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ال�سي��د الرئي���ص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

عمال باأحكام الفقرة الأوىل من املادة 118 من الد�صتور، 
واملادة 5 م��ن القانون الع�صوي رق��م 99-02، الذي يحدد 
تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطن��ي وجمل�س الأمة، وعملهما، 
وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛ اأدعوكم اإىل 

�صماع مرا�صيم افتتاح دورة الربيع العادية ل�صنة 2013.

مرا�سيم الفتتاح:
- تالوة �صورة الفاحتة؛  

- عزف الن�صيد الوطني.  

ال�سي��د الرئي���ص: اأعلن ر�صمي��ا عن افتت��اح دورة الربيع 
العادية ل�صنة 2013 يف جمل�س الأمة.

والآن ومثلما ج��رت به العادة، اإ�صمحوا يل اأن األقي على 
م�صامعكم بع�س الكلمات ذات ال�صلة باملنا�صبة وفيها اأقول: 
بع��د ب�صم الل���ه الرحم�ن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على 

اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني، 
ال�صيد الوزير الأول، 

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة، 
ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�ص��اء 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�ص��الم عليكم ورحمة الل�ه تع��اىل وبركاته ومرحبا بكم 
جميعا يف مقر جمل�س الأمة.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
خالل ال�صهر الفائت، ويف فرتة ق�صرية، فقد جمل�س الأمة 
واجلزائ��ر زميلني بل اأقول اأخوين جماهدين كبريين، اأخوين 
كان ح�صورهما بيننا ح�صوًرا مميًزا، متّيٌز نَاَله بف�صل ن�صالهما 
وجهادهما، متّيٌز  جعلهما يحتالن مكانة خا�صة ومقاًما كبرًيا، 
اإنهم��ا املرحوم��ان املجاه��دان علي حم�صا�س وعب��د الرزاق 

حم�سر اجلل�سة العلنية الأوىل
املنعقدة يوم الإثنني 21 ربيع الثاين 1434

املوافق 04 مار�ص 2013

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

املدعوون احلا�سرون:
- ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني؛

- ال�صيد الوزير الأول؛
- 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 الع�سرين �سباحا
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بوحارة، رحمهما الل�ه واأ�صكنهما ف�صيح جناته.
لق��د كان الفقيدان م��ن رعيل املجاهدي��ن الأوائل، كما 
اأن �ِصِج��لَّ كل منهما كان حافال بامل�صاهمات امل�صهودة اأثناء 
فرتة احلرك��ة الوطنية ث��م يف مرحلة ثورة التحري��ر الوطنية، 
واأثن��اء مرحلة بن��اء الدولة اجلزائرية احلديث��ة، لدى توليهما 
للم�صوؤولي��ات وامله��ام الرفيعة التي تقلَّداه��ا، وكذلك عرب 
م�صاركتهما الرثية والطويلة يف الن�صاط الفكري وال�صيا�صي.

ونح��ن اإذ ن�صتح�ص��ر املزايا واخل�صال الوطني��ة التي طبعت 
حي��اة كل واحد منهما، فاإننا نت�ص��رع اإىل الل�ه �صبحانه وتعاىل 
وندعو لهما بالرحمة واملغفرة، ونتو�صل اإليه تعاىل باأن ي�صكنهما 
ف�صي��ح جناته الوا�صع��ة مع من �َصبَقهم م��ن اإخوانهم ال�صهداء 

واملجاهدين.
)وقفة ترحم على روح الفقيدين مع قراءة �سورة الفاحتة(

�صكًرا.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

من��ذ �صهر كنا قد افرتقنا على اأمل اللقاء مع بداية الدورة 
الربيعية هذه والتي ن�صارك يف فعالياتها اليوم.

ِف عدد اأع�صاء  لقد افرتقنا ومل يكن قد م�ص��ى على ِن�صْ
هيئتن��ا - يومها - �صوى ب�صعة اأ�صابيع من ان�صمامهم ملجل�س 
الأم��ة؛ وهي كم��ا تالحظون فرتة ق�صرية وه��ي من ثم غري 
كافي��ة للتاأقلم م��ع املكان ول التعرف عل��ى كافة الأع�صاء، 
اجل��دد منه��م والقدامى وفيم��ا بينهما، فما بال��ك بالن�صبة 

لعمل و�صري الهيئة التي اأ�صبحوا اأع�صاء فيها؟
واليوم ها نحن نلتقي لن�صتاأنف عملنا �صمن الهيئة، نلتقي 

لكي ن�صارك يف افتتاح الدورة وانطالق الأ�صغال فيها.
وكما جرت الع��ادة ولدى التئام �صم��ل الهيئة مع بداية 
كل دورة عودن��ا اأنف�صنا عل��ى تناول الكلم��ة اأمامكم لكي 
ن�صتعر���س واإياكم اأهم حماور العمل التي �صيرتكز اجلهد يف 

اإطارها خالل الفرتة.
وهك��ذا ف��اإن اأع�صاء جمل���س الأمة �صيكون��ون مدعوين 
هذه امل��رة اأي�صا اإىل درا�صة واإبداء ال��راأي وحتديد املوقف يف 
عدد ه��ام من الن�صو�س الت�صريعي��ة املقرتحة اأو التي تنوي 

اقرتاحها احلكومة للدورة؛ نذكر منها على �صبيل املثال :
 القانون املتعلق بتنظيم مهن��ة املحاماة، وهو قانون كان قد 
حظ��ي بنقا�س وا�صع بني الوزارة الو�صية وممثلي املهنة، قانون 
يرمي يف غايته النهائية اإىل �صمان الو�صائل الإجرائية الالزمة 
لتكري���س »احل��ق يف الدف��اع« لالأط��راف املتقا�صية ومتكني 

املحام��ي خا�صة م��ن تاأدي��ة دوره باعتباره ع�ص��ًوا م�صاعًدا 
وم�صاركا يف حتقيق العدل بني املتخا�صمني.

