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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

من   )118( املادة  من  الأوىل  الفقرة  باأحكام  عمال 

الد�صتور؛ واملادة )05( من القانون الع�صوي رقم 99 ــ 02، 

الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

احلكومة؛  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

اخلريفية  الدورة  افتتاح  مرا�صيم  اإىل  لال�صتماع  اأدعوكم 

العادية ل�صنة 2013.

مرا�سيم الفتتاح: 

- تالوة �صورة الفاحتة؛

- عزف الن�صيد الوطني.

)ت�سفيق(

افتتاح  ر�صميا عن  اأعلن  وبهذا  �صكرا؛  الرئي�ص:  ال�سيد 

الدورة اخلريفية العادية ل�صنة 2013 يف جمل�س الأمة.

ومثلما جرت به العادة، فاإن املنا�صبة تقت�صي اإلقاء بع�س 

بعد  اأقول  وفيها  الإ�صغاء،  كرم  �صلفا  لكم  �صاكرا  الكلمات، 

اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 

املر�صلني؛

ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيد ممثل رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا،

ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة،

اأ�صرة ال�صحافة والإعالم،

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،

زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صيداتي، �صادتي،

احل�صور  على  والعرفان  وال�صكر  والتقدير  التحية  بعد 

وامل�صاركة، يف هذه املنا�صبة الربملانية اخلا�صة؛ نلتقي اليوم، 

دورة  افتتاح  يف  مًعا  لن�صارك  كالعادة  زمالئي،  زميالتي، 

اخلريف العادية.

واإذ نلتقي فاإننا نفعل ذلك تنفيًذا ملبداإ د�صتوري مكر�س 

املوقف  يقت�صينا  وفيه  املوعد  علينا الجتماع يف هذا  يحتم 

حم�سر اجلل�سة العلنية الأوىل 

املنعقدة يوم الإثنني 26 �سوال 1434

املوافق 02 �سبتمرب 2013

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

املدعوون احلا�سرون: 

- ال�صيد الوزير الأول؛

- ال�صيد ممثل رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني؛

- ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة؛

- ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني؛

- ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا؛

- ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة والدقيقة العا�سرة �سباحا
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الإعالن – وجوبًا – عن النطالق الر�صمي لأ�صغال هيئتنا 

الربملانية يف دورتها اخلريفية العادية.

ويف مثل هذا املوعد جرت العادة مبفاحتتكم – زميالتي، 

القيام  علينا  يتوجب  وما  عمل  من  ينتظرنا  مبا   – زمالئي 

املنا�سبة  هذه  ويف  الربملاين،  باأدائنا  �سلة  ذي  ن�ساط  من  به 

اإبداء الراأي حول بع�س الق�صايا  اأنف�صنا واإياكم على  عّودنا 

ومبا يجري حولنا  املوؤ�ص�صاتي  بدورنا  ال�صلة  واملوا�صيع ذات 

من م�صتجدات يفر�صها واقع التغيري الذي تعرفه بالدنا يف 

جبهتها الداخلية وحميطها الإقليمي.

اأعمال  جدول  وم�صمون  الت�صريعي  لالأداء  بالن�صبة 

الدورة، ميكنني القول من البداية اإن دورة اخلريف العادية 

العك�س من  بل على  للن�ساط«  »فاقدة  املرة  تكون هذه  لن 

ذلك، �صتكون يف حجم ونوعية حم�صلتها الت�صريعية مكثفة 

ونوعية وهامة.

الرقابي  الدور  اإطار  اأخرى، ويف  هذا من جهة، ومن جهة 

هذا  باأن  القناعة  كبري  فلدي  الأمة،  جمل�س  باأع�ساء  املناط 

الباب من اأبواب الن�ساط �سوف يحتل حيًزا وا�سحا من عملنا 

العادي.

