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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.

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الربملان بغرفتيه،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو ال�صحافة الوطنية والأجنبية،

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بناء على مبادرة فخامة رئي�س اجلمهورية لتعديل الد�صتور، 

وفقا لأحكام املادة 176 منه، وبناء على املر�صوم الرئا�صي  رقم 

16 � 46، املوؤرخ يف 20 ربيع الثاين عام 1437 املوافق 30 يناير 
�صنة 2016، املت�صمن ا�صتدعاء الربملان املنعقد بغرفتيه؛ وطبقا 

لأحكام املادتني 98 و99 من القانون الع�صوي رقم 99 � 02، 

ال��ذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهم��ا وبني احلكومة؛ 

ومتا�صيا مع الرتتيبات الربملاني��ة املعمول بها، اأعلن ر�صميا عن 

افتتاح اأ�صغال الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.

مرا�سيم الفتتاح: 

   •  تالوة �صورة الفاحتة؛

   •  عزف الن�صيد الوطني.

)ت�سفيق(

ال�سي��د الرئي���ص:  بناء عل��ى اأحكام امل��ادة الثانية )02( 

م��ن املر�صوم الرئا�صي املت�صمن ا�صتدع��اء الربملان لالنعقاد، 

ف��اإن جدول اأعمالنا يت�صمن تقدمي م�صروع القانون املت�صمن 

التعدي��ل الد�صتوري والت�صويت عليه، يف اإطار اأحكام املادة 

الد�صتور. من   176
وعليه، ومتا�صيا مع الرتتيبات املن�صو�س عليها يف الد�صتور، 

ويف املمار�ص��ة الربملانية، فاإن مراحل �ص��ر اأ�صغالنا، �صتكون 

كالتايل:

- تقدمي م�ص��روع النظام الداخلي ل�صر الربملان من طرف 

ال�صيدة مقررة اللجنة الربملانية امل�صرتكة.

- عر�س م�ص��روع النظام الداخلي للربملان للم�صاقة عليه 

باأغلبية الأ�صوات املعرب عنها.

الربملان

املنعقد بغرفتيه املجتمعتن معا

)ق�سر الأمم � نادي ال�سنوبر � اجلزائر العا�سمة(

حم�سر اجلل�سة العلنية 

املنعقدة يوم الأحد 28 ربيع الثاين 1437

املوافق 7 فيفري 2016

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س الربملان، بح�صور ال�صيد حممد العربي ولد خليفة، رئي�س املجل�س ال�صعبي 

الوطني.

متثيل احلكومة:

- ال�صيد عبد املالك �صالل، الوزير الأول، والطاقم احلكومي.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة اخلام�سة �سباحا
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- اإحال��ة الكلمة اإىل ال�صيد الوزي��ر الأول لتقدمي م�صروع 

القانون املت�صمن التعديل الد�صتوري.

- اإحالة الكلمة اإىل روؤ�صاء املجموعات الربملانية يف غدفتي 

البدملان يف حدود ع�صر )10( دقائق لكل رئي�س جمموعة.

- اإيق��اف اجلل�ص��ة مل��دة ن�ص��ف �صاعة، لتمك��ني اللجنة 

الربملانية امل�صرتكة من الجتماع.

- اإ�صتئن��اف الأ�صغ��ال، وذلك باأن يت��م ال�صتماع اإىل 

تقرير اللجنة الربملانية امل�صرتكة حول م�صروع هذا القانون.

- اإثر ذلك، نعر�س م�صروع القانون بكامله للت�صويت؛ ثم 

اإنه ي�صرفني باأن اأفيدكم باأنني تلقيت ر�صالة من فخامة رئي�س 

اجلمهورية، موجهة للربملان بعد اإجراء عملية الت�صويت.

- واأخرا، مرا�صيم اختتام اأ�صغال الربملان.

تلك��م هي املراح��ل التي �صوف نقوم به��ا؛ وعليه، وطبقا 

لأحكام امل��ادة 100 من القانون الع�ص��وي  رقم 99 - 02، 

الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 

اأحيل الكلمة اإىل ال�صي��دة مقررة اللجنة الربملانية امل�صرتكة، 

لتق��دمي م�صروع النظ��ام الداخلي ل�صر الربمل��ان، فلتتف�صل 

م�صكورة.

)ت�سفيق(

ال�سي��دة مق��ررة اللجنة الربملاني��ة امل�سرتك��ة:  ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�ص��الم على اأ�صرف املر�صلني، 

وال�صالم على احل�صور الكرمي.

ال�صيد رئي�س الربملان،

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتبي الغرفتني،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الربملان املنعقد بغرفتيه،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم مرة اأخرى.

ي�صرفن��ي اأ�صال��ة ع��ن نف�ص��ي، ونياب��ة ع��ن زمالئ��ي 

وزميالت��ي اأع�ص��اء اللجن��ة، اأن اأعر�س عل��ى م�صامعكم 

م�ص��روع النظام الداخل��ي ل�صر الربملان املنعق��د بغرفتيه 

املجتمعتني معا.

اإن الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا:

- بناء على اأحكام الد�صتور، ل�صيما املادة 176 منه،

- بناء على املادة  100 من القانون الع�صوي رقم 99�02، 

امل��وؤرخ يف 20 ذي القع��دة ع��ام 1419 املواف��ق 8 مار���س 

�صن��ة 1999، الذي يحدد تنظيم املجل���س ال�صعبي الوطني 

وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وبني احلكومة،

-  بن��اء على املر�ص��وم الرئا�صي رقم 16����46، املوؤرخ يف       

ربي��ع الثاين ع��ام 1437 املوافق 30  يناي��ر  �صنة 2016،   20
املت�صمن ا�صتدعاء الربملان لالنعقاد بغرفتيه؛

ي�صادق على النظام الداخلي الآتي ن�صه:

امل��ادة الأوىل: يحدد هذا النظ��ام الداخلي اإجراءات 

وكيفي��ات تنظيم و�صر الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني 

مع��ا ي��وم الأح��د � اأي الي��وم �  7 فرباي��ر 2016 بق�صر  

الأمم.

املادة 2: يجتم��ع الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا، 

بن��اء على ا�صتدعاء م��ن رئي�س اجلمهوري��ة للم�صادقة على 

م�صروع القانون املت�صمن التعديل الد�صتوري.

يفتت��ح الربمل��ان اأ�صغال��ه يف التاري��خ املح��دد يف مر�صوم 

ا�صتدعائه لالنعقاد، بالفاحتة والن�صيد الوطني.

امل��ادة 3: يت��م الت�صويت على م�صروع النظ��ام الداخلي 

باأغلبية الأ�صوات املعرب عنها برفع اليد.

املادة 4: تطبيقا لأحكام املادة 100 من القانون الع�صوي 

رقم 99 - 02، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 

وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وبني احلكوم��ة ، تعد اللجنة امل�صكلة م��ن مكتبي الغرفتني 

برئا�صة اأكرب الأع�صاء �صنا، م�صروع النظام الداخلي وتقرتحه 

على الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا للم�صادقة عليه 

يف بداية اجلل�صة، بعد عر�صه من قبل مقررة اللجنة.

امل��ادة 5: تتو�ص��ع اللجنة املذكورة يف امل��ادة 4 اإىل جلنتي 

ال�صوؤون القانونية بالغرفتني واأع�صاء اآخرين، لدرا�صة م�صروع 

التعدي��ل الد�صت��وري، وذلك ح�صب القائم��ة امللحقة بهذا 

النظام الداخلي.

املادة 6: يراأ���س الربملان املنعقد بغرفتي��ه املجتمعتني معا 

رئي�س جمل�س الأمة، طبق��ا ملقت�صيات املادة 99 من القانون 

الع�صوي رقم 99 - 02، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي 

الوطن��ي وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 
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بينهما وبني احلكومة.

املادة 7: ي�صطلع رئي�س الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني 

معا على وجه اخل�صو�س مبا يلي:

- رئا�ص��ة جل�ص��ة اأو جل�ص��ات الربمل��ان املنعق��د بغرفتيه 

املجتمعتني معا وت�صيرها.

- اإ�صتدع��اء مكت��ب الربملان واللجن��ة الربملانية امل�صرتكة 

املو�صعة لالجتماع كلما اقت�صت ال�صرورة ذلك.

- ال�صهر على تطبيق النظام الداخلي و�صمان احرتامه.

- ال�صهر عل��ى �صمان الأمن والنظام الع��ام داخل قاعة 

اجلل�ص��ات، ول��ه يف �صبيل ذل��ك اأن يوجه اإن��ذارا لكل من 

يخرج عن النظام، ويتخذ اأي اإجراء منا�صب.

امل��ادة 8 : يت��وىل مكت��ب الربمل��ان املتكون م��ن مكتبي 

الغرفتني ما ياأتي:

- �صبط اجلدول الزمني للجل�صات،

- البت يف كل امل�صائل املرتبطة ب�صر اأ�صغال الربملان.

امل��ادة 9 : تتم الإجراءات الت�صريعية يف الربملان بامل�صادقة 

على م�ص��روع النظام الداخلي ل�صر اأ�صغ��ال الربملان الذي 

تقدم��ه مقررة اللجنة، ثم يعر�س معايل الوزير الأول م�صروع 

القان��ون املت�صم��ن التعدي��ل الد�صت��وري، يك��ون متبوع��ا 

بتدخالت روؤ�صاء املجموعات الربملانية من الغرفتني ملدة 10 

دقائق ل��كل رئي�س جمموعة، وبعد رف��ع اجلل�صة وا�صتئنافها 

يعر�س  تقرير اللجنة الربملانية امل�صرتكة املو�صعة حول م�صروع 

القانون املت�صمن التعديل الد�صتوري.

امل��ادة 10: يعر�س رئي�س الربملان م�ص��روع القانون املت�صمن 

التعديل الد�صتوري بكامله على اأع�صاء الربملان للت�صويت عليه.

يتم الت�صوي��ت على م�صروع القان��ون املت�صمن التعديل 

الد�صتوري برفع الأيدي.

املادة 11: ل يجوز لأي ع�صو يف الربملان اأخذ الكلمة دون 

اأن ياأذن له رئي�س اجلل�صة بذلك.

امل��ادة 12: ل ميكن لأي ع�صو يف الربملان طلب نقطة نظام 

بعد ال�صروع يف عملية الت�صويت.

املادة 13: يكون ت�صوي��ت اأع�صاء الربملان املنعقد بغرفتيه 

�صخ�صيا.

غر اأنه ميكن ع�صو الربملان عند ال�صرورة الق�صوى تفوي�س 

اأحد زمالئه للت�صويت نيابة عنه مبوجب توكيل.

ول يقب��ل الت�صوي��ت بالوكال��ة اإل يف ح��دود وكال��ة 

واح��دة )01(.

امل��ادة 14: ي�ص��ح انعق��اد جل�ص��ة الربملان بتوف��ر ن�صاب 

الأغلبية الب�صيطة من اأع�صائه.

امل��ادة 15 : يعت��رب م�ص��روع القان��ون املت�صم��ن التعديل 

الد�صتوري م�صادقا عليه اإذا اأحرز ثالثة اأرباع )4/3( اأ�صوات 

اأع�صاء الربملان املنعقد بغرفتيه.

امل��ادة 16: طبق��ا لأحكام املادة 116 م��ن الد�صتور ، يتم 

اإعداد حم�صر كامل عن كل جل�ص��ة يعقدها الربملان وين�صر 

يف غ�صون ثالث��ني )30( يوما، على الأك��ر، املوالية لتاريخ 

اجلل�صة يف اجلريدة الر�صمية للمداولت لكل غرفة.

امل��ادة 17 : تختتم اأ�صغال الربمل��ان املنعقد بغرفتيه مبجرد 

ا�صتنفاد جدول اأعماله،  بالفاحتة والن�صيد الوطني.

ذلك��م � �صيدات��ي، �صادت��ي � م�صروع النظ��ام الداخلي 

املعرو�س عليكم للم�صادقة.

�صك��را على كرم الإ�صغاء، وال�ص��الم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

)ت�سفيق(

ال�سيد الرئي���ص:  �صكرا لك �صيدتي مقررة اللجنة؛ الآن 

وقد ا�صتمعتم اإىل م�صمون التقرير اخلا�س بالنظام الداخلي 

ل�صر اأ�صغالنا، اأعر�صه عليكم للت�صويت:

فالرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم........ �صكرا.

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

التوكيالت:

الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

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

لق��د لحظت��م جميع��ا، اأن ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء 

الربمل��ان املجتمع بغرفتي��ه معا، قد �صادق��وا بالأغلبية على 

ه��ذا التقري��ر املت�صمن النظ��ام الداخلي ل�ص��ر الربملان؛ 

ف�صكرا للجميع.

النظ��ام  م��ن   )09( التا�صع��ة  للم��ادة  طبق��ا  الآن، 

الداخل��ي، اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد الوزير الأول، ليقدم 

لن��ا م�ص��روع القان��ون املت�صم��ن التعدي��ل الد�صت��وري، 

فليتف�صل م�صكورا.

)ت�سفيق(
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ال�سّيد الوزير الأول: �صكرا؛ ب�صم اهلل الرحم���ن الرحيم 

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

ال�صيد رئي�س الربملان،

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيدات و ال�صادة اأع�صاء الربملان،

اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأن��ا جّد �صعيد، وجّد فخور بلقائي هذا معكم، مع اأخواتي 

واإخواين اأع�صاء الربملان، بنات واأبناء هذا الوطن احلبيب.

لقد كلفني فخامة ال�صيد رئي�س اجلمهورية ومنحني �صرف 

تقدمي م�صروع التعديل الد�صتوري الذي بادر به على مم�ثلي 

الأم��ة .. )ت�سفيق( .. اأع�صاء الربمل��ان املجتمع بغرفتيه طبقا 

لأحكام املادة 176 من الد�صتور.

نعم، اأخواتي، اإخواين،

لقد جاء هذا امل�صروع وفاء لاللتزام الذي تعهد به فخامته 

اأم��ام ال�صع��ب يف الذه��اب بالإ�صالح��ات ال�صيا�صية اإىل 

غايته��ا، وذلك ا�صتجابة لتطلعات �صعبنا والتحولت اجلارية 

يف العامل.

وهن��ا اأود التذكر اأن رئي�س اجلمهورية، و حر�صا منه على 

اأن مين��ح هذا امل�ص��روع طابعا توافقيا وا�صع��ا، قد اختار � كما 

تعلم��ون � مقاربة �صاملة، اأ�صا�صها ال�صت�ص��ارة الوا�صعة دون 

اإق�صاء، واإ�صراك خمتلف الفاعلني ال�صيا�صيني والجتماعيني 

واأي�صا قانونيني جزائريني ذوي كفاءات عالية.

 فقد عر�صت نتائج تلك ال�صت�صارات على رئي�س الدولة 

لإبداء راأيه ال�صامي يف م�صمونها ومدى مالءمتها مع الثوابت 

الوطني��ة واملبادئ والقي��م املوؤ�ص�صة ملجتمعن��ا، والتي جت�صد 

تاريخ��ه وح�صارته العريقة، و روؤيت��ه امل�صتقبلية القائمة على 

مبادئ  وقيم متقا�صمة بني جمموع املواطنني اجلزائريني.

 علما اأن هذه املبادئ والقيم غر قابلة للتغير ول التعديل.

ويف هذا الإطار، يطيب يل اأن اأعر�س على جمل�صكم املوقر 

فل�صفة هذا التعديل الد�صتوري، الذي يرمي اأ�صا�صا اإىل دعم 

و حماي��ة هوية �صعبنا ووحدته، وتو�صي��ع الف�صاء الد�صتوري 

حلق��وق وحريات الإن�ص��ان واملواطن، وتعمي��ق الدميقراطية 

وتوطي��د دعائم دولة القان��ون، وتعميق ا�صتقاللي��ة الق�صاء 

ووظيفة املراقبة يف بالدنا.

يتعلق ه��ذا امل�ص��روع بالديباجة والأب��واب الأربعة التي 

تهيكل د�صتورنا احلايل:

 اأول: فيما يخ��س ديباجة ال�د�صتور

 ترم��ي التعديالت املقرتحة اأ�صا�ص��ا اإىل اإدراج الديباجة 

يف الد�صت��ور لت�صب��ح مرجع��ا د�صتوريا معت��ربا يوجه عمل 

ال�صلطات العمومية، ل�صيما املجل�س ال�د�صتوري.

 اأما التعديالت الأخرى يف الديباجة فتهدف باخل�صو�س 

اإىل:

املكونات  منها  ال�قيم خا�ص��ة  و  املب��ادئ  تدعي��م   -  1
الأ�صا�صي��ة، األ وه��ي: الإ�ص��الم والعروب��ة والأمازيغ�ية، 

التي ت�ص��كل الركن الأ�صا�صي لهويتن��ا ووحدتنا الوطنية، 

والت��ي مت اإثراوؤها وترقي��ة وتطوير كل واح��دة منها، والتي 

من �صاأنها جتديد الروابط املتين��ة ل�صعبنا مع تاريخه وثقافته 

العريقة.

التحري�ر  و جبهة  الوطني  التحرير  دور جي�س  اإثراء   -  2
الوطني يف ا�صرتجاع ال�صيادة الوطنية، وال�صت�صهاد باملاأ�صاة 

الوطني��ة، كمعلم ثاب��ت ل�صعبنا �صد الن�صي��ان، من خالل 

تر�صيخ ف��صائل احلوار وال�صلم وامل�صاحلة الوطنية.

ب�صيادته  �صعبن��ا  مت�ص�ك  عل��ى  التاأكي��د جم��ددا    -  3
وا�صتقالله، وبالطابع الدميقراطي واجلمهوري لل�دولة.

ال�صلطات وا�صتقاللية  4 -  تكري�س مبادئ الف�صل بني 
العدالة ب�صفتها اأ�ص�س ال�دولة.

5 - د�صرتة ال�تداول الدميقراطي بوا�صطة انتخابات حرة 
ومنتظم��ة وترجمة ه��ذا املب��داأ يف ن�س الد�صت��ور، بتحديد 

ع��دد العهدات الرئا�صية يف امل��ادة 74 وكذا اإدراجها �صمن 

املادة 178 من بني املواد التي ل ميكن لأي تعديل د�صتوري 

امل�صا�س بها.

التاأكي��د عل��ى ترقي��ة العدالة الجتماعي��ة، وبناء   - 6
اقت�ص��اد منتج ومتنوع، قادر على التناف���س يف اإطار الت�نمية 

امل�صتدامة واحلفاظ على الب�يئة.

كقوة حية  الد�صتوري  الن���س  ال�صب��اب يف  اإدراج   -  7
يف بن��اء الب��الد، موؤهلة لرف��ع التحديات، ليك��ون امل�صتفيد 

الأ�صا�صي من ثمار التنمية، اإىل جانب الأجيال القادمة.

ال�صعبي  الوطني  الد�صتورية للجي�س  املهام  8 - تكري�س 
النابع م��ن اأعماق �صعبنا، الذي يعرتف ويعرب له عن امتنانه 

ملا قدم��ه ول يزال م��ن ت�صحيات غالية من اأج��ل امل�صالح 

العلي��ا للبالد، وكذا دفاعه عن ال�صيادة والوحدة الوطنيتني، 

وحماية الب��الد من املخاطر اخلارجي��ة، وحماية الأ�صخا�س 

واملمتلكات من اآفة الإرهاب.



7

الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتن معا           )ق�سر الأمم � نادي ال�سنوبر � اجلزائر العا�سمة(              عدد خا�ص

الأحد 28 ربيع الثاين  1437                                             املوافق 7 فيفري 2016

9 - اإعادة تاأكيد املبادئ التي توؤ�ص�س عمل الدبلوما�صية 
اجلزائرية طبقا للخيارات ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية 

والثقافي��ة الوطنية، ودورها يف انت�صار مبادئ احلرية واحرتام 

اإرادة ال�صعوب وتدعيم وجودها على ال�صاحة الدولية.

اأخواتي الف�صليات، اإخواين الأفا�صل، 

 ثانيا: فيما يتعلق باملبادئ العامة التي حتكم املجتمع اجلزائري

 ته��دف التعدي��الت املقرتح��ة يف الف�ص��ول اخلا�صة ب� 

اإىل: التوايل  الدولة” على  ال�صعب،  “اجلزائر، 
1(  دع��م الو�صع احل��ايل للغة العربية التي تبقى دوما 
اللغ��ة الر�صمية للدولة، والتي هي موؤهلة لالإ�صعاع، وتع�ميم 

ا�صتعمالها يف املج��الت العلمية والتكنولوجية، من خالل 

العمل الذي �صيقوم به املجل�س الأعلى للغة العربية، الذي 

مت اإن�صاوؤه لهذا الغر�س.

الأمازيغي��ة م�صتقبال، ب�صفتها  اللغ��ة  ترقية  2( د�ص��رتة 
مكون��ا اأ�صا�صيا لهويتنا الوطني��ة اإىل و�صع لغة ر�صمية، وكذا 

ا�شتحداث جممع مك��ون من خرباء، مهمتهم توفري �شروط 

ترقيتها اإىل هذا الو�صع الر�صمي.

3(  د�ش��رة الوقاية من الف�ش��اد و مكافحته، واإحداث 
اآلي��ات واأدوات �صت�صاع��د عل��ى اأخ�ل�ق��ة احلي��اة العامة، 

واإ�صف��اء املزي��د م��ن ال�صفافي��ة عل��ى ت�صي��ر املمتلكات 

والأموال العمومية والتقلي�س من انت�صار هذه الآفة و تدعيم 

احلكامة يف بالدنا.

4(  ت�صجي��ع الدميقراطي��ة الت�صاركي��ة عل��ى م�صت��وى 
اجلماعات املحلية.

5(  د�صرتة �صمان الدولة لال�صتعمال العقالين للموارد 
الطبيعي��ة، و احلفاظ عليها ل�صالح الأجي��ال القادمة، وكذا 

حماية الأرا�صي الفالحية والأمالك العمومية للمياه.

6(  د�ص��رتة حماية حقوق وم�صالح املواطنني القاطنني 
باخلارج و كذا حماية هويتهم.

 فيما يتعلق بحقوق وحريات املواطن، تهدف التعديالت 

املعتمدة اإىل:

�صوق  والن�صاء يف  الرج��ال  املنا�صف��ة بني  1(  د�ص��رتة 
العمل وت�صجيع ال�دولة على ترقية تويل املراأة للم�صوؤوليات 

يف الهيئ��ات والإدارات العمومي��ة وك��ذا عل��ى م�صت��وى 

املوؤ�ص�صات.

2(  دعم احرتام الكرامة الإن�صانية مبعاقبة املعاملة القا�صية 
الالاإن�صانية اأو املهي�نة.

3(  د�صرتة حرية ممار�صة املعتقد و�صمانه، يف ظل احرتام 
القانون، وهذا اأمر مهم لأنه يهدف اإىل تعميق ثقافة الت�صامح، 

كمب��داإ اإ�صالم��ي اأ�صيل، وتعزي��ز روح التعاي���س ال�صلمي 

الأخ��وي بني خمتلف الديانات، وبع��ث احلركية احل�صارية 

يف حوار الثقافات.

4(  تكري�س احلريات الأكادميية وحرية البحث العلمي، 
يف اإط��ار القانون، وك��ذا ترق�ية وتثم��ني البحث العلمي يف 

خدمة التنمية امل�صتدامة.

القانون. اإطار  يف  �صلميا  التظاهر  حرية  د�صرتة    )5
الب�صرية  وال�صمعية  املكتوبة  ال�صحافة  د�صرتة حرية    )6
وعل��ى �صب��كات التوا�ص��ل الجتماعي، يف ظ��ل احرتام 

كرام��ة وحرية الغر وحقوقه��م، والمتناع ع��ن اأي �صكل 

م��ن اأ�ص��كال الرقابة امل�صبق��ة، وكذا حرية ن�ص��ر املعلومات 

والأف��كار والآراء، يف ظل احرتام الثواب��ت والقيم الدينية 

والثقافية لالأمة اجلزائرية.

كذلك � اأخواتي، اإخواين ال�صحافيني � ل تعاقب جنحة 

ال�صحافة بعقوبة �صالبة للحرية.

 د�صرتة احل��ق يف احل�صول على املعلوم��ات واملعطيات 

و�صمان نقله��ا، مع احرتام احلياة اخلا�ص��ة وحقوق الغر، 

وامل�صال��ح امل�صروع��ة للموؤ�ص�ص��ات ومقت�صي��ات الأم��ن 

الوطني.

الأحزاب  َوحريات  بحقوق  الد�صتوري  الع��رتاف    )7
املعتمدة، دون متييز.

8(  د�ص��رتة ال�صمان��ات ال�صروري��ة ملحاكم��ة من�صفة، 
ووجوب اإع��الم ال�صخ�س املوقوف للنظر بحقه يف الت�صال 

مبح��ام، وا�صتثنائية احلب���س املوؤقت، ومعاقب��ة وقائع واأفعال 

احلب�س التع�صفي.

كل هذه حق��وق و�صمان��ات د�صتورية م��ن �صاأنها تقوية 

حقوق الدفاع ودعم دولة القانون.

9(  د�ص��رتة حقوق يف فائ��دة فئات اجتماعية حمرومة 
و�صعيف��ة اأو ذات احتياجات خا�صة، مبا يوافق قيم جمتمعنا 

يف الت�صامن وامل�صاواة.

