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ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بع��د الرتحيب بال�ص��ادة الوزراء وم�صاعديه��م؛ يقت�صي 
ج��دول اأعمال هذه اجلل�صة طرح عدد من الأ�صئلة ال�صفوية، 
تق��دم بها اأع�ص��اء جمل�س الأم��ة، تتعلق بقطاع��ات وزارية 
خمتلفة، وال�صتم��اع اإىل اأجوبة اأع�صاء احلكومة عليها؛ اإذن 
وعمال باأح��كام املادة 134 من الد�صتور، واملواد من 68 اإىل 
تنظيم  الذي يحدد   ،02�99 رقم  الع�صوي  القانون  71 من 
املجل���س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأم��ة، وعملهما، وكذا 
العالقات الوظيفية بينها وبني احلكومة، واملادة 76 من النظام 
الداخل��ي ملجل�س الأم��ة، ن�صرع يف ال�صتم��اع اإىل الأ�صئلة 
ال�صفوي��ة املربجم��ة وكذا اإىل الردود عليه��ا، ومن دون اإطالة 
اأحيل الكلمة اإىل ال�صي��د حممد الطيب الع�صكري، ليطرح 

�صوؤاله ال�صفوي املتعلق بقطاع الطاقة، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سي��د حمم��د الطي��ب الع�سك��ري: �صك��را؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل نائب رئي�س جمل�س الأمة؛ رئي�س جل�صة 
اليوم،

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

اأهل الت�صال والإعالم،
احل�صور الكرمي،

اأ�صع��دمت �صباح��ا وال�ص��الم عليك��م ورحم��ة اهلل تعاىل 
وبركاته.

�ص��وؤايل ال�صفوي موج��ه اإىل معايل وزي��ر الطاقة، ويتعلق 
الأمر بالتزامات اجلزائر جتاه "ت�صريح جوهان�صبورغ" ملكافحة 

التغري املناخي، هذا هو ن�صه:
اإجتم��ع ال��وزراء الأفارق��ة امل�صوؤول��ون ع��ن الطاق��ة يف 
جوهان�صبورغ، بجنوب اإفريقيا، يومي 15 و16 �صبتمرب 2011 
يف موؤمت��ر وزراء الطاقة يف اإفريقيا حول "تعزيز �صبل الو�صول 
اإىل الطاق��ة املتج��ددة يف اإفريقيا" للتو�ص��ل اإىل التوافق يف 
الآراء ب�ص��اأن اأولويات دعم برنامج  تطوي��ر الطاقة امل�صتدامة 
و�صادقوا عل��ى ت�صريح اأو اإعالن جوهان�صب��ورغ، واأكدوا اأن 
تغ��ري املناخ ي�ص��كل حتديا للتنمية وهو يه��دف اإىل انعكا�س 

مكا�صب التنمية التي حتققت يف ال�صنوات الأخرية.
القت�صاد الإفريق��ي واملجتمع��ات الإفريقية هي الأكرث 
عر�صة لالآثار ال�صلبية لتغري املناخ، و�صيكونون حتما من بني 

حم�سر اجلل�سة العلنية الثامنة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 4 رجب 1436

املوافق 23 اأفريل 2015 

الرئا�سة: ال�صيد حممد لزهر �صحري،  نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 
- ال�صيد وزير الطاقة؛  

- ال�صيد وزير املجاهدين؛   
- ال�صيد وزير ال�صكن والعمران واملدينة؛   

- ال�صيد وزير ال�صباب؛   
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.   

  
اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة

والدقيقة العا�سرة �سباًحا
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اأولئك الذين �صوف يعانون اأكرث من غريهم من هذا التاأثري.
ففي الواق��ع، فاإن املخاطر كبرية، متو�صط درجات احلرارة 
العاملي��ة من املرجح اأن ت�صجل زيادة قدرها حوايل 2.6 حتى 

.2100 عام  بحلول  مئوية  درجة   4.8
فعل��ى مدى العقود املقبلة، �ص��وف يتاأثر قطاع الطاقة من 
ن�صب��ة ارتفاع درجة ح��رارة الأر�س، مم��ا �صيت�صبب يف زيادة 

ا�صتخدام الطاقة، نظرا لرتفاع الطلب على التربيد.
اأ�صئلتي هي كالتايل:

اأول � هل هناك متابعة لاللتزامات والقرارات التي اتخذها 
وزراء الطاقة الأفارقة، املذكورة يف "ت�صريح جوهان�صبورغ"؟ 
وماذا عن و�صعية اجلزائر جتاه هذا الإعالن اأو هذا الت�صريح؟
ثانيا � ما هي التدابري التي اتخذتها احلكومة اجلزائرية يف 

جمال الطاقة، للت�صدي، اأمام التغري املناخي؟
ثالثا واأخريا � ما ه��ي �صيا�صة اجلزائر يف الرتويج اأو تطوير 

الطاقة املتجددة من اأجل التوجه نحو الطاقة امل�صتدامة؟
تقبلوا مني، �صيدي معايل الوزي��ر، فائق عبارات التقدير 

والحرتام و�صكرا.

