالل التعاون البرملاني باعتباره رافدا ميكن أن يحقق إضافات 

هامة تساعد على التمكني لشراكة حقيقة ذات منافع متبادلة.

رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

واستقبل يوم األربعاء 20 سبتمبر 2017، مبقر املجلس، السيدة فافا سيد 
خلضر بن زروقي، رئيسة املجلس الوطني حلقوق اإلنسان وأعضاء مكتب 

املجلس.
اللقاء سمح باستعراض سبل التعاون، وتنسيق اجلهود واملواقف بني مجلس 
األمة، واملجلس الوطني حلقوق االنسان من أجل تكريس املبادئ التي جاء 
من  مببادرة  اإلنسان  حقوق  وترسيخ  حماية،  مجال  يف   2016 دستور  بها 

فخامة رئيس اجلمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
اخلاصة  باألهمية  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد  ذّكر  السياق،  هذا  ويف 
التي يوليها فخامة رئيس اجلمهورية لقضية حقوق اإلنسان، مثمنا مبادرته 
إلى  اإلنسان  بحقوق  تعني  كانت  التي  السابقة  اإلستشارية  اللجنة  بترقية 

مصاف مجلس وطني ذو طابع دستوري.
كما أكد الطرفان، على تنسيق املواقف فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان 
املسائل  هذه  تستعمل  أصبحت  التي  الدولية،  احملافل  بعض  يف  السيما 

ألغراض سياسية.

مبقر   ،2017 أوت   16 األربعاء  يـوم  واستقـبل، 
املجلس  رئيس  أدوه،  خاطري  السيد  املجلس، 
العربية  للجمهورية  الصحراوي  الوطني 

الصحراوية الدميقراطية والوفد املرافق له.
حمودي  بشرايا  السيد  بحضور  مت  الذي  اللقاء 
الصحراوية  العربية  اجلمهورية  سفير  بيون، 
باجلزائر، سمح بالتطرق إلى كيفيات وسبل تعزيز 
العالقات الثنائية خاصة على املستويني البرملاني 
والوسائل  األدوات  كل  وتوظيف  والتشريعي 

لتطويرها.
وقد مت خالل املقابلة استعراض املستجدات

والتحديات التي تعرفها القضية الصحراوية على 
بعد  املتحدة  واألمم  اإلفريقي  اإلحتاد  مستوي 
تعيني املبعوث األممي اجلديد للصحراء الغربية 
وعلى جميع األصعدة األخرى مبا يف ذلك أوضاع 
احملتلة  الصحراوية  األراضي  يف  الصحراويني 
الصحراوي  الشعب  ثروات  استنزاف  وتواصل 

بغير حق من طرف احملتل.
موقف  صالح  بن  القادر  عبد  السيد  جّدد  وقد 
اجلزائر الثابت الداعم حلق الشعب الصحراوي 
يف تقرير مصيره طبقاً للشرعية الدولية واملقررات 

األممية.
جتاه  اجلزائر  مبوقف  نّوه  أدوه،  خاطري  السيد 
الشكر  بخالص  متوجًها  الصحراوية  القضية 

فخامة  بقيادة  وشعًبا  دولًة  للجزائر  والتقدير 
رئيس اجلمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.

يف األخير مت االتفاق على تنظيم أيام دراسية برملانية ومحاضرات، من أجل 
ترقية ثقافة حقوق اإلنسان يف املجتمع اجلزائري، والتعريف باملبادئ التي جاء 

بها دستور 2016، وما تضمنه من قرارات لصالح املجتمع والفرد.
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استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح، رئيس مجـلس األمـة، يـوم األربعاء 6 
سبتمبر 2017، مبقـر املجلس، سعادة السيد غسان املعلم، سفير اجلمهورية 
اللبنانية باجلزائر الذي أّدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببالدنا 
.. وقد مت خالل اللقاء التطرق للعالقات الثنائية املتميزة والتنويه بالتعاون 
املثمر يف شتى املجاالت، كما كان فرصة الستعراض جوانب من األوضاع 

اخلاصة يف املنطقة وتأكيد حرص البلدين على عودة االستقرار إليها.

واستقبل يوم  اخلميس 21 سبتمبر 2017، السيدأيغور بيلياييف، السفير 
اجلديد لفيدرالية روسيا باجلزائر.

وقد مت خالل اللقاء التطرق للعالقات الثنائية التاريخية واملتميزة، وأهمية 
اتفاق الشراكة اإلستراتيجية املوقع بني رئيسي البلدين، كما تناول اجتماع 
شتى  يف  التعاون  وترقية  لتوسيع  آفاق  من  يفتحه  وما  املشتركة  اللجنة 
املجاالت، وحرص اجلانبان على تأكيد اإلرادة املشتركة لترجمة الصداقة 
التي جتمع الشعبني اجلزائري والروسي من خالل التواصل واحلوار بني 

املسؤولني وعبر تبادل الزيارات.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
والجالية الجزائرية في الخارج يستقبل، سعادة 
ميخاريس،  غونزاليز  خوسي  خوان  السيد 

سفير الواليات المتحدة المكسيكية بالجزائر
اخلارجية  الشؤون  جلنة  رئيس  العسكري،  الطيب  محمد  السيد  استقبل 
والتعاون الدولي واجلالية اجلزائرية يف اخلارج، يوم االثنني 19 جوان 2017 
مبقر املجلس، سعادة السيد خوان خوسي غونزاليز ميخاريس، سفير الواليات 

املتحدة املكسيكية باجلزائر.
يف  خاصة  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  استعراض  مت  اللقاء  هذا  خالل 
املجال البرملاني. اجلانبان بحثا أيضا السبل واآلليات الكفيلة لتوسيع الشراكة 

وكذا تطوير وترسيخ التشاور والتنسيق يف احملافل البرملانية الدولية.
على الصعيد الدولي مت تبادل اآلراء حول العديد من القضايا ذات االهتمام 
املشترك خاصة قضية تصفية االستعمار يف إفريقيا عن طريق تكريس حق 

الشعب الصحراوي يف تقرير مصيره طبقاً للشرعية الدولية.

استقباالت رؤساء اللجان 

ويوم  االثنني 18 سبتمبر 2017، مبقر املجلس، السيد راوولبارازاقا نافاس، 
سفير جمهورية كوبا باجلزائر الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه 
ببالدنا.. وقد مكن هذا اللقاء الطرفان من تناول العالقات الثنائية العريقة 
واملتميزة.. واستعراض محطات تاريخية هامة من تاريخ البلدين. كما مت 
التعاون وتأكيد احلرص على تعميقه وترقيته مبا يخدم  التطرق ملجاالت 

مصلحة الشعبني الصديقني.

صربيا
الثالثاء 19 سبتمبر 2017، مبقر املجلس، سفير صربيا  واستقبل يوم 
باجلزائر السيد الكسندر جونكوفيك، وخالل اللقاء.. تطرق اجلانبان 
الشعبان اجلزائري  يتقاسمها  التي  واملبادئ  العريقة  الثنائية  للعالقات 
االوقات  بينهما خاصة يف  املستمر  التضامن  ترجمها  والتي  والصربي 
الصعبة.. وتناول احلديث التعاون يف شتى املجاالت ال سيما تلك التي 
تعزيز  أهمية  على  التأكيد  مَتّ  كما  الفالحة،  ومنها  باألولوية  حتظى 

العالقات على املستوى البرملاني من خالل تبادل الزيارات.

واستقـبل يـوم األربعاء 19 جويلية  2017، مبقـر املجلس، السيد الكسندر 
زولوتوف، سفير روسيا باجلزائر الذي أدى له زيارة مجاملة على إثر انتهاء 
مهامه باجلزائر .. وقد مت خالل اللقاء التطرق للعالقات الثنائية املتميزة، 
فرصة  وكان  املجاالت،  شتى  يف  القائم  التعاون  من  جوانب  واستعراض 
جدد فيها الطرفان احلرص على تطويره وتعزيزه تكريسا التفاق الشراكة 

اإلستراتيجية املوقع بني البلدين.
كما مت باملناسبة التطرق للتعاون البرملاني واألهمية التي يكتسيها وضرورة 

العمل من أجل تفعيله من خالل احلوار والتشاور وتبادل الزيارات.

فرنسا روسيا

واستقـبل يـوم االثنني 24 جويلية  2017، مبقـر املجلس، السيد سانتياغو 
كاباناس، سفير إسبانيا اجلديد باجلزائر.