حيث جاء تكري�صها لتاأكي��د الطابع الجتماعي لل�دولة 

اجلزائري��ة وتفعيل التفاقيات الدولي��ة التي �صادقت عليها 

اجلزائر.

لت��ويل  احل�شري��ة  اجلن�شي��ة  اإلزامي��ة  اإح��داث    )10
امل�صوؤوليات ال�صامية اجل��د احل�صا�صة يف الدولة والوظائف 
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املقبل��ة،  القليل��ة  ال�صه��ور  يف  ال�صيا�صية..)ت�سفي��ق(.. 

اإذا �صادقت��م عل��ى م�صروع ه��ذا القانون، وذل��ك بالنظر 

خل�صو�صي��ة وح�صا�صية تلك املنا�صب التي �صوف يحددها 

القانون ح�صريا.

 فيم��ا يتعلق بالواجبات، من امله��م اإب�راز وجوب الت�زام 

املواطن بالدفاع عن وحدة �صعبه وحمايتها.

 ترم��ي كل ه��ذه احلقوق والواجب��ات اإىل دع��م اأ�ص�س 

الدميقراطي��ة وروح الت�صام��ن، وت�قاليد التع��اون والتكافل 

وذل��ك طبقا للتعاليم الإ�صالمية والتفاقيات التي �صادقت 

عليها بالدنا.

 ثالثا: فيما يتعلق بتنظيم ال�صلطات

 ترم��ي التع�دي��الت يف ه��ذا الإط��ار، م��ع الحرتام 

اإىل  التام للتوازن��ات الأ�صا�صية لل�صلط��ات واملوؤ�ص�صات، 

جع��ل نظامن��ا ال�صيا�صي اأك��ر ان�صجام��ا وو�صوحا، من 

خ��الل اإع��ادة ترتيب العالقات ب��ني ال�صلط��ة التنفيذية 

والت�صريعي��ة، ل�صمان توازن اأف�ص��ل وجناعة اأكرب لأعمال 

كل واحدة؛ ويف الأخر، عرب تو�صيع متثيل ال�صلطة الق�صائية 

يف املجل���س الد�صتوري، وكذا توطيد ا�صتقاللية الق�صاء.

 فيم��ا يتعل��ق بال�صلط��ة التنفيذية، ته��دف التعديالت 

املعتمدة اإىل:

1(  دعم و�صع رئي�س اجلمهورية ب�صفته حامي الد�صتور، 
واإح��داث �شروط جدي��دة للر�شح اإىل رئا�ش��ة اجلمهورية، 

حيث تاأخذ هذه التعدي��الت يف احل�صبان الطابع احل�صا�س 

جدا للوظيف��ة الرئا�صية واأهميتها يف احلفاظ على اجلمهورية 

و موؤ�ص�صاتها.

انتخاب رئي�س اجلمهورية مرة واحدة. اإعادة  2(  حتديد 
رئي�س  قبل  الربملانية من  الأغلبية  ا�صت�صارة  اإر�ص��اء    )3

اجلمهورية، قبل تعيني الوزير الأول.

4(  دعم �صالحيات الوزير الأول، ل�صيما بالتوقيع على 
املرا�صيم التنفيذية وتروؤ�س اجتماعات احلكومة، وكذلك من 

خالل ال�صلطة التي منحت له باإخطار املجل�س الد�صتوري.

عملها. خمطط  اإعداد  احلكومة  منح    )5
اأمام  العامة  ال�صيا�صة  اإعالن  اإل��زام احلكومة عر�س    )6

املجل�س ال�صعبي الوطني �صنويا.

 فيم��ا يتعلق بال�صلط��ة الت�صريع�ية، ته��دف التعديالت 

املقرتح��ة عل��ى اخل�صو���س، اإىل تعميق مب��داإ الف�صل بني 

ال�صلطات و التعاون بينها ودعم دور الربملان و منح املعار�صة 

ال�صيا�صية و�صعا د�صتوريا.

 و يف هذا الإطار يقرتح ما يلي:

1(  دع��م وظيف��ة مراقبة الربملان عل��ى عمل احلكومة 
بال�صم��اح ل��كل جلنة دائم��ة يف الربمل��ان بت�صكي��ل مهمة 

ا�صتعالم موؤقتة حول موا�صيع حمددة.

بامل�صاركة  لها  ت�صمح  الربملانية حقوقا  املعار�صة  منح    )2
فع�ليا يف العمل الت�صريعي، ومراقبة عمل احلكومة، وممار�صة 

الدبلوما�صي��ة الربملاني��ة، وح��ق العرتا���س اأم��ام املجل�س 

الد�صت��وري على د�صتوري��ة القوانني الت��ي �صادقت عليها 

الأغلبية الربملانية.

 تكر�س ه��ذه التعديالت الوجود الد�صتوري للمعار�صة، 

وهذا �ص��يء جديد واإيجابي، و توؤ�ص���س عملها، كما تعطي 

دفع��ا قويا للحياة ال�صيا�صية و تدعم الدميقراطية التعددية يف 

بالدنا.

3(  تدعيم م�صداقية و �صرعية الربملان، من خالل اإلزامية 
احل�صور الفعلي يف الأ�صغال، و منع كل منتخب يف الربملان 

م��ن تغي�ر انتمائه ال�صيا�صي اأثن��اء عهدته، و ذلك باحرتام 

الطابع الوطني للعهدة، و احرتام العقد املعنوي الذي يربط 

املنتخب بناخبيه.

4(  اإحداث دورة عادية واحدة للربملان، وحتديد الت�شريع 
بالأوام��ر يف حالة �صغور املجل���س ال�صعبي الوطني، وخالل 

العطل الربملانية حول م�صائ��ل عاجلة، وذلك لتعزيز وظيفة 

الت�صريع يف الربملان، وتاأكيد دميومة عمله.

وتعدي��ل  املب��ادرة  ح��ق  الأم��ة  جمل���س  من��ح    )5
امل�صادق��ة  القوان��ني يف جم��الت حم��ددة، و خ�ص��وع 

عليه��ا لنف���س الأغلبي��ات املطلوبة يف املجل���س ال�صعبي 

الوطن��ي، بالإ�صاف��ة اإىل حتديد كيفي��ات ت�صوية اخلالف 

ب��ني غرفتي الربمل��ان وحتدي��د الآجال لجتم��اع اللجنة 

املت�صاوي��ة الأع�صاء، وكذا اآجال اإجاب��ة اأع�صاء احلكومة 

عل��ى اأ�صئل��ة الربملانيني ال�صفوي��ة والكتابي��ة، كل ذلك 

اأخواتي، اإخ��واين، من �شاأنه اإحداث ت��وازن اأف�شل بني 

غرفت��ي الربمل��ان، واإ�شف��اء وترية اأ�ش��رع عل��ى الن�شاط 

الربملاين و احلكومي.

6(  حتوي��ل م��واد خا�صعة ملجال القوان��ني العادية اإىل 
جم��ال القوانني الع�صوية، نظ��را لأهميتها وتاأثرها يف احلياة 

ال�صيا�صي��ة، وهن��ا اأذك��ر على �صبي��ل املث��ال -ل احل�صر - 

القانون املتعلق باجلمعيات.
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واأخرا، تو�صي��ع املوافقة ال�صريح��ة لغرفتي الربملان على 

املعاه��دات و التفاقيات، قبل م�صادق��ة رئي�س اجلمهورية، 

اإىل التفاقي��ات املتعلق��ة مبناطق التبادل احل��ر وباملجمعات 

والندماجات القت�صادية.

 فيما يتعل��ق بال�صلط��ة الق�صائي��ة، ته��دف التعديالت 

املقرتحة خا�صة اإىل:

1(  منح رئي�س اجلمهورية �صفة حامي ا�صتقاللية ال�صلطة 
الق�صائية.

املجال  درجتني يف  على  ال�تقا�شي  مب��داإ  اإحداث    )2
اجلزائ��ي، طبقا للمعاير العاملي��ة والتفاقيات التي �صادقت 

عليها اجلزائر.

الق�صائية لإ�صفاء  الأوام��ر  تعلي��ل  اإلزامي��ة  اإدراج    )3
ال�صفافية التامة على العمل الق�صائي.

الق�صائي��ة وتعزيز حماية  تنفي��ذ الأحكام  4(  �صم��ان 
القا�صي واملحامي ومنح املجل�س الأعلى للق�صاء ال�صتقاللية 

الإدارية واملالية التامة.

 كل هذه التعديالت، �صيداتي و�صادتي، من �صاأنها تدعيم 

حماي��ة القا�ص��ي وحقوق الدف��اع وتعزيز اأ�ص���س املحاكمة 

املن�صفة وتعميق ا�صتقاللي��ة الق�صاء، وبالتايل توطيد اأ�ص�س 

دولة القانون يف بالدنا.

 فيم��ا يخ���س الب��اب الراب��ع املتعل��ق بالرقاب��ة ومراقبة 

اِلنتخابات واملوؤ�ص�صات ال�صت�صارية:

بعن��وان املراقبة، ته��دف التعديالت اأ�صا�ص��ا اإىل ع�صرنة 

املجل�س الد�صت��وري وتدعيم �صالحيات جمل�س املحا�صبة، 

حي��ث يقرتح بخ�صو�س املجل���س الد�صتوري اأ�صياء عديدة 

كمايلي:

الد�صتوري يف  الق�صائي��ة للمجل�س  الوظيفة  1(  تقوي��ة 
املج��ال النتخابي، فعلي��ه النظر يف جوه��ر الطعون املتعلقة 

بالنتائج املوؤقتة لالنتخابات الرئا�صية والت�صريعية.

2(  �شمان متثيل متوازن لل�شلطات الثالث يف ت�شكيلته 
و تدعيم �صفة اأع�صائه.

مبنحه  الد�صت��وري،  املجل���س  ا�صتقاللي��ة  تعمي��ق    )3
ال�صتقاللية الإدارية واملالية وبتعزيز حماية اأع�صائه، مبنحهم 

احل�صان��ة الق�صائية يف املجال اجلزائي اأثناء عهدتهم وتو�صيع 

الإخط��ار اإىل الوزير الأول والأقلي��ة الربملانية، وكذلك اإىل 

املواط��ن عن طري��ق � ولأول مرة يف تاري��خ اجلزائر � ال�دفع 

بع��دم ال�د�صتورية، وهذه اآلية قانوني��ة حديثة وم�صتعملة يف 

دول متقدمة، لكيال اأقول جّد متقدمة! 

فم��ن �صاأن ه�ذه التعديالت اأن تبعث حركية جديدة يف 

املجل�س الد�صتوري وتع��زز مكانته وتدعم موقعه يف ال�صرح 

املوؤ�ص�صات��ي، وكذا دوره يف م�صار بناء دولة القانون، وتعميق 

الدميقراطي��ة التعددية، وحماية حق��وق وحريات املواطنني 

واملواطنات.

فيم��ا يتعلق مبجل���س املحا�صب��ة، مينح م�ص��روع التعديل 

ال�صتقاللي��ة له��ذه الهيئ��ة، و يو�ص��ع مهام مراقب��ة روؤو�س 

الأم��وال التجارية التابعة للدولة وامل�صاهمة يف تطوير احلكم 

الرا�صد وال�صفافية يف ت�صير الأموال العمومية.

كم��ا يعد املجل�س تقريرا �صنويا ي�صلم اإىل كل رئي�س غرفة 

يف الربملان و اإىل الوزير الأول.

 اأم��ا عن مراقبة النتخابات، يدخل امل�صروع اآلية جديدة 

هام��ة وهي هيئ��ة عليا م�صتقل��ة ملراقبة النتخاب��ات، مكونة 

م��ن ق�صاة وكف��اءات م�صتقلة ت�صه��ر على �صفافي��ة ونزاهة 

النتخابات وال�صتفتاءات، من ا�صتدعاء الهيئة الناخبة اإىل 

اإعالن النتائج املوؤقتة.

 اإن ه��ذه الهيئ��ة مدعوة، بالنظ��ر اإىل امله��ام املوكلة لها، 

ومكان��ة وا�صتقاللية اأع�صائه��ا، اإىل اإ�صف��اء م�صداقية اأكرب 

على هذه النتخابات، وتعزيز ال�صرعية الدميقراطية ملنتخبي 

ال�صعب.

 وفيما يخ�س املوؤ�ص�صات ال�صت�صارية، تتعلق التعديالت 

باإحداث جمال�س ا�شت�شارية جدي��دة مثل املجل�س الأعلى 

لل�صباب و املجل�س الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات 

ومتنح ه��ذه التعديالت و�صعا د�صتوري��ا لهيئات قائمة مثل 

الهيئ��ة امل�صتقلة لل�وقاي��ة من الف�ص��اد ومكافحته واملجل�س 

الوطني��ة  واللجن��ة  والجتماع��ي  القت�ص��ادي  الوطن��ي 

ال�صت�صارية لرتقية وحماية حقوق الإن�صان.

خام�ص��ا واأخ��را، فيما يخ���س الباب املتعل��ق بالتعديل 

الد�صت��وري، يتعلق الأمر فقط، ب��اإدراج مبداإ اإعادة انتخاب 

رئي�س اجلمهورية مرة واح��دة، �صمن املبادئ التي ل ميكن 

امل�صا�س بها واملح��ددة يف املادة 178 من الد�صتور، وي�صفي 

ذلك على هذا املبداإ �صمان دميومته واحلفاظ عليه.

تلك هي - اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة - الفل�صفة العامة 

مل�صروع التعديل الد�صتوري.

نع��م اأخواتي، اإخ��واين، م�صروع طموح وواع��د ل�صعبنا، 

يتمي��ز بتنوع املو�صوع��ات الد�صتورية الت��ي تناولها وكثافة 
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الأحكام الوجيهة التي يقرتحها، وهو معرو�س يف هذا اليوم 

التاريخي مل�صادقة برملانكم املوقر، حفظكم اهلل.

اأود يف اخلت��ام اأن اأذك��ر اأن ه��ذا امل�ص��روع ه��و نت��اج 

امل�صاهم��ات الوجيهة التي قدمته��ا الت�صكيالت ال�صيا�صية 

التي تنتمون اإليها، واآراء املجتمع املدين، على ال�صواء، وقد 

متي��زت هذه امل�صاهمات بالعدد الوفر للمو�صوعات وتنوعها 

وثرائه��ا، واأثرها على حقوق وحريات املواطن، وعلى تدعيم 

ا�صتقاللية العدالة، وتفعيل احلياة ال�صيا�صية يف بالدنا.

كم��ا متيزت اأي�ص��ا بتعميق مبداإ الف�ص��ل بني ال�صلطات، 

ومن��ح كل واحدة م��ن موؤ�ص�صاتن��ا الوطنية املكان��ة والدور 

املحددين لها.

واأذك��ر على اخل�صو�س وظيفة الرقاب��ة، وحتديث املجل�س 

الد�صت��وري، والو�صع اجلديد لالأقلي��ة الربملانية، و م�صاهمة 

الدبلوما�صية الربملانية.

و ي�صج��ل تطور دميقراط��ي اآخر يف من��ح املعار�صة و�صعا 

د�صتوري��ا يوؤ�ص���س لوجودها ويحدد عمله��ا، وكذا حقها يف 

اإخطار املجل���س الد�صتوري حول القوان��ني امل�صادق عليها 

من قبل الأغلبية.

اإن عمال كبرا ينتظركم � �صيداتي، �صادتي � اإذا نال هذا 

امل�ص��روع موافقتك��م، وهو ما ل اأ�صك في��ه، لأنكم مطالبون 

بتج�صي��د خمتل��ف اأحكام��ه و ترجمتها اإىل قوان��ني با�صم 

ال�صعب الذي منحكم الثقة الغالية.

اإن التعب��ر ع��ن اإرادة ال�صع��ب هي مهمتك��م الأ�صيلة، 

وامل�ص��روع املعرو�س عليكم ي�صكل وثب��ة دميقراطية معتربة، 

كم��ا ميث��ل يف نف���س الوقت، ح�صن��ا منيعا �ص��د التقلبات 

ال�صيا�صية والأخطار التي تهدد اأمننا الوطني.

مب�صادقتكم عل��ى امل�صروع الرئا�صي للتع�ديل الد�صتوري 

ال��ذي �صيطبع ال�ص��رح الد�صتوري يف بالدنا، ف��اإن التاريخ 

�صي�صج��ل لكم � اأخوات��ي، اإخواين � اأنك��م �صاهمتم بكل 

حري��ة، ا�شتجاب��ة لن��داء ال�شم��ري، يف اإح��داث التجديد 

اجلمه��وري الذي تطمح ل��ه اجلزائر، جزائر الق��رن الواحد 

والع�صرين.

فه��ذا امل�صروع ي�صم��ح لنا اأن ن�صجل عل��ى دفاتر التاريخ 

م�صاركتنا يف اإر�صاء مالمح جزائر القرن الواحد والع�صرين.

كما اأن الروح الت��ي تكتنف جمل�صكم املوقر، هي نف�صها 

الت��ي ت�صكن ال�صمائر احلية املوؤمنة، عندما يدعوها الواجب 

اإىل اأداء ال�صه��ادة، و قد قال اهلل تعاىل: » و اأقيموا ال�صهادة هلل«؛ 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، واهلل ويل التوفيق.

)ت�سفيق(

ال�سي��د الرئي�ص: اأ�صكر ال�صي��د الوزير الأول على تقدميه 

م�ص��روع القانون اخلا�س مبراجعة الد�صتور؛ والآن ننتقل اإىل 

اجل��زء الثاين من هذه اجلل�صة، واخلا�س بفتح النقا�س حول 

م�صروع القانون.

وقب��ل ذلك، ب��ودي اأن اأذّكر ال�صي��دات وال�صادة روؤ�صاء 

املجموع��ات الربملانية، يجب اأن تكون تدخالتهم يف حدود 

ع�ص��ر )10( دقائق، ول األم اإذا ما اأوقفت الآلة مداخلة من 

يتجاوز هذه املدة.

املالحظة الثانية، اأوّد اأن اأفي��د ال�صيدات وال�صادة روؤ�صاء 

املجموعات الربملانية اأن يتناول��وا الكلمة من مكانهم، ربحا 

للوق��ت، وكذل��ك اأقول ب��اأن تن��اول الكلم��ة �صيكون من 

الت�صكيل��ة الأق��ل متثيال اإىل الأكر متثيال، و�ص��وًل اإىل اأخر 

جمموعة برملانية لديها اأكرب عدد من الأع�صاء.

وعليه؛ اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد رئي�س املجموعة الربملانية 

ل. لالأحرار يف املجل�س ال�صعبي الوطني، تف�صّ

ال�سي��د ح�س��ان ب��وزاد, رئي���ص املجموع��ة الربملاني��ة 

لاأح��رار, يف املجل�ص ال�سعبي الوطني: ب�صم اهلل الرحمن 

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

ال�صيد الرئي�س،

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 الربملان بغرفتيه،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اإن احل��دث التاريخ��ي اله��ام ال��ذي التاأم في��ه املجل�س 

ال�صعب��ي الوطن��ي وجمل�س الأم��ة جنبا اإىل جن��ب، اأكيد 

�صيرتك اأثرا يف �صر موؤ�ص�صتنا، فهو يربز بجالء اأن املوؤ�ص�صات 

والقوانني التي تزودت بها بالدنا قادرة على الإتيان بالأجوبة 

املواتية على امل�صائل اجلوهرية املطروحة.

واإن ال�ص��ر الع��ادي ملوؤ�ص�صاتن��ا بات مر�صخ��ا وممار�صتها 

ملهامه��ا النبيلة مت�صم��ة بال�صتقرار والر�صان��ة، فهي تتوفر 
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عل��ى كل الظ��روف التي متكنه��ا من ال�صط��الع بالتمام 

والكم��ال مب�صوؤولياته��ا وم��ن ال�صتجابة وح��ق ال�صتجابة 

لتطلعات مواطنينا.

�صيدي الرئي�س،

اإن للجزائ��ر علينا حقا لت�صتمد قوته��ا من وحدة �صفوفنا 

وجم��ع �صمل اأبنائنا حول اأهداف وطنية حا�صمة، وم�صاركة 

كل املواطن��ني يف ت�صير ال�صوؤون العام��ة والت�صامن الفعال 

للقوى ال�صيا�صية، باختالف اآرائها، وتنوعها وترقية الكفاءات 

وا�صتثم��ار الطاقات والإمكانيات الت��ي تزخر بها بالدنا، يف 

اإط��ار من�صق وفقا ملقاربة مرتوية، بعيدا عن كل اأنواع املغالة 

والدمياغوجية.

�صيدي الرئي�س،

اإننا اليوم اأمام خيار تخطي العتبارات ال�صيا�صية واحلزبية، 

لن�صع م�صلحة البالد فوق كل اعتبار جت�صيدا للهدف العظيم 

الذي هو يف �صميم التئامنا هذا يف جل�صة تاريخية جلية الطابع 

للم�صادقة على م�صروع تعديل الد�صتور، فهو قانون الأ�صا�س 

وم�صدر كل القوانني الأخرى، واملرجع الأ�صمى لتعزيز دولة 

احل��ق والقانون، بعد التح��ولت التي �صهدته��ا بالدنا بكل          

م��ا فيها من خلل وق�صور باإجنازاتها الكث��رة واملتنوعة يف بناء 

الدولة الوطنية على اأنقا�س الظلم وال�صالل.

وم��ن ه��ذا ل يفوتن��ا اأن ن�صت�صهد بكلم��ة فخامة رئي�س 

اجلمهوري��ة ح��ول التعدي��الت الد�صتورية حي��ث قال »اإن 

الد�صات��ر لي�صت ن�صو�صا مقد�ص��ة، ول هي عقد اجتماعي 

مرهون مبدة زمنية حمددة م�صبقا، اإمنا هي نتاج جهد ب�صري، 

قاب��ل للتطور والتح�ص��ن، وهو تعبر ع��ن اإرادة ال�صعب يف 

مرحل��ة معينة من تاريخه، جت�صيدا لفل�صفته وروؤيته احل�صارية 

للمجتمع الذي ين�صده، فلكل د�صتور � اإذن � ظروفه واأ�صبابه 

واأبع��اده، التي يرم��ي اإليها م��ن تاأ�صي�س وتنظي��م املجتمع 

والدول��ة وكافة العالق��ات والآلي��ات الد�صتوري��ة املتعلقة 

بتنظيم احلكم، وممار�صة وتكري�س احلقوق واحلريات الفردية 

واجلماعية للمواطن«.

�صيدي الرئي�س،

اإن اخت��الف التوظيف والت�صخي���س لأداء موؤ�ص�صات 

الدولة والتعب��ر احلر عن وجهات النظ��ر ظاهرة �صحية، 

ودلي��ل عل��ى اأن املواطن��ني واملجتم��ع امل��دين و�صرائح 

وا�صعة م��ن الراأي العام وو�صائط الإع��الم بال�صاأن العام 

وه��و اأي�ص��ا موؤ�ص��ر على حري��ة التعب��ر، وانت�ص��ار ثقافة 

الدميقراطي��ة، غ��ر اأنن��ا ل ندافع عن اأي قط��اع ول نتهم 

اأي جه��ة اإذا قلنا ب��اأن النقد والتقيي��م ال�صريح وال�صارم 

يختل��ف ع��ن ن�ص��ر الكارثي��ة وت�صخي��م النقائ�س وزرع 

الياأ���س وتغذي��ة ال�صع��ور باخليب��ة، ب��ل اإن التحدي��ات 

والرهان��ات التي تنتظ��ر بلدنا تقت�صي من��ا تعميق احلوار 

ب��ني كل الف�صائل ال�صيا�صية، مع دعوة اأهل الراأي وجتربة 

ال�صا�صة واملفكرين واملبدع��ني ومنظمات املجتمع املدين 

دون متي��ز اإىل الإ�صه��ام والت�صخي���س واق��رتاح احلل��ول 

للق�صاي��ا احلقيقي��ة التي تواج��ه جمتمعن��ا، لنتمكن من 

الإقالع عل��ى جميع الأ�صعدة لبناء دولة قوية مزده��رة.

�صيدي الرئي�س،

تعي�س بالدنا مرحلة تاريخية هامة و�صتعرف عهدا جديدا 

وجتديدا جمهوريا قويا.

مل�ص��ار  تتويج��ا  تاأت��ي  الد�صتوري��ة  املراجع��ة  اإن ه��ذه 

الإ�صالح��ات ال�صيا�صي��ة الت��ي اأراده��ا فخام��ة رئي���س 

اجلمهوري��ة، والت��ي التزم به��ا اأم��ام ال�صع��ب، واإن هذه 

املراجع��ة الد�صتوري��ة تهدف اإىل تو�صي��ع حقوق وحريات 

املواط��ن مع تعمي��ق الدميقراطية التعددي��ة وتوطيد اأ�ص�س 

دول��ة احل��ق والقان��ون، اإىل جان��ب ا�صتقاللي��ة العدالة، 

وب�ص��اأن التعديالت املدرجة يف الديباج��ة، فاإنها ترمي اإىل 

تعزيز املبادئ والقيم واملكون��ات الأ�صا�صية للهوية الوطنية 

التي م��ن �صاأنها تقوي��ة الروابط الرا�صخ��ة للجزائريني مع 

تاريخه��م وثقافتهم، ل�صون ال�صلة ب��ني جيل اليوم وجيل 

الغ��د ونحافظ عل��ى القيم اجلوهرية الت��ي تكفل ا�صتمرار 

جمتمعنا مع دعم حوافز تالحمه ومتا�صكه.

