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ال�شي��د الرئي�ص: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحي��ب بال�صي��دات وال�ص��ادة ال�صيوف؛ جرت 
العادة اأن األق��ي بع�ص الكلمات باملنا�صب��ة، تخ�ص ح�صيلة 
العم��ل وتقييمنا لن�صاط��ات املجل�ص خالل ال��دورة واأي�صا 
نعرج عل��ى بع�ص الق�صايا التي يعي�صه��ا وطننا؛ وفيها اأقول 

بعد ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم؛
ال�صيد رئي�ص املجل�ص ال�صعبي الوطني،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صي��د وزي��ر الدولة، وزي��ر ال�صوؤون اخلارجي��ة والتعاون 

الدويل،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�ص��اء مكتب املجل���ص ال�صعبي 
الوطني،

ال�صيد الرئي�ص الأول للمحكمة العليا،

ال�صيدة رئي�صة جمل�ص الدولة،
اأ�صرة الإعالم وال�صحافة الذين اأتوا بكرثة اليوم، ف�صكرا 

لهم،
ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،

زميالتي، زمالئي،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأود يف البداي��ة، با�صمك��م، اأن اأرح��ب ب�صيوفنا الكرام 
الذين باحل�صور �صرفوا هيئتنا، واأن اأ�صكرهم على م�صاركتهم 
اإيان��ا املنا�صبة، منا�صبة اختتام ال��دورة الربيعية العادية ل�صنة 

الأمة. جمل�ص  يف   ،2015
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

منذ يومني احتف��ل ال�صعب اجلزائ��ري بالذكرى الثالثة 
واخلم�ص��ني لال�صتق��الل، وهي كم��ا يعلم اجلمي��ع منا�صبة 
َج فيها  عظيم��ة وترمز اإىل اأك��رث من دلل��ة، اإنها منا�صبة ت��َوّ
َجها  ال�صعب اجلزائري كفاح ثم��اين �صنوات من الكفاح، َتَوّ

حم�شر اجلل�شة العلنية الثامنة ع�شرة
املنعقدة يوم الثالثاء 20 رم�شان 1436

املوافق 7 جويلية 2015

 

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ص جمل�ص الأمة.

املدعوون:
- ال�صيد رئي�ص املجل�ص ال�صعبي الوطني؛  

- ال�صيد الوزير الأول؛  
- ال�صيد وزير الدولة، وزير ال�صوؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛  

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

- ال�صيد الرئي�ص الأول للمحكمة العليا؛  
- ال�صيدة رئي�صة  جمل�ص الدولة.  

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

والدقيقة اخلام�شة ع�شرة �شباحا
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بانت��زاع حق��ه يف احلرية وال�صتق��الل؛ وهي اأي�ص��ا منا�صبة 
ل�صرتجاع الذاكرة والرتحم على مليون ون�صف املليون من 
ال�صهداء الذي �صحوا بدمائه��م الزكية و�صقوا اأر�ص اجلزائر 
الطيب��ة؛ 5 جويلي��ة هي اأي�ص��ا عيد ال�صباب ال��ذي بجهده 

وعرقه بنى ويبني اجلزائر.
وت�صاء الظروف هذه املرة  اأن يلتئم �صملنا يف �صهر رم�صان 
املب��ارك، �صهر ال�صيام والرحمة والت�صام��ن، اأعاده اهلل علينا 

جميًعا باخلري واليمن والربكات.
واإن تزامن هذه املنا�صبة مع هذه املواعيد، لتعطي احلدث 

الأهمية ومتنحه اخل�صو�صية.
وكالعادة، فاإن اختتام ال��دورة يتيح الفر�صة اأمامنا، لكي 
ُنقّي��م اجلهد الذي مًعا بذلناه خالل الفرتة، ويعطينا املنا�صبة 
لك��ي ن�صت�صرف معك��م اآفاق اأدائن��ا الت�صريع��ي، بل اأقول 

