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ال�سي��د رئي���ص اجلل�س��ة: ب�س��م اهلل الرحم���ن الرحيم 
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

عم��ال باأح��كام الفق��رة الأوىل م��ن امل��ادة )118( من 
الد�ستور، واملادة )05( م��ن القانون الع�سوي رقم 02-99، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 
اأدعوك��م اإىل ال�ستماع اإىل مرا�سيم افتت��اح الدورة اخلريفية 

العادية ل�سنة 2015، يف جمل�س الأمة.

مرا�سيم الفتتاح:
-  تالوة �سورة الفاحتة؛  

-  عزف الن�سيد الوطني.  
)ت�سفيق(

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �سكرا؛ وبهذا ي�سرفني اأن اأعلن 
ر�سمي��ا عن افتتاح الدورة اخلريفي��ة العادية ل�سنة 2015 يف 

جمل�س الأمة.
�سيداتي، �سادتي،

اأود يف م�سته��ل ه��ذه اجلل�سة اأن اأرح��ب بكبار �سيوفنا، 
واأبدي الرتياح للتئام �سمل عائلتنا ال�سغرية، عائلة جمل�س 
الأمة، كما �سرفني ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة اأن اأنقل لكم 
حتياته الأخوية واعتذاره ال�سخ�سي عن عدم قدرته امل�ساركة 
يف هذه املنا�سبة الد�ستورية الهامة، لوجوده خارج الوطن يف 

اإطار مهمة ر�سمية، كلفه بها ال�سيد رئي�س اجلمهورية.
كم��ا طلب مني اأن األقي - با�سمه - كلمة املنا�سبة �ساكرا 

لكم  �سلفا  كرم الإ�سغاء؛ والآن اإليكم م�سمون الكلمة:
ال�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، 

ال�سيد الوزير الأول، 
ال�سيد وزير الدولة، وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء احلكومة، 
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء مكتب املجل�س ال�سعبي الوطني، 

ال�سيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا، 

حم�سر اجلل�سة العلنية الأوىل
املنعقدة يوم الأربعاء 18 ذو القعدة 1436

املوافق 2 �سبتمرب 2015

الرئا�سة: ال�سيد احلاج العايب، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

املدعوون احلا�سرون:
- ال�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني؛   

- ال�سيد الوزير الأول؛  
- ال�سيد وزير الدولة، وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛  

- ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء احلكومة؛  
- ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء مكتب املجل�س ال�سعبي الوطني؛  

- ال�سيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا؛  
- ال�سيدة رئي�سة جمل�س الدولة.  

 اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة والدقيقة الثالثني �سباحا
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ال�سيدة رئي�سة جمل�س الدولة، 
اأ�سرة ال�سحافة والإعالم، 

ال�سيدات وال�سادة ال�سيوف، 
زميالتي، زمالئي،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اأود يف البداي��ة اأن اأعرب عن كبري الرتياح وبالغ ال�سعادة 
للتئام �سمل اأ�سرة هيئتنا يف هذه املنا�سبة الد�ستورية الهامة.
كم��ا اأود بهذه املنا�سبة اأي�س��ا اأن اأتوجه بال�سكر والتقدير 
لكبار �سيوفنا الذين بح�سورهم �سرفوا هيئتنا يف افتتاح دورة 

جمل�سنا اخلريفية العادية لهذه ال�سنة.
اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

تاأت��ي دورة ه��ذه ال�سن��ة متزامنة مع دخ��ول اجتماعي 
ع��ادي، موؤ�سرات��ه تنب��ئ باأنها �ستك��ون هادئة، كونه��ا تاأتي 
م�سبوقة باإجراءات ناجعة اتخذتها احلكومة ل�سالح ال�سرائح 
الجتماعي��ة العري�سة من �سعبنا، اإج��راءات �ستكون باعثة 

لالأمل، ومولدة لالن�سجام بني خمتلف فئات املجتمع.
اإننا اإذ نق��ول هذا الكالم، فلي�س من باب التفاوؤل املبالغ 
في��ه، واإمنا من منطل��ق توقعات مبنية عل��ى حقائق ملمو�سة 