�صيدي الرئي�س،

اإن اإ�صهام��ات املجموع��ة الربملانية لالأح��رار بالأم�س يف 

تعديل الد�صتور بق�صر ال�صعب والتي نذكر منها:

- الف�ص��ل بني ال�صلطات وت�صكيل احلكومة من الأغلبية 

الربملانية.

- حماي��ة ال�صتق��الل الوطن��ي واحلف��اظ عل��ى الهوية 

الوطنية.

- دعم احلريات الفردية واجلماعية والتداول الدميقراطي 

ال�صلمي على ال�صلطة.

- احلر�س على ا�صتقاللية الق�صاء.

- اإعط��اء فر�صة لل�صباب م��ن اأجل الإ�صهام يف بناء دولة 

مدنية وع�صرية.
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وه��ا نح��ن اليوم � وبكل قناع��ة وعزمية � نوؤك��د تزكيتنا 

ملجم��ل الإ�صالح��ات الت��ي ج��اء به��ا فخام��ة رئي���س 

اجلمهوري��ة، مع امل�صادق��ة دون حتفظ على م�ص��روع قانون 

الد�صت��ور كامال، مع العمل دون ه��وادة يف مرافقة تنفيذه 

وجت�صيد مواده على اأر���س الواقع لبناء دولة مزدهرة وقوية 

مبوؤ�ص�صاتها.

املجد واخلل��ود ل�صهدائن��ا الأبرار وعا�ص��ت اجلزائر حرة 

وم�صتقلة، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)ت�سفيق(

ال�سيد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد رئي�س املجموعة الربملانية 

لالأحرار يف املجل�س ال�صعبي الوطني؛ والكلمة الآن لل�صيد 

رئي�س املجموعة الربملانية حلزب العمال، يف املجل�س ال�صعبي 

الوطني، تف�صل.

ال�سيد جلول جودي, رئي�ص املجموعة الربملانية حلزب 

العمال, يف املجل�ص ال�سعبي الوطني: �صكرا �صيدي رئي�س 

الربملان.

ال�صيدات وال�صادة ال�صالم عليكم، اأزول اأفالون.

ل ميكنن��ا التطرق اإىل تعديل الد�صت��ور قبل اأن ن�صر اإىل 

الو�صع ال�صيا�صي الدويل والإقليمي والوطني الذي جاء فيه 

هذا التعديل.

وح�صورن��ا لهذه اجلل�صة ال�صتثنائية اأملتها علينا الظروف 

ال�صيا�صي��ة امل�صحونة باملخاطر، �صواء على امل�صتوى الدويل 

اأو الإقليم��ي والتي ته��دد الأمم وال�صعوب عالق��ة بالأزمة 

العاملية.

كما ياأتي هذا التعديل الد�صتوري يف و�صع داخلي، متيزه 

اإ�صقاطات الأزمة العاملية والقت�صادية التي اأجنبت حربا على 

�صعر البرتول واأجنب��ت الإرهاب والدعو�صة وتوترات م�صت 

عددا مهول من البلدان التي ت�صبه بالدنا.

ياأت��ي اأي�صا ه��ذا التعديل الد�صت��وري يف و�صع �صيا�صي 

داخل��ي، يتميز بت�صدع موؤ�ص�صات الدولة، وتزايد ال�صهوات 

اخلارجية للنهب وال�صتيالء على كل مقومات اقت�صادنا.

بالن�شب��ة حل��زب العمال ُي�ش��كل وجود الدول��ة ال�شرط 

الأ�صا�ص��ي ل�صتمرارية الأمة، لأن دون وجود دولة ل ميكن 

اأن نداف��ع عن ال�صتقاللي��ة ال�صيا�ص��ة والقت�صادية وحتى 

الع�صكرية للبالد.

حزب العمال حزب وطني، متم�صك بالنظام اجلمهوري 

للدولة وبطابعها الجتماعي، ولهذا نعترب اأن ل �صيء ي�صمو 

عن تكام��ل الدولة و�صيادتها ول ميكن لأي وطني اأن يبقى 

�صامت��ا اأم��ام املخاطر املحدقة على كي��ان الدولة املهدد من 

ط��رف املال ال�صيا�صي الذي اأ�صبح واقعا ل ميكن لأي اأحد 

جتاهله.

ال�صيد الرئي�س،

 ميكن لدولة اأن تعي�س من دون د�صتور، لكن العك�س غر 

�صحيح، حيث ل جدوى ول معنى لأح�صن د�صتور من دون 

دول��ة، وعلى �صبيل املثال بريطانيا العظم��ى اأين اأن�صىء اأول 

برمل��ان يف العامل، دولة ل حتتكم لد�صتور، كما عا�صت اجلزائر 

يف فرتة الرئي�س الراحل هواري بومدين � رحمه اهلل � من دون 

د�صتور. 

ال�صيد الرئي�س،

ق��ررت اللجن��ة املركزية � وبالإجم��اع � امل�صاركة يف هذه 

اجلل�ص��ة املخ�ص�ص��ة للت�صويت على تعدي��ل الد�صتور رغم 

حتفظنا الكبر حول ال�صكل الذي مت اعتماده للم�صادقة عليه.

يف الواق��ع كنا نطمح لإ�صالح د�صت��وري عميق، باإرجاع 

الكلمة لل�صعب بوا�صطة م�صار تاأ�صي�صي يكت�صي بامل�صداقية 

وامل�صروعية وغر قابل للطعن، كما �صرح بها رئي�س اجلمهورية 

يف �صن��ة 2006 وكررها �صن��ة 2011 و2014 مبنا�صبة تاأديته 

اليمني الد�صتورية.

بالن�صب��ة حل��زب العم��ال ا�صت�ص��ارة واإ�ص��راك ال�صعب 

اجلزائ��ري يف النقا�س ه��ي الو�صيلة الدميقراطي��ة التي متنح 

امل�صداقية وامل�صروعية، التي متنح لل�صعب الإمكانية لختيار 

�صكل وم�صمون املوؤ�ص�صات التي يحتاج اإليها.

لأن ح��زب العمال حزب وطني و�صرعوي، يبحث دائما 

ع��ن احلل��ول ودون اأي روح هيمنة، �صاركن��ا يف امل�صاورات 

التي �صبق��ت �صدور هذه امل�ص��ودة، وقدمن��ا اقرتاحاتنا يف 

جمي��ع امليادي��ن، لكن الأح��زاب كلها جمتمع��ة ل ميكنها 

اأن حت��ل حمل ال�صعب اجلزائ��ري، الذي مل متنح له الفر�صة 

للم�صاركة يف النقا�س واإبداء راأيه.

ولهذه الأ�صب��اب عرب حزب العمال ع��ن اأهمية واأولوية 

ال�صكل على امل�صمون. 

ال�صيد الرئي�س،

ي�صدر حزب العمال، اأحكام��ه دوما انطالقا من م�صالح 

الأمة، فاأغلبية ال�صعب.
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ل ننك��ر اأن يف التعدي��ل املق��رتح، توج��د اإيجابي��ات 

وحت�صين��ات، وتقدم يف بع�س امليادي��ن، البع�س منها جزء 

من ن�صالتنا، ونذكر عل��ى �صبيل املثال، اخلطوة الإيجابية 

املتمثلة يف تر�صيم اللغة الأمازيغية كلغة ر�صمية ثانية، كون 

اأن ه��ذا الإجراء يعزز الوح��دة الوطنية ووح��دة ال�صعب 

اجلزائ��ري، وهو مبثاب��ة ت�صحيح تاريخ��ي لهويتنا ويف نف�س 

الوقت حق طبيعي جتاهلته كل الد�صاتر منذ ال�صتقالل، 

اإنه مك�صب هام رغم الرتدد والتناق�صات التي رافقت هذا 

الإجراء الإيجابي.

كما ن�صجل د�ص��رتة حماربة النتج��اع ال�صيا�صي داخل 

املجال���س املنتخبة ال��ذي يدخل يف اإط��ار مكافحة التلوث 

ال�صيا�صي واغت�ص��اب �صمائر الناخبني، ولالأ�صف هنا اأي�صا 

مت اإدراج بن��د ي�صم��ح ملن يح��ول العه��دة اأن يبقى داخل 

املجل�س ك� »بدون«.

�صحي��ح اأن هن��اك اإجراءات اإيجابي��ة اأدرجت يف ميدان 

احلق��وق واحلريات، مثلم��ا �صجلنا يف املي��دان القت�صادي 

احلف��اظ على املادة 17 التي حتمي القطاعات ال�صرتاتيجية 

وتكر���س امللكية اجلماعية والت��ي مت تو�صيعها اإىل الأرا�صي 

الفالحي��ة وامل��وارد املائية، لكن ولالأ�ص��ف اجلميع يعلم اأن 

امل�صكل الأ�صا�صي يكمن يف عدم احرتام ت�صل�صل القوانني، 

حيث مت يف املا�صي امل�صادقة على قوانني غر د�صتورية، كما 

يوجد ف��رق �صا�صع بني املب��ادئ املن�صو�س عليه��ا د�صتوريا 

واملمار�صات وهذا يف عدة ميادين.

فمثال يف امليدان الدميقراطي، هناك احلديث يف التعديل 

الد�صتوري عن توطيد التعددية احلزبية.

ه��ل ه��ذا يعن��ي اأن تطبيق ه��ذا الد�صتور �ص��وف ي�صع 

حدا لالنحرافات ال�صيا�صي��ة الدنيئة والهجمات الإجرامية 

عل��ى التعددية احلزبية التي ت�صهده��ا ال�صاحة؟ لأن �صرب 

التعددي��ة احلزبية يعد خطرا على الدول��ة ويف نف�س الوقت 

�صربا لالأمن القومي لالأمة.

اأ�شا�شي للدميقراطية،  وجود الأحزاب ال�شيا�شية �شرط 

ومتثل درع��ا للحفاظ على كي��ان الدولة، مثلم��ا �صكلت 

الأح��زاب ال�صيا�صية اأثن��اء املاأ�صاة الوطني��ة متاري�س يف 

احلف��اظ عل��ى الدول��ة، اأي�صا يعت��رب ت�صكي��ل الأحزاب 

العن�ص��ر  املا�ص��ي  الق��رن  ع�صريني��ات  يف  ال�صيا�صي��ة 

الأ�صا�ص��ي يف بلورة فكرة ال�صتق��الل الوطني الذي حتقق 

�صنة 1962.

ال�صيد الرئي�س،

اإن ال�صدم��ة الت��ي اجن��رت بع��د امل�صادق��ة عل��ى قانون 

املالي��ة ل�صنة 2016 يف طريقة متري��ره، وم�صمونه، الالوطني 

والالقت�صادي والالجتماع��ي، ل تزال يف اأذهان املواطنني، 

لأن الأزم��ة القت�صادي��ة والجتماعية تول��د دائما اأزمات 

�صيا�صية وهو احلال يف بالدنا. 

ويف اعتقادن��ا اإعداد قان��ون مالية تكميل��ي ل�صنة 2016 

�صرورة ق�ص��وى لت�صحيح الإجراءات الت��ي ت�صكل خطرا 

عل��ى التوازنات الكربى التي ظل رئي�س اجلمهورية حري�صا 

عليه��ا ولإرجاع الثقة بني املواطن ودولته وخلق مناخ ت�صود 

فيه ال�صكينة.

كم��ا �صجلنا احلفاظ على مبداإ ع��دم التدخل يف ال�صوؤون 

الداخلية للدول ورف�س اأي تدخل يف �صوؤوننا الداخلية وعدم 

ا�صتدراج جيو�صنا لأي م�صتنقع حرب حتت اأي ذريعة.

ال�صيد الرئي�س،

بالن�صب��ة حل��زب العم��ال، ه��ذا التعدي��ل الد�صت��وري                    

ل ميك��ن اأن يرتق��ي اإىل اإ�ص��الح �صيا�ص��ي حقيق��ي وميهد 

للتحول الدميقراط��ي والتجدد الذي تطم��ح اإليه الأغلبية، 

كم��ا اأن التح�صين��ات الت��ي اأدرج��ت على قط��اع العدالة           

ل ميكن اعتباره��ا عن�صرا يف حتقيق ا�صتقاللية العدالة التي 

تبق��ى حتت �صلطة اجلهاز التنفي��ذي الذي يهيمن على كل 

الهيئات التي لها �صلة مع العدالة.

ال�صيد الرئي�س، 

باملقاب��ل له��ذه الإيجابي��ات املذك��ورة، ي�صجل حزب 

العم��ال، زي��ادة عل��ى التناق�ص��ات يف الد�صت��ور املقرتح 

علين��ا، اإدراج مفاهيم جديدة لي���س جمالها الد�صتور، لأن 

�صف��ة دميومة الد�صتور متنع تغره م��ع التحولت ال�صيا�صية 

والأنظم��ة.

فمث��ال نعت��رب اإدراج مفاهي��م ل توجد حت��ى يف الدول 

الراأ�صمالي��ة مثل »حت�صني مناخ الأعم��ال ومنع التمييز بني 

املوؤ�ص�ص��ات الوطني��ة والأجنبي��ة املقيم��ة ومن��ع الحتكار             

مب��ا فيها العمومي« مبثابة فتح الباب لرتاجعات خطرة، مثل 

اإلغاء كل القوانني التي مت �صنها، انطالقا من مبداإ الأف�صلية 

الوطنية وحق ال�صفعة.

ال�صيد الرئي�س، 

ل�صمان دميومة الأمة، يجب احلفاظ على الدولة ومناعتها 

وحت�ص��ني �صيادته��ا، باحلف��اظ عل��ى ال�صل��م امل�صتعاد بحل 
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جزائري وطني و�صيادي.

زيادة على طعننا يف ال�صكل الذي مت اعتماده لتمرير هذا 

الد�صتور، ولالعتب��ارات التي ذكرتها �صالف��ا قررت اللجنة 

املركزي��ة اأنه ل ميك��ن للكتلة الربملاني��ة اأن ت�صوت بال على 

الد�صت��ور، لأنه يت�صم��ن حت�صينات واإيجابي��ات التي لطاملا 

نا�ص��ل من اأجلها حزب العمال، ول ميكن الت�صويت بنعم، 

لأن الد�صت��ور املقرتح يت�صم��ن مواد واإج��راءات متناق�صة 

واأخرى قد تفتح الباب للرتاجع عن املكا�صب القت�صادية. 

له��ذه العتبارات، �ص��وف متتنع الكتل��ة الربملانية حلزب 

العم��ال اأثن��اء الت�صويت على التعدي��ل الد�صتوري واأرجو        

� اإن �صاء اهلل � اأن هذه املراجعة متر بردا و�صالما على اجلزائر 

لتنتقل لرّب الأمان، وال�صالم عليكم.

)ت�سفيق(

ال�سيد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد رئي�س املجموعة الربملانية 

حلزب العمال، يف املجل�س ال�صعبي الوطني؛ والكلمة الآن 

لل�صي��د رئي�س املجموع��ة الربملانية حل��زب التجمع الوطني 

الدميقراطي، يف جمل�س الأمة.

ال�سي��د عبد املجي��د بوزريبة, رئي�ص املجموع��ة الربملانية 

حلزب التجمع الوطني الدميقراطي, يف جمل�ص الأمة: ب�صم 

اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س الربملان املحرتم،

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة معايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتبي الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء الربملان بغرفتيه،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

تدخل اجلزائ��ر اليوم عهدا جدي��دا يف تاريخها الن�صايل 

الطوي��ل لبن��اء دولته��ا املعا�ص��رة، وه��ذه امل��رة من خالل 

امل�صادق��ة على الن�صخ��ة املعدلة للقان��ون الأ�صمى لالأمة  

األ وه��و الد�صت��ور، وما اأث��اره من نقا�س وطن��ي بني جميع 

القوى ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية.

و�ص��كل  ه��ذا املوع��د �صانحة جلمي��ع الفعالي��ات احلية 

يف الب��الد التي تطم��ح اإىل م�صتقبل واع��د ومكانة مرموقة 

ب��ني الأمم املتح�ص��رة، للتعاطي اإيجابيا م��ع م�صروع الرئي�س                  

عب��د العزي��ز بوتفليقة املع��دل، خا�ص��ة واأن كل املوؤ�صرات 

ج��اءت ب�صمانات مطمئن��ة للراأي العام وب��ددت املخاوف 

التي داأبت اأب��واق اإعالمية و�صيا�صية على الرتويج لها كلما 

جاء احلديث عن تعديل الد�صتور.

ول��ن يت��م ذل��ك اإل ع��رب تطلي��ق النقا���س ال�صيا�ص��ي 

اليديولوجي العقي��م، واإحداث قطيع��ة حقيقية مع نظرية 

املعار�صة من اأجل املعار�صة ودون تقدمي بديل جاد، فالذين 

مل يتخل�ص��وا بعد من الرت�صب��ات ومازالوا اأ�ص��رى املا�صي          

ل مكان لهم يف خارطة امل�صتقبل.

فاجلزائ��ر الي��وم بد�صتورها اجلدي��د ت�صجل قف��زة نوعية 

للجزائري��ات واجلزائري��ني و�صتوا�ص��ل اإبحاره��ا دون مكرب 

�ص��وت، اإىل غاية مرفاإ الأمان وهو بن��اء دولة احلق والقانون 

التي ت�صمن احلريات العامة.

اإن الب�ص��رة التي متكنت بف�صله��ا البالد طيلة ال�صنوات 

املا�شية من اإحب��اط �شل�شلة املوؤامرات الداخلية، ابتداء من 

افتع��ال اأزمة القبائل م��رورا باأزمة الزي��ت وال�صكر اإىل اأزمة 

غرداية، وحافظت على اأمن وا�صتقرار البالد اأمام  الإرهاب 

القادم م��ن دول اجلوار وغزو املخدرات، ق��ادرة اليوم على 

و�صع د�صتور ع�صري مرن، يت��الءم مع تنوع الأمة اجلزائرية 

ويح��رتم ن�صال �صعبها الذي مل ينقط��ع يوما ويعطي الأمل 

ل�صبابها يف غد واعد.

وم��ا دام اأن الغاي��ة النهائية ه��ي اأن ي�صب��ح ال�صعب هو 

احلك��م الأوحد و�صاحب القول الف�ص��ل يف التداول على 

ال�صلطة، فاإن ق��وى احلكم واملعار�صة مدعوة على حد �صواء 

اإىل الت�صال��ح مع الذات واللتح��اق بالركب، وما امل�صاحلة 

الوطني��ة الي��وم اإل مرجعية لنا جميعا نع��ود اإليها يف كيفية 

التعاطي مع املواعيد التاريخية الكربى لالأمة، فالذي ت�صيق 

ب��ه ال�صبل ول يدري اإىل اأين يتجه عن��د مفرتق الطرق، ما 

علي��ه اإل اأن يعرف من اأين جاء واأين كان، وباملخت�صر املفيد 

اأن يج��ري عملي��ة مقارنة ب�صيطة بني �صن��وات الدم واجلمر 

يف الت�صعيني��ات و�صن��وات الألفني، اأين اأ�صب��ح البلد اآمنا 

بف�ص��ل �صيا�صة امل�صاحلة الوطنية، حي��ث اأ�صقط اجلزائريون 

من قامو�صهم ال�صيا�صي مغامرة رفع ال�صالح يف وجه الدولة 

من اأجل الو�صول اإىل ال�صلطة.

وما ذلك بالأمر ال�صعب على اجلزائري املت�صبع بالوطنية، 

اإذ �صج��ل تراجع اخلطر الإرهابي وع��ودة ال�صتقرار والأمن 
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اإىل رب��وع البالد، وبناء اآلف املوؤ�ص�ص��ات الرتبوية والثقافية 

وال�صحية واإع��ادة تن�صيط املوؤ�ص�ص��ات ال�صناعية الكربى؛ 

وبف�صل هذه ال�صيا�صة الجتماعية، متكن ال�صاب البطال اأن 

يجد من�صب عمل ويح�صل على �صكن.

�صيدي الرئي�س،

يف الوق��ت الذي تب�صر فيه قوى �صيا�صية واإعالمية داخل 

البالد بح��دوث الأ�شواإ يف قادم الأيام، بناء على تخمينات 

وتاأوي��الت لنعكا�صات انهيار اأ�صع��ار البرتول، فاإن عوا�صم 

القرار ال��دويل تتابع باهتمام بالغ، التط��ورات التي  جاءت 

به��ا التعديالت، خا�صة يف جم��ال تعزيز احلريات وتكري�س 

الدميقراطي��ة وحق��وق الإن�صان؛ وه��ي موؤ�ص��رات اأ�صا�صية 

تعتمدها الدول الغربية يف بن��اء مواقفها اخلارجية جتاه تطور 

املنح��ى الدميقراطي يف دول الع��امل الثالث، حيث عادة 

ما تربطها بامل�صاعدات القت�صادية وال�صفقات التجارية.

لقد اأعلنت دول عظمى عريقة يف الدميقراطية تباعا، وعلى 

ل�صان م�صوؤولني �صام��ني، عن اهتمامها بالأو�صاع ال�صيا�صية 

والقت�صادية للجزائر، واأكدت اأنه يهمها ا�صتقرارها باعتبارها 

حليفا ا�صرتاتيجيا ل ميكن جتاوزه لي�س فقط يف حماربة ظاهرة 

الإرهاب التي اأ�صبحت عاملية مبفهومها ال�صيا�صي واجلغرايف، 

ولكن اأي�صا �صريكا عن طري��ق مقاربة �صيا�صية، هذه الدول 

العظم��ى التي �صبقتنا بعقود يف جتارب دميقراطية اأثنت على 

مالم��ح الد�صتور اجلديد الذي مت��ت �صياغته مبعاير عاملية، 

وبنف�س املعاير املعتمدة يف الد�صاتر املعا�صرة.

التعدي��ل  املت�صم��ن  القان��ون  م�ص��روع  اإىل  وبالع��ودة 

الد�شت��وري، فاإن��ه حت�شل عل��ى مدار املحط��ات والأ�شواط 

التي قطعه��ا على ال�صالحية من موؤ�ص�ص��ات الدولة، وحاز 

على تزكي��ة اأغلبية وا�صعة من الطبقة ال�صيا�صية واجلمعيات 

الوطنية واملجتمع املدين، وه��ا هو اليوم يف حمطته الأخرة 

يعرب ب�صالم واأمان.

اإن م�صروع تعديل الد�صتور الذي عر�س علينا، نعتربه مبثابة 

د�صتور جديد للبالد، نظ��را للن�صبة الكبرة من التعديالت 

التي م�صت جميع ف�صول واأبواب الد�صتور املعمول به حاليا 

ف�ص��ال عن الكم الهائل للمواد اجلديدة التي مت اإدراجها يف 

امل�صروع اجلديد.

اأم��ا م��ن حيث امل�صم��ون، فن�صج��ل يف كتل��ة التجمع 

الوطن��ي الدميقراط��ي مبجل���س الأم��ة بارتياح كب��ر، باأن 

امل�صروع اجلدي��د للد�صتور قد اأدرجت فيه تعديالت »غاية 

يف الأهمي��ة« حول الكرامة الإن�صاني��ة والعدالة واحلريات 

واحلقوق وتعزيز �صلطة ال�صع��ب يف اختيار ممثليه يف جميع 

املوؤ�ص�ص��ات املنتخبة، انطالقا م��ن املجال�س املحلية و�صول 

اإىل موؤ�ص�ص��ة الرئا�ص��ة وبطريق��ة �صفافة، ما يجع��ل الوثيقة 

متث��ل قفزة نوعي��ة اإىل ما ي�صمى باجلي��ل الرابع يف احلقوق 

لت�صمن��ه على وجه اخل�صو�س احل��ق يف الثقافة واحلق يف 

العي���س يف بيئة �صليم��ة، اإىل جانب احلق��وق الجتماعية 

الأخ��رى، على غرار احلق يف التعلي��م ويف الطب املجاين 

وال�صمان الجتماعي واحلق يف ال�صكن، عالوة عن احلق 

يف الإع��الم واحل��ق يف الو�صول اإىل املعلوم��ة، ف�صال عن 

حرية التجارة وال�صتثمار.

�صيدي الرئي�س،

لقد حم��ل م�صروع التعديل الد�صت��وري اإجابات �صافية 

للطبق��ة ال�صيا�صي��ة، �صواء احلاكم��ة اأو املعار�ص��ة، ملا اأعطى 

�صمان��ات جديدة لنزاهة العملية النتخابية واإدارتها بطريقة 

�صفاف��ة وم�صتقلة من قبل هيئة عليا، كم��ا منح �صالحيات 

جدي��دة ل�صال��ح املعار�ص��ة وهي �صم��ان اإخط��ار املجل�س 

الد�صت��وري م��ن قب��ل الأقلي��ة، عندم��ا ت��رى اأن الأغلبية 

ا�صتاأثرت بحزمة القوانني.

وا�صتج��اب امل�صروع اإىل مطلب غلق العهدات النتخابية 

وحتديده��ا باثنتني فقط، بعد اللغط ال��ذي اأثر حولها، بعد 

فتحه��ا يف 2008، ا�صتجاب��ة ملطلب �صعب جت��اه رئي�س ذي 

ميزات تاريخية ونتائج معتربة، جعلته يف مكانة خا�صة لدى 

اأغلبية اجلزائريني واجلزائريات.

