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ــص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة  ــيد الرئي� ال�س

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

بع��د الرتحيب بال�صيد الوزير الأول، وال�صيدات وال�صادة 

اأع�صاء احلكومة، وبعد ا�صتماعن��ا اإىل مداخلة ال�صيد الوزير 

الأول ح��ول خمطط عمل احلكومة، ث��م اإىل النقا�ش الرثي 

ال��ذي دار حول��ه؛ اليوم �صنت��وج هذا النقا���ش بال�صتماع 

اإىل تدخ��الت روؤ�صاء وممثلي املجموع��ات الربملانية، وبذلك 

�صننهي النقا�ش، ثم ياأتي دور ال�صيد الوزير الأول لريد على 

كاف��ة ال�صغ��الت التي مت التعبري عنها، وذل��ك يوم غد اإن 

�صاء اهلل.

اإذن، الكلمة لل�صيد عب��د القادر زحايل، رئي�ش املجموعة 

الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني، فليتف�صل م�صكورا.

ــة الربملانية  ــادر زحايل)رئي�ص املجموع ــد الق ــيد عب ال�س

حلزب جبهة التحرير الوطني(: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ش جمل�ش الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ش الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

يف البداي��ة، اأتوجه اأ�صالة عن نف�ص��ي، ونيابة عن اأع�صاء 

املجموع��ة الربملانية حل��زب جبهة التحري��ر الوطني ملجل�ش 

الأمة، باأ�صدق عبارات التهائي اإىل فخامة رئي�ش اجلمهورية، 

مبنا�صبة النجاح الباهر ال��ذي حققه يف النتخابات الرئا�صية 

اأفري��ل 2014، وعل��ى جتدي��د الثق��ة يف فخامت��ه من طرف 

ال�صع��ب اجلزائري لرابع مرة، هذه الثقة �صتدفع ل حمالة اإىل 

بذل املزيد من اجلهود ل�صتكمال تنفيذ امل�صروع النه�صوي 

والإقالع التنموي الذي �صرع فيه منذ 1999.

كم��ا اأ�صتغل هذه ال�صانحة لأهنئ الطاقم احلكومي على 

الثق��ة الت��ي و�صعها فيه فخام��ة ال�صيد رئي���ش اجلمهورية، 

ونراه��م بحق اأهال لذلك، ملا يتمتعون به من كفاءة واقتدار 

وتف��ان يف العمل، كم��ا اأتوج��ه بال�صكر اجلزي��ل لل�صعب 

اجلزائ��ري، ال��ذي اأظه��ر ح�صا وطني��ا عالي��ا وم�صوؤول يف 

ال�صتحقاقات الرئا�صية الأخرية، فاأيد بكل قوة وثقة القيم 

واملبادئ واخليارات التي يرتك��ز عليها الربنامج النتخابي 

لل�صيد رئي���ش اجلمهورية والأهداف الت��ي �صطرها لتنمية 

اجلزائ��ر والرقي بها يف كافة امليادي��ن، كما هي ر�صالة لكل 

املغامري��ن عنوانها حب الوطن والوف��اء للرجال املخل�صني 

للوط��ن ولر�صال��ة ال�صه��داء، الذي��ن ي�صع��ون اإىل حتقي��ق 

حم�سر اجلل�سة العلنية الرابعة

املنعقدة يوم الإثنني 10 �سعبان 1435

املوافق 09  جوان 2014

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد الوزير الأول واأع�صاء احلكومة.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة والدقيقة الأربعني �سباحا
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ال�صتق��رار والتنمية والزده��ار، وحماي��ة م�صالح اجلزائر 

يف ظ��ل حميط اإقليم��ي ودويل مت�ص��م بالتعقيد واخلطورة، 

وانعكا�صات��ه املحتملة عل��ى بالدنا، مما يحت��م علينا جميعا 

الت��اآزر والتكاتف واليقظ��ة، والرتكيز على حتقي��ق التنمية 

ال�صاملة وانتعا���ش القت�صاد وحت�صني الظروف الجتماعية 

التي ين�صدها املواطن.

اإن مناق�ص��ة خمطط عم��ل احلكومة يتزام��ن وامل�صاورات 

املتعلق��ة بتعديل الد�صتور، وهو ما يوؤكد حر�ش فخامة رئي�ش 

اجلمهورية عل��ى جت�صيد الوعود الت��ي اأطلقها خالل احلملة 

النتخابي��ة ملوا�صلة وا�صتكمال الإ�صالح��ات التي با�صرها 

لتحديث وجتديد املمار�ص��ة ال�صيا�صية وع�صرنتها مبا يتما�صى 

وامل�صالح العليا للوطن، من خالل دميقراطية ت�صاركية حيث 

ي�صه��م اجلميع يف عملية البناء الوطن��ي دون اإق�صاء اإل من 

اأق�صى نف�صه متذرعا بحجج واهية.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

اإن تاأييدن��ا ملخط��ط عم��ل احلكوم��ة الذي نح��ن ب�صدد 

مناق�صت��ه ومتحي�ص��ه، هو م�صاأل��ة ميليها علين��ا وعلى اجلميع 

واج��ب اح��رتام اإرادة ال�صع��ب ال�صي��د، الذي ي��درك اأن 

ال�صتقرار الذي حتقق بف�صل �صيا�صة امل�صاحلة الوطنية، كان 

وراء الإجن��ازات الكبرية والعديدة واملتنوعة يف كافة امليادين 

وعلى كافة امل�صتويات، وخا�صة م�صتوى البنية التحية، التي 

حتققت واأجنزت يف الربنامج اخلما�صي للفرتة 2014-2010.

اإن النجاح��ات املحقق��ة بف�صل ميثاق ال�صل��م وامل�صاحلة 

الوطني��ة جتعلنا نتفهم مل��اذا يتم�صك خمط��ط العمل الذي 

بني اأيدين��ا، بال�صتمرار يف تطبيق الآلي��ات الواردة يف هذا 

امليث��اق، اإذ بف�صلها مت تنفيذ برام��ج ال�صتثمارات العمومية 

الت��ي تطلب اإجنازها تعبئ��ة موارد مالية �صخم��ة جدا، تقدر 

باأزيد م��ن 20.000 ملي��ار دينار للربنام��ج اخلما�صي وحده 

ثروات جديدة يف كل  اإن�صاء  عن  اأ�صفر  مما   ،2014-2010
القطاعات، وتراجعت البطالة وت�صاعفت املن�صاآت الأ�صا�صية 

والجتماعية وغريها.

واإذا كان الربنام��ج اخلما�صي املقبل 2015-2019 يطمح 

اإىل اإنف��اق مبالغ مالية هائلة وم�صاعفة باملقارنة مع تلك التي 

ذكرناها، وهذا لكون برنامج فخامة رئي�ش اجلمهورية ي�صبو اإىل 

باإحداث  حتقيق ن�صبة منو ل تقل عن 7%، الأمر الذي يب�صر 

نقلة نوعية وتط��ور ملمو�ش يف امل�صت��وى املعي�صي ملجتمعنا، 

فاإنن��ا يف حزب جبهة التحرير الوطني نرى اأن موا�صلة تنفيذ 

ميث��اق ال�صلم وامل�صاحلة الوطنية يعد �صرط��ا اأ�صا�صا ل�صمان 

ال�صتقرار الالزم لتج�صيد هذا الربنامج الطموح.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

ل تقت�صر اأهداف موا�صلة تنفيذ �صيا�صة ال�صلم وامل�صاحلة 

على ما ذكرناه فقط، بل تهدف اأي�صا اإىل ترقية ثقافة مت�صبعة 

بالقي��م واملثل الإن�صانية ال�صامية والرفيعة التي جاء بها ديننا 

احلني��ف، الإ�صالم، وهذا للق�ص��اء النهائي على كل مظاهر 

التطرف يف جمتمعنا، مع فتح الأبواب ل�صتقبال اأبنائه املغرر 

بهم والعم��ل اأي�صا على التكفل باأو�ص��اع �صحايا الإرهاب 

الذي��ن دفع��وا ثمنا باهظ��ا يف املاأ�صاة الوطنية الت��ي عا�صتها 

اجلزائر خالل الت�صعيني��ات، وت�صميد كل اجلراح والآلم، 

طبقا لأحكام ميثاق  وقانون ال�صلم وامل�صاحلة الوطنية.

اإن ه��ذا الت�ص��ور املعرب عن��ه يف خمطط عم��ل احلكومة، 

ناب��ع م��ن الإدراك الكامل ملا يح��دث يف حميطنا الإقليمي 

والدويل، والذي يت�صم بتعقيدات يف طياتها تهديدات اأمنية 

خطرية على ترابنا واأر�صنا، واأطماعا اأجنبية ترتب�ش بنا.

اإن��ه ح���ش رفي��ع ي�صجله حزب جبه��ة التحري��ر الوطني 

ل�صالح خمطط عمل احلكومة هذا، كما ن�صجل له الرتتيبات 

املنا�صب��ة الت��ي اأعدها للت�ص��دي لهذه املخاط��ر ومواجهتها 

واملتمثل��ة يف و�صع برنامج خا�ش للتنمي��ة، هو حيز التنفيذ، 

لفائدة ولي��ات اجلنوب عموما والوليات احلدودية خا�صة، 

منها تلك التي اأ�صبح��ت حمل هجرة اإن�صانية كثيفة، تدرك 

اجلزائر متام الإدراك �صرورة وحتمية وكيفية التعامل معها.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

لفت��ت انتباهنا يف ه��ذا املخطط جملة م��ن املحاور التي 

ارتاأين��ا اأنه م��ن امل�صتح�صن الرتكيز عليه��ا ودعمها يف عمل 

احلكوم��ة, نظرا لالهتمام الذي تلق��اه يف الأو�شاط ال�شعبية 

وال�صيا�صية، منها على �صبيل املثال:
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والالمركزية: الت�صاركية  الدميقراطية  • ترقية 
اإن الذهاب نحو ل مركزية حقيقية وفعلية وجادة بات اأمرا 

حتمي��ا ل يحتمل اأي تاأجيل اأو تع��اون، اإذ لبد اأن تتكفل 

اجلماعات املحلية بالإ�صهام الفعلي يف حل ق�صايا وم�صاكل 

املجتمع بالعتماد على اآلي��ات الدميقراطية الت�صاركية التي 

ت�صم��ح للمواطنني، من خالل موؤ�ص�ص��ات املجتمع املدين، 

بامل�صاركة يف ت�صيري �صوؤونهم باأنف�صهم يف كنف ال�صفافية، ويف 

هذا الإطار نثمن يف حزب جبهة التحرير الوطني، ما جاء يف 

املخطط املعرو�ش علين��ا وندعو اإىل متكني اجلماعات املحلية 

م��ن الو�صائل املالي��ة واملادي��ة والب�صرية للو�ص��ول اإىل هذه 

الغاي��ة ال�صامية مع �صرورة و�صع الن�صو�ش القانونية الكفيلة 

بتحقيقها، وندعوها اأي�صا اإىل الإ�صراع بو�صع خارطة التق�صيم 

الإداري املعلن عنها، نظرا ملا حتمله يف طياتها من منافع ومزايا 

للمواطنني كما جاء يف املخطط.

واحلكومة: الربملان  بني  • العالقات 
اإن م��ا يجب التنويه ب��ه يف هذا الباب اأنن��ا ن�صجل لأول 

مرة اإدراج العالقة بني الربمل��ان واحلكومة، واإذ ي�صيد حزب 

جبهة التحرير الوطني به��ذا الهتمام الذي نتوخى منه اأن 

يوؤ�ص�ش لعالقات اأكرث توا�صال وتن�صيقا بني الهيئتني، جلعل 

العم��ل بينهما اأكرث مرونة، مب��ا يعود على احلي��اة ال�صيا�صية 

واملوؤ�ص�صاتي��ة بكل خري، لذا ف��اإن ما جاء يف املخطط احلايل، 

ي�ص��كل نقلة يف العمل املوؤ�ص�صاتي ت�صتحق الإ�صادة. ونقول 

باملنا�صب��ة اإن اإع��ادة النظ��ر يف القان��ون 99-02 امل�صجلة يف 

املخط��ط، كانت مطلبا من مطال��ب جمل�ش الأمة الذي نظم 

ال�صن��ة املن�صرمة ن��دوة علمية وفكرية، عاجل��ت هذا القانون 

وعربت عن الن�صغالت املذكورة يف املخطط والتي ن�صاطره 

فيها مرة اأخرى.

ال�صحة: • قطاع 
اإننا يف ح��زب جبهة التحري��ر الوطن��ي، اإذ نثمن اجلهود 

الت��ي م��ا فتئ��ت تبذله��ا احلكوم��ة ممثل��ة يف وزارة ال�صحة 

للق�ص��اء على ندرة الأدوية، وعزمها على اإعادة ر�صم اخلريطة 

ال�صحي��ة وتق�صيمه��ا اإىل مقاطع��ات واأقالي��م �صحي��ة، من 

اأجل تفعيل ال�صحة اجلواري��ة وتخفيف ال�صغط عن املراكز 

ال�صت�صفائية اجلامعية، اإل اأن امل�صاكل العوي�صة التي يتخبط 

فيه��ا القطاع، تتطلب بذل مزيد من اجله��ود، لإعادة تنظيم 

اخلارطة ال�صحي��ة، ومواجهة هذه التحديات وفق خمططات 

ا�صتعجالي��ة واأخ��رى بعيدة املدى، مع تقيي��م دوري وفوري 

للنتائج املحققة، واإ�صراك كل مهني��ي القطاع، وال�صتئنا�ش 

بتجارب الدول الأخرى، للو�صول اإىل منظومة �صحية ترقى 

اإىل تطلعات املواطن اجلزائري، وتوؤ�ص�ش للثقة يف املوؤ�ص�صات 

ال�صت�صفائية الوطنية.

اإنن��ا نوؤكد ع��رب هذا املنرب، على �ص��رورة اأن يكون القطاع 

اخلا�ش مكمال للقطاع الع��ام، ولي�ش بديال عنه، واأن تعمل 

احلكومة على ترقية القطاع العام، �صمان حلق العالج الذي 

يكفله الد�صتور.

اإن العراقي��ل التي تواج��ه ترقية قطاع ال�صح��ة، تتج�صد 

مظاهره��ا خ�صو�صا يف املعاناة الكب��رية التي يعي�صها مر�صى 

ال�صرطان، بافتقارهم اإىل الدواء، وعدم توفر مراكز ا�صت�صفائية 

متخ�ص�صة كافي��ة، واإذ ن�صيد يف هذا ال�صي��اق، باإعالن وزير 

ال�صحة ع��ن فتح اأربعة مراكز ملكافح��ة ال�صرطان عرب كامل 

ال��رتاب الوطني، قبل نهاي��ة عام 2014، نهي��ب باحلكومة 

املوق��رة م�صاعف��ة اجلهود للتكف��ل بهذه الفئة الت��ي يتزايد 

اأفراده��ا � لالأ�صف ال�صديد � كل ع��ام، وذلك، بفتح مراكز 

جديدة وفقا ملعي��ار الكثافة ال�صكانية ل��كل منطقة ، وتعبئة 

املوارد املادية والب�صرية الالزمة، والهتمام بالتكوين النوعي 

للعامل��ني يف هذه املراكز، كما نقرتح يف ه��ذا الإطار انتهاج 

�صيا�صة التحفيز للت�صجي��ع على اختيار التخ�ص�صات الطبية 

التي تخدم عالج مر�صى ال�صرطان.

كذل��ك، ندع��و احلكوم��ة اجلزائري��ة لتجدي��د حمالت 

التح�صي�ش والتوعية، واخلروج بها من النمط املنا�صباتي غري 

الناجع، واعتماد برنام��ج حت�صي�صي مكثف طيلة اأيام ال�صنة، 

لتوعي��ة املواطنني، ل�صيم��ا يف املناطق النائي��ة، حول طرق 

الوقاية والت�صخي�ش املبكر الذي يتيح العالج والت�صايف باأقل 

التكاليف.

يف ه��ذا ال�صي��اق، نت�صاءل عن عدم جل��وء القائمني على 

القط��اع، اإىل نظ��ام التلقي��ح �ص��د �صرطان الرح��م، والذي 

اعتمدت��ه الكثري من دول الع��امل، �صمان��ا لتقلي�ش اأعداد 

املر�صى وتوفريا لتكاليف العالج التي تتكبدها الدولة.

العمومية: اخلدمة  • ترقية 
اإن اإع��الن احلكوم��ة ع��ن ق��رار اإن�ص��اء مر�ص��د للخدمة 

العمومي��ة ي�صكل يف نظرنا قرارا حكيما، وهو ياأتي مللء فراغ 

حقيقي وملمو�ش، واإن املهام املزم��ع اإ�صنادها اإليه ومنها نبذ 

وحماربة البريوقراطية وال�صلوكيات ال�صلبية، ت�صتهلك كثريا 

من اجلهد والوقت واملال للمواطنني وتت�صبب اأحيانا يف توتر 
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اجتماعي نحن يف غنى عنه.

لقد ت�صاءلنا بحرية كبرية عن اختفاء الوزارة التي اأن�صئت 

له��ذا الغر���ش والتي ا�صتب�صرن��ا بها خريا كث��ريا، فاإذا كان 

املر�ص��د جاء للحلول حمله��ا، فاإننا نت�صاءل عم��ا اإذا كانت 

ال�صالحي��ات التي �صتخول له �صت�صم��ح بتمكينه من اأداء 

املهام التي كانت الوزارة تقوم بها؟

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل.

ا�صتقاللها: وتدعيم  العدالة  اإ�صالح  • موا�صلة 
يجب الإ�صهاد اأن ما جاء يف خمطط العمل الذي نناق�صه 

بخ�صو���ش موا�صلة اإ�ص��الح العدالة وتدعي��م ا�صتقالليتها 

يدعونا اإىل التعبري عن العتزاز مبا اأجنز فيها من ع�صرنة، وعن 

ابتهاجنا مبا هو مقرتح يف هذا املخطط لإجنازه م�صتقبال.

لقد �شمل��ت القرتاحات كافة جوانب الن�شاط الق�شائي 

واأع��وان العدالة وموؤ�ص�صاته��ا ون�صو�صها اإىل غري ذلك مما هو 

مف�صل يف املخطط باإ�صهاب.

