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ال�شي��د الرئي���ص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة 

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

بعد الرتحيب بال�ص��يد رئي�س املجل�س ال�ص��عبي الوطني، 

وال�صيد الوزير الأول، وال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة، 

وال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�ص��اء مكت��ب املجل���س ال�صعبي 

الوطن��ي، وال�صيد الرئي���س الأول للمحكمة العليا وال�صيدة 

رئي�صة جمل�س الدولة، واأ�صرة الإعالم وال�صحافة، وال�صيدات 

وال�صادة ال�صي��وف، والزميالت والزم��الء، ال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قلت، بعد الرتحيب والتحية، تقت�صي ال�صنة املتبعة اإلقاء 

بع�س الكلم��ات باملنا�صب��ة، ولكن كل �ص��يء يتاأجل اأمام 

ه��ول ما يعاين من��ه اأ�صقاوؤنا يف غزة اجلريح��ة، ولهذا اأطلب 

م��ن اجلميع الوقوف دقيقة �صم��ت ترحما على �صهداء غزة 

وفل�صطني.

)الوق��وف دقيق��ة �شم��ت ترحم��ا عل��ى �شه��داء غزة 

وفل�شطني(

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا؛ تغمدهم اهلل برحمته.

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،

اأ�صرة ال�صحافة والإعالم،

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،

زميالتي، زمالئي،

كما اأ�صلفت الق��ول، ل ميكنني اأن اأبداأ كلمتي هذه دون 

اأن اأتعر���س مل��ا جرى وَيْج��ِري لأ�صقائنا يف غ��زة التي يومًيا 

ت�صدمنا �صورها لب�صاعتها.

اأطفال ون�صاء و�صيوخ تنقل �صورهم لنا - وعلى املبا�صر - 

وهم يبكون وي�صرخون بل اأقول ُيقتلون!!

يح�ص��ل كل ذلك على مراأى وم�صمع م��ن العامل، دون 

كب��ر جهد يبذل من قب��ل اجلهات املعني��ة لإيقاف جمازر 

اإ�صرائيل يف حق �صعب فل�صطني الأعزل ومعاقبة مرتكبيها.

حم�شر اجلل�شة العلنية العا�شرة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 26 رم�شان 1435

املوافق 24  جويلية 2014

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

املدعوون احلا�شرون:

- 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�شة على ال�شاعة احلادية ع�شرة

 والدقيقة الع�شرين �شباحا
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اإن ما تقرتفه اإ�صرائيل يف حق اأ�صقائنا يف غزة لي�س عدوانًا 

عل��ى �صكان مدينة اأو على مواطني �صعب وبلد بل هو جرمية 

يف حق الإن�صانية قاطبة.

اإننا بهذه املنا�صبة نود اأن ن�صّم �صوتنا اإىل �صوت �صعبنا يف 

اجلزائر واأحرار العامل لنجدد التنديد باجلرمية ونطالب الأ�صرة 

الدولية والكبار يف هذا العامل للتدخل لو�صع حد للمجزرة 

ومعاقب��ة مرتكبيها، وُنَعّب بنف�س الوق��ت عن كامل ت�صامننا 

مع �صعب فل�صطني ودعمنا ملطلبه الداعي اإىل �صرورة متكينه 

من نيل حقوقه ال�صرعية يف اإقامة الدولة امل�صتقلة وعا�صمتها 

القد���س، لأنه بهذا اخليار وبه وحده ن�صتطيع اإيقاف العدوان 

وحق��ن دماء اأبن��اء �صع��ب فل�صط��ني نهائًيا، فتحي��ة تقدير 

واإعجاب وت�صامن مع كفاح اإخوتنا يف غزة ويف فل�صطني.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

يندرج لقاوؤنا اليوم، �صمن ما هو مكر�س يف القوانني 

الناظم��ة لعملن��ا البمل��اين وم��ا يتما�ص��ى م��ع تقاليد 

املمار�ص��ة املوؤ�ص�صاتية املعتمدة ما بني هيئتينا الت�صريعية 

والتنفيذية.

��م عملنا ونقدر اجلهد  اإذن نلتق��ي اليوم -كالعادة  - لنقِيّ

الذي بذلناه خالل الدورة.

