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ــص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة  ــد الرئي� ال�سي

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

عمال باأحكام الفقرة الأوىل من املادة 135 من الد�صتور؛ 

وامل��ادة 5 من القان��ون الع�ص��وي رق��م 16-12، املوؤرخ يف           

 ،2016 �صنة  25 غ�صت  املوافق   1437 القعدة عام  22 ذو 
الذي يحّدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

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

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

العادية 2016 – 2017، يف جمل�س الأمة.

مرا�سيم الفتتاح: 

   •  تالوة �صورة الفاحتة؛

   •  عزف الن�صيد الوطني.

)ت�سفيق(

ــص: وبهذا اأعلن ر�صميا ع��ن افتتاح الدورة  ــد الرئي� ال�سي

الربملانية العادية 2016 – 2017 يف جمل�س الأمة.

ومثلم��ا ج��رت عليه العادة، ف��اإن املنا�صب��ة تقت�صي اإلقاء 

بع�س الكلمات، وفيها اأقول بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم؛

ال�صيد رئي�س املجل�س 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�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،

حم�سر  اجلل�سة العلنية الأوىل

املنعقدة يوم الأحد 2 ذو احلجة 1437

املوافق 4 �سبتمرب 2016

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد رئي�س املجل�س 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�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 ع�سرة �سباحا
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ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

مرحًب��ا بكم جميًعا � �صيدات��ي، �صادتي � يف مقر جمل�س 

الأمة حل�صور افتتاح الدورة الربملانية العادية  2016 �2017، ح�صور 

نثمنه عالًيا ونعتز بدللته الرمزية، خا�صة كون املنا�صبة هذه 

املرة هي تد�صني ملرحلة د�صتورية متميزة وواعدة، وكونها ُتعد 

اأول دورة �صنوية للربملان بعد املراجعة الد�صتورية.

خ�صو�صي��ة الدورة تكمن يف كون طبيعتها قد تغريت من 

ن�ص��ف �صنوية اإىل �صنوية، مع كل م��ا يتيحه هذا التغيري من 

موا�صل��ة الربملان لن�صاط��ه الت�صريعي والرقاب��ي طيلة ع�صرة 

اأ�صهر كاملة.

 زميالتي، زمالئي،

لق��د جرت العادة عند بداية كل دورة اأن اأعر�س اأمامكم 

ج��دول اأعماله��ا الذي يتم �صبط��ه بالتف��اق والت�صاور مع 

املجل�س ال�صعبي الوطني ومع احلكومة، ولكن بالنظر اإىل اأن 

اأ�صغ��ال الدورة �صتكون هذه املرة على مدار �صنة تقريًبا، فقد 

ل يكون يف املقدور حتديد كافة عناوين جدول اأعمالها الآن، 

كونه �صيتغري � اأي جدول الأعمال � با�صتمرار خالل الفرتة، 

كم��ا اأن املعار�ص��ة اأ�صبح من حقها اأن تق��دم مقرتحات يف 

هذ� �ملج��ال، �أي مقرتحات، نقاط ت�سجل يف جدول �أعمال 

الدورة، كلما راأت هناك �صرورة.

ه��ذه املرة �صوف نكتفي، �صيداتي، �صادتي، باحلديث عن 

م�صاري��ع القوانني الت��ي اأفادتنا احلكومة اأنه��ا تنوي تقدميها 

حلد الآن، م�صاريع قوانني تعك���س رغبة الهيئة التنفيذية يف 

تكيي��ف وحتيني قوانني الدولة مع م�صمون الد�صتور اجلديد، 

تكييف ا�صتوجبت��ه اأي�ًصا �صيا�صة الإ�ص��الح التي اعتمدها 

ال�صيد رئي�س اجلمهورية.

قان��ون املالي��ة ل�صن��ة 2017 �صياأت��ي � كالع��ادة � لتوفري 

الأدوات القانوني��ة واملالي��ة لتطبيق النم��وذج اجلديد للنمو 

القت�ص��ادي والتحفيز على ال�صتثم��ار، بالإ�صافة اإىل اإتيانه 

بتدابري اأخرى يف جمال تر�صيد الإنفاق العام.

ودائم��ا يف القطاع امل��ايل، �صيكون اأع�ص��اء املجل�س على 

موعد م��ع مناق�صة قانون �صبط امليزاني��ة ل�صنة 2014، وهذا 

يف اإطار ممار�صة رقابتهم الالحقة على �صرف ميزانية الدولة.

