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حم�ضر اجلل�سة العلنية الأوىل
املنعقدة يوم الأربعاء  22جمادى الأوىل 1437
املوافق  2مار�س 2016
الرئا�سة :ال�سيد عبد القادر بن �صالح ،رئي�س جمل�س الأمة.
املدعوون:

 ال�سيد رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني؛ ال�سيد الوزير الأول؛ ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء احلكومة؛ ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء مكتب املجل�س ال�شعبي الوطني؛ ال�سيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا؛ ال�سيدة رئي�سة جمل�س الدولة.�إفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�شرة
والدقيقة اخلام�سة والع�شرين �صباحا

ال�سي��د الرئي���س :ب�سم اللـه الرحمـ��ن الرحيم وال�صالة
وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.
عمال ب�أحكام الفقرة الأوىل من املادة  118من الد�ستور؛
واملادة  05من القانون الع�ضوي رقم  ،02 - 99الذي يحدد
تنظيم املجل�س ال�شعبي الوطن��ي وجمل�س الأمة ،وعملهما،
وك��ذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكوم��ة؛ �أدعوكم
�إىل اال�ستم��اع �إىل مرا�سي��م افتتاح ال��دورة الربيعية العادية
ل�سنة .2016
مرا�سيم االفتتاح:

• تالوة �سورة الفاحتة؛
• عزف الن�شيد الوطني.

(ت�صفيق)

ال�سي��د الرئي���س� :شكرا؛ بهذا �أعل��ن ر�سميا عن افتتاح
الدورة الربيعية العادية ل�سنة  2016يف جمل�س الأمة؛ ومثلما

جرت علي��ه الع��ادة �أ�ست�سمحكم لأخذ �ش��يء من وقتكم
لإلق��اء كلم��ة ذات �صلة باملنا�سبة ،فبع��د ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني؛
ال�سيد رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني،
ال�سيد الوزير الأول،
ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء احلكومة،
ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء مكتب املجل�س ال�شعبي الوطني،
ال�سيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا،
ال�سيدة رئي�سة جمل�س الدولة،
�أ�سرة ال�صحافة والإعالم،
ال�سيدات وال�سادة ال�ضيوف،
زميالتي ،زمالئي،
ال�س�لام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته ومرحبا بكم يف
مقر جمل�س الأمة.
ب��ودي يف البداية� ،سيدات��ي �سادت��ي� ،أن �أ�شكركم على
ت�شريفك��م جمل���س الأم��ة ،و�أ�شكر لك��م م�شاركتك��م �إيانا
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املنا�سبة ،منا�سبة افتتاح الدورة الربيعية العادية ل�سنة .2016
�أيتها ال�سيدات� ،أيها ال�سادة،
نلتق��ي اليوم كما تعلمون للمرة الأخرية يف ظل الأحكام
�سينا بها هيئتنا الربملانية من��ذ ت�أ�سي�سها ،غري �أننا هذه
الت��ي رّ
امل��رة نلتقي وكلنا �أمل ب�أن تكون دورتن��ا الربيعية هذه بداية
لت�أ�سي�س مرحلة جدي��دة يف ظل �أحكام د�ستور جديد� ،أتى
ب�أح��كام م��ن �ش�أنها تغي�ير قواعد عملن��ا وتو�سيع جماالت
�صالحياتنا خا�صة و�أنه ي�أتي كتتويج مل�سار �إ�صالحات كبرية
عرفتها البالد خالل الع�شريتني الأخريتني.
�إ�صالح��ات �سيا�سي��ة كانت حقً��ا عميق��ة و�شاملة وفيها
اعتم��د ال�سيد الرئي�س نه��ج التدرج واملرحلي��ة ،نهج ِا َّت�سم
بالواقعية ولكنه اعتمد خا�صة اجل��ر�أة وال�شجاعة يف العديد
م��ن املجاالت التي عاجلها وحق��ق النتيجة فيها ،ف�أخمد نار
الفتنة و�أر�سى قواعد الأمن وحقق امل�صاحلة الوطنية ،وجعل
اجلزائريني يت�صاحلون مع بع�ضهم البع�ض ليخل�ص يف النهاية
�إىل تعديل الد�ستور الذي كان لنا �شرف امل�صادقة عليه منذ
�أقل من �شهر.