تاأتي  الدورة  اأن  هو  الطرح،  هذا  تبني  اإىل  يدعوين  وما 

ياأتي  ما  بكل  ال�صنوي،  الجتماعي  الدخول  مع  متزامنة 

وم�صاكل  اأعباء  ومن  للبع�س  تطلعات  الدخول من  به هذا 

التنفيذية  الهيئة  بالطبع  تهم  اأو�صاع  وهي  الآخر،  للبع�س 

وتبادل  لنقا�صها  الفر�صة  وتعطيهم  الأمة  جمل�س  واأع�صاء 

الراأي حولها يف اإطار قبة الربملان.

واأثناء هذه الفرتة �صوف تتحرك ال�صاحة الوطنية الداخلية 

ومعها تنبعث احلركية يف احلياة ال�صيا�صية، وينتع�س النقا�س 

الإعالم  وو�سائل  ال�سيا�سية  الأحزاب  فيه  ت�سارك  الذي 

اإبراز الأو�صاع ال�صعبة  واأي�صا الربملانيون؛ وفيه عادة ما يتم 

التي يعاين منها املواطن وتعطي الإمكانية لأع�صاء جمل�س 

الأمة اأثناء نقا�صاتهم العامة الفر�صة لطرحها، اأي طرح تلك 

امل�صاكل، خا�صة لدى عر�س م�صروع قانون املالية.

لكن قبل هذا وذاك، بودي اأن اأغتنم هذه ال�صانحة لأعرب 

وارتياحنا  �صعادتنا  كبري  عن  زمالئي،  زميالتي،  با�صمكم، 

الوطن وا�صتئناف  اأر�س  اإىل  لعودة فخامة رئي�س اجلمهورية 

ن�صاطه املعتاد، واأن نرفع اأكف ال�صراعة للعلي القدير اأن مين 

عليه بدوام ال�صحة والعافية.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

العادة   جرت  وفيها  الدورة  هذه  بداية  يف  اإذن،  نلتقي، 

-كما اأ�صلفت الذكر - باأن اأتوىل اأمامكم ا�صتعرا�س املحاور 

الرئي�صية لعمل هيئتنا ويف خمتلف املجالت، وفيها اأقول:

الت�صريعي  عملها  حجم  اإىل  بالإ�صافة  الدورة  هذه  اإن 

الوا�صح �صتكون ا�صتثنائية يف كافة اأداءاتها ون�صاطاتها وهي 

وتطورات  اأحداث  من  �صيجري  مبا  عالقة  ذات  �صتكون 

القت�صادية،  املجالت  خمتلف  ويف   ،2014 ل�صنة  متوقعة 

�صتكون   2014 �صنة  واأن  خا�صة  وال�صيا�صية،  الجتماعية 

طموحة،  كانت  اقت�صادية  نهاية خطة  بني  ما  فا�صال  موعًدا 

وبداية اأخرى نتمنى لها باأن تكون اأكرث طموًحا.

تخ�صي�س  على  دائما  عودتنا  الدولة  لأن  هذا  نقول 

لتمويل  توجهها  با�صتمرار  وكانت  معتربة،  مالية  مقدرات 

التنمية               مل�صار  قوًيا  دفًعا  تعطي  هامة،  اقت�صادية  م�صاريع 

وبناء  كربى  قاعدية  من�صاآت  اإجناز  يف  وت�صاهم  البالد  يف 

هياكل اجتماعية هامة �صاهمت يف ترقية وتطوير البالد.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

