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

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

كما تعلم��ون، بعد عملي��ة ترتيب اأمور البي��ت، واختيار 

العائ��الت ال�صيا�ص��ية ممثليه��ا يف هياكل املجل����س، نتيج�ة 

التجديد الذي يفر�صه النظام الداخلي، نعقد جل�صتنا اليوم 

لتحديد املوقف من قائم��ة اأع�صاء املكتب، وبعدها تن�صيب 

اللجان الدائمة للمجل�س.

اإذن، يقت�ص��ي جدول اأعمال ه��ذه اجلل�صة امل�صادقة على 

القائمة الإ�صمية لنواب رئي�س جمل�س الأمة، بعنوان التجديد 

ال�صنوي، كما ي�صرفني اأن اأحي��ط ال�صيدات وال�صادة علما، 

باأنه قد و�صلتني ر�صائل من اأحزاب �صيا�صية، ممثلة باملجل�س، 

جتدد التاأكيد عل��ى رئا�صة الروؤ�ص��اء ال�صابقني للمجموعات 

الربملانية، وهم بالطبع غنيون عن التعريف، ف�صكرا للجميع.

وهنيئ��ا لروؤ�ص��اء املجموع��ات الربملانية عل��ى الثقة التي 

حظيوا بها من طرف الأحزاب ال�صيا�صية.

كم��ا ي�صرفن��ي اأن اأفيدكم اأي�ص��ا، باأنه و�صلتن��ي ر�صائل 

م��ن املجموعات الربملاني��ة، تقرتح تعي��ني م�صوؤوليها �صمن 

الهياكل، ح�صب احل�ص���س املخ�ص�صة لكل عائلة �صيا�صية، 

وذلك وفقا للنظام الداخلي.

وعم��ال باأحكام النظ��ام الداخلي، نتلو عل��ى م�صامعكم 

القائم��ة الإ�صمية، املقرتحة من قب��ل املجموعات الربملانية، 

لع�صوية مكتب جمل�س الأمة، تف�صل.

ال�شي��د حممد بارك��ة )مدي��ر اجلل�شة(: �صك��را �صيدي 

الرئي�س.

اإليكم القائمة الإ�صمية لنواب ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة، 

بعن��وان التجدي��د ال�صنوي، املقرتحة من قب��ل املجموعات 

الربملانية.

)املعينني(  الرئا�ص��ي  للثلث  الربملاني��ة  املجموع��ة  • اإن 
ق��د اقرتحت لع�صوي��ة مكتب املجل�س، ال�صي��د جمال ولد 

عبا�س، وال�صيدة رفيقة ق�صري.

• اأم��ا املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني، 
فق��د اقرتح��ت كال م��ن ال�صيد: زب��ر طواف�صي��ة، وال�صيد 

بوحف�س حوباد.

• اأم��ا املجموع��ة الربملاني��ة حل��زب التجم��ع الوطن��ي 
الدميقراطي، فقد اقرتحت ال�صيد: عبد الكرمي �صليماين.

�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�شي��د الرئي���ص: لق��د ا�صتمعت��م اإىل قائم��ة الأ�صم��اء 

املقرتحة.

)ت�شفيق( 

فاأعت��رب ب��اأن ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�ص��اء املجل�س � بهذا 

الت�صفي��ق � قد �صادقوا على اأع�ص��اء املكتب اجلدد؛ وهنيئا 

لالأخ��ت والإخ��وة اأع�صاء املكت��ب، واأدعوه��م لاللتحاق 

باملن�صة، تف�صلوا.

حم�شر  اجلل�شة العلنية ال�شابعة والع�شرين
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الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة اخلام�شة �شباحا
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)اإلتحاق ال�شيدة وال�شادة اأع�شاء املكتب اجلدد باملن�شة(

ال�شي��د الرئي���ص: بعد هذه التزكية، ف��اإن املنا�صبة تفر�س 

 قول ب�صع كلمات مت�صلة باملو�صوع، فاأقول:
ّ

علي

زميالتي، زمالئي،

ب��وّدي وقد مّت قبل قلي��ل، تزكية اأع�ص��اء مكتب جمل�س 

الأم��ة اجل��دد، اأن اأنتهز ال�صانحة، واأتوج��ه با�صمكم  جميعا 

بالتهنئ��ة له��م، على الثقة الت��ي حت�صلوا عليه��ا، من قبلكم 

وكافة م�صوؤويل الهياكل، واأمتنى التوفيق لهم يف تاأدية �صرف 

خدم��ة الهيئة، ب��ل اأقول خدمتكم، والتهنئ��ة ذاتها اأوجهها 

اأي�صا لروؤ�صاء اللج��ان ومكاتبها، والتي �صوف تبا�صرونها بعد 

رفع هذه اجلل�صة.

