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ال�س��يد الرئي���ص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة 

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

عم��ال باأح��كام الفق��رة الأوىل م��ن امل��ادة )118( م��ن 

الد�صتور؛ واملادة )05( من القانون الع�صوي رقم 99 �� 02، 

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

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

اأدعوك��م اإىل ال�صتماع اإىل مرا�صيم افتت��اح الدورة الربيعية 

العادية ل�صنة 2015:

مرا�سيم الفتتاح: 

•  تالوة �صورة الفاحتة؛  

•  عزف الن�صيد الوطني.  

)ت�سفيق(

ال�س��يد الرئي�ص:  به��ذا اأعلن ر�صميا ع��ن افتتاح الدورة 

الربيعية العادية ل�صنة 2015 يف جمل�س الأمة؛ ومثلما جرت 

به العادة وتكر�س التقليد، اإ�صمحوا يل باإلقاء بع�س الكلمات 

على م�صامعكم، متليها املنا�صبة، وفيها اأقول:

ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

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

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة، 

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني، 

ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا، 

ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة، 

اأ�صرة ال�صحافة والإعالم، 

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف، 

زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

كم��ا تواعدنا من��ذ �صهر، ها نحن نلتق��ي اليوم جمددا يف 

هذه املنا�صب��ة الربملانية املتميزة، منا�صب��ة افتتاح دورة الربيع 

 حم�سر اجلل�سة العلنية الأوىل

املنعقدة يوم الإثنني 11 جمادى الأوىل 1436

املوافق 02 مار�ص 2015 

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

املدعوون:

- ال�صيد نائب رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني، ممثال لل�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني؛

- ال�صيد الوزير الأول؛

- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

- ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة؛

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

- ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا؛

- ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة

والدقيقة اخلام�سة والع�سرين �سباحا
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العادية ل�صنة 2015.

بودي يف البداية اأن اأتوج��ه با�صمكم، زميالتي، زمالئي، 

بال�صكر والتقدير اإىل كبار م�صوؤويل الدولة وال�صيدات وال�صادة 

ال�صي��وف الذين لبوا دعوتنا و�صرف��وا هيئتنا مب�صاركتهم اإيانا 

املنا�صبة، املنا�صب��ة التي فيها تعودنا على اللقاء لالإعالن عن 

النط��الق الر�صمي لدورة جمل�صن��ا العادية؛ ويف هذا اللقاء 

�صوف نت��وىل اإحاطتكم علًما مبقرتح��ات م�صاريع الن�صو�س 

الت��ي تنوي احلكومة عر�صها على هيئتنا، ون�صتعر�س واإياكم 

املحاور الكربى لأدائنا الربملاين خالل الفرتة.

وما ميكن قوله عن م�سمون ن�ساط �لدورة، هو �أنها �ستكون 

ثرية بن�صو�صها وكثيفة بن�صاطاتها.

وهك��ذا، فاإن م��ا يربو على ع�صري��ن )20( م�صروع قانون 

�صيعر���س عل��ى الربملان خ��الل ه��ذه ال��دورة، وبالن�صبة 

لنا هنال��ك م�صاري��ع مت الت�صويت عليها م��ن قبل املجل�س 

ال�صعبي الوطن��ي، و�صوف ن�صرع مبا�ص��رة بعد الفتتاح يف 

درا�صتها من قبل اللج��ان املخت�صة، واملجل�س يف هذا جاهز 

م��ن الآن لدرا�صتها وحتدي��د املوقف منه��ا والبع�س الآخر 

�صنت��وىل درا�صته لحًقا، ومت��ى مّت الت�صويت عليه من قبل 

املجل�س ال�صعب��ي الوطني، وح�صب املعطيات املتوفرة لدينا 

حتى الآن، فاإن م�صاريع الن�صو���س املقرتحة علينا �صتكون 

م��ن حي��ث املب��داإ ل�صتكمال تنظي��م بع���س القطاعات 

اأو مراجعته��ا، مب��ا يجعله��ا اأك��ر ع�صرن��ة واأك��ر مواكبة 

للتطورات وللتغريات التي حدثت ببالدنا ويف العامل.