ال�سي��د رئي���ص اجلل�سة: �صك��را لل�صيد حمم��د الطيب 
الع�صكري؛ الكلمة لل�صيد وزي��ر الطاقة، للرد على ال�صوؤال، 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزي��ر الطاقة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،

�صك��را لل�صيد حمم��د الطي��ب الع�صكري عل��ى �صوؤاله 
متابع��ة  "باإع��الن جوهان�صب��ورغ" وع��ن م��دى  املتعل��ق 
اللتزام��ات والقرارات التي اتخذه��ا وزراء الطاقة الأفارقة، 
ب�صاأن تغري املناخ، وكذا بالتدابري التي اتخذتها احلكومة من 

اأجل التوجه نحو الطاقة املتجددة والطاقة امل�صتدامة.
ولالإجاب��ة على ان�صغ��الت ال�صيد ع�ص��و جمل�س الأمة 

املحرتم، يطيب يل اأن اأفيدكم بالتو�صيحات التالية:
لق��د �صارك��ت اجلزائ��ر يف اجتم��اع ال��وزراء الأفارق��ة 
امل�صوؤولني عن الطاقة، املنعقد يومي 15 و16 �صبتمرب 2011 
يف جوهان�صب��ورغ بجنوب اإفريقيا، وكان الهدف الرئي�س من 
هذا املوؤمتر هو اإعداد اأر�صية للحوار ال�صيا�صي رفيع امل�صتوى، 

ت�صتعم��ل نتائج��ه كقاع��دة للمحادث��ات التي تع��زز �صبل 
الو�صول لال�صتثمار يف الطاقة املتجددة يف اإفريقيا.

بالإ�صاف��ة اإىل اإعداد خارط��ة الطريق للو�صول اإىل الطاقة 
امل�صتدام��ة وتنمية الطاقة النظيف��ة واملتجددة، بهدف توجيه 
اإج��راءات وفر�س التموي��ل للو�ص��ول اإىل ا�صتعمال الطاقة 

النظيفة يف اإفريقيا.
كما اأن املفاو�ص��ات اجلارية يف اإطار اتفاقية الأمم املتحدة، 
الإطارية املتعلقة بتغري املناخ والتي ت�صارك فيها اجلزائر ب�صفة 
فعال��ة، ته��دف بالأ�صا���س للو�صول اإىل اتف��اق عاملي حول 

املناخ.
فمنذ "اإعالن جوهان�صبورغ" وموؤمتر الأطراف حول تغري 
املناخ، املنعق��د يف دوربان يف ع��ام 2011، اأ�صبحت الطاقة 
املتج��ددة وكفاءة الطاق��ة من اأهم مو�صوع��ات املفاو�صات، 
بحي��ث خ�ص�ص��ت له��ا العدي��د م��ن اجتماع��ات العمل 
واملعار�س، فكان على البل��دان امل�صاركة حت�صري امل�صاهمات 
الوطني��ة يف جم��ال تقلي���س انبعاث��ات غ��ازات الحتبا�س 

احلراري وترقية الطاقة الأقل تلوثا.
يف اجلزائر، اتخذ قطاع الطاقة اإجراءات ملمو�صة، لتقلي�س 
انبعاث��ات غ��ازات الحتبا�س احل��راري، ومت و�ص��ع �صيا�صة 
وا�صرتاتيجيات حلماية البيئ��ة، وقد مت دمج هذه الإجراءات 
يف امل�صاهمة الوطنية، التي ترتكز اأ�صا�صا على تطوير الطاقات 

النظيفة، وخا�صة الطاقات املتجددة.
وتتمثل هذه الإجراءات على اخل�صو�س فيما يلي:

� اللتزام من خالل �صراكة عاملية بتخفي�س حرق الغاز.
� فر���س �صريب��ة على حرق الغ��از امل�صاح��ب، مبوجب 

القانون املتعلق باملحروقات.
� اإعداد درا�صات الأثر البيئي، م�صحوبة مبخطط الت�صيري 
البيئ��ي، يت�صمن خط��ة لإدارة النبعاثات الغازي��ة بالن�صبة 

للمن�صاآت اجلديدة، وفقا للقانون املتعلق باملحروقات.
� اإجناز 32 م�صروعا ل�صرتجاع الغاز املحروق.