وقرارات متخذة اأو هي �ستتخذ يف القادم من الأيام.
يوؤكد هذه احلقيقة كون جدول اأعمال دورة اخلريف لهذه 
ال�سنة �سوف يت�سمن م�ساريع ن�سو�س قانونية هامة، ن�سو�س 
تقرتح حل��وًل مل�ساكل مطروحة، وه��ي تنعقد خا�سة عقب 
دخ��ول مفعول اإجراءات اتخذته��ا احلكومة ل�سالح العمال 

ذوي املرتبات املتدنية خا�سة.
لكن دورة اخلريف تنعق��د اأي�سا يف ظل التحديات التي 

تواجه البالد والعامل وعلى اأكرث من �سعيد.
الأم��ر الذي يدعونا م��ن الآن للتنبيه اإىل عدم الن�سياق 

يف التحليل وراء التفاوؤل املبالغ فيه.
ذلك اأن خطورة النعكا�سات ال�سلبية التي قد تنجم عن 
تبع��ات تدين اأ�سعار النفط، بكل ما ينجم عنها من اآثار على 
مداخيل الدولة والأفراد، تدعونا اإىل التحلي باليقظة وتبني 
ال�سرامة يف تنفيذ الإجراءات التي و�سعتها احلكومة ملواجهة 
هذه الو�سعية، وحتتم علينا مراجعة ال�سلوكات ال�ستهالكية 
الفردية املبالغ فيها وتفر�س على الهيئة التنفيذية واملتعاملني 
القت�سادي��ني اخلوا�س واجب مراجع��ة ال�سيا�سات اخلا�سة 

بالإنتاج وخلق الرثوة.
�سحي��ح اأن �سيا�سة احلكومة املعم��ول بها الآن  ترمي يف 

مبتغاه��ا اإىل التخفيف من اآثار ال�سدم��ة املالية التي تواجه 
البالد وه��ي )اأي احلكومة( »لالأمانة نق��ول« ل تتوقف عن 
البحث عن احللول الناجعة للم�ساكل املطروحة، من خالل 
اتخاذها اإجراءات �سجاعة ترم��ي اإىل التخفيف من الأعباء 
الت��ي تواج��ه املواط��ن، كالزي��ادة يف اأج��ور ذوي املدخول 
املت��دين، وبالوقت ذاته مراجعة املنح��ة اجلزافية التعوي�سية 
الت��ي تندرج يف اإطار حماية القدرة ال�سرائية للمواطن، ومن 
خ��الل انتهاج �سيا�سات ت�سامنية عديدة لفائدة املتقاعدين، 
وم��ن خالل ا�ستح��داث منا�سب عمل جدي��دة ترمي اإىل 

امت�سا�س ظاهرة البطالة.
ويف نف���س الجتاه حتر���س احلكومة على توف��ري ال�سروط 
املادي��ة والتاأطري البيداغوج��ي املنا�س��ب لال�ستقبال اجليد 
لتالمي��ذ الرتبية الوطنية والتكوي��ن والتعليم املهنيني وكذا 

طالب اجلامعات واملعاهد العليا.
اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

منطلقني من هذه املعطيات وغريها، فاإننا نود اأن نعرب عن 
ارتياحن��ا للجوء احلكومة اإىل اعتماد ه��ذه ال�سيا�سة وجلوئها 
اإىل مثل هذه القرارات ال�ستباقية وُنْثِني خا�سة على القرار 
الذي اتخذته الثالثية، عندما برجمت لقاءها مع �سهر اأكتوبر 
الق��ادم، بق�س��د تقييم اجلهد املب��ذول حت��ى الآن ومعرفة 
امل�ست��وى الذي و�سل اإليه تنفيذ الق��رارات التي اعتمدت 

يف الثالثية ال�سابقة.
اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

كل هذه الإجراءات والتداب��ري وغريها �ستكون موا�سيع 
نقا���س ممثلي الأم��ة، خا�سة اأثن��اء تقدمي قان��ون املالية ل�سنة 
يعي�سها  التي  الأو�ساع  ت�سري��ح  فيها  �سيتم  2016، حي��ث 
املواطن وفيه��ا �ستكون الفر�سة متاحة اأم��ام اأع�ساء جمل�س 
الأمة لتقدمي اآرائهم ومقرتحاتهم اأمام اأع�ساء الهيئة التنفيذية.

اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،
وفيما يتعلق بهيئتن��ا، �ستكون هذه الدورة مميزة وخمتلفة 
عن غريه��ا، كونها �ستكون اآخ��ر دورة بالن�سبة لن�سف عدد 
اأع�س��اء جمل���س الأم��ة، ك��ون عملي��ة التجدي��د الن�سفي 

�ست�سملهم.
وهك��ذا فاإن دورتن��ا اخلريفية تفتتح الي��وم بت�سكيلة من 
الأع�س��اء و�ستختت��م بت�سكيلة ن�سف ع��دد اأع�سائها جدد 

يدخلون الهيئة لأول مرة.
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اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،
اإن التغي��ري الن�سف��ي لأع�ساء املجل���س، يعطينا الفر�سة 
دائًم��ا لك��ي نقيم اأداء الهيئ��ة واأداء اأع�سائه��ا، لكنه مينحنا 
املنا�سب��ة لكي نقف وقفة تقدي��ر وعرفان لكل اأولئك الذين 
بذل��وا اجله��د و�ساهموا يف اإعط��اء الإ�سافة واإث��راء التجربة 
�سم��ن الهيئة، فلهوؤلء واأولئك ال�سك��ر والتقدير والعرفان، 
واإننا لناأمل للوافدين اجلدد على املوؤ�س�سة اأن ياأتونا بقدرات، 
من �ساأنها اأن تع��زز وترثي التجربة الربملانية النا�سئة وتعطيها 

الإ�سافة.
اإذ م��ع نهاي��ة هذه ال��دورة �س��وف يكون اأع�س��اء الهيئة 
الناخبة على م�ستوى املجال���س املحلية مدعوين اإىل اختيار 
واح��د منهم على م�ستوى كل ولية، ومن �ساأن هذا احلدث 
اأن يول��د حركية وتناف�ًسا وا�سحني عل��ى م�ستوى الوليات 
كما هو �سيولد حيوية وا�سحة يف امل�سهد ال�سيا�سي الوطني.
ما نتمناه هو اأن جتري العملية يف ظل اأجواء تناف�سية �سفافة 

ونزيهة، واأن ُيرجح اخليار فيها ل�سالح التجربة والكفاءة.
اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

تاأكي��ًدا اأنك��م تعلم��ون اأن ه��ذا التجدي��د �سيكون هو 
ال�ساد���س يف عمر جمل�س الأمة، وهو �سيك��ون منا�سبة جد 
مواتية ل�ستخال���س الدرو�س وتقدمي القراءات عن التجربة 
البيكامريالي��ة النا�سئ��ة يف بالدنا، لهذا ف��اإين اأ�ست�سمحكم 
عذًرا اإن اأنا توقفت بع�س الوقت لت�سجيل بع�س املالحظات 

اأراها جديرة بالت�سجيل ويف هذه املنا�سبة.
اأوله��ا : اأن التجربة اأظه��رت اأن املمار�س��ة الربملانية يف 
بالدن��ا اأثبت��ت اأن الثنائية الربملانية قد اأعط��ت اإ�سافة جيدة 
يف املمار�س��ة الربملانية يف بالدنا، كم��ا اأن الوظيفة الت�سريعية 
عموًم��ا قد اأدت دوره��ا واإن هي كانت ل تزال يف حاجة اإىل 

الإثراء والتح�سني.
واإنه��ا لفر�س��ة جد مواتي��ة اأن يتزامن ه��ذا التجديد مع 
املراجع��ة الد�ستورية املتوقعة، لهذا يبق��ى اأملنا كبرًيا يف اأن 
تتم هذه املراجعة يف اآج��ال معقولة واأن يتم ت�سمني الوثيقة 
املرجعي��ة اجلديدة باأف��كار من �ساأنها اأن جتع��ل من د�ستورنا 
الق��ادم وثيقة �سامية ويف م�ستوى التطلع��ات املعقودة عليها 
واأن تكون م�سايرة للتطور الذي يعرفه العامل يف هذا املجال.
ثانيا : وعل��ى �سعيد الت�سيري العادي لهيئتنا الربملانية مع 
الهيئ��ات الد�ستورية الأخرى )احلكوم��ة واملجل�س ال�سعبي 
الوطن��ي( فقد اأثبتت التجربة اأن هن��اك نتائج اإيجابية كثرية 