دورة  اإذن  �صتكون  ال�صنة  لهذه  العادية  اخلريف  دورة 

النطاق  ويف  وهكذا  والربملانية،  الت�صريعية  بالأن�صطة  ثرية 

الت�صريعي وبالإ�صافة اإىل م�صروع قانون املالية ل�صنة 2014، 

قوانني  م�صاريع  ت�صجيل  يف  نيتها  عن  احلكومة  عربت  فقد 

اأ�صا�صية تخ�س ميادين هامة كتلك املتعلقة بـحقوق الإن�صان 

املتعلق  القانون  اأو  املحاماة،  قانون  يندرج  اأين  واحلريات، 

اإىل  الب�صري.  ال�صمعي  قانون  اأو  والإعالم،  التعبري  بحرية 

وتدخل  عنها،  اأهمية  تقل  ل  اأخرى  قوانني  م�صاريع  جانب 

�صمن خمطط الإ�صالح ال�صيا�صي الذي انتهجه ال�صيد رئي�س 

اجلمهورية، كم�صروع القانون املتعلق بحماية حقوق املواطنني 

املحكوم عليهم              املتقا�صني  اأو حقوق  اجلزائي،  ال�صعيد  على 

اأو امل�صجونني.

وبالإ�صافة اإىل هذه القوانني هناك م�صاريع قوانني اأخرى 

ذات طبيعة تقنية، اقت�صادية وعلمية، من املرتقب ت�صجيلها 

اأي�صا يف جدول اأعمال هذه الدورة، وتخ�س: تكنولوجيات 

الت�صال اأو املوارد البيولوجية اأو الأن�صطة املنجمية.

يف هذه الدورة �صتتم مراجعة قانون اجلمارك، و�صنتوىل، 

زميالتي، زمالئي، بالدرا�صة وحتديد املوقف اأي�صا من م�صاريع 

وياأتي  بالتهريب،  اخلا�س  القانون  كم�صروع  اأخرى  قوانني 

على  م�صارها  وتعاظم  الظاهرة  تنامي  ب�صبب  امل�صروع  هذا 
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القت�صاد الوطني وعلى �صالمة واأمن املواطنني.

حقل الطريان املدين �صيحظى من جانبه باهتمام الربملان 

فاإن الإتيان به الآن هو بغر�س جعل  يف هذه الدورة، لهذا 

الطريان  قطاع  يعرفها  التي  التغيريات  مع  يتما�صى  القطاع 

املدين يف العامل.

الكتاب وكيفية تداوله وتنظيم �سوقه �سيكون من جهته 

مو�صوع درا�صة وحتديد موقف خالل الفرتة.

وعلى �صعيد اجلبهة الجتماعية �صتتوىل الدورة بالدرا�صة 

بالتعا�صديات  متعلق  قانون  م�صروع  من  املوقف  وحتديد 

القانون  م�صمون  ويطور  لينظم  �صياأتي  الذي  الجتماعية 

الناظم لهذا القطاع.

حتر�س  التي  اخليارات  من  خياًرا  تعد  الطفل  حماية 

الدولة فيها على �صد النق�س الت�صريعي املوجود، ق�صد توفري 

حماية اأكرب ل�صغارنا، خا�صة بعد ظهور وتزايد وترية الإجرام 

املوجه �صد الأطفال وتنوعها كالختطاف، القتل، ال�صتغالل 

اجلن�صي.

فيما يخ�س م�صروع القانون الذي يحدد قواعد ن�صاطات 

الربيد والت�صالت وتلك املتعلقة بتكنولوجيات الت�صال 

هذا  تقنن  لكي  التنفيذية  الهيئة  به  اأتت  فقد  والإعالم، 

اأ�صبح �صرورة ل مفر  القطاع وتكيف اأحكامه، خا�صة وقد 

منها مل�صايرة التطور امل�صجل يف هذا املجال.

زميالتي، زمالئي،

املتعلق  اجلانب  اأما  الت�صريعي،  اجلانب  يخ�س  فيما  هذا 

الأمة  فاإن جمل�س  الربملاين ومراقبة عمل احلكومة،  بالأداء 

اللجان  م�صتوى  على  اإن  العادي  الرقابي  ن�صاطه  �صيوا�صل 

اأو على م�صتوى اجلل�صات العامة، وذلك من خالل تنظيم 

وراأي  بال  ت�صغل  وق�صايا  م�صائل  حول  ا�صتماع  جل�صات 

املواطن.