�صيدي الرئي�س،

لق��د اأجاب م�صروع قانون تعدي��ل الد�صتور، على جموع 

ال�صعب اجلزائري العري�س الذي حاول معار�صون مفل�صون 

واإعالميون ماأجورون اأن ي�صموه، يف ظل النق�س يف تو�صيل 

املعلوم��ة ال�صحيحة ويف الوقت املنا�ص��ب، حيث اأكد على 

�صم��ان الطابع الجتماع��ي للدولة واأن تبق��ى املوؤ�ص�صات 

ال�صرتاتيجية ملكا للمجموعة الوطنية، كما كر�س الد�صتور 

اجلدي��د احلق يف الت��وازن اجلهوي ومنع عقوب��ة احلب�س يف 

حق ال�صحفيني، والالفت يف التعديالت اجلديدة للد�صتور 

كونه��ا، مكن��ت املعار�صة من احل�صول عل��ى مكا�صب غر 

م�صبوق��ة، حي��ث اأ�صبح لها وج��ود وا�صح داخ��ل الربملان 

كاحل��ق يف التمثي��ل داخل هياكله واحل��ق يف الو�صول اإىل 

و�صائ��ل الإعالم العمومية، كما اأحدثت تعديالت امل�صروع 
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اجلديد توازنا بني غرفتي الربمل��ان واأن�صطة العمل الربملاين، 

م��ن خالل من��ح �صالحي��ات الت�صري��ع ملجل���س الأمة، 

ل�صيما  ما يتعلق منها بال�صوؤون اخلا�صة بالن�صاطات املحلية 

للمنتخب��ني وتهيئ��ة الإقليم، اأما اأولئ��ك الذين ل يعجبهم 

العجاب، فما عليه��م اإل اإعادة قراءة الأحداث والتطورات 

ويتمعنوا جيدا يف التعديل الد�صتوري.

�صيدي الرئي�س،

اإن املجموعة الربملانية حلزب التجمع الوطني الدميقراطي 

مبجل���س الأمة، ت�صيد مببادرة رئي�س اجلمهورية لطرح م�صروع 

تعديل الد�صتور بهذا ال�صكل،  هذا التعديل الذي �صي�صجله 

تاريخ اجلزائر املعا�صرة باأحرف من ذهب.

كم��ا نب��ارك ونثمن كل ما ج��اء يف هذه الوثيق��ة، كونها  

توؤ�ص�س بحق لدول��ة املوؤ�ص�صات، دولة احلق والقانون ونعلن 

تاأييدنا املطلق للحكومة وللدولة اجلزائرية، وندعو الزميالت 

والزم��الء اأع�ص��اء الربمل��ان بالغرفت��ني الت�صوي��ت ل�صالح 

امل�صروع، �صمانا للتما�صك الجتماعي وال�صتقرار الوطني 

وا�صتكم��ال لبن��اء املوؤ�ص�ص��ات وترقي��ة الدميقراطي��ة ووفاء 

لل�صهداء.

�صكرا على ك��رم الإ�صغاء وال�ص��الم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

)ت�سفيق(

ال�سيد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد رئي���س املجموعة الربملانية 

حل��زب التجم��ع الوطن��ي الدميقراطي، يف جمل���س الأمة؛ 

والكلمة الآن لل�صيد رئي�س املجموعة الربملانية حلزب جبهة 

التحرير الوطني، يف جمل�س الأمة، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سي��د حممد زوبري, رئي�ص املجموعة الربملانية حلزب 

جبه��ة التحرير الوطن��ي, يف جمل�ص الأم��ة: �صكرا �صيدي 

الرئي�س؛ بعد ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم 

عل��ى اأ�ص��رف املر�صلني، �صيدن��ا حممد وعلى اآل��ه و�صحبه 

اأجمعني؛

ال�صيد رئي�س الربملان املحرتم،

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني املحرتم،

�صيدي معايل الوزير الأول املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي النواب والأع�صاء بغرفتي الربملان،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرام،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأود يف بداي��ة مداخلت��ي الت��ي اأطم��ح اأن حتظ��ى بكرم 

اإ�صغائك��م، اأن اأغتن��م هذه ال�صانحة املتمي��زة، با�صم الكتلة 

الربملانية حل��زب جبهة التحرير الوطن��ي، مبجل�س الأمة، يف 

امل�صار املتق��دم، املتزايد، واملّطرد، الذي �صجلته بالدنا، على 

امت��داد ما يقارب اأربعة خما�صيات، منذ 1999؛ ثالثة منها 

انق�صت بثمارها اليانعة واإجنازاته��ا الواعدة، وها هي الرابعة 

ب�صائرها هلت منذ فرتة وجي��زة من الزمن، وك�صابقة ها هي 

اإجنازاته وانت�صاراته متوا�صلة، رغم ال�صائقة املتاأتية من تدين 

اأ�صع��ار املحروق��ات، تن�ص��ب يوميا يف رب��وع وجهات وطن 

ال�صهداء، �صواهد حية ت��روي لالأجيال احلا�صر وامل�صتقبل، 

مع��اين الوفاء بالعه��د، وال�صدق يف الوع��د،  من لدن قائد 

ا�صتح��ق منا جميع��ا يف هذا الي��وم امل�صه��ود اأ�صمى اآيات 

العرفان والتقدير وجزيل ال�صكر والمتنان على �صنيع فعله 

وجزي��ل عطائ��ه للجزائر الت��ي عرفته جباله��ا �صابا جماهدا 

من اأج��ل حتريرها من نر العبودي��ة وال�صتدمار، وا�صتقبلته 

عوا�ص��م العامل وزيرا ورئي�صا مدافعا ع��ن �صيادتها ومكانتها 

امل�صتحق��ة بني ال��دول وال�صع��وب، وخربته املناب��ر خطيبا 

منافح��ا عن قيم احلق والعدل يف كل م��كان وزمان، نا�صرا 

للمظلوم��ني، منح��ازا للمحتاجني وامل�صت�صعف��ني من اأبناء 

�صعب��ه واأمته وقارته، ل يخ�ص��ى يف ذلك لومة لئم، ول 

ن��ه �صاحب املب��ادرة والف�صل  اإ قولة حاق��د  اأو مكابر، 

يف التئ��ام جمعن��ا يف هذا اليوم امل�صه��ود، فخامة الرئي�س 

املجاه��د واملنا�ص��ل عب��د العزي��ز بوتفليق��ة. 

)ت�سفيق(

ال�صيد الرئي�س،

احل�صور الكرام،

ل �صك اأنكم تتذكرون تلك ال�صيحة املدوية ذات يوم من 

اأفريل 1999، »األ يف حب اجلزائ��ر فليتناف�س املتناف�صون«، 

وت�شتح�شرون الركائز الثالث:

الفتنة، نار  اإطفاء   -  1
الوطني، القت�صاد  اإنعا�س   -  2

الدولية. ومكانتها  اجلزائر  هيبة  وا�صتعادة   -  3
ول �صك اأي�ص��ا اأنكم تتذكرون حالة العزلة واحل�صار غر 

املعلنة الت��ي كانت تعانيه��ا بالدنا بف�شل اأو�ش��اط معادية، 
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كانت ت�صعى جاهدة اإىل ت�صوي��ه ال�صعب اجلزائري ودولته، 

واجلي�س الوطن��ي ال�صعبي، وخمتلف اأ�ص��الك الأمن وكل 

القوات احلية لبالدنا.

اإن تل��ك الرهان��ات واملراهن��ات الت��ي كادت اأن حتجب 

عن��ا اأف��ق امل�صتقبل الواع��د، قد �صارت بف�ص��ل املنجزات 

بارزة، وم�صجلة على اأكر م��ن �صعيد، حت�صب على املا�صي 

وال�صنوات العجاف.

اإن اجلزائر التي خا�صت معركة حماربة الإرهاب منفردة، 

وا�صتطاع��ت بف�ص��ل وعي �صعبه��ا وحنكة قائ��د م�صرتها 

وانخ��راط كافة اأبنائها املخل�ش��ني، يف ر�شم معامل امل�شتقبل 

الأف�ص��ل، اأن تنت�صر وت�صتعيد عافيتها بف�صل �صيا�صة الوئام 

وامل�صاحل��ة التي اأعادت للمواطن الأم��ن والأمان، وللوطن 

الزده��ار وال�صتق��الل، هي الي��وم اأقوى مناع��ة واأ�صلب  

عزمي��ة واأكر ت�صميم��ا على تعزيز وحت�ص��ني م�صرة ومبادئ 

الدميقراطية احلق والتعددية ال�صادقة.

ال�صيد الرئي�س،

احل�صور الكرام،

اإن اخلطوة اجلديدة التي يد�صنها تعديل الد�صتور املقرتح 

علين��ا اليوم، تع��د تتويجا مل�صار طويل م��ن امل�صاورات التي 

�صارك فيها العديد من الأح��زاب والتنظيمات واجلمعيات 

وال�صخ�صي��ات الوطنية، بغية الو�ص��ول اإىل توافق لتح�صني 

البالد �صد كاف��ة الأخطار، ويحميها م��ن كل النزلقات، 

وه��ا هي تلك اجلهود ال�صادقة التي �صارك فيها حزبنا باإرادة 

منفتحة عل��ى كل الآراء والقرتاح��ات ت�صل اإىل حمطتها 

النهائية، وبذلك تك��ون اجلزائر قد دخلت � كما قال الوزير 

الأول � الق��رن الواحد والع�صرين باأدوات واآليات د�صتورية، 

ت�صمح لها بالتفاعل الإيجابي مع معطيات الع�صر، وتغراته 

املت�صارعة.

لق��د راهن الكثر م��ن املناوئني وامل�صكك��ني واملرتهنني 

اإىل الأف��كار والنظري��ات املعادية للجزائ��ر واجلزائريني على 

عدم الو�ص��ول مب�صار الإ�صالحات ال�صاملة التي اأعلن عنها 

فخام��ة رئي�س اجلمهورية اإىل مبتغاه��ا، وحاولوا بكل الطرق 

والأ�شالي��ب بث القلق يف نفو���س املواطنني، ولكن انخراط 

الأغلبية يف الدفاع ع��ن اأهدافها وغاياتها النبيلة، جعل كل 

من اآمن حق��ا باجلزائر القوية وامل�صتق��رة، ي�صاهم بفعالية يف 

اإجناحه��ا، وه��ا هي ثمار امل�صع��ى تتج�صد الي��وم يف حقائق 

ملمو�صة، فهنيئا لل�صعب اجلزائري بهذا النت�صار اجلديد.

ال�صيد الرئي�س،

احل�صور الكرام،

اإن الواجب الذي ن�صطلع به اليوم من اأجل متكني اأجيال 

احلا�ص��ر وامل�صتقبل، من الدولة املدنية، تختفي منها املظامل 

وتتحقق يف كنفها امل�صاواة وت�صان فيها احلقوق، هي بالن�صبة 

للمنا�صل��ني واملنا�صالت يف حزب جبه��ة التحرير الوطني 

مع��ان متجددة واأه��داف را�صخة، ذلك م��ا ترجمه ب�صدق 

وم�صداقي��ة منذ مدة، يف ت�صريح��ات ومواقف الأخ الأمني 

العام للحزب، ال�صيد عمار �صعداين.

)ت�سفيق(

ومن ه��ذا املنطلق، فاإننا نثمن عاليا م��ا مت التكفل به من 

اقرتاحات حزبنا يف هذا التعديل الد�صتوري، الذي ياأتي يف 

قناعتنا خطوة جديدة لتعميق املمار�صة الدميقراطية ببالدنا، 

وتكري�صه��ا لدولة احل��ق والعدل والقانون، كم��ا اأنه �صمانة 

لتاأكي��د وتعزيز احلقوق اجلماعية والفردي��ة للمواطن، وكذا 

حرية الراأي والتعبر.

ييدن��ا وم�صاندتنا لكل م��واده وف�صوله،  نن��ا نعل��ن تاأ اإ

وؤك��د م��ن اأعلى هذه املن�ص��ة على اأن  ول يفوتن��ي اأن اأ

الد�صت��ور املعدل وال��ذي ي�صادق علي��ه جاء يف مرحلة 

التما�ص��ك  الت��ي تتطل��ب مزي��دا م��ن  م��ن املراح��ل 

الوطن��ي، ملواجهة كل التحديات التي ق��د تفر�س علينا 

ملواجهته��ا؛ وج��اء لهذه الأم��ة قانونا ميكن م��ن اإر�صاء 

بن��اء هذه الأمة، حيثما  ثواب��ت، ت�صكل رابطا قويا بني اأ

ينما تواج��دوا، وهي احلقيقة الت��ي اأكد عليها  كان��وا، واأ

الأمني الع��ام للحزب، التي ت�ص��كل على الدوام خطا 

وا�صحا يف خطابه ال�صيا�صي.

ويف اخلتام، اأهنئ ال�صعب اجلزائ��ري بكل فئاته، واأطيافه 

ال�صيا�صية، وم�صاربه الإديولوجية، على هذا النت�صار اجلديد، 

على طري��ق ال�صتقرار للنجاح والوف��اء بالعهد، ولالأمل يف 

الغد؛ �صكرا على كرم الإ�صغاء، حتيا اجلزائر، املجد واخللود 

لل�صهداء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)ت�سفيق(

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صيد رئي���س املجموعة الربملانية 

حلزب جبه��ة التحرير الوطني، يف جمل���س الأمة؛ والكلمة 

الآن لل�صي��د رئي���س املجموع��ة الربملانية للثل��ث الرئا�صي، 

مبجل�س الأمة.
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ال�سيد  الها�سمي جيار, رئي�ص املجموعة الربملانية للثلث 

الرئا�سي, يف جمل�ص الأمة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛  ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم.

دولة رئي�س الربملان املوقر،   

دولة رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني املوق�ر،

�صيادة الوزير الأول املحرتم، 

معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئ�ي الأفا�صل،

احل�صور الكرام ،

�صالم الل�ه عليكم.

اإّن امل�ص��روع ال��ذي يجمعن��ا الي��وم يعل��و بكث��ر على 

التحزب، و يعيدن��ا، ب�صكل ما، اإىل منبع النه�صة اجلزائرية 

احلديث��ة، الذي انبثق يف نوفم��رب 1954، و تدفقت طاقاته 

الكامن��ة، كقوة دافع��ة، لوح��دة ال�صف  وتظاف��ر اجلهود 

وال�صع��ي اإىل اإقام��ة دول��ة وطني��ة دميقراطي��ة و اجتماعية 

مبنية  على املوؤ�ص�صات.

اإن������ه م�صروع يت�صمن بو�صوح جمي��ع العنا�صر املكونة 

للدميقراطي��ة احلديث��ة وتعت��رب ه��ذه العنا�صر كله��ا اأهدافا، 

�صح��ى من اأجلها و با�ص����ر يف حتقيقها جيل الثورة، وها هو 

الي��وم هذا اجليل الفذ يرتكها كاأمان��ة لأجيال ال�صتقالل، 

بغية موا�صلة اجلهد و العطاء نحو بلوغها. 

قد ل ي�صاطرنا البع�س الراأي، و هذا اأمر طبيعي لأن يكون 

ن�س من حج��م متني كهذا حمل ج��دل، و اأن يثر ت�صاربا 

يف الآراء، مع��ربا عن مواق��ف اأو قناعات اأو ح�صابات، تدل 

كلها على م��ا و�صلت اإليه بالدنا اأثن��اء العقد املن�صرم، من 

اأ�صلوب جديد يعتمد على التعبر احلر واملناف�صة ال�صيا�صية 

ال�صلمية، عو�س اللجوء اإىل املجابهة الدموي���ة.

و ه��ذا يدل على بروز جو منا�صب لتحرير الفكر تدريجيا 

من الت�صييق الذي كان رمبا يوؤثر عليه اأثناء الأربعينية الأوىل 

لال�صتقالل.

و اجلدير بالذك��ر اأن امل�صروع املعرو���س اأمامنا اليوم، مل 

ي��اأت اأبدا كم�صروع ظريف نتيجة ملا ي�صم��ى بالربيع العربي، 

بل ي�ص��كل  حم��ورا هاما من حم��اور ا�صرتاتيجي��ة التقومي 

الوطن��ي، التي اأعل��ن عنها املر�صح للرئا�صي��ات ال�صيد عبد 

العزيز بوتفليقة يف �صهر فرباير 1999، بهدف القيام، و على 

مراح��ل، باإخماد نار الفتنة والق�ص��اء على خملفات احلرب 

الأهلي��ة التي اأدم��ت وخ�صبت البالد خ��الل عقد كامل 

من الزم��ن، وكذا جتدي��د ال�صلة بالأه��داف ال�صيا�صية 

لبي��ان اأول  نوفم��رب  1954. 

و بالفع��ل، كلن��ا نتذك��ر خط��اب  2004، عل��ى وج��ه 

اخل�صو���س، ال��ذي عرب من خالل��ه رئي���س اجلمهورية عن 

اإرادت��ه يف العمل على املرور بعزم م��ن ال�صرعية الثورية اإىل 

ال�صرعية ال�صعبية لنظام احلكم.

وهكذا، و بعد مرحلة امل�ص��اورات، والدرا�صة، والإعداد، 

والتحكيم ال�صيا�صي، ها نحن اليوم ندخل يف مرحلة الإجناز 

الفعل��ي بهذا امل�ص��روع، الذي �ص��وف يفتح بالتاأكي��د اآفاقا 

وا�صعة لبناء نظ��ام جديد، اأين ي�صبح املواطن املنبع الوحيد 

لل�صرعي��ة ال�صيا�صية، وهو يرمي كذل��ك اإىل تطوير التنظيم 

اخلا���س بالقان��ون العموم��ي يف بالدنا  يف الجت��اه ال�صليم 

املتمثل يف تقوي��ة املوؤ�ص�صات، وفقا للمعاير املعمول بها  يف 

الأنظم��ة الدميقراطية القائم��ة يف البلدان املتقدمة، علما باأن 

الإجناز الفعلي �صوف يتم على مراحل، لكي ل يبقى الد�صتور 

الذي بادر به رئي�س الدولة بكل جالء و �صرب ور�صاد ، جمرد 

حرب على ورق.   

و بطبيعة احلال، و مع احرتامنا للجميع، هناك من ي�صّكك  يف 

هذا امل�صعى بحج��ة اأن الد�صتور اجلديد جاء متاأخرا، نظرا ملا 

ي�صفونه باخلطيئة الأ�صلية التي ارتكبت � ح�صب راأيهم � من 

خالل تكري�س نظام احلزب الواحد يف د�صتور 1963، عو�س 

الدخول مبا�ص��رة غ��داة ال�صتقالل يف التعددي��ة احلزبية، 

وه��م يتنا�صون يف ذلك اأن جزائ��ر 1962 كانت على جرف 

الهاوي��ة من جراء احلرمان املطلق ال�صائ��د اآنذاك، وملا خلفته 

احلرب من خراب كامل و مئات الآلف من اأرامل ال�صهداء 

واليتام��ى واملعطوبني والالجئ��ني، والعائدين من ال�صجون، 

ناهيك ع��ن  الأمي��ة واملجاعة والبطال��ة وال�صلل الذي اأ�صر 

ب��الإدارة و بالقت�ص��اد و باملدار���س، و ك��ذا  حتطيم الآلت 

الفالحية من ط��رف امل�صتعمرين قبل هروبه��م، وكذا ندرة 

املرافق ال�صحية وندرة الطرقات واجلامعات ومراكز التكوين 

والإنارة و �صبكة املياه و غرها.

ويف تل��ك احلالة الكارثية الت��ي كان يبحث فيها ال�صعب 

ع��ن البقاء فقط، اأفيعقل احلديث عن التعددية و التحزب؟ 

ومن ذا الذي كان م�صتعدا يا ترى لالإ�صغاء حلديث طوباوي 

كهذا؟

وهنال��ك م��ن ي�صكك اأي�ص��ا يف جدية م�صع��ى تعديل 

الد�صت��ور، بحج��ة اأن جمم��ل  املوؤ�ص�ص��ات القائمة اليوم 
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غر �صرعية، وينبغ��ي، اإذن،  بادئ ذي بدء ح�صب راأيهم، 

ا�صتبداله��ا من القمة اإىل القاعدة قب��ل ال�صروع يف تطوير 

الد�صت��ور، و ه��م متنا�ص��ون يف ذل��ك اأن كل التج��ارب 

الإن�صانية القدمي��ة واحلديثة تبني اأن مو�ص��وع الدميقراطية 

والتعددي��ة احلزبي��ة وال�صرعي��ة ال�صعبي��ة اأم��ر خط��ر ل 

والت�ص��ورات  بال�صعارات والت�صريح��ات  تناول��ه  يكف��ي 

النظري��ة  والأمنيات، مهما كانت نزاهتها، واأن الدميقراطية 

لي�ص��ت كيانا ثابتا قاب��ال لال�صتعمال املبا�ص��ر فورا، وعلى 

امل��راد، كما اأنها لي�صت منوذجا كام��ال و�صاحلا لكل مكان 

وزمان، بل ه��ي نظام مربوط بواق��ع كل جمتمع واأو�شاعه 

الثقافية والقت�صادية والذهنية.

كما اأنه�ا م�صار طويل املدى، مبني على حت�صيل ور�صملة 

املمار�صات واملحاولت وهو مملوء باملكائد واملخاطر كما تبينه 

بو�ص��وح جتربة د�صت��ور 1989 يف اجلزائر على �صبيل املثال 

ل احل�صر.

ومهما يكن، ف��اإن رئي�س الدولة ق��د ا�صتوعب كلية هذه 

املعطيات بحكم جتربته الطويلة.

الأمر الذي يف�صر بكل و�صوح الأ�صلوب الّتدرجي الذي 

مّت اعتم��اده بفطنة، فيما يخ���س الإ�صالحات ال�صيا�صية يف 

بالدنا، وبخط��وات ثابت��ة واأكيدة منذ �صن��ة 2002، والتي 

تف�ص��ي الي��وم اإىل د�صتور تعترب مبادئه امت��دادا لتلك التي 

جاءت يف  بيان اأول نوفمرب واأر�صية ال�صومام. 

اأيتها ال�صيدات، اأيها  ال�صادة،

اإنن���ا على يقني باأن هذا الد�صتور �صوف يفتح الباب  على 

م�صراعي��ه لع�صرن��ة العمل ال�صيا�ص��ي يف اجلزائر، وتو�صيعه 

ملختلف فئات املجتمع، وبخا�ص��ة ال�صباب واملراأة، وتكوين 

»الف��رد – املواطن«، ون�صر الثقاف��ة ال�صيا�صية والق�صاء على 

املمار�صات ال�صلبية، علما ب��اأن الكيفية التي و�صل بها اإلينا 

م��ر بال�صكل  كان��ت معقول��ة ومنطقية، �ص��واء تعلق الأ

و بامل�صمون. اأ

اأم������ا من حيث ال�ص��كل فالأمور وا�صح��ة، لأنه يحق 

لرئي���س اجلمهوري��ة اأن يب��ادر بتعدي��ل الد�صت��ور كم��ا هو 

معمول ب��ه يف الكثر من الدول، ل �صيما واأن هذه الطريقة 

ت�صم��ن النجاعة يف العمل، والن�صجام يف امل�صمون وجتنب 

النزاع��ات  ح��ول مو�صوع يف��وق بكث��ر كل العتبارات 

احلزبي��ة والفئوية ال�صيقة، يف ظرف مييزه ولالأ�صف ال�صديد، 

الن�صق��اق وعدم القدرة على التعاون امل�صتمر بني الفاعلني 

ال�صيا�صيني يف بالدنا، حتى ولو تعلق الأمر بامل�صائل اجلوهرية 

التي تهم الوطن ككل.

واأما من حيث امل�صمون، فاإن التعديالت والإ�صافات وما 

حتمل��ه من اأ�صباب واأهداف جد اإيجابية ومل نر فيها �صراحة 

ما ق��د يزعج اأو ي�صاي��ق كل من يجعل م��ن ال�صالح العام 

وم�صلحة الوطن �صغله ال�صاغل.

و يف اخلت������ام، اأود اأ�صالة عن نف�صي ونيابة عن جمموعة 

الثل��ث الرئا�صي يف جمل�س الأمة، الت��ي ي�صرفني متثيلها اأن 

اأق��ول ب�صوت ع��ال اإن ما تقدم به رئي���س اجلمهورية  لهذا 

املوؤمت��ر املوقر، و ما �صيحظى به من تاأييد قوي، �صوف ي�صجله 

التاري��خ بح��روف ذهبي��ة، نظرا مل��ا يفتحه من اآف��اق واعدة 

و ور�ص��ات جدي��دة يف جم��ال التعاي�س والنهو���س بالنمو 

القت�صادي، والتنمية ال�صامل��ة على اأ�ص�س �صلبة ووا�صحة 

ويف ظل الوحدة والت�صامن والعدالة الجتماعية.      

و اهلل ويل التوفي��ق، و ال�ص��الم عليكم و رحمة اهلل تعاىل 

و بركاته.

 )ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد رئي���س املجموعة الربملانية 

للثلث الرئا�صي، مبجل�س الأمة؛ والكلمة الآن لل�صيد رئي�س 

املجموع��ة الربملانية حلزب التجمع الوطن��ي الدميقراطي يف 

املجل�س ال�صعبي الوطني.