م��ن املوؤكد اأن م��ا �صينجز بف�صل ه��ذه املقرتحات الرثية 

والغني��ة، نخ���ش بالذك��ر منه��ا العزم عل��ى اعتم��اد نظام 

التخ�ص���ش الق�صائي ال��ذي بات اأمرا حمتوم��ا بفعل تطور 

اأمن��اط اجلرمية املنظم��ة الدولية وتعقد اأن��واع املنازعات, كل 

ه��ذا، �صينقل العدالة عندنا نقلة نوعي��ة ومتميزة، خا�صة اأن 

املواطنني وكذلك الأح��زاب ال�صيا�صية وكثريا من الهيئات 

تطالب با�صتقالل حقيقي وفعلي للعدالة وتتقدم باقرتاحات 

عديدة يف اإطار النقا�ش الدائر حول الد�صتور.

اإن ح��زب جبهة التحرير الوطني م��ا انفك يعرب عن هذه 

الن�صغالت، ويرى اأن ما جاء يف هذا املخطط ي�صتجيب لها.

ال�صكن: جمال  • يف 
اإن ح��زب جبهة التحرير الوطني، ين��وه باملجهودات اجلبارة 

واملثمرة التي بذلتها احلكومة يف قطاع ال�صكن والعمران، والتي 

اأف�صت اإىل تقلي�ش حدة هذا امل�صكل عرب كامل وليات الرتاب 

الوطني، كما ي�صيد بفعالية برامج ال�صكن املدعم مبختلف �صيغه، 

والذي لم�ش كل فئات املجتمع باختالف مواردهم املالية من 

اأجل ا�صتيعاب ومواكبة الطلبات املتزايدة للح�صول على �صكن.

اإن ح��زب جبهة التحري��ر الوطني يثمن عالي��ا ال�صيا�صة 

الوطنية املعتمدة يف هذا املجال، ل�صيما ما تعلق منها بدعم 

ال�صك��ن الريف��ي، والذي ين��درج يف اإطار �صيا�ص��ة التنمية 

الريفي��ة ون�صجع اإث��راء ه��ذا الربنامج، وندع��و اإىل تخفيف 

الأعباء البريوقراطية عن املعنيني به، من اأجل حت�صني معي�صة 

املواط��ن الريفي، واحل��د من ظاهرة الن��زوح التي ا�صتنزفت 

قرى ومدا�صر اجلزائر، ب�صبب ظروف اأمنية ا�صتثنائية مل تعد 

اليوم موجودة.

بال�صباب: • العناية 
نود يف حزب جبه��ة التحرير الوطني اأن ن�صجل اأن اإن�صاء 

وزارة لل�صب��اب، لدلي��ل على الهتمام الكب��ري الذي يوليه 

خمط��ط عمل احلكوم��ة له��ذه ال�صريحة التي ه��ي حا�صر 

وم�صتقب��ل اجلزائ��ر، فاإف��راد ال�صباب بقط��اع خا�ش بهم هو 

دلل��ة كافية على كل ما ميكن اأن يقال بخ�صو�ش هذه الفئة 

الت��ي تعترب الرثوة الدائمة والر�صي��د الأبقى لالأمة؛ وعليه، 

ندعو للمزيد من العناية بهذه الفئة، من خالل ت�صطري برامج 

التنمية الب�صرية التي متنحها التاأهيل ملواكبة الع�صر، ومتكينها 

من الأدوات املادية والعلمية التي جتعل منها اأداة بناء تعتمد 

عليها الدولة من اأجل التقدم والرقي.

كم��ا ندعو لتكيي��ف برامج التكوي��ن والتعلي��م العايل،                  

مبا يتالءم ومتطلبات �صوق العمل والواقع القت�صادي وتوفري 

كافة املرافق والأطر احلديثة الالزمة لهذه الفئة.

اإنن��ا ناأمل اأن تتقل�ش ن�صبة البطال��ة ب�صكل اأف�صل مما هي 

عليه، خا�ص��ة بالن�صبة حلملة ال�صه��ادات اجلامعية، اإذ لي�ش 

من املنطق اإه��دار ا�صتثمارات جامعية ب�صرية ومالية �صخمة 

دون ا�صتغاللها يف خدمة البالد.

بهذه املنا�صبة، نثمن مبادرة احلكومة باقرتاح م�صروع قانون 

اخلدم��ة الوطنية، كما نثمن الآليات الت��ي ت�صعها احلكومة 

ب��ني اأيدي ال�صب��اب لقتحام عامل ال�صغ��ل، وكذا الربامج 

امل�صطرة لفائدة قطاع ال�صباب ب�صفة عامة.

الطاقة: جمال  • يف 
ن�صد على يد احلكوم��ة يف م�صعاها من اأجل النهو�ش 

بالقت�ص��اد الوطني وتنوي��ع م�صادره بعيدا عن مداخيل 

املحروق��ات، ون�صدد هنا عل��ى �صرورة العمل اجلاد على 

م�صاري��ع الطاقات املتج��ددة »الطاق��ة ال�صم�صية« خا�صة 

واأن اجلزائ��ر واح��دة من اأك��رب م�صادر ه��ذا النوع من 

الطاق��ة، وبع��ث م�صاري��ع �صراكة مع ال��دول الرائدة يف 

ه��ذا املجال، �صيع��ود ل حمالة بالفائدة عل��ى القت�صاد 

الوطن��ي.
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كما اأننا نثمن م�صعى احلكوم��ة الرامي اإىل تطوير وتنويع 

م�صادرن��ا الطاقوي��ة وحتدي��د ط��رق اإنت��اج املحروقات غري 

التقليدية.

التقليدية: ال�صناعة  ودعم  ال�صياحة  • ترقية 
ندرك يف حزب جبهة التحرير الوطني الدور ال�صرتاتيجي 

الذي تلعبه ال�صياحة يف اإنعا�ش اقت�صاديات الدول، باعتبارها 

م�صدر متويل وركي��زة اقت�صادية رئي�صية، ولنا يف ذلك مناذج 

اإقليمية ودولية عديدة. ويف هذا ال�صياق، نثمن عاليا املخطط 

التوجيه��ي للتهيئة ال�صياحية لآف��اق 2025، الذي اأطلقته 

اجلزائر، برعاية خا�صة من فخامة ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، 

رئي���ش اجلمهورية، من اأجل النهو���ش بالقطاع، وا�صرتجاع 

املكانة ال�صياحية الراقية التي تبواأتها اجلزائر �صابقا.

ورغ��م �صمولية ه��ذا املخطط، وو�صعه لأه��داف مرحلية 

دقيق��ة، على املدى املتو�ص��ط والبعيد، ناأمل م��ع ذلك، اأن 

يت�ص��م التخطيط بالفعالي��ة، واأن حترتم اآج��ال التنفيذ، واأن 

يتم اإ�صراك كل الفاعل��ني يف القطاع، وكل القطاعات ذات 

ال�صل��ة، يف ظل مناف�ص��ة اإقليمية ودولية كب��رية، كما نوؤكد 

على �ص��رورة التاأ�صي�ش لثقافة �صياحي��ة يف البالد، ل�صيما 

بني اأبناء اجليل اجلدي��د، بالتن�صيق والتعاون مع املوؤ�ص�صات 

التعليمي��ة وفعالي��ات املجتمع امل��دين، لأن رقي اخلدمات 

ال�صياحي��ة ينبع اأول من قيم الت�صام��ح وتقبل الآخر، وكذا 

ت�صجي��ع ال�صناعات التقليدي��ة، وحتفيز ممار�صيه��ا. ويف هذا 

الإط��ار، نق��رتح اإدراج خمتل��ف اأنواع ه��ذه ال�صناعات يف 

اخت�صا�صات مراك��ز التكوين املهني، وتي�صري اإقامة م�صاريع 

للحرفيني يف اإطار �صيغ اإن�صاء املوؤ�ص�صات امل�صغرة املعتمدة، 

والقيام بحمالت توعي��ة حول اأهمية ال�صناعات التقليدية، 

لي�ش كو�صيلة حلماية الرتاث الوطني فح�صب، بل كم�صدر 

راق للك�صب والرفاه، وحمو ال�صورة النمطية التي الت�صقت 

بهذه احلرف يف اأذهان فئات املجتمع ل�صيما ال�صباب منهم.

نوؤك��د اأي�صا على �ص��رورة العتناء بال�صياح��ة الداخلية 

ل�صيم��ا العائلية، ونت�ص��اءل باأ�صف عن �صب��ب حتجيم دور 

احلمام��ات املعدنية التي �صنعت فخ��ر ال�صياحة يف اجلزائر 

ل�صن��وات خلت، والت��ي اأ�صبحت الي��وم مق�صدا حمت�صما 

للمواطن��ني، يفتقر اإىل اأدنى اخلدمات ال�صياحية ال�صرورية؛ 

ندع��و القائم��ني على هذا القط��اع، اإىل تهيئة ه��ذه املرافق 

الهام��ة، واإع��ادة العتبار لها، م��ع مراعاة الق��درة ال�صرائية 

للمواطن��ني، كما يجب ا�صتغالل و�صائ��ل الإعالم الوطنية 

منه��ا والدولية لالإ�صهار لها باعتبارها �صحية و�صياحية يف اآن 

واحد.

بهذه املنا�صب��ة، نوؤكد على �صرورة اللتفات اإىل الآثار يف 

اجلزائر باعتباره��ا ذاكرة الأمة، وباعتب��ار اأن املناطق الأثرية 

توفر تدفقا �صياحيا هائ��ال يف دولة العامل، اإذ تطالعنا و�صائل 

الإع��الم يف كل م��رة بخرب موؤ�صف ح��ول حالت التعدي 

على خملفات اأثرية هامة، وكذا، تنامي ظاهرة نهب وتهريب 

الآثار، ل�صيما يف منطقة الطا�صيلي.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

اإن كاف��ة حماور املخطط الأخ��رى �صواء يف جمال الرتبية 

الوطني��ة اأو يف ميدان التعليم العايل والبحث العلمي الذي 

ي�ص��كل �صفحة م�صيئة وم�صرف��ة ومفخرة من مفاخرنا، 

و التكوين املهني اأو الفالحة والتنمية الريفية وتطوير الإدارة  اأ

الإلكرتوني��ة واأن�صنة اخلدمة العمومي��ة وتقريب الإدارة من 

املواطن وتدعيم املجال القت�صادي واملايل ومكافحة الف�صاد 

وتبيي�ش الأموال، وغري ذلك من القطاعات الأخرى، كلها 

ت�صتجي��ب ملح��اور برنامج فخام��ة رئي���ش اجلمهورية الذي 

احت�صن��ه واأيده ال�صعب؛ وبالتايل فاإن��ه ل ي�صع كتلة حزب 

جبه��ة التحرير الوطن��ي اإل اأن تعرب ع��ن دعمها للحكومة، 

وعزمها على جت�صيد واإجن��اح هذا املخطط من خالل املتابعة 

واملراقبة.

اإن حزب جبهة التحري��ر الوطني، ل ميكن باأي حال من 

الأح��وال اأن ين�صى يف مثل هذه املنا�صب��ة الهامة، اأن يذكر 

احلكومة بحر�صها ال�صديد على �صرورة اإيالء العناية الكافية 

لأع�ص��اء الأ�صرة الثوري��ة من جماهدين واأرام��ل ال�صهداء 

وذويهم، واإحاطتهم بكامل العناية والهتمام، وكذا متكينهم 

م��ن كافة حقوقهم ول يك��ون ذل��ك اإل بالتج�صيد الفعلي 

لكل القوانني ذات ال�صلة.

ويج��ب التاأكي��د عل��ى �صرورة اإي��الء العناي��ة الالزمة 

وت�صجي��ع جماهدينا عل��ى الإدلء ب�صهاداتهم حول تاريخ 

الث��ورة املجيدة، وتوف��ري كل الظروف الت��ي ت�صاعد على 

املحافظ��ة على ذاك��رة الأمة من خ��الل تن�صيب املجل�ش 

الأعل��ى للذاك��رة املن�صو���ش علي��ه يف قان��ون املجاه��د 

وال�صهي��د.
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هن��اك اأي�صا بع���ش ال�صرائ��ح ال�صعيف��ة واملحرومة التي 

تعاين، �صواء من اأزمة ال�صكن اأو البطالة اأو �صعف الدخل، 

ب��ل حتى انعدام الدخل متاما، حتى واإن كانت احلكومة مل 

تن�صه��ا يف خمططها، فاإننا يف حزب جبه��ة التحرير الوطني 

نحر���ش على �ص��رورة العناي��ة الالزم��ة بها، يف اإط��ار قيم 

الت�صام��ن والتكاف��ل الجتماعي التي هي م��ن قيم و�صيم 

املجتمع اجلزائري.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

فيما يتعلق بالن�ش��اط الدبلوما�شي والعالقات اخلارجية, 

فاإن املجموعة الربملانية حل��زب جبهة التحرير الوطني تثمن 

وت�شجل بارتياح وفخر ن�ش��اط الدبلوما�شية اجلزائرية اإقليميا 

ودوليا، والذي اأعاد للح�صور اجلزائري بريقه وتاأثريه يف كثري 

من مفا�صل الق�صايا الدولية، واإننا يف هذه ال�صانحة ل يفوتنا 

اأن نذك��ر باملكان��ة التي حتتله��ا اجلالية اجلزائري��ة يف العمل 

الدبلوما�ص��ي، وهذا ما يدعون��ا اإىل الت�صدي��د على �صرورة 

اإيالء هذه ال�صريحة ما ت�صتحقه من اهتمام وعناية.

اإنن��ا نثمن الإجن��ازات والربام��ج اخلا�صة باحت��اد املغرب 

العرب��ي، الهادفة لبناء �صرح مغارب��ي، وتكثيف اجلهود مع 

كل ال�ص��ركاء يف ه��ذا الحت��اد يف �صتى امليادي��ن، ل�صيما 

الأمني��ة منها، وذل��ك للت�صدي اإىل ظاه��رة الإرهاب التي 

اأ�صبحت تهدد حميطنا، مع ا�صتمرار اجلزائر يف دعم ال�صعب 

ال�صحراوي وحقه امل�صروع يف تقرير م�صريه يف اإطار قرارات 

الأمم املتحدة.

عل��ى �صعيد الوط��ن العربي، ينوه ح��زب جبهة التحرير 

الوطني بالدعم الالم�شروط جت��اه الق�شية الفل�شطينية, كما 

ي�صيد ب�صيا�صة تعزيز العم��ل امل�صرتك مع البلدان ال�صقيقة، 

ويثن��ي على اجله��ود التي تبذله��ا الدول��ة يف �صبيل دعم 

البل��دان التي تع��اين من نزاع��ات داخلية، خا�ص��ة �صوريا 

وليبي��ا، يف ظل احرتام مبداإ اجلزائر الدائم يف عدم التدخل 

يف ال�صوؤون الداخلية للدول.

كم��ا يثمن ح��زب جبه��ة التحري��ر الوطن��ي، اجلهود 

الكب��رية الت��ي تق��وم بها اجلزائ��ر يف مكافح��ة الإرهاب 

واجلرمي��ة املنظم��ة اللذي��ن يه��ددان منطق��ة ال�صاح��ل، 

وذلك بامل�صاهمة يف تنمية ه��ذه املنطقة، ويدعو احلكومة 

لتكثي��ف اجله��ود وا�صتثمار النف��وذ اجلزائري، من اأجل 

م�صاعدة دولة مايل، لتج��اوز حمنتها مبا يعود على املنطقة 

بال�صتق��رار.

يف خت��ام ه��ذه الكلمة، اإ�صمح��وا يل اأن اأتوج��ه بالتحية 

والتقدي��ر والمتن��ان والعرفان حلماة اجلزائ��ر، اأفراد اجلي�ش 

الوطن��ي ال�صعبي، �صليل جي�ش التحري��ر املت�صبع بالوطنية، 

واأوؤك��د دع��م حزب جبه��ة التحري��ر الوطني له��ذه الهيئة 

وقيادته��ا وخمتلف اأ�صالك الأمن ال�صاهرة على اأمن الوطن 

واملواطن، فيما يقومون به من ت�صحيات يف حماربة الإرهاب 

وحماي��ة احل��دود الوطني��ة والدف��اع ع��ن �صي��ادة اجلزائر، 

والت�ص��دي لكل املح��اولت الت��ي ت�صته��دف ا�صتقرارها 

واأمنها و�صالمة اأرا�صيها، ونطلب من احلكومة ال�صتمرار يف 

دعم ه��ذه الفئات وامل�صي قدما يف ع�صرنة القوات امل�صلحة 

واحرتافيتها.

اأجدد التاأكيد، اأن املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير 

الوطن��ي مبجل�ش الأمة، توؤيد خمط��ط عمل احلكومة لتنفيذ 

برنامج فخام��ة رئي�ش  اجلمهورية وتدع��و كافة الأع�صاء اإىل 

م�صاندة وتاأييد هذا املخطط، الذي لن يتج�صد يف امليدان اإل 

بتظافر جهود اجلمي��ع، وتوفري املناخ املالئم للعمل يف كنف 

الهدوء وال�صتقرار، والبتعاد عن النقد الهدام الذي يثبط 

العزائم وي�صعف الإرادة ويقف يف طريق البناء والتطور.

نتمنى لل�صيد معايل الوزير الأول واأع�صاء حكومته كامل 

النج��اح والتوفي��ق، �صكرا على ك��رم الإ�صغ��اء، وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عا�ص��ت اجلزائر حرة، عزي��زة، مكرمة، عا�ش حزب جبهة 

التحرير الوطني، املج��د واخللود ل�صهدائنا الأبرار، وال�صالم 

عليكم.

ــص: �صكر لل�صيد عبد القادر زحايل، رئي�ش  ــيد الرئي� ال�س

املجموعة الربملانية حلزب جبه��ة التحرير الوطني؛ والكلمة 

الآن لل�صيد عب��د الكرمي قري�صي، مق��رر املجموعة الربملانية 

للثلث الرئا�صي، فليتف�صل.

ــة الربملانية  ــي )مقرر املجموع ــيد عبد الكرمي قري�س ال�س

ــي(: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحي��م، وال�صالة  للثلث الرئا�س

وال�ص��الم على اأ�ص��رف املر�صلني، �صيدنا حمم��د وعلى اآله 

و�صحبه و�صلم.
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ال�صيد الفا�صل رئي�ش جمل�ش الأمة،

ال�صيد الوزير الأول املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته وبعد؛

يف البداي��ة � با�صم املجموعة الربملاني��ة للثلث الرئا�صي � 

اأتق��دم بال�صك��ر لل�صيد رئي�ش جمل�ش الأم��ة الفا�صل على 

اإتاحتنا هذه الفر�صة، لنقدم وجهة نظرنا حول خمطط عمل 

احلكومة املقدم اأمام جمل�صنا املوقر.