ول��ذا فاإن الرت�صانة الت�صريعي��ة احلالية يف بالدنا مدعوة 

باأن تتعزز مب�صاريع قوانني جديدة، من �صاأنها اأن تغطي ميادين 

متع��ددة )اقت�صادي��ة، واجتماعية، وعلمي��ة وثقافية، وتقنية، 

وجتاري��ة اإىل جان��ب م�صاري��ع قوان��ني تتعلق بقط��اع الدفاع 

الوطني(. 

ففي امليدان القت�صادي، �ص��وف تكون م�صاريع القوانني 

املقرتح��ة اإط��اًرا، م��ن �صاأن��ه اأن يح��دث حركي��ة كبرية يف 

جمالت ال�صتثمار وتنظي��م املوؤ�ص�صة القت�صادية والإ�صهار 

ومكافح��ة التهريب، اإىل جانب م�صروع قانون ت�صوية امليزانية                  

ل�صنة 2012.

كم��ا �صيعر�س على هيئتنا م�صروع القانون املعدل واملتمم 

للقان��ون املتعلق مبكافحة التهريب، ال��ذي ينتظر منه اعتماد 

تدابري اأكر ردعية واأ�صاليب اأكر جناعة، للت�صدي لهذه الآفة 

اخلطرة، امل�صرة بالقت�صاد الوطني.

وفيم��ا يتعلق مب�ص��روع القانون املتعلق برتقي��ة ال�صتثمار 

وتطوي��ر املوؤ�ص�صة، فاإنه يهدف اإىل حتري��ر اجلهد ال�صتثماري 

م��ن العراقيل البريوقراطي��ة ويرمي اإىل اإيجاد بيئ��ة اإيجابية 

م�صتقطبة لال�صتثمار. 

كم��ا �صيك��ون ملجل���س الأم��ة الفر�صة لتحدي��د املوقف 

من م�ص��روع القانون املتعل��ق بتنظيم املوؤ�ص�ص��ات العمومية 

القت�صادي��ة وت�صي��ري خو�ص�صتها، وهو �صياأت��ي ليعطي وثبة 

جديدة للموؤ�ص�صة القت�صادية العمومية، مبا يحقق لها املزيد 

من النجاعة. 

كذلك الأمر بالن�صبة مل�صروع القانون املتعلق بالن�صاطات 

�لإ�سهاري��ة و�لذي ينتظر منه تنظيم ن�س��اط مافتئت �أهميته 

القت�صادية تتنامى وتزداد.

ويف املي��دان الجتماع��ي، �صوف تت��وىل هيئتن��ا درا�صة 

وحتدي��د املوقف م��ن م�صاريع قوانني تعك���س حر�س الدولة 

على اإيالء الأهمي��ة امل�صتحقة لتح�صني حياة املواطن وتوفري 

ظروف العي�س الكرمي له.

وبطبيعة احلال، تاأتي ال�صحة يف مقدمة تلك الهتمامات 

الجتماعية. لذلك، �صيناق�س اأع�صاء جمل�س الأمة م�صروع 

القان��ون املتعلق بال�صح��ة )الذي �صياأت��ي يف حينه( حيث 

ينتظر منه اإعادة تنظي��م منظومتنا ال�صحية واعتماد اأ�صاليب 

عمل جديدة تتما�صى ومتطلبات اخلريطة ال�صحية والتكفل 

الأمثل باملري�س. 

ويف نف�س ال�صياق، �صياأتي م�صروع القانون املتعلق بحماية 

الطف��ل، لي�ص��د النق�س الت�صريعي امل�صج��ل يف هذا املجال 

بغر���س حماية الطفل م��ن كل خطر معن��وي اأو ج�صدي، 

ويعم��ل على تعزيز التدابري الردعي��ة �صد كل من ت�صول له 

نف�صه التعدي على حرمة الرباءة. 

فيما يتعلق بقطاع العدالة، �صُيعر�س اأمام الربملان م�صروع 

القانون املعدل واملتمم لقانون العقوبات الذي �صياأتي ملواكبة 

ت�صريعن��ا مع املواثي��ق الدولية التي �صادق��ت عليها اجلزائر 

بخ�صو���س حماية املراأة من خمتل��ف اأ�صكال العنف الذي 

ميار�س عليها.