واإذا كان لن��ا ِم��ْن ُحكم نعطيه عن حم�صل��ة هذه الدورة 

فهي - وخالًفا ل�صابقاتها - كانت دورة �صيا�صية بامتياز.

اإذ خ��الل الف��رتة عرفت الب��الد مواعي��د �صيا�صية هامة 

اأعطت عمل الهيئة اخل�صو�صية والتمّيز.

اأول ه��ذه املواعيد كان النتخابات الرئا�صية لل�صابع ع�صر 

اأفريل، وهي النتخابات التي كانت - كما تعلمون - م�صبوقة 

بن�ش��اط �شيا�شي مكث��ف وعملية حت�شي���س لل�شعب كانت 

وا�صع��ة، وج��دت تعبرها يف حمل��ة انتخابية كب��رة �صادها 

نقا���س وا�صع وتناف�س كبر بني املرت�صحني، ويف هذه العملية 

كان لأع�صاء جمل�س الأمة ح�صور ودور وا�صح.

ولق��د ولدت ه��ذه املنا�صب��ة يف البالد حركي��ة �صيا�صية 

ت النقا���س بطروحات واأف��كار متنوعة �صاهمت 
َ
كب��رة، اأْثر

يف ترقي��ة احلوار ال�صيا�ص��ي ككل، واأعطت الفر�صة لل�صعب 

ليختار بقناعة املر�صح الأجدر بقيادة البالد.

يف ه��ذا اجلانب، بودي اأن اأ�صج��ل تقديرنا الكبر ل�صعبنا 

ولوقفته الرائعة يف هذه املنا�صبة وم�صاركته امل�صوؤولة يف اإجناح 

العملي��ة؛ واأن اأ�شج��ل - وباعت��زاز كذل��ك - انخ��راط 

ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�ص��اء جمل�س الأم��ة يف العملية 

وجتاوبه��م معه��ا .

اأم��ا احلدث الثاين فيتعل��ق بت�صكي��ل احلكومة اجلديدة 

وبعر���س ال�صيد الوزي��ر الأول ملخطط عم��ل حكومته اأمام 

الهيئة.

لق��د كان ه��ذا التقدمي منا�صب��ة مواتي��ة لأع�صاء جمل�س 

الأمة لإب��داء الراأي وحتدي��د املوقف من خمتل��ف الق�صايا 

التي ت�صمنها هذا البنامج، اإن على امل�صتوى املحلي اأو على 

امل�صتوى الوطني.

اإن احلكم الذي ميكن اإعطاوؤه عن هذا البنامج هو اأنه جاء 

ا  ً مت�صًق��ا مع م�صمون برنامج ال�صيد رئي���س اجلمهورية وُمعِبّ

عن الأهداف الطموحة املت�صمنة فيه.

ويف نقا���س الهيئة عّب اأع�صاء جمل�س الأمة عن ارتياحهم 

للتداب��ر التي تبناه��ا خمطط عمل احلكوم��ة وخا�صة تلك 

املتعلقة بتمويل ال�صتثمار، وحت�صني مناخ الأعمال وحماربة 

الف�صاد والتهرب اجلبائي.

اإن م��ا حظي به برنامج عمل احلكوم��ة من نقا�س يف هذه 

القاعة، وما اأتى به اأع�صاء املجل�س من اقرتاحات وتو�صيات 

كانت يف جلها وجيهة.

اقرتاحات اأراد اأع�صاء الهيئة التعبر فيها عن مدى العناية 

الت��ي يولونه��ا ملو�صوع تنمي��ة وتطوير البالد، وق��د ترجموا 

موقفهم هذا يف لئح��ة ثمنت م�صمون البنامج املقّدم لهم، 

وقدم��وا فيه��ا -اأي يف الالئحة - املالحظة حين��اً والتو�صية 

حيًنا اآخر.

اأما احل��دث الثالث فتمثل يف امل�صاورات ال�صيا�صية حول 

مب��ادرة التعديل الد�صتوري املقرتح م��ن قبل ال�صيد رئي�س 

اجلمهورية.

يف هذا املجال، فاإن اأع�صاء جمل�س الأمة، كلٌّ من موقعه، 

كان له راأي ودور اأّداه يف هذه املنا�صبة.