تر�صيخ  اإىل  الرامي  لتقليده  وفًيا  الأمة  و�صيبقى جمل�س 

والندوات  املحا�صرات  تنظيم  خالل  من  الربملانية،  الثقافة 

والأيام الدرا�صية التي تنظم دوريا يف رحابه.

ويف جمال الن�ساط اخلارجي، �سيوا�سل املجل�س جهده، 

بالتن�صيق والتكامل مع املجل�س ال�صعبي الوطني ومع اجلهات 

املنابر  الفعالة يف كل  للم�صاركة  الأخرى،  املخت�صة  الوطنية 

الربملانية الدولية والإقليمية واملنتديات الدولية املتخ�ص�صة 

لإ�صماع �صوت اجلزائر واإظهار مواقفها.

الثنائية        عالقاته  لتطوير  جهوده  املجل�س  �صيبذل  كما 

مع الربملانات ال�صقيقة وال�صديقة النظرية.

زميالتي، زمالئي،

نفتتح الدورة بالتزامن مع الدخول املدر�صي واجلامعي، 

اأين يلتحق املاليني من اأبنائنا التالميذ والطلبة باملوؤ�ص�صات 

التعليمية، وهنا اأود اأن اأتوجه بالتهنئة للناجحني من اأبنائنا، 

واأمتنى لهم املزيد من النجاح والتفوق.

اأملي كبري يف اأن يكون الدخول املدر�صي واجلامعي لهذه 

ال�سنة دخوًل موفًقا واأن يتم التكفل »باملعقول« من الق�سايا 

يت�صنى لأبنائنا  القطاع احل�صا�س، حتى  املطروحة على هذا 

موا�صلة درا�صتهم واإظهار نبوغهم.

احلقيقة  اإن  نقول  فاإننا  الجتماعي،  للدخول  بالن�صبة 

تلك  اأو  اجلهة  هذه  رغبة  ملجرد  تتغري  ل  وهي  عنيدة  تبقى 

الذي يحياه  الواقع  اأو ذلك، احلقيقة هي  ال�صخ�س  اأو هذا 

املواطن بكل ما فيه من تطلعات وما فيه من م�صاكل يومية 

�صاغطة،  وبالطبع ويف كل دخول اجتماعي تاأتي امل�صاكل 

التي يفر�صها املوعد والواقع الجتماعي املعي�س ويحتم فيها 

على الأطراف املعنية البحث عن حلولها.

لهذه  الجتماعي  الدخول  اإن  القول  ميكن  وعموًما، 

ا كثرًيا عن �صابقيه 
ً
ال�صنة يف توجهاته الكربى لن يكون مغاير

من ال�صنوات املا�صية.

لهذا فاإنه ل ي�صاورنا  اأدنى �صك باأن ال�صلطات العمومية  

- التي اكت�صبت عرب ال�صنني جتربة حمرتمة - نقول اإنها تكون 

قد هياأت نف�صها، ول �صك، لتنظيم اجلل�صات الت�صاورية التي 

اعتادت اإجراءها دورًيا مع ال�صركاء الجتماعيني املعتادين 

من   - الجتماعيني  ال�سركاء  واأن  جناحها  �سروط  ووفرت 

جهتهم - يكونون قد حددوا املحاور التي تعنيهم وت�صتوجب 

التفاو�س حولها والبحث عن مقرتحات حلولها.

الأمر  تعلق  و�صواء  ظاهر،  هو  ما  �صوء  وعلى  وهكذا، 

بالعمال اأو باأرباب العمل اأو باحلكومة، فاإننا نعتقد اأن اإمكانية 

التو�صل اإىل حلول للم�صاكل املطروحة تبدو متوفرة، ويبقى 

مطلوبًا احلر�س على ا�صتمرار توفر مناخها.