�أيتها ال�سيدات� ،أيها ال�سادة،
بودي هنا ونحن نتحدث عن الد�ستور الإ�شادة �أو ًال بالدور
الرائ��د الذي لعبه �صاحب املبادرة ال�سيد الرئي�س حني ّقدم
الد�ست��ور �إىل الربملان ،و�أُح ِّي َي املوق��ف الذي قام به الربملان
املنعق��د بغرفتيه يف امل�صادقة على الوثيق��ة ال�سامية التي بها
�أ�صبحت حتكم البالد.
كم��ا ال يفوتن��ي �أن �أعرب عن �أ�سمى عب��ارات ال�شكر
واالمتن��ان لأع�ض��اء الربملان بغرفتيه عل��ى كل ما بذلوه
م��ن جه��د خمل�ص ،وحت ُّلوا ب��ه من روح م�س�ؤولي��ة عالية
فحقق��وا النج��اح له��ذه اخلط��وة الهامة يف م�س��ار تعزيز
ركائز دول��ة القانون ،والت��ي بوا�سطته��ا �ستحتل اجلزائر
املكان��ة الالئقة به��ا كدول��ة ،وتباهي به��ا دول العامل،
كونه��ا �أ�صبح��ت ت�س�ير بقان��ون �سام رائ��د يتجاوب مع
تطلع��ات ال�شع��ب وي�ساي��ر التوجه��ات احلديث��ة الت��ي
يعرفها الع�صر والعامل.
�أيتها ال�سيدات� ،أيها ال�سادة،
بامل�صادق��ة عل��ى ه��ذه الوثيقة «املرج��ع» �أق��ول «الوثيقة
املرج��ع» ،يكون �أع�ض��اء الربملان قد عربوا ع��ن قناعتهم ب�أن
هذا التعديل ي�شكل نقطة حتول جوهرية يف احلياة ال�سيا�سية
وامل�ؤ�س�ساتي��ة للب�لاد ،ويف ذات الوق��ت �ساهم��وا يف تهيئة
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خارطة طريق للعمل امل�ستقبلي.
وفيما يتعل��ق مبجل�س الأم��ة ،ف�إين �أغتنم ه��ذه ال�سانحة
لأع��رب ،با�س��م زميالتي وزمالئ��ي �أع�ضاء جمل���س الأمة،
ع��ن تثميننا الع��ايل وتقديرنا الكب�ير لهذه النقل��ة النوعية
الت��ي حدثت مبجل�س الأمة بفع��ل ال�صالحيات الد�ستورية
الت��ي ُزود بها املجل�س ،والتي �ست�سهم حتما يف ترقية الأداء
الربملاين ببالدنا و�ستعطي للتجربة البيكامريالية �إ�ضافة نوعية
معتربة؛ وهنا يهمني �أن �أعرب با�سمكم عن كامل اال�ستعداد
للتعاط��ي الإيجابي م��ع كل املبادرات الت��ي تتفق ومرامي
الد�ست��ور وت�ساير التوجهات الك�برى لربنامج ال�سيد رئي�س
اجلمهورية.
والآن وق��د حتقق كل هذا فقد �أ�صب��ح مطلوبًا من اجلميع
ت�ضمني حمتوى هذه اخليارات والأحكام املت�ضمنة يف بنود
الد�ستور يف حمتوى القوانني التي �ستقدم لنا م�ستقبال.
