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اجلل�سات العلنية العامة

املنعقدة اأيام الأحد 29 ربيع الأول والأحد 21 والإثنني 22 ربيع الثاين 1437

املوافق 10 و31 جانفي و1 فيفري 2016  

طبعت مبجل�س الأمة يوم الأربعاء 2 جمادى الأوىل 1437

املوافق 10 فيفري 2016



فهر�س

   1 ـ حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شاد�شة ع�شرة ....................................... �ص 03

ــن(؛ ــن واملعين ــدد )املنتخب ــة اجل م ــص الأ ــاء جمل� ــاداة اأع�ش •  من
ــا؛ ــى تقريره ــة عل ــة وامل�شادق م ــص الأ ــة يف جمل� ــات الع�شوي ثب ــة اإ ــاب جلن نتخ •  اإ

ــة. م ــص الأ ــص جمل� ــاب رئي� نتخ •  اإ

   2 ـ حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شابعة ع�شرة ........................................ �ص 12

ــة. م ــص الأ ــص جمل� ــواب رئي� ــة لن �شمي ــة الإ ــى القائم ــة عل  •   امل�شادق

   3 ـ حم�شر اجلل�شة العلنية الثامنة ع�شرة ........................................ �ص 15

ــة. م ــص الأ ــدد مبجل� ــاء ج 08( اأع�ش ــة ) ــة  ثماني ــات ع�شوي ثب ــاداة واإ  •  من
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ــة:  ب�س��م اهلل الرحم��ن الرحيم،  ــص اجلل�ش ــد رئي� ال�شي

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

اأرحب بال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة.

فني اإخباركم اأّنه عمال باأحكام:
ّ
ي�سر

 - املادة 113 من الد�ستور؛

 - واملواد 2، 3 و5 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة؛

اأنا ال�س��يد �س��الح قوجيل؛ اأتوىل رئا�س��ة هذه اجلل�س��ة، 

مب�ساعدة ال�سيدين:

- حممود ِقي�ساري؛

- وحممد ماين.

وقب��ل ال�س��روع يف اأعمالن��ا، وكم��ا تعلمون ف��اإّن اجلزائر 

فقدت يف الأيام القليلة املا�س��ية اأح��د رجالتها التاريخيني 

والوطنيني، الفقيد املجاهد ح�س��ني اآي��ت اأحمد، رحمه اهلل 

واأ�س��كنه ف�س��يح جنانه، ولهذا اأدعوك��م اإىل الوقوف دقيقة 

�سمت وقراءة �سورة الفاحتة ترحما على روحه الطاهرة.

الوقوف دقيقة �شمت وقراءة �شورة الفاحتة

ترحما على روح الفقيد املجاهد ح�شن اآيت اأحمد

ــص اجلل�شة: رحمه اهلل و�س��كرا لكم جميعا؛  ــد رئي� ال�شي

والآن ن�سرع يف اأعمالنا ويقت�سي جدول اأعمال هذه اجلل�سة:

1 - من��اداة اأع�س��اء جمل�س الأم��ة املنتخبني واملعّينني 
اجلدد.

الأع�ساء اجلدد  هوؤلء  اإثبات ع�سوية  اإنتخاب جلنة   -  2
وامل�سادقة على تقريرها.

الأمة. جمل�س  رئي�س  اإنتخاب   -  3
نبداأ بالبند الأول واأحيل الكلمة اإىل زميلي ال�سيد حممود 

قي�ساري، ع�سو املكتب املوؤقت، ملناداة اأع�ساء جمل�س الأمة 

اجلدد، املنتخبني واملعّينني؛ فليتف�سل م�سكورا.

ــود قي�شاري: ب�س��م اهلل الرحم��ن الرحيم؛  ــد حمم ال�شي

فيما يلي القائمة الإ�س��مية لأع�س��اء جمل�س الأمة املنتخبني 

واملعينني اجلدد:

1 � القائمة الإ�سمية لأع�ساء جمل�س الأمة املنتخبني اجلدد:
الإ�سماللقبالرقم

بوجمعةزفان1

حميدبوزكري2

حممودقي�ساري3

عبد الرزاقبن بوط4

عيا�سجبابلية5

حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شاد�شة ع�شرة

املنعقدة يوم الأحد 29 ربيع الأول 1437

املوافق 10 جانفي 2016

الرئا�شة:  ال�س��يد �سالح قوجيل، ع�سو جمل�س الأمة، مب�ساعدة ال�سيدين: حممود قي�ساري وحممد ماين، اأ�سغر ع�سوي 

ا. جمل�س الأمة �سًنّ

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة العا�شرة �شباحا
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حممدبطا�س6

حممدخليفة7

غازيجابري8

�سمريقا�سيمي9

�سليمانزيان10

القاميبلوايف11

مليكخذيري12

�سياء الدينبلهربي13

خمتارياحي14

ح�سنيهارون15

عبد الوهاببن زعيم16

حممدقط�سة17

عبد احلليملطر�س18

فاحتقرواين19

حممدعامر20

وحيدفا�سل21

مو�سىبوتخيل22

العيدحاجي23

رابحبن يوب24

حممدرا�سدي25

عليجرباع26

نور الدينبالأطر�س27

م�سطفىجغدايل28

بن عومربرحال29

حممد ال�سالحبوقفة30

عبد احلقغازي ثاين31

بوحف�سحوباد32

جربيلغومة33

عبد الوهابحميدو�س34

نا�سربن نربي35

الزينخليل36

حممد نافعيحياوي37

عليبلوط38

فريدبحري39

 عبيدبيبي  40

الطيب جبار 41

مليك بوجوهر 42

فتاح طالبي 43

اأعمر بورزق 44

حممد عمارة 45

عبد القادر موخللوة 46

حممدبوبطيمة47

حممدعرباوي48

2 � وفيما يلي القائمة الإ�سمية لأع�ساء جمل�س الأمة 
املعينني اجلدد من قبل ال�سيد رئي�س اجلمهورية:

الإ�سماللقبالرقم

رفيقة  ق�سري1

حممد الطيب الع�سكري 2

مداين حممد حود موي�سه 3

حممد �سالح مالح   4

عمر رم�سان 5

اإبراهيم غومة 6

الطاهرزبريي7

احميدة الطيبفرحات8

م�سطفى�سلويف9

عبد القادرمالكي10

لويزة�سا�سوة11

زهرةقراب12

خريةالطيب13

ر�سيدعا�سور14

بن عليبن زاغو15

نور الدينبن قرطبي16

عبد احلقبن بولعيد17

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا؛ ننتقل الآن اإىل البند الثاين 

من جدول اأعمالنا، وهو املتعلق بانتخاب جلنة اإثبات ع�سوية 

اأع�ساء جمل�س الأمة اجلدد.
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تت�س��كل هذه اللجنة من ع�س��رين )20( ع�س��وا؛ وبناء 

على امل�س��اورات التي جرت بهذا اخل�س��و�س مع العائالت 

ال�سيا�س��ية املمثل��ة مبجل���س الأمة، نتق��دم اإليك��م بالقائمة 

املقرتحة لت�س��كيلة هذه اللجنة، واأدعو زميلي ال�سيد حممد 

ماين، ع�سو املكتب املوؤقت، لقراءتها، فليتف�سل م�سكورا.

ال�شيد حممد ماين: �سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.