اإنه قان��ون جاء ليوفر للمحامي ال�صمان��ات التي ت�صاعده 
عل��ى تاأدية مهنت��ه عادًيا، ويوفر بنف���س الوقت ال�صمانات 
التي بدونها لن يكون هناك ل اإجراءات عادلة ول عدالة 

من�صفة.
 وبخ�صو�س م�صروع القان��ون املتعلق بال�صمعي الب�صري، 
فق��د جاء ه��ذا القانون لدعم ف�صاء احلري��ات الد�صتورية يف 

جمال التعبري عن الراأي.
 وفيم��ا يتعلق بالقان��ون اخلا�س بتنظيم ال�صج��ون واإعادة 
الإدم��اج الجتماع��ي للمحبو�ص��ني، فاإن��ه ي�صع��ى اأ�صا�صا 
اإىل تعزي��ز حقوق الأف��راد، ل�صيما اأولئ��ك املحكوم عليهم 

بال�صجن.
واأعتق��د اأن املقاربة اجلديدة الت��ي اعتمدها هذا امل�صروع 
لإع��ادة تربية ال�صجن��اء من �صاأنها اأن حَتِْم��ي املحكوم عليه، 
وجتع��ل هذه احلماية تتما�صى مع التط��ور الذي تعرفه بالدنا 

والعامل.
 اأم��ا م�صروع القان��ون املتعلق ب�صروط ممار�ص��ة الن�صاطات 
التجاري��ة فق��د اأملت��ه ال�ص��رورة الداعي��ة اإىل تنظي��م هذه 
الن�صاط��ات كونها كانت م�صدًرا للكث��ري من الحتجاجات 

الجتماعية.
ومن املوؤكد اأن م�ص��روع القانون هذا �صوف ُيدخل قواعد 
جدي��دة للممار�صة العقالنية يف جم��ال التحكم يف الن�صاط 
التج��اري، خا�ص��ة واأن��ه �صيدخ��ل قواعد جدي��دة متعلقة 
بتحدي��د الأ�صعار ويو�ص��ح الطريقة التي يج��ب اأن تتبع يف 

جمال �صيا�صة الإ�صهار.
�صيداتي، �صادتي،

 بالن�صب��ة مل�صروع القان��ون املتعلق باجلم��ارك فقد ت�صمن 
ه��ذا امل�صروع تعدي��الت هامة ته��دف اإىل اإدخال املرونة يف 
جمال التج��ارة اخلارجية، وهو �صيو�صع م��ن دائرة الرقابة يف 
ه��ذا القط��اع؛ ولقد اعتمد امل�ص��روع املقدم عل��ى اأ�صاليب 
جدي��دة اأكرث ع�صري��ة واأكرث جناعة يف نط��اق حماربة اجلرمية 

على م�صتوى اجلمارك.
وم��ن هذه الزاوية، ف��اإن الن�س اجلديد َي�صع��ى اإىل تعزيز 

دائرة حماربة التهرب، والغ�س، والتزوير وتبيي�س الأموال.
بينما ته��دف التعديالت التي جاء به��ا قانون العقوبات 
ه��ذا اإىل تكييف نظامن��ا اجلزائي خا�صة بعد ب��روز اأ�صكال 
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جديدة من اجلرائم والتي اأ�صبحت ت�صمى باجلرائم العلمية 
اأو التقنية.

ويقيًن��ا ف��اإن التعدي��الت املقرتحة �صوف تتي��ح للقا�صي 
اجلزائ��ي اإيجاد اأدوات قانونية اأك��رث مالءمة ملعاجلة امل�صاكل 
املطروح��ة والتي من �صاأنها حماية املواطنني و�صيانة م�صلحة 

البالد.
وبخ�صو�س قان��ون املناجم فاإنه ياأتي ل�صد الفراغ القانوين 
املوج��ود الآن يف هذا النطاق، وهو ج��اء ليعمل على تنظيم 
��َر على وترية  ن�ص��اط القطاع ال��ذي �صابه بع���س النق�س اأثَّ

ال�صتثمار يف البالد.
اأم��ا القانون املتعلق بتحديد القواع��د املطبقة على ن�صاط 
الربيد واملوا�ص��الت ال�صلكية والال�صلكي��ة وتكنولوجيات 
الإعالم والت�ص��ال، فيمكن القول اإنه ياأتي لتح�صني الأطر 
القانوني��ة والتنظيمي��ة التي ت�صبط ن�ص��اط القطاع مبا ي�صمح 
باإعطاء دفع جديد لواحد من اأهم القطاعات اخلدمية اخلا�صة 

بالتنمية ومواكبة التطور التكنولوجي املت�صارع عاملًيا.
قطاع تنظيم وتطوير التكوين والأن�صطة البدنية والريا�صية 
ياأت��ي من جهته ليتكفل باأحِد اأه��مِّ ان�صغالت ال�صباب األ 
وه��ي الريا�صة، ول�صيم��ا يف جوانبه��ا التكويني��ة والتقنية 
والأخالقية، ذلك اأنه وبالنظر اإىل الرتكيبة ال�صكانية اخلا�صة 
باجلزائ��ر والتي تت�صكل يف غالبيتها م��ن ال�صباب، فقد كان 
م��ن ال�صروري اإيالء ه��ذه ال�صريحة ما حتتاج��ه من و�صائل 

