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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.

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
ال�صي��دات وال�ص��ادة اأع�ص��اء مكتب املجل���س ال�صعبي 

الوطني،
ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا،

ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،
زميالتي، زمالئي.

بودي يف البداية اأن اأرحب بكم جميعا، حكومة واأع�صاء 
و�صحافة، وكم��ا جرت العادة، تقت�صي املنا�صبة اأن اأتلو على 
م�صامعكم بع�س  الكلمات، اأعددتها باملنا�صبة؛ وفيها اأقول:

ب�ص��م الل���ه الرحم�ن الرحي��م وال�ص��الة وال�صالم على 
اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني، 
ال�صيد الوزير الأول، 

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.
اأود يف البداية اأن اأرحب بكم جميًعا يف مقر جمل�س الأمة 
واأ�صكركم على ح�صوركم بينن��ا مبنا�صبة اختتام دورة الربيع 

العادية، التي ن�صارك اليوم جميًعا يف الحتفاء بها.
لقد ج��رت العادة يف اختت��ام كل دورة اأن اأتوىل اأمامكم 
ا�صتعرا���س ح�صيل��ة عملنا �صم��ن الهيئة للف��رة التي مًعا 
عملنا فيه��ا، غري اأنني هذه املرة اأج��دين م�صطًرا - على غري 
الع��ادة - لالع��راف اأمامكم ب��اأن العم��ل الت�صريعي لهذه 

حم�شر اجلل�شة العلنية العا�شرة
املنعقدة يوم ال�شبت 27 �شعبان 1434

املوافق 06 جويلية 2013

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

املدعوون احلا�شرون:
- ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني؛

- ال�صيد الوزير الأول؛
- 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�شة على ال�شاعة احلادية ع�شرة والدقيقة الثالثني �شباحا
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ال��دورة مل يع��رف الكثافة املعه��ودة التي كن��ا ن�صجلها يف 
الدورات ال�صابقة.

وباملقابل اأق��ول اأي�ص��ا اإن الن�صو�س القانوني��ة التي متت 
درا�صته��ا وامل�صادقة عليها خالل هذه الدورة كانت تكت�صي 
-كم��ا تعلم��ون - اأهمية خا�صة، كونه��ا عاجلت يف جمملها 
جوان��ب اقت�صادي��ة واجتماعية هام��ة، �صواء م��ا تعلق منها 
بتنظي��م التجارة اأو تنظيم الأطر التي يت��م يف نطاقها تكوين 
�صبابنا وترقيتهم فيها، ل�صيما تلك اخلا�صة بالأن�صطة البدنية 

والريا�صية.
فيما يخ�س قانون التكوين والتاأطري اخلا�س ب�صبيبتنا التي 
ت�صكل الأغلبية الوا�صح��ة ل�صكان اجلزائر اليوم وغدا؛ واإن 
ه��ذه الأغلبي��ة العددية وبكل ما حتمله م��ن حقائق ومظاهر 
مو�صوعية، جت��د ترجمتها يف الندفاع حيًن��ا وباحليوية حيًنا 
اآخ��ر ومرة ثالثة تعرب عن مواقفها ب�صل��وكات ميكن ت�صنيفها 
بالعاطفية، ب��ل اأكاد اأقول ت�صرفات تتج��اوز حدود ال�صلوك 
املاأل��وف الذي يجب اأن ميي��ز �صبابنا، وم��ع كل هذا وذلك 
يجب الإق��رار اأي�صا ب��اأن �صبيبتنا ت�صكل ال��روة الأ�صا�صية 

للبالد والأمة.
وهذا الواقع هو ال��ذي يحتم على الدولة واملجتمع اإعطاء 

هذه ال�صريحة كل ما ت�صتحقه من عناية واهتمام.
ذل��ك اأن م��ن ال�صب��اب يتاأت��ى اخلال�س وبه��م تنه�س 
الأم��ة، وعلى العك�س من ذلك فقد يك��ون هوؤلء ال�صباب 
اأي�ًصا م�ص��دًرا للمخاطر اإذا مل نولهم ما ي�صتحقونه من عناية 