القائمة الإ�سمية لأع�ساء جلنة اإثبات الع�سوية 

يف جمل�س الأمة

1(  عبد الكرمي قري�سي  

2(  فوزية بن بادي�س  

3(  ال�سعيد بركات  

4(  الها�سمي جيار  

5(  ر�سيد بوغربال  

6(  جعفر املولودة بوقطو�سة �سعدية  

7(  جمال ولد عبا�س  

8(  بلقا�سم قارة  

9(  عبد القادر كمون  

10( عبد املجيد طقي�س  

11( حممد ال�سعيد �سعداين  

12(  عبد القادر معزوز  

13(  عزيز بزاز  

14(  عبد الكرمي بن �سغري  

15(  عبا�س بوعمامة  

16(  حممد بو�سالغم  

17(  حممد ر�سا اأو�سهلة  

كليل الطاهر    )18  

19(  عبد ال�سالم لبي�س  

20(  الطيب قنيرب.  

�سكرا �سيدي رئي�س اجلل�سة.

ــة: والآن طبقا لأحكام امل��ادة )2(  ــص اجلل�ش ــد رئي� ال�شي

م��ن النظام الداخلي ملجل�س الأمة، اأعر�س عليكم هذه القائمة 

للت�سويت عليها برفع الأيدي:

املوافقون.......................................... �سكرا.

املعار�سون......................................... �سكرا.

املمتنعون.......................................... �سكرا.

�سكرا لكم.

وعليه، اأعترب اأن اأع�ساء جمل�س الأمة قد �سادقوا على هذه 

القائمة الإ�سمية، وبالتايل مت ت�سكيل جلنة اإثبات الع�سوية.

با�س��مكم جميعا نهنئ اأع�س��اء هذه اللجنة، ونتمنى لهم 

التوفي��ق يف مهامهم، واأدعوه��م اإىل اللتحاق بعد رفع  هذه 

اجلل�سة بقاعة الجتماعات )ب(، لتن�سيب اللجنة ومبا�سرة 

اأعمالها، من اأجل اإعداد تقرير اإثبات الع�سوية الذي �سيقدم 

لنا بعد ن�سف �ساعة من الآن.

�سكرا لكم جميعا، واجلل�سة مرفوعة ملدة ن�سف �ساعة.

اإيقاف اجلل�شة يف ال�شاعة العا�شرة والدقيقة الثالثن

وا�شتئنافها على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة اخلام�شة واخلم�شن �شباحا

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة 

وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

ن�ستاأنف اأ�سغالنا لال�ستماع اإىل تقرير جلنة  اإثبات الع�سوية 

وامل�سادقة عليه.

واأحي��ل الكلمة اإىل ال�س��يد مق��رر جلنة اإثبات الع�س��وية 

لتالوة تقرير اللجنة يف املو�سوع؛ فليتف�سل م�سكورا.

ــات الع�شوية: ب�س��م اهلل الرحمن  ــة اإثب ــد مقرر جلن ال�شي

الرحيم وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الكرمي.

�سيدي رئي�س اجلل�سة،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمون،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�س��رفني اأن اأعر���س عليكم فيما يلي تقري��ر جلنة اإثبات 

الع�س��وية يف جمل�س الأمة بع��د عملية التجديد الن�س��في 

لت�سكيلة املجل�س.

-  طبقا لأحكام املادة 104 من الد�ستور؛

-  ووفق��ا للم��واد 2، 3، و5 من النظ��ام الداخلي ملجل�س 

الأمة، املعدل واملتمم؛

-  وبناء على اإعالن املجل�س الد�ستوري رقم 01/اإ.د/16، 

املوؤرخ يف 20 ربيع الأول عام 1437 املوافق اأول يناير �س��نة 

الأمة  اأع�ساء جمل�س  نتائج جتديد ن�سف  يت�س��من   ،2016
املنتخبني؛
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-  وبناء على تعيني ال�س��يد رئي�س اجلمهورية لأع�ساء يف 

جمل�س الأمة؛

عق��د جمل���س الأم��ة جل�س��ة علنية عام��ة ي��وم الأحد                   

اأكرب  ال�س��يد �س��الح قوجيل،  برئا�س��ة   ،2016 10 جانفي 
ا، مب�ساعدة ال�س��يدين حممود قي�ساري  اأع�ساء املجل�س �ِس��ًنّ

ا. وحممد ماين، وهما اأ�سغر الأع�ساء �ِسًنّ

وبعد الفتتاح الر�س��مي للجل�س��ة واإثر املناداة الإ�س��مية 

على اأع�ساء املجل�س اجلدد، املنتخبني واملعّينني، مت ت�سكيل 

جلنة اإثبات الع�س��وية يف جمل�س الأمة وامل�سادقة على قائمة 

اأع�سائها والتي تتكون من ال�سيدة وال�سادة:

قري�سي الكرمي  عبد    )1
بادي�س بن  فوزية    )2

بركات ال�سعيد   )3
جيار الها�سمي   )4
بوغربال ر�سيد   )5

�سعدية بوقطو�سة  مولودة  جعفر   )6
عبا�س ولد  جمال   )7

قارة بلقا�سم   )8
كمون القادر  عبد   )9

طقي�س املجيد  عبد   )10
�سعداين ال�سعيد  حممد   )11

معزوز القادر  عبد   )12
بزاز عزيز   )13

�سغري بن  الكرمي  عبد   )14
بوعمامة عبا�س   )15

بو�سالغم حممد   )16
اأو�سهلة ر�سا  حممد   )17

كليل الطاهر   )18
لبي�س ال�سالم  عبد   )19

قنيرب. الطيب   )20
وبع��د انتخاب مكتب جلن��ة اإثبات الع�س��وية يف جمل�س 

الأمة؛ مّت تن�سيبها من طرف ال�سيد رئي�س املكتب املوؤقت.

يت�سكل مكتب اللجنة من ال�سادة:

- عبد الكرمي قري�سي، رئي�سا؛

- بلقا�سم قارة، نائبا للرئي�س؛

- حممد ر�سا اأو�سهلة، مقررا.

اإث��ر ذلك �س��رعت اللجنة يف عملها، وتفح�س��ت ملفات 

ع�سوية اأع�ساء جمل�س الأمة اجلدد املنتخبني واملعينني طبقا:

01/اإ.م.د/16،  رق��م  الد�س��توري  املجل�س  • لإع��الن 
امل��وؤرخ يف 20 ربي��ع الأول ع��ام 1437 املواف��ق اأول يناي��ر 

�س��نة 2016، يت�س��من نتائج جتديد ن�س��ف اأع�ساء جمل�س 

الأمة املنتخبني؛

• وبناء على تعيني ال�سيد رئي�س اجلمهورية لأع�ساء يف 
جمل�س الأمة؛

ع�سوية  �سحة  ُتثبُت  اللجنة  فاإن  تقدم،  ما  على  • وبناء 
ال�س��يدات وال�سادة الأع�ساء اجُلدد يف جمل�س الأمة والبالغ 

عددهم 65 ع�سوا وهم:

املنتخبون:

بوجمعة زفان   )1
حميد بوزكري   )2

حممود قي�ساري   )3
الرزاق عبد  بوط  بن   )4

عيا�س جبابلية   )5
حممد بطا�س   )6
حممد خليفة   )7
غازي جابري   )8

�سمري قا�سيمي   )9
�سليمان زيان   )10
القامي بلوايف   )11

مليك خذيري   )12
الدين �سياء  بلهربي   )13

خمتار ياحي   )14
ح�سني هارون   )15

الوهاب عبد  زعيم  بن   )16
حممد قط�سة   )17

احلليم عبد  لطر�س   )18
فاحت قرواين   )19
حممد عامر   )20

وحيد فا�سل   )21
مو�سى بوتخيل   )22

العيد حاجي   )23
رابح يوب  بن   )24

حممد را�سدي   )25
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علي جرباع   )26
الدين نور  بالأطر�س   )27