ال�صيد الرئي�ش،

ال�صيدات وال�صادة،

اإن املجموع��ة الربملانية للثلث الرئا�ص��ي، تتقدم باأخل�ش 

التهاين القلبية لفخامة رئي�ش اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز 

بوتفليق��ة، على الف��وز العري���ش يف النتخاب��ات الرئا�صية 

ل� 17 اأفري��ل الفارط ونيله ثقة غالبي��ة اجلزائريني, للم�شي 

قدم��ا يف ا�صتكمال بناء هذا الوطن املفدي، يف كنف الأمن 

وال�صتق��رار ومن ثم بل��وغ الرقي والإزده��ار الذي ين�صده 

ال�صعب اجلزائري من اأق�ص��اه اإىل اأق�صاه، راجني له ال�صحة 

والهن��اء، كما نتق��دم بالتهنئة اإىل الطاق��م احلكومي وعلى 

راأ�صه��م معايل الوزير الأول، ال�صيد عبد املالك �صالل على 

الثق��ة التي منحها اإياهم فخامة رئي�ش اجلمهورية، راجيا لهم 

التوفي��ق والنجاح يف مهامهم النبيلة، لتج�صيد هذا الربنامج 

الطم��وح ومن ث��م تلبية حاجيات املواطن��ني الذين يعلقون 

عليه اآمال كبرية.

ال�صيد الرئي�ش،

ال�صيدات وال�صادة،

قبل اخلو�ش يف خمطط عم��ل احلكومة ومناق�صته، تقف 

املجموع��ة الربملانية للثل��ث الرئا�صي وقف��ة تقدير واحرتام 

لأف��راد اجلي�ش الوطني ال�صعبي وجميع اأ�صالك الأمن على 

ما يقومون به م��ن جهود كبرية وحمرتمة للحفاظ على اأمننا 

وا�صتقرارنا، والدفاع عن هذا الوطن العزيز، يف ظل ما يحاك 

لن��ا م��ن د�صائ�ش، ونقدر عالي��ا ما يبذلونه م��ن جهد وتفان 

حلماية حدودنا الربية والبحرية واجلوية من كل  التهديدات، 

داعني اإياهم اإىل ال�صتمرار يف اليقظة والوقوف يف وجه كل 

ما م��ن �صاأنه امل�صا�ش باأمننا من اإره��اب وجرائم وخمدرات 

وق�صاي��ا الف�ص��اد املختلفة يف هذا املحي��ط اجلهوي والعاملي 

امل�صطرب.

ال�صيد الرئي�ش، 

ال�صيدات وال�صادة،

من خالل ت�صفح خمطط عمل احلكومة، من اأجل تنفيذ 

برنام��ج رئي���ش اجلمهورية واملق��دم من قبل ال�صي��د الوزير 

الأول، وبع��د القراءة املتاأني��ة، ل ي�صعنا اإل اأن ننوه بالعر�ش 

اجلي��د، لإحاطته بجمي��ع القطاعات، ول�صيم��ا تلك التي 

مت���ش املواطن ب�صكل مبا�صر، وقد ع��رب هذا املخطط ب�صدق 

عم��ا جاء به الربنام��ج النتخابي لفخام��ة رئي�ش اجلمهورية 

الذي زكاه ال�صعب اجلزائ��ري باأغلبية �صاحقة، والأكيد اأننا 

ل��ن نحيد عن هذه التزكية بالنظ��ر لالأهداف احلقيقية لهذا 

الربنامج واملتمثلة على اخل�صو�ش يف:

ال�صتقرار، • تعزيز 
مطمئنة، دميقراطية  • تر�صيخ 

اأمثل، ب�صكل  الب�صري  الر�صيد  • تثمني 
تنموية م�صتدامة، اإطار مقاربة  نا�صيء يف  اقت�صاد  • بناء 

الوطني. الت�صامن  روابط  • تعزيز 
وذلك بنظ��رة مو�صوعية طموحة مل�صتقبل البالد، يف ظل 

الأمن وال�صتقرار الكفيلني بالتنمية ال�صاملة املن�صودة والتي 

جاءت مكملة لالجنازات التي �صهدتها اجلزائر خالل الفرتة 

ال�صابق��ة، بعد اأن عا�صت ع�صري��ة �صوداء كانت قاب قو�صني 

اأو اأدنى من النهي��ار، ب�صبب اخلراب والدمار الذي ع�صناه، 

موؤكدي��ن على اجلدي��ة وبذل اجله��ود من قب��ل الفاعلني، 

لتج�صيد ه��ذا الربنامج ال�صخ��م يف كل اجلوانب ال�صيا�صية 

والإدارية والقت�صادية والجتماعية والأمنية، املرتبطة اأ�صا�صا 

باحلياة اليومية للمواطن، وبالتايل فاإننا نعلق اآمال كبرية على 

احلكومة لإيجاد ال�صبل الكفيلة لتحقيق ذلك.

ال�صيد الرئي�ش، 

ال�صيدات وال�صادة،

عمال من��ا على جت�صيد الدميقراطية الت��ي تعي�صها اجلزائر 

واملبني��ة على التوجي��ه ال�صائب، تقف املجموع��ة الربملانية 

للثل��ث الرئا�شي, عل��ى بع�ض النقاط الت��ي تراها �شرورية, 

لبناء م�صتقبل واع��د، ينعم فيه اجلزائري اأينما كان بالعي�ش 

الكرمي.

اأهم  للد�صتور: وهي من  القادمة  التوافقية  املراجعة   - 1
م��ا احتواه هذا املخط��ط والتي تاأتي تتويج��ا لالإ�صالحات 
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الت��ي ن��ادى اإليه��ا فخامة رئي���ش اجلمهورية �صن��ة 2011، 

فالد�صت��ور ه��و الوثيق��ة الأه��م يف بن��اء الدول��ة، باعتباره 

القانون الأ�صا�صي ال��ذي ي�صمن احلقوق واحلريات الفردية 

واجلماعي��ة ويحمي مبداأ اختي��ار ال�صعب وي�صفي ال�صرعية 

على ممار�صة ال�صلطات ويكفل احلماية القانونية ورقابة عمل 

ال�صلط��ات العمومية، يف جمتمع ت�ص��وده ال�صرعية ويتحقق 

فيه تفتح الإن�صان بكل اأبعاده.

وعلي��ه، تاأم��ل املجموعة الربملاني��ة للثل��ث الرئا�صي، اأن 

يتمك��ن اجلزائريون خالل ال�صت�ص��ارات احلالية، من اإجناز 

د�صت��ور يحدد معامل الدولة التي يتفق��ون عليها، بعيدا عن 

التفرق��ة والختالف، داعي��ة اجلمي��ع اإىل امل�صاركة بفعالية 

وا�صع��ني ن�ص��ب اأعينه��م امل�صلح��ة العليا للجزائ��ر وعدم 

التحج��ج ببع�ش امل�صال��ح ال�صيقة الت��ي ل تخدم ال�صعب 

اجلزائري التواق اإىل حياة كرمية يف ظل الوحدة الوطنية.

2 - حت�ص��ني الظ��روف املعي�صي��ة للمواطن: وذلك من 
خ��الل ال�صتجاب��ة ملطالبه��م، مركزي��ن هنا عل��ى الإدارة 

املركزي��ة واملحلية وحت�صني اأدائه��ا وتنظيمها وتفعيلها لتكون 

يف م�صتوى الطموحات، ول يتاأتى هذا اإل بالتواجد اليومي 

للقائمني عليها وت�صيري اأموره��ا ب�صكل دقيق ونزيه و�صفاف 

وع��ادل، واأن ت�صعر املواط��ن بقربها ال�صديد من��ه، وخا�صة 

الولي��ة والبلدية، نظرا لأهميتهم��ا يف حياته، موؤكدين على 

�صرورة تكثيف تنقل الوزراء لالطالع على اأو�صاع قطاعاتهم 

والإ�صغ��اء لن�صغ��الت املواطن��ني بعي��دا ع��ن الزيارات 

الربوتوكولي��ة املحدودة التي ل جت��دي نفعا، واحلر�ش على 

ا�صتقب��ال املواطن��ني وال�صتم��اع اإىل ان�صغالته��م، فمتى 

يتمك��ن املواط��ن الب�صيط من ط��رح ان�صغالت��ه وم�صاكله 

عل��ى امل�صوؤولني بكل ب�صاطة و�صهول��ة، ول�صيما يف ظل ما 

نتوف��ر عليه من و�صائل نقل وو�صائط التوا�صل الجتماعي؟ 

ونل��ح يف هذا ال�صاأن عل��ى امل�صي قدم��ا لتج�صيد احلكومة 

الإلكرتونية وما لذلك من اإيجابيات على حياة املواطن.

كم��ا نوؤكد على �ص��رورة املراقبة ال�صارم��ة لنوعية ال�صلع 

ال�صتهالكي��ة واأ�صعارها وتنظيم الأ�ص��واق، ل�صيما ونحن 

مقبل��ون على �صه��ر رم�ص��ان املعظم، راجني لك��م وجلميع 

ال�صع��ب اجلزائري �صوم��ا مقبول وكل ع��ام واجلزائر باألف 

خري.

3 - التنمي��ة الوطنية: بالرغم من اجلهود املبذولة على 
م��دار ن�صف قرن م��ن ال�صتقالل، فاإنن��ا مل ن�صل بعد اإىل 

بل��وغ توازن جهوي حقيقي ب��ني املناطق املختلفة، موؤكدين 

على اأهمي��ة ذلك للحفاظ على اللحمة الوطنية والتما�صك 

بني اأف��راد املجتمع اجلزائري، ذلك اأن تاأخر انطالق العديد 

م��ن امل�صاري��ع التنموية اأث��ر �صلبا على ا�صتكم��ال الربنامج 

امل�صط��ر، كم��ا اأن التاأخر يف ا�صتكم��ال الآلف منها قد اأثر 

�صلبا عل��ى الكثري من مظاهر احلي��اة اليومية للمواطن مثل     

ما حدث يف الكثري من القطاعات كالرتبية والتكوين املهني 

والتعلي��م الع��ايل وال�صكن والطرقات وال�ص��كك احلديدية 

وغريه��ا؛ وم��ا كان له من تاأث��ري على عملية اإع��ادة التقييم 

التي اأخذت اأموال طائلة م��ن ميزانية الدولة، كان باإمكاننا 

ا�صتغاللها يف م�صاريع اأخرى نحن يف اأم�ش احلاجة اإليها.

م��ن هنا، نوؤكد عل��ى الفاعلية يف الإجناز وم��ن ثم مكافاأة 

امل�صوؤول��ني احلري�صني على ا�صتكمال تل��ك امل�صاريع، وفقا 

للوق��ت املح��دد وبفاعلي��ة اأك��رث، ويف ذات الوق��ت معاقبة 

املت�صبب��ني يف التاأخري وغياب النوعية التي ينتظرها املواطن 

يف تلك امل�صاريع التنموية لتخفف من معاناته اليومية.

ولبلوغ ذل��ك، نوؤكد على اإ�صالح وجتدي��د القطاع املايل 

والعتماد عل��ى التخطيط الفع��ال وال�صت�صراف وت�صجيع 

ال�صتثم��ار الوطني والأجنبي، لن�صاي��ر الطفرة القت�صادية 

العاملية موؤكدين على ما يلي:

- حت�صني املحيط ال�صناعي وتنمي��ة قدرات الإنتاج، من 

خ��الل تخفي�ش تكالي��ف ال�صتثمار وذل��ك بتهيئة البنى 

التحتي��ة واملراف��ق ال�صروري��ة وتقلي�ش الأعب��اء ال�صريبية، 

وترقي��ة املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صط��ة من خالل تاأهيلها، 

والهتمام بالطاقة البديلة انطالقا من الإمكانات التي تزخر 

بها اجلزائر يف هذا ال�صاأن.

- ال�صتم��رار يف التنمي��ة الفالحي��ة، لتحقي��ق الأم��ن 

الغذائ��ي، لأنه ه��دف ا�صرتاتيجي لأي بل��د ومن ثم توفري 

عمل��ة �صعبة، من خالل تقيل�ش فاتورة الغذاء اأو عن طريق 

ت�صدي��ر املنتجات الفالحية، ونثمن يف ه��ذا ال�صاأن اجلهود 

الت��ي يبذلها القائم��ون على القط��اع والتي اأعط��ت نتائج 

مر�صية يف العديد من املناطق. 

- ت�شجي��ع ال�شياحة وتنظيم الن�شاط التجاري, فال�شياحة 

�صناع��ة متميزة وهي من اأكرب ال�صناع��ات يف العامل، وهي 

ن�ش��اط متكام��ل يرتب��ط بعدة قطاع��ات, والنهو���ض بهذه 

القطاع��ات معن��اه تطوير الإنت��اج الوطني وتوف��ري منا�صب 

ال�صغل ال�صروري��ة، ول يكون ذلك اإل من خالل املحافظة 
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عل��ى الأمن وال�صتق��رار، وتوفري من��اخ ا�صتثماري م�صجع 

بتكييف القوانني ح�صب املرحلة التي نعي�صها.

الرئا�صي  للثلث  الربملانية  توؤكد املجموعة  ال�صباب:   - 4
عل��ى الأهمية الت��ي يكت�صيه��ا ال�صباب م��ن اجلن�صني يف 

البن��اء الوطن��ي نظ��را للق��درات والإمكانات الت��ي تتمتع 

بها هذه الفئة، وتثمن عالي��ا اإن�صاء وزارة خا�صة بهم، داعية 

القائمني عل��ى هذا القطاع اإىل �ص��رورة درا�صة م�صكالتهم 

وحاجياتهم لبلوغ التوجيه الأمثل لطاقاتهم، وحمايتهم من 

كل ما م��ن �صاأنه الإخالل مب�صريته��م الطبيعية، وما لذلك 

من تاأث��ري على املجتمع ب�صكل ع��ام، يف ظل الأو�صاع غري 

امل�صتقرة التي تعي�صها الكثري من الدول.

الدولة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  نثمن  الت�صغي��ل:   -  5
يف تقلي���ش معدلت البطالة، مما ي�صتوجب علينا ال�صتمرار 

يف اإن�ص��اء املوؤ�ص�صات ال�صغ��رية واملتو�صط��ة وتاأهيلها وحل 

م�صكل��ة التموي��ل له��ذه املوؤ�ص�صات عن طري��ق الإ�صراف 

اجلزئ��ي اأو الكلي على م�صاريع ه��ذه املوؤ�ص�صات من طرف 

املمول��ني. ومتكني �صبابنا من احل�صول على متويل مل�صروعاته 

وامل�صاهمة يف منو اقت�صادنا الوطني، وتفعيل ذلك من خالل 

متابعة امل�صتفيدين بدخول الدولة ك�صريك يف هذه امل�صاريع 

لتقوي��ة القت�ص��اد الوطن��ي، ونوؤك��د يف هذا ال�ص��اأن على 

الهتم��ام بالتكوين النوعي يف جمي��ع قطاعاتنا التكوينية، 

ليتما�صى والتطورات التكنولوجية يف العامل.

ودائما يف جم��ال الت�صغي��ل، فبالرغم م��ن اجلهود التي 

بذلتها الدولة والتعليمات املتتالية والقوانني املنظمة ل�صوق 

العمل، اإل اأن هناك الكثري من ال�صطرابات التي ت�صهدها 

العدي��د من املدن والطرق، اأثرت �صلب��ا على احلياة اليومية 

للمواط��ن، وخا�ص��ة ا�صطراب��ات العم��ل املختلف��ة وغلق 

املوؤ�ص�ص��ات والط��رق الوطني��ة والولئية والبلدي��ة، ب�صبب 

الت�صرف��ات امل�صين��ة للكثري م��ن امل�صوؤول��ني، ول�صيما من 

حيث �صوء عالقات العمل وعدم تطبيق قوانني اجلمهورية، 

وجتنب��ا لذلك، فاإننا يف املجموع��ة الربملانية للثلث الرئا�صي، 

نلح عل��ى �صرورة اتخاذ الإج��راءات الالزمة وال�صريعة من 

قب��ل احلكومة، لت�صجيع امل�صوؤول��ني الفاعلني يف القطاعات 

واملوؤ�ص�ص��ات التي يديرونها ومكافاأته��م، ويف املقابل معاقبة 

ه��وؤلء الذين يتجاهل��ون قوانني الدول��ة وي�صربونها عر�ش 

احلائ��ط، �ص��واء يف عملية الت�صغي��ل اأو يف اإيج��اد الظروف 

املالئمة للعمل والإنتاج، واإننا على يقني اأن ال�صكوت على 

ذل��ك اأدى اإىل اإفال�ش الكثري م��ن املوؤ�ص�صات وال�صركات 

الوطنية.

6 - مكافح��ة الف�ص��اد واجلرمي��ة: مم��ا ل �ص��ك فيه اأن 
املجتمع يع��اين العديد م��ن امل�صاكل اخلط��رية التي تهدد 

اأمن��ه وا�صتق��راره كاجلرائم املختلفة والتع��دي على القانون 

الع��ام والأ�صخا�ش واملمتلكات وانت�صار الف�صاد، فقد اأوحى 

ذلك للمواطن يف كثري من الأحيان اأن هناك غيابا لل�صلطة، 

وق��د �صاع��د هذا كث��ريا يف فقدان��ه لثقته به��ا، وعليه تدعو 

املجموع��ة الربملانية للثل��ث الرئا�صي احلكوم��ة اإل الق�صاء 

عل��ى هذه ال�صلوكيات ال�صلبي��ة كالر�صوة واملخدرات وقطع 

الطرقات، والحتجاجات املتكررة وب�صط �صيطرتها الفعلية؛ 

وم��ن ث��م ا�صرتجاع هيبة الدول��ة ليدرك املواط��ن ما له من 

حق��وق وما عليه من واجب��ات، ول ياأتي هذا اإل من خالل 

تواج��د ال�صلط��ات الفعل��ي واملتوا�صل والتطبي��ق ال�صارم 

للقانون عل��ى جميع املواطنني واأن اأي تهاون يف هذا املجال 

�صيوؤدي بنا اإىل ما ل يحمد عقباه.