من  العديد  يف  التعاون  من  جوانب  استعراض  اللقاء  هذا  خالل  مت  وقد 
أبدى  وباملناسبة  وتعميقه،  لتوسيعه  البلدين  املتاحة يف  والفرص  املجاالت 
الطرفان ارتياحهما ملا وصلت إليه العالقات الثنائية املتميزة والديناميكية 
التي تشهدها، وأكد حرصهما على الدفع بها إلى األفضل، كما مت التنويه 
للمصالح  ترقيته خدمة  والتأكيد على ضرورة  البرملاني،  التعاون  مبستوى 

املشتركة للبلدين والشعبني الصديقني.

 لبنان  إسبانيا 

كزافييه  السيد  املجلس،  2017، مبقـر  جويلية   25 الثالثاء  يـوم  واستقـبل 
دريانكورت، سعادة سفير فرنسا اجلديد باجلزائر.

اللقاء سمح باستعراض راهن العالقات الثنائية التي بلغت مستويات متقدمة 
منذ التوقيع على اتفاقية التعاون اإلستراتيجي بني البلدين سنة 2012.

كما مت التطرق إلى السبل الكفيلة باحلفاظ على هذا املنحى يف التعاون 
املشترك وتدعيمه عن طريق جتسيد مشاريع يف كل املجاالت خدمًة ملصلحة 

الشعبني والبلدين وعدم حصره يف املجالني التجاري واالقتصادي.
تبادل  طريق  عن  البرملاني  التعاون  تطوير  على  حرصهما  أبديا  الطرفان 
اخلبرات والوفود خاصة يف إطار بروتوكول التعاون املبرم بني مجلس األمة 

ومجلس الشيوخ الفرنسي.

روسياكوبا
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السيد الرئيس،

أيتها السيدات، أيها السادة،

املنطقة  يف  املستدامة  والتنمية  الشامل  والنمو  التشغيل  إن 
األورومتوسطية املعروض علينا اليوم يكتسي أهمية بالغة، كونه 
ويف  علينا  نفسها  تفرض  التي  الراهنة  التحديات  أحد  ميثل 

فضائنا األورومتوسطي...

بكل  املستدامة  التنمية  مسألة  تعتبر  املجال  هذا  يف  واجلزائر 
األوضاع  وحتسني  والتشغيل  النمو  متطلبات  من  بها  يتصل  ما 
نطاق  يف  الصدارة  حتتل  مسائل  تعتبرها  نقول  االجتماعية، 

ترتيب أولويات سياستها الوطنية.

كما اعتبرتها أيًضا من أولوياتها وفق ما يتطابق مع التزاماتها 
يتصل  ما  أو  للتنمية  األلفية  بأهداف  يتصل  ما  سواء  الدولية، 
بوضوح  معاينته  ميكن  ما  ذلك  املستدامة...  التنمية  بأهداف 
يف  كبيرة  بفعالية  شاركت  حينما  املتميزة  جهودها  خالل  من 
املناخية،  التغيرات  حول  باريس  اتفاق  إعداد  ويف  املفاوضات 
القارة  عالوة على دورها الفعال يف وضع أجندة 2063 لتنمية 

اإلفريقية...

وهي لذلك انتهجت سياسة تنموية طموحة ترجمتها يف تدابير 
نذكر منها:

مخططاتها  يف  جسدتها  جريئة  تنموية  سياسات  اعتمادها   -
التنموية...

- تبنيها إلجراءات وحتفيزات فعالة يف العديد من مجاالت التنمية 
غايتها تشجيع األنشطة اإلنتاجية وتوسيع البُنَى التحتية.

وعلى الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة الناجمة عن تراجع 
أسعار النفط، فقد حافظت اجلزائر على نهجها التنموي والذي 
من شأنه اإلسهام يف إنعاش عديد القطاعات املنتجة على غرار 

الفالحة والصناعة والسياحة وكذلك التنمية االجتماعية.

- كما اهتمت مبعضلة الشغل ومكافحة البطالة بحيث خفضتها 
إلى نسبة %9، وأعطت الشباب عناية خاصة من أجل إدماجهم 
»)احملتمل(«  التأثير  وبقصد حتصينهم ضد  العملية  احلياة  يف 
للتيارات املتطرفة... وهي يف ذلك وضعت عدة آليات من شأنها 
الوطني  الصندوق  بينها  من  للشباب  املهني  االندماج  تشجيع 

للتأمني عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

- إن التشغيل والنمو والتنمية املستدامة تعد أولوية ومسؤولية 
إلى  حتتاج  لكنها  األولى  بالدرجة  الوطنية  حكوماتنا  تتوالها 
مرافقة ودعم شركائنا يف الضفة املقابلة كون هذه املجاالت تعد 
ليس فقط  واالستقرار  للسلم  معززة  توفرها( عوامل  )يف حال 

لبلدان جنوب املتوسط وشرقه وإمنا لكافة دول املنطقة.

وحسًنا فعلت جمعيتنا البرملانية عندما اختارت يف جدول أعمالها 
هذه املرة عنوان كذلك الذي نعتمده للدراسة يف هذا اللقاء وهو 
موضوع يدعونا إلى تكثيف حوارنا وصوالً إلى تعميق التعاون ما 

بني دول ضفتي املتوسط وتنويع مجاالته. أملنا كبير يف أن نتوج 
لقاءنا هذا بتوصيات يف مستوى تطلعات شعوبنا.

... سيَّما وأن عوامل محفزة عديدة يُوفرها واقع بلداننا، والذي 
يتمثل يف القرب اجلغرايف والتاريخ املشترك والتبادالت البشرية 
والعالقات االقتصادية، وكذا اإلرادة السياسية املشتركة املتوفرة 

لدى بلداننا...

... ومن باب اإلدراك بواقعنا نقول أن هذه الغايات تبقى صعبة 
التحقيق ما لم نَْضَمن لها أجواء الثقة وما لم نوفر لها مناخها 

املساعد، والذي يأتي التعاون يف املجال األمني يف مقدمته.

ومن حسن احلظ أن تزايد اإلحساس بخطورة التهديدات األمنية 
يف الفضاء األورواملتوسطي أصبح يشكل قناعة مشتركة من شأنها 
الدفع بالتنسيق والتعاون اجلاد بني ضفتي فضائنا املتوسطي يف 
هذا املجال إلى أعلى مستوياته وصوالً إلى ِاستئصال اإلرهاب 

الذي يُعُدّ بالواقع مسؤولية مشتركة نتوالها جميًعا...

إن كالمي، سيداتي سادتي، هذا ينبع بالواقع من جتربة بالدي 
وبقدراتها  لوحدها  لها  ومحاربتها  اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف 

الذاتية، وبكل ما دفعته من ثمن باهظ بشرًيا ومادًيا فيه...

إرساء  ضرورة  على  ونلح  ندعو  األمس  مثل  اليوم  فإننا  لذلك 
قواعد تعاون أوسع يف إطار اإلستراتيجية العاملية لألمم املتحدة 
أساسي  شرط  هو  األمن  ألن  واجلهوية،  اإلقليمية  واآلليات 

لتحقيق االستقرار وأيضا لتحقيق التنمية...

تكثيف  إلى  أيًضا  اجلزائر  تدعو  القناعات  هذه  من  منطلقة 
اجلهود من أجل إيجاد احللول السياسية لألزمات التي تعرفها 
تتوقف  حتى  وليبيا  واليمن  كسوريا  املتوسطية  بلداننا  عديد 

الفتنة الدموية فيها...

وإننا باملناسبة ذاتها نوجه نداًء صادًقا إلى جمعيتنا املتوسطية 
لبذل مزيد من اجلهد والدعم لتمكني الشعب الفلسطيني من نيل 
القدس  حقوقه املشروعة يف تأسيس دولته املستقلة عاصمتها 
إسرائيل  تزال  ال  التي  االستيطان  سياسة  وإيقاف  الشريف، 

متارسها يف األراضي احملتلة.

السيدات الفضليات والسادة األفاضل،

ختاًما أقول أن األوضاع الراهنة إقليميا ودوليا سيما ما نشاهده 
من توترات ونزاعات وما تترجمه من حتديات ورهانات، يفرض 
مبادئ  وترسيخ  احلوار  وتعميق  التنسيق  مضاعفة  اليوم  علينا 
والدميقراطية ويف ظل  التضامن بني شعوبنا، يف كنف احلرية 

األمن واالستقرار والتنمية املستدامة التي ننشدها كلنا.

كلمة شكر وعرفان لألصدقاء اإليطاليني على كل ما قاموا به من 
جهد حلسن استقبالنا وتنظيم لقاءنا هذا.

