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ال�س��يد الرئي���ص:  ب�صم اهلل الرحم��ن الرحيم، وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�ص��ادة اأع�صاء احلكوم��ة وم�صاعديهم؛ 
يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة �صماع عدد من الأ�صئلة 
ال�صفوي��ة، تق��دم بها الزم��الء الأع�صاء للقطاع��ات املعنية، 

املمثلة بوزرائها.
ومن دون اإطالة، اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد �صالح دراجي، 
الذي وجه �صوؤال �صفويا لل�صي��د الوزير الأول، وال�صيد وزير 
العالق��ات مع الربمل��ان مكلف بالرد نيابة ع��ن ال�صيد الوزير 

الأول والكلمة لك ال�صيد �صالح دراجي.

ال�س��يد �س��الح دراجي: بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، 
وال�ص��الة وال�صالم على �صيدن��ا حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم؛ 
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صادة  الوزراء املحرتمون،
زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�س الأمة،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�صوؤال �صفوي موجه اإىل معايل الوزير الأول ، عبد املالك 
�صالل:

طبق��ا لأح��كام املادة 134 م��ن الد�صت��ور، واملادتني 68 
و71 م��ن القانون الع�صوي رقم 99 � 02، املوؤرخ يف 8 مار�س 
1999،  ال��ذي يح��دد تنظي��م املجل���س ال�صعب��ي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 
وبني احلكوم��ة، ي�صرفني اأن اأطرح عل��ى �صيادتكم املحرتمة 

�صوؤال �صفويا هذا ن�صه:
ال�صيد الوزير،

اليوم � �صيدي الرئي�س � نبقى يف بجاية؛ لقد ا�صتب�صر كل 
�صكان ولية بجاية بنباأ اإع��ادة العتبار لربجمة اإجناز م�صروع 
املرك��ب البرتوكيمي��اوي وخا�صة بعد زيارتك��م لوليتنا يف 
27 اأفري��ل �صن��ة 2013، لكن � لالأ�صف ال�صديد � �صرعان 
م��ا انقلب النب��اأ امل�صر اإىل �صده، هذا امل�ص��روع الطموح وذو 
الأهمية الوطنية تعود اأول برجمته اإىل عام 1986، عندما كان 
على و�صك اإجن��ازه يف بلدية الق�صر على �صفة واد ال�صومام، 
على اأر�صية تقدر م�صاحتها ب� 250 هكتارا وتبعد ب� 18 كلم 
ع��ن ميناء بجاية، وبعد التماطل وعدم اأخذ امل�صروع بجدية، 
حّول امل�صروع اإىل ولي��ة اأخرى، اإذن بعد زيارة العمل التي 
قمتم بها �صنة 2013، اأعي��د تن�صيط وتفعيل امللف يف نف�س 
الأر�صية، اأي بلدية الق�صر، وتلقى كل الآراء الإيجابية ماعدا 
مديرية الفالحة، لالأ�صف ال�صدي��د، يف �صهر اأكتوبر املا�صي 
قام��ت  جلنة خمت�صة من وزارة الطاقة لختيار اأر�صية اأخرى 

حم�سر اجلل�سة العلنية ال�ساد�سة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 21 جمادى الأوىل 1436

املوافق 12 مار�ص 2015 

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

متثيل احلكومة: 
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان؛  

- ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛   
- ال�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية.   

  
اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة اخلام�سة �سباحا
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لهذا امل�صروع، والختي��ار املبدئي من طرف املخت�صني كان 
لأر�صية يف منطقة بني من�صور التي تت�صع ل� 700 هكتار، مرة 
اأخ��رى � ولالأ�صف � فاإن الوزارة الو�صية للم�صروع اأخربتكم 
اأخ��را، كتابيا، كوزي��ر اأول، عن عدم مالءم��ة املوقع لإجناز 
هذا املرك��ب البرتوكمياوي ذي الأهمي��ة الوطنية؛ ح�صب 
راأين��ا وح�صب املخت�صني فاإن املربرات غر مو�صوعية، كعدم 
وجود و�صائل الت�ص��ال والبعد عن امليناء؛ ويف احلقيقة فاإن 
الأر�صية موج��ودة بجانب الطريق ال�صي��ار )تخرتقه(، الغاز 
موج��ود واملاء موج��ود، خا�صة واأن ه��ذه الأر�صية ل توجد 
ب�صاأنها اأّي معار�صة من ط��رف املواطنني، كما هي العادة يف 
معظم امل�صاريع التي حتظى الدولة باإجنازها، لذا فالرجاء منكم 
� ال�صيد الوزير الأول � اأخذ كل الإجراءات امللمو�صة لإجناز 
ه��ذا امل�صروع، ال��ذي �صيعود بالفائدة الكب��رة على الوطن 

واملواطن.
تف�صل��وا � معايل الوزي��ر � بقبول فائ��ق تقديرنا وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�س��يد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد �صال��ح دراجي؛ والآن 
الكلم��ة لل�صيد وزير العالق��ات مع الربملان، ل��رّد نيابة عن 

ال�صيد الوزير الأول.

ال�س��يد وزي��ر العالق��ات مع الربمل��ان )نيابة عن ال�س��يد 
الوزي��ر الأول(: �صكرا؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم عل��ى اأ�صرف املر�صلني وعلى اآل��ه و�صحبه اإىل يوم 

الدين. 
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،
زمالئي، اأع�صاء احلكومة،

اأ�صرة الإعالم مبختلف اأنواعها،
اأيها احل�صور الكرمي،

حتية خال�صة وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
نياب��ة عن ال�صيد الوزي��ر الأول، اأود يف البداية اأن اأتوجه 
بجزيل ال�صكر اإىل ال�صيد �صالح دراجي، ع�صو جمل�س الأمة 
املوق��ر، لطرحه �صوؤال �صفوي��ا، يتعلق مب�ص��روع اإجناز املركب 
البرتوكيميائ��ي بولية بجاي��ة، وردا على هذا الن�صغال، اأود 
اإف��ادة ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل���س الأمة، اأن م�صروع 
املرك��ب البرتوكيميائي بولية بجاي��ة، يدخل �صمن برنامج 

�صرك��ة �صوناطراك الهادف اإىل تنمية ن�صاطها البرتوكيميائي، 
وق�ص��د ت�صجيل هذا امل�ص��روع، �صرعت �صركة �صوناطراك يف 
عملية البحث عن قطع��ة اأر�صية تقدر م�صاحتها بحوايل 20 
هكتارا، من �صاأنها احت�ص��ان خمتلف وحدات امل�صروع ويف 
نف�س الوقت ت�صتجيب للمعاير املحددة ملثل هذه املركبات، 
ل�صيما منها القرب من ميناء جمهز بكافة الهياكل ال�صرورية 

واملالئمة للقيام بت�صدير منتوج �صلب و�صائل.
وبه��ذا ال�صدد ومب�صاهمة م�صالح ولي��ة بجاية، مّت اقرتاح 

على �صركة �صوناطراك ثالث قطع اأر�صية: 
- الأوىل م�صاحتها 414 هكتارا، تقع ببلدية الق�صر؛

- الثاني��ة م�صاحتها 300 هكت��ار، متواجدة مبوقع ي�صمى 
بني من�صور ببلدية بوجليم؛

- الثالثة م�صاحتها 400 هكتار، تقع ببلدية بني ك�صيلة.
وق��د مت  اإق�صاء قطعة الأر�س املتواج��دة بالق�صر لطابعها 
الفالحي، وكذا قطع��ة الأر�س ببني ك�صيلة، نظرا لتواجدها 
يف منطقة التو�صع ال�صياحي؛ وبالتايل مل يبق ق�صد الختيار 
اإّل قطع��ة الأر���س املتواجدة ببني من�ص��ور والتي تبعد عن 
مين��اء بجاية ب��� 80 كلم، غر اأنه وبعد القي��ام بزيارة تفقدية 
لقطع��ة الأر�س ه��ذه، �صجل��ت �صرك��ة �صوناط��راك بع�س 
التحفظات ب�صاأنه��ا، ل�صيما عدم توفر من�صاآت النقل الربي 
والنقل بوا�صطة ال�صكك احلديدي��ة وبعدها عن ميناء بجاية 

املتوا�صع وذي القدرات املحدودة.
وق�صد رف��ع هذه التحفظ��ات، التزمت م�صال��ح الولية 
باتخاذ التدابر ال�صرورية، لتهيئة كل الظروف املالئمة لإجناز 
ه��ذا امل�صروع احلي��وي، وذلك من خالل اإجن��از طريق نافذ، 
يربط بني موقع امل�صروع والطريق ال�صيار �صرق � غرب، املزمع 
ا�صتالمه يف جوان 2017، وم�صروع اإجناز ازدواجية ال�صكك 
احلديدية الذي �صيت��م كذلك يف 2017، وت�صجيل م�صروع 
اإجن��از تو�صيع ميناء بجاية، لتعزيز قدراته الت�صديرية من املواد 

البرتوكيمياوية.
كما يجدر التاأكيد، واأوؤكد على اأنه اإىل حد الآن مل يتخذ 
اأّي ق��رار لإلغاء اأو حتويل هذا امل�صروع الذي ل يزال مربجما 
لالإجن��از و�صيتم ذلك مبجرد رف��ع التحفظات وتوفر ال�صروط 
ال�صرورية لإجناحه، علما اأن طبيعة هذا امل�صروع تلزمنا باتخاذ 
هذه التدابر التي ت�صتوجبها املعاير الدولية املتعامل بها يف 

هذا املجال.
تلك��م هي عنا�صر ال��رد التي ارتاأيت اأنه م��ن ال�صروري 
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موافاتكم بها، �صكرا على املتابعة، دمتم يف رعاية اهلل وال�صالم 
عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 
�صالح دراجي هل يريد اأخذ الكلمة؟ تف�صل الكلمة لك.

ال�س��يد �س��الح دراجي: �صكرا لل�صي��د الرئي�س وال�صيد 
الوزي��ر على هذه الإجابة القيمة، واأري��د التعقيب على هذا 
امل�ص��روع ال��ذي تعلمون اأنه ذو اأهمية وطني��ة، وكما تعلمون 
ف��اإن منطقة بجاية منذ ح��وايل �صنة وهي تعي���س غليانا من 
قط��ع الطرق وكذا وك��ذا، يعني لنزيد الط��ني بلة، وحقيقة 
اأن��ا اأت�صاءل كيف يكون ماآل م�ص��روع وطني كهذا، م�صروع 

برتوكيمياوي كبر جدا على ال�صعيد الوطني؟!
نرج��ع اإىل منطق��ة الق�صر وم��ع الأ�صف ال�صدي��د نقولها 
للتاريخ هناك اأ�صخا�س ب�صدد نهب القطع الأر�صية، �صيدي 
الرئي�س، هذه القطعة من الأر�س فيها بع�س اأ�صجار الربتقال 
وهي ل تكفي حتى ع�صر عائ��الت وح�صب راأيي فالأولوية 
للم�صروع نظرا لأهميته، لأن ه��ذه القطعة الأر�صية ل تلبي 
حتى احتياج��ات ع�صر عائالت والقطع��ة املوجودة بالق�صر 
ه��ي يف حد ذاتها تت��اآكل، ب�صبب التو�ص��ع العمراين الذي 
يزداد، فخالل خم�س �صنوات لن يكون وجود لهذه القطعة 
الت��ي هي اأف�صل موقع لهذا امل�صروع، ومدير الفالحة ي�صرح 

بالرف�س!؟
ل اأفهم اإذا كنا يف دولة، اأم اأننا نخلق دويلة يف دولة! هذه 
الأم��ور لبد اأن تزول، ال�صعب ينتظ��ر ويرى اأن امل�صروع فيه 

خا�صية تلبي كل املتطلبات.
فيم��ا يخ�س بني ك�صيلة كنت �ص��د الفكرة لأنها منطقة 
�صياحية ول ميكن اإجناز م�صروع من هذا النوع، اأما منطقة بني 
من�ص��ور، فاأت�صاءل كيف بوزارة الطاق��ة ت�صرح ببعد املكان! 

كيف ذلك وهناك طريق يخرتق الطريق ال�صيار؟!
اإن ه��ذا دليل على اأنهم يجهلون مايوجد بالبلد! الطريق 
ال�صي��ار �صتد�صن يف 2017، ف�صال عن ع�صرنة طريق ال�صكة 

احلديدية على م�صافة 60 كلم فقط.
اإذن، نتمن��ى اأن تت�صح الأمور، فعندما تكون م�صاريع من 

هذا النوع، لبد من و�صع اأولويات.
نرج��ع اإىل الق�صر، ه��ذه القطعة خ��الل خم�س �صنوات 
�صتندث��ر، لأنه��ا ل تطعم حتى ع�صر عائ��الت، واإن �صاء اهلل 

يتج�صد امل�ص��روع ويتحقق خلدمة مواطني بجاية،  ويكون يف 
خدمة كل اجلزائريني اإن �صاء اهلل و�صكرا لكم.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد �صالح دراجي؛ والكلمة 
الآن لل�صيد الوزير.

ال�س��يد الوزي��ر: ماعل��ّي اإّل اأن اأقول باأن ه��ذا امل�صروع 
�ص��رى الن��ور - اإن �ص��اء اهلل - يف �صن��ة 2017 بعد التهيئة 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ ننتقل اإىل ال�صوؤال 
امل��وايل والكلمة لل�صيد عبد الرحمان يحي و�صوؤاله ال�صفوي 

املتعلق بقطاع العدالة.

ال�س��يد عبد الرحمان يحي: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، 
وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، 
ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

ال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

ال�صادة احل�صور،
الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
طبق��ا لأح��كام املادة 134 م��ن الد�صت��ور، واملادتني 68 
و71 م��ن القان��ون الع�ص��وي رق��م 99 � 02، امل��وؤرخ يف 8 
مار���س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 
وب��ني احلكومة، ي�صرفني اأن اأط��رح على ال�صيد وزير العدل، 

حافظ الأختام ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:
يح��دث يف غال��ب الأحي��ان اأن يلحق احلك��م اأو القرار 
ال�ص��ادر عن اجله��ات الق�صائية، اأق�صد املحاك��م بالأ�صا�س، 
خطاأ مادي، من �صاأنه التاأثر على نتائج احلكم اأو القرار ذاته، 
ويق�ص��د باخلطاأ املادي ال��ذي ين�صب اإىل القا�ص��ي واأعوانه 
)كتاب ال�صبط( �صقطات الكتابة اأو اخلطاأ يف احل�صاب اأو الأعداد 
اأو الرموز اأو اخلطاأ يف التعبر اأو اإغفال ذكر طرف يف اخل�صومة، 

اإذن هو عر�س غر �صحيح لواقعة مادية اأو جتاهل وجودها.
ولت�صحيح الأخطاء املادية يجب اأن ترفع دعوى ت�صحيح 
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الأخطاء املادية بنف�س الأ�صكال والإجراءات املقررة لعري�صة 
افتت��اح الدعوى ويف اآجال �صهرين، ابتداء من تاريخ التبليغ 
الر�صم��ي للحك��م اأو القرار امل�ص��وب باخلطاأ وه��ي اأ�صكال 
واإجراءات طويلة و�صاقة وتاأخذ وقتا طويال وترهق املتقا�صني 
وتزي��د من اأعب��اء التقا�صي م��ن م�صاري��ف التبليغ اإىل غر 

ذلك.
معايل الوزير،

كيف ميك��ن التخفيف من اإج��راءات ت�صحيح الأخطاء 
املادي��ة يف الأحكام والقرارات الق�صائي��ة والتي تن�صب اإىل 
القا�ص��ي واأعوان��ه واإيجاد �صيغ��ة جديدة لذل��ك، يف اإطار 
اإ�ص��الح العدالة ورفع الغنب ع��ن املتقا�صني وعدم حتميلهم 
م�صوؤولية ت�صويب اأخطاء الق�صاة واأعوانهم، مبا يكلفهم ذلك 

من م�صاريف واأعباء هم يف غنى عنها.
تقبلوا � معايل الوزير � فائق التقدير والحرتام و�صكرا.

ال�س��يد الرئي���ص: �صك��را لل�صيد عبد الرحم��ان يحي؛ 
والكلم��ة الآن لل�صيد وزير العدل، حافظ الأختام للرد على 

ال�صوؤال.

ال�س��يد وزير العدل، حافظ الأختام: ب�صم اهلل الرحمن 
الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،
اأول، اأود اأن اأ�صك��ر ال�صي��د ع�صو جمل���س الأمة، ال�صيد 
عبد الرحمان يحي على طرحه لهذا ال�صوؤال، الذي ي�صتف�صر 
من خالله عن كيفية التخفي��ف عن املتقا�صني فيما يخ�س 

اإجراءات ت�صحيح الأخطاء املادية.
بداي��ة، اأ�صر اإىل اأن امل�صّرع اجلزائري، واإدراكا منه باأنه قد 
تق��ع من حني اإىل اآخر اأخطاء مادية، يف الأحكام والقرارات 
الق�صائي��ة، �ص��واء يف الكتاب��ة اأو احل�ص��اب اأو غره��ا م��ن 
الأخط��اء، فقد اأجاز ت�صحيحه��ا مبوجب ن�س املادة 286 من 
قانون الإجراءات املدنية والإدارية، بغ�س النظر عمن ت�صبب 
يف وق��وع هذا اخلطاأ، �ص��واء كان مرفق العدال��ة اأو يف بع�س 

الأحيان املتقا�صني اأنف�صهم.
والغاية من كل ذلك هو اإعطاء فر�صة لالأطراف، للح�صول 
على حك��م ق�صائي ل ي�صوبه اأي لب���س اأو غمو�س وي�صهل 

تنفيذه، ويف ذات الوقت ت�صكل، من باب اأوىل، فر�صة اأي�صا 
للقا�صي من ت�صحيح ماقد ي�صوبه من اأخطاء مادية، حتى ولو 

كان حائزا على قوة ال�صيء املق�صي فيه.
ال�صيد ع�صو جمل�س الأمة املحرتم، 

فر�ص��ا اأن قرارا اأو حكما اأ�صبح حائ��زا لقوة ال�صيء وفيه 
خط��اأ، ماهو الطري��ق الذي بوا�صطته ن�صح��ح اخلطاأ وهو غر 
قابل للتنفيذ؟ وبالتايل كانت احلكمة من امل�صروع، وهو مبداأ 
موج��ود يف جميع القوانني ويف جميع مبادئ القانون يف كل 

الدول.
وطبقا لأح��كام املادة 286 ال�صالف��ة الذكر، تتوىل اجلهة 
الق�صائي��ة الت��ي اأ�صدرت احلك��م اأو اجلهة الت��ي يطعن يف 
احلك��م اأمامه��ا، وفقا لإج��راءات �صهل��ة وب�صيط��ة، القيام 
بت�صحيح اخلطاأ املادي يف الأحكام والقرارات الق�صائية. مل 
يقي��د امل�صرع الأطراف اأو النياب��ة العامة باآجال لتقدمي طلب 
ت�صحي��ح اخلطاأ املادي ال��ذي ي�صوب الأح��كام والقرارات 
ال�ص��ادرة عن جه��ات الق�صاء الع��ادي،  اأم��ا الآجال التي 
ذكرت يف ال�صوؤال، فدع��وى ت�صحيح الأخطاء املادية يجب 
اأن يرف��ع يف اآجال �صهرين، ابتداء من تاريخ التبليغ الر�صمي 
للحك��م اأو القرار امل�ص��وب باخلطاأ، وهذا متعل��ق بالقرارات 
الإدارية ال�ص��ادرة عن الق�صاء الإداري، لأن القرار الإداري 
اأو احلك��م الإداري هو ينف��ذ يف احلني، وبالتايل كان لبد اأن 
نعط��ي هذه الآجال ونحددها حت��ى يقع الت�صحيح بخالف 

الق�صاء العادي.
تتعلق يف حقيق��ة الأمر، املهلة املمنوح��ة � كما اأ�صرت � 
بت�صحيح الأخطاء املادية الت��ي تقع يف الأحكام والقرارات 

ال�صادرة عن جهات الق�صاء الإداري.
اإن اجلهة الق�صائي��ة التي تنظر يف طلب الت�صحيح، �صواء 
بالن�صبة للق�صاء العادي اأو الإداري، يقت�صر دورها فقط على 
البت يف اخلط��اأ املادي املثار ولي�س له��ا اأن تنظر يف مو�صوع 
الن��زاع من جديد اأو تغير ما ق�صى ب��ه احلكم الذي ورد به 
اخلطاأ املادي من حقوق والتزامات، وهو ما ن�صت عليه املادة 
اأما ت�صحيح  287 م��ن قانون الإجراءات املدنية والإدارية، 
اخلط��اأ املادي الوارد بحكم اأو قرار ق�صائي مدين، فهو مرتبط 
مبدة التبليغ التي هي طبعا ع�صرون يوما؛ اأريد اأن اأو�صح �صيئا 
بالن�صبة لهذا املبداأ، املتعل��ق بت�صحيح الأخطاء املادية التي 
تق��ع، وه��و اأن القا�صي عندما يوّقع احلك��م اأو القرار فيخرج 
ع��ن �صلطت��ه، ل ي�صتطي��ع اأن مي�س اأي �صيء ول��و كان خطاأ 
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مادي��ا ب�صيطا، ف��اأي �صيء يقع كخطاأ ونري��د ت�صحيحه، لبد 
اأن نع��ود اإىل الإج��راءات وح�صور الأط��راف، حتى يعطوا 
راأيه��م يف هذا اخلط��اأ املادي، حتى ليوؤثر عل��ى ما�صدر به 
احلكم اأو ق�د يق�ع ه���ذا اخلط��اأ يف ع�رق�لة تنفي�ذ احلك��م 
اأو القرار الق�صائي، اأي خطاأ ب�صيط قد ي�صبب عرقلة يف تنفيذ 
احلك��م اأو القرار، طبع��ا، لبد اأن نقل��ل � بالإجراءات � من 
وقوع هذه الأخطاء املادية وهذا ماهو مدرج يف اإ�صالح قطاع 
العدال��ة، من خالل برنامج اإ�ص��الح العدالة، فع�صرنة قطاع 
العدال��ة هو احلل الأجنع لتحقيق عدالة متوازنة، فعالة وذات 
نوعية، فقد �صرع من خالل الإ�صالحات العميقة اجلارية يف 
اإدخ��ال � اأول � التكنولوجيات اجلديدة لالإعالم والت�صال 
يف العم��ل الق�صائي واإح��داث منظوم��ة معلوماتية مركزية 
متكامل��ة، خا�صة بوزارة الع��دل، تهدف اأ�صا�ص��ا اإىل الربط 
بني خمتلف اجلهات الق�صائية ومع غرها من الهيئات ذات 
ال�صلة بالعمل الق�صائي، الذي ي�صمح بالتبادل الإلكرتوين 
للملف��ات الق�صائية والوثائ��ق، باعتماد التوقي��ع والت�صديق 
الإلكرتونيني؛ وبهذه الكيفية �صيت��م الق�صاء على الأخطاء 
املادية تدريجيا، ف�صال ع��ن �صمان حت�صيل املعلومات ب�صفة 
اآلي��ة وال�صرع��ة يف معاجل��ة امللف��ات، كما �صي�صم��ح العمل 
بالتقني��ات اجلديدة املن�صو�س عليه��ا بقانون الع�صرنة الذي 
�صادقتم عليه، وذلك من ربح الوقت ورفع العناء والغنب عن 
املواطن��ني وتب�صيط الإجراءات، م��ن خالل ا�صتعمال تقنية 
التبليغ الإلكرتوين، اإر�ص��ال الوثائق بالطريقة الإلكرتونية 
اأو الرقمي��ة، ه��ذا النمط �صي�صم��ح بالتخل��ي تدريجيا عن 
امللفات الورقية واعتماد امللفات الرقمية، و�صيوؤدي اإىل اإعفاء 
القا�ص��ي من اإعادة نق��ل ماجاء يف عرائ���س الأطراف عند 
حتريره احلكم، ويتفادى بذلك الوقوع يف اأخطاء مادية، ف�صال 
ع��ن كون هذه العملية من �صاأنه��ا التقليل من طلب الوثائق 

وربح الكثر من الوقت يف معاجلة امللفات.
بالطبع، اأريد فقط اأن اأعّلق على كلمة جاءت يف �صوؤالكم 
� ال�صي��د ع�صو جمل�س الأمة املح��رتم � فهذه الأخطاء التي 
تقع، هي موجودة يف جميع ال��دول وهي يف اأغلب الأحيان 
ا�صتثناء ال�صتثناء، تبعا لالإح�صائيات التي لدينا، تعلمون اأن 
يف �صن��ة 2014 مثال، فمن بني ق��رار وحكم ق�صائي بالن�صبة 
لكل اجلهات الق�صائية، �ص��در اأكرث من �صتمائة األف حكم 
وقرار ق�صائي، الأخط��اء املادية، �صواء عن طريق الق�صاء 
اأو يف بع���س الأحيان الت��ي يت�صبب فيه��ا املتقا�صون، فهي 

بن�صبة �صئيلة بالن�صبة لهذا الع��دد من القرارات والأحكام 
التي �صدرت مثال يف �صنة 2014 عن اجلهات الق�صائية.

اأري��د باملنا�صبة اأي�ص��ا اأن اأو�صح �صيئ��ا، اإن ماهو متعامل 
ب��ه الآن على م�صت��وى املحكمة العليا، ه��و ماي�صمى طريقة 
ال�صت��دراك، يف بع�س الأحي��ان ي�صدر ق��رار عن املحكمة 
العلي��ا وفيه خطاأ مادي؛ وبالت��ايل اإذا مل تكن هذه الطريقة، 
ف��اإن القرار الق�صائي الذي هو م��ن الدرجة النهائية من قبل 
املحكم��ة العليا، لو مل ي�صحح فاإنن��ا ل ن�صتطيع تنفيذه وقد 
ي�ص��ر بالأطراف، وبالتايل ت�صحيح الأخط��اء املادية هو مبداأ 
موج��ود يف جميع الت�صريع��ات الدولية، لك��ن الأمر يتعلق 
بتخفيف ومعاجلة الأخطاء ويف نف�س الوقت ع�صرنة العدالة، 
حت��ى نتفادى هذه الأخطاء الت��ي تعرقل يف بع�س الأحيان 

تنفيذ هذه القرارات والأحكام ال�صادرة عن الق�صاء.
�صكرا جزيال.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛  اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 
عبد الرحمان يحي هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�س��يد عب��د الرحمان يح��ي: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ 
وال�صكر مو�صول اإىل ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام على 
هذه التو�صيحات القّيم��ة، واأذكر باأن ظروف واأ�صباب و�صع 
ال�ص��وؤال كانت قب��ل امل�صادقة على قان��ون ع�صرنة العدالة، 
لأن م��ن الأ�صب��اب يف ال�صاب��ق اأن املتقا�ص��ي حتى يثبت 
حقه لبد م��ن حّل حكمني ق�صائيني: حك��م الأ�صل وهو 
اخلاط��ئ واحلكم الثاين امل�صح��ح، والآن � رمبا � بعد ع�صرنة 
العدالة هي ت�صميم تطبيق��ه يف الإعالم الآيل، حتى يكون 
احلكم الأ�صلي واحلك��م امل�صحح على �صند واحد ويخفف 
عن��اء املتقا�صيني لإثبات حقه��م وال�صيء املوجود يف اإثبات 
وثائ��ق احلالة املدنية والأخطاء املوجودة فيها عن طريق �صند 
يف الهام�س؛ �صكرا لل�صيد وزير العدل، حافظ الأختام على 

هذه التو�صيحات و�صكرا لل�صيد الرئي�س وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد الرحمان يحي، ال�صيد 
الوزي��ر لي�صت لديكم اإ�صاف��ة؟ يبدو اأن الإقن��اع والقتناع 
حا�صل، ننتقل الآن اإىل قط��اع الفالحة و�صوؤال ال�صيد عبد 

القادر قا�صي. 
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ال�س��يد عبد القادر قا�س��ي: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم، 
وال�ص��الة وال�ص��الم على اأ�ص��رف املر�صل��ني، �صيدنا حممد 

وعلى اآله و�صحبه ومن واله اإىل يوم الدين.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته،
اأزول اأمقران فالون.