للتكوين والرتفيه، وتهيئة الف�صاءات املنا�صبة.
اإننا يف هذا الإطار نعتقد اأن هذه الأبعاد جمتمعة تلتقي مع 
ذات الأهداف التي ت�صمنها برنامج ال�صيد رئي�س اجلمهورية 

لرتقية وتطوير الريا�صة ببالدنا.
خالل هذه الدورة �صنتدار�س اأي�صا قانون املالية التكميلي 
ل�صن��ة 2013؛ وكم��ا تعلمون، ف��اإن هذا الن���س ياأتي عادة 
ملراجعة التوقعات والتقديرات املالية التي و�صعتها ال�صلطات 
العمومي��ة عند اإعدادها لقان��ون املالية ال�صنوي العادي، ويف 
نف���س الوقت ليقدم التدابري الالزم��ة ملواجهة اأي طارئ قد 
تولده التقلبات القت�صادية واملالية التي ميكن اأن تطفو على 

ال�صاحة املالية العاملية.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ويف ال�ص��اأن الداخلي لت�صيري جمل���س الأمة وترتيب اأمور 
البي��ت �صيتوىل روؤ�ص��اء املجموعات الربملاني��ة مهمة اختيار 
ممثليهم يف الهياكل امل�ص��رّية للمجل�س، وهذا الإجراء هو يف 

ح��د ذاته اإجراء عادي وقانوين يتك��رر �صنوًيا وهو ياأتي هذه 
املرة بعد التغيري الن�صفي لأع�صاء الهيئة.

وم��ن هنا فاإن العائالت ال�صيا�صية �صوف تتوىل اختيار من 
ميثلها �صم��ن هذه الهيئات، ويف هذا املج��ال اأنتهز ال�صانحة 
لكي اأدعو م�صوؤويل املجموع��ات الربملانية وهي تتوىل مهمة 
اقرتاح الأ�صماء اأن تراع��ي -حقا -  اجلانب املتعلق بالرغبة 
اخلا�صة بال�صي��دات وال�صادة الأع�صاء، اآم��ال منها اأن تاأخذ 
بعني العتبار جانب التخ�ص���س يف هذا الختيار والتجربة 
املكت�صب��ة يف هذا التوزيع كموا�صفات يجب اعتمادها لدى 
اق��رتاح ه��ذه التعيين��ات للع�صوية �صمن اللج��ان اأو لتويل 

امل�صوؤوليات �صمن الهياكل امل�صرّية لعمل املجل�س.
اإذن، فبالإ�صاف��ة للربنامج الت�صريعي اخلا�س بالدورة، فاإنه 
ينبغ��ي علين��ا التفك��ري يف الن�صاطات املكمل��ة اأو امل�صاعدة 

للعمل الت�صريعي.
له��ذا ويف هذا املج��ال بالذات �صيعم��ل جمل�صنا خالل 
ال��دورة - تاأكيًدا - على تكثيف اجلهد اخلا�س مبراقبة عمل 
احلكوم��ة وذلك من خالل الأ�صئلة ال�صفوية والكتابية التي 

�صوف يطرحها الأع�صاء على م�صوؤويل الهيئة التنفيذية.
زميالتي، زمالئي،

ب��ودي، ونحن نفتت��ح ال��دورة الربيعية ل�صن��ة 2013 اأن 
اأفاحتك��م - كعادتي - يف بع���س الق�صايا وامل�صائل التي تهم 
هيئتن��ا، لأطرح فيها بع���س الأفكار والت�ص��اوؤلت، املنا�صبة 
تقت�ص��ي طرحها وفيها اأقول: لي�س جدي��ًدا القول باأن دور 
الربمل��ان ل يتوقف عند جمرد متثي��ل ال�صعب، بل هو عالوة 
عل��ى ذلك فهو ف�ص��اء للعمل الت�صريعي، فه��و كذلك اإطار 
قان��وين ملمار�ص��ة الرقاب��ة على عم��ل احلكوم��ة؛ ويف هذا 
ال�صي��اق، اأ�صت�صمحك��م العذر يف اأن اأفك��ر اأمامكم ب�صوت 
عال واأن اأطرح بع�س امل�صائل التي تهم هذا اجلانب؛ خا�صة 
واأن الأداء الفعال للربملان يتوقف على مدى جناعة وتوظيف 
الآليات والأدوات التي خوله اإياها الد�صتور، ويف هذا الباب 
ة ملمار�صة الأداء  تاأتي الرقابة الربملانية بالطبع كاآلية قانونية ُمِهمَّ
الربملاين ويف هذا الب��اب اأعتقد اأنه قد اأ�صبح من ال�صروري 
التفك��ري مع الهيئة التنفيذية ح��ول كيفية تقييم التجربة يف 
جم��ال املراقبة الربملانية ق�ص��د حت�صني طريق��ة وتفعيل هذه 
الآليات لأن��ه يح�صل اأن كثرًيا من الأ�صئل��ة ال�صفوية التي 
تط��رح على اأع�ص��اء الهيئة التنفيذية ل حتظ��ى بالرد الوايف 
واملقن��ع فتبقى احلقيقة معلق��ة اأو اأن هذا ال��رد ياأتي متاأخًرا 
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فيفقد ال�صوؤال م�صمونه وجدواه.
وهن��ا اأقول: م��ا دامت الرغبة متقا�صمة م��ا بني الهيئتني يف 
الو�ص��ول اإىل تفعي��ل عم��ل الهيئ��ات الد�صتوري��ة واإك�صابها 
امل�صداقي��ة يف عملها نقول: األ ي�صتح��ب اأن نفكر مًعا لنعمل 
على تفعيل ه��ذه الآلية وجنعلها تعمل بطريق��ة اأجنع يف حتقيق 