ويف نف�س املجال �صوف يقدم لكم خالل الدورة م�صروعا 

قانون اجلمارك وقانون مكافحة التهريب.

 �صيداتي، �صادتي،

اإن التط��ور الذي يعرفه املجتم��ع اجلزائري يف العديد من 

اجلوانب يتطلب و�ص��ع قواعد وتدابري جديدة للتكفل بكل 

اإفرازات ذلك التطور.

فف��ي جم��ال الرقمن��ة واملعلوماتي��ة وو�صائ��ط التوا�صل 

الجتماع��ي مثال ميك��ن الق��ول اإن بالدنا ب��داأت فعال يف 

الدخ��ول يف املجتمع الرقم��ي، وهو ما يتطل��ب مرافقة هذا 

التحول بو�صع اأطر تنظيمية وقانونية تعطي احللول للم�صاكل 

املطروحة.

ويف هذا ال�صياق، تندرج م�صاريع القوانني املتعلقة بالتجارة 

الإلكرتونية، وبحماية املعطيات ال�صخ�صية وبتحديد كيفيات 

ممار�صة احل��ق يف احل�صول على املعلوم��ات والوثائق ونقلها، 

وباحلال��ة املدني��ة، وبالن�صاط��ات الإ�صهارية وك��ذا القواعد 

املتعلقة بالربيد وبالت�صالت الإلكرتونية.

ويف اجلان��ب الجتماع��ي، ينتظر اأن ُيعر���س على هيئتنا 

م�صاريع قوان��ني تخ�س احلياة الجتماعية واملهنية للمواطن، 

ويتعلق الأمر بقانون ال�صحة والقانون املتعلق بالتقاعد اللذين 

�صياأتي��ان للتكفل باخلريط��ة ال�صحية ومبنظوم��ة التقاعد يف 

البالد.

واإىل جانب م�صاريع القوانني التي تهدف اإىل حت�صني الإطار 

العام حلياة املواطن وتنقالته، هناك القانون املتعلق بالقواعد 

العامة للوقاية من اأخطار احلريق والفزع وبتنظيم حركة املرور 

عرب الطرق.

وفيم��ا يتعلق بالن�ساط �جلمعوي يرتق��ب �أن يعر�ض على 

هيئتن��ا م�سروع �لقانون �لع�سوي �ملتعل��ق ب�سروط وكيفيات 

اإن�ص��اء اجلمعي��ات، ال��ذي �صياأت��ي للتكيف م��ع الأحكام 

اجلدي��دة التي اأت��ى بها الد�صت��ور وي�صتجي��ب للمتطلبات 

�لتنظيمية �لتي يقت�سيها �لن�ساط �جلمعوي.

يف هذه ال��دورة، �صيتوا�ص��ل اإ�صالح قط��اع العدالة من 

خ��الل م�صروع القانون املتمم واملعدل لقان��ون الإجراءات 

اجلزائية للتكف��ل بتنظيم حمكمة اجلناي��ات يف اإطار جت�صيد 

مبداإ التقا�صي على درجتني وحق ال�صخ�س املوقوف للنظر، 

لتوفري �صمانات اأكرث حلقوق املتهم.

حق��وق  على ترقي��ة  العم��ل  موا�صل��ة  اإط��ار  ويف 

الإن�صان وتر�صيخه��ا، ينتظر اأن يعر�س عل��ى هيئتنا م�صروع 

القانون الذي يحدد ت�صكيلة املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان 

وكيفيات تعيني اأع�صائه والقواعد املتعلقة بتنظيمه و�صريه.

م��ن جه��ة اأخ��رى، �صتك��ون اأم��ام ال�صي��دات وال�صادة 

اأع�ص��اء جمل�س الأم��ة الفر�صة لدرا�صة واإب��داء املوقف من 
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م�صروع القان��ون الذي يحدد قائمة الوظائ��ف وامل�صوؤوليات 

�لت��ي ي�سرتط لتوليها �لتمتع باجلن�سية �جلز�ئرية دون �سو�ها، 

والذي ياأتي جت�صيًدا مل�صمون املادة 63 من الد�صتور.