يف هذا الإطار،  فاإن كل ما نتمناه هو اأن تتوىل الأطراف 

الق�صايا  مع  التعاطي  يف  امل�صوؤولية  روح  تغليب  املعنية 

املطروحة، خا�صة واأن هناك موؤ�صرات اإيجابية عديدة، جتعلنا 

نعتقد اأن ل �صيء يدعو اإىل القلق، لأنه ل يوجد ما يجعلنا 

نعتقد اأن البيت الذي ي�صمى اجلزائر مهدد باندلع حريق.
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اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإن الأمر الذي نود قوله اأي�صا ونحن نتحدث عن واقعنا 

ا مطلوبا، كما اأن معاقبة 
ً
الداخلي هو اأن ت�صحيح اخلطاأ يعد اأمر

ا 
ً
املتجاوزين للخطوط احلمراء التي يحددها القانون يعد اأمر

�صرورًيا بل واجًبا، وذلك هو مو�صوع ال�صاعة اجلاري تداوله 

اإنه مو�صوع ح�صا�س وهو يهم اجلميع،  الوطنية،  �صاحتنا  يف 

وهو ي�صتحق كثرًيا من اجلراأة وال�صجاعة لتخاذه، ولالأمانة: 

يجب الإقرار ب�صجاعة اجلهات املعنية التي حركت ملفات 

املتالعبني باأموال اخلزينة العامة وو�صعتها بني يدي العدالة، 

نقول  فاإننا  املوقف،  لهذا  الرتياح  نبدي  كنا  اإذا  وباملقابل، 

اأي�سا يجب عدم اخللط ما بني �سيا�سة الالعقاب التي يجب 

الوقوف �صدها وبني املحاكمة العادلة التي يجب دعمها.

موؤ�صرا  يعترب  بالر�صوة  اخلا�س  امللف  فتح  فاإن  لهذا، 

اإيجابيا قويا على �صدقية التوجه الذي اعتمدته الدولة، وهو 

بهذا  العمل  لأن  والت�صجيع،  الدعم  كامل  ي�صتحق  لذلك 

خطوة  كونها  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيا�صة،  هذه  وتثبيت  اخليار 

�صجاعة، فهي ترتجم توجًها �صحيًحا يرمي يف غايته النهائية               

يقوي               فاإنه  ا�صتقرارها،   وتكري�س  الدولة  اأركان  تثبيت  اإىل 

الداخل  يف  املعنوي  وزنها  من  ويزيد  اجلزائر  مكانة  من 

واخلارج.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإن احلديث عن ال�صتقرار والأمن لي�س اجرتاًرا لكالم 

قيل، ول تكراًرا ممال لأمور معروفة يتم ترديدها،  بل هو حم�صلة 

جهد �صبقته جهود وت�صحيات قدمها �صعبنا وبذلتها دولتنا.

اإن النتائج الكبرية املحققة على �صعيد اجلبهة القت�صادية 

اجلبهة  �صعيدي  على  الدولة  اأّمنته  الذي  وال�صتقرار 

وراء   - بالواقع   - كانت  التي  هي  وال�صيا�صية،  الجتماعية 

كافة  بفوائده  ينعم  الذي  ال�صتقرار  ذلك  ووراء  النتائج  تلك 

اأن هذه  اأي�صا هو  به  التذكري  اأبناء �صعبنا، الأمر الذي يجب 

وت�صحيات  وجهد  عرق  لول  تتحقق  اأن  لها  كان  ما  النتائج 

�صداد  ولول  الوطن،  هذا  اأبناء  من  املخل�صون  بذلها  كبرية 

التوجه وحنكة القيادة وكرب وعي ال�صعب.

وبالطبع، فاإن هذه ال�صيا�صة هي التي اأعطت اجلزائر الوزن 

امل�صبوهة  املخططات  كافة  من  �صانتها  التي  وهي  واملكانة 

التي كانت ترمي اإىل �سرب ا�ستقرارها، واإن هذه ال�سيا�سة 

زيف  وبّينت  ال�صوؤم،  دعاة  تنبوؤات  اأي�ًصا  كّذبت  التي  هي 

دعواتهم، بل اأقول اإن ف�صل هذه املخططات هي التي كانت 

من بني عوامل دعم وحدة اجلزائر وا�صتقرارها.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإذا كنت قد تعمدت التذكري بهذه الأمور يف هذه املنا�صبة 

ويف هذا اليوم اخلا�س، فالأن ذلك كان ي�صتحق التذكري.