ال�صيد الرئي�س،
طبقا لأح��كام املادة 134 م��ن الد�صت��ور، واملادتني 68 
مار�س  و71 من القانون الع�صوي رقم 99 � 02، املوؤرخ يف 8 
الوطني  ال�صعب��ي  املجل�س  تنظي��م  ال��ذي يح��دد   ،1999
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 
وب��ني احلكومة، بناء على ماذك��ر وددت طرح �صوؤال �صفوي 

على ال�صيد معايل وزير الفالحة.
ال�صيد الوزير،

لحظن��ا يف الع�صريني��ة الأخرة تقلي�صا ح��ادا يف الرثوة 
الغابي��ة � هذه ال��رثوة التي تعت��رب �صري��ان الإن�صانية برمتها 
وم�صدر عي�س للفالح��ني واملزارعني يف الأرا�صي الفالحية 
املج��اورة للغابات � نتيجة فرتة احلرائ��ق والعوامل الإن�صانية 
والطبيعية الأخرى، منها القطع العمدي لالأ�صجار اأو خمتلف 
الأمرا���س التي تفتك بها دون ردة فعل من طرف اإدارتكم، 
اإدارة الغاب��ات، كاأنها ا�صت�صلمت لالأمر الواقع، فهذا الغياب 
عن الت�صجر وغر�س الأ�صج��ار الغابية قد يجد لدينا قناعة، 
قناع��ة وتفهما مردهما الو�صعي��ة الأمنية التي ليزال يعرفها 
الو�صط الريفي والغابي، اإّل اأنها ل تعد كحجة ول تربير ملثل 
ه��ذا ال�صلوك التقاع�صي، بحيث باإمكان هذه الإدارة الغابية 

القيام بالعمليات التالية دون خوف اأو حتفظ.
- اأوىل ه��ذه العملي��ات، ت�صج��ر اآلف الهكتارات من 
الأرا�ص��ي التي هي ملكية للغابات اأ�ص��ال وجماورة للمدن 

والقرى واملدا�صر.
ثانيا، ت�صجر جوانب ال�صوارع وامل�صاحات والأحياء   -

ال�صكنية و�صيانتها.
- ثالثا، العمل عل��ى ت�صجر حوايف املدن، للحفاظ على 
جتربته��ا من الجنراف، ج��راء �صقوط الأمط��ار والفي�صانات 

التي تعرفها.
- رابع��ا، العمل عل��ى ت�صجر ح��وايف الوديان وجماري 

املياه، للحد من الفي�صانات � كما ذكرت � والكوارث املائية، 
وعلى �صبي��ل الذكر، كان هناك ح��دث اأدى اإىل وفاة مدير 
متو�صط��ة رفقة ثالثة اأطفال نتيج��ة في�صان واد يف جمرى مل 

يكن اأ�صال جمراه.
- خام�صا، ت�صجر املناطق املالئمة واملواتية باأ�صجار الأرز؛ 
ه��ذه ال�صجرة هي يف طريق النقرا���س والزوال اإن مل نعنت 

بها.
- �صاد�ص��ا، ت�صجر املناط��ق اجلنوبية واله�ص��اب العليا، 

للحد من الت�صحر وقدوم ال�صحراء نحو ال�صمال.
- �صابعا، حمارب��ة خمتلف الأمرا�س الغابية، خا�صة منها 
املرتبط��ة باأ�صج��ار الكاليتو���س واأ�صجار ال�صنوب��ر وال�صنوبر 

البحري.
لالإ�صارة، فاإن كل هذا العمل يدخل �صمن برنامج ال�صيد 
رئي�س اجلمهورية، وقد قدم من طرف ال�صيد الوزير الأول يف 
هذه القاعة و�صودق عليه، مفاده احلفاظ على التوازن البيئي 

واحلد من ظاهرة تلوث الطبيعة والحتبا�س احلراري.
لكل هذا � معايل الوزير � ومن اأجله اأطرح على معاليكم 

ال�صوؤالني التاليني:
- ماذا تنوي دائرتكم الوزارية العمل يف هذا ال�صاأن؟

- ما برناجمكم الت�صجري خالل هذه ال�صنة واخلما�صي 
القادم؟

ذلكم � معايل الوزير � ان�صغايل وتقبلوا مني فائق الحرتام 
والتقدير و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ والكلمة 
الآن لل�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية.

ال�س��يد وزير الفالح��ة والتنمية الريفي��ة: بعد ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وبه ن�صتعني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني؛ 
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،
ال�صادة الوزراء،

اأيها اجلمع الكرمي،
ي�صرفني اأن اأحييكم حتي��ة تقدير وحمبة واحرتام فاأقول: 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ب��ادئ ذي بدء، اأتقدم ب�صك��ري اخلال�س اإىل الأخ ع�صو 
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جمل�س الأمة املحرتم، ال�صيد عبد القادر قا�صي على ال�صوؤال 
ل به واملتعلق بالربنامج امل�صطر يف جمال  ال�صفوي الذي تف�صّ
املحافظة على ال��رثوة الغابية وعملية الت�صجر ل�صنة 2014، 
وكذلك برنامج الت�صجر للمخطط اخلما�صي )2015 � 2019(.
يف احلقيقة تعد املحافظة على الرثوة الغابية  من الأولويات 
التي توليها الدولة اأهمية كبرة، حيث �صخرت كل الو�صائل 
املادية واملالية للمحافظة على هذه الرثوة و�صيانتها وتو�صيعها، 
وذلك من اأجل اإعادة العتبار للغابات املت�صررة من خمتلف 
النتهاكات، ل�صيما منه��ا احلرائق يف ف�صل ال�صيف، وكذا 
ت�صطر برام��ج �صنوية للت�صجر لتو�صي��ع امل�صاحات الغابية؛ 
وعلي��ه فمنذ �صنة 2000، ا�صتفاد قطاع الغابات من خمتلف 
الربام��ج التنموي��ة، نذكر منها عل��ى �صبيل املث��ال: القيام 
بعملي��ة جرد غابي وطني م���سّ 38 ولية، وذلك ملعرفة بنية 
ال��رثوة الغابية وتقدير مدى تطّوره��ا، حيث بلغت م�صاحتها 
اإعادة  3.670.000 هكت��ار �صن��ة 1984؛ وبف�ص��ل جهود 
الت�صج��ر، واإدماج الأرا�صي اجلدي��دة ذات الطابع الغابي، 

ارتفعت هذه امل�صاحة لت�صل حاليا 4.200.000 هكتار.
اإط��الق برنامج درا�صي للتهيئ��ة الغابية منذ �صنة 2006، 
وذل��ك ملن��ح امل�صرين خمط��ط الت�صير، حي��ث مت اإىل حد 
الآن النته��اء من ثالث ع�صرة درا�صة للتهيئة، على م�صاحة 
تق��در ب��� 172.000 هكتار، وت�ص��ع ع�صرة درا�ص��ة تهيئة يف 
طري��ق النطالق عل��ى م�صاحة تق��در اأي�صا ب��� 400.000 
هكتار، �صوف ت�صمح هذه الدرا�صات باحل�صول على خمطط 
للت�صير والتطور الغابي الذي مت اإعداده وفقا للنوعية البيئية 
والجتماعي��ة والقت�صادي��ة للكتل��ة الغابي��ة واملنطقة التي 
تتواجد فيها والتي �صت�صمح للم�صّر بتخطيط الأعمال التي 

�صيتم القيام بها.
كما مت من جهة اأخرى، اإجراء درا�صة لتطوير ثروة احللفاء، 
ومت اق��رتاح خطة عمل لإعادة العتب��ار لها، وذلك مب�صاركة 
املواطنني القاطنني بهذه املناطق، اإذ م�صت هذه الدرا�صة 20 
ولية على م�صاحة تقدر ب� اأربعة ماليني هكتار، وقد مت و�صع 
خمطط عمل حلماية وتعزيز املناطق املخ�ص�صة لغر�س احللفاء 

يف كل الوليات املعنية.
اأما فيما يتعلق بعملي��ة الت�صجر، فقد مت غر�س ما يقارب 
مليونا ومائت��ي هكتار، منها 300.000 هكت��ار من الأ�صجار 
املثمرة و450.000 هكتار من املغرو�صات الرعوية وذلك يف 
خمتلف املناطق، وقد و�صلت عملية الت�صجر يف �صنة 2014 

م��ا يقارب 60.000 هكتار على امل�صت��وى الوطني والعملية 
لزالت متوا�صلة.

لق��د مت غر���س ه��ذه امل�صاح��ات باأ�صن��اف متنوعة من 
الأ�صج��ار الغابي��ة؛ ويعت��رب الأرز الأطل�صي � كم��ا ذكرمت � 
من �صم��ن الع�صرة الأوائل املغرو�ص��ة، اإذ مت غر�س منذ عام 
م�صاحة تقدر  على  �صجرة،   1.445.000 مايقارب    2009
ب� 1800 هكتار، وهذا نظ��را خل�صو�صية تاأقلم هذا النوع من 

الأ�صجار واملتواجد باملناطق اجلبلية املرتفعة فقط.
اأما بالن�صبة لن�صغالكم املطروح واملتعلق بت�صجر ال�صوارع 
والأحي��اء ال�صكنية واملدن؛ فاأحيطكم علما باأن هذه العملية 
تق��ع على عاتق البلديات والتي غالبا ما ت�صاهم فيها م�صالح 
اإدارة الغابات؛ وذلك بتوفر الأ�صجار تارة واليد العاملة تارة 

اأخرى.
اأم��ا اجلانب املتعل��ق مبتابعة و�صعية �صح��ة الغابات، فقد 
مت اإن�ص��اء �صبكة لالإنذار �صد احل�ص��رات والأمرا�س الغابية، 
تق��وم بعملي��ة اكت�صاف الأمرا���س يف املناطق الت��ي تنت�صر 
فيه��ا، من طرف العنا�ص��ر املكّونة ل�صبكة الإن��ذار الوطنية، 
على اأ�صا�س املنهجية الت��ي و�صعت من قبل املعهد الوطني 
لالأبحاث الغابية، وللتخفيف من انت�صار الطفيليات، وخا�صة 
يف املناط��ق اجلافة و�صب��ه اجلافة، يت��م �صنويا اإج��راء عملية 
املكافحة والوقاية مبعدل 30.000 هكتار  للمعاجلة ميكانيكيا 
�ص��د الدودة اجلرارة التي تفتك ب�صج��رة ال�صنوبر البحري، 
املتمرك��زة اأ�صا�صا يف غابات ال�ص��د الأخ�صر، هذه املعاجلات 
ت�ص��اف اإىل العملي��ات الكب��رة للمحارب��ة البيولوجية عن 
طريق اجل��و حيث مت يف ال�صنوات الأخ��رة معاجلة م�صاحة 
تق��در ب��� 250.000 هكتار والتي �صمح��ت باحلفاظ على 

امل�صاحات الغابية يف هذه املناطق.
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بربنامج الت�صج��ر الذي �صط��ره قطاع 
الفالح��ة خالل اخلما�ص��ي )2015 � 2019( ف�صيتم اإجراء 
عملية الت�صجر على نطاق وا�صع، يف اإطار تو�صيع امل�صاحات 
الغابية، وذلك بغر�س مايقارب 350.000 هكتار، مع ت�صخر 
ج��زء كبر منها لل�ص��د الأخ�صر، خا�صة عل��ى م�صتوى كل 

املناطق ال�صهبية و�صبه ال�صهبية.
ويف اإط��ار املحافظة على الرثوة الغابية وحماربة املخالفات 
القانوني��ة، فقد �صخر قط��اع الغابات كل الو�صائ��ل الب�صرية 
واملادية ال�صرورية، ملتابعة ومعاقبة املت�صببني يف هذه املخالفات، 
حيث يتم اإجراء من طرف اأعوان و�صباط ال�صرطة الق�صائية 
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لإدارة الغاب��ات ج��ولت منتظم��ة يف الغاب��ات، �صمح��ت 
بتحرير الكثر من املحا�صر املتعلقة بارتكاب اجلنح من طرف 
املخالف��ني، كالرعي يف املناطق املحمي��ة وقطع الأ�صجار غر 
القانونية وتعرية الأرا�ص��ي واحلرائق، ففي هذا ال�صاأن تعمل 
اإدارة الغابات، بالتعاون مع اإدارة الدرك الوطني، باتخاذ كل 
التدابر القانونية ملحاربة تل��ك املخالفات، اإذ مت �صنة 2014 
التوقي��ع بينهم��ا على اتفاق اإط��ار حلماية الأم��الك الوطنية 
الغابية، ولالأ�صف ال�صديد، فبتاريخ 15 فيفري 2015، وبعد 
تلق��ي معلومات ح��ول عملية القطع غ��ر ال�صرعي لأ�صجار 
الفلني بالغابة التابعة لأمالك الدولة لأولد قا�صم، يف املكان 
امل�صمى �صيدي يح��ي لدائرة امليلية بولية جيجل، توجهت 
على اإثرها فرق��ة متنقلة، متكونة من رئي���س الإقليم وعونني 
تابع��ني لدائرة الغاب��ات اإىل عني املكان، للتاأك��د من الأمر، 
اأي��ن مت العتداء عليه��م بال�صالح الأبي�س، ف��ور و�صولهم 
وتهديده��م بالقتل من طرف �صخ�ص��ني، هذا ما اأدى 
اإىل �صق��وط العون ال��ذي كاد اأن يفقد حيات��ه، لول تدخل 
زمالئه، كما تعر�س عون اآخر اإىل جروح بليغة، يف حني جرح 

رئي�س املقاطعة، كما مت اإتالف ال�صيارة الر�صمية.
وعلى اإثر ذلك، قامت اإدارة م�صالح الغابات برفع دعوى 
ق�صائية لدى وكيل اجلمهورية مبحكمة امليلية، كما قامت فرقة 
الدرك الوطني بتوقيف اجلناة وتقدميهم اإىل النيابة العامة، ومت 
اإيداعه��م احلب�س الحتياطي بتهم��ة العتداء بالعنف على 
موظف اأثن��اء اأداء مهامه، ولالأ�ص��ف ال�صديد، تكررت مثل 
هذه الأفعال الإجرامية يف الكثر من مناطق البالد وتعر�س 
الأعوان اإىل تهديدات لفظية وحتى ج�صمانية، مما وّلد تذمرا 

لدى رجال الغابات.
واأغتنم هذه املنا�صبة، لأ�صي��د بالت�صحيات اجل�صام التي 
مافتئ رجال الغابات يقدمونها، يف �صبيل احلفاظ على الرثوة 
الغابية، �صواء اأكانت �صد احلرائق اأو �صد خمتلف النتهاكات 
والتعديات الأخرى، وهذا يعترب اأح�صن دليل على التجنيد 
الكام��ل لهوؤلء الرجال، الذي��ن غالبا ما يعملون يف �صمت 
ويقومون مبهامهم يف كل الأحوال والظروف، فلهم مني حتية 

تقدير وحمبة واحرتام.
ونوؤك��د لهم على دعمنا املطل��ق يف كل مايقومون به من 
اأعم��ال، و�صوف لندخ��ر اأي جهد لتوف��ر كل الإمكانات 
الالزمة لهم لذلك، كما نقف ب��كل اإجالل واإكبار للرتحم 
عل��ى اأرواح رجال الغابات، الذي��ن �صحوا باأنف�صهم، خالل 

ال�صائف��ة املا�صي��ة، وهم يقومون بواجبه��م، يف اإطار مكافحة 
احلرائق، يف كل من وليتي �صوق اأهرا�س وتب�صة.

ويف اخلت��ام اأ�صكرك��م، ال�صيد الع�صو، م��رة اأخرى على 
�صوؤالك��م املط��روح، كما ليفوتن��ي التذك��ر وباإحلاح على 
املجه��ودات املبذولة من طرف القط��اع، ق�صد احلفاظ على 

هذه الرثوة الغابية الهامة.
اأ�صكرك��م على كرم الإ�صغاء واملتابع��ة وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 
عبد القادر قا�صي هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك ال�صيد 

عبد القادر قا�صي.

ال�سيد عبد القادر قا�سي: �صكرا لل�صيد الرئي�س.
معايل الوزير، 

اأنا م��ن ي�صكرك على هذه الإجاب��ة القيمة والطيبة التي 
اأثلج��ت �صدري، واقتنع��ت بكل املجه��ودات، لكن يبقى 

بع�س الغمو�س يكتنفني.
اأول، اأعل��م جيدا اأن الإخ��وة يف املديرية العامة للغابات، 
من املدي��ر العام اإىل املحاف��ظ اإىل رئي�س الق�ص��م اإىل رئي�س 
امل�صلح��ة، كلهم لديهم نية طيبة ورغبة كبرة لتنمية القطاع، 
لك��ن � كم��ا اأ�ص��رمت � ف��اإن و�صعيته��م يف خط��ر، ولكونهم 
م�صتخدمني ف��اإن املبداأ الأ�صا�صي الأويل لإثبات حما�صرهم 
ه��و ارتداوؤهم بزة العمل اخلا�صة، حاملني ال�صالح، جمهزين 

ومعززين باأ�صياء للمواجهة و�صمات متيزهم.
وعل��ى هذا الأ�صا���س، ل نقول ل ميكنه��م اإجناز حما�صر 
ولك��ن حما�صره��م خا�صع��ة لتقدي��ر م�صالح اأخ��رى، لأن 
ال�ص��الح يبقى ج��زءا ل يتج��زاأ من املهمة، وله��ذا ال�صبب 
تعر�س الإخوة � لالأ�صف ال�صديد � يف ولية ما من الوليات 

لالعتداء!
اأما فيما يخ�س الت�صجر، واأخ�س بالذكر وليتي، واأغتنم 
هذه الفر�صة لأعتذر لكم � معايل الوزير � عن عدم احل�صور، 
اإثر زيارتك��م لولية البويرة، وذلك نظ��را للتزامات عائلية، 
حالت دون ذلك، فلم اأ�صتطع اأن اأحظى ب�صرف ا�صتقبالكم.
اأق��ول فيما يخ���س الت�صجر، ف��اإن اجله��ة ال�صمالية من 
وليت��ي التي اأنتم��ي اإليها )تيكجدة( الغني��ة باأ�صجار الأرز 
احرتقت بكامله��ا ومل يتم اإعادة ت�صجر للغابة، ويف احلقيقة 
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كانت هناك حماولت ولكن.. وهذا ليعني انعدام الإرادة، 
فالأمن متوفر وحتى اجلي�س، وهذا مهم جدا!

اأما مهام البلديات على م�صتوى املدن، فهناك نق�س فيما 
يخ�س الت�صجر.

مع��ايل الوزير، كنت��م واليا واإط��ارا يف اجلماعات املحلية، 
واأنا كذلك اإطار يف اجلماع��ات املحلية، وقبل ذلك بداياتي 
كان��ت يف الغابات، ولهذا لدي حب خا�س جتاهها؛ وبالتايل 
اأع��رف عنها الكثر، لق��د كانت بداية مرا�صالت��ي الإدارية 
عبارة ع��ن ملف اإر�صال يف ق�صم الغاب��ات ويف تلك املرحلة 
كانت املديرية الفرعية للغابات تابعة لوزارة الفالحة، عموما 

تعلمت الإدارة يف الغابات.
اإذن، البلدي��ات خمت�ص��ة يف اأ�صج��ار الزخرف��ة؛ لكنني 
اأتكل��م عن بلدية الأخ�صرية، فه��ي موجودة يف العمق، نعم 
� �صيدي الرئي�س � وعليه فمن ال�صروري اإجناز احلزام الغابي 

للمحافظة على هذه املدينة من الغرق واجنراف الرتبة.
ل��دي مالحظات اأخرى، ولكن ال�صيد الرئي�س ي�صر اإيل 

يف كل مرة، ف�صكرا �صيدي الرئي�س وبارك اهلل فيكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ والكلمة 
الآن لل�صيد الوزير.

ال�س��يد الوزي��ر: اأنا بدوري اأ�صكر ال�صيد قا�صي على هذا 
ال�صوؤال الذي طرحه، وه��و يف احلقيقة بالغ الأهمية �صحيح 
زرت ولي��ة البوي��رة  مرارا، من��ذ اأن تولي��ت م�صوؤولية هذا 
القطاع، و�صعرت اأن الكثر من الأمور تقوم بها اإدارة الغابات 
يف ه��ذه الولية وكذلك اإدارة امل�صال��ح الفالحية، فالولية 
تعرف ديناميكية مبعنى الكلمة، وهناك برامج طموحة جتعلنا 
نتفاءل على م�صتقبل هذه الولية، �صواء من الناحية الغابية 

اأم من الناحية الفالحية و�صكرا لكم.

ال�س��يد الرئي���ص: �صك��را لل�صيد الوزير؛ نبق��ى دائما يف 
قطاع الفالحة والكلمة لل�صيد عبد املجيد بوزريبة.

ال�سيد عبد املجيد بوزريبة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم.

طبق��ا لأحكام امل��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 
 8 امل��وؤرخ يف   ،02  � و71 م��ن القان��ون الع�صوي رق��م 99 
مار���س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 
وبني احلكومة، واملادة 76 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة، 
ي�صرفني اأن اأطرح على ال�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية 

ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:
تع��رف ولية جيج��ل ندرة ح��ادة يف الوع��اء العقاري، 
لتج�صي��د خمتلف برام��ج التنمية، مبا يف ذل��ك التجهيزات 
العمومية الأ�صا�صية، وهذا ب�صبب طابعها الغابي والفالحي، 
فالبحر فيها يعانق اجلبال مبا�صرة، واإذا ابتعد � كما هو ال�صاأن 
يف منطق��ة الطاهر وب��ن غيموز � فيح�ص��ر بينهما حميطات 
فالحي��ة؛ وه��ذه اخل�صو�صي��ة تفر�س اللج��وء اإىل القتطاع 
واإعادة ت�صنيف الأرا�صي الفالحية غر امل�صتغلة، اإما ب�صبب 
�صعف مردودها اأو الأرا�صي الغابية، خا�صة ال�صفوح اجلرداء 
اأو املغط��اة بالأحرا���س؛ واإج��راء القتطاع حتكم��ه ن�صو�س 
ت�صريعية وتنظيمي��ة �صارمة وحكيم��ة، بغر�س احلفاظ على 

الرثوة التي ل تن�صب.
ومن هذه الن�صو���س: التعليمة الوزاري��ة امل�صرتكة، رقم 
1/10 املوؤرخ��ة يف 2010/04/19، ب��ني وزارت��ي الفالحة 
والتنمية الريفي��ة ووزارة الداخلية واجلماعات املحلية، التي 
تن���س على اإي��داع امللفات عل��ى م�صتوى اللجن��ة الولئية 
لدرا�صته��ا الأولية، ث��م حتويله��ا اإىل وزارة الفالحة والتنمية 
الريفية، لتخاذ الق��رار على م�صتوى اللج��ة الوزارية امل�صار 
اإليها �صابقا، وبه��ذا اخل�صو�س مت حتويل عدة ملفات، خا�صة 
عام 2011 ومل يتم الف�صل فيها اإىل حد الآن �صلبا اأو اإيجابا، 
مما اأجل انطالق م�صاريع تنموية عدة يف خمتلف القطاعات، 

كما عطل ت�صوية م�صاريع منجزة.
ال�صيد الوزير،

فمت��ى يك��ون الف�صل، مع اأم��ل اأخ��ذ خ�صو�صية ولية 
جيجل ومثيالتها من الوليات اجلبلية، بعني العتبار.