م�سطفى جغدايل   )28
عومر بن  برحال   )29

ال�سالح حممد  بوقفة   )30
احلق عبد  ثاين  غازي   )31

بوحف�س حوباد   )32
جربيل غومة   )33

الوهاب عبد  حميدو�س   )34
نا�سر نربي  بن   )35

الزين خليل   )36
نافع حممد  يحياوي   )37

علي بلوط   )38
فريد بحري   )39
عبيد بيبي   )40

الطيب جبار   )41
مليك بوجوهر   )42

فتاح طالبي   )43
اأعمر بورزق   )44

حممد عمارة   )45
القادر عبد  موخللوة   )46

حممد بوبطيمة   )47
حممد. عرباوي   )48

املعينون:

رفيقة ق�سري   )1
الطيب حممد  الع�سكري   )2

حممد مداين  موي�سه  حود   )3
�سالح حممد  مالح   )4

عمر رم�سان   )5
اإبراهيم غومة   )6
الطاهر زبريي   )7

الطيب احميدة  فرحات   )8
م�سطفى �سلويف   )9

القادر عبد  مالكي   )10
لويزة �سا�سوة   )11

زهرة قراب   )12
خرية الطيب   )13

ر�سيد عا�سور   )14
علي بن  زاغو  بن   )15

الدين نور  قرطبي  بن   )16
احلق. عبد  بولعيد  بن   )17

اأما اأع�س��اء جمل�س الأمة الذين ت�س��تمر عهدتهم والبالغ 

عددهم 70 ع�سوا، فقد مت اإثبات ع�سويتهم �سابقا اأي بتاريخ 

.2013 يناير   09
ذلكم هو �� �س��يدي رئي�س اجلل�س��ة، زميالتي، زمالئي، 

اأع�ساء جمل�س الأمة املحرتمني �� تقرير جلنة اإثبات الع�سوية 

املعرو�س عليكم للم�سادقة.

�سكرا على كرم الإ�سغاء، وال�سالم عليكم.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لل�سيد املقرر.

والآن طبق��ا لأح��كام امل��ادة )3( من النظ��ام الداخلي 

ملجل���س الأمة، اأعر�س عليكم هذا التقرير للت�س��ويت برفع 

اليد:

امل�سوتون بنعم:.................................. �سكرا.

امل�سوتون بال:.................................... �سكرا.

املمتنعون:........................................ �سكرا.

�سكرا للجميع.

وعليه، اأعترب اأن جمل�س الأمة قد �س��ادق على تقرير جلنة 

اإثبات الع�س��وية، وبهذا يك��ون املجل�س قد اأثبت ع�س��وية 

اأع�سائه اجلدد الذين تليت اأ�سماوؤهم علينا منذ قليل.

وبهذه املنا�س��بة، اأرحب بكل اأع�ساء جمل�س الأمة اجلدد 

واأمتنى لهم التوفيق يف مهامهم.

ننتقل الآن اإىل البند الثالث والأخري من جدول الأعمال 

وهو: انتخاب رئي�س جمل�س الأمة.

اإذن:

- طبقا لأحكام املادة 114 من الد�ستور؛

- واملادة 11 من القانون الع�سوي رقم 99 �� 02؛

- واملواد 2، 6 و7 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة؛

ن�س��رع يف عملي��ة النتخ��اب، وعليه اأفتح باب الرت�س��ح 

ملن�سب رئي�س جمل�س الأمة؛ فعلى الراغبني يف الرت�سح رفع 

اأيديهم... ال�سيد عبا�س بوعمامة يطلب الكلمة.. تف�سل.

ــص بوعمامة: بعد ب�س��م اهلل الرحمن الرحيم  ال�شيد عبا�

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ 
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ال�سيد رئي�س اجلل�سة املحرتم،

زميالتي، زمالئي الأفا�سل،

اإ�س��محوا يل - ونحن نلتقي يف هذه اجلل�س��ة الر�س��مية، 

الفتتاحي��ة، وم��ا تفتح��ه من اآفاق وا�س��عة لتعميق م�س��ار 

الدميقراطي��ة يف بالدن��ا، من خالل الد�س��تور - اأن اأخربكم 

با�س��م املجموع��ات الربملاني��ة املمثل��ة يف جمل�س��نا، وبع��د 

ال�ست�س��ارة الوا�سعة التي متت، اآخذة بعني العتبار �سرورة 

ال�س��تقرار يف ه��ذه املرحلة بعيدا عن العتب��ارات احلزبية 

ال�س��يقة، اأو الذاتي��ة التي لتتما�س��ى والأهمية الق�س��وى 

للتحديات املو�سوعة على عاتقنا جميعا، ونظرا ملا ميتلكه من 

خربة وحنك��ة ونزاهة وحكمة وقدرة وروح امل�س��وؤولية التي 

نعرفها عنه، فاإننا قررنا تر�س��يح املجاهد ال�سيد عبد القادر بن 

�سالح، لرئا�س��ة جمل�سنا لعهدة جديدة، �ساكرا اجلميع على 

كرم الإ�سغاء وال�سالم عليكم.

)ت�شفيق(

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �سكرا لك �سيدي.

اإذن، بن��اء على ذل��ك وعلى هذا الت�س��فيق احلار، اأعلن 

تر�س��يح العائالت ال�سيا�سية املمثلة يف جمل�س الأمة ال�سيد 

عبد القادر بن �سالح ملن�سب رئي�س جمل�س الأمة.

)ت�شفيق(

والآن، اأدعوكم اإىل الت�س��ويت على تر�س��ح ال�سيد عبد 

القادر بن �س��الح ملن�س��ب رئي�س جمل�س الأمة وذلك برفع 

اليد:

امل�سوتون بنعم:.................................. �سكرا.

امل�سوتون بال:.................................... �سكرا.

املمتنعون:........................................ �سكرا.

)ت�شفيق(

�سكرا للجميع.

وعليه، اأعترب هذا الت�س��فيق احلار مبثاب��ة تزكية وانتخاب 

ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�سا ملجل�س الأمة بالإجماع.

وا�س��محوا يل اأن اأتقدم اإىل ال�س��يد عبد القادر بن �سالح 

بالتهنئ��ة عل��ى هذه الثقة يف �سخ�س��ه من قب��ل الزميالت 

والزمالء؛ واأمتنى له التوفيق وال�سداد يف تاأدية مهامه.

كما اأتوجه بال�س��كر اجلزي��ل اإىل كل الزميالت والزمالء 

 ع�س��وي املكت��ب املوؤقت، 
ّ

على ت�س��هيل مهمت��ي وزميلي

يف ت�س��يري جل�س��ة اإثبات ع�سوية الأع�س��اء اجلدد مبجل�سنا 

وانتخاب ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة.

مل يبق يل �سوى جتديد ال�س��كر للجميع والتهنئة لل�سيد 

الرئي�س املنتخب، اأخي و�س��ديقي ال�س��يد عب��د القادر بن 

�س��الح، وقبل دعوته اإىل اللتحاق باملن�سة ل�ستالم مهامه،  

اأرحب بال�سيد وزير العالقات مع الربملان، واأ�سكر الأخوات 

والإخوة اأ�سرة الإعالم، تف�سل �سيدي الرئي�س م�سكورا.