الربملاين للدورة القادمة.
واإننا اإذ جندد الرتياح للمن��اخ العام والأجواء الروحانية 
التي �صادت البالد خالل ه��ذا ال�صهر الف�صيل، فاإننا نبدي 
الرتياح اأي�صا لأجواء الأمن والطماأنينة التي �صادت رم�صان 
ه��ذه ال�صنة وملا توفر اأثناءه من خ��ريات وفرية يف الأ�صواق، 

اأر�صت رغبات املواطنني املتنوعة.
واإنن��ا - باملنا�صب��ة - نود اأن ننوه باجله��ود امل�صكورة التي 
بذلته��ا احلكومة يف جمال التحك��م يف الأ�صعار هذه ال�صنة، 

فقد كانت هذه ال�صيا�صة حًقا عماًل موفًقا ي�صتحق التنويه.
ولق��د مل���ص اجلميع هذه احلقيق��ة، كما ظه��ر وا�صًحا اأن 
تراجع ظاهرة امل�صارب��ة وارتفاع الأ�صعار كانت بينة، اأملنا اأن 
ت�صتمر مثل هذه الو�صعية مل��ا من �صاأنه اأن يخفف من اأعباء 

املواطن طيلة اأ�صهر ال�صنة.
واإذا كان هذا الأمر يدع��و لالرتياح، �صواء على م�صتوى 
الآلي��ات التي اأقرتها احلكومة يف هذا املجال، اأو على �صعيد 
الوع��ي الجتماعي لدى الأ�ص��ر اجلزائرية، فاإن ذلك يجب 
اأن يدعون��ا اإىل �ص��رورة التاأكيد على واج��ب حث املواطن 
وو�صائ��ل تنمي��ة الوع��ي الجتماع��ي لدين��ا، اإىل م�صاعفة 
اجله��د التح�صي�ص��ي للمواط��ن، بق�صد التفاع��ل الإيجابي 
م��ع التوجهات الرت�صيدي��ة التي ما فتئ��ت �صيا�صة احلكومة 
تدعو له��ا، بق�صد التكّيف مع الواق��ع القت�صادي ال�صاغط 
والإكراه��ات املالي��ة غ��ري املريح��ة، املفرو�صة عل��ى البالد 

والناجمة عن ا�صتمرار تبعات الأزمة القت�صادية العاملية.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
قبل ال�صرت�صال يف احلديث عن م�صمون جدول اأعمال 
ال��دورة، اإ�صمحوا يل اأن اأنوه مبا جاءت به ر�صالة فخامة رئي�ص 
اجلمهوري��ة، ال�صيد عب��د العزيز بوتفليق��ة، مبنا�صبة الذكرى 
الثالث��ة واخلم�صني لن��دلع الثورة امل�صلحة وم��ا جاءت به 
من ر�صائل وا�صحة وتو�صيح��ات دقيقة، اإنها ر�صالة اأراد من 
خاللها ال�صيد الرئي�ص، ب�صفته رئي�صا لكل اجلزائريني، اإعادة 
تاأطري العمل ال�صيا�صي على ال�صاحة الوطنية، مذكًرا فيها اأنه 
لن يكون هنالك ا�صتحقاق خارج ال�صتحقاقات املوؤ�ص�صاتية 
املحددة قانونًا، مو�صًح��ا يف ذات ال�صياق اأن م�صروع تعديل 
الد�صتور، الذي �صتنبثق عنه الأطر اجلديدة ملمار�صة ال�صلطة، 

هو يف مراحله النهائية.
وه��ذا ما يدل، وبطريقة اأكرث و�صوح��ا، اأن م�صعى ال�صيد 
رئي�ص اجلمهورية هو اأبعد من اأن يكون موقًفا اقت�صته املرحلة 