تقبلوا مني � معايل الوزير � فائق التقدير والحرتام و�صكرا.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا لل�صي��د عبد املجيد ب��و زريبة؛ 
والكلمة الآن لل�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية.
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ال�س��يد وزير الفالح��ة والتنمية الريفي��ة: �صكرا لل�صيد 
الرئي�س؛ بعد ب�صم اهلل الرحم��ن الرحيم وال�صالة وال�صالم 

على اأ�صرف املر�صلني؛
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،
ال�صيد الوزير،

اأيها اجلمع الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، اأ�صك��ر ال�صيد عب��د املجيد بوزريب��ة، ع�صو 
جمل���س الأم��ة املح��رتم، عل��ى ال�ص��وؤال ال��ذي تف�صل به 
واملتعل��ق بامللفات التي اأودعته��ا م�صالح ولية جيجل لدى 
وزارة الفالح��ة والتنمية الريفية لالقتط��اع واإعادة ت�صنيف 
الأرا�ص��ي الفالحية غر امل�صتغلة، ب�صب��ب �صعف مردودها 
والأرا�ص��ي الغابي��ة، خا�ص��ة ال�صف��وح اجل��رداء اأو املغطاة 
بالأحرا���س، لغر���س اإجناز م�صاريع تنموي��ة عدة يف خمتلف 

القطاعات وت�صوية امل�صاريع املنجزة؛
ي�صرفني اأن اأوافيكم بالتو�صيحات التالية:

اإن م�صاأل��ة توفر الأوعي��ة العقارية لتلبي��ة احلاجيات يف 
جم��ال اإجناز من�ص��اآت اأ�صا�صي��ة وم�صاريع عمومي��ة للتنمية، 
�ص��رورة ل مفر منها، حيث اإن اللجوء اإىل اقتطاع الأرا�صي، 
�ص��واء اأكانت فالحية اأو غابية له��ذا الغر�س، ليتم اإل وفقا 
للقوانني والتنظيمات املعمول بها؛ وعليه، فاإن اختيار الوعاء 
العق��اري يج��ب اأن ت�صتثنى منه الأرا�ص��ي الفالحية ذات 
القدرات العالية، ول�صيم��ا امل�صقية والقابلة لل�صقي اأو التي 
تت�صمن مزروعات ومغرو�صة باأ�صجار، كما يجب اأن ت�صتثنى 
كذلك الأرا�صي الغابية التي تظل م�صّرة مبوجب الأحكام 

اخلا�صة بالنظام العام للغابات.
اأما فيما يتعلق بان�صغالكم املطروح، واملتعلق بامللفات التي 
اأودعته��ا م�صالح ولية جيجل لدى وزارة الفالحة والتنمية 
الريفية لقتط��اع واإعادة ت�صنيف الأرا�ص��ي الفالحية، فقد 
قام��ت وزارة الفالحة والتنمية الريفي��ة مبعاجلة كل امللفات 
املقدم��ة من ط��رف م�صالح ولية جيجل من��ذ �صنة 2011، 
حي��ث مت عر�صها للدرا�ص��ة على اللجن��ة الوزارية امل�صرتكة 

والتي يرتاأ�صها معايل ال�صيد الوزير الأول.
ويف هذا ال�صدد، فاإن اللجنة امل�صرتكة قد �صادقت بتاريخ 
اأفري��ل 2012 على م�صروعني يت�صمنان اإجناز وحدتني   10
للحماية املدني��ة الكائنتني بكل من بلدية ال�صقفة والطاهر، 

كم��ا در�س اأي�صا يف الجتماع ال��وزاري امل�صرتك املنعقد يف 
14 اأكتوب��ر �صنة 2014، ثالث��ة ع�صر م�صروعا مب�صاحة تقدر 
ب��� 248.17 هكتارا والتي مل حتظ باملوافق��ة عليها، اإل على 
م�ص��روع واحد، حيث اأعطى ال�صي��د الوزير الأول تعليمات 
باإيف��اد جلنة وزاري��ة م�صرتكة، متكّونة م��ن ممثل عن كل من 
وزارة الدف��اع الوطن��ي، والتعلي��م العايل، والرتبي��ة الوطنية 
وال�صب��اب والريا�ص��ة والنق��ل والفالحة والتنمي��ة الريفية، 
لأجل درا�صة امللفات املطروح��ة حالة بحالة، وعلى اإثر هذه 
الزي��ارة امليداني��ة التي قامت بها هذه اللجن��ة يف 28 اأكتوبر 

مايلي: قررت   2014
- اأول: املوافقة على اقتطاع الأرا�صي لإجناز �صتة م�صاريع.
- ثانيا: عدم املوافقة عل��ى اقتطاع الأرا�صي لإجناز اأربعة 

م�صاريع.
املعلوم��ات  ل�صتكم��ال  الدرا�ص��ة  تاأجي��ل  ثالث��ا:   -

للم�صروعني.
تلكم هي الو�صعية احلالي��ة للملفات املودعة لدى وزارة 
الفالح��ة والتنمي��ة الريفية، علم��ا اأننا بع��د تفح�صنا مللف 
العق��ار بولية جيجل، تبنّي ب��كل و�صوح اأن هناك خروقات 
كب��رة م�صت العقار الفالحي وكذل��ك املمتلكات الغابية، 
ه��ذه النتهاكات كانت حمل �ص��كاوى تقدمت بها م�صالح 
الغاب��ات والفالحة به��ذه الولية لدى اجله��ات الق�صائية، 
ملتابعة املجرم��ني الذين �صمحوا لأنف�صهم التعدي على هذه 

الأمالك التي هي ملك للمجموعة الوطنية كلها.
كما لوحظ اأي�صا من خالل التقارير التي بحوزتنا، اأن هناك 
تعدي��ا اأي�صا على الأرا�صي الغابي��ة، وذلك بتوطني م�صاريع 
عمومي��ة فيها بطريقة غر قانونية، مما دف��ع باإدارة الغابات اإىل 
رفع دعاوى ق�صائية، وقد حكمت املحكمة باإيقاف الأ�صغال 
بهذه امل�صاريع العمومي��ة، على اأ�صا�س اإجنازها يف مناطق غر 

مهيئة ومرخ�صة لذلك.
ويف هذا الإطار، �صنوا�ص��ل العمل مل�صاعدة هذه الولية 
عل��ى اإجن��از براجمها التنموي��ة، وفق م��ا تقت�صي��ه القوانني 

والتنظيمات.
ويبقى يف النهاية احلفاظ عل��ى العقار الفالحي والغابي 
من الهتمامات التي تقوم بها وزارة الفالحة، وذلك تنفيذا 
للتعليم��ات ال�صامية لفخامة ال�صيد رئي���س اجلمهورية، فيما 

يتعلق باحلفاظ على هذه الأرا�صي مهما كان نوعها.
اأ�صكركم على كرم الإ�صغ��اء واملتابعة، وال�صالم عليكم 
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ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 
عبد املجيد بوزريبة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�س��يد عبد املجي��د بوزريبة: لي�صعن��ي يف البداية اإل 
اأن اأ�صك��ر ال�صي��د وزير الفالحة والتنمي��ة الريفية على هذه 
التو�صيح��ات، اأردت فق��ط اأن اأذك��ر، نع��م يف جيجل نحن 
ب��ني اأمرين اأحالهما مر، جيج��ل 85 ٪ غابات و6 ٪ فالحة، 
ال�صريط ال�صاحلي بالإ�صافة اإىل املحميات، احلظائر، ومناطق 
التو�صع ال�صياحي 3 ٪، ت�صبح 94 ٪ وتبقى 6 ٪ خوا�س، منها 
املوثق ومنها غر املوثق، واأنا اأق�صد فقط الدفاع عن امل�صاريع 
العمومية التي لها عالقة مبا�صرة باملواطن، كمرافق: الرتبية، 
ال�صحة، ال�صباب، والبيئة...اإلخ، وهنا اأذكر مثالني فقط، فيه 
اأمثل��ة اأخرى ولكن اأذكر مثالني فقط: ثانوية يف بلدية جبلية 
الأ�صغال  بها  تنطلق  2010، ومل  �صنة  "�صط��ارة"، �صجلت 
حل��ّد الآن، كما اأن مركز ال��ردم التقني )CET( يف "العوانة" 
وهي لوؤلوؤة ال�صياحة يف ولية جيجل، �صجل كذلك يف �صنة 

الآن. حلّد  الأ�صغال  به  تنطلق  ومل   2010
هذه الأم��ور التي لها عالقة مبا�صرة م��ع املواطن، عندما 
لتنجز يك��ون فيه ن��زوح للمناطق احل�صرية، وه��ذا يناق�س 
فل�صف��ة فخامة رئي���س اجلمهورية وهي احلف��اظ على تثبيت 

ال�صكان يف الأرياف، �صكرا وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد املجيد بوزريبة؛ والآن 
ال�صيد الوزير هل لديك مات�صيفه؟

ال�س��يد الوزي��ر: �صكرا لل�صي��د الرئي�س؛ اأن��ا اأقول فقط 
اإن الن�صغ��ال ال��ذي تف�صل ب��ه ال�صيد بوزريب��ة، هو لي�س 
ان�صغ��ال خا�صا بولية جيجل فقط، بل ه��و ان�صغال خا�س 
ب��كل الوليات ال�صاحلية، خا�صة تيزي وزو وبجاية وجيجل 
و�صكيكدة، ه��ذه الوليات كلها تتميز بنف���س الت�صاري�س، 
وتواجه نف���س ال�صعوبات، ولكن علينا اأن نعي اأنه بقدر 
ما نتفهم م�صروعية هذه الن�صغالت �صواء اأكانت للمواطنني 
اأو لل�صلطات املحلية لهذه الولية، فيجب علينا اأن نعمل كلنا 
مواطنني اأو م�صوؤولني بالدرجة الأوىل على احرتام القوانني، 
اأعطيكم مث��ال، تف�صلت ولية جيجل بطلب اقتطاع اأر�صية 

غابي��ة وجتاوبت الوزارة وال�صيد رئي�س احلكومة مع ذلك، وما 
فاج��اأين يف هذا، هو اأن القطعة الت��ي مت اقتطاعها، من اأجل 
اإجناز م�صاري��ع عمومية، مل ينجز عليه��ا اأي م�صروع وذهبت 
ال�صلطات اإىل اإجناز م�صاريع يف منطقة لي�صت م�صرحة بذلك، 

وال�صوؤال يبقى مطروحا؟
هناك قوانني، هذه القوانني علينا جميعا اأن نحرتمها مهما 
كانت �صفتنا، تف�ص��ل الأخ واأ�صت�صمحك، �صيدي الرئي�س، 
لأتوجه ل��الأخ من ولية بجاي��ة للرد على ال�ص��وؤال املتعلق 

بامل�صروع البرتوكيمياوي.
تلقي��ت م�صكل��ني اثن��ني يف كل من وليت��ي تيزي وزو 
وبجاي��ة، تيزي وزو املنطقة الفالحي��ة الوحيدة املتبقية بهذه 
الولية، حوايل 300 هكتار، فجيء مب�صروع تق�صيطها وحتويلها 
اإىل منطق��ة ن�صاط ومنطقة �صناعية، وال�صوؤال يبقى مطروحا، 
فخامة الرئي�س اأعطى يف اجتم��اع الوزراء تعليمات �صارمة، 
وقاله��ا باحلرف الواح��د: "نحن نعمل عل��ى تنمية القطاع 
ال�صناع��ي على ح�صاب القط��اع الفالحي"  ه��ذه قاعدة، 
يجب اأن نتفق عليها كلنا، كان بطبيعة احلال اجلواب بالرف�س 
ونف���س ال�صيء يف ولية جيج��ل، 420 هكتارا من اأخ�صب 
الأرا�ص��ي، اأرا�صي م�صقي��ة، حميط م�صقي، فيه��ا اأكرث من 
250 هكتارا للحوام�س، يطلب مني املوافقة لكي جنعل فيها 
م�صروع��ا برتوكيمياويا، هل هذا معق��ول؟ املنطقة ال�صناعية 
البرتوكيمياوي��ة لولية �صكيكدة، اأت��درون اأين اأجنزت؟! اأنا 
كنت والي��ا يف �صكيك��دة، ال�صيد الرئي���س، واأ�صت�صمحك 
يف دقيق��ة واح��دة فق��ط، 2000 هكتار، اأين ه��ي؟ جعلناها 
يف اأخ�ص��ب الأرا�صي الفالحية لولي��ة �صكيكدة هل هذا 
منطق��ي!؟ هل هذا معق��ول؟! كانت ت�صم��ى مزرعة التل، 
فاكه��ة "كليمونت��ني" تخرج من هناك وت�ص��در اإىل اخلارج، 
جعلناه��ا قاع��دة �صناعي��ة برتوكمياوية، هل ه��ذا منطق؟! 
والأمثلة على ذلك كثرة وكثرة جدا، اإذن علينا اأن نعي اأنه 
ل ميك��ن لنا اأن نوا�صل العمل بنوع من الت�صهيل والتب�صيط 

يف اأمور ل تقبل التب�صيط.
اأ�صكركم ال�صيد الرئي�س واأ�صت�صمحكم اإن اأطلت عليكم 

وبارك اهلل فيكم.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا؛ نح��ن نقدر الظ��روف ونعرف 
امل�صاع��ب الت��ي تواجهك��م، اأنت��م امل�صوؤولون ع��ن القطاع 
وامل�صوؤولي��ة كب��رة، كان اهلل يف عونك��م، لأن��ه بالتاأكيد فاإن 
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حر�صك��م عل��ى احلفاظ عل��ى قطاع��ات ح�صا�ص��ة كالغابة 
واملناط��ق الفالحية يعترب م�صوؤولية كبرة، فثقوا اأننا نقف اإىل 
جانبك��م من اأجل تاأدية املهمة واحلف��اظ على توازننا البيئي 
وكذلك على م�صتقبل غاباتن��ا واملناطق الفالحية املوجودة 

يف خمتلف وليات الوطن.
�صكرا للزم��الء الأع�صاء على اإث��راء النقا�س من خالل 
الأ�صئلة والتعقيبات، �صك��را لل�صادة الوزراء على ح�صورهم 
ورده��م ال�صايف على خمتلف الأ�صئلة والن�صغالت التي مت 

طرحها.
�صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة
والدقيقة الع�سرين �سباحا
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ال�س��يد رئي���ص اجلل�س��ة: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم، 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بع��د الرتحي��ب بال�صيد وزي��ر الدول��ة، وزي��ر الداخلية 
واجلماعات املحلية، وال�صيدة وال�صادة الوزراء وم�صاعديهم؛ 
يقت�صي جدول اأعمال ه��ذه اجلل�صة طرح عدد من الأ�صئلة 
ال�صفوي��ة، تقدم بها اأع�صاء جمل�س الأم��ة، تتعلق بقطاعات 

وزارية خمتلفة وال�صتماع اإىل اأجوبة اأع�صاء احلكومة.
اإذن، عمال باأح��كام املادة 134 من الد�صتور، واملواد من 
68 اإىل 71 من القانون الع�صوي رقم 99-02، الذي يحدد 
تنظي��م املجل�س ال�صعبي الوطن��ي وجمل�س الأمة، وعملهما، 
وك��ذا العالق��ات الوظيفية بينهم��ا وبني احلكوم��ة، واملادة  
ال�صتماع  ن�صرع يف  الأمة،  الداخلي ملجل�س  النظام  76من 

اإىل الأ�صئلة ال�صفوية املربجمة وكذا اإىل الردود عليها.
بداي��ة، اأحيل الكلمة اإىل ال�صي��د حممد زوبري، ليطرح 
�صوؤاله ال�صفوي املتعلق بقطاع الداخلية واجلماعات املحلية، 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�س��يد حممد زوبريي: �صكرا �صي��دي رئي�س اجلل�صة؛ 

بع��د ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحي��م وال�ص��الة وال�صالم على 
اأ�صرف املر�صلني؛

ال�صيد الرئي�س بالنيابة، املحرتم،
معايل وزير الدولة، وزير الداخلية، واجلماعات املحلية،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرام،
�صالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد الوزير،
ل ن�صك��و من التاأخر لأننا نعلم بالأجندة وحر�صك على 
متابع��ة كل الأ�صغ��ال، ولك��ن يبقى هذا ال�ص��وؤال حديث 

ال�صاعة، اإىل اأن نحل هذه امل�صاكل.
ن��دوة التط��ور القت�ص��ادي والجتماعي الت��ي نظمتها 
وزارة ال�صناع��ة والت��ي تعترب متهيدا لالإج��راءات الت�صهيلية 
لال�صتثمار الأجنبي، الذي يهدف اإىل و�صع اآليات للخروج 
م��ن دوامة القت�صاد املعتمد على م��وارد البرتول والو�صول 

حم�سر اجلل�سة العلنية ال�سابعة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 5 جمادى الثانية 1436

املوافق 26 مار�ص 2015

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر �صهلي، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 
- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛  

- ال�صيد وزير النقل؛  
- ال�صيد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف؛  
- ال�صيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة؛  

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  
  

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة
 والدقيقة العا�سرة �سباحا
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اإىل تنمي��ة ت�ص��ل اإىل 7 ٪ بحلول �صن��ة 2019، اأي يف نهاية 
املخط��ط اخلما�صي اجلدي��د، واأن الدولة تراه��ن على تطوير 

ال�صناعة الوطنية كبديل للبرتول.
له��ذا اأطرح ت�صاوؤيل: اإذا كان الهدف الأ�صا�صي من هذه 
الندوة هو التنمية الوطنية ال�صاملة، فلماذا مت جتاهل املنتخبني 
املحلي��ني، الذين هم ركيزة اأ�صا�صية يف التنمية املحلية، التي 

هي حلقة من احللقات الكربى للتنمية الوطنية ال�صاملة؟
يعن��ي مهما كانت الظروف �صتكون امل�صاريع يف بلدياتهم 

وولياتهم.
م��ع العلم اأن الدولة تخ�ص�س اأم��وال باهظة لالنتخابات 
والتكوين والأجور املحلية والوطنية واملنتخبني الذين ي�صل 
عددهم اإىل اأك��رث من 25000 ناخب، وهم بالأ�صا�س الذين 
ي�صخ�صون احتياجات املواطن الذي انتخبوا من اأجله، هذه 
الحتياج��ات ترتج��م امل�صاريع املحلية الت��ي هي جزء  من 
امل�صاريع الوطنية، كما ين���س الد�صتور، املادة 10: »ال�صعب 

حر يف اختيار ممثليه«.
معايل وزير الدولة،

مل��اذا ه��ذا التغييب له��ذا الع��دد الهائل م��ن منتخبي 
ال�صعب، املادة 6 من الد�صتور: »ال�صعب م�صدر كل �صلطة« 
وه��م اإطارات اجلمهوري��ة اجلزائرية املعنية مبا�ص��رة بالتنمية 
والتي هي قادرة على تقدمي املقرتحات التي ميكن ال�صتفادة 
منها، مع العلم اأن فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز 
بوتفليق��ة، عندما يهنئ اأي دولة يك��ون ذلك با�صم ال�صعب 
الذي ن��ال تزكيته وهوؤلء املنتخبون انبثقوا من هذا ال�صعب 

خلدمته.
تقبلوا معايل وزير الدولة فائق التقدير والحرتام، �صكرا.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د حممد زوبري؛ 
الكلم��ة الآن لل�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:
ب�صم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

اأجدد واأكرر دائما اأنني دائما يف منتهى ال�صعادة وال�صرور 
عندما اأتواجد يف هذا املحراب، حم��راب الدميقراطية واأمام 

هذه الوجوه الكرمية وكاأنني اأمام اأ�صرتي وبني عائلتي.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،
ال�صيد الع�صو، حممد زوبري املوقر،

�صكرا على هذا ال�صوؤال.
ال�صوؤال يتلخ�س، اأو اأ�صبابه، اأن هناك ندوة وطنية عقدت 
يف 9 نوفم��رب من الع��ام الفائت 2014، حت��ت و�صاية وزارة 
ال�صناع��ة واملناجم، وهذه الن��دوة كان مو�صوعها ت�صخي�س 
دقي��ق اأو تقييم دقي��ق للو�صعية القت�صادي��ة والجتماعية 
للب��الد، معناه وقفة تاأملية وتفكري��ة يف اأو�صاع القت�صاد يف 
البالد؛ ث��م النقطة الثانية الأفق وم��ا يجب التفكر فيه من 
اأج��ل اأمرين: الأم��ر الأول ماهي الو�صائ��ل الناجعة لتطوير 
القت�صاد الوطني والجتماعي؟ ث��م ماهي الطرق وال�صبل 
العلمي��ة احلديث��ة، م��ن اأج��ل اإعط��اء ديناميكي��ة جديدة 
للموؤ�ص�ص��ات الإنتاجي��ة؟ وذلك كل��ه اأو جمتمعة من اأجل 
تطوير القت�صاد الوطن��ي وتعدد القت�صاد وعدم البقاء فقط 

على م�صادر البرتول وما يتبع البرتول.
ه��ذه الندوة - طبعا - اأو ه��ذا املو�صوع هو م�صتخرج من 
برنام��ج فخام��ة رئي�س اجلمهورية ومن خط��ة احلكومة، التي 

عر�صت على الربملان وحت�صلت على موافقة الغرفتني.
الندوة ه��ذه ح�صرها خ��رباء اقت�صادي��ون واأرباب العمل 
وم�صوؤولو موؤ�ص�صات وطنية واأجنبية، من اأجل اإغناء واإثراء هذا 
املو�صوع اأو هذين املو�صوعني الهامني بالن�صبة مل�صتقبل البالد.
ال�صي��د زوبري من حق��ه، لقد قال �صواب��ا اإن الوزارة 
- ح�صب��ه  - مل تقم بدعوة بع���س الإطارات املنتخبة، �صواء 
املحلي��ة اأو الوطني��ة، رمبا لإعطاء اأو اإث��راء واإغناء هذه الندوة 

ورمبا للم�صاركة يف تقييم القت�صاد الوطني.
الندوة،  اأ�صرفت على هذه  التي  للوزارة  بالن�صب��ة    -  1

واأقول احلكومة، لأن احلكومة مت�صامنة.
احلكوم��ة مقتنعة قناعة تامة، وهي مدرك��ة متام الإدراك، 
اأن الف�صل بني ال�صلطات ل يعني على الإطالق النف�صال.
الف�ص��ل ب��ني ال�صلطات ليعن��ي النف�ص��ال، بل يعني 
التكامل، هذا معروف، النا�س القانونيون والذين در�صوا هذا 
املجال يعرفون اأن الف�صل بني ال�صلطات ل يعني النف�صال 
ب��ل التكامل فيما بينها، لكن كل �صلطة تعرف من اأين تبداأ 
�صالحياتها واأين تنتهي؟ لكن يكون دائما هناك تكامل بني 

ال�صلطات.
فيم��ا يتعلق به��ذا املو�صوع، نحن نرح��ب دائما مب�صاركة 
وم�صاهم��ة املجال�س املنتخبة، �ص��واء اأكانت وطنية اأم حملية 
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ون�صتفيد من خربات هوؤلء.
اأعتق��د - ه��ذا اعتق��اد - اأن ال��وزراة الت��ي نظمت هذه 
الن��دوة، اإما كان ذلك ن�صيانا، رمبا وقع �صهو، اأو رمبا كان ذلك 
احرتام��ا وتوقرا وحتى حياء من املجال�س، وخا�صة الربملان، 
اإمنا على العموم، اأقول لك اإن احلكومة متد يدها لكل اإطاراتها 
وت�صتفي��د من خربة كل اإطار ت��رى فيه منفعة خلدمة البالد، 
والدلي��ل على ذل��ك يف الأي��ام الأخرة، كان ق��د كاتبني 
ال�صي��د رئي�س هذا املجل�س املوقر فيم��ا يتعلق بانت�صار بع�س 
اأع�ص��اء هذا املجل�س املوقر ع��رب الوليات املختلفة، ف�صررت 
بهذا الطل��ب واأمرت الولة وال�صلط��ات املحلية با�صتقبالهم 
وا�صتقبل��وا ا�صتقب��ال ح��ارا وانت�ص��روا يف بع���س الوليات 
لالط��الع يف ع��ني امل��كان على وت��رة التنمي��ة وعلى كل 
امل�صاكل  وقدموا لنا تو�صيات واقرتاحات اأ�صعدتنا و�صنعمل 

بها بعد درا�صتها وحتليلها.
م��رة اأخرى، ال�صي��د زوبري، على الإط��الق اإن الوزارة 
الت��ي نظمت هذه الندوة رمبا كان منها الن�صيان ورمبا احرتاما 
حت��ى للمجال���س املوقرة، لكن ه��ذا ل يعن��ي اإطالقا اأن 
احلكومة اأو الوزارات - لأن هناك ت�صامنا فيما بني احلكومة - 
ت�صتبعد اإط��ارا اأو بالأحرى ت�صتبعد ع�صوا يف الربملان، �صواء 
اأكان يف الغرف��ة الثاني��ة اأو الأوىل، من اأج��ل ال�صتفادة من 

خربته وجتربته.
�صك��را جزي��ال واأن��ت مدع��و للملتقي��ات اأو الن��دوات 

امل�صتقبلية لالإفادة بتجربتك و�صكرا.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد وزير الدولة؛ اأ�صاأل 
ال�صيد حممد زوبري هل يريد التعقيب على جواب ال�صيد 

الوزير؟

ال�س��يد حممد زوب��ريي: �صكرا لل�صي��د رئي�س اجلل�صة؛ 
اأنت تعل��م اأن وزير الداخلية ل نعقب علي��ه، ال�صيء الذي 

عنده يكفيه.
ن�صكر ال�صي��د معايل الوزير على �ص��ربه علينا وحتمله يف 
الوقت الراهن كل هذه التغرات التي نراها اليوم، من اأجل 
حت�ص��ني معي�صة ه��ذا ال�صعب الذي هو م�ص��در احلكم، كما 
تن���س عليه امل��واد 6، 7، 8، 10، 11 م��ن الد�صتور، ونتمنى 
اأن نرى املنتخبني املحليني له��م كل ال�صالحيات ال�صغرة 
والكب��رة، كما اأ�ص��رت اإليها يف كل م��رة، لأنهم انتخبوا يف 

هذه البلديات حلل م�ص��اكل مواطنيهم وتفادي عزوف هذا 
ال�صع��ب عن �صناديق القرتاع، كما نتمن��ى اأن نرى هوؤلء 
الربملاني��ني، الذين لي�س لهم وج��ود، يف ال�صاحة ال�صيا�صية، 
ويف ال�صاح��ة الدولية، مثلهم مثل الوفود الهائلة التي تتوافد 

على بلدنا اجلزائر احلبيبة، بعدد هائل من الربملانيني.
كم��ا نتمنى اأي�ص��ا لربملانيي العا�صمة خا�ص��ة، اأن نراهم 
يف امليدان م��ع م�صوؤويل احلكومة، الذين ه��م جزء ل يتجزاأ 
م��ن هذه اجلمهورية اجلزائري��ة الدميقراطية ال�صعبية، والذين 
ي�صتمدون م�صروعيتهم و�صب��ب وجودهم من اإرادة ال�صعب 

وال�صعار هو: »بال�صعب واإىل ال�صعب«.
اأ�صك��رك معايل الوزي��ر، �صكرا جزيال وكب��را؛ وال�صكر 
ه��ذا ل يكفي لأن عملك موج��ود على ال�صاحة، وكنت قد 
�صمع��ت اليوم يف الإذاعة اأن بطاق��ة التعريف �صت�صلم - اإن 

�صاء اهلل - يف ولية الأغواط يف جوان اإن �صاء  اهلل.
وندعو اهلل اأن يثبت ويطيل اهلل يف عمره ل�صتكمال هذه 

امل�صاريع اإن �صاء اهلل وال�صالم عليكم.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د حممد زوبري؛ 
الكلم��ة جم��ددا لل�صيد الوزي��ر اإذا كان يريد ذل��ك.. يبدو 
اأن وزي��ر الدول��ة ل يري��د ذلك، نبق��ى مع قط��اع الداخلية 
واجلماعات املحلية، والكلمة الآن لل�صيد عمار طيب، ليطرح 

�صوؤاله ال�صفوي، فليتف�صل م�صكورا.