ق��د حتققت ولك��ن التجربة اأثبت��ت اأي�سا اأن هن��اك نواق�س 
َنْتَها املمار�سة وهي ت�ستوجب  برزت وقد لحظها الزمالء وبيَّ

املراجعة.
زميالتي، زمالئي،

كما جرت العادة لدى افتتاح كل دورة، يقت�سي املوقف 
عر�س م�سروع جدول اأعمال الدورة اأمامكم.

وبالن�سبة له��ذه ال�سنة، ف�سيكون ج��دول اأعمال دورتنا 
ثرًي��ا يف ع��دد ن�سو�س��ه وهاًم��ا يف م�سم��ون م�ساريعه، وهو 
�سيع��زز تاأكي��ًدا املنظومة القانوني��ة لبالدن��ا مب�ساريع قوانني، 
م��ن �ساأنه��ا حت�سني تقن��ني قطاع��ات عديدة ت�سم��ل املالية 
والقت�ساد والقطاع الجتماعي والعلمي والثقايف والقانوين 

والتجاري... اإلخ.
وهك��ذا ياأت��ي قانون املالي��ة التكميلي ل�سن��ة 2015 يف 
مقدم��ة امل�ساريع املقرتح��ة اأثناء هذه ال��دورة، وحيث عالج 
جوانب مالية وجبائية عديدة اقت�ستها املرحلة ودعاها واجب 
تر�سي��د النفقات واإقرار حتفي��زات لت�سجيع ال�ستثمار ودعم 

الإنتاج الوطني.
اإ�ساف��ة اإىل ه��ذا، فقد اأت��ى القانون املذك��ور بتحفيزات 
وا�سح��ة ترم��ي اإىل حمارب��ة الن�ساط املايل امل��وازي وحتويل 
روؤو���س اأمواله اإىل البن��وك، اأي اإدماج الكتل املالية اخلارجة 

عن البنوك �سمن التعامل البنكي.
كم��ا اأن من �ساأن قان��ون املالية التكميل��ي ل�سنة 2015 
اأن ي�ساعد عل��ى اتخاذ تدابري ته��دف اإىل مكافحة التهرب 

اجلبائي واجلمركي.
وبالن�سب��ة لقان��ون املالية ل�سنة 2016، فه��و ياأتي بالواقع 
مبثابة الو�سف��ة الطبية التي حتلل الواق��ع املايل والقت�سادي 

للبالد وت�سبط  معامل خياراته.
م�س��روع القان��ون املذكور، من �ساأنه اأي�س��ا اأن يبقي على 
موا�سلة الإنفاق احلكومي، لكن باعتماد تدابري اأكرث ر�سادة 
وهو �سيلجاأ اإىل اتخاذ اإجراءات اأكرث �سرامة يف نطاق جمابهة 
التهرب اجلبائي دون التاأثري على القدرة ال�سرائية للمواطنني، 

ل�سيما اأ�سحاب املداخيل ال�سعيفة.
واإذا كان��ت احلكوم��ة قد اعتمدت نه��ج تر�سيد الإنفاق 
�سبي��ال لتجاوز ال�سعوبات الظرفية التي مت��ر بها البالد، فاإننا 
ناأمل اأن يقابل هذا الق��رار ب�سلوك م�سوؤول من قبل املواطن 
يرمي اإىل عقلنة ال�ستهالك الأ�سري من خالل البتعاد عن 

التبذير.
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م��ن جهة اأخرى، م��ن املرتقب اأن يت�سم��ن قانون املالية 
2016 جمل��ة م��ن التدابري التي ترم��ي اإىل حتقيق عدالة 
�سريبية وجبائية اأف�سل، والرتق��اء مب�ستوى الإدارة اجلبائية 