كلمة  السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس 
برلمانات  لرؤساء  الرابعة  القمة  في  األمة 

الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط
السيد عبد القادر بن صالح، 
رئيس مجلس األمة يشارك 
في أشغال المؤتمر الرابع 
لرؤساء برلمانات الجمعية 
البرلمانية لإلتحاد من أجل 

المتوسط

مجلس  رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد  شارك  
املؤمتر  أشغال  يف   ،2017 ماي    13 و   12 يومي  األمة، 
الرابع لرؤساء برملانات اجلمعية البرملانية لإلحتاد من 
أجل املتوسط  )AP-UPM(، التي إحتضنتها العاصمة 
التنمية   « ملوضوع  خصصت  التي  و  روما.  اإليطالية 
األبيض  بالبحر  اجلديدة  العمل  وفرص  املستدامة 
بوفد  مرفوقًا  كان   األمة  مجلس  رئيس  املتوسط«. 

برملاني رفيع املستوي. 

- السيد رئيس مجلس الوزراء للجمهورية اإليطالية،
- السيد رئيس مجلس الشيوخ للجمهورية اإليطالية،

- السيدة رئيسة مجلس النواب اإليطالي،
- السيدات والسادة رؤساء البرملانات والوفود،

- السيدات الفضليات، السادة األفاضل، 
يُعد هذا اللقاء مبادرة موفقة تهدف إلى جمع رؤساء البرملانات الوطنية 
أجل  من  الرابعة،  للمرة  املتوسط  أجل  من  لالحتاد  البرملانية  للجمعية 
البحث يف كيفية حتقيق أهداف االحتاد من أجل املتوسط واحلوار حول 

آفاقه املستقبلية مبا يخدم تطلعات شعوب منطقتنا...

لها  خاصة  وإقليمية  دولية  أوضاع  ظل  يف  املرة  هذه  يأتي  لقاء  وهو 
انعكاساتها املباشرة على الفضاء األورومتوسطي.

االجتماع يأتي حتت شعار التشغيل، »النمو الشامل والتنمية املستدامة 
يف املنطقة األورومتوسطية« وهو عنوان يلخص بالواقع واحًدا من أهم 
انشغاالت شعوبنا، مما يعطي لقاءنا األهمية واخلصوصية، خاصة يف 
منطقتنا  على  تداعياتها  وتكاثر  الرهانات  وتعدد  التحديات  تزايد  ظل 
املتوسطية. وهو ما يستوجب يف هذا الظرف حتديًدا مضاعفة اجلهد 
املشترك لتحقيق تطلعات شعوبها إلى مزيد من األمن السلم واالستقرار 

وحتقيق التنمية املتوازنة والعادلة بني ضفتي فضائنا املتوسطي.

السيد الرئيس،

أيتها السيدات، أيها السادة،

إطار  يف  الشعبي  البعد  جتسد  برملانية  هيئات  يف  أعضاء  باعتبارنا 
اجلمعية البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط، نحن معنيون بكل ما من 
شأنه حتقيق املصالح العليا لشعوبنا ومطالبون بنفس الوقت بالعمل على 
تفعيل كافة اآلليات التي مًعا أنشئناها، ملواجهة التحديات التي أفرزتها 
وتفرزها التغيرات اإلقليمية والدولية الراهنة والتعريف بالوقت ذاته بكل 
ما تقوم به دولنا من جهود وتتخذه من إجراءات »إيجابية« ملواجهة هذه 

التحديات املفروضة علينا وما حتققه من مكاسب لصالح شعوبنا.

بأن  سادتي،  سيداتي  علًما،  إحاطتكم  بودي  حتديًدا،  الباب  هذا  ويف 
اجلزائر أجرت بنجاح انتخابات برملانية مؤخًرا، جددت مبوجبها تشكيلة 

غرفتها البرملانية األولى.

وقد جرت هذه االنتخابات يف ظل أجواء دميقراطية شفافة وبحضور 
يف  الدميقراطية  املمارسة  واقع  بوضوح  تَرجمت  دوليني.  مراقبني 
واالجتماعي  واملؤسساتي  السياسي  االستقرار  حقيقة  وأّكدت  بالدنا 

واالقتصادي فيها...

- أهمية هذه االنتخابات برزت خاصة من كونها أول استحقاق انتخابي 
املكاسب  مزيًدا من  الذي جسد  الدستوري اجلديد  التعديل  بعد  يأتي 
واملمارسة  احلريات  فضاء  توسيع  مجال  يف  للجزائريني  الدميقراطية 

الدميقراطية واحَلْوكمة.

الناجمة عن  السياسية  الديناميكية  أجواء  انتخابات جرت يف ظل   ...
اإلصالحات التي انتهجها رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، 

والتي شملت كافة املجاالت.

الإح�سا�س بخطورة التهديدات الأمنية.. اأ�سبح ي�سكل قناعة م�سرتكة

الديبلوماسية البرلمانية.. حضور الفت وصوت مسموع الديبلوماسية  مجال  في  المجلس  نشاطات  لكثافة  نظرا 
بعض  أن  يالحظ  فالقارئ  بعضها..  نشر  تأجيل  تم  البرلمانية، 
هذه النشاطات يعود إلى شهر ماي بسبب أن حجم الصفحات 

المعتمد إلصدار المجلة لم يستوعب مجمل تلك النشاطات.

مالحظة
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استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة، يوم االثنني 22 
ماي 2017، مبقر املجلس السيد دارو سافيغنسوارن، رئيس مجلس الشيوخ 

ململكة ماليزيا االحتادية والوفد املرافق له.
اللقاء سمح  بالتطرق إلى العالقات الثنائية بني البلدين عامة، والبرملانية 
خاصة مع التأكيد على ضرورة تنسيق املواقف يف احملافل البرملانية الدولية. 

كما مت التطرق إلى املسائل ذات االهتمام املشترك و كذا القضايا االقليمية 
واالوضاع يف دول املغرب العربي و الساحل.

بعد هذا اللقاء أشرف السيدان عبد القادر بن صالح وفينيسواران ساناسي 
على تنصيب مجموعة الصداقة البرملانية بني مجلس األمة ومجلس الشيوخ 

املاليزي كلبنة أولى يف مسار تعميق التعاون وتبادل اخلبرات بني الغرفتني

رئيس المجلس 
يتحادث مع رئيسة 

غرفة النواب 
االيطالية

حتادث السيد عبد القادر بن صالح 
اجلمعة  يوم  األمة  مجلس  رئيس 
االيطالية  بالعاصمة   2017 ماي   12
اجلمعية  أشغال  هامش  على  روما 
البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط 
االيطالية  النواب  غرفة  رئيسة  مع 

السيدة لورا بولدريني.
اللقاء سمح بتناول حاضر العالقات 
تطويرها  وسبل  البلدين  برملاني  بني 
ذات  القضايا  إلى  التطرق  مت  كما 
املستويني  على  املشترك  االهتمام 

اإلقليمي والدولي.

..ومع رئيس مجلس 
الشيوخ االيطالي 

كما حتادث مع رئيس مجلس الشيوخ 
االيطالي السيد بييترو غراسو.

وجهات  بتبادل  سمح  اللقاء 
من  الرفع  إمكانيات  حول  النظر 
بني  والتنسيق  التعاون  مستوى 
عديد  حول  وكذا  البلدين  برملاني 
املشترك  االهتمام  ذات  القضايا 
والتحديات التي تواجه دول املنطقة 

االورومتوسطية.
االيطالي  الشيوخ  مجلس  رئيس 
بنجاح  اجلزائر  باملناسبة  هنأ 
ماي   04 لـ  التشريعية  االنتخابات 
سياق  يف  جاءت  والتي   2017
االخيرة  الدستورية  التعديالت 
واصفا اياها بانها فتحت افاقا امام 
الدميقراطي  البناء  وترسيخ  تعزيز 

واحلريات يف اجلزائر.

على هامش الزيـــارة 
بدعوة من السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة، قام 
لمملكة  الشيوخ  مجلس  رئيس  سافيغنسوارن،  دارو  السيد 
ماليزيا بزيارة إلى الجزائر دامت أربعة أيام )04( من 20 إلى 24 

ماي 2017، التقى خاللها عددًا من المسؤولين.

..ويتحادث مع رئيس البرلمان األوروبي
والتقى مع رئيس البرملان األوروبي انطونيو تاجاني.

العالقات  باستعراض  سمح  بروما  اجلزائر  سفير  بحضور  مت  الذي  اللقاء 
الثنائية بني البرملانني وسبل الرقي بها إلى مستويات أفضل. كما مت تبادل 

املشترك.  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  املسائل  حول  النظر  وجهات 
الطرفان اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق على مستوى احملافل البرملانية 
والتكثيف من تبادل الوفود واخلبرات. يف هذا السياق وعد السيد تاجاني 

بزيارة اجلزائر يف األشهر القليلة القادمة.