ال�س��يد عم��ار طي��ب: �صكرا �صي��دي رئي���س اجلل�صة؛  
ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.
ال�صيد الرئي�س بالنيابة املحرتم،
معايل ال�صيدة وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،
احل�صور الكرام،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
�ص��وؤايل موج��ه اإىل مع��ايل وزي��ر الدولة وزي��ر الداخلية 

واجلماعات املحلية:
يف البداي��ة، يج��ب التنوي��ه باملجهودات الكب��رة  التي 

بذلتها وزارة الداخلية يف تقريب الإدارة من املواطن.
اأما �صوؤايل فهو كالتايل:

ت�صهد العديد من املجال���س ال�صعبية الولئية واملجال�س 
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ال�ص��عبية البلدية حالت ان�صداد متكررة، ناجمة اأحيانا عن 
عدم التفاهم بني املنتخبني اأو داخل الأغلبية، واأحيانا نتيجة 
تغي��ر ه��ذه الأغلبية يف غي��اب اللتزام احلزب��ي، كل هذا 
اأدى اإىل تعط��ل   م�صالح املواطن��ني، وعرقلة الدور التنموي 

للجماعات املحلية.
فماهي الإجراءات التي ترى الوزارة اتخاذها لتجاوز هذه 
الظاهرة، ودفع املجال���س املحلية للقيام بالدور املنوط بها، يف 
ظل ال�صتق��رار والن�صجام بني الأع�ص��اء؟ وما هو الهام�س 
املت��اح للمواطنني يف اإطار الدميقراطية الت�صاركية، للم�صاهمة 

يف التخفيف من حدة هذه الو�صعية؟ و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عمار طيب؛ الكلمة 
الآن لل�صي��د وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية، 

فليتف�صل للرد على ال�صوؤال.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية: 
مرة اأخرى، ال�صالم عليكم.

اأعتقد اأن ال�صوؤال له �صلة كبرة  بال�صوؤال الأول، اإذا كان 
ممكنا ناأخذ القليل من الوقت - �صيدي رئي�س اجلل�صة - لأنه 

�صوؤال مهم جدا.
ال�صط��ر الأول اأو النقطة الأوىل من ال�ص��وؤال فيمايتعلق 

بالن�صداد يف بع�س املجال�س البلدية.
اأقول لك - ال�صي��د الع�صو املحرتم - اإن الن�صداد لي�س 
به��ذا احلجم املت�صور يف بع�س الأذهان اأو العقول، وميثل 21 
بلدية على امل�صتوى الوطني التي تعرف نوعا من الن�صداد، 
21 بلدية على 1541 بلدية، اإذا قمنا بعملية ح�صابية ن�صل 
اإىل 0.73 ٪، يعن��ي 21 بلدية عل��ى 1541 بلدية؛ نحن نرى 
اأن هذا الأمر عادي بالن�صبة ل� 0.73 ٪ من املجال�س البلدية.

الأ�صباب الآن: ماهي اأ�صباب الن�صداد؟
طبع��ا كل عمل ب�صري فيه خالفات والأ�صباب هي عدم 
التوافق يف  الروؤية ويف كيفي��ة انتخاب الرئي�س ويف اأ�صاليب 
وط��رق الت�صير، لأنه - كما تع��رف - املجال�س البلدية فيها 
عدة األوان �صيا�صية، وهذا �ص��يء طبيعي، وكل حزب عنده 
برناجم��ه، وروؤيته ال�صيا�صية وعن��ده اأ�صاليب الت�صير، وطرق 
الت�صير، ولذلك فعندما جتتمع الكثر من الأحزاب تختلف 
يف روؤاها ويف منهجيته��ا ويف ت�صيرها لالأمور، لكن الواجب 
عل��ى ه��وؤلء، اأن يكون هن��اك توافق بني كل ه��ذه الألوان 

ال�صيا�صي��ة، من اأجل ت�صير املرف��ق العام ومن اأجل م�صالح 
املواطن��ني واأن ت�صر البلديات �صرا عاديا وبانتظام وحتى 
ل تتعرق��ل م�صال��ح املواطن��ني الذي��ن وثق��وا يف املنتخبني 

وانتخبوا عليهم يف املجل�س.
يف 21 بلدية، حاولت ال�صلطة املحلية وال�صلطة العمومية، 
حتى الوزارة، بجميع الو�صائل والإمكانيات اأن تنتقل حتى اإىل 
عني املكان يف البلديات، واحلمد هلل فاإن كثرا من البلديات، 
وزارة الداخلية ا�صتطاع��ت اأن تعالج امل�صكل باإر�صال بع�س 
التاأطرات للبلديات و�صوت بع�س البلديات، لكن بقي 21 
بلدية تعرف ان�ص��دادا فحاولنا بجمي��ع الإمكانيات،وعندما 
ا�صتحال علينا ذلك، قمن��ا بتطبيق املواد من 100 اإىل 103 
من القانون البلدي، هذه املواد ت�صمح لل�صيد الوايل اأن يطبق 
مبداأ احلل��ول - كما تعرفون - ويقوم بتعي��ني رئي�س الدائرة 
اأو الأمني العام للبلدي��ة اأو اأي مت�صرف، يراه �صاحلا ومفيدا 
لت�صير البلدية، لأن البلدية - كما تعرفون  - مرفق عمومي؛ 
ورئي���س البلدية يقوم بوظيفتني: اأول، اأنه ميثل الدولة، معناه 
اأن كل اأعمال الدولة من�صو�س عليها يف 15 مادة - تقريبا - 
تكلفه بالقي��ام باأعمال الدولة املح�صة، وثانيا، يعمل كرئي�س 
جمل�س منتخب، فيقوم بتنفيذ م��داولت املجل�س ال�صعبي 

البلدي.
وا�صطررن��ا يف ه��ذه 21 بلدي��ة اإىل تطبيق مب��داإ احللول  
وهناك الآن روؤ�صاء الدوائر وكتاب البلديات يقومون بت�صير 
هذه البلدي��ات، حتى تبقى البلدية كمرف��ق عمومي ت�صر 
�صرا عادي��ا وحتى ل يتعطل تنفيذ ميزاني��ة البلدية وبرامج 
التنمية وحت��ى رواتب امل�صخدمني واحلف��اظ على ال�صاكنة 
وعلى النظافة العمومي��ة وكثر من امل�صاكل املطروحة، التي 
يتكفل بها رئي�س البلدية؛ وهذه البلديات تعمل عمال عاديا 
وت�ص��ر ت�صيرا عاديا، ول تعرت�س اأي اعرتا�س بهذا ال�صاأن؛ 
ولك��ن نتمنى - طبع��ا - مب�صاعدتكم وم�صاع��دة اجلميع اأننا 
ن�ص��ل اإىل تقريب وجه��ات النظر يف ه��ذه البلديات، حتى 
ت�صب��ح جمددا املجال�س البلدية تعمل عملها الذي انتخبت 
م��ن اأجله، واأن طريقة احللول ماهي اإل اإجراء ا�صتثنائي، اإىل 

حني رجوع املياه اإىل اأ�صلها.
فيم��ا يتعل��ق بال�ص��ق الثاين م��ن �صوؤالك��م اأو املهم من 
�صوؤالك��م، لأن فيه ارتباطا مع �ص��وؤال ال�صيد زوبري، حول 
امل�صاركة اأو امل�صاهمة الت�صاركي��ة اأو م�صاركة املواطنني، هذه 
اأحلح��ت عليه��ا وكانت بالن�صب��ة اإيل هي ال�صغ��ل ال�صاغل 
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من��ذ اأن توليت هذه ال��وزارة، وبالتايل فل��دي اأمران مهمان 
اأ�صا�صي��ان ي�صغالن بايل كاأولوي��ة الأولويات وهما: مكافحة 
البروقراطي��ة تاأهيل و اإع��ادة  العتبار للمراف��ق العمومية، 
ورفع الغنب والظلم عن املواطن��ني، واأن ي�صارك املواطنون يف 
ت�صير وتدب��ر اأمورهم اليومية على م�صت��وى البلدية؛ واإن 
م�صارك��ة اأو م�صاهمة املواطنني يف البلدي��ات، هدية ل مني 
ول من غري، هذا حقهم، لأن ال�صعب م�صدر ال�صلطة وهو 
الذي ميار�صه��ا، طبعا، عن طريق ممثليه، ثم اأن قانوين البلدية 
والولي��ة يعطيه��م هذا احلق وه��و مقرر له��م مبوجب قانون 

البلدية وقانون الولية.
قان��ون البلدي��ة يف م��واده م��ن 11 اإىل 14 و16 اإىل 32، 
يقول: »يجب على املجل���س البلدي اأن ي�صرك املواطنني يف 
ت�صير اأمورهم ويجب اأن ي�صت�صر املواطنني يف كل الأعمال، 
�صواء كانت تهيئة الإقليم اأو التنمية وكل امل�صاريع التي تهم 
املواطن��ني واملواطن��ات، بالإ�صافة اإىل ذلك لب��د اأن تكون 
جل�ص��ات املجال�س البلدية علني��ة، ول بد من تعليق جدول 
اأعمال البلدية - بالن�صبة للموا�صيع التي �صنتطرق اإليها - 8 

اأيام، معلقة ومل�صقة يف مكان اإعالن املواطنني.
املواطن��ون يح�صرون مث��ل هذه اجلل�ص��ات، وكل ما يتم 
يف اجلل�ص��ة يك��ون بح�صور املواطنني، واأكرث م��ن ذلك، فاإن 
املواطن ي�صتطيع اأن يطلع على م�صتخرجات املداولت، حني 
ينتهون يذه��ب لل�صجل ويرى ويقراأ، واأكرث من ذلك، تن�س 
مادة من امل��واد »اأن املواطن �صاحب امل�صلح��ة، ي�صتطيع اأن 
ياأخ��ذ ن�صخة من املداولة«، وه��ذا باملجل�س البلدي وكذلك 
يف الولي��ة، هذه الن�صو�س موج��ودة يف قانون البلدية، لكن 
التطبيق �صيء اآخ��ر، ولذلك اأنا �صغل��ي ال�صاغل اأن اأعمل 
م��ن اأجل تطبيق هذه الن�صو�س يف امليدان، وهذا ما جاء يف 
برنام��ج فخامة رئي�س اجلمهوري��ة وكذلك يف خطة احلكومة، 
ون�صبنا كذلك جلنة وطنية م�صكلة من جميع فئات ال�صعب، 
كان فيها حتى اأع�صاء من الربملان واأع�صاء من الغرفة الأوىل، 
وال�صي��دة رئي�ص��ة جمعية اإقراأ كانت حا�ص��رة، وقدمت هذه 
اللجنة اقرتاح��ات وتو�صيات هامة جدا، نحن على م�صتوى 
وزارة الداخلي��ة، هن��اك عمل من اأجل حتلي��ل ودرا�صة هذه 
التو�صيات والقرتاح��ات، و�صن�صتخرج منها منا�صر وحتى 
ترتيب��ات تنظيمية، اأي مرا�صيم، من اأجل تطبيقها يف امليدان 
و�صن�صتمر على تطبيقها يف امليدان، واأكرث من ذلك، �صرحت 
- رمب��ا - من هذا املن��رب، لهذا املجل�س املوق��ر، على اأن �صنة 

التنمية املحلية، وهذا لي�س كالما  2015 �صرنكز فيها على 
فقط، فقد عملن��ا، بجهود كبرة ومب�صاع��دة كثر من النا�س 
اخلّري��ن، حتى ح�صلنا - بف�صل اهلل - لأول مرة على 100 
ملي��ار دينار جزائ��ري يف برنامج التنمي��ة للبلديات، وقررت 
اأن اأقتط��ف، زيادة على 100 مليار، م��ن �صندوق الت�صامن 
وال�صم��ان واجلماعات املحلية 50 ملي��ارا، ت�صاف اإىل 100 
مليار، معناه 150 مليارا للتنمية املحلية التي �صتعطى وتوزع 
بالتق�صيط على البلديات، من اأج��ل القيام بالتنمية املحلية 
وح��ل م�ص��اكل املواطنني اليومية وهي م�ص��اكل خفيفة ول 
حتت��اج اإىل كثر من الأموال، ثم اأعطين��ا البلديات، ملعظمها 
تقريبا، وه��ي تتمتع الآن مبوارد  ب�صرية كف��وؤة، بالإ�صافة اإىل 
العتمادات املالية وعالوة على تنقل اإطارات وزارة الداخلية 
يوميا تقريبا اإىل البلديات وعلى م�صتوى الوليات؛ وتو�صلنا 
اإىل اأن يكون ت�صير ميزاني��ة البلدية بطرق ع�صرية وحديثة، 
مبعنى اأن كل �صنتيم مقرر ل�صالح البلدية لبد اأن ي�صرف يف 

وجهته ال�صحيحة.
اإذن، م�صاركة املواطنني يف هذه العملية هي م�صاركة فعلية 
و�صتك��ون ذات اأهمية ومكانة وندع��و كل املجال�س املنتخبة 
وطنية كانت اأو حملي��ة مل�صاعدتنا حتى ي�صبح املواطن يتابع 
فع��ال ما يت��م يف بلديته، اإذ م��ن حقه اأن يتاب��ع ويدير اأموره 
و�صوؤونه ومن واج��ب املجل�س البلدي اأن يطلع املواطن على 
�صوؤونه، ب��ل اأكرث من ذلك، هناك م��ادة تقول: »يجب على 
املجل���س ال�صعبي البلدي اأن يعطي ح�صيلة �صنوية ملواطنيه« 
وهذا اأمر عادي، طبيعي يف املجال الدميقراطي، اأنا ل اأعتقد، 
حل��د الآن، اأن جمل�ص��ا بلديا اجتمع �صنوي��ا وجمع مواطنني 
وق��دم ح�صيلة �صنوية، ماذا اأجن��ز يف ظرف �صنة؟ وماذا ينتظر 
من��ه يف ال�صنة املقبلة؟ هذه الأمور اإن �ص��اء اهلل وبف�صل اهلل 
ث��م بف�صلكم جميع��ا واخلّرين �صتطب��ق - اإن �صاء اهلل - يف 
املي��دان، لأننا عل��ى و�صك النتهاء بالن�صب��ة لتاأهيل واإعادة 
العتبار للمرافق العمومية والق�صاء على البروقراطية، واأنتم 
تتابعون عن طريق ال�صحافة، اأننا �صنبداأ يف البطاقة البيومرتية 
- اإن �صاء اهلل - قمنا باإن�صاء مركز وطني خا�س يف الأغواط، 
يتكف��ل بهذه العملية ويبداأ العمل يف جوان، ومبقت�صى هذه 
البطاقة الوطنية البيومرتية، �صنعطي لكل مواطن رقما وطنيا، 
يكتف��ي بهذا الرق��م ول يحتاج اإىل اأي وثيق��ة مهما كانت. 
اآن��ذاك اأو م��ن الآن، �صرنكز على مو�ص��وع اآخر وهو التنمية 
عل��ى م�صتوى البلدية - اإن �ص��اء اهلل - واهلل يوفقنا ويوفقكم 
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خلدمة البالد، و�صكرا.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد وزير الدولة؛ اأ�صاأل 
ال�صي��د عمار طي��ب هل يريد التعقيب عل��ى جواب ال�صيد 

وزير الدولة؟

ال�سيد عمار طيب: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة؛ واأ�صكر 
كذلك ال�صيد معايل وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية.
يف احلقيقة - كما يعلم اجلميع - هناك نق�س يف التكوين 
والتجربة لكثر من املنتخبني، ولهذا نطلب اأن تكون مرافقة 

الإدارة لهوؤلء املنتخبني.
هناك م�صاكل اأخرى مل نتطرق اإليها، مثال توزيع الهياكل 
يف املجال���س ال�صعبية البلدية، كروؤ�صاء اللجان الدائمة مثال، 
يف بع���س املجال�س وخا�صة البلدي��ات ال�صغرى، جتد رئي�س 
البلدي��ة ون��واب الرئي�س واللج��ان الأخ��رى الدائمة، بينما 
هناك جلان فارغة، مع اأنها دائمة وعندها من�صب مايل وعندها 
تعوي�ص��ات، مل��اذا الإدارة ل تنظر يف ه��ذه امل�صاألة؟ هذا هو 

ال�صوؤال و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عمار طيب؛ الكلمة 
جمددا لل�صيد وزير الدولة، للرد على التعقيب.

ال�س��يد وزير الدولة: ن�صيت اأن اأق��ول لكم اإن من اأولوية 
الأولويات كذلك بالن�صبة للتكوين هو املوارد الب�صرية، واأنتم 
تتابعون فقد قمنا بتدريب ومترين كل اإطارات وزارة الداخلية، 
وبداأن��ا بالإطارات ال�صامية للدولة داخل ال��وزارة، بقي لدينا 
فقط روؤ�صاء املجال�س الولئية، يف الأ�صبوع الفائت اأو بالأحرى 
ه��ذا الأ�صبوع، بل التخرج �صيك��ون اليوم، التقوا يف �صطيف 
ملدة اأ�صبوع، هذا بالن�صبة لروؤ�صاء املجال�س الولئية، اأما روؤ�صاء 
البلدي��ات، فكلهم يف 1541 بلدية، �صيتلقون تكوينا، بالن�صبة 
لالأمناء العامني للبلديات، الدوائر، والآن هناك برنامج �صنوي 
لإع��ادة التكوين والر�صكلة داخ��ل البالد وخارج البالد ويف 
القريب، القريب العاجل، �صنبع��ث روؤ�صاء املجال�س الولئية 
وروؤ�ص��اء البلدي��ات اإىل التكوين يف اخل��ارج، ننتظر وفودا من 
الكث��ر من البلدان، مع الأ�ص��ف كان �صيح�صر الأمني العام 
ل��وزارة الداخلية الفرن�صي وجمموع��ة من الإطارات، مبا فيهم 

مدي��ر مدر�صته��م العليا لالإدارة )ENA( لكنه��م تاأخروا قليال 
ب�صب��ب ما وقع عندهم، وكذلك كث��ر من البلدان الأوروبية، 
من اأج��ل توقيع ه��ذه التفاقيات ونبداأ يف تب��ادل التجارب 
واخل��ربات بالن�صبة لإط��ارات وزارة الداخلية، ب��دءا بالولة 
وروؤ�ص��اء املجال�س روؤ�ص��اء البلديات والتواأم��ة بيننا، كل هذه 
الأم��ور �صن�صتفيد منها كث��را؛ وكذلك بالن�صب��ة للمدار�س 
العلي��ا، �صناأتي باإطارات من املدر�ص��ة العليا لالإدارة الفرن�صية 
وغر الفرن�صية، لإعطاء درو�س وحما�صرات بالن�صبة لإطاراتنا.
عل��ى العموم، نعترب تكوي��ن املوارد الب�صري��ة ور�صكلتها 
با�صتم��رار كاأولوية الأولويات، لأننا يف اعتقادنا ل ميكن على 

الإطالق اأن يبنى اأي اإ�صالح اإل بالرجل.
عندما اأقول الرجل معناه الرجل واملراأة والكل يقع على 

عاتق الكفاءات واملقدرات اإن �صاء اهلل.
�صحي��ح اأن بع���س البلدي��ات عاجزة حتى ع��ن ت�صير 
ميزانيته��ا، ولذل��ك كان��ت ه��ذه التكوينات مفي��دة جدا 
ول اأق��ول و�صلن��ا اإىل الكمال، اإمنا نح��ن يف البداية ونطلب 

م�صاعدتكم وت�صامنكم، �صكرا.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا؛ نوا�ص��ل دائما مع قطاع 
الداخلية واجلماع��ات املحلية والكلمة لل�صيد جمال قيقان، 

نيابة عن زميله ال�صيد عبا�س بوعمامة، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد جمال قيقان )نيابة عن ال�سيد عبا�ص بوعمامة(:
ب�صم اهلل الرحم�ن الرحي��م وال�صالة وال�صالم على نبيه 

الكرمي.
ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

ال�صيدة وال�صادة معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�ص��وؤال الذي اأت�صرف بتقدميه، نياب��ة عن زميلي عبا�س 
بوعمامة ممثل ولية اإليزي، موجه اإىل معايل وزير الدولة، وزير 

الداخلية واجلماعات املحلية، هذا ن�صه:
معايل الوزير،

اأم��ام  ما نعي�ص��ه من ظاهرة الهجرة غ��ر ال�صرعية وتزايد 
ع��دد املهاجري��ن غر ال�صرعي��ني، ب�صبب تده��ور الأو�صاع 
الأمنية وتردي الظ��روف املعي�صية ل��دول ال�صاحل، خا�صة 
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م��ايل والنيج��ر، ون��زوح الأفارق��ة الوافدين من ليبي��ا، كلها 
عوامل وجدت من اجلزائ��ر اأر�صية خ�صبة ل�صتقرار هوؤلء، 
وم��ا يرتتب عنها من ظواهر �صلبية وخط��رة، اأ�صبح املواطن 
ي�صتك��ي م��ن الطقو�س واملمار�ص��ات الدنيئة مث��ل الدعارة 
وتف�صي الأمرا�س املعدية والن�صب والحتيال والعتداءات 
عل��ى املواطنني، ناهي��ك عن الظواهر ال�صلبي��ة امل�صينة التي 
ت�صهدها املدن اجلزائرية، من خالل احتالل هوؤلء ال�صاحات 
والأماكن العمومية التي �صوه��ت �صورة املدن وعلى راأ�صها 

عا�صمة البالد، اجلزائر.
ال�صوؤال املطروح معايل الوزير،

1 -  ماهي الإجراءات ال�صتعجالية املتخذة من طرف 
وزارة الداخلي��ة، ب�ص��اأن ه��وؤلء املهاجرين غ��ر ال�صرعيني، 
يف ظ��ل تعلي��ق القان��ون رق��م 08/11 الذي ينظ��م حركة 

الأجانب وتنقلهم واإقامتهم؟
وثبوت  هوؤلء  اأعداد  اإح�صائيات حول  هناك  ه��ل   - 2

هويتهم ودولهم؟
3 - ماه��ي الحتياط��ات املتخذة، من اأجل عدم نقل 

مر�س اإيبول القاتل الذي ظهر موؤخرا يف مايل؟
تقبل��وا مني - مع��ايل الوزير - اأ�صمى  عب��ارات التقدير 

والحرتام و�صكرا.

ال�س��يد رئي���ص اجلل�س��ة: �صك��را لل�صيد جم��ال قيقان؛ 
الكلم��ة الآن لل�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات 

املحلية، للرد على ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:
ال�صالم عليكم مرة ثالثة، ورابعة وخام�صة وعا�صرة.

�ص��اأرد، لك��ن اأعتق��د واأرجو م��ن اهلل اأن يقتن��ع ال�صائل 
الأ�صلي مبا �صاأرد ب��ه، لأنه رمبا هذه قاعدة جديدة اأن يتغيب 

طارح ال�صوؤال واأنا قانوين واأعرف القانون كما ينبغي..

ال�سيد عبا�ص بوعمامة: اأنا ل�صت متغيبا معايل الوزير، اأنا 
هنا وعندي �صوؤالن: �صوؤال �صيطرح على ال�صيد وزير النقل 

و�صوؤال على ال�صيد وزير الداخلية.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:
من حقك اأن تطرح �صوؤالني؟

ال�س��يد عبا���ص بوعمامة: ه��ذا يرجع للنظ��ام الداخلي 
للمجل�س.

ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية:
املهم، مادمت اأنت حا�صرا هنا فاحلل.. 

ه��ذه الق�صية لبد اأن ننظ��ر اإليها كجزائري��ني، بتقاليدنا 
وعاداتنا، ننظر اإليها مبنظور اإن�صاين ومنظور اأخالقي.