واهتمام.
له��ذا ويف حالتن��ا، تع��د العناية اأم��ًرا طبيعًي��ا اأن يحظى 
نهم،  م�صتقبل اأبنائنا بالأولوية والعناية التي ي�صتحقونها : ُنَكِوّ
نوفر له��م و�صائل الرفي��ه، ويف ذات الوق��ت نعلمهم كيف 
ينّم��ون اأج�صادهم وعقولهم وكيف يحبون وطنهم ويدافعون 
عنه، وهم بكل تاأكيد م�صتعدون اإذا ما اأح�صوا بهذا الهتمام 
و�صع��روا بتلك العناية، اأقول اإنهم م�صتعدون لتقبل الر�صالة، 
لأنهم بالأ�صا�س مت�صبعون بال��روح الوطنية التي ورثوها عن 

اآبائهم واأجدادهم.
واإن يف القانون الذي �صادقنا عليه يف هذه الدورة ما يوؤكد 

هذه التوجهات ويبني تلك العناية.
اأم��ا فيما يخ�س القانون املتعلق ب�ص��روط ممار�صة الأعمال 
التجاري��ة الذي �صادقنا عليه ه��و الآخر، فقد اأملته ال�صرورة 
الداعية اإىل تنظيم هذا ال�ص��كل من اأ�صكال الن�صاط الذي 

يت�ص��م باحل�صا�صية، خا�صة واأن��ه ي�صكل با�صتم��رار م�صدًرا 
لالحتجاج��ات الت��ي كان��ت تقوم هن��ا وهن��اك. فمن بني 
الن�صغ��الت الكربى التي جاء ه��ذا القانون ملعاجلتها تاأتي 
م�صاأل��ة التجارة املوازية التي يج��ب حماربتها ب�صرامة ولكن 

بذكاء اأي�صا.
لق��د جاء هذا القانون ليدخل اأي�ص��ا مزيًدا من العقالنية 
وال�صرعية يف هذا احلقل من حق��ول الن�صاط التجاري، من 
خ��الل اعتماد رقابة وا�صحة عل��ى كل واحد يعمل يف هذا 
احلقل احل�صا�س ويف كافة اأوجه الأن�صطة: النوعية، الأ�صعار، 
التقلي��د... اإلخ، اإنه قانون جاء لو�ص��ع قواعد عمل جديدة، 
تت��الءم والتغريات الت��ي يعرفها جمتمعن��ا، ويعرفها العامل 

اأي�صا.
واأخ��رًيا، وب�ص��اأن م�صروع القان��ون املتعل��ق بتنظيم مهنة 
املحام��اة الذي هو - م��ن وجهة نظرنا - ن���سٌ بالغ الأهمية 
يفر�س في��ه اأن يوفر احللول املنا�صبة للم�صاكل املطروحة يف 

نطاق �صلك املحامني وينظم العالقة ما بينهم وبني الق�صاة.
والواقع اأن هذا الن�س جاء - كما تعلمون - بعد م�صاورات 
ب��ل اأقول مفاو�صات طويلة بني الوزارة الو�صية وممثلي املهنة، 
م�صاورات تبعها نقا�س م�صتفي�س، بل اأقول مرافعات �صاخنة 
ن�صطها نواب ال�صعب يف املجل���س ال�صعبي الوطني و�صوتوا 

عليه قبل اأيام قليلة.
غ��ري اأن م�صروع الن�س هذا وبالنظر اإىل كونه و�صل هيئتنا 
من اأربعة اأيام فقط �صعب فيه على اللجنة القانونية املخت�صة 
لدين��ا يف جمل�س الأم��ة درا�صت��ه الدرا�صة الوافي��ة واإيالوؤه 