واإمنا هو يف الواقع خارطة طريق للعهدة احلالية.
ما ميكن قوله من ب��اب املو�صوعية، اأنه ل ميكن لأحد اأن 
ينكر اأن هناك اأمامنا الكثري من العمل يجب القيام به، لكن 
ل ميكن باملقابل اإنكار النتائج الهائلة واحلا�صمة التي حتققت.
واإن م��ا يجب التذكري ب��ه باملنا�صبة، ه��و اأن البلد الذي 
ا�صتطاع اأن يتغلب على الإرهاب وي�صتعيد ال�صتقرار للوطن، 
ن من التخل�ص من عبء املديونية اخلارجية،  البلد الذي متَكّ
البل��د ال��ذي اأر�ص��ى امليكانيزم��ات الالزم��ة للحفاظ على 
التحويالت الجتماعية من ميزاني��ة الدولة ل�صالح الفئات 
املعوزة واملحرومة، البلد الذي متكن من توفري ال�صكن لأكرب 
عدد ممكن م��ن مواطنيه، هذا البلد ه��و اجلزائر التي يقودها 
ال�صي��د عبد العزيز بوتفليقة، وه��و البلد الذي باإمكانه اإيجاد 

�صبيله للم�صي قدما اإىل الأمام واإىل اأبعد احلدود.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

لق��د با�صرنا عملنا - كم��ا تعلمون - بع��د افتتاح الدورة 
الربيعية العادية وقمنا بن�صاط ت�صريعي وبرملاين وا�صح.

خالل ه��ذه الدورة در�صن��ا قانون ت�صوي��ة امليزانية ل�صنة 
2012 وه��و -كما تعلمون - يعترب قانونًا هاًما كونه يكّر�ص 
لأع�ص��اء الربملان مب��داأ الرقابة الَبْعدية عل��ى امليزانية العامة 

للدولة.
ويعط��ي لأع�ص��اء الهيئة الفر�ص��ة لال�صط��الع باملهمة 
الرقابي��ة التي يخولها اإياه��م القانون، ويتم ع��ادة فيها لفت 
انتباه م�ص��وؤويل القطاع��ات الوزارية املختلف��ة اإىل النقائ�ص 
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والختاللت التي قد تفرزها املمار�صات يف امليدان.
ويف ب��اب اآخ��ر، اأتاح عر���ص القان��ون املتعل��ق بال�صيد 
البح��ري وتربي��ة املائيات لأع�ص��اء جمل�ص الأم��ة، اإمكانية 
الوقوف على امل�صاعي املبذول��ة يف جمال تاأطري هذا القطاع 
وتزويده باأحكام و�صوابط قانونية، من �صاأنها اأن متكن القطاع 
من تطوير ن�صاطاته وحتقيق املردودية املرجوة منه، ل�صتخراج 

املتوفر من الإمكانيات الوطنية.
ومثلم��ا اأوىل اأع�ص��اء جمل�ص الأمة ه��ذا القانون اهتماًما 
م�صتحًق��ا، فاإنهم اأبدوا عناي��ة خا�صة لن���ص القانون املحدد 
للقواع��د العامة املتعلقة بالط��ريان املدين؛ وما من �صك فاإن 
العناي��ة التي اأوله��ا اأع�صاء املجل�ص له��ذا الن�ص كانت يف 
غاي��ة الأهمية، وتنبع هذه العناية م��ن منطق احلر�ص الذي 
يولي��ه اأع�صاء الهيئ��ة اإىل هذا القط��اع واإىل �ص��رورة تطوير 
املنظوم��ة التي ت�صبط �صري وحرك��ة الطريان املدين واخلروج 
اُكم ال�صلب��ي املوجود وتو�صله اإىل مرحلة  ب��ه من اأو�صاع الرَتَ
النجاع��ة والتناف�صي��ة التي يعرفها قط��اع الطريان املدين يف 

العامل. 
وعل��ى م�صت��وى تنظيم �ص��وق الكتاب، حظ��ي القانون 
املتعل��ق باأن�صطة الكت��اب والو�صول ب��ه اإىل امل�صتوى الذي 
يلي��ق به من عناية، كونه جاء لي�صد فراًغا ت�صريعًيا كان حتى 
الآن موجوًدا، وهو جاء ليوفر ال�صروط ويوفر الظروف الكفيلة 