� اإجناز م�صروع حلجز وتخزين ثاين اأك�صيد الكربون.
� اإن�صاء الوكالة الوطنية لرتقية وتر�صيد ا�صتخدام الطاقة، 
التي من مهامه��ا الأ�صا�صية تنفيذ ال�صيا�ص��ة الوطنية لرتقية 
النجاع��ة الطاقي��ة؛ وبالت��ايل احلد م��ن انبعاث��ات الغازات 

الدفيئة.
� اإن�صاء ال�صندوق الوطني للطاقة املتجددة.

� و�ص��ع اإط��ار قانوين واأح��كام تنظيمية تدر���س �صروط 
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احل�صول على المتيازات لرنافق توليد الكهرباء، من خالل 
ترقية الطاقة املتجددة اأو التوليد امل�صرتك.

� اإعداد القوان��ني املحددة لقواعد ومعاي��ري تقنية الأمن 
ال�صناعي والوقاية وت�صيري املخاطر الرئي�صية وحماية البيئة.

�صيدي رئي�س اجلل�صة،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،

لقد با�صرت اجلزائر اإطالق برنامج طموح لتطوير الطاقات 
املتجددة والفعالي��ة الطاقية، الذي �صادق��ت عليه احلكومة 
يف فيف��ري 2011، وال��ذي مت حتديثه موؤخ��را، وت�صتند روؤية 
احلكوم��ة اجلزائرية عل��ى ا�صرتاتيجية تتمح��ور حول تثمني 
امل��وارد التي ل تن�صب، وا�صتعماله��ا، لتنويع م�صادر الطاقة 
املتج��ددة، باإجن��از حمطات �صم�صي��ة  ومزارع لطاق��ة الرياح 

وحمطات خمتلطة وهذا لإعداد جزائر الغد.
يهدف الربنام��ج الوطني لتطوير الطاق��ات املتجددة اإىل 
تركيب 22000 ميغاواط يف اآفاق 2030، و�صريفع اإجناز هذا 
الربنام��ج من ح�ص��ة الكهرباء، الناجمة ع��ن م�صادر الطاقة 
املتجددة بكل اأنواعها اإىل ما يفوق 27٪ من الإنتاج الوطني 

للكهرباء يف اآفاق 2030.
وعلي��ه، ي�صعى القطاع لبل��وغ اإنت��اج 400 ميغاواط من 
الكهرباء بالطاقة ال�صم�صية، مع اأواخر هذه ال�صنة، والرفع من 
ق��درات الإنتاج تدريجيا لت�صل يف �صن��ة 2020 اإىل حوايل 
اإىل   2030 اإىل   2021 5000 ميغ��اواط، ويف الفرتة ما بني 

اإنتاج 17000 ميغاواط.
كم��ا �صي�صمح هذا الربنام��ج بتلبية احتياج��ات ال�صوق 
الوطني��ة املتزايدة م��ن الكهرباء واحلفاط عل��ى مواردنا من 
املحروق��ات وبتوفري ح��وايل 120000 من�صب �صغل مبا�صر 

وغري مبا�صر.
مع العل��م اأن تنفيذ هذا الربنامج يتطل��ب م�صاركة فعالة 

للدولة، بالإ�صافة اإىل ال�صراكة وكذا التحفيزات اجلبائية.
و�صي�صاح��ب ه��ذا الربنامج، خمطط لرت�صي��د ا�صتهالك 

الطاقة، يهدف بالأ�صا�س اإىل:
� ترقي��ة الإن��ارة الناجع��ة يف املنازل واإجن��از بنايات ذات 

الكفاءة العالية يف جمال الطاقة.
� ترقية �صخان املاء بالطاقة ال�صم�صية.

� ترقي��ة ا�صتعمال غ��از البرتول امل�صال والغ��از الطبيعي 
كوقود.

� زيادة تزويد القرى املعزولة بالطاقة ال�صم�صية.