الأهمية التي ي�صتحقها.
بالنظر لهذه العتبارات ارتاأت اللجنة القانونية اأن الوقت 

املمنوح لها للدرا�صة واإعداد التقرير غري كاٍف.
له��ذا وانطالًقا من هذا الفه��م والتقدير للمو�صوع طلبت 
ه��ذه الأخرية من مكت��ب جمل�س الأمة منحه��ا مزيًدا من 
الوقت، حت��ى يت�صنى لها اإعطاء املو�ص��وع الأهمية املطلوبة 
والدرا�ص��ة الكافي��ة، م��ن خ��الل ال�صتم��اع اإىل اأ�صحاب 
الخت�صا�س واخلربة ق�ص��د اإفادتها باآرائهم ووجهات نظرهم 
يف املو�صوع، قبل حتدي��د املوقف النهائي من م�صروع الن�س 
وقبل اإحالة تقريرها عل��ى اجلل�صة العامة ملجل�صنا التي تعود 

الكلمة الأخرية فيه لها.
اآخذة بعني العتبار كافة ه��ذه العوامل جمتمعة، طلبت 
اللجن��ة التاأجيل الذي اأملت��ه اأهمية الن�س وب��رره النقا�س 
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واجل��دل الوا�صع ال��ذي رافق درا�صت��ه يف املجل�س ال�صعبي 
الوطن��ي وخارج��ه، وع��رب و�صائ��ل الإع��الم الوطنية على 

اختالف عناوينها.
اإذن اعتباًرا لهذه امل��ربرات، التم�صت اللجنة من مكتب 
جمل���س الأمة املوافقة على تاأجيل الربجمة اإىل موعد لحق 
قد يكون مع بداية الدورة القادمة، واأمام الوجاهة التي قدمت 
بها طلبه��ا، وجد مكتب جمل�س الأم��ة يف الطلب املقدم له 
مربرات منطقية لطل��ب التاأجيل، وعلى هذا الأ�صا�س وافق 
عل��ى طل��ب التاأجيل وق��رر اأن تكون الدرا�ص��ة واملوافقة يف 

الدورة القادمة اإن �صاء اهلل.
�صيداتي، �صادتي،

اإذا كان ع��دد الن�صو�س - كما ذك��رت - متوا�صعا، فاإن 
الن�صاطات الأخرى يف املقابل كانت معتربة.

فعلى �صعي��د الن�صاط الرقابي، نظم جمل���س الأمة عدًدا 
من اجلل�صات اخلا�صة بطرح الأ�صئلة ال�صفوية وعلى خمتلف 
القطاع��ات الوزاري��ة، وق��د مكنت هذه اجلل�ص��ات كال من 
اأع�صاء الهيئة التنفيذية وال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س 
الأم��ة م��ن ال�صتعالم املتب��ادل حول و�صعي��ة العديد من 
القطاعات التي تع��رف م�صاعب، تكون قد اأثرت يف �صريها 

العادي.
جل�ص��ات الأ�صئلة ال�صفوي��ة كانت اأي�ص��ا منا�صبة مواتية 
مكن��ت اأع�صاء املجل�س ب�صفة خا�صة واملواطنني ب�صفة عامة 
من الوق��وف على اجله��د التنموي املبذول عل��ى م�صتوى 
ه��ذا القطاع اأو ذلك وعرب خمتل��ف وليات الوطن، كما اأن 
جل�صات ط��رح الأ�صئلة ال�صفوية كان��ت منا�صبة جد مواتية 
مكنت ال�صيدات وال�صادة اأع�ص��اء جمل�س الأمة من اإبالغ 
اأع�صاء احلكومة بان�صغالت املواطنني، وبالوقت ذاته اأعطتهم 
فوا بنوعية امل�صاكل التي تواجه ال�صلطات  الفر�صة لك��ي ُيَعِرّ
املحلي��ة يف اإجناز الربامج امل�صجلة لديه��ا اأو التكفل مب�صاكل 