الذين  لأولئك  اأقول  اأن  هي  النهاية  يف  غايتي  وتبقى 

املوؤ�ص�صاتي:  الفراغ  وقيام  الجتماعية  بالتوترات  تنبوؤوا 

»اإنكم قد اأخطاأمت يف ح�ساباتكم«.

م�ستقبال  عليكم  لهوؤلء:  نقول  الن�سيحة  باب  ومن 

الأحكام  اإ�صدار  قبل  وتدقيق ح�صاباتكم  مراجعة حتاليلكم 

وتعميم التحاليل، فاملوؤ�ص�صات الوطنية والد�صتورية عملت، 

وهي عملت بكل جد، بل اأكرث من ذلك فهي ح�ّصنت من 

اأداءاتها.

بع�س  ويف   - عديدة  ملفات  فاإن  اأداءاتها  يف  وحتى 

الأحيان ثقيلة -كانت متوقفة اأو وتريتها كانت بطيئة جرى 

اجتماعية  قطاعات  اأن  كما  م�صامينها،  ومعاجلة  حتريكها 

ذات طابع ا�صرتاتيجي عاجل، كال�صكن على �صبيل املثال،                   

مت حتريكه وُمكن املواطن من ال�صتفادة منه.

ويف نف�س ال�صياق، نقول اإن الأمر الذي ي�صتحق التذكري، 

بل اأقول التنويه به خالل الفرتة يكمن يف اأ�سلوب العمل 

الذي راحت احلكومة تعتمده من خالل الت�صال املبا�صر 

التي  املتالحقة،  امليدانية  الزيارات  خالل  من  باملواطن، 

بها  يقومون  حكومته  واأع�صاء  الأول  الوزير  ال�صيد  اأ�صبح 

من  الزيارات  هذه  ترتب عن  ما  بكل  الوطن،  وليات  عرب 

حت�صن ومّت العالقات ما بني احلاكم واملحكوم؛ حت�صن اأدى 

اإىل تقلي�س امل�صافة ما بني ال�صلطة واملواطن وعزز الثقة فيما 

بينهما.

نعم، �صيداتي، �صادتي، تلك هي العوامل التي بها حتقق 

ال�صتقرار، ال�صتقرار الذي بدوره عزز اللحمة الوطنية ووفر 

بالوزن  والإح�صا�س  بالذات  والعتزاز  بالنف�س  الثقة  اأجواء 

واملكانة وقّوى وحدة ال�صعب وجّنب البالد من العوا�صف 

كامل  على  تع�صف   - الأخرية  الفرتة  يف   - راحت  التي 

منطقتنا ويف العديد من مناطق العامل.

انتهجتها اجلزائر حتت قيادة  وتلك كانت ال�صيا�صة التي 

وذلك  الفرتة،  خالل  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئي�س  فخامة 

ال�صوؤم  دعاة  على  اجلزائر  به  ردت  الذي  العملي  الرد  كان 

وجتار الرتويج للكوارث.

�صيوفنا  لكافة  ال�صكر  اأجدد  اأن  اأود  تدخلي،  نهاية  يف 
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املجل�س  رئي�س  ال�صيد  لأخينا  العاجل  ال�صفاء  واأمتنى 

ال�سعبي الوطني وعودته القريبة اإىل رحاب املجل�س ملوا�سلة 

اأدائه العادي.

ا لكم على كرم الإ�صغاء،  وال�صالم عليكم ورحمة 
ً
�صكر

اهلل تعاىل وبركاته؛ اجلل�صة مرفوعة.

)ت�سفيق(

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة 

والدقيقة الأربعني �سباحا
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