ال�س��يد حممد قيجي, رئي�ص املجموع��ة الربملانية حلزب 

التجمع الوطني الدميقراطي, يف املجل�ص ال�سعبي الوطني: 

�صكرا لل�صيد الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س الربملان املحرتم،

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني املحرتم،

معايل دولة الوزير الأول املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة املحرتمون،

زميالتي، زمالئي النواب،

اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف تاري��خ ال�شع��وب اأحداث ت��رك ب�شماته��ا عميقا يف 

ن�صيجها احل�صاري، و�صيبق��ى لقاوؤنا اليوم حدثا منقو�صا مباء 

الذهب، و�صفحة لمعة يف تاريخ اجلزائر امل�صتقلة.
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بالفعل، ميثل مقرتح التعدي��ل الد�صتوري قيد امل�صادقة، 

ثورة حقيقي��ة اأحدثتها اجلزائر الي��وم، فاإنها حتمل يف طياتها 

قف��زة نوعية يف م�صار اجلزائر ، قف��رة مرفوقة بالت�صبت بقيمنا 

والوف��اء ملرجعيتن��ا التاريخي��ة، األ وهي ر�صال��ة اأول نوفمرب 

اخلالدة.

نع��م، األ تعترب ترقية الأمازيغية اإىل لغ��ة وطنية ور�صمية، 

مبثابة ثورة ت�صب يف م�صلحة هويتنا ووحدتنا الوطنية؟

األ ت�ص��كل د�ص��رتة امل�ص��اواة ب��ني الرج��ال والن�صاء يف 

�صوق العمل ث��ورة توؤكد مكانة املراأة يف اجلزائر، انطالقا من 

م�صاهمتها يف الكفاح التحرري، و�صول اإىل تبوئها 30% من 

املقاعد يف املجال�س املنتخبة؟

األ يعت��رب من��ح املعار�ص��ة ال�صيا�صية حقوق��ا، ومنها حق 

اإخطار املجل���س الد�صتوري، ثورة ومك�صبا يف خدمة تر�صيخ 

التعددية ال�صيا�صية لبالدنا؟

األ ي�صكل فتح املجال لال�صتئناف يف الأحكام ال�صادرة 

عن املحكمة اجلنائي��ة ثورة ل�صالح املتقا�ص��ني؟ خا�صة اإذا 

علمنا باأن هذا البند ليزال نادرا جدا يف الدول التي تنتهج 

نف�س نظامنا الق�صائي. 

اإن ه��ذه الأمثل��ة � اأيه��ا احل�ص��ور الك��رمي � لهي دللة 

وا�صح��ة عل��ى القف��زة النوعي��ة التي ج��اء به��ا م�صروع 

التعدي��ل الد�صت��وري، وهو ما يدفعن��ا يف التجمع الوطني 

الدميقراط��ي، لتقدمي وافر ال�صكر وعظي��م المتنان لفخامة 

رئي���س اجلمهوري��ة، ال�صيد عب��د العزي��ز بوتفليقة، الذي 

اقرتح هذا التعديل.

)ت�سفيق(

فالتجمع الوطني الدميقراطي يثني على رئي�س اجلمهورية 

با�صم الفالحني من اأجل حماية الأرا�صي الفالحية، وبا�صم 

العمال على �صمان احلق يف احلماية الجتماعية.

اإن التجمع الوطني الدميقراطي ين��وه برئي�س اجلمهورية، 

با�صم ال�صباب الذين اكت�صبوا مكانة يف الد�صتور كقوة حية 

لالأم��ة والذي ي�صمن له��م جمل�صا اأعلى لل�صب��اب، لبلورة 

ان�صغالتهم.

اإن التجم��ع الوطني الدميقراطي يع��رب اأي�صا عن عرفانه 

لرئي���س اجلمهوري��ة، ال�صي��د عبد العزي��ز بوتفليق��ة، با�صم 

املتعامل��ني القت�صادي��ني الذين مين��ح لهم ن���س الد�صتور 

�صمان��ات تدعم القت�صاد املنت��ج والتناف�صي، وت�صدد على 

اآليات مكافحة الغ�س والف�صاد والختال�س.

نعم ال�صيد الرئي�س، اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإن التجم��ع الوطني الدميقراط��ي يثني جزيل الثناء على 

رئي���س اجلمهورية، با�صم عامل الثقافة وكذا با�صم الباحثني، 

وه��م �صرائح نبيلة م��ن جمتمعنا، كر�س لهم ه��ذا التعديل 

مكانتهم ودورهم يف جمتمعنا.

واإذ يثن��ي التجمع الوطني الدميقراط��ي جزيل الثناء على 

رئي���س اجلمهورية، با�صم اجلالية الوطنية يف اخلارج، حيث اإن 

هذا التعديل الد�صتوري ي�صمن لهم ا�صطالع الدولة باملزيد 

من الواجبات جتاههم، وتعزيز حمايتهم، واحلفاظ على هويتهم 

الإ�صالمية يف ديار الغربة، وتعزيز روابطهم مع الأمة، وهو ماكان 

يتمناه ماليني اجلزائريني واجلزائريات، الذين وعلى الرغم من 

كون البع�س منهم حاملني جلن�صي��ة البلد امل�صيف، اإل اأنهم 

يرغبون بل يطالبون فقط بوقوف اجلزائر اإىل جانبهم.

ال�صيد الرئي�س،

اأيتها ال�صيدات الف�صليات، اأيها ال�صادة الأفا�صل،

اإن املجموعة الربملانية حلزب التجمع الوطني الدميقراطي 

باملجل�س ال�صعبي الوطني، حتيي تعزيز الرقابة الربملانية للنواب 

على عمل احلكوم��ة، من خالل العديد من الأحكام، كما 

تثني على خمتلف الأح��كام التي وردت يف هذا امل�صروع، 

والت��ي �صت�صع حدا ملا بات يعرف بالتجوال ال�صيا�صي وكذا 

تغيب الربملانيني، وهي تدابر جديدة �صتعزز بال ريب مكانة 

الربملان وتلميع �صورته لدى املجتمع.

وعلى النحو ذاته، تنوه املجموعة الربملانية للتجمع الوطني 

الدميقراط��ي، باملجل�س ال�صعبي الوطن��ي، بتعزيز ا�صتقاللية 

العدالة، وتعزيز �صلطتها، وذلك من خالل احلماية املمنوحة 

للقا�ص��ي واملحامي وكذا من خالل اإن��زال العقوبات على 

كل م��ن يحاول عرقل��ة تنفيذ الأح��كام الق�صائية؛ وككل 

املنتخبني، على امل�صتويني الوطني واملحلي، تهنئ املجموعة 

الربملاني��ة حل��زب التجمع الوطن��ي الدميقراط��ي، باملجل�س 

ال�شعبي الوطني، نف�شها باإحداث اآلية جديدة ودائمة ملراقبة 

النتخابات  والتي �صتعزز من م�صداقية التحكيم ال�صيا�صي 

وتنظيم القرتاع.

ال�صيد الرئي�س،

اأيتها ال�صيدات الف�صليات، اأيتها ال�صادة الأفا�صل،

اإنن��ا يف املجموع��ة الربملاني��ة حل��زب التجم��ع الوطني 

الدميقراط��ي، باملجل�س ال�صعبي الوطن��ي، نتاأ�صف لغياب 

املعار�ص��ة الربملانية يف ه��ذه اجلل�صة التاريخي��ة؛ بالفعل، 
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واإذ نحن نحرتم خيار هوؤلء، فاإننا نقول لهم اإن املواطنني 

�صي�صجل��ون غيابه��م عند اإق��رار د�ص��رتة الأمازيغية كلغة 

وطني��ة ور�صمي��ة، وهي الق�صي��ة التي نا�صل م��ن اأجلها 

البع���س منه��م ع��رب عقود م��ن الزم��ن، كم��ا �صي�صجل 

جمتمعنا غي��اب املعار�صة الربملانية ه��ذه عند الت�صويت 

عل��ى تعدي��ل د�صت��وري ي�صم��ن له��ا حقوق��ا �صيا�صية 

جدي��دة.

ال�صيد الرئي�س،

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اجلميع يعلم علم اليقني، اأن التجمع الوطني الدميقراطي 

ي�صاند م�ص��روع التعديل الد�صت��وري، و�صي�صوت ل�صاحله، 

وثمة ما اأ�صيفه يف هذه اللحظة التاريخية، وهو التزام م�صبق 

جلميع نواب احلزب بالدع��م الكامل مل�صاريع القوانني التي 

�صتعر���س على املجل���س ال�صعبي الوطن��ي، يف اإطار جت�صيد 

حمتوى التعديل الد�صتوري.

املجد واخللود ل�صهدائنا الأبرار.

ال�صكر اجلزي��ل، مرة اأخرى، لفخام��ة رئي�س اجلمهورية، 

ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة.

حتيا اجلزائر، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد رئي���س املجموعة الربملانية 

حل��زب التجمع الوطن��ي الدميقراط��ي، يف املجل�س ال�صعبي 

الوطن��ي؛ والكلم��ة الآن لل�صيد رئي���س املجموعة الربملانية 

حلزب جبهة التحرير الوطني، يف املجل�س ال�صعبي الوطني، 

فليتف�صل.

ال�سيد حممد جميعي, رئي�ص املجموعة الربملانية حلزب 

جبهة التحرير الوطني, يف املجل�ص ال�س��عبي الوطني: ب�صم 

اهلل الرحمن الرحيم، وال�صالة على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س الربملان، 

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

معايل ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء، 

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الربملان،

اأ�ص�رة الإع�الم، 

احل�صور الكرمي.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

يف مثل هاته املنا�صبات التاريخية امل�صرية، يقت�صي احلال 

اأن نقلب يف �صفحات تاريخ هاته الأمة العظيمة، لنطلع الغر 

ع��ن خ�صائ�س و ماآثر ح�صارات ازده��رت ثم اندثرت على 

جغرافية هاته الأر�س الطيبة، فمراحل الأزمنة الطويلة تبني 

تطور هذا املجتمع عرب معامل الع�صور املتوالية، فمن نوميديا 

و�ص��ول اإىل حقبات الفتح الإ�صالم��ي، كلها تزخر بدلئل 

عن خ�صائ�س �صعب متيز بالعراقة والأ�صالة، متح�صن بقيمه 

الروحي��ة الرا�صخة، املحافظة على تقالي��ده و مبادئه، �صعب 

واث��ق يف قدرات��ه، م�صم��م دوما عل��ى البقاء ح��را، �صعب 

مداف��ع عن اأر�صه و عر�صه و �صرفه ووحدته، وذلك ما اأثبتته 

املقاوم��ات املتعددة اإبان التواج��د ال�صتعماري على مدى 

قرن وثالثني �صنة، والتي كللت بثورة نوفمرب العظيمة، تلك 

الث��ورة التي ر�صم��ت اأجمل لوحة يف املخي��الت ونظمت 

اأروع ق�صي��دة يف الأذه��ان، فاأ�صحت لوؤل��وؤة تتوهج يف قلب 

كل جزائري برباءة و�صدق وعزة وافتخار، فاأ�صبح هو الثورة 

يف �صوته ونرباته وكربيائه وطبيعته وعنفوانه، وافتك من بني 

خمالب غا�صم م�صتبد حرية ووطن واأ�صالة.

ال�صيد الرئي�س، 

يف حياة كل الأمم عالمات فارقة تكون هي نقاط التحول، 

و جزائر التاريخ كانت اأبدا ا�صتثناء تاريخيا يف �صياغة احلا�صر 

من جذور ما�س م�صرف، وبتجدد العهد لبيان نوفمرب دخلت 

مرحل��ة البناء والت�صييد على مدى ثالث��ة عقود، �صنع فيها 

رجالتها مثال يف التح��دي والنهو�س، واإقامة ركائز الدولة 

الفتي��ة باإرادة م�صتمدة من روح الر�صالة النوفمربية املجيدة، 

وكان لأبن��اء جبهة التحرير الوطني ال��ربرة، دور البطولة يف 

ال�صطالع بالواجب الوطني، وخدمة البالد واأهلها.

وت�ص��اء الأقدار اأن تدخل اجلزائ��ر يف نفق مظلم �صنوات 

الت�صعينيات ب�صبب املارد الإرهابي، الذي ا�صتغل يف م�صعاه 

ال�صيطاين ديننا احلنيف وقيم��ه ال�صمحاء، كذبا وافرتاء يف 

الت�صليل والتغليط بهدف �صرب وحدة ال�صعب وهويته.

ولأّن الإله رحي��م بعباده بزغ فجر جديد يحمل يف طياته 

ب�صائر الأمل والتطلع حني اعتل��ى �صهوة اجلزائر ابنها البار، 

املجاهد رفيق ال�صهداء، كان عهده الأول اإ�صالح ذات البني، 

ر�صول حمبة و�صالم، اآمن ب��ه ال�صعب فاأعلى كعبه ووثق يف 

فكره وب�صرته وحكمته، فخامة الرئي�س  عبد العزيز بوتفليقة.

)ت�سفيق(
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ال�صيد الرئي�س، 

اإّن جن��اح التجرب��ة اجلزائري��ة الرائ��دة يف �صناع��ة ال�صلم 

بامل�صاحلة، اأر�صت دعائم اإ�صالحات �صيا�صية كربى بادر بها 

رئي���س اجلمهورية، لأجل الو�ص��ول اإىل دولة احلق والعدل 

واحرتام الراأي املخالف، يف ظل مبادئ الأحكام الدميقراطية، 

جعل��ت من بالدنا منارة لل�صلم ومث��ال للتنمية القت�صادية 

والجتماعي��ة، فرغم كي��د الكائدين و�ص��راب امل�صككني، 

فامل�صاحلة الوطني��ة والإ�صالحات املنتهجة �صمنت للجزائر 

مناعته��ا، وللجزائري��ني كرامته��م يف ظل تقلب��ات �صيا�صية 

وتدخ��الت اأجنبية وموؤام��رات عدائية حتطمت يف خ�صمها 

بلدان و�صردت اأهاليها فاأ�صحت جمهولة امل�صر.

ال�صيد الرئي�س، 

يف حمطة اأخرى جديدة مبثابة القفزة النوعية، ل�صتكمال 

احللقة الأخ��رة يف نظم ال�صل�صلة الذهبي��ة، الهادفة حلماية 

اجلزائ��ر وحت�صينها واحلفاظ على �صموخها، تعزيزا لتوجهات 

اجلمهورية واإعالء مقامها الرائد يف ال�صاحة ال�صيا�صية، جنتمع 

يف هذه القاعة التي طاملا �صنع فيها اأجماد اجلزائر الكثر من 

املواق��ف، لنعلن بداية جت�صيد مي��الد اجلمهورية الثانية، من 

خالل التعديالت الد�صتورية التي طرحها رئي�س اجلمهورية، 

بع��د ا�صتيفاء مراحل الت�صاور والتحاور مع كل القوى احلية 

يف الب��الد، حتى يتكيف هذا القان��ون الأ�صمى واملتطلبات 

التي فر�صتها التحولت العميقة يف تطور املجتمع اجلزائري.

ال�صيد الرئي�س،

نح��ن يف جبهة التحري��ر الوطن��ي، نوؤم��ن اأن الإ�صالح 

ال�صيا�ص��ي هو الرك��ن الأ�صا�صي املر�صخ للحك��م الر�صيد، 

ال��ذي يطمح ل�صيادة القانون وي�صتجيب ومتطلبات تغرات 

حياة املجتمع، وكنا يف كثر من املنا�صبات م�صاندين موؤيدين 

ومطالبني ب�صرورة هاته التعديالت.

اإن وثيقة الد�صتور تعد مبثاب��ة البوتقة التي ان�صهرت فيها 

الأف��كار النرة واملتب�صرة لبناء دولة مدني��ة، دولة معا�صرة، 

دول��ة دميقراطية ترع��ى حرية الراأي وال��راأي الآخر، وحترتم 

التعبر، دولة قوية مبوؤ�ص�صاتها ت�صعى حل�صن العدالة والقانون، 

دولة مت�صاحلة مع اأبنائها، ت�صمن كرامة مواطنيها يف الداخل 

واخلارج، دولة ترعى �صبابها، دولة حتافظ على ثوابتها وقيمها 

وهويتها، وحتافظ على حقوق ن�صائها. 

اإنن��ا يف جبه��ة التحري��ر الوطن��ي، نبارك ه��ذا املك�صب 

النه�صوي، وننوه يف الوقت نف�صه بخ�صال رئي�س اجلمهورية 

على الوف��اء بعهده و�صدق��ه مع �صعبه  بعدم��ا �صدق معه، 

ونفتخر بجراأة منا�صل ورئي�س جبهة التحرير الوطني ون�صيد 

بت�صحياته يف �صبي��ل الأمة وب�صربه وب�صرته التي دح�صت 

الأكاذيب واملغالط��ات املروجة ل�شيا�شات الإحباط وامل�شوقة 

للمزايدات واملغالة.

اإّنن��ا يف جبهة التحرير الوطني، باعتبارنا الأغلبية الربملانية 

امل�صتمدة من ال�صرعية ال�صعبي��ة، ن�صوت اإيجابا وننوه بهاته 

التعدي��الت الد�صتورية التاريخية التي ا�صتجابت يف اأغلبها 

ملقرتحاتنا.

ال�صيد الرئي�س، 

اإنن��ا يف جبه��ة التحرير الوطن��ي، نوؤمن اأنن��ا ننتمي لأمة 

ت�صتمد مقوماتها من ما�صيها و حا�صرها، وبرقي عقلها و�صمو 

روحه��ا وعل��و فكرها، تطمح دائم��ا لنه�ص��ة م�صتقبلية قوية 

تتجلى فيها طبيعة �صخ�صيتن��ا وتك�صف جمد اآبائنا الأولني 

وعظمتهم، ويقظة احلا�صر واأهميته لننر طريق حياة جديدة 

يف ظل الع�صمة الربانية من الزلل والنحراف.

اإن جت��ارب الزم��ان حافل��ة بالدلئل على اأنن��ا يف جبهة 

التحري��ر الوطني اأ�صد النا�س حمافظ��ة على قوميتنا وما زدنا 

عل��ى الزمان فيه��ا ت�صتطيع الظروف يف كل م��رة اأن تلهينا 

ولكن ل تقهرن��ا، اآمنا بوطننا اإمي��ان املوؤمنني ال�صادقني فلن 

نتزحزح عن �صبيلنا.. )ت�سفيق( .. مهما طغت دعايات قلب 

احلقائ��ق و د�س الد�صائ�س عبثا وبع��ث الأكاذيب والبهتان 

زورا، لأننا ننتمي لأمة �صتدوم بوعيها عرب اأجيالها املتالحقة 

املتما�صكة، باأربطة ما�صيها وم�صالح حا�صرها واآمال م�صتقبلها.

ال�صيد الرئي�س،

نحن يف جبهة التحرير الوطني عقدنا العزم و نحن اأحفاد اأهل 

العزم .. )ت�سفيق( .. واأق�صمنا بالنازلت املاحقات اأن نكون حماة 

�صرورة اجلمهورية، يف وطن غلفناه باحلب والود وعاهدناه على 

اأرواح ال�صهداء، على اأن نتداول على م�صك جماذيف �صفينتنا 

ب�صواعد ل تكل، تتحدى ب�صجاعة وثبات كل الأمواج العاتية 

الهادفة ل�صرب ا�صتقرار وطننا، وتت�صدى للمحاولت البائ�صة 

القا�صدة زعزعة وحدته، �صنحمل على عواتقنا بالقوة والعزمية 

لواء الدفاع عن مكت�صبات هاته الأمة العظيمة.

ال�صيدات وال�صادة،

اأخ��را، و يف هاته اللحظة التاريخي��ة التي �صنعتها عهود 

رج��ال وفوا م��ا عاهدوا اهلل علي��ه واأ�صبح��ت اأمتنا يف زمن 

ال�صت��ات واملوؤامرات الأمة الأكر تالحما واأخوة وذودا عن 
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م�صلحة وم�صاحلة الوطن، من ل ي�صكر النا�س ل ي�صكر اهلل، 

ف�صكرا �صيادة رئي�س اجلمهورية، رئي�س حزب جبهة التحرير 

الوطني، واملجد واخللود لل�صهداء الأبرار وحتيا اجلزائر.

)ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي���ص:  �صكرا لل�صيد رئي�س املجموعة الربملانية 

حل��زب جبهة التحرير الوطني، باملجل���س ال�صعبي الوطني؛ 

وقبل اإيقاف اجلل�صة، اأفيد احل�صور واأحيطكم علما مبايلي:

- عدد احل�صور: 511.

- عدد التوكيالت: 05.

- املجموع: 516.

وبالتايل فاإن الن�صاب متوفر للت�صويت.

)ت�سفيق(

اإذن، �صنوق��ف اجلل�ص��ة مل��دة ن�ص��ف �صاع��ة، واأدع��و 

ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�ص��اء اللجنة الربملاني��ة امل�صرتكة 

املو�صع��ة لاللتح��اق بالقاع��ة الت��ي عملوا به��ا، ل�صياغة 

التقري��ر ح��ول م�صروع ه��ذا القانون املت�صم��ن التعديل 

الد�صت��وري، واأ�صدد واأوؤكد على �ص��رورة ح�صور اجلميع 

عند ا�صتئناف اجلل�صة؛ فاجلل�صة موقوفة.

اإيقاف اجلل�سة عند منت�سف النهار والدقيقة ال�ساد�سة 

ثم ا�ستئنافها عند الدقيقة اخلام�سة واخلم�سن 

بعد منت�سف النهار

ال�س��يد الرئي���ص:  ب�صم اهلل الرحم��ن الرحيم، وال�صالة 

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

ن�صتاأن��ف اأ�صغالن��ا باإحال��ة الكلمة اإىل ال�صي��دة مقررة 

اللجن��ة الربملانية امل�صرتك��ة املو�صعة، لتقراأ عل��ى م�صامعنا 

التقري��ر املعد ح��ول م�ص��روع القانون املت�صم��ن التعديل 

الد�صتوري، فلتتف�صل.

ال�س��يدة مقررة اللجنة الربملانية امل�س��رتكة املو�سعة:  

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني، وال�صالم على احل�صور الكرمي.

ال�صيد رئي�س الربملان، 

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني ،

ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتبي الغرفتني،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الربملان املنعقد بغرفتيه،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرام.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته مرة ثانية.

ي�صرفني اأ�صالة عن نف�ص��ي ونيابة عن زمالئي وزميالتي 

اأع�صاء اللجنة، اأن اأتلو على م�صامعكم تقرير اللجنة الربملانية 

امل�صرتك��ة املو�صعة حول م�ص��روع القان��ون املت�صمن تعديل 

الد�صتور.

- بناء على اأحكام الد�صتور، ل�صيما املادة 176 منه.

- بن��اء عل��ى القانون الع�صوي رق��م 99�02، املوؤرخ يف 

 ،1999 �صنة  مار�س   8 املوافق   1419 عام  القعدة  20 ذي 
ال��ذي يح��دد تنظيم املجل���س ال�صعبي الوطن��ي، وجمل�س 

الأم��ة، وعملهما وك��ذا العالق��ات الوظيفي��ة بينهما وبني 

احلكومة، ل�صيما املواد 98، 99 و100.

- بناء على راأي املجل�س الد�صتوري رقم 16/01/ر. ت. 

د/م. د، امل��وؤرخ يف 18 ربيع الثاين ع��ام 1437 املوافق 28 

يناير �صنة 2016، املتعلق مب�صروع القانون املت�صمن التعديل 

الد�صتوري.

- بن��اء على املر�ص��وم الرئا�صي رق��م 46/16، املوؤرخ يف 

 ،2016 �صنة  يناير   30 املوافق   1437 عام  الثاين  ربيع   22
املت�صمن ا�صتدعاء الربملان لالنعقاد بغرفتيه.

- بن��اء على اإي��داع م�ص��روع القانون املت�صم��ن تعديل 

الد�صتور من قبل ال�صيد الوزير الأول.

- بناء على ا�صتدعاء ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س 

الربملان للجنة الربملانية امل�صرتكة التي تتكون من ال�صيدات 

وال�صادة اأع�صاء مكتبي غرفتي الربملان، وهم:

• عن جمل�ص الأمة:
- جمال ولد عبا�س، رئي�صا.

- فوزية بن بادي�س.

- عبد املجيد طقي�س.

- عبد القادر زوبري.

- يو�صف بوتخيل.

• عن املجل�ص ال�سعبي الوطني:
- �صعيد خل�صاري. 

- �صليم �صنويف. 
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- بهاء الدين طليبة. 

- برابح زبار. 

- غنية الدالية )املقررة(. 

- حممد العيد بيبي.

- �صالح الدين دخيلي.

- نوال بوعياد اآغا.

- رامي مرزاق. 

- وبع��د تن�صيب اللجنة من قبل رئي���س الربملان، ال�صيد 

عب��د القادر بن �صال��ح، وبح�صور ال�صي��د حممد العربي 

ول��د خليفة، رئي���س املجل���س ال�صعب��ي الوطن��ي، بتاريخ          

2016، ع��ادت رئا�صة ه��ذه اللجنة اإىل ال�صيد  فرباي��ر   2
جمال ولد عبا���س، اأكرب الأع�صاء �صن��ا، طبقا للمادة 100 

م��ن القانون الع�صوي رقم 99�02، املذكور اأعاله، وال�صيدة 

الدالية غنية مقررة لها.