املواطنني التابعني اإدارًيا لها.
ويف نف�س ال�صياق، وجه ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س 
الأم��ة عدًدا هاًما من الأ�صئلة الكتابية، �صملت هي الأخرى 
موا�صيع خمتلفة وقطاعات متعددة، وتلقوا اأجوبة ب�صاأنها ويف 

اآجالها القانونية.
بالن�صب��ة للن�صاط الفك��ري وترقية الثقاف��ة الربملانية، فقد 
كان متمي��زا بالنظر اإىل املوا�صيع الت��ي تناولها هذا ال�صكل 
م��ن اأ�ص��كال الن�ص��اط، ذل��ك اأن الندوة الت��ي نظمت يف 

رحاب املجل�س وخ�ص�صت لدرا�صة جتربة جمل�س الأمة حتت 
عن��وان »جمل�س الأمة يف اجلزائر: جترب��ة واآفاق« كانت مبثابة 
وقف��ة تقييمية متمي��زة، وهي بينت م��دى م�صاهمة جمل�س 
الأمة عل��ى �صعيد العم��ل الت�صريعي والربمل��اين والتوازن 
ن��ت الآفاق امل�صتقبلي��ة للهيئة، حيث  املوؤ�ص�صات��ي، وهي بَيّ
ناق���س امل�صاركون يف ذلك اليوم الدرا�صي دور جمل�س الأمة 

امل�صتقبلي اأي�ًصا على �صوء التعديل الد�صتوري املرتقب.
ويف نف�س الفرة، كان اليوم الدرا�صي املخ�ص�س لل�صرطان 
باجلزائ��ر، اأقول كان هذا املوعد منا�صب��ة جد مواتية للوقوف 
عل��ى حجم وتعاظم الآثار ال�صلبية الناجمة عن هذه الآفة 
وما ت�صببه من معاناة للمر�صى ولذويهم؛ وقد ناق�س امل�صاركون 
يف ه��ذا اليوم الدرا�صي اأي�صا مو�صوع ال�صراتيجية الوقائية 
والعالجية التي ينبغي على الدولة اإعدادها يف هذا املجال.

اأما فيم��ا يخ�س الن�ص��اط اخلارجي، اأو م��ا ا�صطلح على 
ت�صميت��ه بالدبلوما�صية الربملانية، فق��د �صجل جمل�س الأمة، 
بالتن�صي��ق والتكامل مع املجل���س ال�صعبي الوطني وهيئات 
املوؤمت��رات  يف  ح�ص��وره  ال�صل��ة،  ذات  الأخ��رى  الدول��ة 
والن��دوات الربملانية اجلهوية والدولية، ودافع عرب كافة املنابر 
وكل املنا�صب��ات، عن مواقف اجلزائر جت��اه خمتلف الق�صايا 

الإقليمية والدولية.
الأم��ر ال��ذي اأود ت�صجيله يف ه��ذه املنا�صب��ة، هو العمل 
التكاملي ال��ذي ي�صود العالقات ما بني خمتلف موؤ�ص�صات 
الدولة وقطاعاتها الوزارية، وما تقدمه هذه القطاعات الوزارية 
من دعم وم�صاندة ق�صد متك��ني وفودنا الربملانية من التعرف 
والتعري��ف بحقيق��ة مواق��ف بالدنا م��ن خمتل��ف الق�صايا 

املطروحة على ال�صاحة الإقليمية والدولية.
غ��ري اأننا مع ذلك، نبقى من الذي��ن يدعون اإىل مزيد من 
التن�صي��ق والتعاون، بل اأق��ول اإىل تكري�س وتر�صيخ وتو�صيع 
نة اأكر م�صتقب��ال، لأن الهدف الذي نعمل لأجله  هذه ال�ُصّ
كلنا ه��و هدف واح��د، األ وهو خدمة الوط��ن واملواطن يف 

الداخل اأو اخلارج.
واإنن��ي اأود اأن اأنتهز ال�صانح��ة، لأجدد ا�صتعدادنا 
- يف جمل�س الأمة - ملوا�صلة التن�صيق والت�صاور مع املجل�س 
ال�صعب��ي الوطن��ي ومع احلكوم��ة ومع خمتل��ف موؤ�ص�صات 