الغاية املبتغاة؟
واإذا كان الأمر كذل��ك األ ي�صتحب اأي�صا درا�صة اإمكانية 
ط��رح الأ�صئل��ة ال�صفوية اخلا�ص��ة اأو كما ي�صميه��ا البع�س 
الأ�صئل��ة ذات الطاب��ع ال�صتعج��ايل اأو اخلا�ص��ة مبوا�صيع 
ال�صاعة ودرا�صة اإمكانية التجاوب مع هذا النوع من الأ�صئلة 
واإيفائها حقها؛ طبًعا قد يقال يل: اإن نظامنا الداخلي والقانون 
الأ�صا�صي الناظم لعالقاتنا ل يتعر�س اإىل هذا املو�صوع وهنا 
اأق��ول: اإين اأطرح املو�صوع لكي نفك��ر فيه معا الآن ونعمل 
عل��ى التكفل ب��ه م�صتقبال مت��ى متت املراجع��ة الد�صتورية 

اخلا�صة باملو�صوع.
 وفيم��ا يتعل��ق بجدول الأعم��ال اخلا�س بال��دورة، فمن 
ال�ص��رورة مب��كان التاأكيد عل��ى حتمية التن�صي��ق التام بني 
غرفت��ي الربملان من جه��ة وبينهما وب��ني احلكومة من جهة 
اأخرى ذلك اأنه يتوجب يف هذا النطاق دعوة الهيئة التنفيذية 
اإىل مراع��اة الو�صعيات اخلا�صة بكل غرفة يف جمال الربجمة 
واأّل ت��رتك احلكوم��ة مو�صوع اإحالة م�صاري��ع الن�صو�س اإىل 
اآخ��ر حلظة فتحيله��ا اإىل غرفتي الربمل��ان، فيت�صبب ذلك يف 
اإدخ��ال الرتباك يف عمل الغرفة الواحدة اأو الغرفتني مًعا؛ 
فامل��ادة 16 من القان��ون الع�صوي الناظ��م للعالقات تفر�س 
علين��ا �صبط جدول اأعمال كامل للدورة قبل بدايتها، وترك 
احل��الت ال�صتثنائي��ة للو�صعيات اخلا�صة، لك��ن املمار�صة 

اأ�صبحت جتعل من ال�صتثناء قاعدة.
اأما فيما يتعلق بجل�صات ال�صتماع، فهي متثل هي الأخرى 
�صكال م��ن اأ�ص��كال الرقابة القبلي��ة والبعدية عل��ى برامج 
القطاعات الوزارية، ويف هذا اجلانب فاإننا نعتقد اأنه قد يكون 
مفي��ًدا لو حظي هذا النوع من امل�صاءل��ة - اإىل جانب الأ�صئلة 
ال�صفوي��ة والكتابية - بعناية اأك��رب مما هي عليه الآن، ذلك اأننا 
كثرًيا ما نالحظ اأن م�صوؤويل القطاعات الوزارية يرتددون يف 
ال��رد على طلب روؤ�صاء اللج��ان املختلفة والتجاوب مع هذه 

الطلبات يف حينها.
اإننا يف هذا املجال ن��رى اأي�صا اأن جل�صات ال�صتماع هي 
حًقا اآلية مفيدة للربمل��ان واحلكومة معا لتوفري املنرب مل�صوؤويل 

القطاعات الوزاري��ة لكي يردوا ويو�صحوا ما يجب تو�صيحه 
اإىل املواط��ن من خالل منرب الربمل��ان، ناهيك عن كون هذه 
الآلية ت�صهم يف جعل كل هيئة توؤدي دورها القانوين عادًيا.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
لقد ظل التحرك امليداين ي�صكل ن�صاطا ماألوفا يف جمل�س 
الأم��ة، وق��د تزايدت اأهميته م��ع مرور الأي��ام، الأمر الذي 
ي�صتوجب الآن التفكري يف اإمكانية ال�صتفادة من هذه الآلية 
ب�صكل اأكرب من خالل التن�صيق امل�صبق والالحق و�صول اإىل 
بلوغ الغاية املرجوة منه ومن خالل تفعيل اأدائه وال�صتفادة 
م��ن التو�صيات التي تت�صمنها التقاري��ر التي تعدها اللجان 
الت��ي قامت باملهمة، ولكن ه��ذه املالحظة يجب األ تن�صينا 
م��ع ذلك التنويه بالتفهم وامل�صاعدة التي تتلقاها هذه الوفود 
من قبل القطاعات الوزارية املختلفة وكذا من قبل الوليات 

املختلفة عرب الوطن.
فيم��ا يخ�س الن��دوات اخلا�صة برت�صي��خ وتعميق الثقافة 
الربملاني��ة، ورغم م��ا حققته م��ن نتائج اإيجابي��ة، ل�صيما يف 
امل�صاهم��ة يف اإثراء املخ��زون الوثائقي للمجل���س وجناح هذا 
الأخري يف ن�ص��ج عالقات تعاون مع الكث��ري من املوؤ�ص�صات 
العلمي��ة وهيئات البحث والنخ��ب الفكرية، اإل اأنها بدورها 
بحاج��ة اإىل حت�ص��ري حمكم وبرجم��ة م�صبق��ة مدرو�صة، مع 
مراع��اة اختيار املوا�صي��ع التي َتُعود بالنف��ع على الربملانيني 