وق��د مت التفاق على تو�صيع اللجنة اإىل اأع�صاء من جلنتي 

ال�صوؤون القانونية ملجل���س الأمة واملجل�س ال�صعبي الوطني، 

واأع�صاء اآخرين من الغرفتني، وذلك بهدف متكني خمتلف 

الت�صكيالت ال�صيا�صية من اإبداء راأيها يف م�صروع التعديل. 

وتتكون هذه اللجنة من ال�صيدات وال�صادة:

• عن جمل�ص الأمة: 
- جمال ولد عبا�س

- فوزية بن بادي�س

- الها�صمي جيار

- زهرة قراب

- بن علي بن زاغو

- حممد زكرياء

- عبد الكرمي قري�صي...

ال�س��يد الرئي���ص: رجاء، ربح��ا للوقت، ومب��ا اأن الأ�صماء 

مدون��ة يف تقرير اللجن��ة املوزع عليكم، اأطل��ب من ال�صيدة 

املقررة النتقال مبا�صرة اإىل تالوة م�صمون التقرير، تف�صلي.

)- �صالح قوجيل

- حممد الطيب الع�صكري

- عمر رم�صان

- عبد القادر زوبري

- عبد املجيد طقي�س

- حممد زوبري

- الأمني �صريط

- حممد ال�صعيد �صعداين

- عبد الباهي مر�صلي

- بلقا�صم قارة

- حممد خثر

- حاجي العيد

- حممد ماين

- يو�صف بوتخيل

- عبد املجيد بوزريبة

- اأو�صهلة حممد ر�صا

- جرباع علي

- موخلوة عبد القادر

- عمار خملويف 

- طاهر كليل 

- ح�صني �صعيدي 

- حممد عامر 

- نور الدين بالأطر�س

• عن املجل�ص ال�سعبي الوطني: 
- �صعيد خل�صاري

- �صليم �صنويف

-  بهاء الدين طليبة

-  برابح زبار

- غنية الدالية

- حممد العيد بيبي

- نوال ليلى بوعياد اآغا

- �صالح الدين دخيلي

- رامي مرزاق 

- عمار جيالين

- عبد الرحمان دري�س 

- خليل اأوكبدان 

- اإليا�س �صعدي 

- جمال ما�صي

- حممد بوخلخال

- حيزية بورنان 

- حممد حادي 

- جمال بورا�س
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- اأحمد لطيفي 

- اإبراهيم طواهرية

- رتيبة عياد

- عمر بويلفان 

- هدى طلحة 

- بلقا�صم بن �صامل 

- زينب �صويحة 

- رم�صان تعزيبت

- حممود ال�صا�صي

- عمر عليالت(.

ال�سيدة مقررة اللجنة الربملانية امل�سرتكة املو�سعة:

�صكرا �صيدي الرئي�س، اأوا�صل اإذن تالوة م�صمون التقرير 

على النحو التايل:

با�ص��رت اللجنة امل�صرتكة املو�صعة عملها يف اليوم املوايل، 

باإع��داد نظامه��ا الداخل��ي وامل�صادقة عليه، ث��م �صرعت يف 

حت�صر م�ص��روع النظ��ام الداخلي جلل�صة الربمل��ان، املنعقد 

بغرفتي��ه املجتمعتني معا الذي مت��ت امل�صادقة عليه يف بداية 

اأ�صغالنا.

وبتاري��خ 4 فرباي��ر 2016 ا�صتمعت اللجن���ة اإىل عر�س 

مع���ايل ال�صي�د عب��د املالك �ص��الل، الوزي��ر الأول حول 

م�صروع التعديل الد�صت��وري بح�صور اأع�صاء من احلكومة، 

وهم ال�صادة:

- الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام،

- عبد ال�صالم بو�صوارب، وزير ال�صناعة واملناجم،

- الطاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان،

- م�صطف��ى ك��رمي رحي��ال، وزي��ر، مدير دي��وان الوزير 

الأول.

حيث اأبرز ال�صيد الوزير الأول يف عر�صه اأن هذه املراجعة 

الد�صتورية تاأت��ي تتويجا مل�صار الإ�صالحات ال�صيا�صية التي 

اأراده��ا فخامة رئي���س اجلمهورية، والتزم به��ا اأمام ال�صعب 

والتي تهدف اإىل تو�صيع حقوق وحريات الإن�صان واملواطن 

ولرت�صيخ الدميقراطي��ة التعددية وتوطي��د اأ�ص�س دولة احلق 

والقانون، اإىل جانب تعمي��ق ا�صتقاللية العدالة ببالدنا، ثم 

ا�صتعر�س خمتلف حماور م�صروع التعديل الد�صتوري.

بعد ذل��ك، فتح رئي�س اللجنة املجال للنقا�س والذي دار 

بني اأع�صاء اللجنة وال�صيد معايل الوزير الأول الذي اأجاب 

عن اهتماماتهم وان�صغالتهم.

وا�صتاأنفت اللجنة اأ�صغالها بتاريخ 5 فرباير 2016، لإثراء 

تقريرها حول م�صروع القانون املت�صمن التعديل الد�صتوري 

وامل�صادقة عليه.

 بعد اطالع اللجنة على:

- الد�صتور،

- القانون الع�صوي رقم 99�02، الناظم للعالقات بني 

غرفتي الربملان وبينهما وبني احلكومة،

- راأي املجل�س الد�صتوري ال�صالف الذكر،

- م�صروع القانون املت�صمن التعديل الد�صتوري،

وبع��د تاأّكد اللجن��ة من ا�صتيفاء الن���س املقرتح ملختلف 

ال�شروط القانونية، وا�شتيفاء الإجراءات املحددة يف الد�شتور 

والقانون الع�صوي رقم 99-02 ال�صالف الذكر؛

فاإنها ترى ما يلي:

 اإن م�صروع التعديل قد م�س 112 مادة من مواد الد�صتور، 

منه��ا 38 مادة جدي��دة، الأمر الذي يب��ني الأهمية البالغة 

لهذا التعدي��ل وعمقه، الذي تن��اول يف ديباجته وخمتلف 

اأبواب��ه وف�صوله؛ وبالنظر اإىل هذا احلج��م الهام، فاإن اللجنة 

تلخ�س اأهم املحاور فيما يلي:

بالديباجة: املتعلقة  التعديالت   -  1
متثل التعديل يف التاأكيد على اأن تاريخ ال�صعب اجلزائري 

متت��د جذوره عرب اآلف ال�صنني، واأ�صفر عن تالحم مكونات 

هويته الوطنية وهي الإ�ص��الم والعروبة والأمازيغية؛ لذلك 

اأك��د التعديل اجلدي��د على التزام الدول��ة دوما على ترقية 

وتطوير كل واحدة منها، مبا ي�صمن وحدة وت�صامن وان�صجام 

املجتمع اجلزائري.

وق��د جاء يف التعدي��ل التاأكيد عل��ى دور كل من جبهة 

التحرير الوطني وجي�س التحري��ر الوطني يف قيادة ال�صعب 

اجلزائ��ري اإىل النت�ص��ار يف ث��ورة نوفم��رب 1954 املجيدة، 

والتي مكنته من ا�صتعادة �صيادته الوطنية بف�صل ت�صحيات 

ال�صهداء الأبرار رحمهم اهلل، واملجاهدين الأبطال.

اأي�ص��ا ت�صمي��م ال�صع��ب  ��ن تعدي��ل الديباج��ة  ت�صَمّ

اجلزائري على التم�صك ب�صيا�صة ال�صلم وامل�صاحلة الوطنية 

والتم�صك بقي��م امل�صاحلة واحلوار لنبذ الفتنة والعنف، يف 

ظل اح��رتام الد�صتور وقوانني اجلمهوري��ة وكذلك تاأكيد 

الطاب��ع الدميقراط��ي واجلمه��وري للدولة وتكري���س مبداإ 

الت��داول الدميقراطي عل��ى ال�صلطة عن طري��ق انتخابات 
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ح��رة ونزيهة وكفالة الد�صتور ملب��داإ الف�صل بني ال�صلطات 

ومبداإ ا�صتقاللية العدالة.

لقد اأ�صاف التعديل فقرة جديدة للديباجة مفادها مت�صك 

ال�صع��ب اجلزائ��ري بخياراته م��ن اأجل احلد م��ن الفوارق 

الجتماعية والق�صاء على اأوجه التفاوت اجلهوي، والعمل 

على بناء اقت�صاد منتج يف اإط��ار التنمية امل�صتدامة واحلفاظ 

على البيئة.

كما اأب��رز اأن ال�صب��اب يف �صلب اللت��زام الوطني برفع 

التحدي��ات القت�صادي��ة والجتماعية والثقافي��ة، و�صباب 

اليوم اإىل جانب الأجيال القادمة هم امل�صتفيدون اأ�صا�صا من 

هذا اللتزام.

التي حتكم  العام��ة  باملبادئ  املتعلق��ة  التعدي��الت   - 2
املجتمع اجلزائري:

م�صت ه��ذه التعديالت امل��ادة 3 بتاأكيد عل��ى اأن اللغة 

العربية تظل اللغة الر�صمية للدولة،  ود�صرتة املجل�س الأعلى 

للغ��ة العربية، الذي يتكفل بالعم��ل على ازدهارها وتعميم 

ا�صتعمالها يف امليادين العلمية والتكنولوجية.

متت ترقي��ة الأمازيغية اإىل لغة ر�صمية م��ع اإن�صاء اأكادميية 

مكّلف��ة برتقيتها يف جميع املجالت حتى ت�صبح لغة ر�صمية 

)املادة 3 مكرر(.

اأ�صيفت اإىل املادة 8 فقرات جديدة تتعلق برتقية العدالة 

الجتماعي��ة والق�صاء عل��ى التفاوت اجله��وي يف التنمية 

وت�صجيع بناء اقت�صاد متن��وع يثمن قدرات البالد كلها، مع 

حمايته م��ن كل اأ�صكال التالعب والختال�س اأو الر�صوة 

اأو التجارة غر امل�صروعة وكذا كل اأ�صكال التع�صف.

اأما املادة 14 فق��د ت�صمنت تعديال مفاده ت�صجيع الدولة 

للدميقراطي��ة الت�صاهمي��ة على م�صتوى اجلماع��ات املحلية، 

وهي م�صاألة يف غاية الأهمية.

مت��ت اإ�صافة مادة جديدة هي املادة 24 مكرر التي ن�صت 

عل��ى اأن الدول��ة تعمل عل��ى حماية حق��وق املواطنني يف 

اخلارج وم�صاحلهم وت�صهر على تعزيز روابطهم مع الأمة.

الإن�صان: بحقوق  املتعلقة  التعديالت   -  3
ج��اء هذا امل�صروع بتعديالت ثرية ج��دا، بحيث اإن اأكر 

م��ن ن�صف امل��واد املعدلة، �ص��واء القدمي��ة اأو اجلديدة منها 

تتعلق بحقوق الإن�صان و�صماناتها.

ومن اأهم هذه التعديالت:

- ترقية التنا�صف ب��ني الرجال والن�صاء يف �صوق العمل 

وترقية تويل املراأة ملنا�صب امل�صوؤولية يف الهيئات والإدارات 

واملوؤ�ص�صات العمومية )املادة 31 مكرر 2(.

- تكري�س حق ممار�صة العبادة )ال�صعائر الدينية( و�صمانه 

)ما ن�صت عليه املادة 36(.

- تكري���س احلري��ات الأكادميية وحري��ة البحث العلمي 

)املادة 38(.

- تكري�س احلق يف الثقافة و�شمانه وحماية الدولة للراث 

الثقايف الوطني املادي وغر املادي )املادة 38 مكرر(.

- تكري���س حرية التظاهر و�صمانه��ا للمواطن )املادة 41 

مكرر(.

- تكري�س حرية ال�صحافة املكتوبة وال�صمعية والب�صرية 

وعل��ى ال�صبكات الإعالمية ومنع تقييدها باأي �صكل من 

اأ�صكال الرقاب��ة القبلية، مع التاأكي��د اأن جنحة ال�صحافة 

ل ميك��ن اأن تخ�ص��ع لعقوب��ة �صالب��ة للحري��ة )املادة 41 

مكرر2(.

- كم��ا مت تكري���س احل��ق يف احل�صول عل��ى املعلومات 

والوثائ��ق والإح�صائي��ات ونقلها للمواط��ن يف اإطار القانون 

واحرتام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخالقية والثقافية، 

وبالتايل تكري���س احلق يف الو�صول اإىل م�ص��ادر املعلومات 

)املادة 41 مكرر 3(.

- بالن�صبة لالأحزاب ال�صيا�صي��ة املعتمدة، اأ�صيفت مادة 

جدي��دة وهي 42 مكرر ت�صمنت اإق��رار حقها يف ال�صتفادة 

من عدة حقوق وحريات وهي:

- حرية الراأي والتعبر والجتماع.

- حق ال�صتفادة من الإعالم العمومي.

- ح��ق ال�صتف��ادة م��ن متوي��ل عموم��ي بالن�صبة 

لالأحزاب املمثلة وطنيا.

- امل�صاركة يف ممار�صة ال�صلطة حمليا ووطنيا يف اإطار 

التداول الدميقراطي.

فهذه احلقوق واحلريات التي ت�صتفيد منها كل الأحزاب 

املعتمدة، متنح لأحزاب املعار�صة باخل�صو�س، مركزاً د�صتوريا 

متمّيزا اأكدته اأحكام املادة 99 مكرر.

بالن�صبة للمعار�ص��ة الربملانية، التي ت�صتفيد بالإ�صافة اإىل 

م��ا �صبق ذكره من احلق يف امل�صاركة يف الأعمال الت�صريعية 

ويف رقابة احلكومة والتمثي��ل يف اأجهزة الغرفتني وامل�صاركة 

يف الدبلوما�صي��ة الربملاني��ة وم��ن احلق يف اإخط��ار املجل�س 

الد�صتوري طبقا للمادة 166 من هذا التعديل.
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ومن �صم��ن التعديالت الهامة الت��ي ت�صمنها امل�صروع، 

ت�صجل اللجنة الربملانية تكري�س حق املواطن يف بيئة �صليمة 

وتكفل الدولة بالعمل على احلف��اظ على البيئة )املادة 54 

مكرر 2( والتن�صي�س على حماية حقوق الطفل وقمع العنف 

�صد الأطفال وحماية الأ�صخا�س امل�صنني )املادة 58(.

يت�ص��ح من هذه التعديالت حر���س اجلزائر على مواكبة 

الن�صو���س الدولي��ة الت��ي �صادق��ت عليه��ا وال�صتجاب��ة 

لن�صغالت كب��رة عرّب عنها املجتم��ع اجلزائري بخ�صو�س 

البيئة والأطفال وامل�صنني.

التنفيذية:  بال�صلطة  املتعلقة  التعديالت   -  4
اأما امل��ادة 73 فقد ت�صمنت تعدي��الت جديدة تتمثل يف 

ا�ش��راط اأن املر�ّشح لنتخابات رئا�شة اجلمهورية مل ي�شبق 

ل��ه اأن جتن�س بجن�صية اأجنبية واأن يثب��ت اجلن�صية اجلزائرية 

الأ�صلي��ة لالأب والأم واجلن�صي��ة الأ�صلية فقط للزوج، واأن 

يثب��ت اإقامة دائمة باجلزائر دون �صواها ملدة 10 �صنوات على 

الأقل قبل الرت�ّصح.

ووا�صح اأن هذه التعديالت تهدف اإىل حماية اجلزائر من 

تاأثرات امل�صالح والرتباطات الأجنبية واإىل اإثبات الروابط 

العميقة بني املرت�ّصح واملجتمع اجلزائري.

اأم��ا امل��ادة 74، فج��اءت بتعدي��ل مهم ج��داً وهو اأن 

جتديد انتخ��اب رئي�س اجلمهورية يكون مرة واحدة فقط، 

وهذا متا�صياً مع ما ج��اء يف ديباجة الد�صتور وهو تكري�س 

الت��داول الدميقراطي على ال�صلط��ة والتوجه الدميقراطي 

الق��وي والفعل��ي املع��رب عنه من خالل ع��دة اأحكام يف 

الد�صت��ور.

يف اإط��ار ال�صلط��ات التي ميار�صها رئي���س اجلمهورية، فاإن 

امل��ادة 77 ت�صمن��ت يف فقرته��ا 5 تعديال مهم��ا، فحواه اأن 

رئي�س اجلمهورية »يعني الوزير الأول بعد ا�صت�صارة الأغلبية 

الربملانية«.

ه��ذه اإ�شافة مهمة تُنُم عن اإمكاني��ة التن�شيق بني برنامج 

رئي���س اجلمهوري��ة وبرنام��ج الأغلبي��ة الربملاني��ة يف ح��ال 

اختالفهم��ا، ويف هذا حت�صني كبر لإط��ار العمل احلكومي 

وح�صن �صر �صوؤون البالد.

اأم��ا التعديالت الت��ي ت�صمنتها امل��واد 79 اإىل 85، فقد 

اأو�صح��ت اأن خمط��ط تنفي��ذ برنامج رئي���س اجلمهورية قد 

اأ�صب��ح مهمة تتكفل بها احلكوم��ة ككل ولي�س فقط الوزير 

الأول مثلما كان عليه الأم��ر �صابقا، �صواء يف و�صع املخطط 

اأو يف تنفيذه.

الت�صريعية: بال�صلطة  املتعلقة  التعديالت   -  5
حظي��ت ال�صلطة الت�صريعية باهتمام كبر يف التعديالت، 

كان اأوله��ا اإعطاء املعار�صة الربملانية مركزاً د�صتوريا بتكري�س 

حقوقها يف املادة 99 مكرر التي �صبقت الإ�صارة اإليها والتي 

ج��اء فيها اأي�ص��اً اأن كل غرفة من غرفت��ي الربملان تخ�ص�س 

جل�ص��ة �صهري��ة ملناق�ص��ة ج��دول اأعمال تقدم��ه جمموعة                 

اأو جمموعات برملانية من املعار�صة.

اأما التعديالت الأخرى فتتمثل فيما يلي:

العهدة  مهام  ملمار�صة  الربملان  اأع�صاء  تفرغ  1( وج��وب 
كليا، بامل�صاركة الفعلية حت��ت طائلة العقاب ب�صبب التغيب 

)املادة 100(.

على  النتخاب  مت  الذي  احلزبي  النتماء  تغير  منع   )2
اأ�صا�صه حتت طائلة التجريد من العهدة )املادة 100 مكرر 2(.

ت�صكيل  الغرفتني يف  دائمة من جلان  3( حق كل جلنة 
بعثات اإعالمية موؤقتة )املادة 117(.

4( اإجتم��اع الربمل��ان يف دورة عادي��ة واحدة كل �صنة 
مدتها 10 اأ�صهر تبداأ من 2 �صبتمرب )املادة 118(.

اأع�ص��اء جمل���س الأمة يف املب��ادرة بالقوانني  5( ح��ق 
يف جم��الت التنظي��م املحل��ي وتهيئ��ة الإقلي��م والتق�صيم 

الإقليمي )املادتان 119 و119 مكرر(.

الأع�صاء  املت�صاوي��ة  اللجنة  اجتم��اع  اآجال  تقيي��د   )6
وتف�صيل عملية حل اخلالفات بني الغرفتني )املادة 120(.

يك��ون م�صتقبال            باأوامر، حيث ل  الت�صري��ع  تقيي��د   )7
اإل يف امل�صائ��ل العاجل��ة بع��د اأخ��ذ راأي جمل���س الدولة 

)املادة 124(.

8( حتديد اآجال الإجابة عن الأ�صئلة الكتابية وال�صفوية 
ب� 30 يوما )املادة 134(.

الق�صائية: بال�صلطة  املتعلقة  التعديالت   -  6
متثلت هذه التعديالت فيما يلي:

1( التاأكيد على �صمانة اأ�صا�صية من �صمانات ا�صتقاللية 
العدال��ة وه��ي اأن رئي���س اجلمهورية هو �صام��ن ا�صتقالل 

ال�صلطة الق�صائية )املادة 138(.

2( تكري�س مبداإ التقا�صي على درجتني يف امل�صائل اجلزائية 
وه��ي اإ�صافة جدي��دة قد ت�صم��ح با�صتئناف اأح��كام حماكم 

اجلنايات، وهذا ي�صكل �صمانة جديدة يف املجال اجلزائي.

3( اإف��ادة الق�صاء ب�صمان��ة جديدة هامة واأ�صا�صية وهي 
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عدم قابلية قا�صي احلكم للنقل )املادة 148(.

4( حت�ص��ني حق��وق الدفاع د�صتوري��اً ب�صمانها وحماية 
املحامي من كافة اأ�شكال ال�شغوط )املادة 151 مكرر(.

7 - التعديالت املتعلقة بالرقابة واملوؤ�ص�صات ال�صت�صارية:
تناول��ت هذه التعديالت املجل���س الد�صتوري برفع عدد 

اأع�صائ��ه اإىل 12 ع�ص��واً، بحيث يعني رئي���س اجلمهورية 4 

اأع�صاء من بينهم رئي�س املجل���س ونائبه، وانتخاب ع�صوين 

)2( من جمل�س الأم��ة وع�صوين )2( من املجل�س ال�صعبي 

الوطني وع�صوين )2( من املحكمة العليا وع�صوين )2( من 

جمل���س الدولة؛ وعلى ذلك تكون كل �صلطة عليا ممثلة ب� 4 

اأع�صاء.

كم��ا مت متديد مدة الع�صوية في��ه اإىل 8 �صنوات مع جتديد 

ن�صفي كل 4 �صنوات )املادة 164(.

اإىل جانب ذلك، جاء م�ش��روع التعديل ب�شروط جديدة 

للع�صوية، تتمثل يف بلوغ 40 �صنة عند التعيني اأو النتخاب، 

والتمت��ع بخربة مهنية مدتها 15 �صنة على الأقل يف ميادين 

القان��ون، �ص��واء التعلي��م الع��ايل اأو الق�ص��اء اأو املحاماة اأو 

الوظائف العليا يف الدولة )املادة 164 مكرر(.

كما ت�صمنت التعديالت اأي�صا تو�صيع الإخطار اإىل الوزير 

الأول واإىل 50 نائب��ا باملجل���س ال�صعب��ي الوطن��ي واإىل 30 

ع�صوا من جمل�س الأمة )املادة 166(.

- اإر�صاء حق املتقا�ص��ني يف الرقابة عن طريق الدفع بناء 

على اإحالة من املحكمة العليا اأو جمل�س الدولة )املادة 166 

مكرر(.

ه��ذه التعدي��الت ذات اأهمي��ة بالغ��ة ترتق��ي باملجل�س 

الد�صت��وري اإىل م�ص��اف املحاكم واملجال���س الد�صتورية يف 

الع��امل، وتعم��ق الطاب��ع الق�صائ��ي للرقابة عل��ى د�صتورية 

القوانني يف اجلزائر، وقد كانت حمل طلبات ملحة من طرف 

املخت�صني واملجتمع ككل.

اإىل جان��ب ذل��ك، جاء تعديل بال��غ الأهمية يتعلق مبنح 

جمل�س املحا�صبة ال�صتقاللية وتو�صيع مهامه وتنويع عالقاته 

بهياكل الدولة الأخرى املكلفة بالرقابة والتفتي�س.

كم��ا جاء م�ش��روع التعديل باإحداث هيئ��ة عليا م�شتقلة 

ملراقب��ة النتخابات، ترتاأ�صها �صخ�صي��ة وطنية يعينها رئي�س 

اجلمهورية، بعد ا�صت�صارة الأحزاب، ولها جلنة دائمة تتكون 

من ق�ص��اة يقرتحهم املجل���س الأعلى للق�ص��اء، وكفاءات 

م�صتقل��ة تختار م��ن املجتمع امل��دين وتتكفل ه��ذه الهيئة 

الد�صتوري��ة امل�صتقلة بال�صهر على �صفافي��ة النتخابات منذ 

ا�صتدعاء الهيئة الناخبة اإىل غاية اإعالن نتائجها.

ت�ص��كل هذه الهيئة مظه��راً من مظاهر الطاب��ع التوفيقي 

مل�ص��روع التعدي��ل، اإذ كانت حم��ل طلب مل��ح من طرف 

املعار�ص��ة وكذل��ك املخت�ص��ني يف مي��دان النتخابات من 

�صيا�صيني وقانونيني وغرهم.

مما ميّيز م�صروع التعديل املعرو�س علينا، اأنه ت�صمن يف املادة 

173-10 جمل��ة من املوؤ�ص�صات ال�صت�صارية  اإىل   1-173
الهامة تتمثل يف:

الإن�صان. حلقوق  وطني  جمل�س   )1
لل�صباب. اأعلى  جمل�س   )2

3( هيئ��ة وطني��ة للوقاي��ة من الف�ص��اد ومكافحته وهي 
�صلطة اإدارية م�صتقلة.