الدولة الأخرى، مبا ي�صمح بتحقيق اأداء برملاين جيد.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

يف نط��اق اآخر، عرف��ت وتعرف الب��الد ن�صاطات وا�صحة 
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يف جمال تنفي��ذ الربامج الإمنائية التي اأتى بها خمطط عمل 
احلكومة لتج�صي��د برنامج ال�صيد رئي�س اجلمهورية، ويف هذا 
املج��ال وق�ص��د املتابعة امليداني��ة لتنفيذ ه��ذا الربنامج، قام 
ال�صيد الوزير الأول بزيارات ميدانية اإىل وليات عديدة من 
الوطن، عاين خاللها امل�صاريع التي انطلقت وتلك التي يتم 
ال�صروع يف انطالقها، وبتعب��ري اآخر، عاين مدى تقدم تنفيذ 

خطة التنمية التي اأعدها ال�صيد رئي�س اجلمهورية.
من جهتن��ا، فاإننا نعترب ه��ذا التحرك حت��ركا مفيدا، كونه 
يرجم احلر�س الذي نتقا�صم��ه جميًعا والداعي اإىل حتريك 
امللف��ات املربجم��ة وتل��ك املتاأخ��رة يف التنفي��ذ، ومن هذه 
الزاوي��ة، فاإنن��ا نعترب ه��ذه الزيارات خطوة ت�ص��ري يف الجتاه 
ال�صحي��ح وت�صتحق التنويه والدعم، خا�ص��ة واأنها ترمي يف 
النهاية اإىل التعرف على حقيقة امل�صاكل التي تواجه املواطن 
وت�صتوجب الع��الج يف عني املكان، ناهي��ك عن كون مثل 
هذه الزي��ارات تربط وتعزز ال�صلة ما بني امل�صوؤولني ال�صامني 

واملواطنني.
اإنن��ا يف اخلال�صة نقول، اإن هذا النه��ج يف العمل هو نهج 
ناج��ع وهو لذل��ك يلقى كام��ل دعمنا، خا�ص��ة واأنه يعطي 
الدليل عل��ى عزم الدولة للم�صي قدًما اإىل الأمام يف جمال 

احرام تعهداتها جتاه املواطنني.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

تع��رف ال�صاحة ال�صيا�صي��ة يف بالدنا حيوي��ة وا�صحة يف 
النقا�س ال�صيا�صي هذه الأيام؛ اأملنا اأن يبقى هذا النقا�س يف 
امل�صتوى املاأمول واأّل ينحرف اإىل اجتاهات جمهولة، ل نريده 

اأن يتجه اإليها.
واإذا كنا نذّكر بهذا، فم��ن باب لفت انتباه اأولئك الذين 
ُيرّوجون لثقاف��ة الت�صاوؤم والتيئي���س وتعميم نهج الإحباط، 
م�صتغل��ني الظروف واملنا�صبات، ق�صد اإظه��ار البالد كما لو 
كان��ت يف حالة ان�صداد وتوقف ت��ام، بل على و�صك الوقوع 

يف اأزمة ي�صتحيل عالجها اأو اخلروج منها.
له��وؤلء نقول: رفًق��ا بهذا الوطن وكفاه م��ا عاناه باملا�صي 
القري��ب، اأعيد الفقرة: اأقول لهوؤلء، رفقا بهذا الوطن وكفاه 

ما عانى باملا�صي العناء الكثري.
واإننا نعتق��د اأن النف��خ يف الأبواق والدع��اء بوقوع اأزمة 
خانق��ة يف البالد، ويف هذا الظرف بالذات، هو عمل تنق�صه 
الرزان��ة وروح امل�صوؤولية التي يعت��رب الوطن يف اأم�س احلاجة 

اإليها.