رئي�س جمل�س ال�سيوخ ململكة ماليزيا يف اجلزائر
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الور�سة التدريبية الرابعة 
حول »الزواج والأ�سرة يف 

املنطقة العربية«
شارك السيد عبد املجيد طقيش، 

عضو مجلس األمة، نائب رئيس 
منتدى البرملانيني العرب للسكان 

والتنمية، يف الورشة التدريبية 
الرابعة حول »الزواج واألسرة يف 
املنطقة العربية«، والتي نظمتها 
جامعة الدول العربية بالتنسيق 

والتعاون مع األمانة العامة ملنتدى 
البرملانيني العرب للسكان والتنمية 

وكذا األمم املتحدة للسكان، 
وذلك يومي 10 و11 جويلية 2017 

بالقاهرة )مصر(
كان هدف هذه الورشة تزويد 

البرملانيني باملعارف، وإطالعهم 
على املواثيق الدولية ذات العالقة 
بقضايا األسرة والزواج لتمكينهم 

من: 
• مراجعة التشريعات الوطنية 
ملواجهة التحديات السياسية 

واالقتصادية والثقافية يف مجال 
تعزيز قدرات مؤسسة الزواج 

واألسرة،
• مراجعة التشريعات والقوانني 

التي تخول الدول إعداد سياسات 
وإستراجتيات للحفاظ على قيم 

األسرة ومؤسسة الزواج

الربملان العربي
شارك وفد برملاني عن مجلس 
األمة، يف اجتماعات اجللسة 

السادسة لدور االنعقاد األول من 
الفصل التشريعي الثاني للبرملان 

العربي، وذلك خالل الفترة املمتدة 
من 03 إلى 05 جويلية 2017 

بالقاهرة
)جمهورية مصر العربية(

تشكل الوفد البرملاني من 
السيدين:

• - عبد الكرمي قريشي، عضو 
مجلس األمة، عضو البرملان 

العربي.
• - عزيز بزاز، عضو مجلس األمة، 

عضو البرملان العربي.
وقد تضمن جدول األعمال، 
إضافة إلى اجللسة العامة 

واجتماعات اللجان الدائمة، انعقاد 
إجتماعات اللجان الفرعية، منها 

اللجنة الفرعية املعنية بدراسة 
مبادرة رفض ربط العنف واإلرهاب 

بالدين اإلسالمي، وكذا االجتماع 
الثاني عشر ملكتب البرملان العربي.

الربملان الإفريقي

شارك السيد محمد الطيب العسكري، 
عضو مجلس األمة، عضو البرملان 
اإلفريقي ضمن بعثة جلنة اإلحتاد 

اإلفريقي ملالحظة االنتخابات يف مملكة 
اللوسوتو والتي نظمت يوم 03 جوان 

2017، وذلك خالل الفترة املمتدة مابني 
29 ماي إلى 08 جوان 2017.

اأ�سغال املرحلة الثالثة للدورة العادية 
ملجل�س  الربملانية  للجمعية   2017

اأوروبا

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف 
أشغال املرحلة الثالثة للدورة العادية 2017 

للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا، ذلك  
خالل الفترة مابني 26 و30 جوان 2017 

بستراسبورغ )فرنسا(.
وقد تكون الوفد من السادة:

• رشيد بوغربال، عضو مجلس األمة
• يوسف بوتخيل، عضو مجلس األمة

وقد تضمن جدول أعمال الدورة دراسة 
عدة مواضيع منها:

• الرقابة البرملانية والفساد: تعاون 
البرملانات

• رد الفعل األوروبي حول هجرة العبور عبر 
املتوسط، وانعكاسه على حقوق اإلنسان

• إدماج الالجئني
جذير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك 

بصفة منتظمة يف اجتماعات اجلمعية 
البرملانية ملجلس أوروبا، وذلك بصفة 

»مدعو«.

الدورة ال�سنوية 26 للجمعية الربملانية 
ملنظمة الأمن والتعاون باأوروبا

يف  األمة،  مجلس  عن  برملاني  وفد  شارك 
للجمعية   26 السنوية  الدورة  اجتماعات 
بأوروبا،  والتعاون  األمن  ملنظمة  البرملانية 
والتي انعقدت من 05 إلى 09 جويلية 2017 

بالعاصمة البيالروسية مينسك. 
تكون الوفد البرملاني من السيدين:

مجلس  رئيس  نائب  طوافشية،  زبير   -
األمة.

األمة،  مجلس  عضو  جيار،  الهاشمي   -
رئيس املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي.

وقد تدارس املشاركون العديد من املواضيع 
يف إطار موضوع رئيس للدورة حول »تعزيز 
السالم  أجل  من  والتعاون  املتبادلة  الثقة 
واالزدهار يف فضاء منظمة األمن والتعاون 

بأوروبا« 
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك 
اجلمعية  اجتماعات  يف  منتظمة  بصفة 
بأوروبا  والتعاون  األمن  ملنظمة  البرملانية 

ويجوز على صفة شريك يف التعاون.

الدورة العادية الرابعة من الف�سل الت�سريعي 
الرابع للربملان الإفريقي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف أشغال 
الدورة العادية الرابعة من الفصل التشريعي 

الرابع للبرملان اإلفريقي، والتي ستعقد مبدينة 
جوهانسبورغ )جنوب إفريقيا( خالل الفترة املمتدة 

من  8 إلى 19 ماي 2017.
وقد تكون الوفد من السادة:

• محمد الطيب العسكري، رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية، والتعاون الدولي واجلالية اجلزائرية يف 

اخلارج مبجلس األمة، عضو البرملان اإلفريقي.
• محمد زوبيري، رئيس املجموعة البرملانية حلزب 

جبهة التحرير الوطني مبجلس األمة، عضو البرملان 
اإلفريقي.

ويتضمن برنامج الدورة، اجتماعات اللجان 
الدائمة ملناقشة مشاريع التوصيات والتقارير وكذا 

االجتماع املشترك للمكتب مع مكاتب البرملان 
اإلفريقي.

القاء الت�ساوري الثامن لرابطة جمال�س 
ال�سيوخ وال�سورى واملجال�س املماثلة  يف 

اإفريقيا والعامل العربي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف القاء 
التشاوري الثامن لرابطة مجالس الشيوخ والشورى 

واملجالس املماثلة يف إفريقيا والعالم العربي، 
واملنظم من طرف الرابطة بالتعاون مع املجلس 

الفيدرالي األثيوبي وذلك يومي 20 و21 ماي 
2017 بأديس أبابا ) إثيوبيا(.

تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من:
• السيد حوباد بوحفص، نائب رئيس مجلس األمة، 

رئيس الوفد
• السيدة لويزة شاشوة، عضو مجلس األمة

• السيد محمد الواد، عضو مجلس األمة
• السيد الطيب جبار، عضو مجلس األمة

• السيد محمد خليفة، عضو مجلس األمة.
وقد تضمن جدول أعمال االجتماع دراسة احملاور 

التالية:
• دور الهيئة التشريعية يف تعزيز احلكم الراشد

• دور الهيئة التشريعية يف مكافحة اإلرهاب وتعزيز 
ثقافة السالم

• إسهامات الهيئة التشريعية يف تعزيز التنمية 
املستدامة.

الربملان العربي
شارك السيد عبد الكرمي قريشي، عضو مجلس األمة، عضو 

البرملان العربي ضمن وفد عن البرملان العربي، يف اجتماع للتشاور 
وتبادل اآلراء حول تعزيز التعاون البرملاني العربي، املنعقد خالل 

الفترة املمتدة من 22 إلى 24 ماي 2017 مبملكة البحرين.

منتدى الربملانيني العرب لل�سكان والتنمية
يشارك السيد عبد املجيد طقيش، عضو مجلس األمة، نائب 
رئيس منتدى البرملانيني العرب للسكان والتنمية، يف الورشة 

التوعوية الثانية حول دور البرملانيني يف تأطير املؤشرات 
السكانية لتحقيق التنمية املستدامة، وإعتماد موازنات للتنمية 

السكانية، والتي تنظمها إدارة البحوث والدراسات السكانية 
)جامعة الدول العربية( بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة 
للسكان، وذلك يومي 23 و24 ماي 2017 يف مقر األمانة 

العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة 
)جمهورية مصر العربية(
وتهدف هذه الورشة إلى:

• رفع مستوى الوعي لدى البرملانيني، وتزويدهم باملعارف 
األساسية لصياغة وإعتماد تشريعات تهدف إلى التنمية 

السكانية
• توضيح أهم املعارف يف شأن اعتماد مؤشرات التنمية السكانية 

• تبادل اخلبرات حول القوانني والتشريعات املنظمة للشؤون 
املالية 

• تعزيز قدرات البرملانني وفق منهج علمي ومهني لسبل إعداد 
تشريعات ترسيخ االعتماد على مؤشرات التنمية املستدامة.