7 - ح��وادث امل��رور: مازال��ت ح��وادث امل��رور م��ن 
املو�صوع��ات التي توؤرقن��ا جميعا، حكومة واأف��رادا، ومهما 

كان��ت الأ�صب��اب وامل�صببات، فاإنها يف الأخ��ري من املاآ�صي، 

وعليه ننب��ه على �ص��رورة م�صاعفة اجله��ود للتقليل منها، 

نظ��را مل��ا ت�صببه من اأ�ص��رار �صحية واجتماعي��ة واقت�صادية 

ونوؤك��د على التطبي��ق ال�صارم للقوانني املنظم��ة للق�صاء 

- م��ا اأمكن - على م�صببات هذه الكارثة من تكوين �صيء 

لل�صائقني و�صرورة الت�صديد يف منح رخ�ش ال�صياقة وحت�صني 

الطرقات ونوعي��ة املركبات ومراقبتها، ونل��ح يف هذا ال�صاأن 

عل��ى ت�صديد الرقابة على م�صت��وى جميع الطرقات البلدية 

والولئية والوطنية.

8 - الدف��اع الوطن��ي: بالرغم م��ن كل ما قيل �صابقا، 
ياأت��ي اأمن وحماية حدودن��ا على راأ���ش الأولويات للدفاع 

ع��ن ال�صي��ادة الوطني��ة و�صالم��ة الوح��دة الرتابي��ة، وهنا            

ل بد من التنويه بالنظ��رة الثاقبة لتحديث القوات امل�صلحة 

واحرتافيته��ا، هذه الق��وات التي ت�صتحق من��ا كل التحية 

والتقدير، ملا قامت وتقوم به من جهود معتربة، للحفاظ على 

الدول��ة وعلى النظام اجلمه��وري، وخا�صة يف ظل ما يحيط 

بن��ا من اأو�صاع غ��ري م�صتقرة يف بع�ش ال��دول املحيطة بنا، 

والناجتة عن امل�صاكل اخلارجي��ة الإقليمية )منطقة ال�صاحل 

وال�صطرابات يف بع�ش ال��دول العربية(، فاإننا نحن اأع�صاء 
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املجموع��ة الربملانية للثلث الرئا�ص��ي، اإذ ننبه لهذه املخاطر، 

فاإننا نطالب اأن يحظى اجلي�ش الوطني ال�صعبي  بكل الدعم 

ونوؤكد على �صرورة ت�صخري كل الإمكانات جلي�صنا ليتمكن 

وب�صهول��ة م��ن القي��ام بكل واجبات��ه جتاه الوط��ن املفدى، 

موؤكدين على الهتمام بال�صناعة الع�صكرية وتاأهيلها.

خامتة:

ويف الأخ��ري ولي�ش اآخرا، نعتقد، نح��ن اأع�صاء املجموعة 

الربملانية للثلث الرئا�صي، اأن هذه املالحظات ل تنق�ش من 

قيم��ة هذا املخطط، بل تزيده الدع��م وامل�صاندة ال�صروريني 

لتقدم اجلزائر وتطورها، كما اأننا على يقني اأن اجلزائر بف�صل 

جهود اخلريين من اأبنائها، قادرة على النهو�ش بنف�صها وبلوغ 

الركب املتقدم؛ ول ي�صعنا يف هذا املقام اإل اأن ننوه باجلهود 

املبذولة على جميع الأ�صع��دة، لبناء جزائر م�صتقرة فخورة 

بتاريخها وهويتها، ومتجهة بحزم نحو امل�صتقبل واحلداثة، يف 

ظل ال�صيا�ص��ة الر�صيدة لفخامة رئي�ش اجلمهورية، راجني له 

دوام ال�صح��ة والهناء، ووفقن��ا اهلل واإياكم ملا فيه خري البالد 

والعباد »وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون« 

�صدق اهلل العظيم.

�صاكري��ن لكم ح�صن الإ�صغاء واملتابعة، وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صّيد عبد الكرمي قري�صي، على  ال�س

قراءت��ه م�صمون كلمة املجموعة الربملاني��ة للثلث الرئا�صي؛ 

والكلم��ة الآن لل�صي��د حمم��ود زي��دان، رئي���ش املجموعة 

الربملانية حلزب التجمع الوطني الدميقراطي، فليتف�صل.

ال�سيد حممود زيدان )رئي�ص املجموعة الربملانية حلزب 

ــي الدميقراطي(: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم،  التجمع الوطن

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ش،

معايل الوزير الأول،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

الإخوة ممثلو و�صائل الإعالم الوطنية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأود يف البداية، اأن اأ�صتهل كلمتي هذه بالرتحم على اأرواح 

�صهداء ثورة نوفمرب املجيدة، و�صهداء الواجب الوطني، واأن 

اأحيي جي�صنا الوطني ال�صعب��ي وكل اأ�صالك الأمن الذين 

ظلوا جمندين لإحباط احل�شابات الإرهابية الدنيئة.

ويف ه��ذا املق��ام، ي�صتوجب علين��ا التذكري، ب��اأن ال�صيد 

الرئي���ش  اأكد يف العدي��د من املنا�صب��ات، اأن احلفاظ على 

ا�صتق��رار الب��الد ه��و اأوىل اللتزامات الت��ي �صيعمل على 

جت�صيده��ا، وه��و الأم��ر الذي ل��ن يتاأت��ى دون التفاف كل 

مقومات املجتمع، ولأن ال�صع��ب اجلزائري اعتنق امل�صاحلة 

الوطني��ة، فاإننا يف التجمع الوطن��ي الدميقراطي نثمن جتديد 

ال�صلطات العليا يف البالد دعوته��ا لأبنائها ال�صالني للعودة 

اإىل الدي��ار، من اأجل موا�صلة تنفيذ ميثاق ال�صلم وامل�صاحلة 

الوطني��ة الذي اأ�صبح جتربة فريدة م��ن نوعها وحمل اقتداء 

الكثري من الدول والدميقراطيات يف العامل.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

معايل الوزير الأول،

لق��د عرب ال�صعب اجلزائري ي��وم 17 اأفريل 2014 تعبريا 

�صي��دا ووا�صعا، وف�ص��ل يف اختياره ل�صال��ح رجل وبرنامج، 

حيث اأ�صند قيادة �صوؤون البالد اإىل فخامة ال�صيد عبد العزيز 

بوتفليق��ة، ليوؤك��د بذلك مت�صكه بوحدة الأم��ة وا�صتقرارها، 

وبخياراته يف جمال التنمية القت�صادية والجتماعية.

لق��د التزم التجم��ع الوطني الدميقراط��ي بدعم انتخاب 

واإعادة انتخ��اب رئي�ش دولتنا، ومل يتخل اأبدا عن م�صاندته 

له على مدى 15 �صنة الأخرية.

واإن هذا الدعم ال��ذي اأكده خالل النتخابات الرئا�صية 

املا�صي��ة، من خ��الل جتني��د كل اإطاراته ومنا�صلي��ه، ياأتي 

انطالق��ا من اأن خمتلف الربامج واملبادرات الرئا�صية تتوافق 

ب�صكل كبري مع براجمنا اخلا�صة ومع القناعات التي حتذونا.

ي�صرين با�صم��ي اخلا�ش ونيابة ع��ن كل زمالئي اأع�صاء 

الكتل��ة الربملانية للتجم��ع الوطني الدميقراط��ي، اأن اأهنىء 

معايل الوزير الأول وطاقمه احلكومي بالثقة التي منحها لهم 

فخامة  رئي�ش اجلمهورية ل�صتكمال م�صار البناء والت�صييد.

كما ل يفوتن��ي يف هذا املقام اأن اأبدي ارتياحنا لنطالق 

م�ص��اورات تعدي��ل الد�صت��ور الت��ي يقوده��ا الأخ اأحم��د 

اأويحيى، وزي��ر الدولة، مدير ديوان رئي���ش اجلمهورية، هذا 

الإجناز الذي �صيعزز مناء الدميقراطية يف بالدنا، والتي جاءت 

بعد انتهائنا م��ن الت�صويت على م�صاريع القوانني امل�صادق 

عليه��ا منذ م��ا يق��ارب ال�صنت��ني، يف اإط��ار الإ�صالحات 

ال�صيا�صي��ة التي بادر بها فخامة رئي�ش اجلمهورية، على غرار 
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قانون النتخابات، وقان��ون ترقية امل�صاركة ال�صيا�صية للمراأة، 

وقانون التنايف مع العهدة الربملانية، اإ�صافة اإىل تر�صانة اأخرى 

من قوانني الإ�صالحات.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

معايل الوزير الأول،

اإن اجلزائ��ر التي اأخذت عهدا على نف�صه��ا، باأن ل حتيد 

ع��ن درب التعددي��ة والدميقراطي��ة فكرا وممار�ص��ة، ها هي 

اليوم ت�صتع��د بكل ثبات لولوج مرحلة جديدة من تاريخها 

املعا�صر، مرحلة �صتكلل باإ�صالحات �صيا�صية مهمة ومعّمقة، 

كان قد اأعلن عنها وبا�صرها ال�صيد رئي�ش اجلمهورية، جتذيرا 

للتجرب��ة الدميقراطية وتر�صيخا للنهج التعددي الذي عانقته 

بالدن��ا منذ اأك��رث من عقدين م��ن الزمن، اإنن��ا يف التجمع 

الوطني الدميقراطي، كنا ال�صباقني اإىل مباركة وم�صاندة هذه 

الإ�صالحات املعلن عنه��ا، اإميانا منا بجدواها واأهميتها على 

م�صتقب��ل الب��الد وا�صتقرارها من جه��ة، ومتا�صيا مع املبادئ 

الدميقراطية الت��ي يت�صبع بها حزبنا كحزب وطني دميقراطي 

من جهة اأخرى، وكذا اإدراكا منا باأن هذه الإ�صالحات متثل 

املحطة اخلرية مل�صار التجديد الوطني الذي �صمح حتى الآن 

با�صتع��ادة ال�صلم، وبعث التنمي��ة القت�صادية والجتماعية 

م��ن جدي��د, وحتقيق بع���ض الأ�شواط املعت��رة يف اإ�شالح 

دواليب الدولة.

�صيدي الرئي�ش،

معايل الوزير الأول،

اإن الإ�صالح��ات ال�صيا�صي��ة ال�صال��ف ذكره��ا والت��ي 

توج��ت اليوم بانطالق م�صاورات تعدي��ل الد�صتور، �صتعزز 

دون اأدن��ى �ص��ك م�صار عقدين من عم��ر التجربة التعددية 

الت��ي ج��اء به��ا د�صت��ور 1989، والت��ي يج��ب اأن تتجاوز 

املوان��ع املوروثة عن التجربة القا�صية الت��ي عرفتها بالدنا يف 

الت�صعيني��ات من خالل تعزيز الإط��ار القانوين والت�صريعي 

الذي يوؤطر احلياة ال�صيا�صية واجلمعوية والربملانية واملمار�صة 

الإعالمي��ة، اأي الركائز الأ�صا�صية لأي جتربة دميقراطية، لأن 

م�صت��وى التطلعات كبري وما تنتظره فئات وا�صعة من �صعبنا 

اأكرب، ولذا يجب يف ه��ذا الظرف احل�صا�ش بالذات واملثقل 

بالتحدي��ات، علينا ككتل �صيا�صية وكاأع�صاء جمل�ش اأمة اأن 

نرتق��ي ون�صمو فوق اأي نظرة حزبية م�صلحية اآنية، لنكون يف 

م�صت��وى اآمال الأجيال القادمة الت��ي �صتحكم لنا اأو علينا، 

لأنه ومبا اأن الد�صتور يحمي القيم الوطنية والأ�صا�صية للنظام 

اجلمهوري، فاإن الإ�صالحات من الواجب، بل ومن احلتمي 

اأن تك��ون  عميقة وجم��ددة، ب�صخ دم��اء جديدة يف عروق 

الدميقراطية الفتية.

ال�صّيدات وال�صادة الأع�صاء،

اإن��ه وبنظرنا، ل منا�ش من التحلي ب��روح امل�صوؤولية التي 

تفر�صها م�صلحة البالد، والتج��رد من احل�صابات ال�صيا�صية 

ال�صيقة التي طغت على البع���ش منذ اإعالن فخامة رئي�ش 

اجلمهوري��ة عن فتح ور�صة تعديل الد�صتور، من اأجل متكني 

بالدن��ا والأجيال القادمة من جني ثمار هذه الإ�صالحات، 

التي جاءت يف ظرف داخلي جد منا�صب، بعد متكن بالدنا 

من ا�صتع��ادة الأمن وال�صتقرار، بفع��ل امل�صروع احل�صاري 

ال��ذي جاء يف برنامج ال�صيد رئي���ش اجلمهورية والذي توج 

ب�صيا�صة امل�صاحلة الوطنية التي اأقرها بحكمة وحنكة وتب�صر؛ 

هذه امل�صاحلة التي اآخت بني اجلزائريني و�صمحت لالآلف 

ممن �صلوا الطريق وحادوا ع��ن �صمري الأمة من  العودة اإىل 

اأح�صان املجتمع والندماج فيه من جديد.

هذا الأمن وال�صتقرار املع��زز بجهود جبارة لقوات اأمننا 

البا�صل��ة ويف مقدمتها اجلي�ش الوطني ال�صعبي، ملحاربة بقايا 

فلول الإرهاب، مّك��ن بالدنا كذلك من حتقيق نتائج جيدة 

على ال�صعي��د التنموي، بعد اأن انتهجت �صيا�صة التحديث 

القت�صادي والجتماعي التي مل ت�صهدها منذ ال�صتقالل، 

خ�صو�صا بعد تخل�صها نهائي��ا من عبء املديونية اخلارجية، 

وجتنيده��ا لكل امل��وارد ا�صتثم��اراً يف التنمي��ة القت�صادية 

والجتماعية وحتديث القت�صاد وهياكل الدولة التي م�صها 

الإ�ص��الح واإعادة ترتي��ب البيت من جدي��د، بعد الهزات 

الناجت��ة عن الع�صرية الدامية والتي ولت - واحلمد هلل - اإىل 

غري رجعة.

�صيدي الرئي�ش املحرتم،

معايل الوزير الأول،

لق��د اأحدث ق��رار احلكوم��ة با�صتغالل الغ��از ال�صخري 

جدل �صيا�صيا كبريا، لذلك اأود اأن اأو�صح موقف كتلتنا من 

هذه النقطة بدقة.

اأولها، اأننا نوؤكد دعمنا للحكومة فيما يتعلق با�صتغالل 

املحروق��ات غري التقليدي��ة، لأن ذلك �صيت��م على املدى 

البعي��د مثلما اأك��ده جمل�ش الوزراء، بن��اء على توجيهات 

ال�صي��د رئي���ش اجلمهوري��ة، اإ�صاف��ة اإىل اأن دعمن��ا لهذه 

الق�صي��ة نابع من ثقتنا الكب��رية يف حكومتنا التي �صت�صهر 
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على �صمان  الأمن الطاق��وي للجزائر على املدى الطويل 

واحلفاظ عل��ى مكانتها كفاعل ن�صي��ط يف ال�صوق الدولية 

للمحروق��ات.

ولتحقي��ق ه��ذا الهدف، نطل��ب من احلكوم��ة اأن تبذل 

املزيد من اجلهود يف جم��ال ال�صتك�صاف والتطوير، وتهيئة 

الب��الد لل�ص��روع يف ا�صتغ��الل هذا النوع م��ن املحروقات، 

باعتبار اأن كل الدرا�صات اأظهرت اأنه مع حلول �صنة 2030 

ومع ا�صتمرار الوترية احلالية لال�صتغالل، لن ي�صمح الإنتاج 

الوطن��ي م��ن املحروق��ات التقليدية اإل بتغطي��ة احلاجيات 

الداخلية، علم��ا اأن م�صادر الدخل الوطني نابع من ت�صدير 

املحروقات.

لذل��ك، �صيدي الرئي�ش، ل ميكننا املوا�صلة بهذه الوترية، 

وعلينا ال�صتثمار ل�صالح الأجيال القادمة، فاملخزون احلايل 

م��ن املحروقات يبلغ 12 مليار برميل م��ن  النفط و 4.000 

مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي.

وليكن يف علم اجلميع، اأن الأرقام والإح�صائيات اأظهرت 

اأن اجلزائ��ر متتل��ك ثال��ث خمزون م��ن الغ��از ال�صخري يف 

الع��امل، باحتياطي  يقدر بنحو 20 األ��ف مليار مرت مكعب، 

م��ا ميث��ل خم�ص��ة )5( اأ�صعاف املخ��زون احلايل م��ن الغاز 

الطبيع��ي، لكننا ن��رى يف التجمع الوطن��ي الدميقراطي من 

جهة اأخرى، اأن ال�صروع يف ال�صتغالل الفعلي للمحروقات 

غ��ري التقليدية يجب اأن مير عرب تهيئ��ة الأر�صية، من خالل 

تكوين الإطارات الوطنية لتاأطري ا�صتغالل الغاز ال�صخري؛ 

ويف ه��ذا الإط��ار نثمن م�صع��ى م�صروع جمم��ع �صوناطراك 

لإن�صاء مدر�ص��ة وطنية للتكوين يف ا�صتغالل هذا النوع من 

الرثوات الباطنية.

واأن��ا ب�ص��دد اإنهاء مداخلت��ي ه��ذه، اأود اأن اأديل ببع�ش 

املالحظ��ات التي تري��د كتلة التجمع الوطن��ي الدميقراطي 

ت�صجيله��ا، مبنا�صب��ة مناق�صة خمطط عم��ل احلكومة لتنفيذ 

برنامج رئي�ش اجلمهورية:

اأول: نع��رب عن ارتياحنا للقي��ام بهذا الإجراء، الذي من 

�صاأنه اأن يعزز العالقة ما بني احلكومة وجمل�صنا املوقر.

ثاني��ا: وم��ن خالل حمت��وى ه��ذا املخط��ط، ن�صجل 

رئي���ش  ال�صي��د  لربنام��ج  الكام��ل  التج�صي��د  باعت��زاز 

القوي��ة يف  والنطالق��ة  ال�صابق��ة  للمرحل��ة  اجلمهوري��ة 

تنفي��ذ برناجمه الق��ادم، املبني عل��ى اأ�ص���ش اجتماعية 

واقت�صادي��ة  متين��ة.

واإن ه��ذا الرتياح اأم��ر طبيعي من ط��رف حزب وطني 

ينا�صل من اأجل اجلزائر اأول وقبل كل �صيء، وي�صاند بجد 

ومن��ذ 1999 دون انقطاع م�صاعي وجه��ود الأخ، املجاهد، 

عبد العزيز بوتفليقة.

