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

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

عمال باأحكام الفقرة الأوىل من املادة 118 من الد�صتور؛ 

واملادة 05 من القانون الع�صوي رقم 99 - 02، الذي يحدد 

تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطن��ي وجمل�س الأمة، وعملهما، 

وك��ذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكوم��ة؛ اأدعوكم       

اإىل ال�صتم��اع اإىل مرا�صي��م افتتاح ال��دورة الربيعية العادية 

ل�صنة 2016.

مرا�سيم الفتتاح: 

•  تالوة �صورة الفاحتة؛  

•  عزف الن�صيد الوطني.  

)ت�سفيق(

ال�سي��د الرئي���ص:  �صكرا؛ بهذا اأعل��ن ر�صميا عن افتتاح 

الدورة الربيعية العادية ل�صنة 2016 يف جمل�س الأمة؛ ومثلما 

جرت علي��ه الع��ادة اأ�صت�صمحكم لأخذ �ص��يء من وقتكم  

لإلق��اء كلم��ة ذات �صلة باملنا�صبة، فبع��د ب�صم اهلل الرحمن 

الرحيم، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة، 

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

ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا، 

ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة، 

اأ�صرة ال�صحافة والإعالم،

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف، 

زميالتي، زمالئي،

ال�ص��الم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته ومرحبا بكم يف 

مقر جمل�س الأمة.

ب��ودي يف البداية، �صيدات��ي �صادت��ي، اأن اأ�صكركم على 

ت�صريفك��م جمل���س الأم��ة، واأ�صكر لك��م م�صاركتك��م اإيانا 

حم�سر اجلل�سة العلنية الأوىل

املنعقدة يوم الأربعاء 22 جمادى الأوىل 1437

املوافق 2 مار�ص 2016

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

املدعوون:

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

- ال�صيد الوزير الأول؛

- ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة؛

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

- ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا؛

- ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة

والدقيقة اخلام�سة والع�سرين �سباحا
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املنا�صبة، منا�صبة افتتاح الدورة الربيعية العادية ل�صنة 2016.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

نلتق��ي اليوم كما تعلمون للمرة الأخرية يف ظل الأحكام 

نا بها هيئتنا الربملانية من��ذ تاأ�صي�صها، غري اأننا هذه  الت��ي �صريرّ

امل��رة نلتقي وكلنا اأمل باأن تكون دورتن��ا الربيعية هذه بداية 

لتاأ�صي�س مرحلة جدي��دة يف ظل اأحكام د�صتور جديد، اأتى 

باأح��كام م��ن �صاأنها تغي��ري قواعد عملن��ا وتو�صيع جمالت 

�صالحياتنا خا�صة واأنه ياأتي كتتويج مل�صار اإ�صالحات كبرية 

عرفتها البالد خالل الع�صريتني الأخريتني.

اإ�صالح��ات �صيا�صي��ة كانت حًق��ا عميق��ة و�صاملة وفيها 

اعتم��د ال�صيد الرئي�س نه��ج التدرج واملرحلي��ة، نهج ِاَترّ�صم 

بالواقعية ولكنه اعتمد خا�صة اجل��راأة وال�صجاعة يف العديد 

م��ن املجالت التي عاجلها وحق��ق النتيجة فيها، فاأخمد نار 

الفتنة واأر�صى قواعد الأمن وحقق امل�صاحلة الوطنية، وجعل 

اجلزائريني يت�صاحلون مع بع�صهم البع�س ليخل�س يف النهاية 

اإىل تعديل الد�صتور الذي كان لنا �صرف امل�صادقة عليه منذ 

اأقل من �صهر.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

بودي هنا ونحن نتحدث عن الد�صتور الإ�صادة اأوًل بالدور 

م  الرائ��د الذي لعبه �صاحب املبادرة ال�صيد الرئي�س حني قدرّ

 املوق��ف الذي قام به الربملان 
َ

حِيرّي
ُ
الد�صت��ور اإىل الربملان، واأ

املنعق��د بغرفتيه يف امل�صادقة على الوثيق��ة ال�صامية التي بها 

اأ�صبحت حتكم البالد.