ودون امل�صا���س باحل��ق يف الختالف يف ال��راأي وبحرية 
التعبري، ف��اإن منطق الأمور يدعو الي��وم اإىل �صرورة التحلي 
باحلكمة والرزانة والدعوة للوحدة يف التعاطي مع الأحداث.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
اجلزائ��ر على الرغم من كل ما يقول��ه البع�س، تبقى اآمنة 
وم�صتق��رة واأو�صاعها - عموًما - جيدة مقارنة مع غريها، كما 

اأن موؤ�صرات اقت�صادها هي الأخرى يف اللون الأخ�صر.
وبالرغم من كل ما يق��ال هنا وهناك، فاإن الواقع امللمو�س 
ي�صه��د عل��ى ذل��ك، م�صاري��ع التنمي��ة تنف��ذ، الهتم��ام 
دة ال�صادرة عن  باجلبه��ة الجتماعية يتزايد، والأرق��ام املوؤََكّ
املوؤ�ص�صات الدولية املخت�صة واملختلفة تن�صر وتوؤكد ما تعطيه 
دوائرن��ا الوزارية: الحتياطي النقدي جّيد، البطالة تتقل�س، 
امل�صاريع الجتماعية تكر ويلم�صها املواطن، اجلهود الرامية 
اإىل التخفي��ف من اأعب��اء املواطنني ت��زداد، �صيا�صة الأجور 

تراجع تدريجًيا واإىل الأح�صن، امل�صاكن توزع... اإلخ.
ه��ذا ل يعني اأن اجلزائر قد بلغت درجة الكمال ويف كافة 

امليادين، لكنها تتقدم، وهذا هو املهم والأهم.
وعل��ى كل ح��ال واأينما كان موقعن��ا وتقييمنا، هل يحق 
لن��ا التنكر لهذه احلقائق وجتاهل ه��ذه املعطيات؟! �صحيح 
اأن هناك نق�صا ق��د ي�صجل هنا وهناك، ولكن اجلهد املبذول 
ق�صد تدارك هذا النق�س اأي�صا موجود وموجود بقوة، فمنطق 
الأ�صي��اء يقول اإذا كان يحق لالإن�ص��ان اأن ي�صجل النقائ�س 
املوج��ودة، فمن غ��ري الع��دل اأن يتجاهل باملقاب��ل اجلهود 
والنتائ��ج الت��ي تتحق��ق؛ وكيفما كان��ت نظ��رة الواحد منا 
والآخ��ر، فاإن ما ميكن قوله ه��و اأن اجلزائر بخري، واأنها تتقدم 
وت�صجل التطور والتنمية وتق��اوم من اأجل تذليل ال�صعاب 

لكنها تتطور وب�صهادة اجلميع.
فه��ل يجوز لن��ا التنكر له��ذا الواقع؟ وهل يح��ق لنا اأن 

ل نرى يف امل�صهد املتعدد الألوان اإل الأ�صود منه ؟!
ويف اإطار اآخ��ر، اإطار الإ�صالحات، ما ميك��ن ت�صجيله هو 
اأن �صيا�ص��ة الإ�صالح��ات التي انتهجته��ا البالد قد اأعطت 
نتائ��ج يف امليدان؛ ول اأدل على ذلك م��ن كون املوؤ�ص�صات 
الوطني��ة تعمل بالتناغم والتكامل وهي توؤدي دورها ب�صكل 
ع��اٍد، وخالًفا ملا تقوله جهات يعرفها القريب والبعيد، اإل اأن 

اجلزائر بخري واحلمد هلل.
النقا���س ال�صريح يتم، ال��راأي املعار�س ُي�صم��ع، املواطن 
ُيتابع!! تلك هي الوقائع التي يجب اأن ناأخذها بعني العتبار 
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يف التحلي��ل ويف املقارنة، مقارنة ما يج��ري عندنا وما يجري 
عند غرينا.