يف القط��اع ال�صناعي، وق�ص��د بع��ث ديناميكية جديدة 

في��ه، �صتتعزز منظومتنا الت�صريعية مب�صروع القانون التوجيهي 

لتطوي��ر املوؤ�ص�ص��ات ال�صغ��رية واملتو�صط��ة، ال��ذي �صياأتي 

للتكفل بكل الن�صغالت التنظيمية والقانونية التي تطرحها 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة مبا يجعلها اأكرث تناف�صية.

وبع��د طول انتظ��ار ياأتي م�صروع القان��ون اخلا�س بالنظام 

الداخل��ي لهيئتن��ا ليعطيه��ا الفر�ص��ة لكي تت��وىل مراجعة 

اأحكام��ه وتطعيمه باأح��كام جديدة م�صتم��دة من م�صمون 

الد�صت��ور والقان��ون الع�صوي الناظم للعالق��ات، واأي�صا من 

التجربة الت��ي اكت�صبها جمل�صنا طيلة 18 �صنة من املمار�صة، 

وهي فرتة كانت ثرية بالدرو�س مكنتنا من ت�صجيل اإيجابيات 

هذا القانون ونواق�صه، ناهيك عن كون الد�صتور اجلديد اأتى 

باأح��كام مل تك��ن موجودة م��ن قبل ومنح الهيئ��ة مبوجبها 

�صالحيات يتوجب التكييف والتح�صني يف اإطارها.

وهن��ا اأ�صت�صمحك��م عذًرا ه��ذه امل��رة اأن اأ�صتغل موقعي 

كواحد منك��م لأ�صجل بع�س املالحظات ال�صخ�صية واأ�صري 

اإىل بع�س الق��راءات امل�صتخل�صة من التجربة املعا�صة، لي�س 

بق�صد توجي��ه النقا�س واإمن��ا بق�صد تعميم الفائ��دة، وتبقى 

بالطبع الكلمة الأخرية لكم �صيداتي، �صادتي.

وهنا بودي اأن اأذكر ببع�س املعطيات الأولية لأقول: 

اإن الهيئة عند اإِن�صائها جل��اأت اإىل اعتماد اأحكام فر�صتها 

ظ��روف التاأ�صي���س، وهي عموًم��ا اأحكام اأثبت��ت جدواها، 

اأح��كام �صاعدتنا على عالج امل�ص��اكل التي واجهتنا يومها، 

لكن باملقابل فاإن تطبيق النظ��ام الداخلي اأثبت حمدوديته 

يف بع�س املرات مما كان يفر�س على مكتب املجل�س اأن يلجاأ 

ل منهجية التن�صيق مع املجل�س ال�صعبي  اإىل الجتهاد، ويفِعّ

الوطني ومع احلكومة لتج��اوز الإ�صكالت التي كانت تربز 

يف املمار�صة بني احلني والآخر.

واليوم اأعتقد، زميالتي، زمالئ��ي، اأن الوقت مواٍت جًدا 

لك��ي ن�صتفي��د من هذه التجرب��ة وبالوقت ذات��ه ن�صعى اإىل 

البح��ث ع��ن اأح�صن ال�صي��غ واحللول للم�ص��اكل التي قد 

تطرح علينا م�صتقباًل.

اإذن، النظام الداخلي احلايل يف جممله كان مفيًدا ولكنه 

يحت��اج اإىل التنقيح والتطعي��م باأحكام جديدة يف املجالت 

التي مل تكن متوف��رة يف الن�س احلايل اأو هي اأ�صبحت غري 

م�صاي��رة للو�صع اجلدي��د الذي �صيعرفه جمل���س الأمة على 

�صوء التعديل الد�صتوري اجلديد.

�مله��م يف �لأمر، زميالتي، زمالئ��ي، �أن هناك جملة نقاط 

ِارتاأي��ت ت�صجيلها بعد قراءتي ال�صريع��ة للن�صو�س اجلديدة 

بق�صد اإث��راء النقا�س، وهناك ما ل يقل عن 25 مادة جديرة 

باأن تكر���س وت�صمن يف م�صم��ون النظ��ام الداخلي الذي 

يق��رتح علينا اأثناء الدورة، منه��ا دور املعار�صة، ونذكر � على 

�صبيل املث��ال � من هذه الن�صو�س اأننا لبد من اأن نحدد يف 

نظامنا الداخلي دور املعار�صة �صمن الهيئة، كما يتوجب:

- تقنني واج��ب التزام ع�صو جمل���س الأمة باحل�صور يف 

اجتماعات اللجان واجلل�صات العامة،

- وتقنني منع التجوال ال�صيا�صي بني الأحزاب،

- وتقنني نظام الدورة الربملانية الواحدة يف جمل�س الأمة،

- واأي�ص��ا ح��ق جمل�س الأم��ة يف املب��ادرة القانونية طبًقا 

للمادة 136 من التعديل الد�صتوري اجلديد، 

- وتقن��ني اإي��داع الوزير الأول � ل��دى مكتب جمل�س الأمة � 

م�صاري��ع القوانني املتعلق��ة بالتنظيم املحل��ي وتهيئة الإقليم 

والتق�صيم الإقليمي،

- وتقن��ني نظ��ام الت�صويت وفقا لأح��كام املادة 138 من 

الد�صتور، ثم تقنني اإج��راء حل اخلالف بني غرفتي الربملان 

لدى وقوعه،

- تقن��ني نظام الت�صويت على املداولة الثانية )اأي القراءة 

الثانية(،

- واأي�صا حتديد نظام الت�صويت على خمطط عمل احلكومة 

مبوجب لئحة،

- و�صياغ��ة وتقن��ني عملية موافقة جمل���س الأمة مبوجب 

قانون على التفاقيات واملعاهدات الدولية،

- وتقنني اإجراءات ا�صتج��واب اأع�صاء احلكومة من قبل 

جمل�س الأمة،

- واأي�صا تقنني اإجراءات الأ�صئلة ال�صفوية والكتابية،

- وكيفي��ة انتخاب ع�صوين من جمل�س الأمة يف ت�صكيلة 

املجل���س الد�صتوري وكذا ع�صوين م��ن املجل�س لتمثيله يف 

املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان،

- حتدي��د كيفي��ة ت�صوي��ت جمل�س الأمة عل��ى مبادرة 

رئي���س اجلمهورية بتعدي��ل الد�صتور بوا�صط��ة ال�صتفتاء 

ال�صعبي،
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- و�صياغ��ة وتقن��ني اإج��راءات ت�صكيل جل��ان التحقيق 

الربملاين،

- واأي�صا اإجراءات طلبات ال�صتماع اإىل اأع�صاء احلكومة 

من قبل جلان جمل�س الأمة.

تلك هي بع���س املالحظات � واأق��ول بع�س املالحظات 

ولي���س كله��ا � ا�صتنتجته��ا م��ن قراءتي ال�صريع��ة مل�صمون 

الد�صت��ور والقان��ون الع�ص��وي الناظ��م للعالق��ات والت��ي 

ت�صتوج��ب املعاجلة �صمن اأحكام النظام الداخلي وبالتاأكيد 

ف��اإن هناك اأخ��رى �صوف ت�صاهم��ون � �صيدات��ي، �صادتي �       

ول �صك يف تقدميها وت�صمينها �صمن هذه الوثيقة.

تلكم ه��ي، �صيداتي �صادتي، اأه��م املوا�صيع التي �صوف 

تكون مو�صوع درا�صة وحتديد املوقف اأثناء هذه الدورة.

اأما فيما يتعل��ق بالأداء الربمل��اين ومراقبة عمل احلكومة 

ف�صيتوا�ص��ل العم��ل به كما ه��و معهود، �ص��واء تعلق الأمر 

بالأ�صئل��ة الكتابية اأو بجل�صات الأ�صئلة ال�صفوية اأو جل�صات 

ال�صتم��اع الت��ي تنظمه��ا اللج��ان املختلف��ة اأو اجل��ولت 

ال�صتعالمية؛ الأمر ذات��ه �صوف ي�صتمر العمل به يف جمال 

�لن�ساط �لفكري وترقية �لثقافة �لربملانية �أو �لن�ساط �خلارجي، 

فهي كلها ن�صاطات معتادة تعرفون جميعا جمالتها واملجل�س 

�صوف يوا�صل ن�صاطات��ه يف اإطارها ول داعي لتكرار الكالم 

فيها.

�صيداتي، �صادتي،

يف فرتة العطلة بالتاأكيد فاإن الكثريين مِمّن جتّول يف مناطق 

ا و�صلت اإليه  البالد قد كان له��م ُم�صاهدات وانطباعات عَمّ

التنمية الوطني��ة يف البالد، التي بف�صله��ا اأ�صبحت اجلزائر 

لت حًقا اإىل ور�صة كبرية  الي��وم تظهر بوجه جديد، حيث حتَوّ

تعج باحلركة وت�صنع امل�صتقبل، امل�صتقبل الواعد.