والجتماعي. القت�صادي  الوطني  املجل�س   )4
والتكنولوجيا. العلمي  للبحث  وطني  جمل�س   )5

ه��ذه الهيئ��ات واملجال���س تو�ص��ع حت��ت �صلط��ة رئي�س 

اجلمهورية وتتمتع بال�صتقاللية يف اأداء مهامها ومتنح خمتلف 

ال�صمان��ات له��ذا الغر�س، وم��ن املعلوم اأن ه��ذه الهيئات 

واملجال���س ت�صتجي��ب لطلبات املجتمع امل��دين وحاجيات 

املجتم��ع يف القطاع��ات الت��ي تن�ص��ط فيها والبع���س منها 

ت�صتوجبه اتفاقيات والتزامات دولية وقد اأ�صبحت تزخر بها 

الد�صاتر احلديث��ة وهي ت�صكل يف الوق��ت ذاته مظهراً من 

مظاهر ع�صرنة منظومتنا املوؤ�ص�صاتية والد�صتورية.

لكل ه��ذه العتب��ارات وغرها، ف��اإن اللجن��ة الربملانية 

امل�صرتكة املو�صعة ترى باأن ما جاء يف هذا التعديل الد�صتوري 

يرجم حقا اإرادة رئي���س اجلمهورية يف اإحداث اإ�شالحات 

عميق��ة يف خمتل��ف املج��الت ال�صيا�صي��ة والقت�صادي��ة 

والجتماعي��ة والثقافي��ة، من��ذ جميئه اإىل احلك��م يف �صنة 

1999، والتي كانت تتطلب توفر بيئة منا�صبة لذلك بحكم 
ما عانته البالد من وي��الت الإرهاب والاّلاأمن حيث عمل 

عل��ى ا�صرتجاع الأمن وا�صتعادة مكانة اجلزائر على ال�صاحة 

الدولية واإخراج البالد م��ن اأزمتها القت�صادية حني كانت 

املديونية اخلارجي��ة ت�صّكل اأهم عائ��ق لأي جمهود تنموي 

اآنذاك.

ولقد �صاهم��ت �صيا�صة الوئام امل��دين وامل�صاحلة الوطنية 

اللت��ني با�صرهما فخامة رئي���س اجلمهورية يف توفر الظروف 

املواتي��ة لنطالقة اقت�صادية واع��دة مكنته من جت�صيد برامج 
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تنموية طموحة م�ّصت جميع مناحي احلياة اليومية للمواطن.

ع��الوة عن تلك الور�ص��ات الهامة الت��ي م�صت العدالة 

واملنظوم��ة الرتبوي��ة وموؤ�ص�ص��ات الدولة، فقد ب��ادر رئي�س 

ت جمالت الإعالم  اجلمهوري��ة باإ�صالحات جوهرية، خ�صّ

وترقي��ة امل�صارك��ة ال�صيا�صي��ة للم��راأة ونظ��ام النتخاب��ات 

واجلمعي��ات والتن��ايف م��ع العه��دة الربملاني��ة والأح��زاب 

ال�صيا�صية والبلدية والولية.

وتتويج��ا مل�صار ه��ذه الإ�صالحات، ياأتي الي��وم م�صروع 

التعدي��ل الد�صتوري اله��ام والعميق الذي ب��ادر به رئي�س 

اجلمهوري��ة، بعد م�صاورات مع خمتلف الأحزاب ال�صيا�صية 

وال�صخ�صي��ات الوطنية ومنظمات املجتم��ع املدين، لتعزيز 

الوح��دة الوطنية وتعمي��ق الدميقراطية وتدعي��م ركائز دولة 

احلق والقانون.

وعلي��ه، فاإن اللجنة الربملانية امل�صرتك��ة املو�صعة، اإذ تثّمن 

عالي��ا كل م��ا قام ب��ه رئي���س اجلمهورية، تدع��و ال�صيدات 

وال�صادة اأع�صاء الربملان بغرفتي��ه اإىل امل�صادقة على م�صروع 

القانون املت�صمن التعديل الد�صتوري  من اأجل جزائر قوية، 

رائدة واآمنة.

لالإ�صارة اأخواتي، اإخواين، �صوف تدرج تدخالت روؤ�صاء 

املجموع��ات الربملانية يف التقرير اخلتام��ي الذي �صين�صر يف 

اجلريدة الر�صمية للمداولت لكل من الغرفتني.

�صك��را على كرم  الإ�صغاء؛  وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

عا�ص��ت اجلزائر حرة دميقراطية، حتي��ا اجلزائر، حتيا اجلزائر 

وحتيا اجلزائر.

)ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي�ص:  �صك��را لل�صيدة املق��ررة على تالوتها 

للتقري��ر الذي اأعدته اللجنة  الربملاني��ة امل�صرتكة املو�صعة؛ 

وه��ذا الت�صفي��ق هو دليل الدع��م وم�صان��دة م�صمونه يف 

الواق��ع، وخا�ص��ة لتو�صياته؛ ولكن احرتام��ا لالإجراءات 

املتبع��ة يف مث��ل ه��ذه املنا�صب��ة، فاإننا �ص��وف نعمل على 

عر���س م�صروع القان��ون املت�صم��ن التعدي��ل الد�صتوري 

للت�صوي��ت بكامل��ه، ويرجى منكم اإبق��اء الأيدي مرفوعة 

مل��دة، حت��ى يت�صنى لإط��ارات الربمل��ان اإح�ص��اء وجمع 

اأ�صوات امل�صوتني؛ وقبل ذلك، اأفي��د ال�صيدات وال�صادة 

اأع�صاء الربملان مبا يلي:

-  عدد احل�صور هو: 512؛ بعد اأن كان  قبل اإيقاف اجلل�صة 511، 

وذلك بالتحاق اأحد الأع�صاء من بعد ا�صتئنافها.

- التوكيالت: 05.

- فاملجموع هو: 517.

- والن�صاب املطلوب هو: 388 �صوتا.

اإذن، بن��اء على تقرير اللجنة الربملاني��ة امل�صرتكة املو�صعة 

والتو�صي��ة التي دع��ت فيها اأع�صاء الربمل��ان اإىل الت�صويت 

على م�ص��روع هذا القانون، اأعر�س عليك��م م�صروع القانون 

املتعلق باملراجعة الد�صتورية بكامله للت�صويت.

الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

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

التوكيالت:

الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

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

)ت�سفيق(

النتيجة:

- امل�صوتون بنعم: 499 �صوتا.

- امل�صوتون بال: �صوتان )02(.

- املمتنعون: 16 ممتنعا.

)ت�سفيق(

وبذل��ك اأعت��رب اأن اأع�ص��اء الربمل��ان املنعق��د بغرفتي��ه 

املجتمعتني مع��ا، قد �صادقوا على م�ص��روع القانون املتعلق 

باملراجعة الد�صتورية.

�صك��را للجمي��ع، وهنيئا للجزائ��ر، هنيئا لك��م وهنيئا لنا 

جميعا، واأدع��و ال�صيد الوزير الأول، اإىل تن��اول الكلمة اإن 

كان يريد ذلك، تف�صلوا.

ال�سيد الوزير الأول: �صكرا �صيادة رئي�س الربملان، و�صكرا 

لأخواتي واإخواين وجلميع احل�صور.

هذه حلظات تاريخية، �صي��ادة رئي�س الربملان، وقد �صجلنا 

الي��وم اإرادة الربملاني��ني لدعم بق��وة م�ص��روع فخامة رئي�س 

اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الد�صتور.

)ت�سفيق(

حلظ��ات تاريخي��ة، لأنك��م ا�صتجبت��م لن��داء ال�صم��ر، 

ا�صتجبت��م للتاري��خ، ا�صتجبت��م ل�صان��ع امل�صاحل��ة الوطنية،  
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ا�صتجبتم ل�صان��ع ال�صتقرار القت�ص��ادي والجتماعي يف 

البالد، ا�صتجبتم ل�صانع ال�صلم، ا�صتجبتم ل�صانع اجلمهورية 

اجلزائرية اجلديدة.

)ت�سفيق(

اإن��ه مك�ص��ب تاريخي، ومك�ص��ب قوي للجزائ��ر، فهنيئا 

لفخامة الرئي�س ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، وهنيئا لل�صعب 

اجلزائري وهنيئ��ا لكم، ونطلب من اهلل اأن يوفقنا يف العمل، 

لأن ماينتظرن��ا كثر، وفيه اأعمال عظيمة، ل�صيما اأننا نعي�س 

و�صعا اقت�صادي��ا دوليا �صعبا، وبف�صل اهلل ث��م باإرادتكم يف 

ه��ذا اليوم التاريخي، �صننجح، واأنا على يقني من ذلك، اإن 

�صاء اهلل، لأن ذلك عهد ال�صهداء الأبرار، وال�صالم عليكم.

)ت�سفيق(

ال�سيد الرئي�ص:  �صكرا لل�صيد الوزير الأول على كلمته؛ 

ونتمن��ى ل��ه وللجزائر النج��اح يف موا�صل��ة م�صرتها، حتت 

قي��ادة ال�صيد الرئي�س عبد العزي��ز بوتفليقة، لتحقيق النماء 

وموا�صلة ال�صتقرار.

وكم��ا �صبق يل، يف بداي��ة اجلل�صة، اأخربتك��م اأن فخامة 

الرئي���س عبد العزيز بوتفليقة، ق��د بعث بر�صالة اإىل الربملان، 

وكلفن��ي بقراءتها، فاأ�صتاأذنكم لقراءة هذه الر�صالة التاريخية 

الهامة.

الرئي���س هو ال��ذي يخاط��ب اأع�صاء الربمل��ان ويقول يف 

م�صمونها:

ال�صّيد رئي��س الربل�مان،

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الب�رل�مان،  

ت�صجل بالدنا اليوم �صفحة جديدة من تاريخها ال�صيا�صي 

والد�صتوري، وتفتح بذلك عهدا واعدا ل�صعبنا، عهدا يتميز 

بتط��ورات دميقراطية مع�تربة، ومت�صم��ة خا�صة مبكا�صب 

ل رجع��ة فيه��ا، غايته��ا احلف��اظ عل��ى الثواب��ت الوطنية 

�صة ملجتمعنا. وال�مبادئ ال�موؤ�ِصّ

ويطيب يل يف ه��ذا اليوم التاريخي � يقول ال�صيد الرئي�س � 

ر التي  اأن اأحّي��ي روح ال�م�صوؤولية العالي��ة والوطنية والتب�صّ

بره�ن عليها بكل عزم اأع�صاء الربل�مان من كل الجتاهات 

ال�صيا�صية والتيارات الإديولوجية ال�مختلفة.

اإنكم مب�صادقتك�م، اليوم، باأغلبي��ة وا�ص�ع�ة على م�صروع 

القان��ون ال�مت�صّمن تع�ديل الد�صتور، الذي مت عر�صه على 

جمل�صكم ال�موق��ر، قد عربمت ب�صفتكم ممثل��ي الأم��ة، عن 

م�صاندتك��م للتطورات الدميقراطي�ة التي يطم�ح هذا الن�س 

اجل�ديد اإىل حتقيقها.

واإذا كان�ت هن�اك معاين�ة تفر���س نف�صها، فهي بالتاأكيد 

الدليل على حيوية دميقراطيتنا الفتّية واحلركية ال�متوا�صلة 

التي تبعث الن�شاط واحلياة.

يف الواق�ع، اإذا كان هناك ع�دد من الربل�مانيني قد �صّوت 

ل المتناع، فذلك يك�صف  �صّد ال�م�صروع، وعدد اآخر قد ف�صّ

عن برل�مان يعمل باإيقاع دميقراطية تعددية، برل�مان مّت اختياره 

بحري��ة من قب��ل ال�صعب للتعب��ر عن اإرادت��ه، يعك�س تنوع 

تيارات الأفكار والآراء التي ت�صود جمتمعنا.

�صّي�داتي، �ص�ادت�ي،

عندم��ا اتخ��ذُت � يق��ول الرئي�س � ق��رار ال�م�شي مب�شار 

الإ�صالح��ات اإىل نهايتها، يف جانبه��ا ال�صيا�صي، كان هديف 

قبل كل �صيء، ال�صتجابة للتطلع��ات ال�م�صروعة ل�صعبنا، 

ان�صج�ام��ا م�ع ال�متغرات التي ي�صهده��ا العامل، وتعميق 

الدميقراطي��ة ودع��م اأركان دول��ة القان��ون، وك��ذا توطي��د 

ال�صمان��ات الد�صتوري��ة لرتقي��ة وحماية احلق��وق وحريات 

الإن�صان وال�مواطن يف بالدنا.

وكما تعلمون، ف�اإن ق�رار ال�صروع يف اإ�صالحات �صيا�صية، 

ق��د ت�ّم بع�د تلك التي �شرعُت فيها قبل ب�شع �شنني ح�ول 

الوئ���ام ال�مدن���ي وال�م�صاحل��ة الوطني��ة به��دف اأ�صبح 

ذا اأولوي��ة عالية، وه��و ا�صتع��ادة ال�صلم واأم��ن الأ�صخا�س 

وال�ممتلكات يف بالدنا، كما التزمُت بذلك عام 1999.

لقد عاد ال�صلم اإىل القلوب والأذهان، بعد �صنوات طوال 

من اإرهاب همجي، كان هدفه الأ�صا�س حتطيم اأ�ص�س الدولة، 

واإنكار حق اجلزائريني يف الختالف،  بل حتى حقهم يف احلياة.

اإن �صورة اجلزائر التي كانت م�صوهة بفظائع هذه الظاهرة 

التي تعود اإىل ع�صر اآخر بائد، قد تغّرت كليا اليوم، لتف�صح 

ال�مكان جلزائر هادئة ومت�صاحل��ة مع نف�صها، جزائر متوجهة 

بع�زم نحو ال�م�صتقبل يف كنف احلداثة.

ويف ه�ذا ال�صاأن، فاإنه م��ن الإن�ص�اف ول �صيء اآخر غر 

الإن�صاف اأن نع���رب جم�ّددا وع�الن�ي�ة عن بالغ التق�دي�ر 

، ل�م��ا قّدمه م���ن ت�صح�ي�ات 
ّ

والإك�ب���ار ل�صع�بن��ا الأبي

ة اأخ��رى  اجلي�س الوطني ال�شعبي 
ّ
ج�ش�ام، واأن ُنَح�ِيّي م�ر

.. )ت�س��فيق(..  �صليل جي�س التحري��ر الوطني بكل جدارة 

يف بطولت��ه و�شجاعته؛ كم��ا ُنَحِيّي خمتل��ف اأ�شالك الأمن 
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يف تفانيها وعزمها الرائ��ع، دون اأن نن�صى بالطبع كل الن�صاء 

والرج���ال الذي��ن رفع���وا �ص�وت اجلزائ��ر عالي��ا، بالق�لم 

وال�صورة والكلمة، يف الوقت الذي وجدت نف�ص�ها وحي�دة 

يف مواجه��ة املح�ن�ة، وف�ص�ال ع�ن ذل��ك خا�صعة حل�ص�ار 

تع�صفي �صبه كامل على مدى اأعوام طويلة.

اإن ال�معركة �صّد الإرهاب مل ت�فر�س على بالدنا جتميد 

�صاتها، ومل توقف م�ص��ار تعميق الدميقراطية التعّددية،  موؤ�َصّ

ول اأن تتجاهل جهود التنمية الوطني�ة، بل بالعك�س، فق��د 

ع�ّززت ه��ذه ال�معركة يف اآن واحد، من اإ�صرار �صعبنا على 

رفع التحّدي��ات وتع�بئة الط�اق����ات لتحقي�ق ال�مزيد من 

ال�مكا�صب الدميقراطية وموا�صلة وترة البناء الوطني.

اإذا كان فعال اأن الآثار القت�صادية ال�مرتّتبة عن انخفا�س 

اأ�صعار املحروقات، على غرار بلدان اأخرى، باإمكانها اأن توؤثر 

حالي��ا على اإعادة تقومي  وت��رة الأولويات الوطنية، فاإنها لن 

ت�وؤثر على اإرادتنا يف حماية اجلانب الجتماعي. 

اأب��دا، مل ي�ص��اور �صعبنا اأدنى �ص��ك يف قدرته على جتاوز 

ال�م�صاع��ب، كلما و�صعه الق��در يف مواجهة اأخطار تهّدده، 

ر، ويربهن على ثباته ومثابرته  ن بتب�صّ فقد عرف كيف يتح�صّ

و�صرامته، دون اأن ي�صط��رب اأو يتزعزع، راف��صا كل �صكل 

م���ن اأ�صك�ال النه�زامي��ة وال�صت��ص���الم لالأم�ر ال�واق�ع 

ال�مفرو�س؛ �صع�ب ويّف لذاته، واث�ق يف قّوة �صبابه، �صباب 

الي��وم والغ�د، اإذ لي�س من ال�صدف��ة اأن ياأتي هذا التع�ديل 

بتكري���س �صمان الدول��ة للموارد الطبيعي��ة، وكذا احلفاظ 

عليها ل�صالح الأجيال القادمة.

 �صي�دات�ي، �ص�ادت�ي،

اإن الإ�صالحات التي با�صرناها لي�صت بالطبع غاية يف حّد 

ذاته��ا، فهي ت�صمح ملجتمعنا بالنتقال م��ن مرحلة �صيا�صية 

ود�صتورية معينة اإىل مرحلة اأخرى، اأف�صل نوعيا، تتجلى عرب 

�س على القيم اجلمهورية ومبادئ  الزمن يف بناء جمتمع موؤ�َصّ

الدميقراطية.

ين��درج ه��ذا التع�دي��ل يف �صي��اق ه��ذه الإ�صالحات 

الواع���دة بالتجّدد الدميقراطي؛ وكم��ا تعلمون، فقد كانت 

م�صبوق��ة باإ�صالح ج��زء من الرت�صان��ة الت�صريعي�ة وب�صياغة 

ن�ص�و���س ج�ديدة، كنت�م اأنتم في�ه��ا، يف اآن واحد، فاعلني 

و�صهودا، والتي �صيتم يف الوق��ت ال�منا�صب، اإع�ادة النظ�ر 

في�ه��ا وتع�ديل�ه��ا من قب��ل الربل�مان، وذل��ك على �صوء 

التع�ديل الد�صتوري  الذي �صادقتم عليه.

اإن له��ذا ال�م�صعى ف�ص�ال، ولعله لي�س الوحيد، يف تعزيز 

ا�صتقرار موؤ�ص�صاتنا وحماية وطننا من اأية مغامرة خطرة. كما 

�صمح ه��ذا ال�م�صعى اأي�صا بال�صروع يف ر�صانة ومناخ هادئ 

يف اإ�صالح��ات �صيا�صية معتربة ل�صال��ح �صعبنا، بالرغم من 

حميط اأمني ع�دائي مث�ق��ل بالتهديدات، يف زمن وجدت 

في��ه بلدان اأخ��رى نف�صها، لالأ�ص��ف ال�صدي��د، بالرغم من 

رف�س �صع�وبها م�صتهدفة باأعمال عنف مبي�تة لن�صر الرعب 

والفو�صى، وال��ذي نتج عنهما، ف�صال عن �صخام�ة اخل�صائر 

يف الأرواح وال�ممتل��كات، ا�صتم��رار �صب��ح الالا�صتق��رار 

ال�شيا�ش��ي وتاأجيل ع���ودة ال�شلم، الذي ه��و �شرط اأ�شا�س 

لكل تنم�ية.

ويف ه��ذا ال�ص��اأن، اأوّد اأن اأع��رب، با�صم الأخ��وة والقيم 

الإن�صاني��ة   الت��ي حتيي وتوّح�د القل��وب يف مواجهة حمنة 

الآلم، وم��ا ع�صن��اه يف وطننا م��ن هول الفظائ��ع واجلرائم 

ال�صنيعة ال�مرتكبة خالل عّدة �صنوات، اأوّد  اأن اأعرب هنا، 

م��رة اأخرى، لهذه ال�صع���وب ال�صقيقة عن ت�صامننا الفاعل 

و�صداقتنا الثابتة.

�صي�دات��ي، �ص�ادت�ي،

اإن��ه م��ن الوا�ص��ح جلي��ا وال�مع��رتف ب��ه عال�مي��ا، اأن 

الدميقراطية ودولة القانون واحرتام حقوق الن�صان ي�صكلون 

ث�ال�وث��ا ينبني ب�صرب ومثابرة، ويتم اإجن��ازه حجرا حجرا من 

قب�ل ال�صع�ب وال�موؤ�ص��صات التي ين�صئها لنف�صه يف مرحلة 

معينة من تاريخه، اإجناز يتحقق على مدى الزمن،  فال ينبغي 

بالتاأكي��د اأن ن�صتورد اأو ن�صت�ن�ص��خ موؤ�ص�صات ومفاهيم طبق 

الأ�صل، هي نتاج تاريخ خا�س باأمم اأخرى.

كم��ا ل يجب اأي�صا اأن ن�تبّن��ى نتائج خطابات ونقا�صات، 

حتى ول��و كانت �صائب��ة، بتجاهل تاريخه��ا وخ�صو�صيات 

جمتمعه��ا، لأن التبّن��ي الآيل لهذه الت�ص��ورات الآتية من 

جه��ات اأخ��رى، والت��ي لعله��ا ا�صتطاعت اأن حتق��ق نتائج 

مفي��دة يف املجتمع��ات التي ولدت فيها، ينت��ج عنه،  لي�س 

فقط، البتعاد اخلطر عن واقعنا الوطني، بل اأي�صا وخا�صة، 

املجازف��ة بالتماثل م��ع هذه البلدان، والتوه��م بالرتقاء اإىل 

م�صت���وى جمتم�عات ق�د ت�صّبع����ت مبمار�صة الدميقراطي�ة 

من�ذ ق��رون.

اإن الدميقراطية ب�صفتها مبداأ، وب�صفتها قيمًة، وب�صفتها ثقافة، 

وبالنظر اإىل عمقها التاريخي والأهداف التي تبتغ�يها، هي فعال 

�صرح غر م�صتكمل دائما، لكنه �صرح ل يتوقف عن التجديد.
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اأنا من الذين يع�تقدون اأن كل جمتمع اإن�صاين قادر على 

الخرتاع، قادر على اأن ي�صنع بكل �صيادة، وفق اإيقاع تاريخه 

ال�صيا�صي اخلا���س وطموحات �صعبه، نظ�ام��ا �صيا�صيا، ه�و 

ذات�ه نت�اج ذل��ك الت�اري�خ،   وم�صتوحى من جهة اأخ�رى، 

م��ن القيم وال�مبادئ العال�مي��ة، تلك هي قناعتي  - يقول 

ال�صيد الرئي�س � وذلك  هو الطموح العميق ل�صعبنا.

�صي�دات�ي، و�ص�ادت��ي،

اإن التعدي��ل الد�صت��وري احل��ايل الذي �صادقت��م عليه، 

ه��و ثمرة م�صع��ى �صامل ومفت��وح با�صتم��رار على خمتلف 

الفاعلي���ن ال�صيا�صيي���ن والجتماعيي���ن، مه�م��ا تك���ن 

اجتاهاته�م الإديول�وجي�ة، وقد ارتكز على م�صاورات مو�صعة 

ق��در الإمكان )الأحزاب ال�صيا�صي��ة، ال�منظمات الوطنية، 

اجلمعي��ات، النقاب��ات، اأع�ص��اء الربل�م��ان، �صخ�صي��ات 

وطنية... اإل��خ(، وم�صاهمات خ��رباء القان��ون الد�صتوري، 

والتي تابعت جمرياتها �صخ�صيا بعناية فائ�ق�ة.

الق�صاي��ا  اأهم�ي��ة  اإىل  وبالنظ���ر  ال�ص���دد،  ه���ذا  ويف 

ال�مطروح��ة، وخا�ص��ة تل��ك الت��ي تتع�ل��ق بالتجديدات 

ن��ة يف م�صروع التعدي��ل الد�صتوري، 
َ
ال�معت��ربة ال�مت�صّم�

فقد اأفرزت �صرورة احل�صول على اأو�صع تواف�ق ممكن، بغ�ية 

اإيجاد الأجوبة ال�منا�صبة ل�مختلف النتظارات.

لقد اأدم��ج الد�صتور ال�مع��دل الديباج��ة �صمن الن�س 

الد�صتوري، وبذلك تكت�صب قيمة د�صتورية بنف�س م�صتوى 

اأح��كام القانون الأ�صا�ص��ي الأخ��رى، واأ�صبحت ت�ص�كل 

م�ص�در اإله�ام وعم�ل بالن�صب�ة للم�وؤ�ص��صات  ال�معنية.

اإن ه��ذا التكري���س الد�صت��وري ال�متعل��ق بال�مكّونات 

الأ�صا�صي�ة لهويتنا، وهي: الإ�ص�الم، الع�روب�ة، الأمازيغية، 

ي�ن�ّس على اأن الدولة تعم��ل منذ الآن ف�صاعدا وبا�صتمرار 

عل��ى ترقية وتطوير كل واحدة من هذه ال�مكّونات، موؤكدة 

حر�صها على حفظ العمق واخل�صو�صية التي متّيزها.

�صا يف ال�مادة الثانية من الد�صتور، 
َّ
فاإذا كان الإ�صالم مكر

دين الدولة، فاإن العربية بحكم ال�مادة الثالثة م�ن الد�صتور، 

اللغة الوطنية والر�صمية، تبقى دوما بحكم املادة نف�صها اللغة 

الر�صمية للدولة، كما اأن اإن�صاء املجل�س الأعلى للغة العربية 

مينحه ب�صكل منا�صب مهمة ال�صطالع بتطويرها واإ�صعاعها، 

خا�صة بالن�ظر اإىل احلاجة ال�ما�صة اإل�يها، وبق�درة امت��الك 

و�ص�ائ����ل ا�صتخ�دام�ها يف العل��وم والتكنولوجيا احلديثة، 

بال اأي تاأخ�ر.