بتطوير �صناعة الكتاب، من خالل تعزيز اإطاره القانوين.
وبالتاأكي��د، ف��اإن العامل��ني واملتدخل��ني يف اأن�صطة �صوق 
الكت��اب من موؤلف��ني ونا�صرين وموزع��ني �صيجدون يف هذا 
القانون املقّومات التي م��ن �صاأنها اأن توؤدي اإىل ترقية الثقافة 
باملقروئية التي يعترب الكتاب اأ�صا�ًصا لها ويواجهون بها ظاهرة 

تزايد انت�صار تكنولوجيات الكتاب الإلكرتوين.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

��ُل لهذه ال��دورة اأنها اأولت مو�ص��وع الطفل عناية  ُي�صَجّ
وا�صحة، حيث اأدرجت يف ج��دول اأعمالها القانون اخلا�ص 
باإلزامية اإحاطة الطفل باحلماية القانونية ال�صرورية، من خالل 
امل�صادق��ة على القان��ون املتعلق بحماية الطف��ل، الذي جاء 
ليح�ص��ن الأطفال وي�صمن لهم حقوقهم، من خالل اعتماد 
تداب��ري رادعة لكافة اأ�صكال ا�صتغ��الل الأطفال وال�صتهانة 

بحقوقهم.
كم��ا تالحظ��ون، زميالتي، زمالئ��ي، فاإن ه��ذا القانون 
ب يف خان��ة تعزيز مكانة  ج��اء ليكون اإ�صاف��ة جدي��دة، َت�صُ

حقوق الإن�صان، وتكّي��ف ت�صريعاتنا الوطنية مع اللتزامات 
والتعه��دات الدولية، وحتقق التطاب��ق والن�صجام مع هويتنا 

وانتمائنا احل�صاري.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

وم��ن اللحظ��ات املمّي��زة يف اأ�صغال دورتنا ه��ذه، ميكن 
ت�صجي��ل القوانني الت��ي ناق�صناها و�صادقن��ا عليها واخلا�صة 

باجلي�ص الوطني ال�صعبي، واأعني بها :
- القان��ون املت�صم��ن اإح��داث و�ص��ام اجلي���ص الوطني 

ال�صعبي،
- القان��ون املت�صمن اإح��داث و�ص��ام ال�صجاعة للجي�ص 

الوطني ال�صعبي،
- والقان��ون املت�صم��ن اإح��داث و�ص��ام م�صاركة اجلي�ص 

الوطني ال�صعبي.
اإن ه��ذه الن�صو�ص - كما لحظت��م - قد جاءت للتعبري 
ع��ن عرفان الدولة مبا قام به اأف��راد هذه الفئة ل�صالح الوطن، 
اإميانً��ا منها باأن اجلي���ص الوطني ال�صعبي ه��و ح�صن اجلزائر 
ودرعه��ا الواق��ي، وهو لذل��ك ي�صتوجب الع��رتاف بجهد 

اأفراده، ولهذا جاءت هذه القوانني.
فتحية تقدير وعرف��ان لقوات جي�صن��ا الوطني ال�صعبي، 
ومن قبله��م، لأفراد جي���ص التحرير الوطن��ي الذين قدموا 
الع��رق والدم والت�صحية، من اأجل اأن حتيا اجلزائر واأن تبقى 

واقفة.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإجمال ميك��ن القول اإن ح�صيلة ال��دورة كانت اإيجابية، 
بالنظر اإىل عدد القوانني التي مّتت درا�صتها وامل�صادقة عليها، 
وهي قوانني تعنى باجلوانب القت�صادية والجتماعية واأي�صا 
الثقافي��ة، وك��ان الهدف منه��ا تنظيم ه��ذه الن�صاطات، من 
خالل اإزال��ة النواق�ص والفراغات القانوني��ة امل�صجلة والتي 
مل تع��د م�صايرة للتطورات احلا�صلة عل��ى امل�صتويني املحلي 
وال��دويل، كما جاء البع���ص منها لتدعيم حق��وق الإن�صان 