اأود اأن اأعلمك��م يف خت��ام كلمت��ي، باأن تنفي��ذ الربنامج 
الوطني للطاقات املتجددة وتر�صيد ا�صتعمال الطاقة، يهدف 
اإىل ا�صتخ��دام و�صائ��ل الإجن��از الوطنية، بدءا م��ن هند�صة 
امل�صاري��ع، اإىل ت�صنيع املعدات، م��رورا بال�صتغالل، بهدف 

حتقيق اأق�صى قدر من التكامل ال�صناعي.
كم��ا اأنه يعتم��د اأي�صا عل��ى امل�صاركة الن�صط��ة لو�صائل 

البحث العلمي الوطنية.
لالإ�ص��ارة، فاإن توليد الكهرباء بالطاق��ة ال�صم�صية يتطلب 
تكلف��ة باهظة، مقارنة باإنتاج الكهرباء بالغاز، غري اأن احلكومة 
ترى م��ن ال�ص��روري تطوير قدراتن��ا من الطاق��ة املتجددة، 
بحي��ث �صرعنا يف جت�صيد م�صاريع منوذجي��ة يف هذا اجلانب؛ 
وي�صع��ى القطاع حالي��ا لإجن��از الطاقة املتج��ددة بتخفي�س 
تكلف��ة ال�صتعم��ال، بع��د اكت�ص��اب اخل��ربات والتجربة، 
وك��ذا جتنيد اجلامعات ومراكز البح��وث ودعوة امل�صتثمرين 
للتوجه ل�صناعة الأجهزة واأل��واح الطاقة ال�صم�صية، للتقليل 
من تكلفته��ا، لت�صبح تعادل اأو تقارب تكلف��ة توليد الطاقة 

الكهربائية بالغاز.
اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 
حممد الطي��ب الع�صكري هل يري��د التعقيب على جواب 

ال�صيد الوزير؟

ال�سيد حممد الطيب الع�سك��ري: �صكرا �صيدي رئي�س 
اجلل�ص��ة، واأ�صك��ر معايل الوزي��ر على كل ه��ذه املعلومات؛ 
املالحظة العامة هي اأن للجزائر العديد من امل�صاريع يف ميدان 
تطوي��ر الطاقة املتجددة، يبقى فقط عامل التج�صيد امللمو�س 
ميداني��ا، واأعني بالأمر امل�صاريع ال�صخم��ة التي انطلقت يف 

�صنة 2011 واأذكر من بينها:
ولالأ�صف  الأملاين  "ديزارتيك" لل�صري��ك  م�ص��روع   )1

ال�صديد ذهب اإىل اجلار وجت�صد.
املتجددة  الطاقة  لتطوير  ل�صوناطراك،  الكبري  امل�صروع   )2

يف امل�صاحات ال�صا�صعة من ال�صحراء.
3( وكذل��ك العملي��ة التجريبية لإجن��از امل�صاكن ذات 

.)HPE( الطاقة العليا، م�صاكن
هذه امل�صاريع ال�صخمة للجزائر، يبدو اأننا تخلينا عنها نوعا 
م��ا، هذا هو الإ�صكال املطروح، اأما فيما يخ�س امل�صاريع فهي 
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موج��ودة وم�صاألة جت�صيدها هي الت��ي تهمنا، وح�صب راأيي، 
اأعتق��د اأن��ه اأمر م�صتعج��ل و�صروري لو�ص��ع خمطط مناخ، 

لتقلي�س ب�صفة كبرية انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري.
ك��وارث  اإىل  ب�صرع��ة  ت��وؤدي  املناخي��ة  ال�صطراب��ات 
والإ�صالح �صروري و�صيمنح ال�صتثمارات الالزمة ل�صمان 
النتق��ال الطاقوي امل�صتلزم من هذا املخطط املناخي، ولكن 
وكما يعلم اجلميع فهذا يتطلب جتنيد خمتلف م�صالح الدولة 
وال�صلطات املحلية؛ واأظن اأنه ي�صتحق نقا�صا وا�صعا هاما على 

م�صتوى الربملان بغرفتيه و�صكرا.

ال�سي��د رئي���ص اجلل�سة: �صك��را لل�صيد حمم��د الطيب 
الع�صكري؛ الكلم��ة لل�صيد وزير الطاقة جم��ددا، للرد على 

تعقيب ال�صيد حممد الطيب الع�صكري، فليتف�صل.

ال�سيد الوزير: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة.
ملا تكلمت ع��ن 400 ميغاواط هذه ال�صنة، تكون اجلزائر 
م��ن اأكرب ال��دول يف اإفريقيا، فيما يخ���س الطاقة ال�صم�صية، 
و400 ميغاواط ل جتدها يف كثري من البلدان، فيه 20 حمطة 
�صم�صي��ة الآن يف احل��ني، ولدين��ا حمطة منوذجي��ة يف اأدرار، 
فيم��ا يخ�س طاقة الرياح ب� 10 ميغ��اواط، ولدينا كذلك يف 
غرداية خمرب، فيما يخ���س الطاقة ال�صم�صية، التي ت�صتعمل 
جميع التكنولوجي��ات املتعلقة بالطاق��ة ال�صم�صية، با�صرت 
العم��ل منذ �صنة بالتقريب، ولدينا حمطة كذلك يف حا�صي 
الرمل ت�صتعمل الغاز ويف نف�س الوقت الطاقة ال�صم�صية، اإنها 