وه��و ما يجعل الأمل – بح��ق – م�صروًعا لأن النموذج 

اجلديد للنم��و والتنمية الذي انتهجت��ه احلكومة و�صركاوؤها 

القت�صادي��ون والجتماعيون، �صيع��زز التوجه نحو البدائل 

�ملتاح��ة �أمام �لن�ساط �لقت�سادي �سو�ء تعلق �لأمر بالقاعدة 

ال�صناعي��ة والطاق��ات املتج��ددة، اأو باقت�ص��اد اخلدمات يف 

جم��ال ال�صياحة والقت�صاد الرقم��ي اأو بالقدرات الفالحية 

ال�صخمة املتوفرة للبالد.

لقد اأتيت على هذه احلقائق لك��ي اأذّكر الأ�صوات التي       

ويد امل�صهد وتتجاهل احلقيقة والواقع، 
ْ

� با�صتمرار � حتاول َت�ص

لكي اأق��ول لها اإذا كانت لها غاية تريد تبليغها فما عليها اإل 

اأن تختار خطابًا اآخر غري ذلك الذي ِاعتادت ا�صتعماله.

لأن ال�صع��ب يرى ويعرف احلقيقة املاثل��ة اأمام اأعينه، بل 

ه��و يلم�صها، ولديه الوعي الكايف لك��ي ل ينخدع باخلطب 

غري املوؤ�ص�صة.

اإن الإ�صارة اإىل هذا الواقع مبا يحمله من زخم تنموي كبري 

ويف �صتى املجالت وعرب كل ربوع الوطن، هو الذي يدح�س 

بالواقع م�صامني خطابهم � خطاب هوؤلء � ال�صيا�صي املجانب 

للحقيق��ة، خا�صة واأن هذا اخلطاب  ياأتي متزاِمًنا مع اقرتاب 

موعد احلمالت النتخابي��ة والتي تاأتي هذه املرة قبل اأوانها 

لدى بع�س الفعاليات والفاعلني من الطبقة ال�صيا�صية.

دنا يف مث��ل هذه الأج��واء على نقا�س  ولئ��ن كنا ق��د َتَعَوّ

وح��راك يف ال�صاحة ال�صيا�صية والإعالمي��ة، فاإننا ل ن�صتبعد 

اأن ت��زداد حيويته كلما اقرتبنا من املواعيد النتخابية املقررة 

يف غ�صون ال�صنة القادمة.

وكل م��ا نقوله للمنا�صبة هو اأنن��ا ناأمل اأن تكون التجارب 

ال�صابقة قد اأن�صجت امل�صار الدميقراطي والنقا�س ذي الطابع 

النتخابي.

نق��ول ناأم��ل اأن يكون الخت��الف يف ال��روؤى معرًبا عن 

ثقاف��ة دميقراطي��ة متحررة م��ن ال�صغينة، وناأم��ل كذلك اأن 

يكون الختالف نابًعا عن ثقافة دميقراطية تقوم على اأ�صا�س 

النزاهة يف التناف�س بني الربامج ومواجهة الأفكار.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

يتزام��ن افتتاح الدورة هذه املرة مع الدخول الجتماعي، 

اإذ بداأن��ا نعي�س مظاهره عملًيا حيث راحت امل�صانع واملعامل 

والهيئ��ات واملوؤ�ص�صات، ت�صتاأنف ن�صاطاته��ا العادية، واليوم      

� حتديًدا � يلتحق املاليني من بنات واأبناء اجلزائر باملوؤ�ص�صات 

الرتبوي��ة؛ وهذا احلدث الجتماعي ال�صنوي تربز اأهميته يف 

 حجم اجلهود والإمكانيات الثقيل��ة مالًيا وب�صرًيا 
ّ

كونه ُيَب��نِي

التي ر�صدتها الدولة للتكفل بتمدر�س بناتنا واأبنائنا و�صمان 

م�صارهم الدرا�صي.

واإنن��ا باملنا�صبة نود اأن نعرب يف ه��ذا املجال بالذات عن 

بالغ تقديرنا للرتتيبات التي �صهرت الدولة على توفريها من 

اأج��ل اإجناح الدخول املدر�صي واجلامع��ي ومرافقة التالميذ 

والطلبة طيلة املو�صم 2017-2016.