اأنت��م تعرفون باأن هن��اك اأ�صباب وظروف��ا، جعلت هوؤلء 
املهاجرين ي�صطرون ا�صطرارا غر باغني،  للجوء اإىل اجلزائر، 
مل��ا تعرفه بلدانهم - واأنتم تتابعون هذا بالتف�صيل - من عدم 
الأم��ن وعدم ال�صتقرار وم��ن دون الدخول يف التفا�صيل؛ 
ولذل��ك مل يكن له��م الختي��ار للدخ��ول اإىل اجلزائر، اإمنا 
ا�صطروا اإىل ذلك ا�صط��رارا باأنف�صهم اأو بعائالتهم، واجلزائر 
باعتب��ار ه��وؤلء جران��ا مل تك��ن با�صتطاعته��ا، ل مبقت�صى 
التقالي��د والعادات ول كرم ال�صياف��ة األ ي�صتقبل اجلزائري 
ال�صي��ف، وخا�صة �صيف��ا من هذا الن��وع واأن يقوم برف�صه؛ 
ولذلك اأخذت امل�صاأل��ة اأول يف جمملها وجوهرها على اأنها 
م�صاأل��ة اإن�صاني��ة واأخالقية  وثانيا اأنها تتما�ص��ى مع التفاقية 
الدولي��ة حلقوق الإن�صان اأو بالأحرى التفاقيات - باجلمع - 
الدولية حلقوق الإن�صان، ل �صيما التفاقية املتعلقة بحق جلوء 
املهاجرين وال�صلطات العمومية؛ انطالقا من هذا املنظور، مل 
تنظ��ر اإىل هذه امل�صاألة مبنظ��ور املتابعة اأو تطبيق قانون الهجرة 
ال��ذي اأ�صرت اإلي��ه؛ وعليه، فالدولة قام��ت باحت�صان - اإن 
�صح التعبر - هوؤلء املهاجرين والتكفل بهم وقامت كذلك 
باحلفاظ و�ص��ون كرامتهم اإىل اأن ياأتي اليوم - اإن �صاء اهلل - 
ال��ذي يرجعون فيه اإىل بلدانهم، لك��ن الآن هم يف ا�صطرار 
وه��م يف حاج��ة، هاربني مما يج��ري يف بلدانه��م من قالقل 

وم�صاكل واأنتم تتابعون اأكرث مني ما يقع يف هذه البدان.
فيم��ا يتعل��ق ببع���س امل�صائ��ل، بالن�صب��ة حلكوم��ة 
النيج��ر - كم��ا تابعتم - طالب��ت احلكومة ب�صف��ة ر�صمية 
وباإحل��اح، ثالث م��رات، واأنتم تابعتم وزي��ر الداخلية الذي 
ج��اء اإىل اجلزائر و�صرح بذلك علني��ة وب�صوت عال، وطلب 
م��ن احلكومة اجلزائرية والتم�س منها اإع��ادة النيجريني اإىل 
بلده��م، طبعا احلكومة ا�صتجابت له��ذا الطلب وقمنا بجمع 
ه��وؤلء املهاجرين يف مراك��ز، على م�صت��وى الوليات التي 
يتواجدون فيه��ا، اإىل حني اإر�صاله��م بو�صائل حتافظ وت�صون 
كرامتهم اإىل مترنا�صت ونقلناهم اإىل بلدهم، يف ظروف كذلك 
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جد ح�صنة، مرفوقني بنف�صانيني وباأطباء.
اإىل حد ال�صاعة مت ترحيل عدد كبر، وقمنا بع�صر رحالت 
اإىل حد الآن وهناك رحلة مقررة  يف نهاية ال�صهر، حتى ننتهي 
من اإعادة هوؤلء النا�س، ولكن يف كنف الكرامة والإن�صانية.
هناك رحلة �صتكون يف نهاية هذا ال�صهر وت�صتمر الرحالت 
اإىل اأن ننته��ي من ترحيل جميع الإخ��وة املهاجرين، واأوؤكد 
اأنهم ُرحلوا يف ظروف اأخوي��ة، باحرتام تام وكرامتهم كانت 
م�صون��ة ومب�صاعدة اجلزائر م�صاعدة كبرة جدا اإىل اأن و�صلوا 

اإىل اأماكن اإقامتهم؛ و - كما قلت - الرحالت �صت�صتمر.
فيما يتعلق ببقية املهاجرين املوجودين، هناك مراكز على 
م�صتوى الولي��ات التي يتواجد فيها هوؤلء املهاجرون، هذه 
املراك��ز فيه��ا كل الو�صائل وكل ما يلزم م��ن و�صائل �صحية 
وتغذي��ة وكذا.. العدد الكبر لهوؤلء املهاجرين موجود طبعا 
يف ولي��ات اجلنوب، وعلى راأ�صها ولية مترنا�صت، فيها اأكرث 
م��ن 10.000 والباق��ي منت�ص��ر يف وهران وك��ذا وكذا.. يف 
اآخر املطاف اأعتق��د اأن جمموع املهاجرين بجن�صياتهم، التي 

تتعدى 10 جن�صيات ل يتعدى 25.000.
اجلزائ��ر متكفلة بهم يف مراكز وتتابعهم، لكن مع الأ�صف 
ال�صديد رمب��ا نظرا لظروفهم ولأ�صباب م��ا، رغم ما وفرنا لهم 
يف ه��ذه املراك��ز التي حتتوي على جميع الظ��روف ال�صحية 
والتغذية واملتابعة وكذلك كثر من الأمور، فالبع�س فروا من 
ه��ذه املراكز ويحبذون اأن يلج��اأوا اإىل ال�صارع، حاولنا معهم 
عدة مرات لإقناعهم ولكن ل ميكننا اأن نلزمهم بذلك ون�صع 

�صرطيا يحر�صهم يف هذه املراكز.
الإخ��وة ال�صوريون اأغلبهم لهم م�صاكن حمرتمة اأو اأجروا 
م�صاكن حمرتم��ة وي�صكنونها، والقليل منهم من هم يف هذه 
املراك��ز، يعني خال�ص��ة القول - �صيدي الك��رمي - اأن هذه 
امل�صاألة هي اأول ق�صية اإن�صانية واأخالقية وتتما�صى مع عادات 
وتقاليد اجلزائر وتتما�صى كذلك مع التفاقات الدولية، فيما 
يتعلق بحق��وق الإن�صان، ل�صيما التفاقي��ة املتعلقة بحقوق 
الالجئ��ني، ونظرن��ا اإليه��ا كم�صاألة اإن�صانية قب��ل كل �صيء، 
انطالقا م��ن تقاليدنا واأعرافن��ا بالن�صبة لل�صع��ب اجلزائري، 
فنح��ن كذلك عوملن��ا يف وقت ما هذه املعامل��ة اإبان الثورة 
التحريرية؛ فكثر من املواطنني واملواطنات هاجروا اإىل كثر 

من البلدان املجاورة وكانت هكذا املعاملة.
ل ن�صتطيع اأن نعترب ه��ذه امل�صاألة م�صاألة تخ�صع للمتابعة 
اأو تطبي��ق القانون ال��ذي اأ�صرت اإليه، واإن �ص��اء اهلل نتمنى 

اأن يرج��ع الأم��ن وال�صتقرار اإىل هذه البل��دان التي تعرف 
ا�صطرابات وقالقل، وبال�صرورة �صيعودون من تلقاء اأنف�صهم 
اإىل بلدانه��م، ولكن نحن من تقاليدنا وعاداتنا اأننا ن�صر هذه 
الأم��ور ونعتربه��ا م�صاأل��ة اإن�صانية واأخالقية قب��ل كل �صيء 

واألف �صكر.

ال�س��يد رئي���ص اجلل�س��ة: �صك��را لل�صيد وزي��ر الدولة؛ 
اإ�صمح��وا يل اأن اأو�ص��ح اأم��را، بخ�صو���س بع���س الأ�صئلة 
ال�صفوية التي تف�صل به��ا اأع�صاء جمل�س الأمة، والتي يعود 
تاريخه��ا يف بع�س الأحيان اإىل ال�صن��ة املا�صية، ومل يتمكن 
بع���س اأع�ص��اء  احلكومة م��ن الإجابة عليه��ا يف حينها ويف 
وقته��ا، ب�صبب التزامات قاهرة وتع��ذر ح�صورهم يف جمل�س 
الأمة لل��رد عليها، لهذا اأ�صبح هن��اك تراكم لبع�س الأ�صئلة 
ال�صفوية، فيتم اللجوء للنياب��ة يف طرحها وذلك لتمرير اأكرب 

عدد ممكن من الأ�صئلة  و�صكرا على التفهم.
�صك��را لل�صي��د وزير الدولة م��رة اأخرى، واأ�ص��األ ال�صيد 

جمال قيقان هل لديه تعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟

ال�سيد جمال قيقان: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة؛ ن�صكر 
ال�صيد وزير الدولة، وزي��ر الداخلية واجلماعات املحلية على 
رده ع��ن �ص��وؤال زميلي، وفعال كما و�ص��ح فاجلزائر دائما مع 
مب��داإ التكافل والت�صامن والعمل الإن�صاين واجلزائر رحيمة 
بجرانها، لكن �صاحب ال�ص��وؤال، الزميل، كان قال: بودي 
اأن حت��دد له��وؤلء املهاجرين مناط��ق اإي��واء جماعية، حتى 
ي�صه��ل التكفل به��م ب�صورة جيدة، �صواء م��ن ناحية توزيع 
الإعانات اأو الغ��ذاء اأو العناية ال�صحية، والنت�صار هذا فعال 
رهيب، اإذ و�صلوا حتى للمدا�صر والقرى والأرياف؛ واملظاهر 
الت��ي تنجم عن الأعداد الهائل��ة توؤثر �صلبا على مدننا وعلى 

اجلزائر ب�صفة عامة.
�صكرا مرة ثانية لل�صيد الوزير، بارك اهلل فيك.

ال�س��يد رئي���ص اجلل�س��ة: �صك��را لل�صيد جم��ال قيقان؛ 
الكلمة لل�صيد وزير الدولة للرد على التعقيب.

ال�سيد وزير الدولة: �صكرا؛ اأنا قلت اإن هناك مراكز على 
م�صتوى الوليات وفيها الكثر من النا�س الآن، لكن بع�س 
الفئ��ات ل تريد البقاء يف ه��ذه املراكز، حاولنا معهم بجميع 
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الإمكاني��ات لإقناعهم اأن يف هذه املراكز �صُيتكفل باأطفالهم 
وجهزنا حتى امل�صحات، املمر�صني، الأطباء، احلماية املدنية 
ووفرنا لهم جميع الإمكانيات، �صاهدمت يف التلفزة ما جهزناه 
يف مراك��ز مترنا�صت مما ل يتوفر علي��ه ل منزيل ول منزلك! 
لك��ن ل ن�صتطي��ع، مبقت�صى الإن�صاني��ة، اأننا نرغ��م فردا اأن 
يبق��ى حتت القوة يف ه��ذه املراكز! �صحيح اإنن��ا نرى �صورا 
م�صوهة اأم��ام امل�صاجد، بع�س الن�ص��اء يف ال�صوارع للت�صّول 
وك��ذا وكذا، ولكن هذا �صيك��ون - اإن �صاء اهلل - موؤقتا اإىل 
حني تعرف هذه البلدان ال�صلم اأو تعود لالأمن وال�صتقرار، 
اآن��ذاك - اإن �ص��اء اهلل - �صيكون اأمر اآخ��ر، ولكن ل بد اأن 
نتحم��ل لأن ق�صية الإن�صانية قبل كل �صيء، ت�صور لو نطبق 
القان��ون الذي تتكلم عنه مثال ام��راأة تت�صول باأبنائها نقب�س 
عليه��ا وناأخذه��ا اإىل ال�صج��ن، العقوبة م��ن 6 اأ�صهر اإىل 3 
�صنوات!! ولك��ن �صعب اأن ننظر له��ذه امل�صاألة من منظور 
القان��ون واملتابعة، ننظ��ر اإليها نظرة اإن�صاني��ة، نظرة اأخالقية، 
اإىل اأن يرج��ع اهلل �صبحانه وتعاىل الأمن وال�صتقرار اإىل هذه 

البلدان وال�صالم عليكم.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا؛ منر الآن اإىل قطاع النقل 
والكلم��ة لل�صيد �صالح دراجي،  فليتف�صل ب�صوؤاله ال�صفوي 

م�صكورا.

ال�س��يد �س��الح دراج��ي: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد، خر النبيني واملر�صلني 

ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،

ال�صيدات، ال�صادة الوزراء املحرتمون،
اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم، ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
طبق��ا لأحكام امل��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 
و71 م��ن القانون الع�صوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 8 مار�س 
�صن��ة 1999، الذي يحدد تنظي��م املجل�س ال�صعبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 
وبني احلكوم��ة، ي�صرفني - ال�صيد وزير النقل املحرتم -  اأن 

اأطرح على �صيادتكم ن�س ال�صوؤال ال�صفوي الآتي:
�صيدي الوزير،

لالأ�ص��ف ال�صديد لقد تفاجاأنا باإع��الن يوم 12 دي�صمرب 

2014 ع��ن حجز طائرة تابع��ة لأ�صطولنا اجلوي »اخلطوط 
اجلوي��ة اجلزائرية« م��ن نوع »بوينغ 737« الت��ي كانت تنظم 
رحل��ة )AH 63-20( عل��ى م�صتوى مط��ار بروك�ص��ل بقرار من 
.)KAIR BV( العدالة البلجيكية، عقب نزاع مع ال�صركة الهولندية
للذك��ر، ح�ص��ب املعلومات الت��ي تلقيناها ع��رب و�صائل 
الإع��الم، النزاع القائم ب��ني �صركتنا وال�صرك��ة الهولندية، 
يتمثل يف عقد بيع طائرات جزائرية خارج اخلدمة، موقع بني 

الطرفني بتاريخ 6 جويلية 2008 ورمبا قبل ذلك.
يف 17 مار�س 2011 با�صرت ال�صركة الهولندية اإجراءات 
حتكيم ل��دى املحكمة للتحكيم التي اأ�ص��درت بتاريخ 31 

مار�س 2014 قرارا �صد اخلطوط اجلوية اجلزائرية.
�صراح��ة، احلدث م��وؤمل جدا لكل املواطن��ني الغيورين 
عل��ى ه��ذا الوطن، علم��ا اأن ه��ذه ال�صرك��ة ذات ال�صيادة 

الوطنية، مدعمة ب�صكل كبر من طرف اخلزينة العمومية.
�صيدي الوزير،

1 - اأين كان قطاعكم منذ 2008 وباخل�صو�س م�صوؤول 
اخلطوط اجلوية اجلزائري��ة، املحامي، امل�صت�صارون القانونيون، 

حتى حتجز �صيادتنا الوطنية؟
2 - األ يج��ب - �صي��دي الوزي��ر -  حما�صبة ومعاقبة 
ف��ورا كل من وراء ه��ذا احلدث الأليم عم��دا والذي يعود 
- ح�ص��ب ظن��ي - اإىل �صوء الت�صير له��ذا امللف، بل اأقول 
الالت�صي��ر يف بع���س الأحي��ان وب�صورة خا�ص��ة للموؤ�ص�صة 

ب�صورة عامة؟
اأن ت�صقط بع�س  اأنه لبد  ال��راأي  األ ت�صاطرونن��ي   - 3

الروؤو�س واأن تلقن الدرو�س من هذه احلادثة؟
لكم مني، �صيدي الوزير، كامل المتنان و�صكرا.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د �صالح دراجي؛ 
الكلمة الآن لل�صيد وزير النقل، فليتف�صل للرد م�صكورا.

ال�سيد وزير النقل: ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على ر�صول اهلل.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

اأخوات��ي الف�صلي��ات، اإخ��واين الأفا�ص��ل، اأع�صاء هذا 
املجل�س املوقر،

الأخت الفا�صلة، الإخوة الأفا�صل، اأع�صاء احلكومة،
اأيها احل�صور الكرمي، ال�صالم عليكم.
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بداية، اأ�صكر �صكرا جزيال الأخ �صالح على هذا ال�صوؤال 
الوجيه، ال�ص��وؤال احليوي الذي يدخل فعال يف اإطار اهتمام 
وزارة النقل اليوم واهتمام احلكومة واهتمام الدولة اجلزائرية.
اأول، هذا ال�صوؤال يتحدث عن اإ�صكالية وقعت يف اخلارج 
للخطوط اجلوية اجلزائرية، يدخ��ل اليوم كطرف، كجزء من 
مل��ف كبر، �صام��ل، ويتابع هذا امللف الي��وم كل ما يخ�س 
النقل اجل��وي ب�صكل ع��ام؛ وملا نقول النق��ل اجلوي يعني 
الهي��اكل، املوؤ�ص�ص��ات، ال�صركات، املتعامل��ون وعالقة هاته 
ال�صركات وتعاملنا مع اخلارج؛ وكذلك ملا تطرح ق�صايا بهذا 

احلجم اأو بهاته ال�صيغة ي�صتلزم البحث يف كيفية معاجلتها.
اإذن هذا ال�ص��وؤال هو - كما قلت - جزء يف اإطار املعاجلة 
ال�صامل��ة، الكامل��ة لكل ما ه��و نقل ج��وي يف اجلزائر، من 
جهة ا�صتدراك ما ميك��ن ا�صتدراكه، ومن جهة اأخرى تاأهيل 
اخلدم��ات والتعام��ل يف املجال اجل��وي ومن جه��ة اأخرى 
كذل��ك تطوير ه��ذا الف�صاء ليواك��ب التح��ولت الوطنية 
وحت��ولت اجلزائر وعالقاته��ا اخلارجية التي هي اليوم 
- واحلمد هلل - تتطور ب�صكل جيد واإيجابي جدا؛ ونرى هذا 
من خالل زيارات الوف��ود املتدفقة على اجلزائر اليوم والتي 
تك�صب ريادة قوية وكبرة يف املنطقة واحلمد هلل رب العاملني.
اإذن ملعاجل��ة هات��ه الإ�صكالي��ة، اأول قام��ت وزارة النقل 
باإع��داد تقري��ر �صام��ل، كايف، لع��الج كل ما يخ���س اليوم 
النقل اجلوي من حيث النقائ�س من خالل - اأول - عملية 
التدقي��ق )Audite( الت��ي قامت بها املفت�صي��ة العامة لوزارة 
النق��ل، بال�صتعان��ة بخ��رباء ونا�س عندهم خ��ربة كبرة يف 
املج��ال، من خ��الل التدقيق يف كل احلاجي��ات والنقائ�س 
ومتطلب��ات النقل اجلوي، ومت اإعداد مل��ف كبر، هام جدا، 
والي��وم هو على م�صت��وى احلكومة و�صيربم��ج - اإن �صاء اهلل - 
قريب��ا، يف اإط��ار جمل���س وزاري م�ص��رتك ث��م اإىل احلكومة، 
لأن ب��ه عدة مقرتحات، هامة ج��دا، ل تخ�س فقط اخلطوط 
اجلوية اجلزائري��ة واإمنا تخ�س النقل اجل��وي ب�صكل عام، يف 
اإط��ار ا�صتدراك النقائ�س لإعطاء بع��د اأهم واأح�صن واأف�صل 
للبع��د الوقائي والأمن��ي يف املجال اجل��وي ويف اإطار تطوير 
وترقي��ة اخلدمات وكذلك يف امل�صتقب��ل - اإن �صاء اهلل - يف 
اإطار درا�صة ومعاجلة امللفات داخليا اأو خارجيا وفق ال�صوابط 
القانونية ووفق التداب��ر ال�صتباقية، اأحيانا، حتى نعالج كل  

ملفاتنا معاجلة جادة وفعالة، هذا ال�صيء الأول.
ال�صيء الثاين - بطبيعة احلال - كذلك لنن�صى اأن جزءا 

م��ن هذا املو�صوع الذي تف�صلتم به �صيكون - اإن �صاء اهلل - 
حمل نقا�صكم - اإن �صاء اهلل - يف الربملان هنا، لأن ملف النقل 
اجل��وي ب�صكل عام اأو الطران املدين، مت مناق�صته اأو درا�صته 
على م�صتوى جلنة النقل باملجل�س ال�صعبي الوطني، و�صوف 
يت��م مناق�صته على م�صتوى اجلل�صات  يف الغرفة الأوىل - اإن 
�ص��اء اهلل - لياأتيكم بعدها، لأن ه��ذا امللف هام جدا، وهذا 
القانون ج��اء من اأجل ال�صت��دراك والتاأهي��ل وا�صت�صراف 
النقل اجل��وي، ليواكب تطورات منو اجلزائ��ر وتنمية الوطن، 
هذا فيما يخ�س اجلانب الثاين، اأما ملا نرجع لالإ�صكالية التي 
طرحها الأخ �صالح، امل�ص��كل هذا يف احلقيقة يعود اإىل �صنة 
2001، امل�صكلة التي طرحتها اليوم، حادثة بروك�صل يعود 
املل��ف اإىل �صن��ة 2001، خاللها مت تقيي��م اأ�صطول اخلطوط 
اجلوي��ة اجلزائرية وبعد التقييم اتخذ قرار ب�صرورة اإخراج 27 
طائرة من اخلطوط اجلوية اجلزائرية، يف اإطار ال�صالمة والأمن 
للنقل اجلوي، مل تعد �صاحلة اأو موؤهلة، هذا يف �صنة 2001.

يف �صنة 2008، بعد عدة اإج��راءت مت التو�صل اإىل اإبرام 
 )KR BV( عقد ما بني اخلطوط اجلوية اجلزائرية وال�صركة الهولندية
مقداره 13 مليون دولر، يف اإطار التخل�س من جزء من هذا 
الأ�صطول، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، العقد جاء ن�صه 
كالت��ايل: »هاته ال�صرك��ة تاأخذ ما تبقى من ه��ذا الأ�صطول 
وباملقابل تدفع 13 ملي��ون دولر للخطوط اجلوية اجلزائرية«، 
هذا يف �صنة 2008، وين�س العقد كذلك - اأي من بنوده  - 
يف حال��ة تاأخر هاته ال�صركة الهولندي��ة يف دفع امل�صتحقات، 
يرتت��ب عليها دفع 1 ٪ �صهريا كغرام��ة عن التاأخر« وم�صت 
الأيام واأ�صاب ال�صركة الهولندية م�صاكل مالية، نتجت عنها 
�صعوبات مالي��ة، فلم ت�صتطع دفع اإل مليونني من 13 مليونا، 
وعليه اأعذرتها �صرك��ة اخلطوط اجلوية ب�صرورة اإكمال املبلغ، 
فلم ت�صتطع هاته ال�صركة اإكمال املبلغ ودفعت مليونني فقط، 
ث��م يف اإط��ار املفاو�صات، نح��ن نتكلم عن �صن��ة 2008 اإىل 
�صن��ة 2009، قلت يف اإطار املفاو�صات مت اإعطاء وقت اإ�صايف 
لل�صركة الهولندية لت�صديد م�صتحقات 13 مليون دولر، فلم 
ت�صتط��ع، وعندها اأي يف 2009 مت ف�ص��خ العقد املربم ما بني 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية وال�صركة الهولندية، هذا يف 2009، 
فلم��ا ف�صخ العق��د دخل الطرف��ان يف نزاع فالط��رف الأول 
يقول اأ�صرتجع اأموايل والط��رف الثاين وهي اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية تقول اإنها اأبرمت عقدا مع طرف عليه دفع غرامة ب� 
العقد،  تاأخر عن الدفع، مما ت�صبب يف ف�صخ  1 ٪ �صهريا، ثم 
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فلي�س م��ن ال�صهولة اأن ترتك امل�صحق��ات؛ فاخلطوط اجلوية 
اجلزائرية طلبت م�صتحق��ات من ال�صركة الهولندية وهذا يف 

.2011 اإىل  توا�صلت  والعملية   2009
يف 2011 مل يف��ك الن��زاع من خ��الل املفاو�صات، ومت 
اللجوء اإىل التحكيم ال��دويل فيما يخ�س هاته الق�صية، فلما 
مت تق��رر - بطبيع��ة احلال - جزء على عات��ق اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية وجزء على عاتق هذه ال�صركة الهولندية.
ال�صرك��ة الهولندي��ة قيل لها من حق��ك اأن ت�صرتجعي، 
وللخطوط اجلوية اجلزائرية كذلك اأن تاأخذ م�صتحقات ال�صرر 
الناجت ع��ن عدم امتثال ال�صركة الهولندي��ة اإىل دفع احلقوق 
اأو الت�صب��ب يف ال�صرر الذي اأ�ص��اب �صركة اخلطوط اجلوية 
اجلزائري��ة؛ وبقي امللف عالقا لأن اخلط��وط اجلوية اجلزائرية 
رف�ص��ت هذا القرار وقدمت طعن��ا، ا�صتمرت احلالة اإىل �صنة 
2014، ثم يف فرتة وجيزة، قبيل املداولة حول طعن اخلطوط 
اجلوي��ة اجلزائرية يف املحكمة، جلاأت ال�صرك��ة الهولندية اإىل 
احلادث��ة املاأ�صاة بالن�صبة لنا، وحج��زت الطائرة يف بروك�صل، 

هذه هي  الوقائع.
فور و�صول اخلرب اإلينا، اأول اجتمعنا مع املعنيني، اخلرباء، 
مديرة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، وممثلني عن وزارة اخلارجية، 
لأن امل�صاأل��ة يف اخل��ارج، بات�ص��ال مع �صفرن��ا باخلارج، مع 
م�صالح الوزير الأول، حتى نقوم اأول برفع احلجز الفوري عن 
الطائرة، هذه كانت اأولوي��ة اأولوياتنا، وبطبيعة احلال �صاهمنا 
بكل قوة وب��كل ما كان لدينا يف اإطار الإجراءات بيننا وبني 
وزارة اخلارجي��ة ورفعنا احلجز، وعادت الطائرة ب�صرعة مقارنة 
مبا كان مبيتا لالأمر، ث��م بطبيعة احلال ملا جاءت الطائرة اأمرنا 
ك��وزارة، اأن تتكفل �صركة اخلطوط اجلوي��ة اجلزائرية ب�صكل 
اأكرث جدية واأكرث �صرامة واأكرث تاأطر بهذا امللف، لأن امللف 

مل ينته.
ثاني��ا، اأعطين��ا كذل��ك اأمرا للخط��وط اجلوي��ة اجلزائرية 

ب�صرورة املطالبة بحقوقها، لأن حقوقها عند اخل�صم.
ثالث��ا، اأمرنا مدي��رة اخلطوط اجلوية اجلزائري��ة باتخاذ كل 
الإج��راءات ال�صارمة يف حق من تهاون��وا اأو ت�صببوا يف هذا 
امللف، واإقالة اأطراف اأو م�صوؤولني يف الق�صية؛ والق�صية الآن 
لزالت حم��ل متابعة من خالل املفت�صي��ة العامة للنقل يف 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية.
ه��ذا اجلزء دليل على العمل الذي �صنقوم به - كما قلت - 
يف امل�صتقب��ل، من خالل امللف الكبر ال��ذي قدمناه يعني 

)Audite( للوزي��ر الأول ومن خ��الل م�صروع النقل اجل�وي 

وم��ن خالل تع�املنا م�ع اخل���ارج، وبالت�ايل ف�البد - وهذا 
موج��ود يف كل القطاع��ات - اأن نق��وي التاأط��ر الب�ص��ري 
ونقوي الخت�صا�س ونعم��ل دائما يف اإطار البعد ال�صتباقي 
لالأحداث، حتى ل تتجاوزنا الأحداث، وهذا هو اليوم حمل 
اهتمامنا وحمل اهتمام احلكومة والدولة اجلزائرية، وبارك اهلل 

فيك على هاته الفر�صة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد  
�صالح دراجي هل يريد التعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟

ال�سيد �سالح دراجي:  �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة.
اأول وقب��ل كل �صيء اأود اأن اأ�صك��ر ال�صيد وزير النقل، 
عمار غ��ول، على ه��ذه التو�صيحات، والتي رمب��ا �صتطمئن 
املواط��ن اجلزائ��ري، لأنها ق�صي��ة �صيادة، واأنا نوع��ا ما مقتنع 
بالإجابة التي قدمها ال�صي��د الوزير، ومن دون �صك اأنه منذ 
و�ص��ول ال�صيد الوزي��ر اإىل هذا القطاع لحظن��ا - نوعا ما - 
حركة اإيجابية لبع���س الن�صاطات والقرارات التي اتخذت، 
وخا�ص��ة يف جم��ال النقل البح��ري وهذا بع��د اقرتاحاتنا، 
وكنت قد طرحت �صوؤال �صفوي��ا يف الأ�صهر الفارطة يف هذا 
ال�صاأن، علم��ا اأن هاته الإجراءات تقّل��ل من ال�صغط الذي 
يعي�ص��ه اجلزائري، وخا�ص��ة يف العا�صمة، اأن��ا اأثمن هذا وما 
�صاهدن��اه عرب قنواتنا التلفزيونية من اإجراءات اتخذتها وزارة 
النق��ل، وهذا �صيء جميل ج��دا، واإن �صاء اهلل �صرنى ذلك 
اأي�صا يف اخلطوط اجلوية اجلزائرية، هذا اأول وقبل كل �صيء، 

نحن حني نرى �صيئا اآخر  نقول لبد من اإعادة النظر فيه.
 �صراح��ة اأنا مل اأطرح ال�صوؤال حت��ى اأطرح �صوؤال هكذا 
وفق��ط، بل طرحته لأننا نعلم جميعا اأن ن�صيد ق�صما مكتوب 
بال��دم، ن�صيدن��ا الوطني مكت��وب بالدم، واخلط��وط اجلوية 
اجلزائرية مكتوبة بالأحمر، نف�س ال�صيء بالدم، دم ال�صهداء، 
مل اأ�صتط��ع األ اأطرح ه��ذا ال�صوؤال وهذا يع��ود اإىل ال�صيادة 
الوطني��ة، كما نق��ول بالعامية »هذه حرم��ة اجلزائر« وحرمتنا 
خ��ط اأحمر، ل اأحد ميلك احل��ق اأو ي�صتطيع التعدي عليها، 
حتى لو كان ي�صتطيع، فلن ي�صتطيع! وال�صيء الذي نتاأ�صف 
عليه حني نرى ال�صحافة، املحامي قال اإن هذه ق�صية جتارية، 
نع��م هي ق�صية جتارية لو مل حتتجز الطائرة! يبدو يل اأن هناك 
نوعا من التماطل وع��دم ا�صتعمال اجلدية مع هوؤلء، الذي 
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دمه جزائري لديه الغرة، ل يجب اأن يحدث هذا؛ واإن �صاء 
اهلل �صيك��ون مبثاب��ة در�س ونتمنى كل النج��اح لهذا القطاع 
لأنه قطاع ح�صا�س، فالت�صال اجلوي اأو الربي اأو البحري هو 
العمود الفقري لبلد حم��رتم، اإذا توقف هذا القطاع، الدولة 

تتوقف، ودولتنا ل تتوقف! �صكرا وال�صالم عليكم.