ثالثا: نتبنى نداء احلكومة اإىل هبة وطنية من اأجل التنمية 

الوطنية.

بالفع��ل ل ميك��ن لأي كان عدم الع��رتاف مبجهودات 

الدول��ة من اأجل القت�صاد الوطن��ي واإقالع تنمية ال�صناعة 

وازدهار الفالحة اجلزائرية.

رابعا: عل��ى ال�صعي��د ال�صيا�صي، نثمن م��ا و�صلت اإليه 

�صيا�صة امل�صاحلة الوطنية ون�صان��د نداء الدولة نحو ال�صالني 

للعدول عن العدوان �صد بلده��م، ونتبنى كذلك مكافحة 

الإره��اب ب��كل �صرامة، ويف نف���ش هذا ال�ص��اأن نرف�ش يف 

التجمع الوطني الدميقراطي اأي تدخل فيما يتعلق مبكافحة 

الإره��اب يف ح��زام ال�صاحل ال�صحراوي ال��ذي يجب اأن 

يبقى �صاأن بلدان هذه املنطقة، والذي تلعب فيه اجلزائر دورا 

حموريا يف اإطار �صيا�صة ح�صن اجلوار والأخوة.

وفيم��ا يخ���ش املقاوم��ني و�صحايا  الواج��ب الوطني يف 

الع�صري��ة احلم��راء، فاإنن��ا يف التجمع الوطن��ي الدميقراطي            

ل نخ�صى عل��ى هذه ال�صريحة العري�صة م��ن املجتمع، لأن 

الدول��ة اجلزائرية لن تتخلى عنها اأب��دا و�صتعالج ان�صغالتها 

بهدوء، وفقاً للقانون وبح�صب الو�صعية الجتماعية واملهنية 

لكل فرد.

لكنن��ا يف املقابل، نعرب ع��ن ا�صتهجاننا ملع��اول التهويل 

والتخويف من قبيل اأن اجلزائر تباع اأو هي يف خطر، فاجلزائر 

بخري، اجلزائ��ر بخري، اجلزائر بخري، ل تزاي��د ول اأحد يزايد 

عليه��ا, ول تف��رط يف اأبنائها الذين دافع��وا عنها و�شتتكفل 

مب�صاكلهم، يبق��ى فقط البحث عن اأ�صالي��ب وطرق معاجلة 

هذه امل�صاألة.

�صيدي الرئي�ش املحرتم،

معايل الوزير الأول،

لقد �صجلن��ا يف ال�صنوات الأخ��رية اإرادة قوية من طرف 

احلكومة، من اأج��ل امل�صي قدما يف مكافح��ة البريوقراطية 

عل��ى م�صت��وى كل القطاعات، وذلك من خ��الل ت�صهيل 

ا�صتخراج خمتل��ف الوثائق الإدارية، �ص��واء عرب الإدارات 

املحلي��ة اأو املركزية، اإل اأن ذلك غ��ري كاف، وهو ما يتطلب 

موا�صل��ة العملي��ة من اأج��ل الو�ص��ول اإىل اإدارة اإلكرتونية 



15

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

الإثنني 10 �سعبان  1435                                     املوافق 09 جوان 2014

حقيقي��ة، تق�ص��ي نهائيا عل��ى امل�صاكل التي طامل��ا اأرهقت 

املواطن.

اأما فيما يتعلق بال�صق القت�صادي، فاإننا نعترب اأن التخل�ش 

م��ن التبعية للمحروقات �ص��ار �صرورة ملح��ة اأكرث من اأي 

وقت م�صى من اأجل �صمان م�صتقبل الأجيال القادمة، وهو 

الأمر الذي لن يتاأتى اإل بو�صع قطاعات ال�صناعة والفالحة 

وال�صياحة كقاط��رة اأ�صا�صية والعتماد عليها لتكون اأح�صن 

ثروة بديل��ة، باعتبارها قطاع��ات ا�صرتاتيجي��ه ميكنها الدفع 

بالناجت الوطني اخلام اإىل الأمام.

وفيم��ا يخ�ش ال�صتثمار، فاإننا نعت��ربه احلل الأكرث جناعة 

للق�صاء على م�صكل البطالة نهائيا، وذلك من خالل اإعطاء 

دفع اإ�ص��ايف لال�صتثم��ار الوطني العموم��ي واخلا�ش وكذا 

ال�صراكة م��ع الأجانب، من خالل اإ�صفاء مل�صة ع�صرية اأمام 

الفاعل��ني، متكنهم من خل��ق موؤ�ص�ص��ات منتجة يف ظروف 

�صفافة، متكن القت�صاد الوطني من اقتحام ال�صوق الدولية، 

والتخفيف م��ن قيمة الواردات التي اأثقل��ت كاهل امليزان 

التجاري.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ويف الأخ��ري، نوؤكد دعمنا الكامل واملطلق ملا جاء يف هذا 

املخطط، كما نوؤكد منحنا الثقة التامة حلكومة ال�صيد معايل 

الوزير الأول، لتج�صيد برنامج رئي���ش اجلمهورية، وموا�صلة 

وت��رية التنمية التي انطلقت يف 1999، والتي �صتعرف دون 

اأدنى �ص��ك روؤية وا�صرتاجتية جديدة ب��ني 2014 و 2019، 

ل�صتكمال بناء �صرح اجلزائر القوية والآمنة.

�صيدي الرئي�ش،

معايل الوزير الأول،

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ش الأمة،

�صكرا لكم على ف�صل الإ�صغاء واملتابعة،

املجد واخللود ل�صهدائنا الأبرار،

عا�صت اجلزائر م�صتقرة اآمنة، مزدهرة،

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ــص: �صكرا لل�صيد حممود زيدان؛ وبتدخله  ــيد الرئي� ال�س

نك��ون قد انتهينا م��ن ال�صتماع اإىل املداخ��الت، وبالتايل 

م��ن املناق�صات، ويبقى ال�صتماع غداً اإن �صاء اهلل، اإىل ردود 

ال�صيد الوزير الأول، على كافة الأ�صئلة والن�صغالت املعرّب 

عنها، �صكرا لكم جميعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة على ال�ساعة  العا�سرة 

والدقيقة الأربعني �سباحًا
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ــص: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحي��م وال�صالة  ــيد الرئي� ال�س

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

بعد الرتحيب بال�صي��د الوزير الأول وال�صيدات وال�صادة 

اأع�ص��اء طاقمه احلكوم��ي؛ وبعد �صماعن��ا اآراء ومالحظات 

ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�ص��اء جمل���ش الأم��ة؛ اآن الأوان 

لك��ي ن�صتم��ع اإىل ردود ال�صيد الوزي��ر الأول على خمتلف 

الن�صغالت التي مت التعبري عنها يف هذه القاعة.

اإذن، وم��ن دون اإطال��ة اأحيل الكلم��ة اإىل ال�صيد الوزير 

الأول، فليتف�صل م�صكورا.

ــيد الوزير الأول: ب�ص��م اهلل وال�صالة وال�صالم على  ال�س

ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�ش املحرتم،

ال�صيدات الف�صليات، ال�ص��ادة الأفا�صل اأع�صاء جمل�ش 

الأمة،

اأيها احل�صور الكرمي،

اإنه ل�صرف عظيم يل اأن اأختتم معكم العمل الذي قمنا به 

منذ اأيام، مع اأخواتنا واإخواننا يف جمل�ش الأمة، حول م�صروع 

خمطط عمل احلكومة. حقيقة، اللقاء كان �صيقا جدا.

هناك ت�صاوؤلت، هناك اأطروح��ات، ولكن ال�صيء الذي 

لحظته ب�صفة عامة، اأنه كان فيه جتاوب يف امل�صتوى بالن�صبة 

للظرف احلايل، لأننا - اأخواتي، اإخواين - نحن اأتينا مبخطط 

عمل ملوا�صلة اجلهود نحو الأمام، لبناء جزائر ع�صرية وقوية، 

واأكرث من هذا، يبدويل اأن الهدف الأ�صمى هو بناء ال�صعادة 

بني كل اجلزائريني واجلزائريات.

ه��ذا هو - حقيقة - اله��دف الذي يجب اأن ُير�صخ لكل 

واحد يف عمله، لأن عمل احلكومة �صيكون م�صرتكا معكم، 

واإن �ص��اء اهلل �صتوافق��ون عل��ى املخط��ط، كما واف��ق عليه 

املجل���ش ال�صعبي الوطني، و�صنكون �صركاء بالن�صبة لإجنازه 

يف امليدان.

نحن كحكوم��ة، نتعهد بتنفيذه كلية حت��ت �صلطة رئي�ش 

اجلمهورية.

ه��ذا هو تعهد الرجال، اليوم اخرتنا احلوار؛ والت�صاوؤلت 

اأو القرتاح��ات الت��ي جئتم بها كان��ت يف امل�صتوى، وبهذا 

�صيكون بناء دول��ة القانون، فنحن ن�صع��ى ونوا�صل العمل 

لبن��اء دولة القان��ون، لأن القانون هو ال��ذي يعطي احلقوق 

والواجبات، وما نركز عليه اأكرث، هو التطبيق ال�صارم لقوانني 

اجلمهورية.

حم�سر اجلل�سة العلنية اخلام�سة

املنعقدة يوم الثاثاء 11 �سعبان 1435

املوافق 10  جوان 2014

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ش مج
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مل��ا تكلمت يف البند الأول للم�ص��روع املتعلق باحلكامة، 

هن��اك اأ�صياء كث��رية حتقق��ت يف امليدان خ��الل ال�صنوات 

املا�صي��ة، احل�صيل��ة العامة اإيجابية، ولكن رمب��ا فيها نقائ�ش، 

ولبد من ا�صتدراكها اإن �صاء اهلل.

نح��ن نعرتف بالنقائ�ش، لأن عملن��ا - ونوؤكد مرة اأخرى 

ذل��ك نهائي��ا وبق��وة - هو عمل مبن��ي على احل��وار، حوار 

متوا�ص��ل، وعملنا كله يرمي اإىل بناء دميقراطية هادئة، حيث 

ل يك��ون فيها تع�صف، ول ا�صتعم��ال للنفوذ، وهذه اأح�صن 

و�صيلة، وقد لحظتم ذلك، ملا تكلمنا عن امل�صاحلة الوطنية، 

اأو احلكامة، اأو اإ�ص��الح العدالة وكل اجلوانب املتعلقة ببناء 

الدولة اجلزائرية اأو بناء الأمة اجلزائرية، كل عمل ينطلق من 

املب��داإ الأ�صا�صي، األ وهو احل��وار املتوا�صل، ولكن ملا ناأخذ 

ق��رارا، اإذا �صادقتم - اإن �ص��اء اهلل - على هذا املخطط، لن 

يكون هناك رجوع اإىل الوراء، احلكومة تنفذ يف امليدان، فال 

يكون هناك رجوع اإىل الوراء.

لذل��ك، فاإنني اأركز كثريا على احلكامة، لأن الأمر يكون 

دائم��ا واأبدا مبنيا - حقيقة - على احلوار املتبادل، وملا ن�صل 

اإىل قرار، جن�صده يف امليدان دون رجعة.

الي��وم، ال�صعب اجلزائري زكى بق��وة الرئي�ش عبد العزيز 

بوتفليقة.

ولب��د اأن لدي��ه برناجم��ا، زكاه ال�صع��ب وجت�صد يف هذا 

املخطط.

مل��اذا مازلنا نتكلم من حني لآخر عن فرتة انتقالية، وكذا 

وك��ذا؟ بالدنا لن ترج��ع اإىل الوراء، بل مت�ص��ي اإىل الأمام، 

لبد اأن نبني دولة ح�صارية حقيقية، وهذه الدولة، الربنامج 

لحظتموه، الأه��داف ال�صامية للمخط��ط هو بناء دولة، 

اأو جمتم��ع اأو اقت�صاد لفائدة �صباب ه��ذا الوطن العزيز، 

ملا نتكلم يف املخطط عن اجليل الثاين، رغبة منا يف خدمته.

البع�ش علق على ق�صية الغاز ال�صخري، هذا ل يخ�صكم 

ول يخ�صنا، اإذا اأردنا اأن ن�صتغله �صنفعل، لكن للجيل القادم 

وما بع��ده، ولذلك نهيئه اليوم، ويف ه��ذا امل�صمار بالذات، 

ولكي نوؤك��د فعال قولنا، لأننا حكومة ح��وار ونقا�ش، لي�ش 

عندنا ما نخفيه، القانون املتعلق بهذه الق�صية �صادقتم عليه، 

وكذلك املجل���ش ال�صعبي الوطني، فاملفرو���ش علينا الآن 

اأنن��ا ننفذ، ولك��ن اإذا كان هناك غمو���ش نتوجه للمجتمع، 

و�صنتكل��م مع املواطنات واملواطنني يف هذا ال�صاأن، و�صتنظم 

وزارة الطاقة، حتت اإ�صراف وزي��ر الطاقة مع �صوناطراك، يوما 

اأو يوم��ني درا�صي��ني لل�صحاف��ة اجلزائرية لتو�صي��ح امل�صاألة، 

و�صيكون فيه نقا�ش حول اأبعاد ال�صيا�صة الطاقوية يف اجلزائر 

مبا فيها الغ��از ال�صخري، واأكرث من ذلك، فق��د اأخذنا قرارا 

اأم�ش لتنظيم ملتقى دويل يف اجلزائر اإن �صاء اهلل، حول هذه 

الق�صية لكي يفه��م جميع النا�ش هذه الق�صية، لأنها ق�صية 

م�صريي��ة، �صواء بالن�صبة لالقت�صاد الوطني اأو بالن�صبة ملكانة 

اجلزائر بني �صرح الدول، هذه هي احلقيقة.

وبهذا ال�صاأن نح��ن ل�صنا خائفني، عندنا اإطارات جزائرية 

نث��ق فيها، عندن��ا نخبة جزائري��ة حان الوق��ت لنعرتف بها 

ونعطيها قوة، لأنها هي القدوة، هي التي تقود املجتمع.

حان الوقت، لتنفي��ذ كل ما قلناه يف احلملة النتخابية، 

وم��ا اأك��د عليه رئي���ش اجلمهوري��ة يف برناجم��ه يف امليدان 

و�صننفذه اإن �صاء اهلل ولن يكون هناك اأي م�صكل.

نرج��ع فقط اإىل ق�صية بن��اء جزائر امل�صتقب��ل، نوؤكد بقوة 

كذل��ك اأن عملن��ا �صريمي اإىل فتح جم��الت اأكرث بالن�صبة 

لل�صبيب��ة اجلزائري��ة يف كل امليادين وح��ان الوقت لنبداأ يف 

ذل��ك، احلم��د هلل لقد لحظتم حت��ى املنا�ص��ب العليا يف 

الدول��ة �صلمت لل�صب��اب، والذي ي�صل اإىل �ص��ن التقاعد 

لبد اأن ي��رتك املكان لل�صباب اجلزائري الذي عنده القدرة 

والإمكاني��ات، هذا هو توا�صل الأجي��ال، ونحن �صرعنا يف 

هذا العم��ل و�صنوا�صل في��ه، البع�ش م��ن الإخوة طرحوا 

الإ�صكالي��ة خ��الل احل��وار ال��ذي ج��رى بينن��ا، وبالتايل 

�صنوا�صل فيه على هذا املنوال يف امل�صتقبل ودون هوادة.

كم��ا انطلقن��ا يف عملية حت�ص��ني اأداء اخلدم��ة العمومية، 

�صنوا�ص��ل العم��ل اإىل اأق�ص��ى ح��د، لأن بع���ش الإخوة 

ت�صاءل��وا: ملاذا األغيت وزارة اخلدم��ة العمومية؟ اأقول لي�ش 

هناك تغيري لأن هذا عمل متوا�صل.

وزارة الداخلي��ة قام��ت بعم��ل كبري وكبري ج��دا، وزارة 

العدل وقطاعات اأخرى كذلك، والعمل مازال متوا�صال يف 

امل�صتقب��ل لكي ن�صهل الأداء العموم��ي يف اجلزائر، لي�صت 

ق�صي��ة وزارة، لأن املديرية العامة لإ�صالح اخلدمة العمومية 

اأ�صبحت اليوم حتت و�صاية الوزير الأول، مع املديرية العامة 

للوظيف العمومي، اندجما يف مديرية عامة، ت�صمل الوظيف 

العموم��ي والإ�ص��الح الإداري، لأن ه��ذه الق�صية نعتربها 

م�صريية.

احلداث��ة، ملا قدم��ت لكم خمط��ط العم��ل، تكلمنا عن 

احلكامة، وقلنا باأن من اأهدافها ال�صامية، هو بناء جزائر مبنية 
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على احلداثة، فالب��د اأن ن�صل اإىل هذا الهدف، لأننا اإذا مل 

ن�صتط��ع اأن ن�ص��ل اإىل هذه املكانة، ل اأظ��ن اأننا ن�صتطيع اأن 

نق��ول باأننا - كحكومة - قمنا بواجبنا و�صُنحا�صب على هذا 

الفع��ل، نحن نتكفل بالتنفيذ ال�ص��ارم ملخطط العمل هذا، 

واأنتم متكفل��ون مب�صاعدتنا ومبراقبتنا، ولك��ن يف اإطار معرفة 

احلقيق��ة يف املي��دان، وهك��ذا يكون العم��ل ح�صاريا، هذه 

ه��ي الدميقراطية الت�صاركي��ة، لأن بع�ش الإخوة ركزوا على 

هذه النقطة وه��ي الدميقراطية الت�صاركية، وحتى الأجانب، 

فعندم��ا حتدثت م��ع م�صوؤولني كبار، قال��وا يل نحن نريد اأن 

نفعل ما فعلتم. 

ما معنى هذه الدميقراطية الت�صاركية؟

من الأمور املتعلقة بالدميقراطية الت�صاركية ق�صية املجال�ش 

املحلي��ة املنتخبة، نحن متفتح��ون، اإذا كان �صروريا اأن نعيد 

النظ��ر يف قان��ون الولية وقان��ون البلدية، فلي���ش لدينا اأي 

م�ص��كل، لي�ش لدين��ا اأي عق��دة يف اأي قط��اع كان، كونوا 

عل��ى دراية تام��ة اأنه لي�ش عندنا اأي عق��دة متاما، لقد قامت 

احلكوم��ة باإ�صالحات يف ال�صنوات املا�صي��ة، لكن اإذا كان 

م��ن ال�صروري اأن نقوم باإ�صالحات اأخرى فال مانع، نعرتف 

بنقائ�صنا، عندن��ا نقائ�ش ولكن لدينا الني��ة ال�صاحلة لإجناز 

اأكرث فاأكرث، لإقامة دولة ع�صرية، دولة يف م�صتوى طموحات 

مواطنيها، ولكن امل�صكل - اأخواتي، اإخواين - هو اأن كثريا 

من املجال�ش املنتخبة ل تتحمل م�صوؤوليتها.