كم��ا �صيتعزز قط��اع العدالة مب�ص��روع القان��ون املت�صمن 

تنظي��م مهنة حمافظ البيع باملزايدة، الذي يعد من بني املهن 

امل�صاعدة للعدال��ة، اإ�صافة اإىل كون امل�ص��روع يندرج �صمن 

اجلهود املبذولة لإ�صالح العدالة.
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ويف ال�ص��اأن العلمي والثقايف، �صتتع��زز اجلامعة اجلزائرية، 

من خ��الل القان��ون التمهي��دي املتعلق بالبح��ث العلمي 

وتطوير التكنولوجيا، باإط��ار قانوين، من �صاأنه امل�صاعدة على 

ترقية البحث العلمي واإعطائه مكانته احلقيقية كباعث لتطور 

وتق��دم املجتمع، كم��ا هو �صيمك��ن اجلامع��ة اجلزائرية من 

اقتح��ام حميطه��ا ويجعلها قاطرة لكل تط��ور تكنولوجي 

اأو اقت�صادي اأو تقني.

اأم��ا بخ�صو���س م�صروع القان��ون املتعل��ق باأن�صطة و�صوق 

الكتاب، ف�صياأتي ليتكفل مبختلف اجلوانب املتعلقة بالكتاب 

من طبع ون�صر وتوزي��ع ولتمكني احلكومة من و�صع التدابري 

املالئمة ب�صاأن توفري الكتاب واإي�صاله للقارئ.

ويف املي��دان التج��اري، ف�ص��وف ياأت��ي م�ص��روع القانون 

املنظم لعمليات ا�صترياد وت�صدير الب�صائع، ليكّيف ت�صريعنا 

التجاري مع قواعد التجارة العاملية، ويف ذات الوقت لي�صبط 

قواع��د جدي��دة ق�صد حماي��ة امل�صتهلك والبيئ��ة على حد 

�صواء.

ويف قط��اع ال�صيد البحري، �صيك��ون لل�صيدات وال�صادة 

اأع�صاء املجل�س الفر�صة ملناق�ص��ة واإبداء املوقف من م�صروع 

القانون املتعلق بال�صيد البحري وتربية املائيات الذي �صياأتي 

ب��دوره ل�صتكمال النقائ���س املوج��ودة يف الت�صريع احلايل 

ولي�صع قواعد من �صاأنها اأن تعمل على ترقية وتطوير وتنظيم 

مهنة ال�صي��د البحري ويحاف��ظ يف ذات الوقت على ثروتنا 

ال�صمكية.

اأما م�صروع القانون املعدل للقانون املحدد للقواعد العامة 

املتعلقة بالطريان امل��دين، فاإنه �صياأتي لتدارك النق�س الذي 

يعرف��ه هذا القطاع احلي��وي ولي�صتجيب ملتطلب��ات تطويره، 

كم��ا اأنه يندرج يف اإطار مواكب��ة التغريات التي يعرفها قطاع 

الطريان املدين يف العامل.

اإىل جانب هذه امل�صاريع، ف�صيحظى قطاع اجلي�س الوطني 

ال�صعبي ب��دوره مب�صاريع قوانني تخ���س تعديل وا�صتحداث 

اأو�صم��ة، لها دللت رمزية وا�صح��ة وهي يف م�صمونها تعرب 

عن اأ�صالة جي�صنا وعن نب��ل الر�صالة التي يحملها يف نطاق 

حماية اأمن وا�صتقرار البالد.

زميالتي، زمالئي،

هذا فيما يخ���س اجلانب الت�صريعي، اأم��ا اجلانب املتعلق 

ب��الأداء الربمل��اين ومراقب��ة العمل احلكوم��ي، وكما جرت 

العادة، ف��اإن املجل�س �صيوا�صل ن�صاطه �ص��واء على م�صتوى 

اللج��ان، وذل��ك من خ��الل تنظي��م جل�ص��ات ال�صتماع 

لال�صتعالم حول امل�صائل التي ت�صغل الراأي العام الوطني، 

اأو عرب الن�صاطات ذات ال�صلة بالتحرك امليداين اأين يتعرف 

ع�صو جمل�س الأمة ميدانيا على واقع التنمية املحلية ويتوقف 

عل��ى حقيقة ال�صعوب��ات التي تعرت�س عم��ل املجموعات 

املحلي��ة، لي�صه��م يف الأخري يف اإي�صال تل��ك الن�صغالت، 

اأي ان�صغ��الت املواط��ن، للجهات املركزي��ة املعنية، مرفوقة 

بالقرتاحات وتو�صيات اللجنة الو�صية؛ التي يراها �صرورية 

لتبليغها اإىل اجلهاز التنفيذي،  وهنا اأود اأن اأنتهز هذه ال�صانحة 

لأج��دد ارتياحي للتعاون الذي يبدي��ه اجلهاز التنفيذي مع 

هيئتنا لإجناز هكذا ن�صاطات.