املوؤمتر الدويل حول الرتبية البيئية
شاركت السيدة رفيقة قصري، نائب رئيس مجلس األمة، 

يف الطبعة الثامنة للمؤمتر الدولي  NEVSKY  حول التربية 
البيئية، والذي نظمه املجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية 

الروسية، بالتعاون مع وزارة املوارد الطبيعية والبيئة الروسية، 
وذلك يومي 25 و26 ماي 2017 يف مدينة سانت بيترسبورغ 

)روسيا(.            
• وقد كان الهدف من املؤمتر هو إقامة حوار عميق وتبادل 

اخلبرات والتجارب يف ميدان التربية البيئية، حيث تضمن 
جدول أعماله دراسة عدة محاور منها:

• اإلطار احلديث للتربية البيئية: التحديات ومجاالت التطور،
• احمليط النظيف حماية للصحة

• حتسني نظام معاجلة النفايات: نحو فتح حوار بني رجال 
األعمال واحلكومات

• االبتكار وعلم البيئة.

الدورة الربيعية للجمعية الربملانية ملنظمة حلف �سمال 
الأطل�سي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف الدورة الربيعية 
للجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال األطلسي، وذلك خالل 

الفترة املمتدة من 26 إلى 29 ماي 2017 بالعاصمة اجلورجية 
تيبليسي.

تشكل الوفد البرملاني من:
• السيد عبد القادر كمون، عضو مجلس األمة

• السيد مصطفى جغدالي، عضو مجلس األمة.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة اجتماعات اللجان الدائمة 

وكذا املجموعات السياسية للجمعية.
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك بانتظام يف 

اجتماعات اجلمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال األطلسي 
بصفته عضو شريك متوسطي.

املوؤمتر العا�سر لرابطة جمال�س ال�سيوخ وال�سورى واملجال�س 
املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف أشغال املؤمتر العاشر لرابطة 
مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة يف إفريقيا والعالم العربي، 

والذي نظمته الرابطة بالتعاون مع مجلس املستشارين املغربي وذلك 
يومي 20 و21 سبتمبر 2017 بالرباط

)املغرب(.
تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من:

• السيد حوباد بوحفص، نائب رئيس مجلس األمة، رئيس الوفد،
• السيد محمد الطيب العسكري، رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 

والتعاون الدولي واجلالية اجلزائرية باخلارج
• السيدة لويزة شاشوة، عضو مجلس األمة
• السيد الطيب جبار، عضو مجلس األمة

• السيد محمد قطشه، عضو مجلس األمة.
وقد تضمن جدول أعمال املؤمتر عدة بنود منها:

• دراسة موازنة الرابطة ومتابعة تنفيذ قراراتها، وكذا اجتماعات 
اللجان املتمثلة يف اللجنة واإلدارية، جلنة التعاون االقتصادي بني 
إفريقيا والعالم العربي، جلنة السالم وحل النزاعات يف إفريقيا 

والعالم العربي.

الجتماع الربملاين حول  »جعل التجارة من�سفة: م�ساهمة 
الربملانات«

البرملاني  االجتماع  أشغال  يف  األمة  مجلس  عن  برملاني  وفد  شارك 
املوسوم بـ »جعل التجارة منصفة: مساهمة البرملانات«، مبناسبة انعقاد 
من  واملنظم  العاملية،  التجارة  ملنظمة   2017 العمومي  السنوي  املنتدى 
طرف اإلحتاد البرملاني الدولي، خالل الفترة املمتدة  من 26 إلى 28 

سبتمبر 2017،    بجنيف )سويسرا(.
وقد تشكل الوفد من السيدين: • عبد القادر شنيني، عضو مجلس األمة  

• فاحت قيرواني، عضو مجلس األمة
هامش  على  منتظمة  بصفة  تنظم  البرملانية  الدورات  هذه  فإن  للعلم 
طرف  من  العاملية  التجارة  ملنظمة  السنوي  العمومي  املنتدى  أشغال 

اإلحتاد البرملاني الدولي بالتعاون والتنسيق مع البرملان األوروبي.
وأن الهدف من هذه الدورة هو إعطاء البرملانيني فرصة للتفكير والنقاش 
يف  املتاحة  املبادرات  لدعم  البرملاني  الدور  حول  االقتراحات  وتقدمي 
مجال التجارة العادلة، وجتارة مستدامة مبا يتماشى وأهداف التنمية 

املستدامة.

منتدى جهوي حول تعزيز قدرات متابعة 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

شارك السيد عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس 
األمة، يف منتدى جهوي حول تعزيز قدرات متابعة 
نظمه  الذي  املستدامة،  التنمية  أهداف  حتقيق 
مكتبه  مع  بالتعاون  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق 
املتحدة  األمم  وبرنامج  العربية،  للدول  اإلقليمي 
 2017 جويلية  و19   18 يومي  وذلك  اإلمنائي، 

بالعاصمة األردنية عمان.
وقد كان الهدف من هذا املنتدى هو:

استعراض نتائج املؤمتر الدولي للسكان والتنمية   •
يف البلدان العربية

)إعالن القاهرة 2013(.
• تعزيز فهم أهداف التنمية املستدامة ذات األولوية، 
مبا يف ذلك املؤشرات التي وضعها املؤمتر الدولي 
للسكان والتنمية، وتكييف استخدامها على الصعيد 

الوطني.
• دراسة الترتيبات واألدوات املؤسسية لتنفيذ ورصد 
والتي  األولوية،  ذات  املستدامة  التنمية  أهداف 

وضعها املؤمتر الدولي للسكان والتنمية.
• االتفاق على جدول زمني و خطة عمل.

 اجتماع للربملانيني العرب والآ�سيويني 
لل�سكان والتنمية

مجلس  عضو  طقيش،  املجيد  عبد  السيد  شارك 
األمة، نائب رئيس منتدى البرملانيني العرب للسكان 
للبرملانيني  للدراسة  وزيارة  اجتماع  يف  والتنمية، 
نظمها  الذي  والتنمية.  للسكان  واآلسيويني  العرب 
مع  والتعاون  بالتنسيق  للسكان،  الياباني  الصندوق 
للسكان  العرب  البرملانني  ملنتدى  العامة  األمانة 
والتنمية، وكذا صندوق األمم املتحدة للسكان، وذلك 
بالعاصمة  جويلية،  و20   18 بني  ما  الفترة  خالل 

األردنية عّمان.
محاور  عدة  دراسة  األعمال  جدول  تضمن  وقد 

منها:
لألشخاص  الداخلي  التنقل  الشباب،  الالجئون   •

والهجرة.
• التحديات واإلجنازات يف مجال احملاسبة والشفافية 

واحلكم الراشد: مشاركة التجربة اإلفريقية.
• دور البرملانيني يف أجندة 2030 للتنمية املستدامة.

مؤسسة  إلى  زيارة  تنظيم  البرنامج  تضمن  كما   
األراضي املقدسة للصم مبدينة السلط األردنية.

الدورة 70 للجنة التنفيذية لالإحتاد 
الربملاين الإفريقي

أشغال  يف  األمة  مجلس  عن  برملاني  وفد  شارك 
البرملاني  لإلحتاد  التنفيذية  للجنة   70 الدورة 
بالعاصمة  جويلية  و21   20 يومي  وذلك  اإلفريقي 

املغربية الرباط.
وقد تكون الوفد من السيدة والسيد:

• السعيد كاشا، املراقب البرملاني ملجلس األمة، عضو 
اللجنة التنفيذية لإلحتاد البرملاني اإلفريقي.

• عائشة باركي، عضو مجلس األمة.
وناقش املشاركون عدة بنود منها:

• تنفيذ توصيات وقرارات املؤمتر 39
املراجع  اخلتامي  املالي  احلساب  على  املصادقة   •

لسنة 2016
• اقتراح مواضيع للمؤمتر القادم. 