من كل ه��ذا؛ ال ي�ساورين �أدنى �ش��ك ب�أنكم ـ �سيداتي
�سادتي ـ تدرك��ون هذه احلقيقة وتدركون حج��م امل�س�ؤولية
الت��ي تقع م��ن الآن ف�صاع ًدا على عات��ق كل واحد منكم،
يف �إط��ار ك�سب ره��ان معرك��ة امل�ستقب��ل ويف جمال حتيني
املنظومة الت�شريعية الوطنية للبالد ،وفقًا للأحكام الد�ستورية
اجلدي��دة وامل�ستحدث��ة ،وتلك الت��ي �ست��درج يف ن�صو�ص
جديدة وتواكب املعاي�ير الدولية املتعلق��ة بحقوق الإن�سان
وقي��م العدل وامل�ساواة ،وخا�صة تل��ك التي جاءت لتكر�س
احلريات وتر�سم احلق��وق الثقافية ل�شعبن��ا ،باعتبارها ُمك ِّونًا
من مكونات الهوية الوطنية كرتقية اللغة الأمازيغية �إىل رتبة
اللغة الوطنية والر�سمية.
�إن كاف��ة ه��ذه التداب�ير امل�سط��رة يف م�ضم��ون الد�ستور
�ست�ش��كل ـ وال �شك ـ بن��ا ًء �صل ًبا يف كيان الدولة ،من �ش�أنه
ويح�صن جدارها
�أن يعيد احليوية والن�شاط مل�ؤ�س�سات البالد ّ
الواق��ي و َي ُحول دون �إحلاق ال�ضرر به��ا ومن �أي مرتب�ص قد
امل�س مبقوماتها.
ي�سعى �إىل ِّ
و�ضمن هذه الر�ؤية وهذا الت�صور �ستتمحور الأفكار التي
�ستت�ضمنها م�شاريع الن�صو�ص التي �ستقدم لنا خالل هذه
ال��دورة والدورات القادم��ة ،وهي كلها �أعم��ال من �ش�أنها
�أن تر�ش��ح هيئتنا ،بالتكامل م��ع املجل�س ال�شعبي الوطني،
لتت��وىل مهم��ة �إع��ادة النظر يف ال��دور واملهم��ة مل�ؤ�س�سات
الدول��ة ،وتر�س��م املعامل الك�برى للر�ؤي��ة امل�ستقبلية لبناء
الغد الواعد للجزائر.
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�أيتها ال�سيدات� ،أيها ال�سادة،
ت�أت��ي هذه ال��دورة يف �سي��اق ما بع��د مرحل��ة التعديل
الد�ست��وري ،لذلك فم��ن املرتقب (وكم��ا ت�ؤكد ذلك كافة
امل�ؤ�شرات ال�صادرة من احلكوم��ة) �أن هذه الأخرية �ستتوىل
تق��دمي العديد م��ن امل�شاريع القانوني��ة الهام��ة �إىل الربملان،
م�شاري��ع قوانني ت�ض��اف لتلك املودعة حالي��ا لدى املجل�س
ال�شعبي الوطني.
وهكذا �ستتكفل هيئتنا بحزمتني من م�شاريع القوانني:
الأوىل م�شاريع قوان�ين لتنظيم بع�ض القطاعات وموا�صلة
�إ�صالحه��ا ،و�أخ��رى م�شاريع قوانني ع�ضوي��ة وعادية بق�صد
تكييفه��ا م��ع متطلب��ات الأح��كام اجلديدة التي ج��اء بها
التعديل الد�ستوري.
وهك��ذا �سيكون لهيئتنا الفر�ص��ة لدرا�سة وحتديد املوقف
م��ن عدي��د امل�شاريع القانوني��ة التي ت�ستوج��ب املراجعة �أو
التعدي��ل يف �إطار م�س��ار عملية التحدي��ث والع�صرنة التي
با�شرته��ا الدولة مل�ساي��رة التطور احلا�ص��ل يف بالدنا والعامل
من خ�لال ت�أكيد الدولة اجلزائرية عل��ى التزامها بتعهداتها
الدولية يف جمي��ع املجاالت وحر�صها على حماية م�صاحلها
االقت�صادي��ة وتوف�ير كل �أدوات النهو�ض والرقي املجتمعي
فيها.