ويف نف�س ال�صياق، فاإن اأح��د الن�صغالت ال�ملحة التي 

اأفرزته��ا ال�م�ص��اورات تتعلق باللغ��ة الأمازيغية، التي مت�ت 

ترقي�ت�ها ه�نا كلغ�ة وطن�ي�ة عام 2002 من قبل برل�مانكم 

ال�موقر، وه��ي مر�صحة بحكم التعديل الد�صتوري لالرتقاء 

م�صتقبال اإىل و�صع اللغة الر�صمية.

وب�صفتها اإرثا عريق��ا ت�داولته الأجيال عرب قرون من تاريخ 

�صعبن��ا، ف��اإن الأمازيغية ت�صتعي��د بهذا الت�عدي���ل مكانت�ها 

الطبيع�ي�ة اإىل ج�ان�ب الإ�شالم والعروبة، ب�شفتها ُهوية وطنية 

�شمن الراث الذي يتقا�شمه جمموع اجلزائريات واجلزائريني.

واإن��ه يتع�نّي على اخل��رباء، اليوم القيام به��ذه ال�مهمة 

عل��ى اأف�صل وجه، بكل جه��د و�صغ�ف يف اإطار الأكادميية 

الت��ي اأن�صئ��ت لذلك، لتج�صي��د هذا التط��ور الد�صتوري 

التاريخي.

وق��د كان له��ذا التعديل اأي�صا غاية، ه��ي الو�صول اإىل 

توافق وا�صع ب�صاأن تكري���س وتعميق مبداإ اأ�صا�صي، يتعلق 

بالف�ص��ل والتعاون ب��ني ال�صلط��ات، الذي ميث��ل العمود 

الفقري للدميقراطية، واأي�صا دعم �صالحيات جمل�س الأمة 

مبنح��ه حق ال�مب��ادرة والتعدي��ل يف املج��ال الت�صريعي، 

وكذلك من��ح ال�معار�ص��ة ال�صيا�صية و�صع��ا د�صتوريا، مما 

ي�صاه��م حتما يف بعث حركي��ة جدي��دة يف ال�موؤ�ص�صات 

الد�صتوري��ة، وتو�صيع ف�صاء احلق��وق وح�ريات ال�مواطن، 

وتعزي��ز دول��ة القانون خا�ص��ة من خالل حتدي��ث وظيفة 

ال�م�راقب��ة من قبل الربل�مان عل��ى عمل احلكومة، وكذا 

ع��رب �صالحي��ات املجل�س الد�صت��وري، واأخي���را تعمي�ق 

ا�صتقاللي�ة الق��ص�اء.

وفيم��ا يتعلق بالنتخاب��ات، فاإن التجدي��د ال�معترب يف 

الن���س الد�صتوري ال��ذي �صادقت��م عليه، يعن��ي خا�صة 

اإن�صاء هيئة عليا م�صتقل��ة ل�مراقبة ال�صت�صارات ال�صيا�صية 

الوطني��ة واملحلية، هيئة مكلفة باحلر���س على �صفافية هذه 

ال�صت�ص��ارات ونزاهتها، وذلك بدءا  م��ن ا�صتدعاء الهيئة 

الناخب��ة حت��ى اإع��الن النتائ��ج ال�موؤق�تة لالق��رتاع، مع 

الإ�صارة اإىل اأن هذه الهيئة م�صتقلة يف تركيبتها.

وبالن�ظ�ر اإىل ال�مهام ال�موك�لة اإلي�ها م�ن ق�ب�ل الد�صتور 

ال�مع���دل، والتي �صت�صه��ر على تطبي�قه��ا انط��الق�ا م�ن 

النتخ�اب�ات ال�م�ق�بلة، م�م��ا �صي�صفي على النتخ�ابات 

ال�م�ص�داق�ي���ة ال�مرج���وة، وي�ع���زز اأك�ث���ر ال�ص�رع�ي��ة 

الدميقراطية ل�م�مثلي ال�صع�ب.
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�صي�دات�ي، �ص�ادت�ي،

اأنتم الذين متر�صتم على احلي��اة الربل�مانية، على الأقل 

بالن�صب��ة لع���دد كبر منكم، ت�صاطرونني ال��راأي، اأنه على 

غ���رار اللغة الأمازيغي��ة واإخطار املجل���س الد�صتوري من 

ِقبل ال�مواط��ن، فاإن بع�س الأحكام اجلديدة الأخرى لن 

تف��رز نتائجها ال�من�ص��ودة كليا اإل يف مراح��ل م�صتقبلية، 

واأذك��ر عل��ى �صبيل ال�مث��ال، ترقي��ة احلق��وق ال�صيا�صية 

للمراأة. 

قد  فكما تعلم��ون، اأن التعديل الد�صتوري لعام 2008 

���س م�صاعفة حظوظ ال�م��راأة يف التمثي��ل يف املجال�س 
ّ
كر

ال�منتَخب��ة، ونتيج��ة لذل��ك ارتف��ع ب�ص��كل معت��رب ع�دد 

الن�ص�اء الن�واب، وه���و ع��دد ل�م ي�ت�م بل�وغ��ه اأب�دا منذ 

ا�صرتج��اع ال�صتقالل الوطني، وم��ن النادر بلوغه حتى يف 

املجتمعات ال�متقدمة.

)ت�سفيق(

ويف هذا املجال، فاإن التعديل الد�صتوري احلايل قد �صجل 

تطورا  ي�صتحق الإ�صادة، وهو تكري�س مبداإ ال�منا�صفة بي�ن 

الرج��ل وال�مراأة يف �ص���وق الع�م�ل، وت�ص�جي���ع ال�م�راأة 

عل���ى ت�ول�ي ال�م�صوؤول�ي���ات يف ال�موؤ�ص�صات والإدارات 

العمومي��ة، وك��ذا يف ال�ص��ركات، بغي���ة جت�صي���د ال�مبداإ 

الد�صتوري  وهو ال�م�صاواة بني الرجل وال�مراأة.

)ت�سفيق(

فمن البديه��ي، اأن ال�منا�صفة، برمزيتها القوية، �صت�وؤدي 

اإىل حركية حقيقية داخل املجتم��ع، وت�صكل تطورا اإيجابيا 

للذه�ني��ات نح��و تفت��ح والت��زام دميقراطي اأك��رب، وعندما 

توف��ر ال�مراأة لنف�صه��ا العوامل الثقافي��ة وال�مهنية والنزاهة 

الأخالقي��ة الت��ي متتلكه��ا، حينئ��ذ �صتدخ��ل ال�مناف�صة 

النتخابي��ة بثق��ة يف النف�س لت�نت���زع بج��دارة انت�صارات 

جديدة اأخرى.

ومعنى ذلك، اأن ما هو خمطط له اليوم لن يتحقق بفعالية 

اإل مبرور الزمن الذي ي�صاهم على ال�مدى البعيد يف التغير 

الإيجابي للذهنيات.

ويف نف�س ال�صي��اق، ميكن اإبراز جتدي��دات اأخرى، مثلما 

ه��و ال�صاأن بالن�صبة لال�صتخ��دام الأف�صل لإخطار املجل��س 

الد�صت���وري م�ن ِقب�ل الأقلية الربل�مانية، وك�ذا م�ن ِقب�ل 

ال�م�واط����ن بطريق غر مبا�صر، وكالهما �صمان ل�ممار�صة 

نظيفة للدميقراطية والتعددية.

اإن ه��ذه ال�ممار�ص��ة متث��ل فع��ال اأداة �صرعي��ة يف اأي��دي 

ال�مع�ار�ص���ة، ت�صم���ح له��ا بالتعب��ر احلر يف نقا���س هادئ 

ر�صني، وبالتايل ت�صاه��م يف تهدئة الع��الق��ات بني الأغلبية 

وال�معار�ص��ة. علم��ا اأن��ه يف نهاي��ة ال�مطاف، ف��اإن الد�صتور 

يعرتف لها بحق اللجوء اإىل حتكيم املجل�س الد�صتوري، بدل 

م��ن التعبر عن الغ��ص��ب بالتجاوز اللفظ��ي اأو ا�صتعمال 

العن��ف.

اأم��ا بالن�صبة ل�صتخدام الإخطار من ِقبل ال�مواطن، فاإنه 

مين��ح ال�مواطن و�صع الفاع��ل يف م�صار بناء دول��ة القانون، 

لأنه عندم��ا يدخل هذا احلكم حّيز التنفي��ذ، �صي�صمح له، 

بف�ص��ل اللجوء اإىل املجل�س الد�صت��وري، با�صرتجاع حقوقه 

ال�م�صمون��ة د�صتوري��ا، والتي تكون  حم��ل تعّد من طرف 

القان�ون.

ومثل ذلك، اأحكام اأخرى تهدف اإىل تعزيز ا�صت�قاللي�ة 

الق��ص���اء،  و�صيع���ود اإىل جمل�ص�ك���م ال�موق��ر يف الوقت 

ال�منا�صب، درا�صة وال�م�صادقة على م�صاريع القوانني ذات 

ال�صلة.

�ص�يدات�ي، �ص�ادت�ي،

اإن ال�صرح الد�صتوري الذي التزمنا بتجديده معا، تلب�ي�ة 

ل�متطلب���ات جمتمع�نا والقي�م العال�مي���ة، والذي ناديُت 

ات  يف منا�صبات خمتلفة، يج��ب اأن يكون يف 
ّ
به ع��دة م��ر

م�صت��وى طموحات اأمتنا، اأمة عتي��دة مهيبة، وفية لأ�صولها 

ومتفتحة على احلداثة.

لذلك، وبالنظر اإىل اأهمية الأحكام اجلديدة ال�مدَرجة يف 

هذا التعديل، ل �صيما تلك التي �صيتم ت�نفيذها يف مراحل 

م�شتقبلية، فقد ق��ررُت ب�شفتي حامي الد�شتور، ا�شتحداث 

خلي�ة متابع�ة ل���دى رئي��س اجلمه�وري���ة، تك�ون مهمتها 

الأ�صا�صية ال�صهر بع�ناية عل��ى  التج�صيد ال�صامل والدقيق 

لهذه الأحكام يف الآجال املحّددة، واإبالغي بذلك ب�صكل 

منت�ظ�م.

)ت�سفيق(

�صي�دات�ي، �ص�ادت�ي،

جت��ري ال�متغ�ّرات العال�مية باإيق���اع مت�ص�ارع يف مطلع 

هذه الألفية الثالثة. ومبا اأن بالدنا مل تب�ق  على هام�س هذه 

ال�متغرات التي ل رجع��ة عنها، فق�د وا�صل�ْت جه�وده�ا 

ْته 
َ
م�ن اأج�ل ا�صتكم�ال ال�م��ص��ار الدميقراطي الذي با�صر

منذ �شنوات، ولذلك ي�شتوجب على وطننا النخ�راط بقوة 
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وع�زم يف اجتاه جمرى التاريخ.

وه�نا، ينب�غي الع�مل، لي��س فق�ط على تلبي�ة متطلبات 

ال�صاعة، بل اأي�صا لكي يعك�س ذلك الطموحات ال�م�صروعة 

ل�صع�بن��ا، وال�صتج�اب�ة بالأول�وي��ة ودون تاأخر، لنتظارات 

�صباب واع�د لنف�صه وللوطن وللمبادئ اجلمهورية.

لي�صت جزائ��ر اليوم تلك التي كان��ت يف الت�صعينيات؛ 

ل��دى جيلنا قناعة اأنه اأّدى ما يج��ب عليه، يف الوقت الذي 

ينبغي، وبالو�صائل ال�متاحة ل��ه، وقد يكون جليل اآخر روؤية 

خمتلف��ة ع��ن روؤيتنا، �صيوا�ص���ل باأفك�ار اأخ���رى وو�صائل 

اأخرى وطرق اأخرى ما اأجن�زه اأ�ص�الف�ه.

و�شي��ورث ه��ذا اجلي��ل ب��دوره، يف الوق��ت ال�منا�شب 

الإجناز ال��ذي حققه اإىل اجليل الالحق، وهكذا فكل جيل 

م��ن الأجيال يك��ون قد �صاهم يف البن��اء ال�متاأين لل�ص�رح 

الد�صت�وري، بخ�ص�و�صي�ة م�ص�ع�اه وب�صماته ال�متمّيزة.

هكذا تنبن��ي عرب الزمن بخط��ى ثابتة م��ع ال�صتمرارية 

لبة ل�صعوبها. والتنوع، اأ�ص�س الأمم القوية بالإرادة ال�صّ

وختام��ا، اإ�صمح��وا يل يف هذا اليوم ال�مخل��د من تاريخ 

وطنن��ا  العزي��ز، اأن اأقول اإن طموح ال�مواطن��ة ال�م�صروعة، 

طم��وح متقا�ص��م م��ع ممثلي ال�صع��ب ومتناغم م��ع جمموع 

اجلزائري��ات واجلزائري��ني،  الطم��وح يف اأن ند�ص��ن مرحلة 

تاريخي��ة جديدة، حاملة لتط��ورات دميقراطية غر قابلة لأي 

تراجع ل�صالح �صعبنا، مرحلة حافلة بالوعود الكبرة لأمت�نا.

اإنته��ى ن�س ر�صالة فخامة رئي���س اجلمهورية، ال�صيد عبد 

العزيز بوتفليقة.

)ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي�ص:  �صكرا؛ لقد اأو�صكنا على اإنهاء جدول 

اأ�صغالن��ا، ويف هذا اجلو املفعم  وجدت نف�صي م�صطرا لإلقاء 

بع�س الكلمات التي اأعددتها باملنا�صبة، وفيها اأقول:

ا للجميع يف هذا اليوم التاريخ��ي امل�صهود، وهنيًئا 
ً
�صك��ر

للجزائر العريقة وال�صاخمة على هذه النقلة النوعية يف م�صار 

جتذير املمار�صة الدميقراطية، وهنيئا على هذه التزكية الوا�صعة 

والن�صر الكبر الذي حتقق ل�صالح ال�صعب اجلزائري املجيد.

وهنيئا لن��ا يف الربملان عل��ى هذا الإجناز الكب��ر والهام، 

الذي مًعا حققناه قبل قليل.

والآن اإ�صمحوا يل،  زميالت��ي، زمالئي، اأع�صاء الربملان، 

اأن اأعرب با�صمكم عن اأرق��ى عرفاننا واأ�صمى تقديرنا لفخامة 

رئي�س اجلمهوري��ة، عبد العزيز بوتفليقة..)ت�س��فيق(.. على 

دعوت��ه الربمل��ان بغرفتيه لالنعقاد للب��ت يف مو�صوع تعديل 

الد�صت��ور؛ ون�صكره خا�صة عل��ى العناية التي ما فتئ يوليها 

للربملان بغرفتي��ه، ولتكري�س املمار�ص��ة الدميقراطية وتثبيت 

قواع��د دولة احلق والقانون وتر�صيخ اأركان دولة املوؤ�ص�صات، 

 له عن كب��ر امتناننا، خا�صة على م�صم��ون الر�صالة 
ّ

ونع��رب

الت��ي قب��ل قليل كلفن��ي بت��الوة م�صمونها عليك��م، وهي 

الر�صال��ة التي �صتكون لنا مبثاب��ة برنامج عمل نهتدي به يف 

امل�صتقب��ل.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

الآن وق��د متت امل�صادق��ة على الد�صت��ور، فهاهي مرحلة 

جديدة ُتفتتح يف وجه اأمتنا املجيدة، اإنه اإجناز �شخم يتحقق، 

اإجناز ل يكتفي بتنظيم ال�صلطات لكنه ير�صم معامل م�صتقبل 

الب��الد، اإنه اإجناز عظيم يج�صد تطلعات الفئات العري�صة من 

اأبن��اء �صعبنا نحو م�صتقبل واعد؛ اإنه��ا وثيقة تر�صم اأ�صلوب 

عي���س جمتمع وت�صب��ط كيفي��ات تنظيم حيات��ه اجلماعية 

و�صوًل به اإىل غد اأف�صل.

ياأت��ي التعديل الد�صت��وري، الذي �صادقن��ا عليه اليوم، 

ج مبوجبه��ا الب��الد �شيا�شة  كخط��وة اأخ��رى طموح��ة ُتَت��ِوّ

الإ�صالحات الت��ي مع بداية الع�صرية الأخرة لنهاية القرن 

املا�صي قد انطلقت.

احلقيق��ة التي يجب التذك��ر بها ه��ي اأن الد�صتور اأتى 

بالواق��ع لتاأكيد هويتن��ا الوطنية، كونه عزز م��ن مكانة اللغة 

العربي��ة وجعل م��ن الأمازيغية لغ��ة وطني��ة ور�صمية، وهو 

يف بن��وده ع��زز اأي�صا م��ن مكانة القان��ون واأعط��ى العدالة 

ِمن امل�صاواة بني اجلن�صني وحمى ال�صباب  ا�صتقالليتها، و�صَ

وفت��ح الآفاق عري�ص��ة اأمامهم، وهو و�ّص��ع خا�صة من دائرة 

احلريات الفردية واجلماعية... اإلخ.

ولعل تاأكيد الد�صتور على احلريات ومنح املعار�صة جماًل 

اأو�شع للن�شاط، كل ذلك يف ظل تو�شيع �شلطة الربملان ومراقبته 

لعم��ل احلكومة، عالوة على اعتماده اإج��راءات جديدة من 

�صاأنها تدعيم م�صداقية النتخابات ودولة القانون.

ويتم ذلك يف اإطار تو�صيع دائرة احلقوق واحلريات الفردية 

واجلماعي��ة، مع اإدراجه م�صاألة احَلْوَكم��ة القت�صادية وتاأطر 

التحولت القت�صادية التي عرفتها البالد، لهي كلها عوامل 

تقوم عل��ى اأ�صا�صها جزائر احلا�ص��ر وامل�صتقبل كما ير�صمها 

الد�صتور اجلديد.
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اإن الوثيقة التي �صادقنا عليها قبل قليل هي اإجناز من حقنا 

)كربملاني��ني( الفتخار به كوننا �صاهمنا يف حتقيقها، واعتزازنا 

�صي��زداد عندما نعل��م اأن الد�صتور اجلدي��د �صي�صاعد البالد 

عل��ى النخراط يف ديناميكي��ة حتديثية واع��دة، وي�شاعدها 

عل��ى موا�صلة م�صاره��ا التنموي الطم��وح الرامي اإىل بلوغ 

مكانة مرموقة بني ال�صعوب والأمم.

اإن مثل هذا العمل ي�صتحق حًقا بل ي�صتوجب فعاًل ال�صكر 

والتنوي��ه مل��ن بادر به، اإن��ه عمل كان الف�ص��ل الأكرب فيه اإىل 

املجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئي�س اجلمهورية.. )ت�سفيق(.. 

ال��ذي كان بالواقع املبادر واملتابع واملوج��ه طيلة مدة احلوار 

ال��ذي دام �صنوات وعلى خمتل��ف املراحل التي عرفها مع 

الأحزاب ال�صيا�صية وال�صخ�صيات الوطنية وممثلي الفعاليات 

اجلمعوية.

اإن مثل هذا العمل ي�صتحق بل ي�صتوجب منا توجيه ال�صكر 

والتنويه ل�صانعه، واأعتقد �� زميالتي، زمالئي �� اأن م�صادقتنا 

اليوم على الد�صتور كانت اأح�صن رد جميل ل�صاحب املبادرة 

واأبل��غ ر�صالة �صك��ر وعرف��ان يوجهها الربمل��ان لل�صيد رئي�س 

اجلمهورية على ما قدمه للجزائر .. )ت�سفيق( ..   �صكرا لكم.

�صيداتي، �صاداتي،

ونحن على و�صك اختت��ام اأ�صغال الربملان، اأود با�صمكم 

جميع��ا، اأن اأق��دم خال���س التهاين لكافة مكون��ات �صعبنا 

على هذا الإجناز املوؤ�ص�صي اله��ام الذي ي�صاف اإىل �صل�صلة 

الإجنازات العديدة التي حققتها اجلزائر.

بودي اأن اأهنئ اأي�صا باملنا�صبة كافة اأع�صاء الربملان بغرفتيه 

عل��ى اختالف توجهاته��م الفكرية وانتماءاته��م ال�صيا�صية 

على املوقف الذي عربوا عنه اليوم من خالل هذه امل�صادقة 

التاريخية على القانون الأول للبالد.

وم��ن املوؤكد اأن التاريخ �صي�صج��ل هذه امل�صاهمة النوعية 

للربملان بغرفتيه يف م�صار تعزيز وتكري�س املمار�صة الدميقراطية 

يف اجلزائر.

)ت�سفيق(

كما ل يفوتني اأي�ش��ا تهنئة احلكومة مبنا�شبة هذا احلدث 

البارز يف تاريخ البالد.

ا لكل م��ن �صاهم يف دعم امل�صع��ى وجعل املبادرة 
ً
�صك��ر

تنجح وت�صبح اليوم واقًعا ملمو�ًصا.

واأخ���س هنا بال�صك��ر ال�صي��د رئي�س املجل���س ال�صعبي 

الوطن��ي، الذي �شاهم واإيانا يف هذا احل��دث الوطني املميز 

وق��دم اإ�صهام��ات كبرة لإجن��اح العملية هو وكاف��ة اأع�صاء 

جمل�صه املحرتم.

ب��ودي اأي�ص��ا اأن اأتوجه بال�صكر اإىل ال�صي��د الوزير الأول 

ولأع�ص��اء احلكومة على كل ما قاموا به وما بذلوه من جهد 

وا�صح كان له الأثر الكبر يف اإجناح هذا الجتماع الهام بل 

التاريخي.

ال�صكر مو�صول كذلك لأع�صاء اللجنة الربملانية امل�صرتكة 

املو�ّصعة الذين �صهروا على اإعداد التقرير الذي �صاعدنا على 

بلورة املوقف.

و�صكرا لإطارات وعمال الهيئتني الت�صريعيتني على كل 

ما بذلوه من عمل وجهد خمل�صني.

�صك��را لأع�ص��اء اأ�ص��رة ال�صحاف��ة والإع��الم الوطني��ة 

والأجنبية على ح�صورهم ومتابعتهم اأ�صغالنا.

وبهذا نكون قد ا�صتنفدنا ج��دول اأعمال الربملان املنعقد 

بغرفتي��ه املجتمعتني معا، �صكرا للجميع؛ والآن اإىل مرا�صيم 

الختتام.

مرا�سيم الختتام: 

• تالوة �صورة الفاحتة؛  

• عزف الن�صيد الوطني.  

ال�س��يد الرئي���ص: طبق��ا لأح��كام املادة 17 م��ن النظام 

الداخل��ي ل�صر اأ�صغ��ال الربملان، اأعل��ن ر�صميا عن اختتام 

اأ�صغ��ال الربمل��ان املنعقد بغرفتي��ه املجتمعتني مع��ا، �صكرا 

للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الثانية 

والدقيقة اخلام�سة والع�سرين زوال
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اإن رئي�ص اجلمهورية,

- بن��اء على الد�صتور، ل�صيما امل��واد 126 و176 و178 

منه،

- وبعد راأي املجل�س الد�صتوري املعلل،

- وبعد م�صادقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا،

ي�سدر القانون املت�سمن التعديل الد�ستوري الآتي ن�سه:

امل��ادة الأوىل: تعدل الديباجة وكذا امل��واد 3، 3 مكرر، 

 ،44 ،43 ،42 ،39 ،38 ،37 ،36 ،34 ،21 ،20 ،14 ،8 ،7
 ،71 ،65 ،64 ،61 ،58 ،55 ،54 ،53 ،51 ،48 ،47 ،45
 ،91 ،89 ،88 ،85 ،84 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،74 ،73
 ،119 ،118 ،117 ،115 ،113 ،103 ،101 ،95 ،94 ،93
 ،134  ،133  ،131  ،129  ،127  ،124  ،123  ،122  ،120
 ،163  ،161  ،157  ،152  ،148  ،145  ،144  ،142  ،138
م��ن   ،182  ،178  ،170  ،169  ،167  ،166  ،165  ،164
الد�صتور، كم��ا تتمم اأحكامه بامل��واد 17 مكرر، 24 مكرر، 

31 مكرر 2، 31 مكرر 3، 38 مكرر، 41 مكرر، 41 مكرر 
2، 41 مكرر 3، 42 مكرر، 45 مكرر، 54 مكرر، 54 مكرر 
2، 99 مكرر، 100 مكرر، 100 مكرر 2، 119 مكرر، 151 
مك��رر، 164 مكرر، 164 مكرر 2، 166 مكرر، 170 مكرر، 

170 مكرر 2، 173�1، 173�2، 173�3، 173�4، 173�5، 
 ،180 ،179 ،10�173 ،9�173 ،8�173 ،7�173 ،6�173
هو  2، وحترر جميعها كما  181 مكرر  181 مك��رر،   ،181

مبنّي يف الن�س املرفق.

املادة 2: ين�صر هذا القانون املت�صمن التعديل الد�صتوري 

يف اجلري��دة الر�صمي��ة للجمهوري��ة اجلزائري��ة الدميقراطي��ة 

ال�صعبية.

حرر باجلزائر، يف ....... املوافق .............   

                                          عبد العزيز بوتفليقة

 

ملحق

م�سروع قانون يت�سمن التعديل الد�ستوري
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