ال�س��يد رئي���ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د �صالح دراجي؛ 
الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�س��يد الوزير: اأحيي الأخ �صالح عل��ى هذا التعقيب، 
وبارك اهلل في��ك واإن �صاء اهلل �صنكون يف املوعد ونكون عند 

عهدنا، بارك اهلل فيكم.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صك��را؛ نبقى مع قط��اع النقل 
والكلم��ة لل�صيد عبا�س بوعمام��ة، فليتف�صل بط��رح �صوؤاله 

ال�صفوي م�صكورا.

ال�س��يد عبا�ص بوعمامة: �صكرا لل�صي��د رئي�س اجلل�صة؛ 
ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة،
ال�صيد معايل وزير النقل،

ال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
معايل الوزير،

اإن بع�س امل�صافرين يعان��ون من بع�س الرحالت اجلوية، 
لعدم احرتام مواعي��د الإقالع والو�صول، خا�صة املتوجهني 
اإىل اأق�ص��ى اجلن��وب وكذا التنقل ليال م��ن واإىل العا�صمة، 
بحي��ث يت��م الو�صول اإليه��ا عل��ى ال�صاعة الثالث��ة �صباحا 
والرك��وب عل��ى الواح��دة ليال، ناهي��ك عن اإلغ��اء بع�س 
الرح��الت ويبقى امل�صافرون يف املط��ارات ول يجدون حتى 
م��ن يتكفل بهم، �ص��ف اإىل ذلك نق���س الرحالت اجلوية 
للجن��وب، خا�صة اأن النق��ل عرب احلاف��الت اأ�صبح ي�صكل 
م�ص��كال كبرا، يف ظ��ل حوادث املرور الت��ي اأ�صبحت كل 
يوم حت�ص��د اأرواح املواطنني، من ج��راء احلافالت التي هي 

غر موؤمن��ة ول تراعى فيها املوا�صفات ملث��ل هذه امل�صافات 
البعي��دة وكذا عدم توفر الطريق على اأماكن للراحة بالن�صبة 

للعائالت.
ال�ص��وؤال املطروح - مع��ايل الوزير - ماه��ي الإجراءات 
التي اتخذتها الوزارة لإجب��ار الناقلني على جلب حافالت 

خم�ص�صة للم�صافات البعيدة؟
2 -  متى �صيتم تغير الوقت وزيادة الرحالت من واإىل 
اأق�ص��ى اجلن��وب؟ وماهي الإجراءات الت��ي ميكن اتخاذها، 
فيم��ا يخ�س بع���س احلافالت التي اأ�صبح��ت هي الأخرى 
�صببا يف كرثة حوادث املرور بالن�صبة لنقل امل�صافرين، خا�صة 

يف املناطق البعيدة؟
�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د عبا�س بوعمامة؛ 
الكلمة الآن لل�صيد وزير النقل للرد على ال�صوؤال، فليتف�صل 

م�صكورا.

ال�س��يد وزير النقل: ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على ر�صول اهلل.

اأ�صك��ر كذل��ك الأخ عبا�س بوعمامة، م��ن ولية اإليزي 
واأحي��ي �ص��كان اجلنوب وم��ن خالل �ص��كان اجلنوب كل 

ال�صعب اجلزائري.
اأ�صك��رك عل��ى ه��ذا ال�ص��وؤال ال��ذي يتمح��ور ح��ول 

مو�صوعني:
املو�ص��وع الأول يخ���س النق��ل ال��ربي، يعن��ي النقل 

باحلافالت واملو�صوع الثاين يخ�س النقل اجلوي.
الأخ عبا���س، يف اإط��ار عم��ل ال��وزارة ومن��ذ اأن نظمت 
اجلل�ص��ات الكربى للنقل، اأي��ن �ص��ارك كل املتعاملني، يف 
اإط��ار تدقيق كل احلاجيات والنقائ�س والثغرات والتطلعات 
خا�ص��ة فيم��ا يخ�س - مثال -  النقل ال��ربي، ومت بعد ذلك 
تنظي��م 11 جل�ص��ة وطني��ة بال��وزارة، خا�ص��ة بالنقل الربي 
در�ص��ت كيفية حلحلة امل�ص��اكل والإ�صكاليات املطروحة يف 
هذا ال�صاأن ثم بعدها قمنا بالتدقيق واأجنزنا كذلك ملفا هاما، 
اأوكل اإىل اللجنة الوطنية التي ت�صمن وزارة النقل - بطبيعة 
احلال - وكل القطاعات املعنية وعلى راأ�صها وزارة الداخلية 
واجلماع��ات املحلية، هات��ه اللجنة تتكف��ل بال�صالمة واأمن 
املرور؛ ولقد اأعدت هاته اللجن��ة ملفا هاما جدا وتقريرا هاما 
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جدا وهو على م�صتوى احلكومة و�صيربمج كذلك عن قريب 
- اإن �صاء اهلل - من اأجل اتخاذ الإجراءات والتدابر الهامة 

جدا، لأنها تخ�س عدة قطاعات.
اأم��ا فيما يخ�س قط��اع النقل، فكل الإج��راءات الهامة 
بداأن��ا اليوم يف جت�صيدها واأعطيك عل��ى �صبيل املثال، اليوم 
ملا نتحدث ع��ن نقل امل�صافرين ب��را فلدينا حوايل 10.000 
حافلة تقريب��ا عرب الرتاب الوطنني منها ح��وايل 82 ٪ تابعة 

للخوا�س والباقي قطاع عمومي.
ويف ه��ذا الإطار، مل��ا قمنا بالتدقي��ق، راأين��ا اأن ن�صبة ل 
باأ���س بها م��ن احلافالت لبد اأن تخرج م��ن احلظرة، لأنها 
ت�صكل خطرا على الأم��ن وال�صالمة اأو لأن اخلدمات التي 
تقدمها ل ترق��ى اإىل امل�صتوى املطلوب اأو لأنها كذلك ت�صر 
بالبيئ��ة واملحيط - واأخت��ي الفا�صلة وزي��رة البيئة موجودة 
معنا - وبالتايل قلنا يج��ب اإخراج هاته احلافالت القدمية اأو 
املهرتئة والت��ي ب�صببها يكون اخلطر عل��ى الوقاية وال�صالمة 
املروري��ة والأم��ن اأو الت��ي ل ميكنها اأن تق��دم خدمات يف 
امل�صت��وى املطلوب وقمنا باإح�صاء هات��ه احلافالت وتقدمنا، 
كوزير للنقل، اإىل زميلي وزير املالية،  من اأجل اأن جند �صيغة 
له��ذا الإطار وتو�صلن��ا اليوم - واحلم��د هلل - اإىل اتفاقية ما 
ب��ني وزارة النقل ووزارة املالية لك��ي نخرج تلك احلافالت 
امل�صرة بالبيئة واملحي��ط وال�صاكنة وراحة الأمن والنقل من 
احلظرة، لكي ن�صاهم ون�صاعد مالكها بتجديد حظرتهم من 
خالل مرافقة بنكية، يف اإطار اتفاقية، مابني هوؤلء املتعاملني 

والبنوك، باإ�صراف وزارة املالية ووزارة النقل.
اإذن، هذا الق��رار الأول الذي اتخذناه والذي هو �صاري 
املفع��ول ويف القريب - اإن �ص��اء اهلل - يج�صد باإذن اهلل، لأن 

فيه اتفاقا بيننا وبني وزارة املالية، هذا ال�صيء الأول.
ال�صيء الثاين، عززنا عملية املراقبة والتفتي�س من خالل 
التكوي��ن يف �صن��ة 2014، واأ�صبح التاأط��ر من خالل هذه 
العملية الي��وم ب� 100 مفت�س جديد خا���س بوزارة النقل، 
يف اإطار تاأطر عملية املراقبة للمركبات عرب الرتاب الوطني.
يعني خالل هاته ال�صنة فقط اأ�صفنا 100 مفت�س جديد، 

لكي نوؤطر عملية املراقبة التقنية اأكرث.
كذلك من القرارات التي اتخذناها، لقد اأم�صيت كوزير 
نقل عل��ى تعليمة جدي��دة موجهة اإىل كل هيئ��ات املراقبة 
التقنية للمركب��ات واإىل كل من له عالقة بال�صالمة والأمن 
املروري؛ وهذه التعليم��ة تن�س على �صرورة احرتام املراقبة 

التقنية للمركبات، كما ين�س عليه القانون وكما تن�س عليه 
التفاقي��ة التي ما بني هاته الهيئ��ة وبني هيئات الدولة، هذا 

من جهة.
م��ن جه��ة اأخ��رى، يف ال�صابق كان��ت، املراقب��ة التقنية 
للمركب��ات تقت�صر عل��ى نقطتني اأو ثالث نق��اط، اأي على 
اأم��ور ب�صيطة، لكن من خالل التعليمة اجلديدة، رفعنا نقاط 
املراقبة اإىل 10 نقاط، لي�س فقط بع�س اجلوانب التي تخ�صع 
للمراقب��ة التقنية، واإمنا اأ�صفنا حتى حالة الكرا�صي مثال هل 
هي مالئم��ة اأم ل؟ كذلك م�صاألة التلوث يف املحيط، فكل 
ه��ذه التدابر اجلديدة، يجب على كل هيئة للمراقبة اليوم 
- من خ��الل التعليمة التي اأ�صدرناه��ا موؤخرا - اأن تراقب 
املا�صي. يف  به  معمول  كان  كما  اأو3،   2 عو�س  نقاط   10

�صف اإىل ذلك، فاإننا و�صعنا - من خالل وزارة النقل - 
هيئة وطنية ت�صرف ب�صكل دوري على مراقبة هيئات املراقبة، 
لأن الإ�صكال لي�س يف هيئة املراقبة، فهيئات املراقبة خا�صة 
وعنده��ا عقود تدخل يف اإطار اتفاقيات، وبالتايل اأن�صاأنا هيئة 
وطني��ة من املفت�صية العامة لوزارة النقل ت�صم خرباء، تعمل 
ب�صكل دوري لرتاقب عمل هيئات املراقبة، هل هاته املراقبة 

تتم فعال وفق القانون اأم ل؟ هذا اإجراء كذلك اأدخلناه.
كذلك من الإجراءات التي اتخذناها، هو اأن كل هيئات 
املراقبة، من خالل التعليم��ة اجلديدة، فر�صنا عليها اإدخال 
ما ي�صمى بالتجهيزات اجلدي��دة الع�صرية للمراقبة، لأنه يف 
ال�صاب��ق كانت املراقب��ة تتم اأحيانا بالع��ني اأو ب�صكل ب�صيط 
و�صطح��ي، ففر�صن��ا عليها اإدخ��ال ما ي�صم��ى بالتجهيزات 
اجلدي��دة الع�صرية للمراقبة، لأن��ه يف ال�صابق كانت املراقبة 
تت��م بالعني اأو ب�صكل ب�صيط و�صطح��ي، ففر�صنا عليها الآن 
اأن تكون املراقبة - كما هو معمول به دوليا - باأجهزة مراقبة،  
ت�صب��ط الكمبيوتر فيعط��ي لك اآليا  حال��ة املركبة ويفيدك 
بكل ما يخ�س املركبة، هذا كذلك من الأمور اجلديدة التي 

فر�صناها.
كذل��ك م��ن الأم��ور اجلدي��دة و�صتك��ون - اإن �صاء اهلل 
- حم��ل تطبي��ق، اأن كل م��ا ه��و وزن ثقي��ل، �صاحنات اأو 
حاف��الت، يعني اأكرث من 3.5ط��ن �صيخ�صع يف امل�صتقبل - 
اإن �صاء اهلل - اإىل �صهادة الكفاءة املهنية، ولي�س فقط �صهادة 
رخ�ص��ة ال�صياقة، لكي يق��ود الوزن الثقي��ل اأو يقود احلافلة 
م�صتقب��ال، لب��د اأن ميلك ال�صائ��ق �صهادة الكف��اءة املهنية 
)Brevet  professionnel( ويت��م هذا من خ��الل التكوين، 
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حت��ى يت�صنى له نقل الب�صائ��ع اأو امل�صافرين، يف اإطار الوزن 
الثقيل.

اإذن، ه��ذا ج��زء م��ن الإج��راءات الهامة ج��دا وهناك 
اإجراءات تخ���س عدة قطاعات و�صنب��داأ يف جت�صيدها - اإن 
�صاء اهلل - مبا�صرة بعدم��ا ت�صادق احلكومة على هذا امللف 
اأو التقري��ر الذي اأعدته وزارة النقل وال��ذي هو اليوم على 

م�صتوى احلكومة باإذن اهلل.
ه��ذا جزء من الأجوبة فيما يخ���س ملف النقل بوا�صطة 
احلاف��الت وكذل��ك ل نن�ص��ى اأن هن��اك عم��ال اليوم مع 
 )SNTR( من خ��الل )SNVI( ال�صرك��ة العمومي��ة الوطني��ة
عبارة عن م�صروع ل�صناعة واإجناز حافالت خا�صة بامل�صافات 
الطويل��ة لأك��رث م��ن 300 كل��م، وتك��ون ه��ذه احلافالت 
منا�صب��ة لهات��ه امل�صافات الطويل��ة، وزيادة عل��ى ذلك، فاإن 
كل حاف��الت نق��ل امل�صافري��ن وكل �صاحن��ات الب�صائ��ع 
تخ�ص��ع - وهذه من الإجراءات الت��ي اتخذناها وهي اليوم 
على م�صت��وى التج�صيد - لإلزامية جتهيزه��ا بجهاز ي�صمى 
)chronotachygraphe( هذا اجلهاز الإلكرتوين معمول  به 

دوليا، يح�صب كل امل�صافة التي تقطعها ال�صاحنة اأو احلافلة، 
وال�صرع��ة ومدة الراحة ومدة التوق��ف ويكون ملالك احلافلة 
يف اأي وق��ت معطي��ات عن م�صار احلافلة وميك��ن اأن يراقب 
ال�صرط��ي اأو الدركي اأو املراقب يف اأي حلظة  م�صار اأو �صرعة 
ال�صاحن��ة اأو احلافلة م��ن خالل الإطالع عل��ى هذا اجلهاز 
ويت��م كذلك مراقبته عن بعد ملعرف��ة ال�صرعة اأو املدة، لأننا 
وجدنا الي��وم الكثر ممن يقطعون م�صاف��ات طويلة جدا ول 
ياأخذون راحة، في�صيبهم التعب ثم تاأتي الكوارث! فالراحة 
اإجباري��ة ول ميكن اأن تراقب الراح��ة اإجباريا اإل من خالل 
هات��ه الأجه��زة احلديثة املعمول بها؛ ويف ه��ذا الإطار هناك 
تع��اون كذلك بيننا وب��ني وزارة اخلارجي��ة، لأن هذا اجلهاز 
موجود وف��ق املعاير الدولية ووفق ما ه��و جمهز يف الف�صاء 
الأوروبي، هناك عمل بيننا وبني وزارة اخلارجية لقتناء هذا 

اجلهاز لو�صعه يف ال�صاحنات ويف احلافالت.
اأم��ا فيما يخ���س ال�ص��وؤال الثاين للنقل اجل��وي - كما 
ذك��رمت وكما ذك��ر الأخ �صالح فيما �صب��ق - فهو ملف كبر 
�صامل نعالج فيه كل الق�صايا لي�س فقط م�صكلة التاأخر، فهي 
م�صكلة لبد اأن حتل وم�صكلة عدم احرتام املواقيت كذلك 
م�صكلة كبرة، لي�س فقط يف اجلنوب، بل حتى يف ال�صمال، 
يف الداخ��ل ويف اخل��ارج، فالتوقيت واح��رتام الوقت فعال 

م�صكل��ة حقيقية! اإ�صكالي��ة اخلدمات اأي�صا، لب��د اأن نرفع 
اخلدمات اإىل امل�صت��وى املطلوب وهذا ما �صياأتي به القانون، 

ففيه اإجراءات �صارمة عند الإخالل باخلدمات مثال.
اإ�صكالي��ة امتالء الطائرات هي كذل��ك اإ�صكالية، وهذه 
ال�صركات: �صركة اخلطوط اجلوي��ة اجلزائرية والطا�صيلي لها 

بعد جتاري واقت�صادي فال بد اأن تراعى يف هذا الإطار.
اإ�صكالي��ة توزي��ع الطائ��رات ع��رب كل ال��رتاب الوطني 
واخل��ارج كذلك تعترب اإ�صكالية ونحن ب�صدد حلها، واحلمد 
هلل اجلزائ��ر قارة وبالتايل كل املطارات اليوم تطلب املزيد من 

الرحالت والطائرات وهذا كذلك نحن ب�صدد معاجلته.
الأمر الآخر هو الرتابط ما بني الوليات مثال: )مترنا�صت 
- اإليزي( )اإليزي - ورڤل��ة( )اإليزي - اأدرار( خط )اأدرار - 
تندوف - اإليزي( نحن ندر�س هاته الأمور، ويف هذا الإطار، 
من خالل ملف التدقيق هذا، تطرقنا اإىل هاته النقاط وتطرقنا 

كذلك من خالل النقل اإىل هاته الإ�صكالية املطروحة.
�صف اإىل كل هذا، هناك عامالن مهمان يف جمال النقل 
اجلوي، وهما: اأول، عامل التكوين، مبعنى تكوين الطيارين 
املوؤهلني الذين �صيوؤطرون الطائرات، جميل اأن تاأتي بطائرات 
ع�صرية جدي��دة، كبرة، ولكن كل اأ�صطول يجب اأن يكون 
موؤطرا كما ينبغي نتيجة عملية تكوين الطيارين كما ينبغي، 
عملي��ة التكوين ت�صمل كذلك كل اأ�صناف اخلدمات وهذا 
مه��م جدا؛ ثم ل نن�صى عملية ال�صيانة التي هي مهمة جدا 
جدا، ولذلك اأعطيت تعليمات للمركز املوجود يف العا�صمة 
ل�صيان��ة جتهي��زات اخلطوط اجلوي��ة اجلزائري��ة - للذكر فهو 
باإمكانه اأن يوفر مداخيل هامة جدا لل�صركة وللجزائر بالدينار 
وبالعملة ال�صعبة - قلت لكي يقوم ب�صيانة وت�صليح طائرات 
اجلوية اجلزائرية، طائرات الطا�صيلي وبع�س الطائرات التابعة 
لوزارة الدفاع الوطني والطائ��رات التي متر عرب مطار اجلزائر 
الدويل؛ ولذلك نحن اليوم نركز اهتمامنا على مركز ال�صيانة 
يف العا�صم��ة ونعطيه عناية خا�ص��ة يف التاأطر ويف التكوين 
ويف الو�صائ��ل، لكي ي�صب��ح فعال مركز �صيان��ة دويل، يفي 
باحلاجيات الوطني��ة ويقدم خدمات لل�ص��ركات التي تزور 
املطار الدويل وخا�صة م��ع املطار الدويل اجلديد، اإذ �صتكون 
القدرة ال�صتيعابي��ة على م�صتوى مطار العا�صمة 20 مليون 
م�صاف��ر �صنوي��ا، مقابل ا�صتقبال اآلف الطائ��رات التي تزور 
مط��ار العا�صمة ومن مطار العا�صمة ل��كل مطارات الوطن، 

وعليه، كان ملركز ال�صيانة عناية خا�صة يف هذا املجال.
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�صف اإىل كل هذا الأخ الفا�صل، ل نن�صى اأن جمهودات 
كب��رة بذلت خالل �صنة 2014 وجمه��ودات كبرة �صوف 

تكون يف �صنة 2015.
املجهودات التي بذلت فقط يف �صنة 2014، مت فيها اإ�صافة 
الداخلية  للخطوط  21 خطا جديدا  منها  37 خطا جديدا 
و16 خط��ا جديدا للخطوط الدولية، اأكرث اخلطوط الداخلية 
كان نحو اجلن��وب، فيه تدعيم لوليات اجلنوب خالل �صنة 

.2014
كذلك يف هذا الإطار، ل نن�صى اأنه خالل �صنة 2014 مت 
كذل��ك فتح 7 خطوط جديدة نحو وليات اجلنوب الكبر، 
منها -  واأنت تعلم ال�صيد عبا�س - 3 خطوط جديدة لولية 

اإليزي و�صندعمها، نتكلم دائما عن 2014.
الداخلية  اخلط��وط  اأكرث  �صندع��م  خ��الل �صنة 2015 
واخلط��وط اخلارجية، لأن ا�صرتاتيجي��ة القطاع وا�صرتاتيجية 
احلكوم��ة هي اأنه يجب اأن نتكفل من جهة بالنقل الداخلي  
ونلبي حاجيات الوليات م��ع رفع م�صتوى اخلدمات، ومن 
جهة اأخرى نلبي حاجيات اخلط��وط الدولية ال�صرتاتيجية 
لكي تعزز مكانة اجلزائر ويف نف�س الوقت نتوجه كذلك بقوة 
اإىل خط��وط اإفريقية، فهي م�صتقبلن��ا يف املردودية وم�صتقبل 
البع��د اجليوا�صرتاتيجي الذي حتتله اجلزائر و�صيقوي اجلزائر 
م��ن خالل خطوط جديدة �صوف تفت��ح نحو اإفريقيا خالل 

و2016.  2015
اأم��ا فيما يخ�س الأ�صطول، خ��الل 2014 اأعطت وزارة 
النقل الرخ�ص��ة ل�صركة طا�صيلي وفتح��ت خطوطا جديدة 
داخلي��ة وخارجية، لأنها يف ال�صاب��ق كانت متخ�ص�صة فقط 
يف جم��ال نقل قط��اع املحروقات، واليوم نح��ن نعمل لكي 
يكون التكامل ول يكون الت�ص��ارب ما بني اخلطوط اجلوية 
اجلزائري��ة وخطوط الطا�صيلي، عل��ى اأن يغطوا ما  ا�صتطاعوا 
م��ن اخلطوط املربح��ة اخلارجية وكذل��ك ليتكاملوا يف اإطار 
اخلط��وط اجلديدة التي �ص��وف تفتح نح��و اإفريقيا وكذلك 
يف اإط��ار التعاون عل��ى الربنامج املوج��ود اخلا�س باخلطوط 

الداخلية.
هن��اك برنام��ج تكام��ل ما ب��ني ال�صركت��ني ومت احلمد هلل، 
و�صن�صتقب��ل - باإذن اهلل - خالل هاته ال�صنة 2015 - اإن �صاء 
اهلل - ما مقدراه 7 طائرات جديدة من احلجم الكبرة، جلها من 
ن��وع )Airbus(؛ ويف الأيام القريبة - اإن �صاء اهلل - �صن�صتقبل 
اأول طائ��رة، لك��ن يف 2015 اأوؤكد اأنن��ا �صن�صتقبل 7 طائرات 

جديدة من نوع )Airbus( ويف 2016 - اإن �صاء اهلل - �صن�صتقبل 
طائ��رات جديدة كبرة احلجم من ن��وع "بوينغ" للخطوط   8
اجلوي��ة اجلزائري��ة؛ وكذل��ك �صندع��م اأ�صط��ول الطا�صيلي 
بطائ��رات جدي��دة، حت��ى ن�صتطي��ع من خ��الل الأ�صطول 
اجلدي��د للخط��وط اجلوي��ة اجلزائري��ة والأ�صط��ول اجلديد 
للطا�صيلي اأن نحقق التكام��ل ما بني هاته اخلطوط للتكفل 
بالن�صغالت املحلية والن�صغ��الت الدولية والن�صغالت 
الإفريقية؛ اإذن، هذه هي ا�صرتاتيجيتنا الأخ الفا�صل، اليوم 
� احلم��د هلل � هاته ال�صن��ة 2014، واأنت تكلمت عن النهار 
والليل، اأنا ذهبت فعال وهناك زرت املطارات مثلك وتعبت 
ملا ذهبت اإىل تندوف ومترنا�صت واأدرار واإليزي... اإلخ، واأرى 
اأن هات��ه الرحالت الليلية �صتتح�ص��ن يف امل�صتقبل اإن �صاء 
اهلل، مع تزويد خطوط الطا�صيلي واجلوية اجلزائرية بالطائرات 
اجلديدة، ومع التنظيم اجلديد - اإن �صاء اهلل - �صوف نقل�س 
�صيئ��ا ف�صيئا هاته الأعباء التي ن�صعر بها اليوم؛ لقد راأيتم يف 
�صنة 2014 اأننا و�صعنا 7 خطوط يف النهار، مل تكن اإل ليال، 
منها 3 خطوط لولية اإليزي، لكن �صندعم املجال عن قريب 
� الأخ الفا�صل، ال�صيد عبا�س � و�صنفتح لكم خطوطا اأخرى 
يف اإلي��زي ومترنا�ص��ت واأدرار ويف كل مناطق اجلنوب، لأننا 
نع��ي كل الوع��ي �صرورة هذا التوا�ص��ل، ولذلك نعمل يف 
اإطار برنام��ج فخامة رئي�س اجلمهورية ويف اإطار برنامج الدولة 
اجلزائري��ة عل��ى اأن تك��ون الربامج واخلدم��ات يف م�صتوى 

متوازن ومتكافئ وباإن�صاف يف كل �صرب من هذا الوطن.
هاته التو�صيات يلح عليها دائما فخامة رئي�س اجلمهورية: 
م�صاأل��ة الإن�ص��اف، م�صاأل��ة الع��دل وم�صاألة رف��ع م�صتوى 
اخلدم��ات لتك��ون يف متناول اجلمي��ع، لأن اجلزائ��ر جزائر 
اجلميع وكذلك يجب اأن يعتن��ي بها ويحافظ عليها اجلميع 
يف اإط��ار املكت�صبات الهامة جدا واأوله��ا الأمن وال�صتقرار، 

وال�صالم عليكم.

ال�س��يد رئي���ص اجلل�س��ة: �صك��را لل�صيد الوزي��ر؛ اأ�صاأل 
ال�صي��د عبا���س بوعمامة هل يري��د التعقي��ب على جواب 

ال�صيد الوزير؟

ال�س��يد عبا�ص بوعمامة: �صك��را �صيدي رئي�س اجلل�صة؛ 
و�صكرا لل�صيد الوزير.