 الأم��ر الذي نري��د التاأكيد عليه يف ه��ذه الفر�صة هو اأن 

ُنوا مبادرة امل�ص��اورات كونها ترمي  اأع�صاء جمل���س الأمة َثَمّ

اإىل التو�صل اإىل �صياغة د�صت��ور توافقي ي�صاير املرحلة التي 

تعرفها البالد، وي�صتجيب لتطلعات اجلزائريني م�صتقباًل.

له��ذه الأ�صب��اب ولغرها، اهت��م اأع�صاء جمل���س الأمة 

باملو�صوع وتابعوا مراحل �صر امل�صاورات التي �صوف تف�صي 

- تاأكيًدا - اإىل تزويد البالد بد�صتور جديد ياأخذ باجلّيد من 

الأفكار واملقرتحات املقدمة.

يف هذا ال�صي��اق واملنا�صبة ت�صمح بذلك، اأقول: اإن اإعادة 
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تقن��ني الب��اب اخلا���س بال�صلط��ة الت�صريعي��ة ويف عالقاتها 

بال�صلط��ات الأخرى، ل�صيم��ا التنفيذية، اأقول نتمنى له اأن 

يكون مو�صوع عناية من قبل املوؤ�ص�س الد�صتوري لدى و�صع 

م�صروع الد�صتور يف �صياغته النهائية.

اإننا يف جمل�س الأمة منطلقني من هذه التجربة املتوا�صعة 

الت��ي ع�صناه��ا، نرى اأن متك��ني جمل�س الأم��ة ب�صالحيات 

د�صتورية جديدة، يف اإطار تدعيم ال�صلطة الت�صريعية �صيكون 

ا مفيًدا للبمل��ان وللبالد، كون جمل�س الأم��ة با�صتمرار 
ً
اأم��ر

كان ي�ص��كل هيئة م�صوؤول��ة فر�صتها امل�صلح��ة العليا للبالد 

وال�صرورة الظرفية امللحة ل�صيا�صة الإ�صالح ناهيك عن كونه 

كان مطلًبا يقت�صيه التطور الد�صتوري املاأمول.

واإنن��ا لذلك نقول - وم��ع احرتامنا لالآراء التي مّت التعبر 

عنها يف وقت �صابق بل حتى الآن - اإن التوجه العاملي اليوم 

ه��و يف زيادة عدد الغ��رف العليا يف برملان��ات العامل ولي�س 

العك�س.

ه��ذا التزايد يجد م��بره وِعَلّته يف ال��دور الذي ما فتئت 

الغرف العلي��ا - عب العامل - تلعبه يف اإطار �صناعة القوانني 

وتوف��ر الر�صادة مل�صمونها ناهي��ك عن كونها ت�صهم يف تعدد 

منابر التعبر عن الراأي والراأي املعاك�س يف البالد.

تل��ك هي بع���س الأ�صباب وامل��برات الت��ي ت�صتوجب 

من وجه��ة نظرنا اإبقاء وتعزيز مكانة جمل���س الأمة بل اأقول 

ت�صتوجب تثمني اخليار الداعي اإىل تعزيز دوره.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإن ق��ويل باأن الدورة كانت �صيا�صية بامتياز ل يعني خلوها 

من العمل الت�صريعي اأو العمل البملاين، فلقد قامت هيئتنا 

بن�صاط��ات غطت اجلان��ب الت�صريعي والرقاب��ي، اإىل جانب 

اإيالئها مو�ص��وع الدبلوما�صية البملاني��ة اأحقيتها من العناية 

والهتمام.

ففي املجال الت�صريعي، در�صت هيئتنا واأبدت موقفها من 

جمموعة من م�صاريع الن�صو�س القانونية، ياأتي يف مقدمة هذه 

الن�صو�س م�صروع القان��ون املتعلق باخلدمة الوطنية، والذي 

طامل��ا انتظرته الفئة ال�صبانية من اأبنائنا، وقد جاء هذا القانون 

ليكي��ف مفهوم اخلدم��ة الوطنية مع م�صت��وى التطور الذي 

بلغته موؤ�ص�صة اجلي�س الوطن��ي ال�صعبي، بحيث ين�صجم مع 

فل�صفة اأداء الواجب الوطني، والقانون جاء ليخفف من مدة 

اخلدم��ة وهو الأم��ر الذي كان يطالب به اأغلبي��ة �صبابنا وهو 

�صيجد   - تاأكيًدا - ترحيًبا كبًرا لديهم.