فيما يخ�ش توزيع ال�صكن الجتماعي، األ تظنون اأنه من 

الأج��در والأ�صهل على احلكومة اأن ترتك لروؤ�صاء البلديات 

توزي��ع ال�صكن��ات؟ جربنا هذا ومل نفلح، اأنت��م تعلمون ول 

داع��ي للدخول يف التفا�صيل، قلنا يكون التوزيع فيما بيننا، 

ت�صارك فيه الإدارة وي�صارك فيه املنتخب املحلي.

ن ن�صل��م الربنام��ج الجتماعي  م��كان اأ ذا كان بالإ اإ

و ال�صكن الريفي للبلديات، فلي�ش هناك اأي م�صكل، كان  اأ

هناك قرار يف ال�صنة املا�صية بالن�صبة لل�صكن الريفي لروؤ�صاء 

البلدي��ات، فعرف تاأخ��را ل ميكن ت�ص��وره، لأنكم تعرفون 

احل�صا�صية وامل�صاكل املرتتبة عن ذلك، ولكن مهمة الإدارة 

اأنها تف�صل يف الأمر، هن��اك نقائ�ش من حني لآخر اأو تزايد 

يف احلدي��ث اأو كذا، ولكن لبد اأن جند اأح�صن �صيغة لكي 

يقوم املنتخب��ون بدورهم اأكرث فاأكرث، ونح��ن موافقون بكل 

تاأكيد، وهذا ما األح عليه رئي�ش اجلمهورية، ولكن ل اأ�صتطيع 

اأن اأغط��ي كل �صيء ونرتك اخلدمة العمومية تتدهور، فالبد 

اأن جند ال�صيغة لكي نحل حقيقة الإ�صكال.

اأم��ا م��ن اجلان��ب القت�صادي، فق��د تكلمت��م وطرحتم 

بع���ش الأ�صئلة، احلم��د هلل الهدف وا�ص��ح، در�صنا اجلانب 

القت�ص��ادي، نحن براغماتيون، ونعل��م اأن املدخول الكبري 

للجزائر ياأتي من البرتول والغاز بن�صبة 93٪، لكن القت�صاد 

الوطني لي�ش اإل البرتول والغاز، ثلث القت�صاد الوطني.

ال�صيا�ص��ة الت��ي انتهجناه��ا ه��ي اأن ندع��م اأك��رث فاأكرث 

ال�صتثمار الوطني اخلا���ش اأو العمومي، نحن بالن�صبة اإلينا 

ل يهمن��ا اإن كان��ت موؤ�ص�صة وطنية ومقاول��ة وطنية، خا�صة 

اأو عمومي��ة، كلهم �صواء وبامل�صاركة م��ع الأجانب، باإمكاننا 

حقيق��ة اأن نذهب بعيدا يف كل القطاعات، �صواء يف القطاع 

ال�صناع��ي اأو يف القط��اع الفالح��ي، فيما يتعل��ق بالقطاع 

ال�صناع��ي �صندعمه اأك��رث، علما اأننا دعمن��اه يف ال�صنوات 

املا�صية و�صندعم القرو�ش القت�صادية اأو قرو�ش ال�صتثمار 

ن�صيج��ا �صناعيا  ك��رث، لكي نخل��ق - حقيقة -  فاأ كرث  اأ

و اقت�صادي��ا عل��ى م�صتوى الوط��ن ونزيل نهائي��ا الذهنية  اأ

الإدارية اأو الت�صيري الإداري لالقت�صاد الوطني، هذا هو همنا 

الكبري.

 )CALPIREF( كان هن��اك اأخ م��ن م�صتغامن تكلم ع��ن

واأن��ا اأوافق��ك 200٪ ولي���ش 100٪ فقط، كنت��م لحظتم 

مثلن��ا خالل خرجاتنا، ح��ني يقدمون لن��ا ح�صيلة امللفات 

 )CALPIREF( التي در�صت والتي رف�صت من طرف جلان

عل��ى م�صتوى الولية، اأن 50٪ مت رف�صها، ملاذا؟ لأنها عبارة 

ع��ن م�صاريع ل تخل��ق ثروة، اأين هو امل�ص��كل؟ اأنت اإدارة، 

املطل��وب من��ك اأن توفر له الأر���ش وتدر���ش ملفه وحتى 

املل��ف ل يتعدى وثيقت��ني اأو ثالثا، لك��ن حاليا يطلب 17 

وثيق��ة ومنه��ا 15 اأو 20 ن�صخة لكي يك��ون لكل ع�صو يف 

)CALPIREF( ن�صخ��ة. بالن�صبة للم�صتثمر، لبد اأن تخرج 

الإدارة نهائيا من العم��ل القت�صادي، فهي ت�صهل وتراقب 

ولك��ن ل تتدخل، اأن��ا اأريد اأن اأ�صتثمر م��ايل، فما �صاأنك؟ 

فعال، طغت هذه الذهنيات لكن )اهلل غالب( الأمر يتطلب 

وقت��ا، )اهلل غالب( ويتطلب كذل��ك م�صاعدة اجلميع، لي�ش 

الأمر �صهال، فهي ق�صية ذهنيات وق�صية ثقافة، ملا نتكلم عن 

الر�ص��وة فهي ق�صية ثقافة كذلك، قال: "اأعطيه قهوتو" هذا 

هو امل�صكل، فلما يط��رح اأحدكم نقائ�ش ويطرح �صوؤال، جند 

احلل��ول املالئمة، جندو لها ح�ص��ب الزمن، فالأح�صن هو اأن 

نحل الإ�صكال يف اآخ��ر املطاف. وعليه، ركزنا و�صرنكز اأكرث 
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يف ه��ذا ال�ص��اأن، واأتكلم عن هاته الأم��ور لأنكم ميدانيون، 

معظمكم جاء من املجال�ش املنتخبة وتعرفون هذه امل�صاكل.

حت��ى اإذا رجعنا اإىل ق�صية توزي��ع ال�صكنات، اأقول لدينا 

عدد هائل حالي��ا، تقريبا 262 األف هي اليوم قابلة للتوزيع، 

لي�صت تامة، ولكن البع���ش منها مت بن�صبة 100٪ والبع�ش 

قاب��ل للتوزيع، غ��ري اأنها لزال��ت تتطلب بع���ش الأ�صياء، 

و�صاه��دت الأرق��ام البارح��ة، واأ�صدرت من�ص��ورا وتعليمة 

م��ن رئي���ش اجلمهورية، اأم��ر فيه��ا بتوزيع ال�صكن��ات قبل 

�صهر رم�صان، حتى يتمك��ن النا�ش من عبادة اهلل بنوع من 

الراحة، مما يخلق الطماأنينة داخل قلوبنا، ولكن حلد الآن مت 

توزيع 14٪ اأو 15٪ تقريبا، وهذا لي�ش ذنب الولة ول روؤ�صاء 

الدوائر، ولك��ن ثقافتنا هي التي تغلبت على النظام، ولهذا 

قلت لكم ب��اأن اأ�صلوبنا لي���ش فر�ش ال�صلط��ة بالقوة ولكن 

باحلوار احل�ص��اري، وملا نتخذ قرارا ل نرجع اإىل الوراء، مهما 

كلفنا الثمن، هذه هي الدولة، وهذا هو النهج الذي ننتهجه.

ط��رح يل الإخوة الأع�ص��اء ق�صية غرداي��ة، نحن اخرتنا 

احل��وار و�صنذه��ب بعيدا، بعي��دا، بعيدا، لك��ن هناك خط 

اأحمر، ي�صمى الوحدة الوطنية ل جدال فيه ول نقا�ش ول كالم، 

جن��ادل بالتي هي اأح�صن و�صنج��د احلل - اإن �صاء اهلل - يف 

الأي��ام القليلة املقبلة، وكما جاء يف تعليمة رئي�ش اجلمهورية 

وتعهدت كذلك مع الإخ��وة يف غرداية بعد النتخابات اأن 

نذه��ب اإىل غرداية ولبد اأن جن��د احلل النهائي، غري مقبول 

اأن ن�صتمر على هذه الوترية، لأنه ل يوجد م�صكل جوهري، 

كلنا معنيون بالأمر، فالبد اأن ننق�ش قليال من الكالم اجلارح 

وق��ذف بع�صنا البع�ش، لأنه ل يح��ل امل�صكل، �صنعمل يف 

اإط��ار هادىء وهادىء جدا، و�صن�ص��ل اإىل النتيجة، لأن يف 

اآخر املطاف قانون اجلمهورية �صيطبق.. )ت�سفيق(..  والعدالة 

�صتقوم بدوره��ا اإىل اأق�صى حد، طبقا لقوانني اجلمهورية، ل 

اأك��رث ول اأقل، هذه هي حق��وق الإن�صان، هذه هي احلقوق 

الفردي��ة واجلماعية، يف ظ��ل الحرتام املتب��ادل، فال نرتك 

الأمور تنفلت من اأيدين��ا، ونحن مقبلون على �صهر رم�صان 

اإن �ص��اء اهلل، جعل��ه اهلل برك��ة علين��ا، يج��ب اأن ننتقل اإىل 

مرحلة اأخرى، اأوؤكد مرة اأخرى نحن يف حاجة اإىل بناء دولة 

اقت�صادية قوية، اإىل بناء دولة اقت�صادية قوية، قوامها ال�صناعة 

ال�صغرية، الكب��رية واملتو�صطة والفالحة، ه��ذا لي�ش جمرد 

كالم، والوزارتان انطلقتا لتطوير القطاع الفالحي، لأنه حان 

الوق��ت - كما تف�صل اأخ من الإخوة بالقول اإن البالد التي 

ت�صتورد احلبوب واحلليب اللذين يعتربان الركيزة الأ�صا�صية 

للتغذية بالن�صبة للجزائريني، ل ت�صتطيع  اأن تذهب بعيدا - قلت 

ح��ان الوقت ولب��د اأن نحل اإ�صكالية تربي��ة الأبقار وق�صية 

احلليب، وعلينا اأن نتجه نحو مقاربة فالحية �صناعية.

لقد �صرع وزير ال�صناعة يف العمل مب�صاعدة �صركاء اأجانب، 

م��ع احلفاظ على امللكية اجلزائري��ة، وهذا ل جدال فيه ولن 

نتكلم نهائيا عن قاع��دة 49-51، بالن�صبة اإلينا ل رجوع يف 

ذل��ك، حق ال�صفعة لي�ش فيه رجوع، الدولة ت�صهل، تخفف 

ولك��ن بالن�صب��ة لال�صتثمار، فلو الدول��ة ت�صتثمر يف القطاع 

اخلا���ش، لب��د اأن نتحكم يف زم��ام اأمورنا، لأنن��ا ما زلنا مل 

نتحكم يف اقت�صادنا.

ف��اإن حدث ووقع��ت انزلقات، لن ت�صرن��ا اإن �صاء اهلل، 

و�صيا�صة الدول��ة اجلزائرية، و�صيا�صة رئي�ش اجلمهورية تدعو 

لالنفت��اح، لكن هذه الليربالي��ة املتوح�صة ل نريدها اأ�صا�صا 

ول تدخل يف قامو�صنا، لبد اأن نح�صن القت�صاد وبالأخ�ش 

حماربة القت�صاد الال�صرع��ي تدريجيا وبالتي هي اأح�صن، 

و�صيت��م اإدخال الو�صائل النقدية احلديثة بالن�صبة لل�صكوك 

وال�صتعم��ال الإلك��رتوين بالن�صبة للمدفوع��ات، وذلك 

تدريجي��ا، لأنن��ا ل ن�صتطيع  اأن نزع��زع املجتمع اجلزائري، 

اإمن��ا ن�صتطي��ع بن��اء اقت�ص��اد حقيق��ي، يخلق ال��رثوة التي 

تخلق بدورها منا�ص��ب ال�صغل الدائمة، هذا ما قمنا به يف 

ال�صن��وات املا�صي��ة، و�صنوا�صل ذل��ك يف امل�صتقبل، لكن 

بجدي��ة وبقوة يف امليدان، وم��ع كل اجلزائريات واجلزائريني 

دون اإق�ص��اء، اأرج��و اأن تكونوا متاأكدين م��ن ذلك ب�صفة 

نهائية، وهنا اأتوج��ه اإىل كل اجلزائريات واجلزائريني لأقول 

لهم باأن احلكومة اجلزائرية وبرئا�صة فخامة رئي�ش اجلمهورية 

لي�ص��ت لديها �صيا�صة الإق�صاء، اإنن��ا ل نق�صي اأحدا حتى 

يف مقارب��ة الد�صتور التي تقررت لتعدي��ل الد�صتور، هناك 

اق��رتاح لتدعيم الأخوات والإخوة الذين هم يف املعار�صة، 

لي���ش لدينا م�صكل، طبع��ا اإذا كان الق��رتاح بناًء، ولكن 

املطل��وب من ه��وؤلء الإخ��وة املعار�صني اأن يعط��وا راأيهم 

ونعط��ي راأين��ا, ل لل�ش��ب وال�شتم, ف�شيا�ش��ة الإحباط لن 

تو�ص��ل اإىل �ص��يء وكذل��ك �صيا�ص��ة الكراهي��ة و�صيا�صة 

الالمب��الة، لن جنني منه��ا اإل الرتاج��ع، وندخل ال�صك 

للنا���ش ولالإطارات اجلزائري��ة، وللم�صتثمري��ن الأجانب؛ 

وبالت��ايل كيف تبني اقت�ص��ادك؟! ويقول هوؤلء عنك كذا 

واآخ��رون ك��ذا..
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اأنظ��روا، م��ن حني لآخ��ر البع�ش يتكلم ع��ن املنظمات 

الدولية التي ت�صنفنا، فهم يذكرون دائما الت�صنيف ال�صلبي 

)ما بني قو�ص��ني( لأن حتى هذا الت�صني��ف ال�صلبي مبني 

على �صمري م�صترت، ولي�ش مبنيا على احلقيقة، بل على اأمور 

اأخرى، ترمي اإىل التن��ازل عن عدة مبادىء، لدينا مبادىء 

تعرفونها ل رجع��ة فيها، احلمد هلل اأخواتن��ا واإخواننا الذين 

حمل��وا ال�صالح �صد امل�صتعمر واأت��وا بال�صتقالل ليزالون 

معن��ا، ور�صخوا هذه الأفكار يف جيلنا، ونحن بدورنا نر�صخها 

يف اأذهان اأبنائنا و�صبابنا واأطفالنا، فبالن�صبة للمبادىء الكربى 

ل�صن��ا مرتاجعون عنها ولن نرتاج��ع عنها، وكل النا�ش تعلم 

ــفيق(.. نحن نتحدث مع كبار  به��ذا ول نخفي �صيئا.. )ت�س

و القي��ادات الكربى يف العامل،  وعظم��اء هذا العامل اأ

ل نغري خطابنا، قال مرحبا بك، لكن ل م�صاومة يف الإ�صالم 

والعربية والأمازيغية، ول جدال ول نقا�ش، نرحب بكل من 

ي�صاعدنا لتح�صني اأمورنا وتطويرها ولكن ل نرجع اإىل الوراء، 

ل! ويف ه��ذا اجلانب، فاإننا - اأخواتي، اإخواين - نركز كثريا 

عل��ى ق�صية القت�صاد الوطني، لأنن��ا عندنا اليوم اإمكانيات 

واحلمد هلل.

هناك اإط��ارات من اجلامعة اجلزائري��ة واملدر�صة اجلزائرية 

كون��ت، فثقوا يف الإطارات اجلزائرية، نحن نقول هذا بحكم 

التجرب��ة، اأنا اأثق فيهم 200٪، ثقوا فيهم، الأمر يتطلب فقط 

اإرجاع الطماأنينة فيما بني النا�ش وا�صرتجاع مكانة الإطارات 

اجلزائرية، و�صيكونون دون �صك - اإن �صاء اهلل - يف املوعد. 

بالن�صبة للقطاعات التي تكلمتم عنها وطرحتم فيها اأ�صئلة، 

قدمت لكم الوثيقة التي تت�صمن خمطط عمل احلكومة يف 

امل�صتقبل اإن �صاء اهلل، مل ي�صعنا الوقت كحكومة من قبل اأن 

نقدم لكم احل�صيلة )اهلل غالب( راأيتم ما قامت به احلكومة، 

فقد جتولت واأخذت ق��رارات وناق�صت مع املجتمع املدين، 

مع املنتخبني املحليني، 14 �صرطا، زرنا 48 ولية، فالوقت مل 

يك��ن كافيا لكي تقدم احل�صيلة، ولكن الوثيقة التي قدمتها 

احلكومة ت�ص��م وثائق اأو ملحقات تب��ني ح�صيلة التطورات 

القت�صادي��ة يف كل امليادين م��ن 2010 اإىل اأواخر 2013، 

حتى تكونوا على دراية تام��ة بالإجنازات، وبتطور القت�صاد 

الوطني وحت��ى الوفاء بالوعود، البع�ش ق��ال: ملاذا تقدمتم 

مبخط��ط لي�ش في��ه اأرقام؟ ل ن�صتطيع ذل��ك يف اأي خمطط، 

لأن املخط��ط ل يق��دم العملي��ات ولكن��ه يق��دم ال�صيا�صة 

املنتهجة لإجناز ما تعهدنا ب��ه اأمامكم، علما اأن كل �صنة فاإن 

احلكومة تتقدم بقانون املالية، وقانون املالية هو الو�صيلة التي 

م��ن خاللها تفي احلكوم��ة بتعهداتها، بع��د موافقة الربملان 

لإجن��از ما ميك��ن اإجنازه يف املي��دان وبالأرق��ام، كما يت�صمن 

كل الربام��ج بالتدقيق وفيه كذلك املخطط اخلما�صي الذي 

�صرعن��ا فيه و�صيقدم لك��م، واملخطط اخلما�ص��ي �صيج�صد 

- حقيق��ة - خمطط عمل احلكوم��ة بالأرقام، بالأبعاد وكل 

التفا�صيل، و�صنكون بداية من جانفي 2015، واإىل 2019، 

حققنا كل الأرقام وقمنا بكل العمليات، وكل هذا �صيقدم 

اإن �صاء اهلل للربملان، فالعم��ل �صيكون مرحليا، اليوم عر�ش 

ال�صيا�ص��ة العام��ة للحكومة وغدا املخط��ط اخلما�صي، وكل 

�صنة يعر�ش عليكم قانون املالية الذي يقدم كل التفا�صيل، 

وهك��ذا �صتكونون على دراية تامة ب��كل املعلومات، ولي�ش 

لدينا ما نخفيه.