ولن اأت��رك الفر�صة تفوتني دون التنوي��ه باجلهد املخل�س 

الذي بذله زمالوؤنا اأع�صاء املكتب القدامى، وكافة م�صوؤويل 

اأجه��زة الهيئ��ة ال�صابقني، واأقول لهم �صك��را لكم على كل 

مابذلتموه من جهد خمل�س لهيئتكم طيلة الفرتة.

هذه املنا�صبة تتيح يل املج��ال لأتوجه بالتهنئة اإىل روؤ�صاء 

املجموع��ات الربملانية، الت��ي جددت فيهم الثق��ة قياداتهم 

ال�صيا�صية، فاأتوجه اإليهم بال�صكر على ح�صن ت�صير خمتلف 

عمليات التجديد ال�صنوي داخل عائالتهم ال�صيا�صية �صمن 

املجل���س، يف اأج��واء �صادها التناف�س حين��ا والإجماع حينا 

اآخر.

واأود اأن اأ�صيد بجو التعاون والتن�صيق والت�صاور الذي طبع 

عملهم مع رئا�صة الهيئة طيلة الفرتة املا�صية.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

خ��الل ال�صنة املا�صي��ة، عملت مع اجلمي��ع، يف ظل جو 

�ص��اده الت�صاور والتعاون والتكامل، خدمة للهيئة ولأع�صائها 

بل للبالد.

اأجواء �صاعدتنا � يف كل مرة � على جتاوز ال�صعاب الظرفية 

واأداء مهامن��ا الد�صتورية، يف من��اخ �صاده الن�صجام والعمل 

التكاملي.

يبقى اأملي كبرا اأن يتوا�صل هذا اجلو � زميالتي، زمالئي �  بني 

روؤ�ص��اء املجموع��ات الربملانية، واأع�صاء املكت��ب اجلدد، مع 

كافة م�صوؤويل الهيئة، بل اأقول مع كافة الأع�صاء.

اأود اأن اأتوج��ه للزمي��الت والزم��الء الذي��ن حملتموهم 

�ص��رف اأداء املهام على راأ���س اأجهزة املجل���س، واأقول لهم 

اإّن اختيارك��م لهم اإمنا هي ثق��ة مو�صوعة على عاتقهم واأمانة 

موكول��ة لهم ويتوجب عليهم الوفاء بها، وقناعتي تبقى اأنهم 

�صيكونون اأهال لهذه الثقة.

�صيداتي، �صادتي،

لق��د با�صرنا اأ�صغالن��ا منذ افتتاح هذه ال��دورة، حتت ظل 

اأحكام الد�صتور اجلديد، وهو الد�صتور الذي بف�صله تعززت 

مكانة جمل�س الأم��ة وتو�صعت �صالحيات��ه �صمن املنظومة 

املوؤ�ص�صاتي��ة للدولة، كونه جاء باأحكام جديدة هامة، فتحت 

اأمام هيئتنا اآفاق عمل واعدة، وهي لذلك تدعونا اإىل تكثيف 

وموا�صلة وتعميق عملنا م�صتقبال.

برنام��ج عملن��ا لهذه ال�صن��ة، �صيكون ا�صتم��رارا لربنامج 

ال�صنوات التي �صبقتها، لكنه �صي�صتمد حمتواه من م�صمون 

الد�صتور اجلديد، ومن القان��ون الع�صوي الناظم للعالقات، 

الذي �صادقنا عليه هذه ال�صنة، ومن م�صمون نظامنا الداخلي 

الذي �صوف نحدد املوقف منه يف الأ�صابيع القادمة، و�صوف 

ي�صهر املكت��ب اجلديد على �صياغت��ه وتدقيق م�صمون هذا 

الربنامج اإن �صاء اهلل.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

 يف ه��ذا املق��ام وت�صتوجب مني 
ّ

املنا�صب��ة حتت��م عل��ي

� والزمي��الت والزم��الء ق��د �صرع��وا م��ن الآن، �صمن 

ت�صكيالتهم ال�صيا�صية، يف التح�صر لالنتخابات الت�صريعية 

القادم��ة � اأقول ت�صتوجب من��ي التوقف معكم عند هذه 

املحط��ة وعند هذا ال�صتحق��اق الوطني الهام لأقول، اإن 

ه��ذا احل��دث � واإن كان يب��دو كاأن��ه حدث ع��اد � كونه 

ياأت��ي تطبيقا مل�صم��ون الد�صت��ور، اإل اأن��ه ي�صتوجب منا 

يف الظ��روف الت��ي تعرفه��ا الب��الد ويف ظ��ل التحديات 

والرهان��ات الت��ي تواجهها، اأق��ول اإن ه��ذه النتخابات 

�صتك��ون حقا حمطة وحدثا هاما يف البالد كونها تاأتي بعد 

تعدي��الت د�صتورية جد هامة، وقوانني عادية وع�صوية يف 

غاي��ة من الأهمية، قوانني �صادقن��ا عليها يف هذه الدورة، 

وهي تاأت��ي كرتجمة وتكملة حلزم��ة قوانني الإ�صالحات 

الت��ي اأقدمت عليها الب��الد و�صادقن��ا عليها نحن خالل 

الفرتة.