اأثناء ال��دورة �صيوا�ص��ل اأع�صاء جمل�س الأم��ة ن�صاطهم 

الرقاب��ي، م��ن خ��الل الأ�صئل��ة ال�صفوي��ة والكتابي��ة التي 

يوجهونها لأع�صاء احلكومة.

ويف جم��ال تر�صيخ وتعمي��ق الثقاف��ة الربملانية، �صيعكف 

جمل���س الأمة  عل��ى تكري�س التقاليد الت��ي داأب عليها يف 

تنظي��م ندوات واأي��ام درا�صية حول خمتل��ف الق�صايا ذات 

ال�صلة بواقع جمتمعنا.

ويف جم��ال �لن�ساط �خلارجي، �سنو��س��ل جهدنا يف �إطار 

الدبلوما�صي��ة الربملاني��ة، بالتن�صيق وبالتكام��ل مع املجل�س 

ال�صعب��ي الوطن��ي، يف امل�صارك��ة الفعالة يف خمتل��ف املنابر 

الربملاني��ة الإقليمي��ة والدولي��ة، لإ�صم��اع �ص��وت اجلزائ��ر 

والتعريف مبواقفها ب�صاأن الق�صايا الدولية والإقليمية والدفاع 

عنه��ا؛ وتطوير عالقاتن��ا، عالق��ات التعاون م��ع الربملانات 

ال�صديقة وال�صقيقة.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

فيم��ا يخ�س اأو�صاع بالدنا وما تعرف��ه �صاحتنا ال�صيا�صية، 

فالع��ادة ج��رت يف هيئتنا اإيالءها الهتم��ام املطلوب، وفيها 

نق��ول اإن بالدنا - و احلم��د هلل - وعلى الرغم من الأعا�صري 

الت��ي عرفتها باملا�صي، فاإنها بنج��اح اجتازت تلك الأو�صاع 

ال�صاق��ة، واإن كان��ت ل ت��زال تع��رف بع���س تبع��ات تلك 

الأو�ص��اع الناجمة عن ح�صابات م�صالح خارجية، لكن من 

ح�صن احل��ظ اأن اأ�صحاب هذه امل�صال��ح مل تتحقق ماآربها 

ول هي بلغت غايتها.

والف�صل يف ذل��ك يعود اإىل احلكم��ة والإرادة ال�صيا�صية 

نت اجلزائر نف�صها،  القوية لقادتها وهي الإرادة التي بها َح�صَّ

من خالل توفريها اأ�صب��اب النطالقة القت�صادية احلقيقية، 
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ومن خ��الل اعتمادها للربام��ج الطموحة املوجه��ة لتغطية 

احلاجات الجتماعية، املوجهة ل�صالح الفئات العري�صة من 

املجتمع وعرب كافة ربوع الوطن.

واإذا كان��ت احل�صابات املنطلقة من نوايا الإ�صرار باجلزائر، 

مل تفلح، فالف�صل يف ذلك يعود بالدرجة الأوىل اإىل متا�صك 

جبهتنا الوطني��ة الداخلية، واإىل الإدراك املبكر الذي ت�صلح 

به �صعبنا والوعي اجلماعي الذي حت�صنت به اأمتنا.

له��ذا،  ف�صيحفظ ال�صعب اجلزائري - تاأكيًدا - يف ذاكرته 

ًعى نبيل بذل، 
ْ

اجلماعي��ة كَلّ ُجهٍد خمل�س ق��دم، وكل َم�ص

�صواء قامت ب��ه موؤ�ص�صات الدولة على كاف��ة م�صتوياتها 

اأو كان��ت وراءه اأح��زاب �صيا�صية على اخت��الف م�صاربها، 

اأو ه��و �صاه��م فيه قادة ال��راأي العام م��ن �صخ�صيات وطنية 

وفعاليات ن�صطة يف ف�صاءات جمتمعنا املدين.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

املنا�صبة حتتم علينا اليوم القول اأي�صا باأن ال�صعب اجلزائري 

ى اإىل الو�صول  َدّ
َ
�صيحف��ظ يف ذاكرته ُكَلّ ُجهٍد اأو م�صًع��ى اأ

اإىل حال��ة ال�صتقرار وعزز الأم��ل يف امل�صتقبل وعمل على 

احلفاظ على وحدة اجلزائر وتثبيت اأمنها.