املوؤمتر اجلهوي لل�سباب الربملانيني يف افريقيا

شارك وفد برملاني مشترك يف فعاليات املؤمتر اجلهوي للشباب 
البرملانيني يف إفريقيا حول موضوع: »متكني الشباب: تعزيز املشاركة 

السياسية لبناء مجتمعات شاملة وأكثر سلمية«، والذي نظم من طرف 
االحتاد البرملاني الدولي بالتعاون مع البرملان النيجيري، وذلك يومي 27 

و28 سبتمبر 2017، بأبوجا )نيجيريا(.
وقد تشكل الوفد من السادة:

• عباس بوعمامة، عضو مجلس األمة،
• مليك خديري، عضو مجلس األمة،

• بورياح خالد، نائب باملجلس الشعبي الوطني،
• خوان محمد، نائب باملجلس الشعبي الوطني،

وتضمن برنامج عمل املؤمتر مناقشة عدة مواضيع من بينها:
الوضع احلالي ملشاركة الشباب يف البرملانات االفريقية،

• ما هي أولويات الشباب البرملانيني،
• مشاركة الشباب: آلية أساسية لبناء مجتمعات آمنة،

• محاربة الفقر والتهميش االقتصادي،
• محاربة الالمساواة وتعزيز احلكامة،

• دور البرملانيني الشباب يف محاربة التطرف العنيف وبناء مجتمعات 
آمنة.
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نائب  قصري،  رفيقة  السيدة  افتتحتها  األشغال 
عالقة  على  فيها  أكدت  بكلمة  املجلس،  رئيس 
السينما بالتاريخ ودورها يف احلفاظ على الذاكرة 
اجلزائري  الشعب  وبطوالت  ألمجاد  اجلماعية 
اجلزائرية  السينما  أن  إلى  مشيرة  وكفاحه. 
بأفالم  االستعمارية  الفترة  خالل  بداياتها  كانت 
جيش  خاضها  التي  املعارك  صورت  قصيرة، 
التحرير الوطني ضد االستعمار الفرنسي، وحياة 
املأساوي  املعيشي  والواقع  باجلبال  املجاهدين 
األفالم  تلك  أن  موضحة  اجلزائري،  للشعب 
املجاهدين  طرف  من  بسيطة  مبعدات  نفذت 

مع  تعاطفوا  الذين  أجانب  أصدقاء  مبساعدة 
رئيس  نائبة  استعرضت  كما  اجلزائرية.  الثورة 
تاريخ  ميزت  التي  احملطات  أهم  األمة  مجلس 
إلى  االستعمارية  الفترة  منذ  اجلزائرية  السينما 

يومنا هذا.
في  الصورة  دور   والسينما:  »الثورة 

المعركة التحريرية«

اعتبر الناقد السينمائي أحمد بجاوي يف مداخلة 
املعركة  والسينما: دور الصورة يف  »الثورة  بعنوان 
بداية  سنة  هي   1957 سنة  نهاية  أن  التحريرية« 

فيلم  بإنتاج  اجلزائرية  السينما  تاريخ  ظهور 
 1953 سنة  يف  وقبلها  حتترق«  اجلزائر  بعنوان« 
أنتج فيلم بأياد جزائرية مت منعه من طرف اإلدارة 
األهالي،  قبل  من  أنتج  أنه  بحجة  االستعمارية 
اهتمت  الوطني  التحرير  جبهة  أن  مضيفا 
باإلعالم املرئي لتدوين القضية اجلزائرية، وهي 
إستراتيجية اتفق عليها قادة الثورة خالل مؤمتر 
الصومام وعلى رأسهم عبان رمضان الذي شدد 

على مرافقة العمل العسكري امليداني بالسينما.
واعتبر بجاوي أنه على الرغم من محاوالت الدولة 
الفرنسية تكذيب ما كان يحدث  يف اجلزائر عبر 
صورهم  قلة  ورغم  اجلزائريني  أن  إال  دعاياتها، 
إيصال  البصرية متكنوا من  السمعية  وإنتاجاتهم 
األمريكية ودول غربية  التلفزيونات  إلى  أعمالهم 
وسويسرا  وأستراليا  واملكسيك  ككندا  أخرى 
وبلجيكا. كاشفني فيها عن اجلرائم االستعمارية 

الفرنسية.
لعبه  الذي  الكبير  بالدور  السياق  ذات  منوها يف 
رواد السينما اجلزائرية الذين خدموا الثورة يف  
بداياتها على غرار جمال شندرلي، الطاهر حناش 

وامحمد اليزيد.

»اشكالية كتابة التاريخ سينمائيا«

والسينما  التاريخ  يف  الباحث  جهته  من  وقال 
بعنوان  مداخلة  يف  أوزناجي  مراد  اجلزائرية 
الكتابة  أن  سينمائيا«  التاريخ  كتابة  »إشكالية 
التاريخية تنقسم وفقا للمؤرخ اجلزائري الراحل 
ورسمية  أكادميية  إلى  اهلل-  سعد  القاسم  أبو 
الثالثة  األنواع  هذه  اجتماع  أن  مؤكدا  وشعبية، 

يشكل احملصلة النهائية لكتابة التاريخ. 
واعتبر املتحدث أن كتابة التاريخ سينمائيا تدخل 
عالقة  أن  مضيفا  األخيرين،  النوعني  ضمن 
فالسينما  وعطاء  أخذ  عالقة  بالتاريخ  السينما 
حتول احلدث التاريخي لذاكرة سمعية بصرية يف 

حني أن التاريخ يزود السينما باملواضيع. 

مؤكدا يف األخير أن غياب الوثيقة التاريخية يعد 
من العقبات التي يشتركان فيها كل من السينما 

والتاريخ.

السينما  محور  التاريخية  »الشخصيات 
الجزائرية«

وقال من جهته املخرج السينمائي أحمد راشدي 
يف مداخلته بعنوان »الشخصيات التاريخية محور 
التي  اجلزائرية  األفالم  أن  اجلزائرية«  السينما 
مقارنة  جدا  قليلة  االستقالل  الثورة منذ  تناولت 
جزائري  فيلم   200 بني  فمن  االخرى،  باألفالم 
أفالم   10 سوى  جند  ال  اليوم  إلى  إنتاجه  مت 

تاريخية.

منوها بأهمية توثيق األحداث التاريخية والكتابة 
للشخصيات  والبيوغرافية  الذاتية  السيرة  يف 
مادة  تتوفر  حتى  والثورية،  الوطنية  اجلزائرية 
النصوص  بناء  يف  بها  االستعانة  ميكن  خام 

السينمائية.
عن  راشدي  أحمد  السينمائي  املخرج  دافع  وقد 
اخليال يف أعماله السينمائية الثورية، وأكد على 
اإلنسانية  اجلوانب  على  الضوء  تسليط  ضرورة 
أمر  واعتبره  التاريخية  الشخصية  والعاطفية يف 

أساسي يف أي عمل سينمائي. 
القاء هذه  دار عقب  الذي  العام  النقاش  وخالل 
القضايا  أثار احلاضرون جملة من  احملاضرات، 
حول صناعة السينما اجلزائرية اخلاصة بتخليد 
أحداث الثورة اجلزائرية وأبطالها ورموزها، ومدى 
والظروف  الوطني،  التاريخ  كتابة  يف  مساهمتها 
الثورة،  حول  السينمائي  االنتاج  بها  مير  التي 
املوضوع.  بهذا  املرتبطة  القضايا  من  وغيرها 
مختلف  على  باإلجابة  احملاضرون   تكفل  وقد 

االنشغاالت والتساؤالت التي أثارها املشاركون. 

الثورة  اجلزائرية بال�سورة وال�سوء

يف إطار تخليد مآثر الثورة التحريرية، 
 10 األربعاء  يوم  األمة  مجلس  نظم 
بعنوان  دراسيا  يوما  مبقره،   2017 ماي 
والضوء(،  بالصورة  اجلزائرية  )الثورة 
صالح  بن  القادر  عبد  السيد  حضره 
رئيس مجلس األمة، والسيد عز الدين 
العالقات  ووزير  الثقافة  وزير  ميهوبي 
محمد  والسيد  بالنيابة،  البرملان  مع 
عيسى وزير الشؤون الدينية واألوقاف 
والسيد  بالنيابة،  املجاهدين  ووزير 
محمد علي بوغازي، املستشار  برئاسة 
املجلس،  أعضاء  من  وعدد  اجلمهورية، 
الثقافة  قطاع  من  وإطارات  ومجاهدون 
والسينما وعدة قطاعات وزارية أخرى 
من  وجمع  وطنية،  وهيئات  ومؤسسات 

األساتذة واخلبراء واملختصني.
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»و�سعية ال�سلم واالأمن يف افريقيا«

السيد  السفير  ألقى 
اسماعيل شرقي، محافظ 
مبفوضية  واألمن  السلم 
اإلفريقي،  االحتاد 
مجلس  مبقر  محاضرة 
 17 األربعاء  يوم  األمة، 
عنوان  حتت   2017 ماي 
يف  واألمن  السلم  »وضعية 

افريقيا«.