وعلى البالد عموما.
وبن��اء على ه��ذا، اأعتق��د اأنه م��ن الواج��ب الآن تقييم 
التجربة املا�صي��ة وال�صعي لإيجاد �صيغة اأكرث جاذبية، واأكرث 
تنوع��ا حتى ياأخذ هذا ال�صكل من اأ�صكال الن�صاط الأهمية 

واملكانة التي هو جدير بها.
�صيداتي، �صادتي،

ويف جم��ال اآخر، فاإن الدبلوما�صي��ة الربملانية ونظرا لتنامي 
دوره��ا يجب اأن حتظ��ى هي الأخرى بالعناي��ة املطلوبة لكي 
تنال املكانة التي ت�صتحقها باعتبارها دعامة هامة لدبلوما�صية 
الدولة الر�صمية، ويف هذا الإطار ي�صتحب منا اأو يتوجب علينا 
جميًع��ا اأن ن�صاعف من وت��رية الت�صاور مع املجل�س ال�صعبي 
الوطني ومع احلكومة لإعطاء هذا النوع من الن�صاط النجاعة 

املطلوبة واملرجوة.
تلكم هي بع�س الن�صغالت التي اأردت اأن اأفاحتكم  فيها 
احلديث، ول �صك اأنها اأخذت حيزا من تفكري الكثري منكم، 
ل�صيما اأولئك الذين اأتيحت لهم فر�صة النتماء للموؤ�ص�صة 
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لأك��رث من عهدة، وتابعوا عن قرب اإفرازاتها وتداعياتها على 
الأداء الربملاين. 

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
بعد العتداء الإرهابي الذي اتخذ الطابع الدويل والذي 
تعر�ص��ت له بالدنا، وبعد ال��رد احلا�صم الذي ردت به قوات 

جي�صنا الوطني ال�صعبي  التي جندد لها التحية والتقدير.
)ت�سفيق(

اأ�صبح بالإمكان القول اليوم اإن القدرات الدفاعية لبلدنا 
ق��د اأ�صح��ت مطمئنة اإىل حد كبري، خا�ص��ة بعد اأن برهنت 
هذه الأخرية ع��ن اقتدارها واحرتافيتها العالية يف الت�صدي 

للعدوان.
اإن الأم��ر الذي يجب التاأكيد علي��ه يف هذا الإطار هو اأن 
العت��داء الإرهابي - وخالًفا مل��ا كان يت�صوره منفذوه - قد 
عاد على اأ�صحابه باخليبة والهزمية، ناهيك عن كونه حتول اإىل 
دعم وا�صح للجزائر وبالوقت ذاته ترك اأ�صداء اإيجابية كبرية 
عل��ى الطريقة التي مت بها ح�صم املو�ص��وع، اإْن على ال�صعيد 
الإقليمي اأو ال�صعيد ال��دويل، واأعطى اجلزائر من ثم �صمعة 

ومكانة زادتها احرتاًما.
واإذا كانت عا�صمتنا قد حتولت يف الفرتة الأخرية اإىل اجتاه 
مف�صل ل�صناع القرار يف العامل، فاإن ذلك اإن دل على �صيء 
فاإمنا يدل على حقيقة اأخرى مفادها اأن الدور املحوري الذي 
بات��ت تلعبه بالدن��ا يف ال�صاحة الإقليمية ق��د اأ�صبح حقيقة 
وا�صح��ة ل ميكن لأي كان جتاهله��ا،  فاأولئك الذين حاولوا 
امل�صا�س باأحد املنجزات احليوية للجزائر، و�صعوا اإىل اإ�صعافها 
�صيا�صًي��ا والطع��ن يف م�صداقية ق��درات جي�صه��ا القتالية، 
�صرعان ما اكت�صفوا ومعه��م العامل اأن اجلزائر لي�صت بذلك 

الطعم ال�صهل املََنال.
اإنه��ا حقيقة موؤكدة اأ�صبح ُيقر به��ا العدو وال�صديق، كما 
اأن هذا الع��رتاف امل�صتحق هو الذي كان بالواقع وراء فهم 
وتفهم ب��ل اأقول اإقرار اجلميع مبكان��ة اجلزائر وهو الذي كان 
اأي�صا وراء تغي��ري اأكرث من جهة لراأيها وحكمها ولهجتها من 
مواق��ف اجلزائر وم��ن حتاليلها جتاه الو�ص��ع القائم يف املغرب 

العربي ويف منطقة ال�صاحل.
وفيما يخ���س الأو�صاع ال�صائدة يف منطقة ال�صاحل ومايل 
حتديًدا، فاإننا ناأمل بل نتمنى اأن يتم احتواء ال�صراع الدائر يف 
ه��ذا البلد ال�صقيق واجلار، من خالل احلوار يف اإطار الوحدة 
الوطني��ة لهذا البلد، لك��ي ين�صرف الهتم��ام نحو التنمية 

وحماربة الإرهاب.
وم��ا نتمناه اأي�صا هو اأن ياأتي ه��ذا احلل يف اأقرب الآجال 
حتى يع��ود الأمن وال�صتق��رار لي�س لدولة م��ايل ال�صقيقة 