)ت�شفيق(

ال�شيد عبد القادر بن �شالح، رئي�ص جمل�ص الأمة:

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�س��يدات وال�س��ادة اأع�س��اء املجل���س، واأقول اأع�س��اء 

املجل���س، لأن الع�س��وية مت تثبيته��ا، فمرحبا بك��م جميعا، 

وب��ودي، واملنا�س��بة تفر�س ذلك �� اأن األقي ب�س��ع كلمات، 

وحتى ل اأقع يف زلت ل�س��انية يفر�سها جو ومناخ اجلل�سة، 

ح�س��رت ب�س��ع كلمات، بعدم��ا علمت من زمالئ��ي اأنني 

�ساأ�سرف برئا�سة هذا املجل�س، واأ�ست�سمحكم عذرا لإلقائها، 

وارتاحوا لأنها لن تكون طويلة.

اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

يف هذه اللحظات املميزة، التي اخرتمتوين فيها من بينكم 

لالإ�س��راف على ت�س��يري جمل�س الأمة، الواجب يقت�سيني 

بداية تقدمي ال�س��كر لكل واحد وواح��دة منكم على الثقة 

التي منحتموين اإياها، لتقّلد هذه امل�سوؤولية النبيلة، ويفر�س 

علي كذلك اإلقاء ب�سع كلمات ت�ستوجبها املنا�سبة، كلمات 

اأ�س��عى من خاللها ت�س��جيل كبري امتناين للت�سريف الذي 

اأ�س��ديتموه اإياي، وال��ذي اأعتربه بالواقع تكليفا اأ�س��عر متاًما 

بوزنه واآمل اأن اأكون يف م�ستواه.

اأما وق��د منحتموين هذه الثقة، الواج��ب يحّتم علي اأن 

األت��زم اأمامكم باملقابل ببذل اجله��د املطلوب لالرتقاء بهذه 

امل�سوؤولية اإىل امل�ستوى املاأمول.

واأمامكم اأود اأن اأتعهد كذلك باأن اأعمل يف اأدائي كرئي�س 

للهيئ��ة، اأقول اأعمل على حتقيق الإن�س��اف يف التعامل بني 

كاف��ة اأع�س��اء الهيئة وكاف��ة الأطياف ال�سيا�س��ية على حد 

�سواء.

وبقط��ع النظر ع��ن اللون ال�سيا�س��ي الذي ميي��ز الواحد 

راء يف حدود  خ��ر منكم، فاإين �س��اأحرتم كافة الآ والآ

ما يتما�س��ى مع ال�س��الح العام وي�س��اير اأهداف املوؤ�س�س��ة 

ويخ��دم الب��الد ويرتق��ي باملمار�س��ة الربملانية اإىل م�س��توى 
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الطموح الذي نتقا�سمه.

واأود اأن اأوؤك��د لك��م اأي�س��ا اأين �س��اأحر�س على العمل 

�س��ري الأداء �س��من الهيئة بال�سفافية 
ْ
واإياكم مبا من �س��اأنه َتي

املطلوبة وبالنجاعة املاأمولة، ومبا يتما�س��ى والقواعد واملبادئ 

�سة يف القانون الأ�سا�سي والنظام الداخلي.
َّ
املَُكر

لك��ن قبل هذا وذاك، اأود خا�س��ة اأن اأ�س��تغل املنا�س��بة 

لأتق��دم بالتهنئة لكافة الزميالت والزم��الء الذين التحقوا 

بالهيئ��ة على الثقة الت��ي حظيوا بها، اإما م��ن نظرائهم على 

م�س��توى دوائره��م النتخابي��ة اأو م��ن قبل فخام��ة رئي�س 

اجلمهورية، فكان لهم �سرف التعيني �سمن الثلث الرئا�سي 

يف الهيئة اأو جتديد الثقة فيهم ملوا�سلة املهمة.

ولن يفوتني يف هذه ال�سانحة، اأن اأتوجه بال�سكر والعرفان 

والتنوي��ه بجهود كافة الزميالت والزم��الء املنتهية عهدتهم 

واأن اأق��ول لهم اإن الهيئة �س��وف تبقى مدينة لهم على كافة 

اإ�سهاماتهم يف تعزيز ال�سرح الت�سريعي للبالد خالل الفرتة.

ب��ودي اأن اأقول لك��م، زميالتي زمالئي، وقد اأ�س��بحتم 

اأع�س��اء يف هذه الهيئة الد�س��تورية الهام��ة، اأنكم من الآن 

دخلت��م مرحل��ة جديدة وهام��ة يف حياتكم العامة، وت�س��اء 

الظ��روف اأن ياأت��ي ه��ذا النتم��اء متزامًنا مع ف��رتة تعرف 

البالد فيها م�س��تجدات جد هامة ياأتي م�س��روع الد�س��تور 

يف مقدمتها، الد�س��تور ال��ذي ياأتي مبوؤ�س��رات تنبئ بتقدمي 

قوان��ني عديدة ترتجم م�س��مونه، اأي اأن هنالك العديد من 

امل�س��اريع تنتظرنا، ت�س��تمد مرجعيتها من الد�ستور اجلديد، 

وهي بالتاأكي��د عديدة، وتتطلب منا عم��ال مكثفا ومتنوعا، 

اأقول وت�س��تكمل م�سل�سل قوانني الإ�س��الحات ال�سيا�سية 

التي اعتمدها ال�س��يد رئي�س اجلمهورية وتلك التي ترتجم 

م�سمون برناجمه النتخابي، م�ساًفا لها القوانني العادية التي 

ي�ستوجبها الت�س��يري العادي لعمل احلكومة والتي �ستربمج 

بدورها للدورات القادمة، بل لل�سنوات القادمة.

اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

لقد جئتم من وليات خمتلفة وجئتم متثلون األوانًا �سيا�سية 

متنوع��ة، جئتم حتمل��ون جتربة ثمين��ة ور�س��الة نبيلة خلدمة 

لك��م اإياها منتخبوكم يف  الوطن، خدمة اجلزائر، ر�س��الة حَمّ

دوائركم النتخابي��ة لتزويد البالد بقوانني قادرة على اإيجاد 

احللول للم�ساكل املطروحة، وهنا اأقول لكم )ودون دعوتكم 

للتج��رد من األوانكم ال�سيا�س��ية( اأقول حاول��وا اأن جتتهدوا 

لإيجاد القوا�سم امل�سرتكة التي يف نطاقها ميكنكم العمل مع 

نظرائكم �س��من الهيئة التي اأ�سبحتم تنتمون اإليها لإ�سدار 

قوانني جيدة تعالج م�ساكل البالد.

اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

واأنتم يف بداية عهدتكم اأقول لكم اإنكم � يف تاأدية املهمة 

اجلديدة � اأنتم مطالبون مبراعاة بع�س قواعد العمل الأولية، 

فاأنتم ل تعملون لأنف�س��كم واأنتم مطالبون بالعمل يف تناغم 

وتكامل �س��من املوؤ�س�سة التي اأ�س��بحتم تنتمون اإليها ومع 

املوؤ�س�س��ات الأخرى النظرية، من اأجل الإ�سهام يف اإ�سدار 

ت�س��ريع نوعي، م��ن �س��اأنه تلبية تطلع��ات املجتم��ع، واأنتم 

مطالبون اأي�سا بدعم الن�سق القانوين الرامي اإىل تعزيز ركائز 

دول��ة احلق والقانون، ومتتني دعائم الدولة احلديثة واملحافظة 

على ثوابتها الوطنية واملتفتحة على العامل.

اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

ما يربز من هذه النتخابات ولحظه اجلميع - ول�سك - اأن 

املعار�سة يف النتخابات الأخرية قد حافظت على مكانتها، 

واإننا باملنا�س��بة نقول اإننا مرتاحون لتواج��د الراأي املخالف 

�سمن الهيئة، وكل ما نتمناه هو اأن ت�ساهم هذه املعار�سة يف 

اإعطاء الإ�س��افة النوعية للممار�سة الدميقراطية �سمن هيئتنا 

وترثي الأداء الربملاين والت�سريعي فيها.

اأخواتي، اإخواين،

اأنتم مطالبون، »دون الن�س��الخ« من األوانكم ال�سيا�سية، 

اأقول مطالبون مبراعاة م�س��لحة الهيئة والأخذ بعني العتبار 

امل�سلحة العليا للبالد.

ر به اجلميع يف هذه املنا�س��بة هو  الأمر الذي يجب اأن اأذِكّ

اأن حجم اأدائنا الت�س��ريعي م�س��تقباًل �سيزداد، و�سالحياتنا 

الت�سريعية �سوف تتو�سع وفًقا لالأحكام اجلديدة التي �سياأتي 

بها الد�س��تور اجلديد، وهذا يحتم بالطبع علينا ال�س��تعداد 

من الآن لنكون يف م�ستوى امل�سوؤولية، واأن نعمل بالتن�سيق 

مع موؤ�س�س��ات اجلمهورية الأخرى وخا�سة الت�سريعية منها، 

لأن املهمة لي�ست �سهلة ولكنها لي�ست م�ستحيلة.

اإنتخابكم ياأتي متزامنا مع ظرف خا�س ومرحلة جد �سعبة 

اقت�س��ادًيا كما اأ�س��لفت الذكر، الأمر ال��ذي يجعل دوركم 

�س��من الهيئة جد هام وجد �س��عب يف نف�س الوقت، فاأنتم 

مطالبون مبراعاة ان�سغالت املواطن والدفاع عنها، والتجاوب 

معه��ا، ولكنكم مطالبون اأي�ًس��ا مبراعاة الو�س��عية اخلا�س��ة 

بالبالد يف ظل الأو�س��اع القت�سادية الدولية ال�ساغطة، من 

خالل اقرتاح �س��يغ حل��ول للم�س��اكل املطروحة لتجنيب 
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البالد تبعات �سدمات الأزمة العاملية املوجعة.

اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

الأم��ر الذي يج��ب اأن نذّكر بع�س��نا البع�س ب��ه هو اأن 

م�س��روع املراجع��ة الد�س��تورية وبال�س��يغة التي �س��تعر�س 

علينا ياأتي يف الواقع تتويًجا مل�س��ار طويل من امل�ساورات مع 

الفاعلني ال�سيا�سيني واخلرباء، مببادرة واإ�سراف فخامة رئي�س 

اجلمهوري��ة، وهو يحم��ل يف طياته ممي��زات التغيري املرحلي 

 عنها من قبل الأغلبية يف الو�س��ول باجلزائر 
ّ

والإرادة املع��رب

حتت قيادة ال�س��يد الرئي�س، اإىل اأح�س��ن ما ت�س��عى الدول 

الأخرى اإىل بلوغه، عرب حتقيق م�س��احات اأو�س��ع يف ميدان 

احلريات الفردية واجلماعية.

اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

ب��ودي واأنا اأخاطبكم، اأن اأقول لكم اإنه خالل م�س��ريتي 

ا مهًما يكاد 
ً
الربملانية، وعرب التجربة املكت�س��بة، اأدرك��ت اأمر

يكون حجر الزاوية يف ممار�س��ة العم��ل الربملاين، ومفاده اأن 

احلقيقة لي�ست احتكاًرا ل�سخ�س بعينه.

يف ه��ذه القاع��ة كل واحد مّن��ا يحمل حقيقت��ه، ولكن 

التحاور بذكاء مقرونًا بف�س��ائل الت�سامح هي الف�سيلة التي 

حُتّول احلقائق الفردية اإىل م�سعى جماعي يعود بالفائدة على 

املجموعة.

واحلقيقة الأخرى هي اأن جمل�س الأمة ُيعترب ف�ساًء وا�سًعا 

للحكمة ومكانا مف�س��ال للح��وار والنقا�س الهادئ، جمل�س 

الأمة هو يف الواقع مدر�سة كبرية وف�ساًء للممار�سة ال�سيا�سية 

والدميقراطية.

هذه املوا�س��فات هي التي تدفعن��ا اإىل العتزاز بالنتماء 

اإليه وتدعونا لنكون �سًدا منيًعا يقف يف وجه كافة ال�سروخات 

والنزلقات املحتملة.

ويف اخلال�س��ة اأقول اإن هذه ال��دار الكبرية )دار جمل�س 

الأمة( هي دار احلكمة والر�سانة فلن�ستفد منها ولنعطها من 

نها من الرتقاء اإىل امل�ستويات  ر�سيد جتربتنا املكت�سبة ما ميِكّ

العليا.

ولنكن جديرين بال�س��رف الذي نلن��اه من اجلهات التي 

فو�ستنا بتمثيلها يف هذا ال�سرح الد�ستوري الهام.

 اأيتها ال�سيدات، اأيها ال�سادة،

اأعل��م اأن هناك م��ن يعتقد وه��و ي�س��تمع اإيل، يعتقد اأن 

كلمت��ي فيها م��ا يحمل معاين مقدم الدرو���س، والواقع هو 

غري ذل��ك متاًما، فاأنا واحد منك��م، خاطبتكم بقلب مفتوح، 

حدثتكم من منطلق جتربتي ال�سخ�س��ية �س��من هذه الدار 

الكبريرة، ويف الربملان ب�سفة عامة.

اأخذت حريتي يف خماطبتكم لأن عدًدا كبرًيا من بينكم 

يخو�س التجربة الربملانية لأول مرة، فاأرجو اأن حتملوا كالمي 

على هذا الأ�سا�س ل غري.

ويف الأخ��ري ب��ودي اأن اأج��دد �س��كري لك��م، زميالتي 

زمالئ��ي، على الثقة الت��ي منحتموين اإياه��ا واأطلب منكم 

ي بيد امل�ساعدة من اأجل تاأدية هذه املهمة النبيلة  كذلك َمِدّ

والثقيلة بنف�س الوقت، التي اأ�س��ندمتوها يل مبا يخدم هيئتنا 

وميك��ن بالدنا من اأن ترتقي اإىل م�س��تويات اأف�س��ل ولكي 

ا ينعم باخلري والرفاه.
ً
تكون با�ستمرار بلًدا اآمًنا م�ستقر

ل��ن اأنهي كالم��ي دون اأن اأتوجه اإىل زمالئ��ي: الرئي�س 

املوؤقت �س��الح قوجيل وزميليه الأ�سغر �سًنا، الذين باقتدار 

�سريوا اجلل�سة اخلا�سة بانتخابي كرئي�س للهيئة فلهم ال�سكر 

والتقدير والعرفان، ولن اأن�س��ى توجيه ال�سكر لل�سيد الوزير 

املكل��ف بالعالق��ات مع الربمل��ان، ال��ذي واإن كان جدول 

اأعمالن��ا ل يعني الهيئة التنفيذية اإّل اأن��ه اأبى اإل اأن يكون 

معنا وي�ساطرنا ويتابع هذه اجلل�سة امل�سهودة. 