املخدرات  االلكترونية، جتارة  اجلرمية 
هذا  بأن  مضيفا  بالبشر،  واالجتار 
اجلهاز سيخلق شبكة تواصل بني جميع 
الدول اإلفريقية بهدف تبادل املعلومات 

والتعاون لردع االجرام.
العديد  أثيرت  العامة  املناقشة  وخالل 
من القضايا املتعلقة مبوضوع احملاضرة، 
وخاصة ما تعلق منها بظاهرة االرهاب 
الدبلوماسية  ومساهمة  القارة،  يف 
والسلم  األمن  استتباب  يف  اجلزائرية 
أوضاع  وانعكاسات  القارة،  بلدان  يف 
تكفل  وقد  بالدنا.  على  اجلوار  دول 
السيد احملاضر باإلجابة على مختلف 
أثارها  التي  والتساؤالت  االنشغاالت 

املشاركون.

عبد  السيد  حضرها  احملاضرة 
مجلس  رئيس  صالح،  بن  القادر 
األمة، والسادة سعد الدين نويوات 
وكمال  بوغازي  علي  ومحمد 
برئاسة  املستشارون  بارة،  رزاق 
املجلس،  من  وأعضاء  اجلمهورية، 
عدة  من  وإطارات  وشخصيات 
وطنية،  ومؤسسات  قطاعات 
اجلامعيني  األساتذة  من  وجمع 
اجلامعات  بعض  من  واملختصني 

واملعاهد والهيئات الوطنية.

محمد  السيد  افتتحها  األشغال 
جلنة  رئيس  العسكري،  الطيب 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي 
واجلالية يف اخلارج مبجلس األمة، 
إفريقيا  أن  كلمته  يف  أكد  والذي 
التهديدات  من  العديد  تعاني 
التي يصعب مواجهتها  والتحديات 
فرادا، وأن غياب السلم واألمن بها 

يعني غياب التنمية وضياع مواردها 
وثرواتها وبالتالي عدم القدرة على 
التنموية  برامجها  املضي قدما يف 
برامجها  على  سلبا  تؤثر  التي 
السياسية.  وحتى  االقتصادية 
مؤكدا يف األخير أن إنشاء مجلس 
ضمن  اإلفريقي  واألمن  السلم 
كان  اإلفريقي  اإلحتاد  هياكل 
إدراكا من القادة األفارقة بضرورة  
تعزيز السلم واألمن واالستقرار يف 
القارة اإلفريقية من أجل مستقبل 

شعوبها. 

كانت  والتي  محاضرته  يف 
واألمن يف   السلم  »وضعية  بعنوان 
إفريقيا«، تطرق السفير إسماعيل 
يف  السياسية  لألوضاع  شرقي 
إفريقيا وبؤر التوتر والنزاعات التي 
ال زالت تؤرق القارة السمراء على 
السودان  بجنوب  يحدث  ما  غرار 

الوسطى  وإفريقيا  والصومال 
تطرق  كما  الدميقراطية  والكونغو 
مالي  وشمالي  بليبيا  الوضع   إلى 
وقضايا  الغربية  الصحراء  وقضية 
استعرض  كما  افريقية،  أخرى 
االحتاد  يبذلها  التي  اجلهود 
مجلس  وباخلصوص  االفريقي 
ملعاجلة  اإلفريقي  واألمن  السلم 
واقتراح  والنزاعات،  األزمات  هذه 

احللول السياسية لها.
 

واألمن  السلم  مفوض  نوه  وقد 
باالحتاد اإلفريقي السيد إسماعيل 
بآلية  محاضرته  خالل  شرقي 
افريبول التي ترأسها حاليا اجلزائر، 
مؤكدا أنها ستخدم األمن والسلم يف 
التحديات  ظل  يف  السمراء  القارة 
تواجهها. وأنها  التي  اجلسيمة 
اإلفريقي  االحتاد  قدرات  ستعزز 
فيها  مبا  اجلرمية  مواجهة  يف 
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الثقافة  وترقية  الفكري  نشاطه  إطار  يف 
االثنني  يوم  األمة  مجلس  نظم   ، البرملانية 
حول  فكرية  ندوة  مبقره،   2017 جوان   19
يف  الديني  الشأن  حول  )تساؤالت  موضوع 
واحلوار  التطرف  الوسطية،  الراهن:  الوقت 

مع اآلخر..(،
حضرها السيد عبد القادر بن صالح رئيس 
وزير  عيسى  محمد  والسيد  األمة،  مجلس 
عز  والسيد  واألوقاف  الدينية  الشؤون 
والسيد طاهر  الثقافة  وزير  الدين ميهوبي 
والسيدان  البرملان،  مع  العالقات  وزير  خاوة 
بوغازي  علي  محمد  و  نويوات  الدين  سعد 
والسيد  اجلمهورية،  برئاسة  املستشارين 
وعدد  اجلزائر،  عام  أسقف  ديفارج  بول 
ودعاة،  وعلماء  وأئمة  املجلس،  أعضاء  من 
وإطارات من عدة قطاعات وزارية ومؤسسات 
األساتذة  من  وجمع  وطنية،  وهيئات 

واملختصني. 
عضو  طبة،  بن  محمد  السيد  افتتحها  األشغال 
مجلس األمة، بكلمة أكد فيها  على أهمية موضوع 
الندوة، يف ظل التحديات التي تواجه ديننا اليوم 
سواء من الفهم اخلاطئ لإلسالم، التطرف والغلو، 

تعدد الطوائف، اإلرهاب والعوملة وغيرها..
بخيار  إال  يكون  ال  ذلك  من  اخلالص  أن  مؤكدا 
العلم والفهم الصحيح، وإتباع نهج السلف والنهل 
من النعيل الصايف ملرجعيتنا الدينة الوطنية التي 
منهجها،  الوسطية  وتتخذ  والتطرف  العنف  تنبذ 

وتدعو إلى احلوار مع اآلخر.

بتقدمي  الندوة،  هذه  أشغال  متيزت  وقد 
محاضرتني اثنتني:

والثقافة  »الوسطية  بعنوان  -األولى 
االسالمية يف اجلزائر«، لألستاذ الدكتور عمار 

الوسطية يف  أن  مداخلته،  أكد يف  الذي  طالبي. 
وسلوك  املعامالت  يف  االعتدال  متثل  اإلسالم 
األمة  وهي سمة  تشدد،  وال  غلو  دون  من  الفرد 
والسنة،  القرآن  من  صريح  بنص  اإلسالمية 
صفاتها  من  اإلسالمية  شريعتنا  أن  مضيفا 
العصور  باختالف  لإلجتهاد  وقابلة  مرنة  أنها 

واملشكالت والقضايا االجتماعية التي متيزه.
صورة  إظهار  يف  اإلعالم  وسائل  بدور  منوها 
انحرفت  التي  واملسلمني  اإلسالم  عن  مختلفة 
الذين  املتدينني  لبعض  األعوج  السلوك  بفعل 

يتهمون غيرهم بالكفر والظالل.
مؤكدا يف األخير أن الدواء لكل هذا يكون بالرجوع 
إلى  الوسطية وقراءة الدين من مصادره وموارده 

الصائبة وهي القران والسنة.
»السياسات  بعنوان  الثانية  احملاضرة  أما   -
للسيد  الديني«،  الشأن  تأطير  يف  الوطنية 
محمد  الدكتور  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزير 

حول  مداخلته  يف  بإسهاب  تطرق  الذي  عيسى، 
تنتشر يف  التي  الوطنية  الدينية  املرجعية  مصدر 
كامل شمال إفريقيا إلى غاية الساحل اإلفريقي، 
السنوات  إلى  أصولها  يف  تعود  أنها  أكد  والتي 
مرتبطة  وهي  احملمدية،  الرسالة  من  األولى 
أنها  يعني  مما  والسنة،  بالقرآن  وثيقا  ارتباطا 
تستند إلى أفكار موحدة بعيدا عن تعدد املذاهب 
التي أدخلت العالم اإلسالمي اليوم يف جدلية ال 
متناهية، بسبب بروز مدارس متعددة وفق خلفيات 
متعددة، وهذا ما يحتم علينا اليوم حسب الوزير 
تتغذى  التي  الدينية  التمسك مبرجعيتنا  ضرورة 
التي  املعتقد  يف  واالختالف  التسامح  ثقافة  من 
كانت موجودة قبل دخول املستعمر الفرنسي إلى 

اجلزائر.
مؤكدا يف ذات السياق أن سياسة الدولة يف مجال 
الشؤون الدينية تقوم حسبه على حماية املرجعية 
الدينية الوطنية التي حتمل خصوصيات املجتمع 
ضرورة   إلى  داعيا  متميزا،  وجتعله  اجلزائري 
الغلو  دون  عليها  للحفاظ  مزيد من اجلهود  بذل 
والتطرف حتى تبقى مستقرة عند خط الوسطية 

واالعتدال.