م�شاري��ع القوان�ين ه��ذه �ستخ���ص قطاع��ات خمتلف��ة:
كالعدال��ة ،املالي��ة ،ال�صناعة ،الداخلي��ة ،االت�صال ،ال�صحة
وغريه��ا ،لأن الباب يبقى مفتوح��ا لت�سجيل م�شاريع قوانني
مل تدرج يف قائمة امل�شاريع التي طلب منا �إدراجها يف جدول
�أعمال الدورة.
ويف نف���س ال�سياق �ستتوىل هيئتن��ا بالدرا�سة والنقا�ش ما
يزيد ع��ن  30م�شروع قان��ون قيد التح�ض�ير والإعداد ،من
بينه��ا  7قوانني ع�ضوية ي�ضاف �إليها م�شروع الالئحة اخلا�صة
بالنظ��ام الداخلي ملجل�سنا ،وذلك مب��ا يتما�شى ومقت�ضيات
التعديل الد�ستوري اجلديد.
وعليه ف�ستعك��ف الهيئة خالل هذه الدورة على تكييف
ت�ضمنه
ومواءم��ة حزمة من القوانني الع�ضوية والعادية مع ما ّ
الد�ست��ور اجلدي��د م��ن تدابري و�أح��كام جدي��دة ،وبالتايل
ف�سيوكل لل�سي��دات وال�سادة �أع�ض��اء جمل�س الأمة خالل
الدورة ،معاجلة م�شاريع هذه احلزمة من القوانني التي تتعلق
بكيفيات �إع��ادة تنظيم هي��اكل الدولة ومهامه��ا بالنظر مع
الواقع الذي َو َّلده الد�ستور اجلديد.
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لن نطي��ل عليكم يف ذكر عناوين وم�ضامني هذه امل�شاريع
القانوني��ة ،الت��ي �سوف ت��وزع عليك��م يف حينه��ا ،و�سوف
تطلع��ون على املج��االت التي �سوف تعكف ه��ذه امل�شاريع
عل��ى درا�ستها ,قبل �إحالتها بق�ص��د الدرا�سة والإثراء ,غري
�أنن��ا نريد �أن ن�ؤكد حقيقة مفاده��ا �أن الربملان لن يتوقف عن
العمل خالل الدورة لأنه مل ي�سبق للربملان منذ ت�أ�سي�سه �أن
�سجل م�شاريع قوانني بهذا العدد وال بهذه الأهمية.
كرثة املوا�ضيع امل�سجلة م�ؤ�شر حلجم العمل الذي ينتظرنا
كافة.
لكنني� ،سيداتي �سادتي ،واثق من �أنكم �ستكونون كالعادة
يف املوع��د ،و�ستكونون ـ ت�أكي ًدا ـ يف م�ستوى امل�س�ؤولية �سواء
تعلق الأمر بالأداء الت�شريعي �أو مبمار�سة الدور الرقابي الذي
�سيعرف وترية مميزة هذه املرة.
�أيتها ال�سيدات� ،أيها ال�سادة،
�إن التحديات الكبرية الت��ي تفر�ضها الأو�ضاع الإقليمية
والدولية املتميزة مبخاطر وتهديدات متعددة ومتنوعة يتقدمها
الإره��اب واجلرمية املنظمة العابرة للح��دود والقارات ،وهما
اليوم م�صدر تهديد لكافة ال��دول ،زيادة على االنعكا�سات
ال�سلبي��ة للأو�ض��اع االقت�صادية العاملي��ة والرتاجع امل�ستمر
لأ�سع��ار النف��ط ،وكلها متغ�يرات توجب علين��ا العمل بها
كمعطي��ات �ضرورية للت�ص��دي ملثل ه��ذه الو�ضعيات على
�أر�ض الواقع ،و�سنعمل �ضمن الهيئة على ترقية وجت�سيد كل
خ�صو�صا ما تعلق
امل�شاريع ذات العالقة التي ت�أتي �إىل هيئتنا
ً
منه��ا بتعزيز اللحمة الوطنية وتقوي��ة اجلبهة الداخلية وجتاوز
اخلالف��ات والرتا�شقات التي تتعار���ض ومتطلبات امل�صلحة
الوطنية.