كم��ا در�س املجل���س م�ص��روع القان��ون املتعل��ق باملوارد 

البيولوجية التي هي تتميز بالتن��وع والكرثة وكانت بحاجة 

اإىل ت�صري��ع دقي��ق ي�صم��ن ا�صتغاللها العق��الين وي�صمن 

حمايتها يف امل�صتقبل.

 من جهة اأخ��رى، �صادقت هيئتنا عل��ى م�صروع القانون 

املتعلق باحلالة املدنية والذي جاء ليعطي لوثيقة احلالة املدنية 

مدلولها الإداري احلديث، وي�ص��ع حًدا لبع�س الإجراءات 

البروقراطية التي كانت اأثقلت املواطن بدون اأن يكون هناك 

مبر مو�صوعي لوجودها.

يف ه��ذه ال��دورة اأي�صا اأب��دى اأع�صاء هيئتن��ا املوقف من 

م�صروع القانون املتعلق بالتمهني املعدل واملتمم، الذي جاء 

للتكفل بالن�صغالت الجتماعية والبيداغوجية للممتهنني 

مبا يتما�صى و�صوق العمالة.

ويف جم��ال العالق��ات اخلارجي��ة، كان ملجل���س الأم��ة 

بالتع��اون مع املجل�س ال�صعبي الوطن��ي وبالتن�صيق مع وزارة 

ال�ص��وؤون اخلارجي��ة ن�صاط��ات مميزة، ولقد مت يف ه��ذا الإطار 

ا�صتقبال وف��ود برملانية عديدة وروؤ�صاء برملان��ات، نذكر منها 

رئي�ص��ة املجل�س الفدرايل للجمعية الفدرالية لفدرالية رو�صيا 

وكذا رئي�س جمل�س ال�صي��وخ الإ�صباين، بالإ�صافة اإىل عدد 

هام من الوفود البملانية املنت�صبة لبملانات دول �صديقة، اأين 

مت التطرق معهم لعالقات ال�صداق��ة وللم�صائل والكيفيات 

التي ميكن لبملانيي هذه البل��دان مرافقة حكوماتهم لتعزيز 

عالقات التعاون مع بلدنا ويف خمتلف املجالت.

 من جهة اأخ��رى، وا�صلت هيئتن��ا، بالتن�صيق والتكامل 

م��ع املجل�س ال�صعبي الوطني وموؤ�ص�ص��ات الدولة الأخرى، 

م�صاركتها الفعال��ة يف كل امللتقيات واملنابر البملانية الدولية 

والإقليمية واملنتديات الدولي��ة املتخ�ص�صة لإ�صماع �صوت 

اجلزائ��ر واإظهار مواقفها ب�ص��اأن الق�صايا الدولي��ة والإقليمية 

وللتعريف بالفر�س التي يوفرها القت�صاد اجلزائري للراغبني 

يف التعام��ل مع بالدن��ا والتعرف على نتائ��ج الإ�صالحات 

املنتهجة يف بالدنا وما توفره من ت�صهيالت للراأ�صمال الوافد 

اإليه��ا واإعطاء �ص��ورة حقيقية عن واق��ع الإ�صالحات التي 

تنتهجها البالد وعلى كافة الأ�صعدة.

وهكذا تالحظون، اأيتها ال�صيدات اأيها ال�صادة، اأن الدورة 

التي ن�صرف على اختتام اأ�صغالها اليوم مل تكن دورة بي�صاء 

كما كان يت�صور البع�س، بل هي كانت ثرية وهامة على اأكرث 

م��ن �صعيد واإن بدا اجلانب ال�صيا�صي فيها متقدًما على بقية 



6

الدورة الربيعية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 08

اخلمي�ص 26 رم�شان  1435                                     املوافق 24 جويلية 2014

اجلوانب الأخرى.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

لن ننه��ي كالمنا هذا دون التطرق مل��ا يجري يف �صاحتنا 

ال�صيا�صية، وهنا نقول اإنن��ا نعي�س فرتة هامة من تاريخ بالدنا 

اأعتقد اأن اجلميع يدرك حقيقة اأبعادها.