وح�صب بل اإىل كل دول املنطقة.
وخال�ص��ة الق��ول اإن اجلزائر ق��د برهنت حًق��ا عن حزم 
وا�ص��ح وحا�ص��م اعرتف به الع��امل كله واأك��د على حقيقة 
مفاده��ا اأن اجلزائر دولة حمرتم��ة، ويف �صيا�صتها تعمل بجد 
وم�صوؤولية يف حتديد مواقفها مبا من �صاأنه الدفاع عن م�صاحلها 
العلي��ا ومبا يتما�صى مع الإجماع الدويل يف الق�صايا ال�صائكة 
الدائ��ر رحاه��ا يف املنطقة والعامل، لكنه��ا يف الوقت ذاته ل 
تر�ص��ى لنف�صها باأن تبقى مكتوفة الأي��دي اأمام اأي جتاوز اأو 
م�صا�س بحدودها و�صيادتها الوطنية وباأي عمل يلحق ال�صرر 

بوحدتها وا�صتقرارها.
اأك��رر، اإن اجلزائ��ر ل تر�ص��ى لنف�صها باأن تبق��ى مكتوفة 
الأيدي اأمام اأي جتاوز اأو م�صا�س بحدودها  و�صيادتها الوطنية 

وباأي عمل يلحق ال�صرر  بوحدتها وا�صتقرارها.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

لق��د تعر�صت بع���س ال�صح��ف الوطني��ة والأجنبية يف 
الأي��ام الأخرية اإىل حالت ف�صاد عرفته��ا بع�س القطاعات 
القت�صادي��ة يف بالدنا، ونحن هنا ويف ه��ذا املجال ل ي�صعنا 
اإل اأن نوؤك��د دعمن��ا للموقف الذي عرب عن��ه فخامة رئي�س 
اجلمهورية يف املو�صوع وندعو بالوقت ذاته اإىل �صرورة جعل 
احلقيق��ة تتجل��ى وا�صحة، لكنن��ا اأي�صا نق��ول : اإن ا�صتباق 
نتائ��ج التحقيق واحلكم اأو الأح��كام الق�صائية يعد موقًفا ل 
يتما�صى مع منطق حتقيق العدالة، ونقول اأي�صا: اإنه اأمام مثل 
ه��ذه الأعمال امل�صينة - اإن هي تاأكدت - والتي ت�صيء اإىل 
م�صداقي��ة لي�س فقط قطاع بذات��ه اأو قطاعات معينة، بل اإىل 

البلد ككل.
وباملقابل يتوجب علينا و�صع الثقة يف عدالتنا وتركها تقوم 
بعملها بكل هدوء بعيًدا عن اأي اأحكام م�صبقة قد توؤثر على 

م�صار عملها.
كم��ا يتوج��ب علينا يف الإط��ار ذاته تف��ادي الدخول يف 
املزايدات ال�صيا�صوية التي لن ت�صيف جديدا للك�صف عن 
احلقيقة بقدر م��ا تعمل على ت�صويه �ص��ورة اجلزائر، وبنف�س 
الوق��ت ت�صهم يف التعتيم على العمل اجلاري الذي تقوم به 
البالد يف خمتلف املجالت وتن�صي النا�س حقيقة الإجنازات 
الكب��رية التي ت�صجلها الور�س الكثرية وال�صخمة التي تفتح 
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يومًيا عرب الرتاب الوطني.
اإن ما نريد قوله من وراء هذا الكالم هو اأن هذه ال�صلوكات 
املدانة - اإن هي حتققت اأو تبينت �صحتها - يجب األ حتجب 
ع��ن اأعينن��ا احلقيقة الأخ��رى واملتمثلة يف اإجن��ازات البالد 
ول اأن توؤث��ر �صلًبا عل��ى وترية العمل ال��ذي حتققه من�صاآت 
اجلزائر بف�صل عم��ل اآلف العامالت والعم��ال يف القطاع 
الع��ام واخلا�س، كما يجب يف هذا الإطار البتعاد عن �صيغ 
التعميم لدى اإطالق الأحكام لأن يف هذا البلد هناك مئات 
الآلف من الإطارات والعمال تعمل وتقدم اجلهد والعرق، 
كم��ا يجب عدم اخلل��ط بني ال�صلوكات املدان��ة وال�صركة اأو 
ال�ص��ركات املعنية باعتب��ار اأن واحدة منها - والتي هي الآن 
مو�ص��وع وحدي��ث القريب والبعي��د - موؤ�ص�ص��ة اقت�صادية 
رائدة، �صرك��ة احتلت مكانة عاملية وت�صاه��م يف خلق الرفاه 
لأبن��اء اجلزائر كافة، يجب األ ننزل��ق يف اأحكامنا اإىل درجة 
اخللط بني هذه ال�صلوكات ونن�صى ما حققته البالد وما حتققه 
موؤ�ص�صاتها يف خمتلف القطاعات القت�صادية الأخرى، و�صواء 
يف نطاق  التعلي��م العايل اأو يف نطاق التكوين املدر�صي اأو 
يف نطاق النقل اأو الفالحة اأو الري اأو  ال�صكن، ويف تهيئة 
الإقلي��م وغريها، كل ه��ذه القطاعات تع��رف اليوم حركية 
وا�صح��ة كبرية وتنتج يوميا َخرْيات جديدة لفائدة املجموعة 
الوطنية، م�صتجيبة بذلك لطموحات املواطنات واملواطنني، 
حمققة الزدهار والرفاه الذي ين�صده اأفراد ال�صعب اجلزائري 
يف اإط��ار �صيا�صة وا�صحة املعامل، حم��ددة الأهداف، �صيا�صة 
جتد جت�صيدها يف برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�صيد عبد 

العزيز بوتفليقة.
�صكراً لكم على ك��رم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة 