منطلق�ين من هذه الر�ؤية للأمور ف�إننا ندعو �إىل عدم تبني
نه��ج االن�سي��اق وراء االدع��اءات الرامي��ة �إىل الإقالل من
�أهمية النجاحات املحقق��ة يف البالد ويف خمتلف املجاالت
و�إظهارها بغري حقيقتها.
ما ينبغ��ي التذكري به يف هذا املجال ه��و �ضرورة االبتعاد
قدر الإمكان عن لغة التهويل والتيئي�س التي تنتهجها بع�ض
الأطراف ،التي هي بالواقع ال تعدو �أن تكون �صيحات يائ�سة
يطلقه��ا البع�ض بعي ًدا ع��ن الواقع واحلقيق��ة ،وباملقابل ف�إننا
ندعو م�س���ؤويل القطاعات املعنية للتعب�ير عن وجهة نظرهم
يف املوا�ضي��ع الت��ي تعنيهم و�أالّ ترتك ال�ساح��ة فارغة لدعاة
التيئي���س و�أن�صار ال�ش�ؤم ،فالكالم الفاقد للمو�ضوعية �إذا مل
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يتم تفنيده قد ي�صبح لدى البع�ض حقيقة.
�أيتها ال�سيدات� ،أيها ال�سادة،
�إن الواق��ع الذي يج��ب �أالّ يغيب عنا ونحن نتحدث عن
�أو�ض��اع البالد ،هو تذكري من ين�س��ون �أو يتنا�سون �أن بالدنا
تعي���ش يف �أجواء الأم��ن واال�ستقرار و�أنن��ا يف اجلزائر طوينا
�صفح��ة الأح��داث الأمنية امل�ؤمل��ة التي عا�شته��ا بالدنا يف
جتربتها املريرة يف كفاحها �ضد الإرهاب ،وهي الأو�ضاع التي
من ح�سن احل��ظ �أ�صبحت �ضمن الذكري��ات التي ال نريد
وال نتمن��ى عودتها؛ هذه حقيقة يج��ب يف كل مرة التذكري
بها لكل من ن�سيها �أو يتعمد ن�سيانها.
�إننا ونحن نتحدث عن ِن َعم اال�ستقرار الذي تنعم به بالدنا،
ف�إن ذلك يجب �أالّ ين�سينا الدور الذي قام به ذلك الرجل،
الذي بحكمته وحنكته و ُبعد نظره ا�ستطاع �أن يجعل البالد
�آمن��ة وم�ستقرة ،وهو يف كل مرة ّمتك��ن من جتنيبها االنزالق
يف دوام��ة املخاطر و�أبعدها عن الوق��وع يف املكائد التي كان
البع�ض ي�سعى �إىل �إيقاعها فيها ،الأمر الذي يحتم علينا ويف
كل مرة التذكري بها والإ�شادة ب�صاحبها الرئي�س املجاهد عبد
العزيز بوتفليقة.
وهنا يجدر كذلك التنويه بالوعي واحل�س الوطني الكبري
اللذين �أظهرهما ال�شعب اجلزائري يف كل مرة ،ولكن موا�صلة
اليقظ��ة واحلذر تبقى �أكرث من �ضرورية �أمام التحديات التي
تواجه بلدنا بالنظر ملا يقع يف اجلوار واملنطقة والعامل.
ويف اخلتام نتمن��ى التوفيق وال�سداد للجميع� ،شكرا لكم
عل��ى كرم الإ�صغ��اء وال�سالم عليكم ورحم��ة اهلل وبركاته؛
اجلل�سة مرفوعة.
(ت�صفيق)
رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�شرة
والدقيقة اخلم�سني �صباحا
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