كم��ا ل يفوتن��ي اأن اأعرب عن اأ�صمى عب��ارات ال�صكر 

والمتن��ان لأع�ص��اء الربملان بغرفتيه عل��ى كل ما بذلوه 

م��ن جه��د خمل�س، وحتُلرّوا ب��ه من روح م�صوؤولي��ة عالية 

فحقق��وا النج��اح له��ذه اخلط��وة الهامة يف م�ص��ار تعزيز 

ركائز دول��ة القانون، والت��ي بوا�صطته��ا �صتحتل اجلزائر 

املكان��ة الالئقة به��ا كدول��ة، وتباهي به��ا دول العامل، 

كونه��ا اأ�صبح��ت ت�ص��ري بقان��ون �صام رائ��د يتجاوب مع 

تطلع��ات ال�صع��ب وي�صاي��ر التوجه��ات احلديث��ة الت��ي 

يعرفها الع�صر والعامل.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

بامل�صادق��ة عل��ى ه��ذه الوثيقة »املرج��ع« اأق��ول »الوثيقة 

املرج��ع«، يكون اأع�ص��اء الربملان قد عربوا ع��ن قناعتهم باأن 

هذا التعديل ي�صكل نقطة حتول جوهرية يف احلياة ال�صيا�صية 

واملوؤ�ص�صاتي��ة للب��الد، ويف ذات الوق��ت �صاهم��وا يف تهيئة 

خارطة طريق للعمل امل�صتقبلي.

وفيما يتعل��ق مبجل�س الأم��ة، فاإين اأغتنم ه��ذه ال�صانحة 

لأع��رب، با�ص��م زميالتي وزمالئ��ي اأع�صاء جمل���س الأمة، 

ع��ن تثميننا الع��ايل وتقديرنا الكب��ري لهذه النقل��ة النوعية 

الت��ي حدثت مبجل�س الأمة بفع��ل ال�صالحيات الد�صتورية 

الت��ي ُزود بها املجل�س، والتي �صت�صهم حتما يف ترقية الأداء 

الربملاين ببالدنا و�صتعطي للتجربة البيكامريالية اإ�صافة نوعية 

معتربة؛ وهنا يهمني اأن اأعرب با�صمكم عن كامل ال�صتعداد 

للتعاط��ي الإيجابي م��ع كل املبادرات الت��ي تتفق ومرامي 

الد�صت��ور وت�صاير التوجهات الك��ربى لربنامج ال�صيد رئي�س 

اجلمهورية.

والآن وق��د حتقق كل هذا فقد اأ�صب��ح مطلوبًا من اجلميع 

ت�صمني حمتوى هذه اخليارات والأحكام املت�صمنة يف بنود 

الد�صتور يف حمتوى القوانني التي �صتقدم لنا م�صتقبال.

من كل ه��ذا؛ ل ي�صاورين اأدنى �ص��ك باأنكم � �صيداتي 

�صادتي � تدرك��ون هذه احلقيقة وتدركون حج��م امل�صوؤولية 

الت��ي تقع م��ن الآن ف�صاعًدا على عات��ق كل واحد منكم، 

يف اإط��ار ك�صب ره��ان معرك��ة امل�صتقب��ل ويف جمال حتيني 

املنظومة الت�صريعية الوطنية للبالد، وفًقا لالأحكام الد�صتورية 

اجلدي��دة وامل�صتحدث��ة، وتلك الت��ي �صت��درج يف ن�صو�س 

جديدة وتواكب املعاي��ري الدولية املتعلق��ة بحقوق الإن�صان 

وقي��م العدل وامل�صاواة، وخا�صة تل��ك التي جاءت لتكر�س 

نًا  احلريات وتر�صم احلق��وق الثقافية ل�صعبن��ا، باعتبارها ُمكِورّ

من مكونات الهوية الوطنية كرتقية اللغة الأمازيغية اإىل رتبة 

اللغة الوطنية والر�صمية.

اإن كاف��ة ه��ذه التداب��ري امل�صط��رة يف م�صم��ون الد�صتور 

�صت�ص��كل � ول �صك � بن��اًء �صلًبا يف كيان الدولة، من �صاأنه 

ن جدارها  اأن يعيد احلي�ية والن�صاط مل�ؤ�ص�صات البالد ويح�صّ

الواق��ي وَيُحول دون اإحلاق ال�صرر به��ا ومن اأي مرتب�س قد 

ي�صعى اإىل امل�ِسرّ مبقوماتها.

و�صمن هذه الروؤية وهذا الت�صور �صتتمحور الأفكار التي 

�صتت�صمنها م�صاريع الن�صو�س التي �صتقدم لنا خالل هذه 

ال��دورة والدورات القادم��ة، وهي كلها اأعم��ال من �صاأنها 

اأن تر�ص��ح هيئتنا، بالتكامل م��ع املجل�س ال�صعبي الوطني، 

لتت��وىل مهم��ة اإع��ادة النظر يف ال��دور واملهم��ة ملوؤ�ص�صات 

الدول��ة، وتر�ص��م املعامل الك��ربى للروؤي��ة امل�صتقبلية لبناء 

الغد الواعد للجزائر.
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اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

تاأت��ي هذه ال��دورة يف �صي��اق ما بع��د مرحل��ة التعديل 

الد�صت��وري، لذلك فم��ن املرتقب )وكم��ا توؤكد ذلك كافة 

املوؤ�صرات ال�صادرة من احلكوم��ة( اأن هذه الأخرية �صتتوىل 

تق��دمي العديد م��ن امل�صاريع القانوني��ة الهام��ة اإىل الربملان، 

م�صاري��ع قوانني ت�ص��اف لتلك املودعة حالي��ا لدى املجل�س 

ال�صعبي الوطني.