التي من خاللها اأكدت اجلزائر مت�صكها بها وحمايتها لها.
ولئن كانت امل�صادقة مل ت�صمل كافة الن�صو�ص التي كانت 
يف بداية الدورة مربجمة، فاإن هذا ل يعني اأن الن�صو�ص التي 
مل تدر�ص اأو مل تت��م امل�صادقة عليها اأنها األغيت اأو �صحبت، 

بل هي �صتاأخذ كامل العناية امل�صتحقة لها م�صتقباًل.
اأّيتها ال�صيدات، اأّيها ال�صادة،

باملوازاة مع العمل الت�صريعي هذا، َماَر�َص اأع�صاء جمل�ص 



الثالثاء 20 رم�شان 1436           املوافق 7 جويلية 62015

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 12

6

الأمة دورهم الرقابي العادي على عمل احلكومة، �صواء عن 
طريق الأ�صئل��ة ال�صفوية والكتابية، اأو م��ن خالل جل�صات 
ال�صتم��اع والتحرك املي��داين، ملعرفة واق��ع التنمية داخل 

الوليات وحت�ص�ص ان�صغالت املواطنني فيها.
ويف جم��ال اآخ��ر من جم��الت ن�صاطاته ويف اإط��ار ترقية 
الثقافة الربملاني��ة، نظم جمل�ص الأمة ع��دًدا من الن�صاطات، 
كان اأبرزها ندوة حملت عنوان »املقاربة اجلزائرية يف مكافحة 
الإرهاب وجتفيف منابعه« وهي الندوة التي �صمحت بت�صليط 
ال�صوء على التوجه اجلزائ��ري الرامي اإىل الق�صاء على هذه 
الظاهرة عن طريق قطع ال�صريان الذي ي�صمح له بال�صتمرار، 

األ وهي اأموال الفدية، واأموال الجتار باملخدرات.
اإننا ن��ود، ونحن نتحدث عن الإرهاب، اأن ننتهز ال�صانحة 
لك��ي نعرب عن كبري تنديدنا للعمليات الإرهابية اجلبانة التي 
تعر�ص��ت لها مدينة �صو�صة يف تون���ص ال�صقيقة، وتلك التي 
وقع��ت يف م�ص��ر والكوي��ت اأو تلك التي تق��ع يف خمتلف 
مناطق العامل، ونعرب عن تنديدنا بها جمددا، ونعرب اأي�صا عن 
تعاطفن��ا مع العوائل التي ت�ص��ررت نتيجة هذه العتداءات 

الإرهابية املقيتة.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

خالل الدورة نظم جمل�ص الأمة، يف اإطار الن�صاط الفكري 
وترقي��ة الثقاف��ة الربملانية اأي�ص��ا، حما�صرة لرئي���ص املجل�ص 
الوطني الفل�صطيني، ك��ان الغر�ص منها التعريف بالرهانات 

اجلديدة التي تواجهها الق�صية العربية الأم »فل�صطني«.
اإن احلديث ع��ن الق�صية الفل�صطينية يقودنا اإىل احلديث 
ع��ن الن�ص��اط اخلارجي ملجل���ص الأمة، ال��ذي احتل حيًزا 
وا�صًح��ا وممي��ًزا يف ن�صاط��ات اأع�صاء جمل���ص الأمة يف هذه 
ال��دورة،  حي��ث مت ا�صتقبال العدي��د من روؤ�ص��اء املجال�ص 
والوفود، نذكر منها: رئي�ص جمل���ص الوليات الكونفدرالية 
ال�صوي�صرية ورئي�ص املجل���ص الوطني الفل�صطيني، بالإ�صافة 

اإىل العديد من الوفود الربملانية الأخرى.
اأّيتها ال�صيدات، اأّيها ال�صادة،

تطالعنا املوؤ�ص��رات القت�صادية واملالي��ة يف البالد اليوم، 
لتح��ذر من م��اآلت، تنب��ئ باأنها �صتكون �صعب��ة، ما مل يتم 
التقّيد مب�صم��ون اخلطة التي و�صعته��ا احلكومة، وما مل يتم 
التقي��د بالتوجيهات واخليارات الت��ي اعتمدتها بتوجيه من 
ال�صي��د رئي���ص اجلمهوري��ة والداعي��ة اإىل �ص��رورة التحكم 
ال�ص��ارم يف املوارد املالية للدولة وتوجيهها على النحو الذي 