وباملقاب��ل فاإن التاري��خ �صيك�صف حقيق��ة اأولئك الذين 

يخت��ارون - يف هذه املرحل��ة حتديًدا - زرع البلبل��ة واإ�صاعة 

الياأ���س، من خ��الل الت�صكي��ك يف الإجن��ازات والت�صويق 

لة وخي��ارات بعيدة كل البع��د عن الواقع  ِلّ لت�ص��وراٍت ُم�صَ

ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي املعا�س.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اأم��ام تكرار مثل هذا ال�صلوك، فاإنن��ا نتاأ�صف لعناٍد وتعُنّت 

تعك�صه حماولٌت يائ�صة منخرطة يف حراك يتجه اإىل م�صادرة 

الأمل والتف��اوؤل الذي يتطلع اإليه �صعبن��ا، حماولت اأخرى 

ت�صعى - لالأ�صف - اإىل العودة ب�صعبنا اإىل عهد املحن واملعاناة.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

�إن �س��رف �نتمائنا لهذه �لهيئة، ميلي على �سمائرنا �لتنبيه 

اإىل خط��ورة التم��ادي يف تعري���س الب��الد للمخاط��ر، عرب 

ا�صتخدام ال�صارع م�صرًحا ل�صتعرا�صات �صيا�صية.

لكن باملقابل )ومن ح�صن احلظ( فاإن هذه ال�صتعرا�صات 

ا�صَطَدم��ْت مثل املا�صي بوعي املواطن��ات واملواطنني لدى 

رف�صهم التجاوب معها.

ولأن مواطنين��ا ه��ذه امل��رة اأي�ص��ا كان��وا يتابع��ون بعُيوٍن                  

َعاَرات، وهم يعرفون حق املعرفة  ل َيِغيُب عنها َما َخْلَف ال�ِصّ

التوجهات واخليارات غري املفهومة التي يتم التعبري عنها هنا 

وهناك.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ل اأح��د ُينِكر على اأ�صحاب ال��راأي الآخر ممار�صة حقهم 

يف التعب��ري ع��ن موقفهم وراأيهم، �صريط��ة اأن يكون ذلك يف 

كنف �صيادة القانون، وباملقابل فاإن املمار�صة ال�صيا�صية عندما 

تتح��ول اإىل �صلوك غ��ري عاقل وطروحات ت�صع��ى اإىل اإعادة 

اجلزائ��ر اإىل مراح��ل �صابق��ة مرفو�صة، واإىل جت��ارب عا�صتها 

عتها باإرادة ال�صع��ب اجلزائري عرب  الب��الد يف املا�ص��ي، ووَدّ

ا�صتحقاقات د�صتورية.

نقول اإن هذه املمار�صة اإذا ما هي ا�صتمرت )بهكذا طريقة( 

فاإنه��ا ت�سب��ح �سكاًل من �أ�س��كال �لن�ساط �ل��ذي يفتقر �إىل 

روح امل�صوؤولي��ة، كما اأن ال�صع��ي اإىل ا�صتغالل بع�س مظاهر 

التوتر الذي يربز بني احل��ني والآخر هنا وهناك، وال�صتثمار 

يف اأو�صاع خا�صة عرفته��ا اأو تعرفها مناطق معينة يف البالد، 

تك�صف حقيقة نوايا اأ�صحابها.