لهذا، فاملطلوب منا � �صيداتي ، �صادتي � اأن ن�صاهم كلنا يف 

توفر مناخها الإيجابي، من خالل حت�صي�س املواطن ب�صرورة 

امل�صارك��ة يف ه��ذه النتخابات وبن�صب��ة عالي��ة ناأملها، لأن 

الت�صويت هو حق وواجب يف نف�س الوقت، وهو موقف وطني 

ومواطن��ي، لأن بهذه امل�صارك��ة الوا�صعة �صيعطي اجلزائريون 
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واجلزائريات الدر�س لكل من يعملون يف العلن واخلفاء �صد 

الب��الد والت�صكيك يف توجهاتها، جه��ات خارجية معروفة، 

وجهات ت�ص��ع هذه الأي��ام النتخابات حت��ت املنظار، بحثا 

عن منافذ حل�صر نف�صها يف �صاأننا الوطني وق�صايانا الداخلية، 

ويتجلى ذلك خا�صة يف كتاب��ات تنق�صها املو�صوعية، اأو يف 

ت�صري��ب م�صام��ني تقارير وهمي��ة وغر موؤ�ص�ص��ة عن بالدنا 

و�صيا�صته��ا الإ�صالحية واإجنازاتها القت�صادية والجتماعية، 

بل اأقول هي ت�صكك يف م�صتقبلها الواعد.

اإننا نقول له��وؤلء، والذين يف الداخل، ي�صككون يف نبل 

امل�صع��ى، اأن يعيدوا التمعن يف فهمهم واأن يراجعوا حتاليلهم 

وي�صحح��وا قراءاتهم لأو�ص��اع بالدنا، فاجلزائ��ر حتت قيادة 

فخام��ة الرئي���س عبد العزي��ز بوتفليقة، مقدم��ة على تنظيم 

انتخاب��ات ت�صريعية نريدها حقا ناجحة، وبكافة املعاير، وهي 

لذل��ك حر�ص��ت � اأي الدول��ة � وحتر�س عل��ى توفر كافة 

�شروط جناحها.

�صيداتي، �صادتي،

اإذن، نح��ن واع��ون اأن اأع�ص��اء هيئتن��ا م��ن الآن، وقد 

انخرط��وا يف مناخ ال�صتعداد لهذا احل��دث، من مواقعهم 

يف اأحزابه��م ال�صيا�صية، واأنهم بذلك �صي�صاهمون من دون 

�صك، يف اإعطاء احلملة النتخابية احليوية والتنوع والرثاء، 

والتناف���س النزي��ه يف نقا�ص��ات ال�صاح��ة ال�صيا�صية، كون 

هذا الن�ش��اط يعترب ركيزة اأ�شا�شي��ة يف املمار�شة ال�شيا�شية 

القب��ول والخت��الف  روح  املبني��ة عل��ى  والدميقراطي��ة، 

ومواجهة ال��راأي بالراأي الآخر، والربنام��ج مع نظره، لأن 

الدميقراطي��ة ن�صال ميداين وتدافع �صري��ف، وتناف�س اأمام 

ال�صع��ب بالربام��ج والأف��كار والطروحات، واإنن��ا اإذ نوؤكد 

عل��ى هذا، فالأننا ناأمل اأن ت�صود هذه الروح يف النتخابات 

باأخالقي��ات  اجلمي��ع  يتحل��ى  اأن  ناأم��ل  كم��ا  القادم��ة، 

التناف���س الدميقراط��ي النزي��ه، ولن��ا الثق��ة يف اأن اأغل��ب 

الفعالي��ات امل�صكل��ة للطبقة ال�صيا�صي��ة تعمل خالل هذا 

املوع��د النتخابي الق��ادم وهي، من دون �ص��ك، �صتعمل 

يف امل�صاهم��ة يف تعزيز بن��اء جزائر دميقراطي��ة، جزائر قوية 

بتنوعها، وتعددياتها ال�صا�صية مبوؤ�ص�صاتها الد�صتورية.

به��ذه النظ��رة املتفائلة ع��ن م�صتقب��ل اجلزائ��ر، اأنهي 

كلمت��ي واأدع��و ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�ص��اء املكت��ب 

لالجتم��اع يف القاع��ة )ب( املخ�ص�ص��ة لذل��ك، لأتوىل 

تن�صيبه��م، ومن ثّم توزيعهم على اللجان، للقيام بتن�صيب 

اللجان ومكاتبها.

�صكرا لكم على ك��رم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة العا�شرة

والدقيقة الع�شرين �شباحا
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