اإن رد ال�صي��د الوزي��ر كان مقنعا، وحتى اأك��ون �صريحا 
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مع��ك، ه��ذا لي���س بال�صيء اجلدي��د علي��ك، لأن وعودك 
بالن�صب��ة ل�صكان اجلن��وب، خا�صة فيم��ا يخ�س الرحالت، 
حتققت، وعدت �صكان اجلن��وب: اإليزي ومترنا�صت واأدرار، 
وه��م اليوم لك �صاكرون، هذا من جهة، هذه الوعود لي�صت 
بجديدة علي��ك، لأن اإجنازات��ك، ملا كنت وزي��را لالأ�صغال 
العمومية يف اجلنوب، هي التي تتكلم عليك، اإذا كان هناك 
نا���س يحاولون اأن يقزم��وا اأو اأنهم ل يرون فهذا �صيء اآخر ! 
نحن نعرتف باأنه ملا كن��ت يف وزارة الأ�صغال العمومية، فاإن 

اإجنازاتك بالن�صبة للجنوب هي التي تتكلم عليك.
بالن�صب��ة لنقل احلاف��الت، ال�صيء الذي نتمن��اه هو اأن 
تراع��وا جانب ال�ص��ن بالن�صبة لل�صائق��ني، لأن خالل ردك 
ع��ن  ال�صوؤال، اأن��ا مل اأتطرق اإليه ولك��ن عامل ال�صن مهم 
بالن�صبة لكلت��ا الفئتني: الكبار وال�صغار، �صائق حافلة عمره 
اأقولها بكل �صراحة، هذا غر مقبول! وكذلك  �صن��ة،   25
بالن�صب��ة لالإن�ص��ان الذي �صنه ما ب��ني 75 و80 �صنة ي�صوق 
حافلة لقطع م�صافة ال�صفر ! وهناك اأي�صا حالة � معايل الوزير 
� يج��ب اأن نلف��ت اإليها النتب��اه وهي منح اخلط��وط، لأنه 
لي���س من املعق��ول اأن مينح خط من العا�صم��ة حتى اإليزي 
)2000 كل��م( ل�صائق يقطعها يف ظرف 24 �صاعة، فكيف ل 
ين��ام ال�صائق يف احلافلة؟ هذا غر مقبول !  بودنا اأن ال�صائق 
الذي يطل��ب اخلط يكون على الأقل ميلك حافلتني، اأعطي 
مث��ال بولية اإلي��زي: تاأتي حافل��ة من العا�صم��ة اإىل ورقلة 
فتتوق��ف ويتم تغير احلافلة ب�صائقني جدد ثم توا�صل امل�صر 
اإىل اإلي��زي، هذا لكي نحافظ على �صالمة املواطنني، و�صكرا 

لل�صيد الوزير و�صكرا لل�صيد رئي�س اجلل�صة.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صيد عبا�س بوعمامة؛ 
الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�س��يد الوزير: اأ�صكر مرة اأخرى الأخ الفا�صل، ال�صيد 
عبا���س بوعمامة؛ ومن خالله كل �صكان اجلنوب وبارك اهلل 

فيه على ما تف�صل به.
وفعال فيما يخ���س النقطتني اللتني تف�صل��ت بهما، واأنا 
�صاكر لك، فاأنا مل اأذكر كل الإجراءات، لكن - فعال- تطرقنا 
اإىل اإ�صكالي��ة ال�صن، لأنه من خالل تفح�صنا مللف حوادث 
املرور من خالل اللجنة الوطنية، راأينا اأحيانا اأ�صخا�صا �صغارا 
جدا مل يكربوا بعد، ل يف عقولهم ول يف ت�صرفاتهم، ويقود 

حافل��ة اأو �صاحنة ويوؤدي ذل��ك اإىل حادث فيخلف �صحايا، 
لذل��ك اتخذنا قرارا بتقييد ال�صن � فيما يخ�س النقل �صواء 
يف بدايات��ه اأو كما قلت، حني يتج��اوز ال�صن، راعينا حتديد 

ال�صن وبارك اهلل فيك على هذه املالحظة.
�صف اإىل تاأطر ال�صن ومراعاة ال�صن، لأن ال�صن ل يكفي 
� لبد من التكوين يف امل�صتقبل، لي�س لأنك ح�صلت على 
رخ�صة ال�صياقة، انتهىوميكن��ك م�صتقبال اأن تقود حافلة اأو 
�صاحن��ة، ل! بل لبد لك من نيل �صه��ادة الكفاءة املهنية، 
ولك��ي تتح�صل عليها لبد من تكوي��ن، وهذا التكوين فيه 
� بطبيع��ة احلال � كل مايلزم لكي نراعي هاته املهنة ونقل�س 

من اخلطورة.
فيما يخ�س ال�صوؤال الهام جدا الذي طرحته عن �صخ�س 
ل��ه خط )العا�صمة � اإليزي( هذا كذلك من الكوارث، لأن 
كثرا من احلوادث �صببها اأن �صاحب ال�صاحنة اأو احلافلة كان 
نائما، مرهقا، ولهذا فاإن الإجراءات الردعية التي و�صعناها، 
اأنه يف احلوادث الكربى ترفع عقوبة احلب�س اإىل 10 �صنوات 
واإىل ال�صح��ب النهائي لرخ�صة ال�صياقة وحتى اإىل ال�صحب 
النهائ��ي لرخ�صة الن�صاط، حت��ى نوؤطر اأمورن��ا اأكرث فاأكرث؛ 
�صف اإىل كل هذا، و�صعنا تعليمة وقرارات جديدة على اأن 
اأي تنق��ل فوق 300 كلم، اأما م��ن العا�صمة اإىل اإليزي، اهلل 
يب��ارك، نحن يف 2000 كلم، األي���س كذلك ال�صيد عبا�س؟ 
قلت كل م�صافة تتجاوز 300 كلم، اإل ويكون مالك احلافلة 
مرفوق��ا ب�صائق اآخر، اإذن لبد من اثنني على الأقل، كذلك 
يف امل�صتقب��ل ومن خالل هذا اجله��از اجلديد، فاإنه يف حالة 

اخللل مبا�صرة تنزع الرخ�صة اأو الن�صاط، حتى نوؤمن اأكرث.
ه��ذه بع�س الإجراءات التي تقب��ل عليها احلكومة، من 
خ��الل وزارة النقل اإن �صاء اهلل، وبتع��اون اجلميع، لأن هذا 
وطنن��ا وهذه امل�ص��اكل يف بلدنا، فنتعاون جميع��ا - اإن �صاء 
اهلل - ل�صال��ح البالد والعباد وب��ارك اهلل فيكم و�صكرا لكم 

وال�صالم عليكم.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: ننتقل الآن اإىل قط��اع ال�صوؤون 
الديني��ة والأوق��اف، والكلم��ة لل�صي��د يو�ص��ف بوتخي��ل، 

فليتف�صل بطرح �صوؤاله ال�صفوي م�صكورا.

ال�س��يد يو�س��ف بوتخي��ل: ب�صم اهلل الرحم��ن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الكرمي.
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ال�صيد رئي�س اجلل�صة،
ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،
اأ�صرة ال�صحافة والإعالم،

ال�صالم عليكم.
للعلم ه��ذا ال�صوؤال، �ص��وؤايل الأول الذي ط��ال كثرا، 
مديري��ة ذهبت ومديرية اأت��ت، واحلمد هلل �صوؤايل قد ح�صر، 
بني��ة �صادقة قد اأدرجه يف خانة املث��ل الذي يقول "ال�صغل 

املليح، يطول".
معايل الوزير،

ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم ال�صوؤال ال�صفوي التايل 
ن�صه:

يف كل مو�ص��م حج يعاين حجاجنا جمل��ة من امل�صاكل 
التي تتكرر تقريبا يف كل مرة، مما يعني غياب التقييم يف كل 
مو�صم من طرف اجلهات املكلفة مبتابعة ملف احلج والوقوف 
على ال�صعوبات والعوائق التي تقف يف وجه احلجاج لأداء 
منا�صكه��م على اأكمل وجه لتقدمي تو�صي��ات اأو توجيهات 

لتفاديها م�صتقبال.
وما يثر احلرة، هو اأنه عقب كل مو�صم، يديل مدير ديوان 
احل��ج بت�صريحات، مفادها اأن كل �صيء مت على ما يرام، واأن 
حجاجن��ا اأدوا منا�صكهم يف ظروف مثالي��ة، بينما حجاجنا 

تعر�صوا، يف حقيقة الأمر، ل�صعوبات وم�صاكل عديدة.
بع�س هذه امل�صاكل يتعلق بال��وكالت ال�صياحية، التي 
ل تفي بالتزاماتها جتاه احلجاج والتي مل تتعر�س لأي اإجراء 

عقابي؛ والبع�س الآخر يتعلق بالتاأطر.
وعموما، ميكن ذكر بع�س هذه امل�صاكل على �صبيل املثال 

ولي�س احل�صر:
-نق�س التاأطر والتوجيه الديني،

-الإزدحام يف اأماكن الإقامة،
-اإبتعاد اأماكن الإقامة عن احلرمني.

و�ص��وؤايل ملعاليكم: ما هي الإج��راءات اأو التدابر التي 
ين��وي قطاعكم القيام به��ا، ل�صمان تنظي��م موا�صم حج يف 

م�صتوى توقعات احلجاج، وتفادي تكرار تلك امل�صاكل؟
تقبلوا، معايل الوزير، فائق العتبارات و�صكرا.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صيد يو�صف بوتخيل؛ 
الكلم��ة الآن لل�صيد وزير ال�صوؤون الديني��ة والأوقاف، للرد 

على ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير ال�س��وؤون الدينية والأوقاف: اأعوذ باهلل من 
ال�صيط��ان الرجي��م، ب�ص��م اهلل الرحمن الرحي��م، وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف ال�صادة واملر�صلني، اأما بعد؛
الفا�صل ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة،

الفا�صلة ال�صيدة الوزيرة، الأفا�صل ال�صادة الوزراء،
الأفا�صل اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل وبركاته.

اإن ال�صوؤال الذي تف�صل به ال�صيد يو�صف بوتخيل، واإن 
تاأخ��ر عن اأوانه اأو تاأخر اجلواب ع��ن اأوانه، فاإنه يعترب فر�صة 
جيدة ت�صمح يل، بني اأيديكم ويف هذا املقام املوقر، اأن اأعر�س 
التوج��ه اجلديد الذي ر�صمته احلكوم��ة اجلزائرية يف جمال 
التكفل باحلج، ذلك اأن تقومي املو�صم املا�صي ح�صل مبكرا، 
لن��دراج هذا التكفل �صمن خمط��ط عمل احلكومة الذي 
عر���س على جمل�صكم املوقر والذي يهدف ن�صا اإىل ال�صعي 
لتح�صني تاأط��ر حجاجنا امليامني وظ��روف التكفل بهم يف 
البق��اع املقد�ص��ة؛ وهكذا فق��د عر�س يف جمل���س احلكومة 
عر�س تقوميي اأوىل ملو�صم حج 1435ه� - 2013م، واتخذ فور 
ذل��ك اإجراءات ا�صتدراكية كلف به��ا وزير ال�صوؤون الدينية 
والأوق��اف، تقت�صي حت�صر خطة عم��ل ر�صينة، نتكفل من 
خالله��ا بحجاجن��ا امليامني، وهك��ذا ففي ي��وم 15 جانفي 
انعق��د جمل�س وزاري م�صرتك برئا�صة ال�صيد الوزير   ،2015
الأول، و�صارك��ت فيه كل القطاعات الوزارية املعنية بتنظيم 
احل��ج، وح�ص��ل تقومي تف�صيل��ي لكل اخللل ال��ذي �صجل 
ومازال ي�صجل يف ت�صير مو�صم احلج والذي �صببه الأ�صا�س 
يف تقدي��ر احلكومة، هو التاأخر يف اتخاذ الإجراءات، التاأخر 
يف الت�ص��ال، التاأخ��ر يف الإع��الم، التاأخ��ر يف التح�صي�س 

والتاأخر يف اختيار الأطر الذين يوؤطرون مو�صم احلج.
وبهذا املقت�صى، فقد بادرت احلكومة مبكرة هذه ال�صنة، 
�صم��ن الإج��راءات اجلدي��دة للتكف��ل باحلج��اج امليامني 
بتنظي��م القرعة، حي��ث يف يوم 21 فرباي��ر 2015 مت اختيار 
جميع احلجاج الذي��ن �صيتوجهون اإىل البقاع املقد�صة بعدد 
28.800 حاج وهي �صابقة، فيما اأعلم، يف ت�صير مو�صم احلج 

بالنظر اإىل هذا التبكر.
م��ن الإج��راءات التح�صيني��ة اجلديدة كذل��ك اإر�صال 
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وف��د عايل امل�صت��وى اإىل البقاع املقد�ص��ة، كان م�صكال من 
اإط��ارات تابعة لقطاعات وزارية معنية مبو�صم احلج، وقام هذا 
الوف��د الذي التحق بالبقاع املقد�صة يف 21 فرباير بالت�صال 
باملتعامل��ني يف اململك��ة العربي��ة ال�صعودية، ه��ذا الوفد اإمنا 
انطل��ق اإىل البق��اع املقد�صة بناء كذل��ك على خمطط عمل 
جدي��د، يتمثل اأول يف جتديد هياكل الديوان الوطني للحج 
والعمرة؛ وقد تابعتم اأن الديوان الوطني للحج والعمرة ُدعي 
لتجدي��د هياكله وجتدي��د اإطاراته، بحيث تك��ون الإطارات 
ذات مهنية عالية وكفاءة يف الت�صير؛ ويجب اأن يتحول هذا 
الديوان الذي هو بطبيعته موؤ�ص�صة عمومية ذات طابع جتاري 
و�صناع��ي، اإىل اأن يوؤط��ر بكفاءات تاج��رة، حت�صن التعامل 

والتفاو�س وعقد العقود ومتابعتها وتقوميها.
روجع دف��رت ال�ص��روط: ا�صتئجار العم��ارات يف اململكة 
العربي��ة ال�صعودي��ة وقد فر�س ن�صا ه��ذه ال�صنة، على اأنه 
ل ميك��ن باأي وجه م��ن الوجوه اأن يفوق ع��دد ال�صاكنة يف 
الغرف��ة الواحدة 5 اأفراد، �صرط اأن يكون لكل فرد م�صافة 4 
مرت مربع، كافية لتنقله وحركته واإقامته وو�صع متاعه؛ واتخذ 
اإجراء جديد يف دفرت ال�صروط هذه ال�صنة، وهو فر�س الإقامة 
داخ��ل املنطقة املركزية، مبعنى اأن��ه ل ميكن اأن توؤجر عمارة، 
ي�صتدعي النتقال منه��ا اإىل احلرم املكي ال�صريف اأو احلرم 
امل��دين ا�صتقالل و�صيل��ة نقل عمومية، مبعن��ى اأن النتقال 

يكون بال�صر على الأقدام.
اتخذ اإجراء جديد كذلك يف دفرت ال�صروط، على ال�صقف 
الذي ينبغي اأن ي�صل اإليه الإيجار: الإقامة يف مكة املكرمة 
ويف املدين��ة املنورة، واتخذ كذل��ك قبل النتقال اإىل البقاع 
املقد�صة، يف يوم 21 فرباير، قرار مبراجعة دفرت ال�صروط الذي 
مبقت�ص��اه نختار وكالت ال�صياحة والأ�صفار؛ وبهذا املقت�صى 
ووف��ق دفرت ال�صروط هذا، مت انتقاء 45 وكالة �صياحية، منها: 
وكالت��ان �صياحيتان عموميتان والبقية هي وكالت �صياحية 
خا�ص��ة، لها جتربة يف ت�صير احلج ولها جتربة يف ت�صير العمرة 
ومت اختيارها بناء على الكفاءة؛ ونحن نتلقى اإىل اليوم طعون 
اأولئك الذين مل يت��م اختيارهم، واإن طعونهم مو�صوعية يف 
بع�س جوانبها، تدعونا اإىل اإعادة مراجعة معاير الختيار يف 
ال�صن��وات القادمة، باعتبار اأن التكف��ل باحلج عمل م�صتمر 

نح�صن فيه يف كل مرة.
اإن انتق��ال وفد عايل امل�صت��وى يف 21 فرباير اإىل اململكة 
العربية ال�صعودي��ة، مكننا من اختيار عم��ارات تقع جميعا 

يف مك��ة املكرمة: 17 عمارة، كلها واقعة يف املنطقة املركزية، 
اأقرب عمارة منه��ا اإىل احلرم املكي هي على م�صافة 250م، 
واأبع��د عمارة هي على بع��د 900م، اكت�صفن��ا ونحن ن�صر 
ه��ذا امللف، باأن كثرا من العم��ارات التي تعلن عن نف�صها 
باأنها تبعد ب��� 600م اأو 400م، هي يف احلقيقة عمارات تقع 
عل��ى بعد 1000 اأو 1500 واأكرث من الأمتار؛ وعلى خالف 
ال�صن��وات املا�صية، حيث كان يقيم احلجاج يف م�صافة تبعد 
2300م عن احلرم املكي، فاإنهم هذه ال�صنة �صوف يقيمون 
يف اأبعد نقطة وهي 950م، حيث توجد عمارتان و15 الباقية 
توجد يف منطقة اأجياد، وم�صافتها تبعد عن احلرم بني 250م 

اإىل 300م.
النقط��ة اجلدي��دة الت��ي متكّنا م��ن اإجنازها ه��ذه ال�صنة، 
مبنا�صب��ة الوفد التح�صري، هو اأنن��ا اأنزلنا قيمة الإيجار التي 
كان��ت يف ال�صنة املا�صي��ة ت�صل اإىل 7250 وح��دة بالعملة 
املحلي��ة، اأنزلت ه��ذه ال�صنة بح��وايل 1000 وحدة بالعملة 
املحلية، يرجع ذل��ك اإىل �صبب اأ�صا�صي وهو الإعالن املبكر 
يف و�صائل الإعالم ال�صعودية عن طريق نف�س نظام املناق�صة 
الذي ننظمه يف اجلزائر وال��ذي ي�صمح ل� 57 متعامال جتاريا 
اأن ي�صح��ب دفرت ال�صروط واأن يتقدم اإلينا 45 من املتعاملني 
التجاريني، اخرتنا منهم 6 متعاملني وفروا لنا 17 عمارة، 15 
منه��ا يف املنطقة املركزية القريب��ة و2 يف منطقة امل�صفلة وهي 

منطقة مركزية ولكنها اأبعد قليال.
�صمح كذل��ك ل��وكالت ال�صياحة والأ�صف��ار اأن تكون 
ملزم��ة معنا نحن اأي�صا، يف اأن جمي��ع اإيجاراتها ح�صلت يف 
املنطق��ة املركزية واأن �صقف الإيج��ار مل يتعّد 6450 وحدة 

بالعملة املحلية.
اجلدي��د كذل��ك يف ه��ذه ال�صن��ة يف العم��ارات الت��ي 
ا�صتاأج��رت يف مك��ة املكرمة والت��ي �صوف حت�ص��ن الإقامة 
بالن�صب��ة للحجاج امليامني، هو اإن��زال الكثافة يف احلجرات، 
فبع���س احلجرات التي كانت ت�ص��ع ل� 8 من احلجاج، ميلك 
كل واحد منهم 4م2، رف�ص��ت هذه ال�صنة وفر�صنا 5 اأ�صرة 
يف الغرف��ة الواحدة وهذا �صمح لنا اأن بع�س العمارات التي 
يعرفها احلجاج اجلزائريون، الذي��ن حجوا يف ال�صنة املا�صية 
والت��ي كانت ت�صع ل� 2500 حاج، فر���س على املتعامل اأن 
تن��زل عدد الأ�صرة اإىل 1895 �صريرا، مبعنى اأننا ادخرنا 605 
�صري��ر، مبعن��ى 605 ف�ص��اء اإ�ص��ايف تو�صعة عل��ى احلجاج، 
و�صوف يكون كل �صاحب عم��ارة ملزما بتوفر وجبة اإفطار 
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ال�صب��اح ل��كل حاج، و�ص��وف يك��ون ملزما بتوف��ر وجبة 
ا�صتقبال، وجبة غداء ووجبة ع�صاء لكل حاج.

من الإجراءات اجلديدة كذلك يف هذه ال�صنة، هو حت�صني 
النق��ل بني امل��دن، اأي من مطار الو�صول � ج��دة � بالن�صبة 
للوافدين على مكة املكرمة اأو املدينة بالن�صبة للوافدين على 
املدين��ة املنورة، �ص��وف يكون بحافالت فخم��ة، كان الوفد 
اجلزائري ي�صتاأجرها اأو يكرتيها يف ال�صنوات املا�صية، ولكن 
مل يك��ن م�صموحا لها اأن تدخ��ل اإىل املطار، لعتبار متييزي 
يحت��اج اإىل مفاو�صات، من خالل ه��ذه املفاو�صات، متكن 
الوف��د اجلزائ��ري الذي ت�صرف��ت بقيادته ي��وم 17 من �صهر 
مار���س اإىل اململكة العربية ال�صعودي��ة، بعد اللقاء مع معايل 
وزير احلج، من اأن نوفر هذه اخلدمة الإ�صافية و�صوف يتمكن 
حجاجنا � اإن �صاء اهلل تعاىل � من اأن يتم نقلهم يف حافالت 
فخم��ة من مطار جدة اإىل مكة املكرمة، هما �صينق�س عليهم 

التعب وال�صيق.
اجلدي��د هذه ال�صنة هو امل�ص��ار الإلكرتوين كذلك، وهو 
نظ��ام تريد اململكة العربية ال�صعودية اأن تدخله وهو الت�صير 
املعلوماتي ملنظومة احلج، اجلزائر متكنت يف ال�صنة املا�صية اأن 
تندم��ج يف املرحلة الأوىل من امل�ص��ار الإلكرتوين الذي هو 
واج��ب اأن ي�صافر احلج اجلزائري بج��واز ال�صفر البيوميرتي، 
ومتكن��ت كذل��ك يف الدخول يف املرحلة الثاني��ة من امل�صار 
الإلكرتوين ذي الأربعة م�صتوي��ات، وهو اأننا عاجلنا تاأ�صرة 
احل��ج من خ��الل امل�ص��ار املعلوماتي، ه��ذه ال�صن��ة �صوف 
ندخ��ل الثالثة؛ والوفد التح�ص��ري الآن مازال يف اململكة 
العربي��ة ال�صعودي��ة و�صوف يلتحق يوم 31 م��ن هذا ال�صهر 
باأر���س اجلزائر ويقوم بجل�صات عمل مع الطرف ال�صعودي، 
م��ن اأجل الدخ��ول يف املرحل��ة الثالثة، املتمثل��ة يف الدفع 
الإلك��رتوين مل�صتحق��ات اإيج��ار العمارات، اإيج��ار النقل، 
الإعا�ص��ة واخلدم��ات، وهي عملية مي�ص��ورة تتمثل فقط يف 
اأن تك��ون بوابة اإلكرتوني��ة نلجها ون�صجل فيه��ا املعلومات، 
و�صوف ت�صمح للحاج اجلزائري بهذا املقت�صى � اإن متكنا من 
التح�ص��ر اجليد واجلاد ملو�صم احل��ج � اأن يعلم اأنه مبجرد اأن 
يوؤجر طائرته يف اخلطوط اجلوية اجلزائرية اأو اخلطوط ال�صعودية 
ال�صريكة، اإىل اأين تتوجه ه��ذه الطائرة من العمارات )17( 
الت��ي ذكرتها وميكن اأن ن�صل اإىل اأن يعرف، من خالل هذا 

امل�صار الإلكرتوين احلجرة التي �صيقيم بها.
امل�ص��ار الإلكرتوين، يقت�صي مرحل��ة رابعة، وهي مرحلة 

فر�س التعاقد  تعاقد الإعا�ص��ة عرب امل�صار الإلكرتوين، وهو 
متوف��ر كذلك، فاإذا قدرن��ا باأن اإطعام اجلزائري��ني ينبغي اأن 
يكون بطريقة جماعي��ة، ف�صوف نلج يف هذه املرحلة الرابعة، 
واإل ف�صوف ن��رتك احلجاج اجلزائريني يخت��ارون اإعا�صتهم، 

كما تعودوا على ذلك فيما �صبق.
اآخر حت�ص��ني اأدخلناه على ت�صير مو�صم احلج، هو اختيار 
املوؤطري��ن، تكوي��ن املوؤطرين واحلم��الت التكوينية ل�صالح 
احلج��اج اجلزائريني، به��ذا املقت�صى �صوف نع��رف يف نهاية 
�صه��ر مار�س الأئمة واملر�صدات الديني��ات ورجال الفتوى، 
الذي��ن �صوف ينتدبون ملرافقة ه��وؤلء احلجاج، الذين عرفنا 
اأ�صماءهم يف يوم 21 فرباير، والذين �صوف ينطلقون مبا�صرة 
بعد املجل���س الوزاري امل�ص��رتك، املعق��ود لتح�صر املرحلة 
القادمة يف مو�صم احلج، يف الت�صال باحلجاج اجلزائريني، يف 

تكوينهم، يف توجيههم ويف مرافقتهم.
و�صوف نفع��ل نف�س ال�ص��يء مع القطاع��ات ال�صريكة، 
�ص��واء قط��اع ال�صحة، قط��اع احلماية املدنية، قط��اع النقل، 
وقط��اع ال�صياح��ة، و�صوف نخت��ار هذه الإط��ارات و�صوف 
يفر�س التكوين ابتداء من �صه��ر اأفريل على جميع اأع�صاء 
البعثة اجلزائرية، بحيث نركز هذه املرة على النقاط ال�صوداء 
يف احلج، والتي تتمث��ل يف حالة التيه الذي يح�صل للحاج 

اجلزائري عندما يغادر مكان اإقامته.
النقط��ة ال�صوداء الأخرى، تتمث��ل يف النفرة من عرفات 

اإىل مزدلفة اإىل منى.
النقط��ة ال�ص��وداء الأخرى، تتمث��ل يف اخلروج من منى 
اإىل مك��ة املكرمة وحالة التيه التي حت�صل للحاج اجلزائري؛ 
والنقطة ال�صوداء الأخرى، تتمثل يف تنظيم احلاج اجلزائري، 
من اأجل اأن ينتقل من منطقة اجلمرات واأن يرجع منها �صاملا.
ه��ذه النقاط، بحك��م التجرب��ة، فقد ر�ص��م خمطط يتم 
التكوين متعدد القطاعات حوله، بحيث يكون اإطار احلماية 
املدنية اإىل جانب الإم��ام، اإىل جانب الطبيب، الذي �صوف 
ُي��وؤذن ل��ه � اإن �صاء اهلل تعاىل � هذه ال�صن��ة، كما ح�صل يف 
التفاو���س مع معايل وزي��ر احلج ال�صع��ودي، اأن يتدخل يف 
احل��الت الطارئة وح��الت الإغاثة يف من��ى وعرفات، وهو 

الأمر الذي كان ممنوعا عليه فيما �صبق.
ه��ذه � �صي��دي ع�صو جمل���س الأمة املح��رتم، املبجل � 
جملة اخلطة املر�صومة للتكفل بحج اأكرث راحة واأكرث جدية، 
ومن اأجل توفر خدمات اإ�صافية، تكون يف م�صتوى تطلعات 
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احلج��اج اجلزائري��ني، والتي �ص��وف تكون مو�ص��وع حملة 
اإعالمية، حت�صي�صية وتكويني��ة يف و�صائل الإعالم املختلفة؛ 
ولك��ن اأي�صا يف املي��دان على م�صتوى الدوائ��ر والوليات، 
و�ص��وف تنتهي � اإن �صاء اهلل تعاىل � مبو�صم نقومه بعد ذلك، 
لناأخ��ذ منه العربة، من اأجل حت�ص��ني املو�صم يف ال�صنة التي 

تليه.
اأق��ول ه��ذا واأنا اأذك��ر دائما باأن �صعرة احل��ج من جملة 
�صعائر الإ�ص��الم، هي ال�صعرة التي تعت��رب امل�صقة فيها هي 
الأل�ص��ق، واأّذكر دائما بقول ال�صيدة عائ�صة ر�صي اهلل عنها، 
و�صكواه��ا للنب��ي عليه ال�صالة وال�صالم م��ن التعب الذي 
كان ي�صيبه��ا وي�صيب رفيقاتها ورفقاءها يف مو�صم احلج، واأن 
النبي عليه ال�ص��الة وال�صالم كان يجيب: "لك من الأجر 
بقدر ن�صبك" ودائم��ا اأ�صمح لنف�صي باأن اأعلق باأن الن�صب 
والتعب الطبيعي يف احلج، هو الذي يرتتب عليه الأجر واإل 
ف��اإن الن�صب الذي يح�صل ب�صبب التق�صر اأو الق�صور، فاإنه 
يح�ص��ل عليه الإثم الواقع على املوؤطرين، وهو الذي نحاول 
اأن ن�صتدرك��ه لإعط��اء �صورة طيبة عن دينن��ا واإعطاء �صورة 

م�صرفة عن وطننا.
�صكرا لكم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 
بوتخيل هل يريد التعقيب على جواب ال�صيد الوزير؟

ال�سيد يو�س��ف بوتخيل: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة؛ 
و�صكرا ملعايل الوزير على عنا�صر الرد التي تف�صل بها.