اإن النظ��رة الت��ي تخيم عل��ى اأذهان البع���س، يجب اأن 

تدعوه��م اإىل التاأمل اله��ادئ ملراجعة ال��ذات، فاحل�صابات 

ال�صيا�صية غري الدقيق��ة ل جُتيز لهم الغلو والتطرف يف تقدمي 

الطروح��ات غ��ري امل�صوؤولة، كما يجب عل��ى اأ�صحابها عدم 

القفز عل��ى الد�صتور وقوان��ني اجلمهورية الت��ي حتدد م�صار 

املمار�ص��ة ال�صيا�صي��ة، وتكف��ل التقدم نح��و تكري�س قواعد 

�لدميقر�طية، وتوؤمن �ل�ستقر�ر للب��الد، �سونًا لوحدة �سعبها 

وان�صجام اأمتها.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

الأ�صبوعان الأخريان من �صهر فرباير املا�صي متيَزا بحيوية 

وا�صحة، بودي بهذه املنا�صبة اأن اأ�صجل رمزية يوم 24 فرباير، 

و 24 فرباير 1956 الذي عرف ميالد اإحدى اأقوى احلركات 
النقابية يف القارة الإفريقية، نقاب��ة عرفت كيف توائم َقَدَرها 

مع ق��در ال�صعب اجلزائ��ري ومع كرامة العم��ال الذين بنوا 

ويبنون هذا الوطن.

و24 م��ن فرباي��ر 1971 ال��ذي وف��ر للقي��ادة ال�صيا�صية 

اجلزائرية اآنذاك الفر�صة لالإقدام على اتخاذ مبادرة ات�صمت 

ب�صجاع��ة �صيا�صية كبرية، ن��ادرة يف جراأتها، مبادرة متثلت يف 

تاأميم املحروقات وا�صتعادة ال�صعب اجلزائري ل�صيادته عليها 

وا�صتغ��الل ثرواته الباطنية و�صمح��ت للجزائر حتقيق تنمية 

�صامل��ة وفرت للجزائريني حياة مزده��رة، ُحرم منها ال�صعب 
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اأزَيَد من قرن من الزمن.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ُت بهذه الأعمال، فلكي اأقول باأن ال�صعب 
ْ
ر اإذا كنت ذَكّ

اجلزائ��ري عرف دوم��ا كيف يرفع التحدي��ات، ولكي اأقول 

اأي�صا وبو�صوح اأكرب، اإن الو�صع احلايل وعلى الرغم من كافة 

التحالي��ل املت�صائم��ة، اأقول اإنه يتميز باله��دوء وال�صتقرار، 

والبالد اأثناءه يف حت�صن متنامي ويف خمتلف اجلوانب.

وكما اأ�صار اإىل ذلك ال�صيد الرئي�س، عبد العزيز بوتفليقة، 

يف ر�صالت��ه اإىل الحتاد العام للعم��ال اجلزائريني، فاإن املوارد 

الطبيعي��ة، كل املوارد الطبيعية، ه��ي هبة من اهلل عز وجل، 

فال يوج��د اأي مربر اليوم لعدم ِا�صتغالله��ا، وكما اأنه لي�س 

من حق اأي كان اأن يعرب عن راأيه بالطريقة التي حتلو له، فاإنه 

- واحلمد هلل - مل يثبت حرمان اأي �صخ�س من هذا احلق.

والقيادة ال�صيا�صية لبالدنا واعية كل الوعي بهذه احلقيقة، 

وه��ي بذلك عارفة مب��ا هو مطلوب منها القي��ام به، نقول اإن 

هذه احلكومة تعرف اأي�ص��ا كيفيات تنظيم ا�صتعمال املوارد 

الوطني��ة، من اأج��ل دعم الوترية التنموي��ة املطلوبة لزدهار 

ال�صعب اجلزائري.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

يف الأخ��ري نقول، اأخوات��ي، اإخ��واين، اإن جمل�س الأمة 

�صوف يعرف خالل هذه الدورة ن�صاًطا وا�صًحا بف�صل ما هو 

مربمج للدورة، وهو �صيعرف حيوية كبرية يف اأداءاته الربملانية 

ويج��ري كل هذا يف ظل اأجواء �صيا�صية، هي بالتاأكيد هامة، 

ل التاريخ للربملان، خالل الفرتة، �صرف حتديد  ورمب��ا �صُي�َصِجّ

املوقف من م�صمون الد�صتور، ال��ذي ت�صري كافة املوؤ�صرات 

على اأن موعده لي�س بالبعيد.

ا لكم على كرم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة 
ً
�صك��ر

اهلل تعاىل وبركاته؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة

 والدقيقة اخلم�سني �سباحا
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