م��ن �صاأن��ه اأن يحافظ عل��ى التوازنات القت�صادي��ة الوطنية 
وي�صم��ن التغطي��ة الجتماعي��ة ال�صرورية له��ا، ل�صيما يف 
جم��الت ال�صحة والتعلي��م وال�صكن؛ واإنن��ا يف هذا الباب 
َلُنق��در حًقا حجم اجلهد الذي تبذل��ه احلكومة للتوفيق بني 
التقلي���ص من الإنفاق من جه��ة، وال�صتجابة لالحتياجات 

الجتماعية امللحة من جهة اأخرى.
وم��ن ه��ذه الزاوية وه��ذا املنظور، الواج��ب يقت�صي هنا 
اأي�ص��ا الدع��وة اإىل اإ�ص��راك الفاعل��ني ال�صيا�صيني يف جمال 
التوعية والتح�صي�ص، لإ�صعار خمتلف فئات املجتمع ب�صعوبة 
املرحل��ة؛ ويف هذا املج��ال نوؤكد على �ص��رورة تفعيل الدور 
املنوط مبوؤ�ص�صات التاأثري يف الراأي العام الوطني، ويف مقدمتها 
و�صائ��ل الإعالم، بكل ما يجب اأن تقوم به من جهد يف هذا 
املج��ال وكذلك الأم��ر بالن�صبة جلمعي��ات املجتمع املدين، 
ودعوتهم��ا للتكف��ل بتثبي��ت القناعة بخ�صو�صي��ة و�صعوبة 
الظ��رف وتكييف اأمن��اط الت�صيري والإنت��اج وال�صتهالك، مبا 
تتطلبه امل�صتجدات الناجمة ع��ن تراجع املداخيل الوطنية، 
الناجم��ة بدورها عن تراج��ع واردات النفط وحث الفاعلني 
القت�صادي��ني لتنوي��ع وتقوية ال�صادرات خ��ارج املحروقات 
والعمل على تهيئة اأف�صل ملناخ الرثوة املعرفية والقت�صادية.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
اإنن��ا اأمام الو�ص��ع الأمني الذي يه��دد حدودنا من كل 
اجله��ات، واأمام تزايد تراجع اأ�صع��ار النفط وا�صتمرار الأزمة 
القت�صادي��ة، الواج��ب يقت�صي من الفاعل��ني ال�صيا�صيني، 
معار�ص��ًة وتاأييًدا، اإعادة ترتي��ب الأولويات وتوجيه نقا�صات 

ال�صاحة ال�صيا�صية مبا يخدم امل�صلحة العليا للبالد.
وندعو الفاعلني ال�صيا�صي��ني اأي�صا اإىل امل�صاهمة يف ترقية 
نقا�ص ال�صاحة، والبتعاد ع��ن الطروحات املفتقرة للواقعية، 
واإبق��اء موؤ�ص�ص��ات اجلمهوري��ة ورموزها بعي��دة عن اجلدل 

ال�صيا�صوي غري املوؤ�ص�ص.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ل ميكنن��ا اأن ننه��ي كلمتن��ا ه��ذه، دون اأن نتعر�ص اإىل 
مايج��ري حولن��ا يف املحي��ط املج��اور، وهنا نق��ول اإننا بقدر 
مانب��دي الرتياح لتح�صن الأو�صاع ل��دى اجلارة مايل، فاإننا 
نتمن��ى لل�صقيقة ليبي��ا اأن تقتدي باجلارة م��ايل، ل�صرتجاع 
اأمنها وا�صتقرارها وتثبت وحدتها الرتابية وت�صكيل حكومتها 