وندعو يف الوقت ذاته اإىل التعاون بني ال�صركاء من و�صاية 

واأولي��اء التالميذ ونقابات لرتقية احل��وار وتوجيهه يف امل�صار 

الذي يخ��دم املنظومة الرتبوي��ة يف َتَفُتّحه��ا واأ�صالتها، ويف 
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هها نحو الع�صرنة ومت�صكها بعنا�صر الهوية الوطنية. توُجّ

�أما عل��ى �سعي��د �لن�س��اط �لقت�س��ادي و�لجتماعي، 

فالتوجيه��ات القيمة التي اأعطاها ال�صي��د رئي�س اجلمهورية 

مبنا�صبة ذكرى 20 اأوت م�صاًفا لها نتائج النموذج الذي اأقرته 

الثالثية الأخ��رية وتاأكيدها يف املنا�صب��ة ذاتها على مت�صكها 

بالعق��د الجتماعي، لهي كلها نتائ��ج مرتبطة بعامل الوقت 

والتكام��ل املن�صود ب��ني املتعاملني العمومي��ني واخلوا�س، 

و�نخ��ر�ط �ل�سري��ك �لجتماع��ي يف �لتوجه نح��و �لفعالية 

واملردودية.

ويف ه��ذا ال�صي��اق يجدر التنوي��ه هنا باحلر���س امل�صتمر 

الذي ما فتئ فخام��ة رئي�س اجلمهورية يبديه لتحريك الآلة 

القت�صادية ودعواته امل�صتمرة للحفاظ على منا�صب العمل، 

وتكري���س كل اأ�ص��كال احلماي��ة الجتماعي��ة للعام��الت 

والعم��ال، وهي كلها توجيهات هام��ة يتوجب اأخذها بعني 

العتب��ار خا�صة واأنه��ا ُتعترب مفاتيح حل��ول للم�صاكل من 

�صاأنه��ا اأن تر�صد اإىل جتاوز اأو�ص��اع ال�صغوطات القت�صادية 

ر اإرادة الدولة يف التم�ص��ك بالعدالة  الراهن��ة، وكونها جت��ِذّ

الجتماعية والت�صام��ن الوطني مع كل ما ي�صتوجب ذلك 

من اإجراءات الرت�صيد التي تنتهجها احلكومة للتخفيف من 

الآث��ار الناجمة عن انخفا�س امل��وارد املالية، والتي وجدت 

م لها. وجتد � بف�صل وعي املواطنني � التفُهّ

نقول هذا، �صيداتي، �صادتي،  برغم اإدراكنا لوجود مظاهر 

لفتة حُتيل على بع�س النقائ�س، وهي نقائ�س تتعاطى معها 

احلكومة وتتاب��ع معاجلتها ح�صب الأولوي��ات والإمكانيات 

املتاح��ة، لهذا فاإننا ندع��و ممثلي ال�صع��ب يف الربملان واأي�صا 

فعالي��ات املجتمع املدين، نقول ندعوهم اإىل التنبيه ل�صرورة 

تغلي��ب روح املواطن��ة، وتو�صيع دائرة احل��وار على امل�صتوى 

املحلي م��ع املواطنني للتكفل التدريج��ي بان�صغالتهم قدر 

الإمكان.

وباملنا�صبة لبد من التذكري هنا باأن م�صاهمات ال�صيدات 

وال�ص��ادة اأع�صاء جمل�س الأمة يف الإ�صغاء للمواطنني ونقل 

ان�صغالتهم تبقى من اأهم اأولويات عملهم كما اأعاد الد�صتور 

اجلديد تكري�صها كما تعلمون.

 اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

بع��د اأيام قالئ��ل �صي�صرق علينا عي��د الأ�صحى املبارك، 

وه��ي �صانحة اأنتهزه��ا لأتقدم اإليك��م واإىل كافة اجلزائريات 

واجلزائري��ني باأحر الته��اين واأطيب الأم��اين، �صائال العلي 

القدي��ر اأن يعيده على بلدنا مبزيد م��ن التقدم والزدهار يف 

كن��ف الأمن وال�صتق��رار وعلى اأمتنا العربي��ة والإ�صالمية 

باخلري واليمن والربكات.

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

اهلل تعاىل وبركاته؛ واجلل�صة مرفوعة.

)ت�سفيق(

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة

والدقيقة اخلام�سة والأربعني �سباحا
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