الوطنية اإىل م�ستوى املعايري الدولية.
ومثلم��ا جرت علي��ه العادة، ف��اإن عر�س م�س��روع قانون 
املالية على الربملان �سيكون حلظة فارقة ومميزة يف النقا�س بني 

الهيئتني الت�سريعية والتنفيذية.
اأم��ا بالن�سبة مل�س��روع القانون الثال��ث املخ�س�س لقطاع 
املالية، واملتعلق ب�سبط ميزاني��ة �سنة 2013، ف�سياأتي - كما 
هو مع��روف - ملمار�سة الربملان لرقابت��ه البعدية على اأعمال 

احلكومة )طبقا للمادة 160 من الد�ستور(.
ع��الوة عن ه��ذه الن�سو���س الثالث��ة، �سيتع��زز القطاع 
مب�سروع القانون املت�سم��ن قانون اجلمارك، والذي ينتظر منه 
اأن يح��نينِّ القانون ال�ساري املفعول ويدخل عليه التعديالت 
التي ت�سمح بتطوير القطاع من جهة، واعتماد املرونة املطلوبة 
يف قطاع التجارة العابرة للحدود وبتحقيق املزيد من النجاعة 

يف حماربة اجلرمية اجلمركية من جهة اأخرى.
م��ن جهته، قط��اع العدالة �سيتع��زز بعدد هام م��ن م�ساريع 
القوانني، اأحدها م�سروع القانون املت�سمن قانون العقوبات، الذي 
متَّ تاأجيل��ه يف الدورة ال�سابقة لتمكني اللجن��ة املخت�سة لتو�سيع 

ال�ست�سارة و�سماع اأكرب عدد ممكن من اخلرباء املخت�سني.
و�سيدر���س جمل�س الأمة اأي�سا م�سروع قانون الإجراءات 
اجلزائي��ة الذي ين��درج يف اإط��ار موا�سلة اإ�س��الح العدالة 
وهو �سياأت��ي لع�سرنة الدعوى العمومي��ة وحلماية الإطارات 

امل�سرية.
كما �سيتعزز القطاع مب�سروع القانون املت�سمن تنظيم مهنة 
حمافظ البيع باملزايدة، الذي يندرج هو الآخر �سمن اجلهود 
القائمة لإ�سالح قطاع العدالة، باعتبار اأن هذه املهنة هي من 

بني املهن امل�ساعدة للعدالة.
ودائم��ا يف نف�س القط��اع، �سيتوىل جمل���س الأمة درا�سة 
م�س��روع القان��ون املتعلق مبكافحة التهري��ب وحتديد املوقف 
منه، وهو امل�سروع الذي ينتظر منه اعتماد تدابري اأكرث �سرامة 
واأكرث ردعي��ة للت�سدي لهذه الآفة اخلط��رة التي ما انفكت 
ترهق مقدرات الدولة، ل�سيما واأنها تتزامن مع التهديدات 

الإرهابية املتنامية املهددة لأمننا وا�ستقرار بلدنا.
يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي، �ستتوىل هيئتنا 
درا�سة واإبداء املوقف من م�سروع القانون التمهيدي املتعلق 

بالبحث العلمي وتطوي��ر التكنولوجيا الذي �سيعزز اجلامعة 
اجلزائرية بالإط��ار القانوين الذي �سيعمل على ترقية وتطوير 
البحث العلمي، مثلما �سيمكن اجلامعة اجلزائرية من اقتحام 
حميطها وجعله��ا قاطرة كل تطور تكنولوج��ي اأو اقت�سادي     

اأو تقني. 
ويف ميدان الرعاية الجتماعية، �سيناق�س اأع�ساء جمل�س 
الأم��ة م�سروع القانون املتعلق بال�سحة الذي ياأتي يف حينه، 
كونه �سيعيد تنظيم منظومتنا ال�سحية باإدخال اأ�ساليب عمل 
جديدة تتما�سى ومتطلبات اخلريطة ال�سحية ببالدنا و�سمان 

التكفل الأمثل باملري�س. 
ويف قط��اع التج��ارة، �سياأت��ي م�سروع القان��ون املت�سمن 
القان��ون التجاري، لي�سب��ط الآليات القانوني��ة التي ت�سمح 
بتن�سيط العمل التجاري وت�سجيع اإن�ساء ال�سركات التجارية 
وذل��ك بتب�سي��ط اإج��راءات اإن�سائها ل�سم��ان م�ساركتها يف 