كل �ص��يء مبن��ي على ال�صفافية وكل �ص��يء مبني على 

ال�صراح��ة، لي���ش لدين��ا م��ا نخفي��ه، و�صنوا�ص��ل العمل 

وبالأخ�ش ال�صتثمار العمومي يف القطاعات الجتماعية.

ننفتح اقت�صاديا، اأو �صن�صاع��د على التطوير القت�صادي، 

دون اأن نرتاجع عن املبادىء الأ�صا�صية للبالد، ولن ترتاجع 

الدولة اجلزائرية نهائيا ع��ن املكا�صب الجتماعية خ�صو�صا 

يف ال�صحة وال�صكن، ويف هذا ال�صاأن هدفنا الأ�صمى هو - اإن 

�صاء اهلل - اأن نق�صي على اأزمة ال�صكن يف 2019 اأو 2020، 

ه��ذا هو هدفنا ولب��د اأن نحاول الو�صول اإلي��ه، واأوؤكد مرة 

اأخ��رى اأن امل�صكل لي���ش يف الإرادة ال�صيا�صية لأنها واردة، 

والق�صي��ة ل تتعلق بالإمكانيات، لأنن��ا ن�صخر الإمكانيات، 

الق�صية تتمثل يف وترية الإجن��از واإمكانيات الإجناز كذلك، 

لأن هن��اك نق�صا - �صئنا اأم اأبينا - وهناك اأي�صا م�صكل اليد 

العامل��ة يف اجلزائر، وه��و م�صكل عوي�ش ج��دا، نعاين من 

البطالة ولو اأنها تقل�صت ب�صفة قوية و�صتتقل�ش - اإن �صاء اهلل - 

اأكرث م��ن الآن اإىل 2019، هذا ح�صب العمل ال�صت�صرايف 

الذي قمنا ب��ه، و�صنح�صن حتى الو�صعية القت�صادية لكل 

جزائري، هذا العمل ال�صت�صرايف مبني على حقائق ملمو�صة 

ولي���ش دمياغوجية اأو كذا وكذا، و�صيك��ون لكم احلظ - اإن 

�ص��اء اهلل - لالط��الع على هذا املخطط ولك��ن - اأخواتي، 

اإخ��واين - لبد اأن نكون على دراية تام��ة اأن هناك نقائ�ش 

بالن�صب��ة لليد العامل��ة يف اجلزائر، القط��اع الفالحي عنده 

م�ص��اكل، قطاع الإجناز يف بع���ش املناطق فيه م�صاكل، نهتم 

ب�صيا�ص��ة التكوين املهني ولكن يبق��ى م�صكل اليد العاملة 
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الب�صيط��ة، ولبد اأن جند له احلل املالئم، لأننا ل ن�صتطيع اأن 

نبن��ي اقت�صادا قويا اإذا مل نتحك��م اأو مل ن�صهل اأو مل نخلق 

ظروف الإجناز التي تكون ح�صب متطلبات الوقت، هذه هي 

احلقيقة اليوم. 

بالن�صب��ة للتعليم الع��ايل والبحث العلم��ي هو يف تقدم 

واحلم��د هلل والدلي��ل الي��وم ه��ي الأرق��ام الت��ي بحوزتنا 

والإجنازات كذلك التي حتققت ومنها كلية الطب يف ب�صار، 

عدد الأ�صاتذة، ه��و يف امل�صتوى، ميكن اأن منا�صب ال�صغل 

مل تغ��ط العجز كله ولكننا تو�صلن��ا اإىل مكانة ل باأ�ش بها، 

واأك��رث من هذا، لقد اطلعتم على م��ا جاء يف املخطط، وهو 

انفت��اح املدر�صة واجلامعة اجلزائرية اأكرث فاأكرث على حميطها 

وعل��ى اجلامع��ات الدولي��ة، لأن العلم واملعرف��ة لبد من 

اكت�صابهم��ا اأينم��ا وجدا ون�صع��ى اإليهما، لعلك��م تقولون 

اإنن��ا نحلم ولكن يف احلقيقة نح��ن ن�صتطيع اأن نحقق اأ�صياء 

كثرية، هذا اأكيد، وال�صر الوحيد هو وجود احلوار مع بع�صنا 

البع�ش، اأع��ط راأيك واأعطي راأيي، اأقب��ل راأيك، لكن اإذا 

اتخذنا قرارا، فال نخرج اإىل ال�صارع ونبداأ يف الطعن اأو قول 

كذا وكذا وكذا.

كذل��ك م��ا بال �صخ���ش كان اإط��ارا �صامي��ا يف موؤ�ص�صة 

كبرية ويعرف الأمور كي��ف ت�صري وملا يتقاعد اأو يتنحى من 

من�صب��ه، ي��ديل باأقوال عك�ش ما كان يق��وم به؟! هذا لي�ش 

عمال ح�صاريا، ول ميت للمثقفني ب�صلة، هذا هو الإ�صكال، 

لب��د اأن ت�ص��ود املحب��ة يف اجلزائر، لب��د اأن نتعل��م ب�صفة 

نهائية كي��ف نعي�ش مع بع�صنا البع�ش، تتقبل مني نقائ�صي 

واأتقب��ل منك نقائ�صك، وبالتايل ميكننا اأن نعي�ش مع بع�صنا 

البع�ش، هذا هو امل�ص��كل، وح�صب راأيي وحتليلي وجتربتي، 

ه��ذا هو الإ�صكال الذي يجب اأن يح��ل نهائيا، اأما ما تبقى 

فاأعاهدك��م - اإن �ص��اء اهلل - اأن احلكوم��ة اجلزائرية �صتقوم 

بواجبها، ونعالج النقائ�ش، لن نحل جميع امل�صاكل - حتى 

نتفاهم - لأن جمتمعنا هو جمتمعنا، البريوقراطية اآفة كبرية، 

ج��ربوت، ولكن تدريجيا، تدريجي��ا - اإن �صاء اهلل - �صنجد 

احللول املالئمة ونكون يف امل�صتوى.

وتطرق الإخوة كذلك اإىل ق�صية الأمن ب�صفة عامة، لقد 

تكلمت يف الربنامج عن اخلطة الأمنية التي يعتمدها اجلي�ش 

ال�صعبي الوطني، نحن ننته��ج هذه ال�صيا�صة لأن عندنا 07 

حدود واجلي�ش حاليا قائم بواجبه وهو يف امل�صتوى املطلوب 

ول يرجع اإىل الوراء، فكونوا مطمئنني.

رئي���ش اجلمهورية، ال�صعب اجلزائ��ري، اجلي�ش اجلزائري 

جميع��ا، را�ص��خ يف اأذهاننا باأنه ل اأح��د ميكنه اأن يدخل 

وطننا .. )ت�سفيق(.. ل اأحد مي�ش وحدة ال�صعب اجلزائري، 

كون��وا على يقني ت��ام، اإن �صاء اهلل، ويف ه��ذا ال�صدد، اأحد 

الإخوة تكلم وقال باأنه �صمع اأن اجلي�ش �صيقوم بعمليات يف 

دول اأخ��رى، هذا غري وارد ولن يك��ون نهائيا ولالأبد ما دام 

بوتفليقة موجودا، لن يكون ذلك اإىل الأبد، كونوا مطمئنني، 

طبقا لد�صتور البالد وعقيدتنا الرا�صخة منذ الثورة التحريرية، 

نح��ن ل نتدخل يف اأم��ور جرياننا، ولكن ل نتخلى - نهائيا - 

ع��ن م�صلحة �صع��ب اجلزائر والدولة اجلزائري��ة، لأن الثمن 

كان غالي��ا ومازال معنا جماهدون يتذكرون، نعم الثمن كان 

�صعب��ا، ع�صنا وعانينا ولهذا نعرف م��ا معنى احلرية، �صعوبة 

احلري��ة، واليوم نحن ل نتدخ��ل يف اأمور الغري، ن�صاعد دول 

اجلوار، نتعاون ون�صاعد حتى الدول ال�صديقة بقدر الإمكان 

لي���ش لدينا م�صكل وح�صب ني��ة ال�صعب اجلزائري ل اأكرث 

ول اأقل، ولكن - اأخوات��ي، اإخواين - التدخل الع�صكري 

خارج احل��دود اجلزائرية ل ميكنه اأن يح��دث وهذه لي�صت 

من التقاليد ولي�صت من مبادىء الدولة اجلزائرية، الراف�صة 

للتدخل الأجنب��ي والتي يكر�صه��ا الد�صتور وهو موقف 

ل رجعة فيه.

من هذا اجلانب، ل يج��ب اأن تثري البلبلة اأي اأحد، اأمرنا 

واح��د ووا�صح، جي�صنا يبقى هنا للدف��اع عنا، مهما حاولوا 

الزج به يف حرب مبكان اآخر مل�صاندتهم واإ�صعافنا، لن يح�صل 

ذلك اإطالقا ولن يخطر على بالنا اأ�صال، فلريحت بالكم.

نغتنم هذه الفر�صة كذلك للرد على بع�ش الإخوة الذين 

تكلم��وا عن اجلالية يف اخلارج الت��ي نحييها، ونقرتح بدورنا 

كذلك بع�ش العمليات بالن�صبة للجالية اجلزائرية، �صنوا�صل 

�صيا�صتنا و�صندعم بع�ش طلبات الأخوات والإخوة بالن�صبة 

للنقل، وبالن�صب��ة لنقل اجلثث وه��ذه اإ�صكالية اجتماعية، 

بداأن��ا تدريجيا ول��و اأن الأمر اقت�ص��ادي، لأن البع�ش يظن 

اأن الأمر ه��ني, اإرفع ال�شماعة واطلب �شركة اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية واعر�ش خف�ش �صعر التذكرة وبيعها بكذا وكذا... 

ل ن�صتطي��ع؟ ه��ذه �صرك��ة اقت�صادي��ة وبالتايل ف��اإن �صركة 

اخلطوط اجلوية اجلزائري��ة لي�شت الوحيدة لنقل امل�شافرين, 

لك��ن هناك �ص��ركات اأجنبية اأخ��رى، فالأم��ر اأو�صع، لهذا 

اتخذن��ا تدابري مع ال�صي��د وزير النق��ل لت�صهيل الرحالت 

وتخفي�ش ت�صعرة التذكرة و�صتطبق - ح�صب ظني - يف 20 
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اأو 22 ج��وان، لنقل الأخوات والإخوة والعائالت اجلزائرية 

املقيم��ة باخل��ارج و�صنوا�صل العمل تدريجي��ا، بل اأكرث من 

هذا فق��د طلبنا من �شركة اخلطوط اجلوي��ة اجلزائرية وحتى 

الطا�صيل��ي، التي تقوم لأول مرة بنق��ل الأخوات والإخوة 

املقيمني باخل��ارج، اأن تطبق نظام "ال�صارت��ر" ليكون هناك 

انخفا�ش حم�صو�ش بالن�صبة للتذاكر.

اأما بالن�صبة لنقل اجلثث فاإن امل�صكل مطروح، قمنا بتجربة 

مع ال�صركة الوطنية للتاأم��ني )SAA( ولكن يبدو - ولو اأن 

ال�صعر منخف�ش جدا - اأنه ل يوجد اإقبال كبري، �صنحاول اأن 

ندر�ش جوانب اأخرى لعلنا ن�صل - اإن �صاء اهلل - اإىل نتيجة، 

لأن��ه �صروري يف هذا اجلانب كذلك اأن يكون الت�صامن مع 

اإخواننا املقيمني يف اخلارج، خا�صة اأن ح�صهم الوطني قوي 

جدا، ف�صن�صارك لت�صهيل اأمورهم للعودة اإىل البالد.

و�صنطلب كذلك - يف جان��ب اآخر - من كل الإطارات 

اجلزائري��ة املقيمة يف اخل��ارج، امل�صاركة مبعرفته��م وجتربتهم 

لتو�صيل العل��م واملعرفة للطالبات والطلبة اجلزائريني، وهذا 

م��ا �صرعنا فيه م��ع وزارة التعليم الع��ايل و�صنوا�صل يف هذا 

امل�صع��ى يف امل�صتقبل، لأن بالدنا يف حاج��ة لكل اأولدها، 

�صواء داخل الوطن اأو خارجه.

تلك��م هي - اأخواتي، اإخ��واين - الكلمة الق�صرية لكي 

اأرد عل��ى الأ�صئلة الت��ي طرحتموها، يب��دويل اأن التجاوب 

كان كب��ريا فيما بيننا، كونوا على دراية تام��ة اأننا �صنوا�صل 

امل�صاورات مع بع�صنا البع�ش، اإذا كان هناك نق�ش من حني 

اإىل اآخر م��ن طرف الإخوة يف احلكومة، ف��ال تعتربوا ذلك 

نابعا عن �صوء النية، لأن نيتن��ا �صافية، اأخواتكم واإخوانكم 

هم حا�ص��رون هنا، مبدوؤن��ا مبني على العم��ل الت�صاوري، 

لأن هدفنا واحد وهو بن��اء جزائر قوية اقت�صاديا، واجتماعيا 

ومتفتح��ة للع�صرنة، هذا هو اله��دف الأ�صمى، الذي يجب 

اأن ن�ص��ل اإليه، احلمد هلل فيه جت��اوب على م�صتوى املجتمع 

اجلزائ��ري، راأيتم الن�صبة املئوية الت��ي حظي بها املرت�صح يف 

الرئا�صي��ات، الرئي�ش عبد العزيز بوتفليقة، دليل على وجود 

جتاوب م��ع الربنام��ج، اجلزائريون يريدون دول��ة قوية ونحن 

حمك��وم علين��ا بالعمل و�صنحا�ص��ب غدا اأم��ام اهلل اإذا مل 

نك��ن يف م�صتوى طموحات هذا ال�صع��ب اجلزائري، الذي 

ي�صتحق كل خري، ونحن ذاهبون للذكرى 60 للفاحت نوفمرب، 

و�صنحتفل بقوة بجزائر قوية، جزائر مت�صامنة، جزائر تواكب 

ع�صرها.

ه��ذه هي - ال�صيد الرئي���ش، اأخواتي، اإخواين - كلمتي 

واإذا مل اأج��ب كل الإخ��وة، فاعتربوا اأن هن��اك توافقا فيما 

بيننا، ونتمنى، اإن �صاء اهلل، وهذه اأمنيتي واأظن اأنها اأمنيتكم 

اأن يكون التوافق على م�صتوى كل اأفراد هذا املجتمع وكل 

بن��ات واأبناء اجلزائر، التوافق يف املب��ادىء الكربى، ل يهم 

اإن مل نتفق على بع�ش الأمور ولكن على املبادىء الكربى 

لبد اأن يكون التفاق.

اأن��ا ل اأ�صتوع��ب مل��ا اأرى جزائريا، اأو من ح��ني اإىل اآخر 

م�ص��وؤول يذهب للخ��ارج وينتقد بالده، دل��وين على دولة 

دميقراطي��ة تفعل ذلك؟ ل يوجد! حان الوقت ليكون لدينا 

اإجم��اع حول املبادىء الكربى، يدنا مم��دودة، قلبنا مفتوح، 

ولي�ش لدينا اأي مركب نق�ش، والنية خال�صة اإن �صاء اهلل.

�صك��را واأمتنى لكم �صياما ورم�صان كرميا اإن �صاء اهلل، كل 

عام واأنتم بخري.

�صيدي الرئي�ش،

�صيداتي، �صادتي،

وفقن��ا اهلل ملا في��ه اخلري لالأمة والعب��اد، واهلل ويل التوفيق 

و�صكرا.

)ت�سفيق(

 ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير الأول على رده على 

ان�صغالت واأ�صئلة ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ش الأمة.

اإذا كان املجل���ش ال�صعب��ي الوطني عق��ب املناق�صة ورد 

ال�صيد الوزير الأول ي�صّوت على خمطط عمل احلكومة، فاإن 

جمل�ش الأمة ومبقت�صى القوانني الناظمة له، تعطي الإمكانية 

لل�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ش الأمة اأن ي�صدروا لئحة، 

عق��ب املناق�صة التي دارت، ويف هذا الإطار، وعمال باأحكام 

الفق��رة 04 من امل��ادة )80( من الد�صت��ور، والفقرة 02 من 

املادة )49( من القان��ون الع�صوي رقم 99-02، الذي يحدد 

تنظي��م املجل�ش ال�صعبي الوطني، وجمل�ش الأمة، وعملهما، 

وك��ذا العالق��ات الوظيفية بينهم��ا وبني احلكوم��ة، واملادة 

)72( من النظام الداخل��ي، تقدم عدد من اأع�صاء جمل�ش 

الأمة، من خالل املجموعات الربملانية، مب�صروع لئحة حول 

خمط��ط عمل احلكومة من اأجل تنفيذ برنامج ال�صيد رئي�ش 

اجلمهورية، نعر�صها عليكم بعد قليل، وقد اأوكلوا اإىل ال�صيد 

حممد ر�صا اأو�صهلة مهمة قراءتها، فليتف�صل م�صكورا.
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ــهلة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم  ــيد حممد ر�سا اأو�س ال�س

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�ش جمل�ش الأمة املحرتم،

معايل الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء، 

زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،

الأ�صرة الإعالمية الكرمية،

كامل احل�صور معنا اليوم،

�صالم اهلل عليكم ورحمته تعاىل وبركاته.