ويف الأخري اأختتم كالمي بالقول : »وقل اعملوا ف�سريى 

اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون« �سدق اهلل العظيم، وال�سالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

)ت�شفيق(

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا، الآن وقد اأجنزنا � بالتاأكيد � حمطة، 

اأو واحدة من حمطات عملنا الأوىل، ولزالت اأ�س��غال كثرية 

تنتظرن��ا يف الأيام القادمة، واأنت��م جئتم من وليات خمتلفة، 

واأغلبكم ل يعرف الواحد والآخر، فارتاأينا اأن نعطي اأنف�س��نا 

بع���س الوقت لكي منك��ن العائالت ال�سيا�س��ية من ترتيب 

�س��وؤون البيت، وباملنا�س��بة فقد اأبلغتني القيادات احلزبية اأن 

روؤ�ساء املجموعات الربملانية هم:

- ال�س��يد عبد املجيد بوزريبة، رئي�سا للمجموعة الربملانية 

حلزب التجمع الوطني الدميقراطي؛

- ال�س��يد حمم��د زوبريي، رئي�س��ا للمجموع��ة الربملانية 

حلزب جبهة التحرير الوطني؛

- ال�س��يد الها�س��مي جيار؛ رئي�س��ا للمجموعة الربملانية 

للثلث الرئا�سي.
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و�س��وف نكون على ات�س��ال لتحديد مواعيد اجلل�س��ات 

القادمة، و�سوف تبلغون بذلك يف حينه.

�سكرا للجميع، واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة

والدقيقة الأربعن �شباحا
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ــص: ب�س��م اهلل الرحمن الرحيم وال�س��الة  ــد الرئي� ال�شي

وال�س��الم على اأ�س��رف املر�س��لني؛ اجلل�س��ة مفتوحة، اأهال 

و�سهال بكم مرة اأخرى يف جمل�س  الأمة.

يف احلقيقة، بعد تن�سيب املجل�س وانتخاب رئي�س الهيئة، 

قررنا اأن مننح العائالت ال�سيا�سية بع�س الوقت، لكي ترتب 

اأمور البيت، �سواء برت�سيح اأع�ساء املكتب اأو اأع�ساء اللجان 

اأو املجموعات الربملانية.

يف احلقيقة روؤ�ساء املجموعات الربملانية، كنا قد اأعلنا عن 

اأ�س��مائهم وهناأناه��م يومها؛ اأّما الآن وبعد امل�س��اورات التي 

بدت للبع�س طويلة، ولك��ن املهم اأن الإخوان باملجموعات 

الربملاني��ة قد كثف��وا الت�س��الت فيم��ا بينهم، وت�س��اوروا 

وتو�سلوا اإىل نتيجة، اأهنئكم على اجلهد الذي بذلتموه، من 

اأجل التوافق واخلروج ب�س��يغة ر�سيت عنها كافة الأطراف، 

ف�سكرا لكم.

لق��د وردت اإيل مرا�س��الت م��ن املجموع��ات الربملانية، 

تفي��دين علما باأنه��ا اهتدت اإىل اقرتاح واح��د اأو اثنني من 

اأع�س��ائها لع�سوية مكتب املجل�س، ويف هذه اجلل�سة، �سوف 

نعمل على امل�سادقة على القائمة الإ�سمية لت�سكيلة مكتب 

جمل�سنا، منكنكم من التعرف عليهم، واإن كان اجلميع يعرف 

هذا، وبعد نيل ثقتكم �س��وف نرفع اجلل�س��ة وندعو املكتب 

اجلديد لكي يجتمع ويقوم ال�سيدة وال�سادة اأع�ساء املكتب 

بتن�سيب اللجان ثم نن�سرف اإىل الأ�سغال التي تنتظرنا.

ذلكم جدول اأ�س��غالنا لهذه اجلل�س��ة، وكم��ا قلت لكم، 

القائمة الإ�س��مية التي و�سلتنا مرا�سالت ب�س��اأنها �سيتلوها 

ال�س��يد مدير اجلل�سة على م�س��امعكم، وبعدها نطلب منكم 

حتديد املوقف من هذا اخليار، تف�سل ال�سيد مدير اجلل�سة.

ــة، مدير اجلل�شة: �س��كرا �س��يدي  ــد بارك ــد حمم ال�شي

الرئي�س.

بعد اإذنكم، �س��يدي الرئي���س، اإليكم القائمة الإ�س��مية 

لنواب رئي�س جمل�س الأمة:

اإن املجموع��ة الربملاني��ة للثل��ث الرئا�س��ي )املعين��ني(، 

اقرتحت للع�سوية �سمن مكتب جمل�س الأمة كال من:

- ال�سيد جمال ولد عبا�س،

- وال�سيدة فوزية بن بادي�س.

اأما املجموعة الربملاني��ة حلزب جبهة التحرير الوطني فقد 

اقرتحت كال من:

 - ال�سيد عبد املجيد طقي�س،

 - ال�سيد عبد القادر زوبريي.

يف ح��ني اأن املجموع��ة الربملانية حل��زب التجمع الوطني 

الدميقراطي اقرتحت:

- ال�سيد يو�سف بوتخيل.

 �سكرا �سيدي الرئي�س.

ــص: �س��كرا؛ الآن وقد ا�س��تمعتم اإىل قائمة  ــد الرئي� ال�شي

الأ�س��ماء، اأعر�س عليكم القائمة ال�س��مية لأع�ساء مكتب 

جمل���س الأم��ة، املقرتحني من قب��ل جمموعاته��م الربملانية 

للم�سادقة:

حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شابعة ع�شرة

املنعقدة يوم الأحد 21 ربيع الثاين 1437

املوافق 31 جانفي 2016

الرئا�شة: ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة اخلام�شة والثالثن �شباحا



13

الدورة اخلريفية  2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 9

الأحد 21 ربيع الثاين  1437                                         املوافق 31 جانفي  2016

الرجاء من امل�سوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم ...... �سكرا.

الرجاء من امل�سوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم ....... �سكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ........... �سكرا.

اأظن اأن الإجماع حا�سل على القائمة الإ�سمية لت�سكيلة 

مكتب املجل�س، واأهنيء اأع�س��اءها على هذه الثقة، واأطلب 

منهم اللتحاق باملن�س��ة لكي يتعرف عليهم زمالوؤهم، ورمبا 

لكي نلقي بع�س الكلمات اخلا�سة بهذه املنا�سبة، تف�سلوا.

)التحاق ال�شيدة وال�شادة اأع�شاء مكتب املجل�ص 

املنتخبن، باأماكنهم اإىل جانب الرئي�ص باملن�شة(

ال�شيد الرئي�ص: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س الأمة،

هنيئا لنا بهذه الأج��واء التي تنّم حًقا عن تكري�س فعلي 

لأع��راف وتقاليد الت��داول على امل�س��وؤوليات داخل بيت 

جمل�س الأمة.

وهنيًئا لك��م، زميلت��ي، زمالئي اأع�س��اء مكتب جمل�س 

الأمة اجلدد، على نيلكم ثقة زمالئكم يف الهيئة لتكونوا اإىل 

جانبي يف خدمة الهيئة وخدمة اأع�سائها.