إلقاء  عقب  دار  الذي  العام  النقاش  وخالل 
احملاضرتني، أثار احلاضرون جملة من القضايا 
حول التطرف الديني والوسطية ودور املؤسسات 
الصحيحة،  الدينية  الثقافة  نشر  يف  الدينية 
احياء  وإمكانية  الوطنية،  الدينية  واملرجعية 
الفكر االسالمي. وغيرها من اجلوانب  ملتقيات 
احملاضران  تكفل  وقد  باحملاضرتني.  املتعلقة 
والتساؤالت  االنشغاالت  مختلف  على  باإلجابة 

التي أثارها املشاركون. 

ت�ساوؤالت حول ال�ساأن الديني يف الوقت الراهن: 
الو�سطية، التطرف واحلوار مع االآخر...

يف  الساحقة  باألغلبية  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  حركة  فازت 
البرملان، حاصدة 350 مقعدا من أصل 577 يف الدورة الثانية من االنتخابات 
التشريعية. ومني احلزبان التقليديان اإلشتراكي واجلمهوري احملافظ بهزمية 
كبيرة يف حني فازت زعيمة اليمني املتطرف مارين لوبان ألول مرة مبقعد يف 

البرملان. 
أظهرت النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية يف فرنسا فوز حركة الرئيس 
للمضي  يحتاجها  كان  البرملانية التي  باألغلبية  ماكرون  إميانويل  الفرنسي 
قدما يف تنفيذ إصالحاته البعيدة املدى والهادفة لتحقيق النمو االقتصادي. 
الرئيس إميانويل ماكرون  بزعامة   األمام«  إلى  وقد حاز »حزب اجلمهورية 
وحليفه حزب احلركة الدميقراطية الذي ينتمي إلى تيار ميني الوسط على 

350 مقعدا يف البرملان من إجمالي 577 مقعدا. 
الذين  الوسطيون  وحلفاؤه  اليميني  »اجلمهوريون«  حزب  كبير  بفارق  وتاله 

حصلوا على 135 مقعدا.

فوز حركة ماكرون الساحق ضربة قاصمة لألحزاب التقليدية... فرنسا

يف الـ 24 من شهر سبتمبر املنصرم، عاشت أملانيا االنتخابات 
التشريعية التاسعة عشر)19( يف تاريخ البرملان األملاني أو ما 

يعرف يف أملانيا “بالبوندستاغ”. 
وقد تصدر احلزب الدميقراطي املسيحي نتائج االنتخابات 
مبنصب  ميركل  اجنيال  زعيمته  بفوز  األملانية،  البرملانية 
بالرغم   ،%  33.5 بنسبة  رابعة  لوالية  األملانية  املستشارة 
من انخفاض التأييد الئتالفها احملافظ املكون من احلزب 
الدميقراطي املسيحي واالحتاد املسيحي واالشتراكي ولكنه 

سيبقى أكبر تكتل يف البرملان.
النتيجة اعتبرتها ميركل يف اول تصريح لها بعد االنتخابات 
»حتديا كبيرا«، مؤكدة عزم التحالف الذي تقوده على القيام 

بتصحيح األخطاء جلذب الناخبني ممن صوتوا لليمني.
فقد  األملانية  الداخلية  وزارة  قدمتها  التي  األرقام  وحسب 
الذين شاركوا يف هذه االستحقاقات  الناخبني  جتاوز عدد 
61 مليون ناخب يف حني بلغ عدد الدوائر االنتخابية 299 

دائرة موزعة على 16 إقليما.

االنتخابات األلمانية: ميركل »تفوز بفترة رابعة«ألمانيا



املدار الربملاين

56

أقر البرملان املصري، اتفاقية تعيني احلدود 
نقل  تتضمن  والتي  السعودية  مع  البحرية 
بالبحر  وصنافير  تيران  جزيرتي  تبعية 
األحمر عند املدخل اجلنوبي خلليج العقبة 

للمملكة.
مجلس  رئيس  العال  عبد  علي  وأعلن 
النواب موافقة البرملان على االتفاقية بعد 

التصويت.
للتصديق  الباب  البرملان  موافقة  وتفتح 
رئيس  قبل  من  االتفاقية  على  النهائي 

اجلمهورية وبالتالي دخولها حيز التنفيذ.
وكانت مصر والسعودية قد وقعت يف إبريل 
البحرية  احلدود  ترسيم  اتفاقية   2016
بينهما التي حتصل مبوجبها السعودية على 
حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير 
مضيق  عند  األحمر  البحر  يف  الواقعتني 

تيران املؤدي إلى خليج العقبة.
وقالت احلكومة يف تقرير رسمي قدمته يف 
اجتماع جلنة الشؤون التشريعية والدستورية 
على  املصري  الوضع  إن  النواب  مبجلس 
تيران وصنافير كان إدارياً ومبوجب اتفاق 

سابق بني مصر وشقيقتها اململكة العربية 
أن  مضيفة  سياسية،  وألسباب  السعودية، 
التمسك  يف  احلق  يعطي  ال  االتفاق  هذا 

بالسيادة على اجلزيرتني.
التفاصيل  تقريرها  يف  احلكومة  وقدمت 
باألدلة  واملدعومة  باجلزيرتني  اخلاصة 

اإلجرائية  واجلوانب  املوثقة،  واخلرائط 
والتاريخية،  واجلغرافية  والقانونية 
االتفاقية،  على  التوقيع  بتوقيت  املتعلقة 
واآلثار املترتبة على نقل ملكية اجلزيرتني 

للسعودية.

مصر

البرلمان المصري يصادق عىل ضم الجزيرتين إىل العربية السعودية

بريطانيا  

لالنتخابات  النهائية  النتائج  أفرزت 
  8 يف  بريطانيا  يف  جرت  التي  التشريعية 
يونيو املاضي، فوز حزب احملافظني الذي 
كان  التي  املطلقة  الغالبية  باملقابل  خسر 
البرملان السابق، إضافة إلى  يتمتع بها يف 
»كينسينغتون«  يف  اللندني  معقله  خسارته 

الذي ربحه غرميه حزب العمال.
مقعدا   318 على  حصلوا   احملافظون 
 ،2015 انتخابات  عن  مقعدا   12 بخسارة 
بينما حصل حزب العمال بزعامة جيرمي 
كوربني على 261 مقعدا بزيادة 29 مقعدا، 
يف حني حصل احلزب الوطني االسكتلندي 
يف مجلس العموم 35 مقعدا بخسارته 21 

مقعدا.
 وقد أظهرت النتائج أن حزب العمال هو 
املستفيد األكبر، بينما أُعتبرت النتائج فشال 
بالنسبة ملاي التي دعت إلى انتخابات عامة 
مبكرة على أمل احلصول على أغلبية أكبر 
وعلى تفويض شعبي قوي يدعم موقعها يف 

مفاوضات اخلروج من االحتاد األوروبي.
 وحصل احملافظون على نسبة 42 يف املائة 
من األصوات، والعمال على 40 يف املائة، 
الدميقراطيني  حزب  حصة  كانت  بينما 

استقالل  وحزب  املائة،  يف   7 األحرار 
بريطانيا 2 يف املائة، وحزب اخلضر 2 يف 

املائة.
املائة،  يف   68،7 املشاركة  نسبة  وبلغت 
مقارنة  املائة  يف   2 بنسبة  ارتفعت  إذ 
العظمى  األغلبية  ولكن   ،2015 بانتخابات 
كانت للحزبني التقليديني وهما احملافظون 

والعمال يف كثير من مناطق البالد.
املتحدة  اململكة  استقالل  حزب   وخسر 

كبيرة من األصوات مقارنة  اليميني نسبة 
باالنتخابات السابقة، ولكن األصوات التي 
وليس  العمال،  حزب  إلى  ذهبت  خسرها 

إلى احملافظني كما كان متوقعا
)الغرفة  العموم  مجلس  يتألف  للتذكير 
مقعداً،   650 من  البرملان(،  يف  السفلى 
من  املتنافسة  األحزاب  من  أي  يتمكن  لم 
احلصول على الغالبية املطلقة فيه أي 326 

مقعدا.

فوز حزب المحافظين يف االنتخابات التشريعية