الل�ه تعاىل وبركاته؛ واجلل�صة مرفوعة.
)ت�سفيق(

رفعت اجلل�سة يف منت�سف النهار متاما
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حم�سر اجلل�سة العلنية الثانية
املنعقدة يوم الثالثاء 21 جمادى الأوىل 1434

املوافق 02 اأفريل 2013 

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

متثيل احلكومة: ال�صيد حممود خذري، وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة والدقيقة الأربعني �سباحا

الة  ال�سيد الرئي�ص: ب�صم اهلل الّرحمن الّرحيم وال�صّ
وال�ّصالم على اأ�صرف ال�مر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بودي الرتحيب بال�صيد وزي��ر العالقات مع الربملان 
ال��ذي داأب عل��ى م�صاركتن��ا يف مثل ه��ذه املنا�صبة، 
واإن هي خا�صة برتتيب �ص��وؤون الهيئة الداخلية، لكن 
احلكومة تتابع باهتمام ما يجري يف الربملان؛ فاأرّحُب به 

بيننا واأ�صكره على ح�صوره معنا هذه املنا�صبة. 
اإذن، بعد اإثبات ع�صوي��ة ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 
جمل���س الأم��ة اجلدد، اإث��ر عملية التجدي��د الن�صفي 
ال�صاد�ص��ة  الت�صريعي��ة  الف��رتة  بعن��وان  لت�صكيلت��ه، 
)2013–2015(؛ وانتخ��اب رئي���س جمل�س الأمة؛ 
كن��ا ق��د اتفقنا عل��ى اأن جُتْ��َرى م�صاورات م��ع روؤ�صاء 
ال�مجموع��ات الربل�ماني��ة ل�صتكم��ال بقية حمطات 

عملنا التنظيمي ل�صوؤون الهيئة.
واأق�ص��د بذلك توزيع منا�ص��ب ال�م�صوؤولية، �صمن 
اأجه��زة جمل���س الأم��ة، ح�ص��ب التمثي��ل العددي 
والن�صب��ي لكل عائل��ة �صيا�صية وكذا ان�صم��ام وتوّزع 
ال�صي��دات وال�ص��ادة الأع�ص��اء على اللج��ان الدائمة 
الت�صع للمجل�س ومكت��ب ال�مراقب الربل�ماين؛ ومن 

ثّمة ال�صروع يف عملية التن�صيب الر�صمي لها.
وتبًع��ا لذلك فق��د التقينا مع روؤ�ص��اء ال�مجموعات 
الربل�ماني��ة، وبال�منا�صب��ة اأ�صكر م�ص��وؤويل العائالت 
ال�صيا�صي��ة ال�ممثل��ة يف جمل���س الأم��ة عل��ى روح 
ال�م�صوؤولي��ة والو�ص��وح والتفهم والتفاه��م الذي مّيز 

لقاءاِتنا واجتماعاِتنا.

وقام��ت ال�مجموع��ات الربل�ماني��ة ه��ي الأخرى 
بعق��د �صل�صلة من الجتماعات ب��ني اأع�صائها ونّظمت 
ُلها يف اأجهزة  انتخاب��ات على م�صتواها لختيار م��ن مُيثِّ

جمل�س الأمة.
وعمال باأحكام النظ��ام الداخلي للمجل�س، ل�صيما 
ال�م��واد: 49، 50، 51 و52 من��ه، �ص��وف نتل��و على 
م�صامعك��م القائمة الإ�صمي��ة لروؤ�ص��اء ال�مجموعات 

الربل�مانية؛ تف�صل ال�صيد مدير اجلل�صة.

ال�سيد حممد باركة )مدير اجلل�سة(: �صكرا �صيدي 
الرئي�س.

القائمة الإ�صمية لروؤ�صاء املجموعات الربملانية:
- ال�صيد حممد بوخالفة، رئي�ًصا للمجموعة الربملانية 

للثلث الرئا�صي )املعّينني(.
- ال�صيد حمم��ود زيدان، رئي�ًصا للمجموعة الربملانية 

حلزب التجمع الوطني الدميقراطي.
- ال�صي��د عبد الق��ادر زح��ايل، رئي�ًص��ا للمجموعة 

الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني.
و�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا؛ الآن وقد اأحطتم علًما بهذه 
التعيينات ل�م�صوؤويل العائالت ال�صيا�صية ال�ممثلة يف 
هيئتن��ا؛ بودي – با�صمكم جميًع��ا– اأن اأُهنئهم على 
هذه الثق��ة، واأمتنى له��م التوفيق يف مهامه��م تكري�ًصا 
لتقاليد العمل مع اأجهزة وهيئات ال�مجل�س، يف كنف 
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التع��اون والت�ص��اور والتكامل وفق القوان��ني الناظمة 
لعمل هيئتنا.

وال�متعّل��ق  ال�م��وايل  ال�مو�ص��وع  اإىل  من��ر  الآن 
بال�م�صادقة عل��ى القائمة الإ�صمي��ة لت�صكيلة مكتب 

جمل�س الأمة.
اإذن، عماًل باأحكام النظام الداخلي للمجل�س ل�صيما 
10 و11 منه؛ فقد وافتنا ال�مجموعات  ال�م��واد: 9، 
الربل�ماني��ة مبحا�ص��ر اجتماعاتها وانتخاباته��ا، والتي 
ُله��ا يف ع�صوي��ة مكتب  ُتفيُدن��ا فيه��ا باأ�صم��اء من مُيثِّ
ال�مجل�س عل��ى اأ�صا�س التمثيل الع��ددي  والن�صبي 

لكل عائلة �صيا�صية.
نتلو الآن على م�صامعكم القائمة الإ�صمية ال�ُمقرتحة 
للع�صوية �صمن مكتب ال�مجل�س، تف�صل ال�صيد مدير 

اجلل�صة.