الزميالت والزمالء الأفا�سل،

لق��د اأنهينا � واحلمد هلل � اآخر حمط��ات عملنا التنظيمي 

ل�س��وؤون الهيئة، واأعني به : توزيع منا�سب امل�سوؤولية �سمن 

اأجهزة وهياكل املجل�س، بح�سب التمثيل العددي والن�سبي 

لكل عائلة �سيا�سية، وكذا توزيع ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء 

على اللجان الت�س��ع )09( الدائمة، الذي �سيتّم بعد قليل، 

ومن ثمة ال�س��روع مبا�س��رة يف عملية التن�س��يب الر�س��مي 

��ب جميع اأجه��زة وهياكل املجل�س، فاإن  لها، اأقول، وقد ُن�سّ

 الإ�س��ادة بروح امل�س��وؤولية التي طبعت، 
ّ

املوقف يحتم علي

بل ب�س��مت عملية توزيع املهام يف جميع مراحلها، يف كامل 

ال�سفافية والدميقراطية. 

الواجب يقت�س��ي مني تثم��ني املنهج الت�س��اوري الذي 

تبنته العائالت ال�سيا�س��ية، كم�س��لك للتو�س��ل اإىل توافق 

يعزز الن�س��جام �س��من الهيئة ويع��زز روح الفريق الواحد 

الذي يعد »عالمة م�سجلة« يف ر�سيد جتربة جمل�س الأمة.

زميالتي، زمالئي،

 اأن اأقول لكم باأّن خما�س التو�سل اإىل 
ّ

احلقيقة تفر�س علي

ا طبيعيا عادًيا 
ً
هذا التوافق اأخذ بع�س الوقت، وهذا يعد اأمر

يف حي��اة هيئة ت��كاد تكتمل تركيبتها، اإذا كان هذا ن�س��ف 

فقد اأتى الن�س��ف الآخر، ومبجيء هذا الن�سف الآخر ميكن 

القول الآن باأن بنية الهيئة قد اكتملت، ولكن ما ي�ستوجب 

تهنئة اأنف�سنا عليه فيها، هو تو�سل الأطراف املعنية اإىل اتفاق 

مت فيه تغليب امل�س��لحة العليا للدولة والوط��ن، مما رفع عاليا 

�س��قف اللتزام الذي حتلت به املجموعات الربملانية خالل 

كاف��ة مراحل عملية الت�س��اور حول توزيع امله��ام يف اأجهزة 

وهي��اكل املجل�س، وهذه النتيجة ت��وؤدي اإىل القول اإّن تعّدد 

الألوان ال�سيا�سية يف جمل�سنا ُيعّد عالمٌة م�سيئة يف م�سريتنا 

ال�سيا�سية والدميقراطية �سمن الهيئة.

كم��ا اأن تن��وع الألوان ال�سيا�س��ية �س��من جمل�س��نا، هو 

بالوق��ت ذاته راف��د للتعددية واإ�س��اءة مرج��وة لرتاكمات 

املمار�سة الدميقراطية يف بالدنا.

فلنعم��ل من اأج��ل اأن يكون جمل�س الأم��ة هيئة داعمة 

لالإ�س��الحات املوؤ�س�س��اتية، ع��رب خارط��ة طريق م��ن اأبرز 

عناوينها : املبادرة، النفتاح على املحيط ومالم�سة تطلعات 

املواطنات واملواطنني والقبول باآراء بع�سنا البع�س.

اإن جمل���س الأم��ة، هذا الف�س��اء الد�س��توري احلا�س��ن 

لن�س��غالت وتطلعات الأم��ة، ينبغي اأن يتكر�س كف�س��اء 

مِلَاأْ�َس�َسِة طموحاتنا الكبرية، يف الرتقاء باجلزائر اإىل غٍد واعٍد 

م�سرق.

اإن تغيري ال�سورة النمطية للعمل الربملاين ككل، ولعمل 

جمل�س الأمة ب�س��كل خا�س، يجب اأن يواكب ما �س��ُتثمره 

تدابري الد�س��تور القادم، ولنكن »بيت اجلزائر الكبري« بيت 

جمل�س الأمة، الذي يعك�س بكل �س��فافية حالنا واإ�س��رارنا 

 ُقدًما اإىل الأمام دعًما للتنمية يف جميع جمالتها.
ّ

على املُ�سي

زميالتي، زمالئي،

اإنكم حتظون يف م�س��تهل هذه الفرتة الت�س��ريعية، ب�سرف 

تد�سني حمطة تاريخية هامة يف تاريخ بالدنا؛ وعليه،  فلتكن 

اإ�سهاماتكم واأعمالكم داخل الهيئة اأوىل موؤ�سرات الرتقاء 

بالعم��ل الربملاين، وليكن التنوع والتع��دد املوجود حمركا 

حقيقي��ا للتغيري الذي يف�س��ي اإىل النجاع��ة، وليخرج كل 

واحدة وواحد مّنا من �سيق جلباب النتماء احلزبي وعباءة 

النتم��اء املناطقي اإىل �س�س��اعة  »الربنو�س اجلزائري« الذي 

ميل��ك، بالرغم م��ن تعدد األوانه، بح�س��ب منطق��ة ِحياكته، 

كّل املوا�س��فات اجلامعة لالنتماء للوط��ن الواحد، النتماء 

للجزائر.
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وختام��ا، اأخوات��ي اإخواين، م�س��وؤويل هي��اكل املجل�س، 

اأجدد لكم، اأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن ال�سيدات وال�سادة 

اأع�س��اء الهيئة املوقرة �س��ادق تهانينا ومتنياتنا لكم بالنجاح 

يف خدم��ة الهيئ��ة، والتهنئ��ة مو�س��ولة اأي�س��ا اإىل اأع�س��اء 

مكاتب اللجان الدائم��ة للمجل�س واملراقب الربملاين؛ وهنا 

يهمن��ي اإع��ادة التذكري ب��اأن اأجهزة وهي��اكل املجل�س هي 

هيئ��ات جلميع اأع�س��اء املجل�س، ومن هذا املنظور اأح�س��ب 

اأن عماًل كبرًيا ينتظرنا �س��واء تعلق الأمر بالدرا�س��ة املعمقة 

وامل�ستفي�سة للن�سو�س القانونية املحالة على املجل�س اأو من 

خالل ممار�س��تنا لدورنا الرقابي عل��ى عمل احلكومة، اأو من 

خالل ال�س��تمرارية يف توا�س��ل الهيئة وتفاعلها مع املحيط 

بنجاعة اأكرب، من خالل الزيارات امليدانية التي �س��نربجمها 

بالتن�سيق مع الهيئة التنفيذية م�ستقباًل.

هذا وبعد رفع هذه اجلل�سة اإليكم بع�س املعلومات اخلا�سة 

ب�سري اأعمالنا:

فبعدما مت انتخاب الزميلة والزمالء اأع�ساء املكتب، حان 

وقت تن�س��يب اللجان، ولذلك، �س��يجتمع املكتب مبا�سرة 

بعد رفع اجلل�س��ة، لكي يتم تن�س��يبه ر�س��ميا ويوزع اأع�ساء 

املكت��ب على خمتلف اللج��ان، ليقوموا بتن�س��يب اللجان 

وانتخاب مكاتبها.

تلك��م هي الربجم��ة املقرتحة، واأدعو ال�س��يدة وال�س��ادة 

اأع�ساء املكتب، لكي نلتقي يف القاعة املخ�س�سة لالجتماع، 

�سكرا لكم واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة اخلم�شن �شباحا
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ــص: ب�س��م اهلل الرحمن الرحيم، وال�س��الة  ــد الرئي� ال�شي

وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

للجمي��ع اأق��ول اأهال و�س��هال، وللجدد منه��م اأقول اأهال 

و�سهال ومرحبا.