التنمية القت�سادية والجتماعية للبالد. 
كم��ا ينتظر يف هذه الدورة اأن يتعزز قطاع التجارة مب�سروع 
القانون املعدل واملتمم للقانون املتعلق بالتقيي�س الذي يهدف 
اإىل حتيني منظومتنا الت�سريعي��ة يف هذا املجال ومواءمتها مع 
الأمناط العاملية، واإىل �سمان حماية اأكرث للم�ستهلكني وللبيئة 

وللحيوانات على حد �سواء.
ويف املجال القت�سادي، من املتوقع اأن يحال على الربملان 
يف هذه الدورة م�سروع القانون املتعلق برتقية ال�ستثمار وتطوير 
املوؤ�س�سة، الذي يهدف اإىل حترير اجلهد ال�ستثماري من كل 
العراقيل البريوقراطية ق�سد ت�سجيع اإن�ساء املوؤ�س�سات وخلق 
ال��رثوة ؛ ذلك اأن توف��ري البيئة امل�سجع��ة لال�ستثمار - كما 
تعلمون - تعترب ال�سرط الأ�سا�سي لتحريك عجلة القت�ساد 
مب��ا ي�ساحبه من خل��ق فر�س العمل واإنت��اج ال�سلع وبالتايل 

حتقيق منو قوي يعك�س اأهداف الربنامج الرئا�سي.
اأي�س��ا من املنتظر اأن ُيحال عل��ى الربملان م�سروع القانون 
املتعل��ق بتنظيم املوؤ�س�سات العمومي��ة القت�سادية وت�سيريها 
وخو�س�سته��ا، و�سُتعط��ى لأع�س��اء جمل�س الأم��ة الفر�سة 
لدرا�ست��ه وحتديد املوق��ف منه، كونه �سيعط��ي وثبة جديدة 
للموؤ�س�سة القت�سادية العمومية مبا يحقق لها النجاعة ويبعث 

فيها املزيد من التناف�سية. 
ويف نف���س ال�سي��اق، �سياأت��ي م�س��روع القان��ون املتعلق 
بالن�ساط��ات الإ�سهارية والذي ينتظر منه و�سع اإطار تنظيمي 

حمكم لن�ساط باتت اأهميته القت�سادية تتزايد.
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زميالتي، زمالئي،
تلكم هي م�ساريع الن�سو�س املقرتحة حلد الآن يف جدول 
اأعمال الدورة، وه��ي كما تالحظون ت�سب يف الجتاه الذي 
يتما�سى مع ال�سيا�سة املنتهجة والرامية اإىل تر�سيد النفقات، 
كما اأنه��ا تتما�سى وال�سرتاتيجية املتوخ��اة من قبل الدولة 
الهادف��ة اإىل اإنعا�س القت�ساد الوطن��ي وت�سجيع ال�ستثمار، 
وبالطبع فاإن كافة هذه الإج��راءات القانونية ت�سب يف بوتقة 
واحدة، األ وه��ي ال�ّسهر على راحة املواط��ن وتوفري �سروط 

اإجناح الدخول الجتماعي املقبل.
وه��ي بالطب��ع ترمي اإىل قط��ع الطريق اأمام دع��اة الياأ�س 
وحم��رتيف ال�ستثم��ار يف الأزم��ات الت��ي تعت��رب اجلزائر يف 
غنى عنها، خا�س��ة يف هذا الظرف بالذات الذي اأ�سبح فيه 