فهناك حراك �صيا�صي وا�صح قد يبدو يف بع�س جوانبه غر 

مفهوم ل��دى البع�س، لكن احلقيق��ة والواقع هو غر ذلك؛ 

احلقيق��ة التي يجب التذكر بها هي اأن اجلزائر بعد اأزيد من 

ثالثة اأ�صهر من النتخابات الرئا�صية تعرف ا�صتقراًرا وا�صًحا 

وه��ي تدير �صوؤونها الداخلية ب�صكل عاد ودون كبر �صعوبة، 

هناك طبق��ة �صيا�صية تتح��رك وهناك نقا�س ي��دور، واجلزائر 

اليوم تتعاطى عادًيا مع املواعيد وحت�صن ظروف التنمية، وهي 

ل تكتف��ي بتحقيق النتائ��ج وترديد اأرقامه��ا، بل هي واعية 

بالتحدي��ات التي تواجهه��ا وهي لذلك ت�ص��ع الت�صورات 

اخلا�ص��ة ببنائها امل�صتقبلي فتحدد بدّقة مراحله واأهدافه وفق 

ت�ص��ور ا�صت�صرايف ومدرو�س مَتَّ الإع��الن عنه من قبل وزكاه 

ال�صعب.

�صمن هذا الت�صور ُت�صَرّ الأمور، ويف اإطاره ُترّتب الأولويات 

وتتحق��ق النتائج ويف كافة املج��الت، فاجلزائ��ر ُت�صَرّ الآن 

بحكم��ة وهي ِا�صتطاعت اأن تف�ص��ل كافة حماولت الإيقاع 

بها، وهي ب�صيا�صتها هذه اأثبتت عدم �صحة كافة الطروحات 

ال�صيا�صي��ة الت�صاوؤمية التي كان بع���س ال�صيا�صيني ُيرّوجون 

لها بعيًدا عن املو�صوعية وخارج كافة ال�صتقراءات املنطقية، 

ويوًما بعد يوم اجلزائر تقوي من م�صداقيتها لدى الراأي العام 

الوطني ولدى القوى ال�صيا�صية املوؤثرة يف ال�صاحة واأي�صا يف 

العامل.

ال�صي��د رئي���س اجلمهوري��ة بادر بفت��ح حوار م��ع الطبقة 

ال�صيا�صي��ة ومكون��ات املجتمع امل��دين، وهو قريًب��ا �صيقدم 

م�صروعه اخلا�س مبراجعة الد�صتور، ويبقى الأمل كبًرا يف اأن 

يراجع الواحد والآخ��ر نف�صه ليحدد املوقف الأن�صب الذي 

م��ن �صاأنه اأن يجعل من هذه املب��ادرة منا�صبة تاريخية يلتف 

حوله��ا كافة اجلزائري��ني ليبنوا امل�صتقب��ل، م�صتقبل اجلزائر 

اجلديدة.

لق��د وددت التذك��ر به��ذه املعطي��ات واأنا اأعل��م اأنكم 

تعرفونه��ا، واإذا كن��ت قد اأتي��ت بها فلكي اأق��ول اإن اجلزائر 

اليوم  - مع كل ما يقال - هي بخر اإن �صاء اهلل، وهي ت�صر 

يف الجت��اه ال�صحيح واأن النتيجة املحققة هي نتيجة حمرتمة 

وهي قادرة على اأن حتقق نتائج اأكرث واأكب.

يف نهاي��ة كلمتي ب��ودي اأن اأ�صكر اجلمي��ع على احل�صور 

وامل�صارك��ة، ولزميالتي وزمالئي اأق��ول اإىل اللقاء يف الدورة 

اخلريفي��ة القادمة والت��ي �صتكون - تاأكي��ًدا - ثرية مب�صمون 

جدول اأعمالها وبن�صاطاتها.

�صكرا على ك��رم الإ�صغاء، عيد مب��ارك �صعيد وكل عام 

واأنتم بخر. 
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