بودي يف البداية اأن اأحيط ال�س��يدات وال�س��ادة اأع�س��اء 

املجل���س علم��ا ب��اأن ال�س��يد رئي���س اجلمهوري��ة � يف اإطار 

ال�سالحيات املخولة له د�ستوريا، ل�سيما املادة )101( منه �  قد 

ع��ني ثمانية اأع�س��اء جدد يف جمل�س الأم��ة، بعنوان الثلث 

الرئا�س��ي؛ وذلك ا�ستكمال لقائمة اأع�س��اء هذه املجموعة 

الربملانية.

وبن��اء عليه، يتع��ني علينا الي��وم يف هذه اجلل�س��ة اإثبات 

ع�سويتهم، والتعرف عليهم.

وبناء على ذلك، فقد اأحلنا قرار ال�سيد رئي�س اجلمهورية، 

على جلنة ال�س��وؤون القانوني��ة والإدارية وحقوق الإن�س��ان، 

وذل��ك عمال باأحكام املادة )104( من الد�س��تور واملادتني 

)4( و)17( من النظام الداخلي ملجل�س الأمة.

وتبعا لذلك، تكفل��ت جلنة ال�س��وؤون القانونية والإدارية 

وحقوق الإن�س��ان � هذه ال�س��بيحة � بدرا�سة ملفات هوؤلء 

الأع�ساء، واأعدت تقريرا يف املو�سوع.

وم��ن دون اإطال��ة، اأحي��ل الكلمة اإىل ال�س��يد مقرر جلنة 

ال�سوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�سان، لتالوة التقرير 

الذي اأعدته اللجنة يف املو�سوع، الكلمة لك.

ال�شيد مقرر جلنة ال�شوؤون القانونية والإدارية: ب�س��م اهلل 

الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�س الأمة املوقر،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�س��رفني اأن اأعر�س عليكم فيمايلي التقرير الذي اأعدته 

جلنة ال�س��وؤون القانونية والإدارية  وحقوق الإن�سان، ملجل�س 

الأمة، حول اإثبات ع�س��وية اأع�ساء معينني جدد يف جمل�س 

الأمة.

فبن��اء على اإحالة ال�س��يد عبد القادر بن �س��الح، رئي�س 

جمل�س الأمة، املوؤرخة يف 1 فيفري 2016، حتت رقم 01/16 

الدي��وان، عل��ى جلنة ال�س��وؤون القانوني��ة والإدارية وحقوق 

الإن�سان، ملجل�س الأمة، واملت�سمنة قرار فخامة ال�سيد رئي�س 

اجلمهورية، املت�س��من تعي��ني ثمانية )8( اأع�س��اء جدد يف 

جمل�س الأمة بعنوان الثلث الرئا�سي، وذلك بناء على املادة 

)101( فقرة 3 من الد�ستور، ق�سد اإثبات ع�سويتهم.

وطبقا لأح��كام النظام الداخلي ملجل���س الأمة، املعدل 

واملتم��م، ول�س��يما امل��واد )4 و5 و17 و33( الفق��رة 2 منه 

عق��دت اللجن��ة اجتماعا مبقر املجل�س، �س��باح يوم الإثنني       

رئي�س  �س��ريط،  الأمني  ال�س��يد  برئا�س��ة   ،2016 فيفري   1
اللجنة، ق�س��د درا�س��ة ملفات اإثبات ع�سوية املعينني اجلدد 

بعنوان الثلث الرئا�سي.

وبعد تالوة ال�س��يد رئي�س اللجنة، على م�س��امع الأع�ساء 

الن�س الكامل لالإحالة املذكورة اأعاله، والإ�س��ارة يف الوقت 

نف�سه اإىل الأ�سانيد القانونية املتعلقة باملو�سوع، ول�سيما املادة 

)101( و)104( من الد�ستور، وكذا اأحكام بع�س مواد النظام 

الداخلي ملجل�س الأمة املعدل واملتمم، ذات العالقة.

حم�شر اجلل�شة العلنية الثامنة ع�شرة

املنعقدة يوم الإثنن 22 ربيع الثاين 1437

املوافق 1 فيفري 2016

الرئا�شة: ال�سيد عبد القادر بن �سالح، رئي�س جمل�س الأمة.

اإفتتحت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة 

والدقيقة اخلام�شة �شباحا
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وبن��اء على ذل��ك، تاأكدت اللجنة من �س��حة ع�س��وية 

ال�سيدات وال�س��ادة املعينني بعنوان الثلث الرئا�سي، الآتية 

اأ�سماوؤهم، اأع�ساء جددا يف جمل�س الأمة على فئتني:

الفئة الأوىل وهم املعينون لعهدة ثالث )3( �سنوات وهما:

- ال�سيد بو�سحابة ر�سيد،

- وال�سيد الواد حممد.

ثانيا: املعينون لعهدة �ست )6( �سنوات وهم:

- ال�سيدة براهيمي ليلى،

- ال�سيد بوزيان اأحمد،

- ال�سيد �سريف ميلود،

- ال�سيد حمارنية حممد طيب،

- ال�سيد اأولغيت اأحمد،

- ال�سيدة ويزة اإيغيل اأحريز.

وبذل��ك تك��ون اللجنة ق��د وافقت على اإثبات ع�س��وية 

ال�س��يدات وال�سادة املذكورة اأ�س��ماوؤهم، اأع�ساء يف جمل�س 

الأمة.

ذلكم، �س��يدي رئي�س جمل�س الأم��ة املحرتم، زميالتي، 

زمالئي، هو تقرير جلنة ال�س��وؤون القانونية والإدارية وحقوق 

الإن�س��ان، حول اإثبات ع�سوية الأع�ساء املعينني اجلدد، يف 

جمل�س الأمة، الذي تعر�سه عليكم للم�سادقة، و�سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �سكرا لل�سيد املقرر.

الآن وقد ا�س��تمعتم اإىل م�س��مون التقرير ال��ذي اأعدته 

اللجنة املخت�سة، اأعر�سه عليكم للت�سويت:

فالرجاء من امل�سوتني بنعم، اأن يرفعوا اأيديهم ....  �سكرا.

الرجاء من امل�سوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم......... �سكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم ............ �سكرا.

ال�شيد الرئي�ص: اإذن الإجماع حا�سل كما هو ظاهر، حول 

دعم التقرير؛ وعليه اأعترب باأن ال�سيدتني وال�سادة الذين تليت 

اأ�س��ماوؤهم قد اأ�س��بحوا اأع�س��اء كاملي الع�سوية يف جمل�س 

الأمة، فمرحبا بهم وهنيئا لهم.

�ست�س��توؤنف اأ�س��غالنا غدا � اإن �س��اء اهلل � للم�ساركة يف 

اأ�س��غال اختتام هذه الدورة، وبودي فقط اأن اأقول باأننا غدا 

�س��وف نختتم اأ�س��غال هذه الدورة، وبعد غد �سوف ندخل 

اأو نفتت��ح دورة الربملان املجتمع بغرفتي��ه معا، مع التاأكيد اأن 

يوم الأربعاء �سيكون خم�س�سا للجنة امل�سرتكة امل�سكلة من 

مكتبي غرفتي املجل�س��ني، التي �ست�س��ع النظ��ام الداخلي 

والربجمة اخلا�س��ة بانعقاد الربمل��ان بغرفتيه املجتمعتني معا، 

�سكرا لكم جميعا؛ واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة 

والدقيقة الرابعة ع�شرة �شباحا
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