ال�سيد حممد باركة )مدير اجلل�سة(: �صكرا �صيدي 
الرئي�س.

اإقرتاحات املجموعات الربملانية بخ�صو�س الع�صوية 
�صمن مكتب جمل�س الأمة: 

اإّن املجموع��ة الربملانية للثلث الرئا�ص��ي )املعّينني( 
اقرتحت للع�صوية مبكتب جمل�س الأمة: ال�صيدة ليلى 

الطيب وال�صيد حمود �صايد.
الوطن��ي  التجم��ع  حل��زب  الربملاني��ة  واملجموع��ة 
الدميقراطي اقرتح��ت للع�صوية مبكتب جمل�س الأمة: 
ال�صيد خل�صر �صيدي عثمان وال�صيد اإبراهيم بوتخيل.

اأّم��ا املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني 
فقد اقرتحت للع�صوية مبكت��ب جمل�س الأمة: ال�صيد 

حممد نوا�صر.
و�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا؛ وقد ا�صتمعتم اإىل الأ�صماء 
ال�مقرتحة من قبل ال�مجموعات الربل�مانية للع�صوية 
يف مكتب ال�مجل���س؛ وطبًقا لأح��كام الفقرة الثانية 
للمادة 11 من النظ��ام الداخلي؛ اأعر�ُس عليكم هذه 

القائمة الإ�صمية للت�صويت:
- ال�م�صوتون بنعم............................. �صكرا.
- ال�م�صوتون بال.............................. �صكرا.

- ال�ممتنعون.................................. �صكرا.
)ت�سفيق(

�صك��را؛ وعليه اأعترب اأّن ال�صي��دات وال�صادة اأع�صاء 
جمل���س الأمة ق��د �صادق��وا عل��ى القائم��ة الإ�صمية 

لأع�صاء مكتب ال�مجل�س.
ل ي�صعن��ي اإّل اأن اأهنيء ال�صي��دة وال�صادة اأع�صاء 
مكتب جمل���س الأمة على الثقة الت��ي حظوا بها من 
قبل عائالته��م ال�صيا�صية اأّول، ثّم من طرف زميالتهم 
وزمالئه��م ثانياً؛ وعلي��ه اأدعوهم لاللتح��اق باأماكنهم 
باملن�ص��ة واجللو���س اأمامك��م، لك��ي يتع��رف عليهم 
زميالتهم وزمالوؤهم، طبًعا هم يعرفونهم لكن هي �صنة 

متبعة ليتم التعّرف عليهم ر�صمًيا.
)اإلتحاق ال�س��يدة وال�س��ادة اأع�ساء مكتب املجل�ص 
املنتخب��ني، باأماكنه��م اإىل جان��ب ال�س��يد الرئي���ص 

باملن�سة(  
اأود اأن اأنتهز ه��ذه ال�صانحة لكي اأجّدد لهم التهنئة 
واأتوج��ه بال�صكر لك��م زميالتي، زمالئ��ي الأع�صاء، 
لأنك��م اخرتمت من بينك��م من يليق به��ذه امل�صوؤولية، 

طوال �صنة كاملة �صوف نتعامل خاللها مًعا.
اإذن، اأمتن��ى له��م التوفي��ق والدع��م، واإن �ص��اء اهلل 
�صنعم��ل مًع��ا عل��ى اأن نك��ون يف خدم��ة الزميالت 
والزم��الء، اأع�ص��اء الهيئ��ة، مبا م��ن �صاأن��ه اأن ُيحّقق 
ة والناظمة  م�صام��ني الن�صو�س املعم��ول بها واملُ�ص��ريِّ
ملجل�صنا؛ ول يفوتن��ي بهذه املنا�صبة اأن اأتوجه بال�صكر 
والعرف��ان للزمالء القدام��ى الذي��ن �صاعدونا خالل 
ال�صنة املا�صية، من اأجل خدم��ة الزميالت والزمالء، 
اأع�ص��اء املجل�س، �صكرا لكم جميًع��ا، وهنيًئا لالأخت 

والإخوة اأع�صاء مكتب جمل�س الأمة. 
بع��د رفع هذه اجلل�ص��ة، �صاألتقي بال�صي��دة وال�صادة 
اأع�ص��اء ال�مكتب ق�صد تن�صيبه��م؛ ليتم َعِقَب ذلك 
ال�ص��روع يف عملية تن�صيب اللجان الدائمة للمجل�س، 
حيُث �صُي�ص��رف ال�صيدة وال�ص��ادة اأع�صاء ال�مكتب 
عل��ى هذه العملية ح�ص��ب الرزنام��ة ال�من�صورة لهذا 

الغر�س. 
وعليه، اأدعو ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء ال�مجل�س 
اإىل اللتحاق بقاع��ات الجتماعات وفق الإجراءات 

والقواعد ال�مو�صوعة لهذا الغر�س. 
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وبه��ذا نك��ون ق��د اأكملنا ترتي��ب وتنظي��م �صوؤوننا 
الداخلية للهيئة بعد تن�صيب كل اأجهزة ال�مجل�س مبا 
ُننا من ا�صتئناف اأ�صغالنا الت�صريعية والربل�مانية يف  مُيكِّ

الأيام القليلة ال�مقبلة و�صنبّلغكم بذلك لحًقا.
�صكرا لكم جميًعا؛ واجلل�صة مرفوعة. 

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة التا�سعة
والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني �سباحا
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