املركزية، يف ظل الوحدة والن�صجام.
اإن اأم��ن اجلزائر ل يكتمل ما مل يتحقق اأمن دول اجلرية 
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ويتحقق ال�صتقرار لها، واإدراًكا لهذه احلقيقة، عملت اجلزائر، 
حت��ت قيادة ال�صي��د الرئي�ص، عبد العزي��ز بوتفليقة، وبتوجيه 
منه، عل��ى بذل اأق�صى اجلهود وعلى كاف��ة الأ�صعدة، لكي 
يعم الأمن وال�صتقرار يف كافة دول املنطقة وهو الأمن الذي 
حتق��ق يف واحدة من دولها واأعطى ثم��اره، فكان العرتاف 
ل��دور اجلزائر وبقي الأمل معلًق��ا عليها يف موا�صلة املهمة يف 

ال�صقيقة ليبيا.
اإن ه��ذه احلركي��ة وهذا النجاح، هو ال��ذي جعل اجلزائر 
مق�ص��ًدا مف�صاًل لروؤ�صاء الدول واحلكوم��ات الذين ياأتونها، 
بق�صد اأخذ الراأي اأو طلب امل�صورة لدى ال�صيد الرئي�ص، عبد 
العزي��ز بوتفليقة، وهو ما اأكد اأي�ًصا الدور املحوري للجزائر يف 

جمال تعميم �صيا�صة ال�صلم والأمن وال�صتقرار.
لك��ن - لالأ�صف - ف��اإن الو�صع ال�ص��اذ يف غرب �صمال 
اإفريقي��ا، يدعونا اليوم، اأكرث من اأي وقت م�صى، اإىل الدعوة 
اإىل �صرورة متكني ال�صعب ال�صحراوي من تقرير م�صريه، وفًقا 

للقرارات الأممية ذات ال�صلة.
واإن اجلزائ��ر التي كان��ت با�صتمرار بجان��ب ق�صايا احلق 
والعدل، لتدع��و اليوم اأي�صا اإىل متك��ني �صعب فل�صطني من 
تقري��ر م�صريه واإقام��ة دولت��ه امل�صتقلة وعا�صمته��ا القد�ص 

ال�صريف.
يف النهاي��ة وبالع��ودة اإىل مو�صوعن��ا الرئي�ص��ي، اخلا�ص 
بتقيي��م اأ�صغال الدورة، نقول �صحي��ح اأن دورتنا كانت هامة 
وهي كانت متنوع��ة يف ن�صاطاتها، وهذا اأمر يجعلنا نرتاح اإىل 
النتيجة ويدعونا اأي�صا اإىل ا�صتخال�ص الدرو�ص من فعالياتها 

وفيها نقول:
- اإن عدد الن�صو�ص امل�صادق عليها كانت معقولة، مقارنة 
مع تلك الت��ي كنا ن�صادق عليها يف ال��دورات ال�صابقة، اأما 
الن�صو���ص التي مل تت��م امل�صادقة عليها، فه��ي - تاأكيًدا - 
�صتكون،  كما اأ�صلف��ت القول،  يف مقدمة امل�صاريع املربجمة 

للدورة القادمة.
- ال��دورة عاجلت موا�صي��ع هامة من حي��ث امل�صمون، 
ولك��ن ما هو قادم يف ال�صهور املقبل��ة، �صوف يعطينا الفر�صة 
لدرا�صة وحتديد املوقف من ن�صو�ص �صتكون يف غاية الأهمية 
ولعل اأبرزه��ا الد�صتور، اإذا قرر ال�صي��د رئي�ص اجلمهورية اأن 

يكون مربجما يف الآجال القليلة القادمة.
- م��ا ميكن قول��ه من حكم على الدورة، ه��و اأن النقا�ص 
الع��ام �صمن الهيئ��ة،  هذه املرة، كان متمي��ًزا وكان م�صتواه 

حمرتم��ا؛ ولي�ص مبالغة القول اإن جمهود ال�صيدات وال�صادة 
اأع�صاء املجل�ص )بقطع النظر ع��ن انتمائهم ال�صيا�صي تاأييًدا 
اأو معار�صة( كان حمرتًما وقد لحظت اأن اجلميع كان يبذل 
اجله��د ويق��دم الجتهاد ل��دى اإعداد تدخل��ه يف خمتلف 
م�صاري��ع الن�صو�ص املقدمة، وه��ذا اأمر نرتاح له وهو ي�صتحق 