- مبقت�صى اأحكام املادة 80 من الد�صتور؛

- وا�صتن��ادا اإىل اأح��كام امل��واد: 49، 52، 53 و54 م��ن 

القان��ون الع�صوي  رقم 99-02، امل��وؤرخ يف 20 ذي القعدة 

عام 1419 املوافق 8 مار�ش �صنة 1999، الذي يحدد تنظيم 

املجل���ش ال�صعبي الوطني وجمل�ش الأم��ة، وعملهما، وكذا 

العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛

-   وبن��اء عل��ى اأحكام امل��ادة 72 من النظ��ام الداخلي 

ملجل�ش الأمة؛

- وبعد ال�صتم��اع اإىل العر�ش الذي قدمه ال�صيد الوزير 

الأول حول خمطط عمل احلكوم��ة من اأجل تنفيذ برنامج 

رئي�ش اجلمهورية؛

- وبعد مناق�صات ال�صيدات الف�صليات وال�صادة الأفا�صل 

اأع�صاء جمل�ش الأمة مل�صمون هذا العر�ش؛

- وبع��د ال�صتم��اع اإىل ال��رد الذي قدمه ال�صي��د الوزير 

الأول، عقب هذه املناق�صات منذ حلظات؛

فاإن اأع�صاء جمل�ش الأمة:

- يتقدمون بالتهاين والتباريك اإىل كافة ال�صعب اجلزائري 

على جن��اح ال�صتحقاق الرئا�صي الأخ��ري والذي اأ�صفر عن 

انتخ��اب ال�صيد عب��د العزي��ز بوتفليقة، رئي�ص��ا للجمهورية 

لعهدة جدي��دة، جزاًء وفاًقا جلهوده املخل�صة ووفائه امل�صتدمي 

واإيثاره اجللي خلدمة بلده و�صعبه؛

- وُيثمن��ون عالًيا روح امل�صوؤولية الت��ي حتلى بها ال�صعب 

اجلزائري ووعيه ال�صيا�صي وح�ّصه املواطني، و�صواب توجهه 

خلي��ار ال�صتمراري��ة، ملوا�صلة م�صعى التجدي��د الوطني يف 

ا�صتدامة الأم��ن والأمان وال�صتق��رار، والدفع قدما بجهود 

نه�ص��ة الب��الد، بهدف حتقي��ق ما ي��روم اإليه م��ن تطلعات 

وطموح��ات م�صروع��ة اإىل مزي��د الرق��ي والرف��اه بعون اهلل 

وح�صن توفيقه؛

- وُيعرب��ون عن ارتياحهم الت��ام مل�صمون خمطط عمل 

احلكوم��ة، امل�ص��ادق علي��ه من قب��ل جمل�ش ال��وزراء يف 

اجتماع��ه املنعق��د ي��وم الأربعاء 21 م��اي 2014؛ الذي 

ياأت��ي بغر���ش جت�صيد الربنام��ج النتخاب��ي والوعود التي 

قطعه��ا ال�صي��د عب��د العزي��ز بوتفليق��ة عل��ى نف�ص��ه اأمام 

ال�صعب اجلزائري، خالل احلمل��ة النتخابية التي �صبقت 

ال�صتحقاق الرئا�صي الأخري؛

- ويتقدمون بتهانيهم اإىل ال�صيد الوزير الأول، عبد املالك 

�صالل، على نيله �صرف جتديد الثقة يف �صخ�صه وتعيينه على 

راأ���ش اجلهاز التنفي��ذي من قبل فخامة رئي���ش اجلمهورية، 

والتهنئة مو�صولة كذلك اإىل كافة اأع�صاء احلكومة؛

- كما يتقدمون بالتهنئة اأي�صا اإىل ال�صيد الوزير الأول وطاقمه 

الوزاري على التزكية واملوافقة اللتني حظي بهما خمطط عمل 

احلكوم��ة، من اأجل تنفيذ برنامج رئي�ش اجلمهورية من طرف 

زميالتنا وزمالئنا النواب، يف املجل�ش ال�صعبي الوطني؛

- واإذ ُيثمن��ون ع��زم احلكوم��ة و�صدقي��ة توّجهه��ا نحو 

احلفاظ على املكا�صب التي حتقق��ت طيلة الفرتة املن�صرمة، 

وتكلل��ت بنتائج غري م�صبوقة يف عدي��د امليادين القت�صادية 

والجتماعية والثقافية ذات ال�صلة املبا�صرة بحياة املواطنات 

واملواطن��ني، فاإنهم يوؤك��دون - يف ذات الوقت - على بذل 

املزي��د من الو�ص��ع وا�صتف��راغ اجلهد ل�صتكم��ال الربامج 

امل�صطرة ور�صد كل الإمكان��ات املادية والعتمادات املالية 

لإجنازها يف اآجالها املحددة �صلًفا؛

- واإذ ي�صاطرون احلكومة القناعة املوؤكدة اأنه ل تطور للبالد 

من دون اأمن وا�صتقرار؛ فاإنهم يقدرون جهود الدولة امل�صتدمية 

يف ا�صتتباب الأمن وال�صتقرار عرب كامل ربوع وطننا املفدى، 

وذل��ك من خالل موا�صلة م�صعى امل�صاحلة الوطنية والق�صاء 

عل��ى اآث��ار املاأ�صاة الوطني��ة، املزكى بقوة من ط��رف ال�صعب 

اجلزائري ال�صّيد ويف ظل احرتام �صلطان القانون؛

- وُيوجهون بهذا ال�صدد اأ�صمى عبارات التقدير والعرفان 

لقوات اجلي���ش الوطني ال�صعبي وخمتل��ف اأ�صالك الأمن 

عل��ى جهودهم امل�صنية يف حف��ظ ال�صالمة الرتابية و�صمان 

اأم��ن الأفراد واملمتل��كات واملقدرات الوطني��ة؛ اأعيد قراءة 

هذه الفقرة لقيمتها الرمزية:

ويوجه��ون بهذا ال�ص��دد اأ�صمى اآيات التقدي��ر والعرفان 

لقوات اجلي���ش الوطني ال�صعبي وخمتل��ف اأ�صالك الأمن 

عل��ى جهودهم امل�صنية يف حف��ظ ال�صالمة الرتابية و�صمان 
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اأمن الأفراد واملمتلكات واملقدرات الوطنية.

- ويدعمون خيار الحرتافية الذي تنتهجه هذه القوات 

على درب الع�صرنة ومواكب��ة التطور التكنولوجي احلا�صل 

اليوم يف العامل، ملواجهة التحديات واملخاطر املحدقة ببالدنا 

على م�صتوى عديد اجلبهات؛

- ويدعون احلكومة اإىل ت�صخري كل الطاقات والإمكانات 

من اأجل تعبئ��ة املوارد املالية ال�صروري��ة لتمويل القت�صاد 

عموم��ا وال�صتثم��ار والتنمي��ة الجتماعي��ة عل��ى وج��ه 

اخل�صو�ش؛

- ويوؤك��دون عل��ى �ص��رورة موا�صلة دعم وتنمي��ة البنية 

التحتي��ة واملن�ص��اآت القاعدي��ة لالقت�صاد الوطن��ي، بغر�ش 

تنويعه واإيجاد بديل لقت�صاد املحروقات املتقلب؛

- ويوؤك��دون اأي�صا عل��ى �صرورة موا�صل��ة التكفل بكل 

اجلوانب التي مت�ش احلياة اليومية للمواطنني مبا�صرة، وت�صريع 

وت��رية اإ�صالح خمتل��ف القطاعات ذات ال�صل��ة )ال�صحة، 

الت�صامن الوطني، الت�صغيل، ترقية املراأة، ال�صباب، التكوين، 

التمهني، الريا�صة... اإىل غريها ذلك من القطاعات؛

- وُيثمن��ون جه��ود احلكوم��ة الرامي��ة اإىل الق�صاء على 

البريوقراطي��ة وحماربة الف�صاد بكاف��ة اأ�صكاله وكذا تبيي�ش 

الأموال ومتويل الإرهاب، ويدعونها اإىل موا�صلة هذه اجلهود 

لبل��وغ املرام، ول يتاأتى ذلك اإل بالحرتام ال�صارم لقوانني 

اجلمهورية وقواعد احلكامة الر�صيدة؛

- وُيب��دون الرتي��اح يف هذا الإطار لع��زم احلكومة على 

ت�صمني كل الأهداف املقررة يف الربنامج الرئا�صي يف املخطط 

اخلما�ص��ي للنمو )2015-2019( وتبن��ي مقاربة اقت�صادية 

فعالة، ت�صتن��د اإىل اأر�صية العق��د القت�صادي والجتماعي 

ال��ذي �صارك فيه جميع املتعامل��ني القت�صاديني، عموميني 

وخوا�ش، وكذا ال�صركاء الجتماعيني؛

- واإذ ُيع��ربون ع��ن قناعته��م باأهمي��ة احل��وار ك�صل��وك 

ح�صاري ونهج �صيا�صي يف ترقية ثقافة الت�صال والتوا�صل، 

فاإنه��م يدعمون خيار تر�صيخ الدميقراطية الت�صاركية وتو�صيع 

ف�صاءات امل�صاركة يف ت�صي��ري ال�صاأن العام ودعم اجلماعات 

الإقليمية، باإعادة النظر يف تنظيمها واأ�صلوب عملها وحت�صني 

خدمات املرفق العمومي مبا يحقق النفع العام املاأمول؛

- وُينّوهون بالنظ��رة ال�صت�صرافية ال�صائبة لفخامة رئي�ش 

اجلمهورية، فيما يخ�ش الأحداث التي ت�صهدها دول اجلوار 

ومنطقة ال�صاحل وكذا على ال�صعيدين الإقليمي والدويل؛

- ويدع��ون احلكومة بهذا ال�ص��اأن اإىل ال�صتثمار يف هذا 

الر�صيد وتثمينه ق�صد تعزيز مكانة اجلزائر يف املحافل الدولية 

وتدعي��م ن�صاطاته��ا يف امل�صهد الدويل والرتوي��ج للمبادىء 

والقيم التي حتكم �صيا�صتها اخلارجية؛

- كم��ا ُيّعربون عن كامل تاأييده��م للمبادرة التي اأطلقها 

فخام��ة رئي���ش اجلمهوري��ة، بخ�صو�ش فتح ور�ص��ة اإ�صالح 

اأ�صمى القوانني يف البالد، الد�صتور، وفق مقت�صيات املرحلة 

ومتطلبات ا�صت�صراف امل�صتقبل املنظور والبعيد؛ اأعيد قراءة 

ه��ذه الفقرة لقيمتها الرمزية كذلك: كما يعربون عن كامل 

تاأييده��م للمب��ادرة التي اأطلقه��ا فخامة رئي���ش اجلمهورية 

بخ�صو���ش فتح ور�ص��ة اإ�صالح اأ�صم��ى القوانني يف البالد، 

الد�صت��ور، وفق مقت�صي��ات املرحلة ومتطلب��ات ا�صت�صراف 

امل�صتقبل املنظور والبعيد؛

- ويدعون به��ذا ال�صدد كافة اأطي��اف الطبقة ال�صيا�صية 

والفاعل��ني ال�صيا�صيني، من �صخ�صي��ات وطنية وتنظيمات 

املجتم��ع امل��دين، اإىل امل�صارك��ة وامل�صاهم��ة يف امل�صاورات 

املقررة بهذا ال�صاأن، ق�صد بل��ورة وثيقة توافقية حتظى مبوافقة 

ومباركة اجلميع؛

- وُيوؤكدون من جانبه��م للحكومة اأنهم �صيتعاطون بكل 

اإيجابي��ة مع عزمها الرامي اإىل تعزي��ز العالقة بني ال�صلطتني 

الت�صريعية والتنفيذية وتفعيل اأكرث ل�صبل الت�صاور والتعاون 

والتن�صيق، بغر���ش �صمان منظومة ت�صريعي��ة للبالد تكون 

اأكرث ح�صافة ويف خدمة تنميتها ونه�صتها؛

- واإميان��ا منه��م اأن جناح خمطط عم��ل احلكومة هذا من 

اأجل تنفيذ برنامج رئي�ش اجلمهورية، مرهون بتكاتف وتظافر 

جهود جميع اأبناء اجلزائر، كٌل من موقع م�صوؤولياته؛

- فاإن اأع�صاء جمل�ش الأمة يدعون كافة القوى ال�صيا�صية 

امل��دين  املجتم��ع  وتنظيم��ات  الجتماعي��ة  واملنظم��ات 

واملخل�ص��ني والغيورين من اأبناء اجلزائ��ر احلبيبة اإىل التعبئة 

والتجن��د وراء فخامة رئي�ش اجلمهوري��ة، ال�صيد عبد العزيز 

بوتفليق��ة، لالإ�صه��ام، كٌل يف جماله، يف اإجن��اح هذا العمل 

وو�صع برناجم��ه حيز التطبيق مبا ُيحق��ق، مب�صيئة اهلل تعاىل، 

اخلري املاأمول للبلد واملواطن؛

- وعل��ى هذا، اتفق املوقعون على هذه الالئحة واأودعوها 

ل��دى مكتب جمل�ش الأم��ة، وفق الأح��كام والإجراءات 

القانوني��ة املن�صو���ش عليه��ا اأع��اله؛ ويدع��ون ال�صيدات 

الف�صلي��ات وال�ص��ادة الأفا�ص��ل اأع�صاء جمل���ش الأمة اإىل 
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امل�صادقة عليها.

�صكرا لك��م على كرم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل تعاىل وبركاته.

�صكرا �صيدي الرئي�ش.

)ت�سفيق(

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد ر�صا اأو�صهلة على  ال�س

قراءته لهذه الالئحة؛ والآن اأعر�صها عليكم للت�صويت.

- فالرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم.... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

اإذن، اأعترب باأن ال�صي��دات وال�صادة اأع�صاء جمل�ش الأمة 

قد �صادقوا عل��ى الالئحة التي توجت اأعمال جمل�صنا فيما 

يخ�ش مناق�صة خمطط عمل احلكومة. 

ويف ختام هذه اجلل�صة، بودي اأن اأ�صجل بع�ش النطباعات 

وبع���ش املالحظات وما جرى يف هذه القاعة من نقا�ش بناء 

وج��اد وردود م�صتفي�صة، جاءت على ل�ص��ان ال�صيد الوزير 

الأول، حول خمتلف الأ�صئلة والن�صغالت التي مت التعبري 

عنها من قبل الزميالت والزمالء.

واأن اأع��رب عن كامل ارتياحي لل��روح التي �صادت اأجواء 

ه��ذا النقا�ش، يف هذه القاعة، حي��ث مّيزته حرية كبرية يف 

��ن اأ�صحابه  التعبري ع��ن الراأي وال��راأي الآخر، نقا�ش �صَمّ

ان�صغ��الت م�صروعة لأع�ص��اء جمل�ش الأم��ة، عربوا بكل 

و�صوح وب��روح امل�صوؤولية، التي با�صتم��رار حتلوا بها، يف هذا 

النقا�ش الن��ربة كانت �صريحة واملواقف كانت وا�صحة، ويف 

كثري من الأحيان جريئة؛ والتو�صيات ال�صيا�صية كلها عربت 

ع��ن مواقفها وحتى املعار�صة على الرغم من توا�صع متثيلها، 

اإل اأنها اأ�صمعت �صوتها بقوة، وهذا ما نرتاح له ونعتربه ظاهرة 

�صحية يف جتربتنا الربملانية.

ومهما كانت طبيعة ان�صغالت اأع�صاء جمل�ش الأمة وحجم 

امل�ص��اكل التي مت طرحها يف هذا النقا�ش، فاإنها كانت تعك�ش 

مدى الهتمام الذي ما انفك اأع�صاء هيئتنا يولونه لها. 

ولالأمان��ة نق��ول، اإن خمطط عمل احلكوم��ة كان برناجًما 

متكامال يف اأجزائه، ومت�صقا مع اأهدافه ومن�صجما مع اأدوات 

تنفيذه، وهو ما يجعله حقا برناجما عمليا، يت�صم بالرباغماتية 

والواقعية وي�صتجيب لتطلعات وطموحات خمتلف ال�صرائح 

الجتماعية.

اأيتها الأخوات، اأيها الإخوة،

ب��ودي بهذه املنا�صبة، اأن اأحيي ال�صي��د الوزير الأول على 

ح�صن الإعداد لهذه الوثيقة التي اأنهينا اليوم مناق�صتها، واأود 

باملنا�صبة اأن اأتوجه له بال�صكر اجلزيل على �صربه وحتمله.

ومهم��ا يكن من اأمر، فال �صك اأنكم ت�صاطرونني القناعة، 

ب��اأن و�صع هذا الربنامج حيز التنفيذ ل يقع على عاتق جهة 

معين��ة واحدة - واأق�صد بذل��ك احلكومة وحدها - بقدر 

ما يحت��اج اإىل تكثيف وتظافر جميع اجله��ود، اأينما كانت، 

خا�صة واأن بالدنا ه��ي الآن اأمام حتديات كبرية، ت�صتوجب 

توحيد اجله��ود وم�صاعفتها من قب��ل اجلميع وهي ل تقبل 

اأي ته��اون اأو تق�صري وهي تتطلب اجلدية وال�صرامة واليقظة 

واحل��ذر، من اأج��ل ترجمة م�صم��ون الربنام��ج اإىل حقيقة 

ملمو�صة تعود بالفائدة على املواطن.

اأغتن��م ه��ذه ال�صانح��ة لأعرب جم��دًدا عن قناعت��ي باأن 

الدميقراطي��ة واحلكامة تتقدمان بخط��ى وطيدة ببالدنا، طاملا 

اأن املوؤ�ص�صات ت�صتغل ب�صفة عادية.

ويف ه��ذا ال�صياق، اأود اأن اأجدد ا�صتعداد اأع�صاء جمل�ش 

الأم��ة على التعاطي اإيجابًيا م��ع املقرتحات التي ت�صب يف 

هذا التوجه.

ولع��ل ه��ذا ما عربت عن��ه لئحة اأع�ص��اء جمل�ش الأمة 

التي تليت على م�صامعك��م قبل قليل، وهذه الالئحة بقدر 

م��ا ت�صمنت موقف هيئتنا من خمط��ط عمل احلكومة، فقد 

ن��ت يف ذات الوق��ت تو�صي��ات واقرتاحات وقدمت  َمّ َت�صَ

مالحظات يجدر باحلكومة العمل بها.

يبقى القول يف الأخري، اأن الربملان بغرفتيه قد قام مبا كان 

يتوج��ب عليه القيام به، ويبقى عليكم، ال�صيد الوزير الأول 

وال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة، م�صوؤولية اإمتام البقية، 

بقية تنفيذ خمطط عمل احلكومة وبرنامج رئي�ش اجلمهورية.

واأود يف الأخ��ري اأن اأقول لكم، اإنن��ا �صنكون اإىل جانبكم، 

ملتابعة م��دى تنفيذ م�صمون ه��ذا الربنام��ج اإذا كانت هناك 

حاجة.

واأقول ختاًم��ا "وقل اعملوا ف�ص��ريى اهلل عملكم ور�صوله 

واملوؤمنون" �ص��دق اهلل العظيم، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته؛ واجلل�صة مرفوعة.
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