وهكذا �صتتكفل هيئتنا بحزمتني من م�صاريع القوانني:

الأوىل م�صاريع قوان��ني لتنظيم بع�س القطاعات وموا�صلة 

اإ�صالحه��ا، واأخ��رى م�صاريع قوانني ع�صوي��ة وعادية بق�صد 

تكييفه��ا م��ع متطلب��ات الأح��كام اجلديدة التي ج��اء بها 

التعديل الد�صتوري.

وهك��ذا �صيكون لهيئتنا الفر�ص��ة لدرا�صة وحتديد املوقف 

م��ن عدي��د امل�صاريع القانوني��ة التي ت�صتوج��ب املراجعة اأو 

التعدي��ل يف اإطار م�ص��ار عملية التحدي��ث والع�صرنة التي 

با�صرته��ا الدولة مل�صاي��رة التطور احلا�ص��ل يف بالدنا والعامل 

من خ��الل تاأكيد الدولة اجلزائرية عل��ى التزامها بتعهداتها 

الدولية يف جمي��ع املجالت وحر�صها على حماية م�صاحلها 

القت�صادي��ة وتوف��ري كل اأدوات النهو�س والرقي املجتمعي 

فيها.

م�صاري��ع القوان��ني ه��ذه �صتخ���س قطاع��ات خمتلف��ة: 

كالعدال��ة، املالي��ة، ال�صناعة، الداخلي��ة، الت�صال، ال�صحة 

وغريه��ا، لأن الباب يبقى مفتوح��ا لت�صجيل م�صاريع قوانني 

مل تدرج يف قائمة امل�صاريع التي طلب منا اإدراجها يف جدول 

اأعمال الدورة.

ويف نف���س ال�صياق �صتتوىل هيئتن��ا بالدرا�صة والنقا�س ما 

يزيد ع��ن 30 م�صروع قان��ون قيد التح�ص��ري والإعداد، من 

بينه��ا 7 قوانني ع�صوية ي�صاف اإليها م�صروع الالئحة اخلا�صة 

بالنظ��ام الداخلي ملجل�صنا، وذلك مب��ا يتما�صى ومقت�صيات 

التعديل الد�صتوري اجلديد.

وعليه ف�صتعك��ف الهيئة خالل هذه الدورة على تكييف 

نه  ومواءم��ة حزمة من القوانني الع�صوية والعادية مع ما ت�صمرّ

الد�صت��ور اجلدي��د م��ن تدابري واأح��كام جدي��دة، وبالتايل 

ف�صيوكل لل�صي��دات وال�صادة اأع�ص��اء جمل�س الأمة خالل 

الدورة، معاجلة م�صاريع هذه احلزمة من القوانني التي تتعلق 

بكيفيات اإع��ادة تنظيم هي��اكل الدولة ومهامه��ا بالنظر مع 

الواقع الذي َوَلرّده الد�صتور اجلديد.

لن نطي��ل عليكم يف ذكر عناوين وم�صامني هذه امل�صاريع 

القانوني��ة، الت��ي �صوف ت��وزع عليك��م يف حينه��ا، و�صوف 

تطلع��ون على املج��الت التي �صوف تعكف ه��ذه امل�صاريع 

عل��ى درا�صتها، قبل اإحالتها  بق�ص��د الدرا�صة والإثراء، غري 

اأنن��ا نريد اأن نوؤكد حقيقة مفاده��ا اأن الربملان لن يتوقف عن 

العمل خالل الدورة لأنه مل ي�صبق للربملان منذ تاأ�صي�صه اأن 

�صجل م�صاريع قوانني بهذا العدد ول بهذه الأهمية.

كرثة املوا�صيع امل�صجلة موؤ�صر حلجم العمل الذي ينتظرنا 

كافة.