ال�ستقرار حقيقة تنعم بها اجلزائر.
ول��ذا فاإنن��ا ن�ستغل املنا�سب��ة لنق��ول: اإن اجلميع )طبقة 
�سيا�سية وجمتمعا مدني��ا( مدعو اإىل توحيد ال�سف وتوحيد 
الكلم��ة ل�سيانة املكا�سب املحققة ونب��ذ كل ما من �ساأنه اأن 
يف��رق اأبناء الوطن الواح��د، وحتى تتج��اوز اجلزائر ظروف 
الأزم��ة وتقطع الطريق اأمام اأعدائه��ا واملرتب�سني با�ستقرارها 
والدف��ع بها نحو املجهول، ويف هذا الظ��رف فاإنه ل مندوحة 
لنا، كم��ا ورد يف ر�سالة رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد العزيز 
بوتفليقة مبنا�سبة يوم املجاهد )20 اأوت(: »ل مندوحة لنا من 
اأن نتح�سن بقيم دينن��ا ال�سمح، ون�ستلهم من ف�سائل ثورتنا 
املباركة وت�سحيات �سهدائنا الأجماد العرب واملعاين اخلالدة«.
ول��ذا فاإنن��ا نق��ول اأي�س��ا اإن اجلزائري��ني ب��كل اأطيافهم 
واخت��الف م�ساربه��م الفكري��ة مدع��وون لت�سكي��ل جبهة 
داخلي��ة واحدة والت�سدي ملواجه��ة الإرهاب الذي ل يزال 
)لالأ�س��ف( ب��ني احلني والآخ��ر يقوم بعملي��ات جبانة �سد 
املواطن��ني، واإننا اإذ جندد التندي��د ب�سلوك هذه الفئة ال�سالة، 
فاإننا نحيي باملقابل �سمود قواتنا امل�سلحة واأ�سالك اأمننا على 

ت�سديها ال�سجاع له واجتثاث جذوره.
اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

فيما يخ�س اجلانب املتعلق بالأداء الربملاين ومراقبة العمل 
احلكومي، فاإن املجل���س �سيوا�سل ن�ساطه من خالل الأ�سئلة 
ال�سفوية والكتابية التي �سيوجهها ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء 
املجل�س للحكوم��ة ورفع ان�سغالت املواطن��ني اأو ال�ستعالم 
ع��ن برام��ج احلكوم��ة يف بع���س القطاع��ات، اأو من خالل 
جل�سات ال�ستم��اع التي تنظمها اللجان الدائمة لال�ستف�سار 

عن امل�سائل اأو الق�سايا التي ت�سغل بال الراأي العام الوطني، 
اأو عرب الن�ساطات ذات ال�سلة بالتحرك امليداين اأين يتوقف 
ع�سو جمل�س الأمة ميدانيا على واقع التنمية املحلية ويتعرف 
على ال�سعوب��ات التي تعرت�س عم��ل املجموعات املحلية، 

لينقل تلك الن�سغالت اإىل اجلهات املركزية املعنية.
ويف جمال الن�ساطات الربملانية املكملة، �سيعمل املجل�س 
يف اإط��ار تر�سي��خ وتعميق الثقاف��ة الربملانية، عل��ى تكري�س 
التقليد ال��ذي داأب علي��ه يف تنظيم ندوات واأي��ام درا�سية 

حول خمتلف الق�سايا وامل�سائل ذات ال�سلة بواقع البلد.
ويف جمال الن�ساط اخلارج��ي، �سنوا�سل جهدنا يف اإطار 
الدبلوما�سي��ة الربملاني��ة، بالتن�سي��ق والتكامل م��ع املجل�س 
ال�سعب��ي الوطني وبالت�ساور مع الهيئ��ات املعنية يف الدولة، 
يف امل�سارك��ة الفعال��ة يف خمتل��ف املنابر الربملاني��ة الدولية 
والإقليمي��ة وكذا املنتدي��ات الدولية املتخ�س�س��ة لإ�سماع 

�سوت اجلزائر واإظهار مواقفها.
تلك هي املحاور الكربى الت��ي �سين�سب �سمنها ن�ساط 
دورتن��ا احلالية وهو ن�ساط �سيك��ون ثرًيا ومتعدد الأوجه كما 

لحظتم ول �سك.
واملوؤمنون"؛  ور�سوله  عملكم  اهلل  ف�سريى  اعملوا  "وقل 
�س��دق اهلل العظي��م، وال�س��الم عليك��م ورحم��ة اهلل تعاىل 

وبركاته؛ واجلل�سة مرفوعة.
)ت�سفيق(

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الثانية ع�سرة
 والدقيقة العا�سرة من منت�سف النهار
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