اأي�صا التنويه باأ�صحابه.
- املالحظ��ة الأخرى التي ت�صتوجب التنويه هي التزايد 
الوا�ص��ح يف ع��دد الأ�صئلة ال�صفوية والكتابي��ة التي طرحها 
اأع�ص��اء جمل�ص الأمة وجتاوب احلكومة معه��ا وهو اأمر نرتاح 
ل��ه؛ ونبدي الرتي��اح لنتظام جل�ص��ات الأ�صئل��ة ال�صفوية 
وبنف�ص الوق��ت ندعو اإىل تقوية وتريتها، كونها تعطي احليوية 

والفعالية  لعمل هيئتنا.
- التح��رك امليداين اأ�صب��ح يف هذه ال��دورة ياأخذ طابع 
النتظام اأي�صا، لكنه يحتاج مع ذلك اإىل تقييم حم�صلته وهو 
ي�صتوجب تظافر جهود الهيئة الت�صريعية والتنفيذية على حد 
�ص��واء، لتح�صني اأدائه مبا من �صاأنه اأن يجعل هذه الآلية اأكرث 

جناعة وفعالية.
- الن�صاط اخلارجي ب��دوره كان اأثناء الدورة فعاًل، لكن 
التجرب��ة املعا�ص��ة تبني لنا اأنن��ا مطالبون باإع��ادة التفكري يف 
كيفي��ة اإعادة تنظيمه، مب��ا من �صاأنه اأن يح�ص��ن اأداءه، ذلك 
اأن م��ا ي�صم��ى بالدبلوما�صي��ة الربملانية اأ�صبح الي��وم واحًدا 
من الآلي��ات الربملانية البالغة الأهمية، وقد اأ�صبحت الدول 
ت�صتخدم��ه يف معاجلة العديد من الق�صاي��ا الدولية ال�صائكة 
وكثرًيا ما حتقق النتيجة فيه. لهذا يتوجب علينا اإعادة التفكري 
يف كيفية حت�صني اأدائه، �صمن كل غرفة وما بني الغرفتني وما 
بني الغرفتني واجلهات املعنية الأخرى �صمن هياكل الدولة.
عموًما، ميكن القول اإن نتائج الدورة كانت جيدة، كما اأن 
اأع�ص��اء املجل�ص ن�صطوا يف ح��دود اإمكانياتهم، ف�صكًرا لكل 

من �صاهم يف حتقيق النتيجة واإثراء الأداء الربملاين.
من الآن ولغاي��ة 2 �صبتمرب القادم، اأق��ول للجميع عطلة 
طيبة ومتنيات��ي بالتوفيق للجميع وعيد مب��ارك �صعيد، اأعاده 
اهلل علين��ا وعليك��م وعلى كاف��ة اجلزائريني باخل��ري واليمن 

والربكات.
�صكًرا لكم على كرم الإ�صغاء.

)ت�شفيق(

ال�شيد الرئي�ص: والآن اأدعوكم اإىل ال�صتماع اإىل مرا�صيم 
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الختتام.
مرا�شيم الختتام:

- تالوة �صورة الفاحتة؛  
- عزف الن�صيد الوطني.  

)ت�شفيق(

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا؛ اإذن طبقا لأحكام:
-  الفقرة الأوىل من املادة )118( من الد�صتور؛

- واملادة )5( من القان��ون الع�صوي رقم 99-02، الذي 
يح��دد تنظيم املجل���ص ال�صعب��ي الوطني وجمل���ص الأمة، 

وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛ 
اأعلن ر�صميا عن اختتام دورة الربيع العادية ل�صنة 2015 

يف جمل�ص الأمة.
�صكرا لك��م جميعا، �صح عيدك��م واإىل اللقاء يف الدورة 

القادمة اإن �صاء اهلل واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة
والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني �شباحا
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