حتى ل اأطي��ل يف التعقيب ه��ذا، اأود اأن اأ�صيف �صيئا، 
ن�صتنبطه م��ن التن�صيق والتعاون م��ع اأندوني�صيا وماليزيا يف 
هذا املجال، التجربة املاليزية التي حازت على لقب اأح�صن 
بعثة حج لعدة اأعوام، باإن�صاء �صندوق ا�صتثماري للحج وهي 
فكرة حكيمة، يجدر مناق�صتها مع الإخوان املاليزيني والنظر 
يف كيفية ال�صتفادة منها، هذا ما اأود اأن اأقوله، واأي�صا اأود اأن 
اأ�صكر رئي�س اجلمهورية مرتني، لي�س من باب ال�صكر اأو من 

باب...
اأول، حلر�صه على هذا القطاع ورده عن �صوؤايل ب�صفة غر 
مبا�صرة، بجعله حدا له��ذا الت�صرف غر امل�صوؤول للمديرية 

املعنية ال�صابقة.
ثانيا، ح�صن اختي��اره ال�صائب يف تعيني �صخ�صكم على 

راأ�س هذا القطاع، دون جماملة و�صكرا.
ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صيد يو�صف بوتخيل؛ 

الكلمة جمددا لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�س��يد الوزي��ر: اأ�صكر جم��ددا الأ�صت��اذ يو�صف على 
هذه الفر�صة الطيب��ة التي �صمحت بعر�س اأويل، �صوف يتم 
جت�صي��ده � اإن �صاء اهلل تع��اىل � يف امليدان للتكفل الأح�صن 
باحلاج اجلزائري، اأثم��ن كذلك مالحظته يف اهتمام فخامة 
ال�صيد رئي���س اجلمهورية مبو�صم احل��ج، واإنني اأخرب كذلك 
باأن كل زي��ارة عمل للوفد التح�ص��ري اإىل اململكة العربية 
ال�صعودي��ة، اإل ويطل��ب فخام��ة رئي�س اجلمهوري��ة، ال�صيد 
عب��د العزيز بوتفليقة، تقريرا ع��ن الو�صعية مقارنا بالتجارب 

املا�صية.
اأثم��ن كذلك فك��رة التن�صيق م��ع دولة ماليزي��ا ودولة 
اأندوني�صي��ا، ولي���س �ص��را يف اأن هن��اك وف��ودا متبادلة بني 
الدولت��ني وكذلك م��ع دولة اإيران التي له��ا جتربة رائدة يف 
تنظيم احل��ج؛ واأقول كذلك ب��اأن التجرب��ة يف ذاتها ت�صلح 
اإذا متكن��ا جميعا م��ن مرافق��ة النف�صية اجلزائري��ة والعقلية 
اجلزائري��ة، لأن مو�صوع الن�صباط ال��ذي نالحظه يف دولة 
ماليزيا ودول��ة اأندوني�صيا، راجع كذلك لثقافة حملية وراجع 
كذلك اإىل فكرة "اأمر احلج" وهو معنى ل يوجد يف ت�صير 
احلج يف دولة اجلزائر، فدول��ة اجلزائر ذات البعد اجلمهوري 
يف ت�صيرها ت�صر بنظام املوؤ�ص�صة ول تفكر يف منظومة "اأمر 
احلج" وهو النظام املوروث يف دولة ماليزيا ودولة اأندوني�صيا، 

من املوروث الثقايف الذي كانوا ي�صّرون وفقه حجهم.
اأق��ول هذا الكالم وه��ذا ل ينق�س يف �ص��يء من جتربة 
البلدي��ن، اللذي��ن اأخذن��ا منهما جتربة �ص��وف ندخلها حيز 
التنفيذ هذه ال�صنة، وهو اأن يكون يف كل طائرة قائدان: قائد 
دين��ي وقائد منظم؛ القائد املنظم قد يكون هو ع�صو احلماية 
املدني��ة، بالنظ��ر اإىل التكوين الذي حتظى به ه��ذه الأ�صرة، 
اأ�ص��رة احلماية املدنية، من تكوين �صبه ع�صكري والن�صباط 
والتن�صي��ق، واأن يكون اإىل جانب هذا املرافق مر�صد ديني 
اأو مر�ص��دة دينية، يق��وم الإثنان على مرافق��ة الطائرة، على 
نزوله��ا يف املطار، عل��ى الإقامة،على النق��ل، على التوجيه 

وعلى التكفل.
ه��ذا كله فر�ص��ة اإ�صافية لأبني بع���س تفا�صيل ما ننوي 
الدخول فيه من جتربة ويبقى التقومي يف النهاية بيد املالحظني 
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واملراقبني الذين �صوف ننتدبهم هذه ال�صنة خارج القطاعات 
التي ت�صطلع اليوم بتنظيم تف�صيلي للحج، ذلك اأن التجربة 
املا�صي��ة يف رحل��ة فرباير وكذل��ك رحلة مار���س بينت باأن 
التعاون مع الدبلوما�صي��ة اجلزائرية، من خالل �صعادة �صفر 
اجلزائر بالريا�س باململكة العربية ال�صعودية و�صعادة القن�صل 
العام بج��دة باململكة العربي��ة ال�صعودية، �صه��ل كثرا من 
جهد بعثة التح�صر، �ص��وف ت�صاعف هذه التجربة و�صوف 
تو�ص��ع اإىل قطاعات اأخرى و�صوف نلتقي � اإن �صاء اهلل تعاىل � 
يف مث��ل هذا املقام لتقومي جدي��د ول�صوؤال جديد، من اأجل 

تكفل اأح�صن وبارك اهلل فيكم.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا؛ منر الآن اإىل قطاع التهيئة 
العمراني��ة والبيئة، والكلمة لل�صيد حممد زكرياء، فليتف�صل 

بطرح �صوؤاله م�صكورا.

ال�سيد حممد زكرياء: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد 
هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

معايل ال�صادة الوزراء،
زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،

الإخوة ال�صحفيون،
ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته وبعد؛

الد�صت��ور،  م��ن   134 امل��ادة  لأح��كام  طبق��ا 
الع�ص��وي القان��ون  م��ن  و71   68 املادت��ني   ول�صيم��ا 
رقم 99-02، املوؤرخ يف 8 مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم 
املجل���س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأم��ة، وعملهما، وكذا 
العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة، ي�صرفني اأن اأطرح 
ال�صوؤال ال�صفوي الآتي ن�صه على معايل وزيرة تهيئة الإقليم 

والبيئة:
لقد �ص��ادق الربملان على قانون املخط��ط الوطني لتهيئة 
الإقليم )SNAT( �صن��ة 2010، الذي يرمي اإىل بروز اأقطاب 
اجلاذبي��ة نحو مناط��ق اله�ص��اب العليا واجلن��وب خا�صة، 
واإن�صاء مناطق مندجم��ة للتنمية القت�صادية ومدن جديدة، 
ق�ص��د توزي��ع النمو على جمم��ل الرتاب الوطن��ي ل�صمان 
التنمي��ة امل�صتدامة والن�صجام الإقليم��ي وفك اخلناق عن 
مناط��ق ال�صاح��ل والختناق امل��روري يف امل��دن الكربى 
وحتى ال�صغرى، كما اأنه يهدف اإىل احلفاظ على راأ�س املال 

الطبيعي والثقايف للبالد وتثمينه.

وله��ذا الغر�س، ل �ص��ك اأن املجه��ودات املعتربة التي 
�صرع��ت فيها اجلزائر، وبخا�صة من��ذ �صنة 2000، قد عرفت 
تطورا مطردا فيما يخ�س املن�صاآت القاعدية والتي تدخل يف 

هذا املو�صوع.
معايل الوزيرة،

اأدعوكم اأن تفيدونا مبدى تقدم هذا املخطط الهام وما اأجنز 
من��ه، وما هي العراقيل واملثبط��ات، اإن وجدت، وما تقوم به 
دائرتك��م الوزارية لتفعيل هذا املخطط ال�صرتاتيجي والهام 

بالن�صبة للبالد؟
�صكرا، تقبلوا فائق التقدي��ر والحرتام وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�س��يد رئي���ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صيد حمم��د زكرياء؛ 
الكلم��ة الآن لل�صيدة وزيرة التهيئ��ة العمرانية والبيئة، للرد 

على ال�صوؤال، تف�صلي م�صكورة.

ال�س��يدة وزي��رة التهيئ��ة العمراني��ة والبيئ��ة: ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة،
ال�صيد الوزير،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
بداية، اأتقدم بال�صكر لل�صيد حممد زكرياء، على ال�صوؤال 
الذي تف�صل بطرحه، وال�صكر كذلك مو�صول لكافة اأع�صاء 
جمل���س الأمة، على اهتمامهم الدائم بقط��اع تهيئة الإقليم 

والبيئة.
ال�صيدات وال�صادة،

كلكم تعرفون اأن اجلزائر و�صعت ا�صرتاتيجية وطنية لتهيئة 
الإقلي��م واأخذت بع��ني العتبار الت�صخي���س ال�صت�صرايف 
لالإقليم والذي بني اختاللت على م�صتوى توزيع ال�صاكنة 
يف اإقليمن��ا، على �صبيل املثال 63 ٪ من اإجمايل عدد �صكان 
الوطن يتمرك��زون يف ال�صمال، الذي ميثل  4 ٪ من م�صاحة 
الوط��ن، ولهذا ويف اإطار التنمية امل�صتدامة، جاء القانون رقم 
10-02، املوؤرخ يف 29 جويلية 2010، لإعادة تنظيم الإقليم 
يف اإط��ار التنمية امل�صتدام��ة، وكذا ت�صحي��ح الختاللت 
املالحظة على م�صتوى اإقليمن��ا وتثمني موؤهالته واإمكانياته 
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القت�صادي��ة والجتماعية والبيئي��ة،  وهذا املخطط نتج عن 
ت�ص��اور حملي ووطن��ي، دام 7 �صنوات وت��وج بندوة وطنية، 

�صارك من خاللها جممل الفاعلني وال�صركاء العموميني.
هذا املخطط لي�س خمططا قطاعيا ولكنه اإطار التن�صيق بني 
خمتلف القطاعات، حيث ت�صب فيه كل م�صاريع احلكومة، 
وله��ذا مت جت�صيده، م��ن خالل اإع��داد 21 خمططا توجيهيا 
قطاعي��ا، من طرف خمتلف ال��وزارات املعني��ة وبتاأطر من 
جلان قطاعية م�صرتكة، حيث متثل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة 
حم��ورا رئي�صيا يف هذه اللجان، علم��ا اأن هذه املخططات مت 
عر�صها على جمل�س احلكومة، كما اأن م�صالح وزارتنا قامت 
باإع��داد مرا�صيم تنفيذي��ة، متعلقة به��ذه املخططات والتي 
ه��ي حاليا على م�صت��وى الأمانة العام��ة للحكومة؛ انتهينا 
اأي�صا من اإعداد 9 خمطط��ات لف�صاءات الربجمة الإقليمية 
من ط��رف مكاتب درا�صة متخ�ص�ص��ة؛ وهذه املخططات مت 
اإعدادها على اأ�ص�س علمي��ة ومعرفة دقيقة لالإقليم الوطني، 
حيث ي�صمل هذا املخطط عددا من الوليات التي تتقا�صم 
نف���س الإ�صكالية ونف�س احللول، وه��ي حاليا على م�صتوى 
الأمان��ة العام��ة للحكومة، ق�ص��د املوافقة عليه��ا عن طريق 

مر�صوم تنفيذي.
وبالن�صبة للمدن الأربع الكربى، اجلزائر، وهران، ق�صنطينة 
وعنابة، مت اإ�صدار مر�صوم تنفيذي رقم 94-12، الذي يحدد 
�ص��روط وكيفي��ات اإعداد ه��ذا املخطط التوجيه��ي لتهيئة 
ف�ص��اء املدينة الكبرة واملوافقة عليه؛ وعلى هذا الأ�صا�س مت 
النتهاء من اإعداد املخطط التوجيهي لوهران، وهذا املخطط 

يعد خمططا منوذجيا اأوليا وهو الآن حيز التنفيذ.
كم��ا مت اأي�صا اإ�صدار مر�صوم وزاري، موؤرخ يف 23 نوفمرب 
2011، واملتعل��ق بالدرا�ص��ات املتعلق��ة باإعداد 48 خمطط 
تهيئ��ة ولئي من طرف الولي��ات، مبتابعة خا�صة من طرف 
من م�صاحلنا الوزارية؛ والعديد من هذه املخططات هي الآن 

حيز التنفيذ.
فلق��د اأ�صبح الآن املخطط الوطني لتهيئ��ة الإقليم واقعا 
ملمو�صا، �ص��رع يف جت�صيده ب�صكل ميداين، من خالل عدة 
اإجنازات تنموية، مع اإعطاء الأولوية للم�صاريع املهيكلة والتي 
ت�صهدها بالدنا، حيث اأعطت ديناميكية قوية جلميع نواحي 
احلي��اة، من خالل اإجن��ازات القطاعات، خا�ص��ة يف ميدان 
الأ�صغ��ال العمومية، النق��ل، املوارد املائي��ة، تكنولوجيات 
الإعالم والت�صال، الفالحة، الرتبية الوطنية، التعليم العايل 

البح��ث العلمي حماي��ة البيئة، ال�صك��ن... اإلخ؛ وكذلك 
التوجه نحو اله�صاب العليا وتنمية اجلنوب باعتبارها حمورا 
رئي�صي��ا، لإعادة توازن الإقليم وكبح الت�صحر واحلل الأمثل 
لإعادة تنظيم الإقليم الوطني، وفق طموحات تنموية كبرة 

للوطن واقت�صاده و�صكانه.
ع��الوة على ذل��ك، فقد اأكد عل��ى هذا فخام��ة ال�صيد 
رئي�س اجلمهوري��ة، اأثناء تروؤ�صه املجل�س امل�صغر، املنعقد يوم 
27 يناير، حيث ذكر فيه اأن مناطق اله�صاب العليا واجلنوب 
باتت ت�ص��كل - يف اإطار ال�صرتاتيجية الوطني��ة لتهيئة الإقليم - 
العم��ود الفقري للتنمي��ة يف بالدنا ولإع��ادة متوقع ال�صكان 

م�صتقبال.
لذا تويل ال�صلطات العمومية اهتماما بالغا وعناية خا�صة 
له��ذه املناطق، من خالل املجه��ودات الكبرة التي بذلتها 
احلكومة، ل�صيما يف جت�صيد خمتلف الربامج املقررة، خا�صة:
- الربنام��ج التكميلي اخلا�س، املقرر م��ن طرف ال�صيد 

رئي�س اجلمهورية لتنمية اجلنوب )2009-2006(.
- جت�صي��د الربنام��ج اخلما�ص��ي )2010-2014( الذي 
�صه��د تعبئة مالية تق��در ب� 3024 مليار دين��ار، بن�صبة زيادة 
تق��در ب� 23 ٪، مقارنة بالف��رتة املمتدة بني )2009-2005( 

اأين مت جتنيد 2473 مليار دينار.
- اأي�ص��ا ر�ص��د غالف م��ايل قدره 502 ملي��ار دينار، يف 
اإط��ار برامج البلدية للتنمي��ة )PCD( اأين مت ر�صد 127 مليار 
دين��ار لفائدة ولي��ة اجلن��وب و375 مليار دين��ار لله�صاب 
العلي��ا؛ وق�صد توجيه ال�صتثمار نح��و هذه املناطق، منحت 
حتفي��زات اإ�صافية لتح�صني ظروف معي�صة املواطنني وتثبيت 

الن�صاطات القت�صادية.
اأذك��ر كذلك اإن�ص��اء ال�صندوق اخلا���س لتنمية مناطق 
اجلنوب وكذا ال�صندوق اخلا�س لتنمية القت�صاد واله�صاب 
العلي��ا، اإ�صافة اإىل العتمادات املالي��ة املخ�ص�صة �صنويا من 

ميزانية الدولة.
كم��ا �صتعمل احلكومة عل��ى تنفيذ املخط��ط اخلما�صي 
)2015-2019( الذي �صيمن��ح كذلك الأولوية لله�صاب 
العليا واجلنوب و�صي�صمن اأي�صا تدعيم ال�صبكة الإدارية عن 
طريق التق�صيم الإداري اجلدي��د يف املرحلة الأوىل، وجملة 
م��ن الإجراءات والتدابر العاجلة الت��ي من �صاأنها اأن ترفع 
ب�صكل حم�صو�س التنمية وتنويعها وت�صمح بتو�صيعها واإعطاء 

نف�س جديد للتنمية املحلية.
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ومن جهة اأخرى، يرم��ي املخطط الوطني لتهيئة الإقليم 
اإىل ب��روز اأقطاب اجلاذبي��ة واإن�صاء مناط��ق مندجمة للتنمية 
القت�صادية ومدن جديدة لفك اخلناق عن مناطق ال�صاحل 
واملدن الكربى؛ ولقد مت حتدي��د 6 اأقطاب جلاذبية وتناف�صية 
الإقلي��م، جلعله��ا اأقطابا تنموي��ة من �صاأنه��ا ت�صجيع التنمية 
املتوازن��ة لإقليمن��ا، حيث اأ�صبحت مالحمه��ا جد وا�صحة 

وتتمثل يف:
- قط��ب ق�صنطين��ة � عناب��ة � �صكيك��دة، ال��ذي ت��ربز 
في��ه 3 ف��روع: البيوتكنولوجي��ات والتعدي��ن وامليكاني��ك 

والبرتوكيمياء.
- قط��ب �صطي��ف � بجاي��ة � ب��رج بوعريري��ج � م�صيلة، 
البال�صتي��ك  و�صناع��ة  الإلكرتوني��ك  ف��روع:   3 في��ه   �

والبيوتكنولوجيات الغذائية.
� قطب اجلزائر العا�صمة � �صيدي عبد اهلل � بوينان، تربز فيه 
فروع: تكنولوجيات الإعالم والت�صال والتكنولوجيات   6
املتقدم��ة والبيوتكنولوجي��ات الغذائي��ة وال�صح��ة والطب 

الريا�صي وال�صحة الغذائية.
- قط��ب ورقل��ة � حا�صي م�صع��ود � غرداية، ت��ربز فيه 4 
فروع: البرتو كيمياء والطاقات التقليدية والطاقات املتجددة 

والبيوتكنولوجيات املناطق اجلافة.
- قط��ب وهران � اأرزيو، �صيدي بلعبا���س، تلم�صان، تربز 
فيه 4 فروع: الكيمياء الع�صوي��ة والتكنولوجيات الف�صائية 

والت�صالت.
- واأخ��را قطب املدية، بوق��زول -  الأغواط، ويربز فيها 

فرعان: الكهرباء النووية وال�صناعات ال�صيدلنية.
وفيما يخ�س اإن�صاء املدن اجلديدة، يف اإطار ال�صرتاتيجية 
الوطنية لتهية الإقليم، تعمل احلكومة على م�صاعفة اجلهود 
لإمتام اإجناز هذه املدن يف اأقرب الآجال، حيث توجد 5 مدن 
جديدة يف طور الإجن��از وهي: �صيدي عبد اهلل وبوينان على 
م�صتوى منطقة الت��ل، وبوغزول باله�ص��اب العليا، واملنيعة 

وحا�صي م�صعود باجلنوب.
وي�ص��رف عل��ى ت�صير هذه امل��دن اجلدي��دة موؤ�ص�صات 
عمومية ذات طابع �صناع��ي، جتاري مبجال�صها الإدارية وهي 
حتت و�صاية وزارة ال�صكن والعمران واملدينة، ما عدا املدينة 
اجلديدة حلا�صي م�صعود التي هي حتت و�صاية وزارة الطاقة.

ال�صيدات وال�صادة،
تلك��م ه��ي التوجيه��ات الك��ربى للمخط��ط الوطن��ي 

الإقليم��ي، وهذه هي احل�صيلة الأوىل و�صنعمل جميعا على 
تفعيل هذا املخطط اأكرث يف املرحلة القادمة، من خالل تنفيذ 
املخطط اخلما�صي )2015-2019( دائما يف اإطار  توجيهات 
خمتل��ف اأدوات جت�صيد املخطط الوطني لتهيئةالإقليم، كما 
اأننا ب�صدد �صياغة ال�صروط املرجعية لإعداد التقرير املحلي، 
املتعلق بتقييم املخطط الوطن��ي لتهيئة الإقليم، بعد مرور 5 
�صنوات منذ و�صعه حي��ز التنفيذ والذي �صيتم النتهاء منه 

خالل �صنة 2016.
�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��دة الوزيرة ؛ اأ�صاأل 
ال�صي��د حمم��د زكري��اء، هل يري��د التعقيب عل��ى جواب 

ال�صيدة الوزيرة؟

ال�سيد حممد زكرياء: �صكرا لل�صيد رئي�س اجلل�صة.
ل ي�صعن��ي اإل اأن اأ�صك��ر مع��ايل الوزي��رة عل��ى ه��ذه 
التو�صيحات وعلى هذه الإجابة، وما حملني لإلقاء وتقدمي 
هذا ال�صوؤال ال�صفوي � �صيدتي � هو اأنه ت�صفحت ما جاء يف 
املخط��ط الوطني لتهيئة العم��ران واملجهودات التي قدمت 
من ط��رف وزارة التهيئ��ة العمرانية اآن��ذاك يف �صنة 2010، 
وقيا�ص��ا بالواق��ع املعي�س الذي ن�صاهده يف املي��دان، اأرى اأن 
امل��دن مبختل��ف اأحجامه��ا، زادت اكتظاظ��ا والطرق زادت 
ازدحام��ا والبيئ��ة زادت تلوث��ا وتفاقما؛ وله��ذا قدمت هذا 
ال�صوؤال، وبالتايل ما قمتم به � معايل ال�صيدة الوزيرة � وخا�صة 
ما حت�صرون لتنفيذه م�صتقب��ال، اأطمئن له، واأمتنى - اإن �صاء 
اهلل - اأن ي��رى النور يف اأقرب وقت، لن�صتطيع اأن ننعم بحياة 

اأف�صل.
مثال بالن�صبة للمدن اجلديدة هذه، اأرى مدينة املنيعة مل 
تنطل��ق بع��د اإطالقا، ونحن قد ا�صتهلكنا رب��ع ما حدد لهذا 

املخطط وهو 20 �صنة.
ثم كذلك نحن مقبولون على تق�صيم اإداري، فيما يخ�س 
الولي��ات املنتدبة، اأرجو واأمتنى اأن ه��ذه الوليات املنتدبة، 
توؤخذ ب�صاأنها اإجراءات �صارم��ة لت�صتطيع اأن ت�صتجيب واأن 
تتما�ص��ى مع هذا املخطط الهام جدا بالن�صبة للوطن و�صكرا 

وال�صالم عليكم.

ال�س��يد رئي���ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صيد حمم��د زكرياء؛ 
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الكلمة جمددا لل�صيدة الوزيرة للرد على التعقيب.
عل��ى  زكري��اء  الأخ  اأ�صك��ر  اأول،  الوزي��رة:  ال�س��يدة 
اهتمامه بتهيئ��ة الإقليم، ول يوجد تعقيب، نحن متوافقون، 
فال�صرتاتيجي��ة موج��ودة وكذل��ك برنامج املخط��ط لآفاق 
هي ماأخوذة بعني العتبار،  الهتمامات  هذه  وكل   ،2030

�صكرا.

ال�س��يد رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا؛ بهذا نكون فد ا�صتنفدنا 
جدول اأعمال جل�صتنا هذه، بال�صتماع اإىل الأ�صئلة ال�صفوية 
املربجمة والإجاب��ات عليها، اأ�صكر ال�ص��ادة اأع�صاء جمل�س 
الأم��ة الذين عربوا ونقلوا جملة م��ن الن�صغالت عرب اآلية 

الأ�صئلة ال�صفوية.
ال�صكر مو�صول اأي�صا اإىل ال�صيدة وال�صادة الوزراء الذين 
قدم��وا الإجابات عن الن�صغ��الت والق�صايا املعرب عنها يف 

القاعة؛ �صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف الدقيقة اخلام�سة
 والأربعني بعد منت�سف النهار
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