لكنني، �صيداتي �صادتي، واثق من اأنكم �صتكونون كالعادة 

يف املوع��د، و�صتكونون � تاأكيًدا � يف م�صتوى امل�صوؤولية �صواء 

تعلق الأمر بالأداء الت�صريعي اأو مبمار�صة الدور الرقابي الذي 

�صيعرف وترية مميزة هذه املرة.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإن التحديات الكبرية الت��ي تفر�صها الأو�صاع الإقليمية 

والدولية املتميزة مبخاطر وتهديدات متعددة ومتنوعة يتقدمها 

الإره��اب واجلرمية املنظمة العابرة للح��دود والقارات، وهما 

اليوم م�صدر تهديد لكافة ال��دول، زيادة على النعكا�صات 

ال�صلبي��ة لالأو�ص��اع القت�صادية العاملي��ة والرتاجع امل�صتمر 

لأ�صع��ار النف��ط، وكلها متغ��ريات توجب علين��ا العمل بها 

كمعطي��ات �صرورية للت�ص��دي ملثل ه��ذه الو�صعيات على 

اأر�س الواقع، و�صنعمل �صمن الهيئة على ترقية وجت�صيد كل 

امل�صاريع ذات العالقة التي تاأتي اإىل هيئتنا خ�صو�ًصا ما تعلق 

منه��ا بتعزيز اللحمة الوطنية وتقوي��ة اجلبهة الداخلية وجتاوز 

اخلالف��ات والرتا�صقات التي تتعار���س ومتطلبات امل�صلحة 

الوطنية.

منطلق��ني من هذه الروؤية لالأمور فاإننا ندعو اإىل عدم تبني 

نه��ج الن�صي��اق وراء الدع��اءات الرامي��ة اإىل الإقالل من 

اأهمية النجاحات املحقق��ة يف البالد ويف خمتلف املجالت 

واإظهارها بغري حقيقتها.

ما ينبغ��ي التذكري به يف هذا املجال ه��و �صرورة البتعاد 

قدر الإمكان عن لغة التهويل والتيئي�س التي تنتهجها بع�س 

الأطراف، التي هي بالواقع ل تعدو اأن تكون �صيحات يائ�صة 

يطلقه��ا البع�س بعيًدا ع��ن الواقع واحلقيق��ة، وباملقابل فاإننا 

ندعو م�ص��وؤويل القطاعات املعنية للتعب��ري عن وجهة نظرهم 

يف املوا�صي��ع الت��ي تعنيهم واألرّ ترتك ال�صاح��ة فارغة لدعاة 

التيئي���س واأن�صار ال�صوؤم، فالكالم الفاقد للمو�صوعية اإذا مل 
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يتم تفنيده قد ي�صبح لدى البع�س حقيقة.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإن الواق��ع الذي يج��ب األرّ يغيب عنا ونحن نتحدث عن 

اأو�ص��اع البالد، هو تذكري من ين�ص��ون اأو يتنا�صون اأن بالدنا 

تعي���س يف اأجواء الأم��ن وال�صتقرار واأنن��ا يف اجلزائر طوينا 

�صفح��ة الأح��داث الأمنية املوؤمل��ة التي عا�صته��ا بالدنا يف 

جتربتها املريرة يف كفاحها �صد الإرهاب، وهي الأو�صاع التي 

من ح�صن احل��ظ اأ�صبحت �صمن الذكري��ات التي ل نريد  

ول نتمن��ى عودتها؛ هذه حقيقة يج��ب يف كل مرة التذكري 

بها لكل من ن�صيها اأو يتعمد ن�صيانها.

اإننا ونحن نتحدث عن ِنَعم ال�صتقرار الذي تنعم به بالدنا، 

فاإن ذلك يجب األرّ ين�صينا الدور الذي قام به ذلك الرجل، 

الذي بحكمته وحنكته وُبعد نظره ا�صتطاع اأن يجعل البالد 

��ن من جتنيبها النزلق  اآمن��ة وم�صتقرة، وهو يف كل مرة متكرّ

يف دوام��ة املخاطر واأبعدها عن الوق��وع يف املكائد التي كان 

البع�س ي�صعى اإىل اإيقاعها فيها، الأمر الذي يحتم علينا ويف 

كل مرة التذكري بها والإ�صادة ب�صاحبها الرئي�س املجاهد عبد 

العزيز بوتفليقة.

وهنا يجدر كذلك التنويه بالوعي واحل�س الوطني الكبري 

اللذين اأظهرهما ال�صعب اجلزائري يف كل مرة، ولكن موا�صلة 

اليقظ��ة واحلذر تبقى اأكرث من �صرورية اأمام التحديات التي 

تواجه بلدنا بالنظر ملا يقع يف اجلوار واملنطقة والعامل. 

ويف اخلتام نتمن��ى التوفيق وال�صداد للجميع، �صكرا لكم 

عل��ى كرم الإ�صغ��اء وال�صالم عليكم ورحم��ة اهلل وبركاته؛ 

اجلل�صة مرفوعة.

)ت�سفيق(

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة

والدقيقة اخلم�سني �سباحا
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