نقول ه��ذا لي�س �صماتة بالغري، ونقوله اأي�صا لي�س اعتداًدا 
اأو افتخ��اًرا  اأو غرورا مبا هو حا�ص��ل عندنا؛ واإذا كنا نقول به 
فمن ح�صن حظنا اأن لدينا �صعًبا واعًيا ونا�صجا وهو ل ين�صاق 
ب�صهولة وراء املخادعة اأو التغليط وهو يقدر ال�صدق يف القوِل 

وامللمو�ِس يف العمل.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإذا كن��ت قد عربت عن قناع��ة ودافعت عن توجه، فالأن 
الوقائع توؤكده��ا، وهي توؤكد اأن النهج ال��ذي اتبعته اجلزائر 
حت��ت قيادة ال�صيد الرئي�س كان نهًجا �صحيًحا، كما اأن ن�صج 
ال�صع��ب اجلزائري كان كالعادة ملمو�ًص��ا!! نقول هذا لي�س 
من ب��اب املبالغة واإمنا نقوله من ب��اب التذكري بحقائق يحلو 

للبع�س التغا�صي عنها.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

بالأم���س، احتف��ل �صعبنا بالذكرى الواح��دة واخلم�صني 
وه��ي الذك��رى املزدوجة لعي��دي ال�صتق��الل وال�صباب، 
واإنه��ا ل�صانح��ة اأج��دد فيه��ا، با�صمكم زميالت��ي، زمالئي، 
اأحر الته��اين لكم ولكافة اأفراد ال�صع��ب اجلزائري و�صادق 
التمني��ات لبلدنا، مبزيد من اّط��راد التقدم والزدهار يف ظل 

الأمن وال�صتقرار ويف كنف الوفاق وامل�صاحلة.
واأترح��م فيه��ا على �صه��داء ثورتنا املجي��دة الذين �صقوا 
بدمائهم الزكي��ة �صجرة احلرية، واأتوجه ب�صادق الدعاء لكل 
م��ن حمل ال�ص��الح للدفاع ع��ن الوطن لني��ل ال�صتقالل 
ولإبق��اء اجلزائر واقفة، واأن مين اهلل عليه��م بال�صحة والعافية 

وطول العمر.
واإنني اإذ اأتقدم لل�صباب بالتهنئة - لأن املنا�صبة هي عيدهم 
اأي�ص��ا - فاإنني اأقول لهم: اإنكم فخر ه��ذا الوطن وبناة غده، 
واأنتم �صليل �صعب �صنع املعجزات وتنتمون لتاريخ وحل�صارة 
�صع��ب قدم لالإن�صانية الكث��ري، فا�صتلهموا من ذلك الإرث 
املجيد م��ا يجعلكم قام��ات �صاخمة ومعامل ب��ارزة لن ياأفل 

جنمها يف زمن العوملة الذي تذوب فيه اخل�صو�صيات.
زميالتي، زمالئي،

ونح��ن عل��ى اأبواب �صه��ر رم�ص��ان الكرمي، �صه��ر التوبة 
والغف��ران، اأتوج��ه لك��م وبا�صمك��م اإىل كاف��ة اجلزائريات 
واجلزائري��ني باأ�ص��دق عب��ارات التهنئة، متمني��ا لهم ولكم 
رم�صانً��ا مبارًكا و�صياًما مقبول، اأع��اده اهلل علينا وعلى اأمتنا 

الإ�صالمية باليمن واخلري والربكات.
�صكًرا لكم على ك��رم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
)ت�شفيق(

والآن اأدعوكم اإىل ال�صتماع اإىل مرا�صيم الختتام:
- تالوة �شورة الفاحتة؛  

- عزف الن�شيد الوطني.  

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

- وامل��ادة )05( من القانون الع�صوي رقم 99-02، الذي 
يح��دد تنظيم املجل���س ال�صعب��ي الوطني وجمل���س الأمة، 

وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛
اأعل��ن ر�صميا عن اختتام دورة الربيع العادية ل�صنة 2013 

يف جمل�س الأمة.
�صكرا لكم ورم�صان مبارك واإىل اللقاء؛ اجلل�صة مرفوعة.

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