لي�صت بامل�صاريع اخليالية لكنها موجودة يف امليدان.
فيم��ا يخ�س الطاق��ة ال�صم�صية، نفيدك ببع���س الأرقام، 
مل��ا نن�ص��ىء حمطة ب��� 1000 ميغاواط، تكلفن��ي من الطاقة 
ال�صم�صية بثالث مرات اأكرث من حمطة تعمل بالغاز، وكذلك 
ل تول��د الكهرب��اء اإل الثلث )3/1( من حمط��ة ت�صتعمل 
الغ��از، 2000 �صاع��ة يف العام والطاق��ة التقليدية تعمل من 
الكيلواتور من  وتكلفة  ال�صنة  �صاع��ة يف   7000 اإىل   6000
الطاق��ة ال�صم�صية يقدر اليوم 4 م��رات من الكيلواتور الذي 
ياأتينا من املحطة التقليدية، اإذا كان لدينا اأموال ل عليه نقوم 

بكل �صيء، ولكن ح�صب قدرات البالد.
فيم��ا يخ���س امل�صاري��ع الك��ربى الت��ي تكلم��ت عنها 
اأحد  الي��وم من بني  الأروبية هي  "ديزارتي��ك" فال�ص��وق 
الأه��داف وه��و ت�صدي��ر الكهرب��اء اإىل اأوروب��ا؛ وكثري من 

البلدان لديها فائ�س من الكهرباء يف اأوروبا، وال�صوق مغلق، 
اإن ذهب��ت اليوم اإىل اإيطاليا جت��د اأن لديها فائ�صا ول ميكنك 

اأن ت�صدر لها الغاز.
وعلى هذا الأ�صا�س، فحتى الأ�صخا�س الذين كانوا وراء 
م�ص��روع "ديزارتيك" قد ان�صحبوا، ل فائدة لديهم، فائدتهم 
ه��ي بيع الأجه��زة ولكن لكي ي�ص��رتي الكهرباء يقول لك 
)اهلل غال��ب( ال�صوق مغل��ق، ل عليه، يجب اأن يكون احلوار 
وتبادل املعلوم��ات ولكن هذه هي احلقيق��ة و�صكرا �صيدي 

رئي�س اجلل�صة.

ال�سي��د رئي�ص اجلل�سة: �صكرا مع��ايل الوزير؛ نبقى دائما 
مع قط��اع الطاقة والكلم��ة لل�صيد الطيب قني��رب، فليتف�صل 

م�صكورا.

ال�سيد الطيب قنيرب: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد نائب رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء املحرتمون،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املحرتم،
طاقم ال�صحافة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
�ص��وؤايل اليوم موج��ه اإىل معايل ال�صيد وزي��ر الطاقة وهو 

كالآتي:
طبق��ا لأح��كام املادة املعم��ول بها من الد�صت��ور، وطبقا 
للقان��ون الع�ص��وي، الذي يح��دد تنظيم املجل���س ال�صعبي 
الوطني، وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 
بينهم��ا وب��ني احلكومة، ي�صرفن��ي اأن اأطرح عل��ى �صيادتكم 

املحرتمة �صوؤال �صفويا هذا ن�صه:
ت�صه��د  خمتلف حمطات التزوي��د بالوقود بولية النعامة 
طوابري طويلة من ال�صي��ارات وال�صاحنات، بحثا عن الوقود، 
ل�صيم��ا مادة امل��ازوت والبنزين من اأغل��ب حمطات نفطال 
بعموم مناطق الولية، ومل تت�صح اأ�صباب هذه الندرة احلادة 
من قبل م�صالح نفطال، رغم تطميناتها اليومية بتوفري الوقود 

بال�صكل الكايف، لتلبية الطلب املتزايد على هذه املادة.
ومن خ��الل امل�صهد ال��ذي تعرفه العدي��د من حمطات 
نفط��ال بالولية، من طوابري غري منتهية م��ن املركبات للفوز 
بتعبئة هذه املادة، الأمر الذي يدفع املواطنني اإىل البحث عن 
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و�صائ��ل التخزين الذاتي، وبالت��ايل الوقوع يف الأزمة ببعدها 
القت�صادي والتجاري.

املواطنون � �صيدي الوزي��ر � وخا�صة اأ�صحاب ال�صيارات 
وال�صاحن��ات والآلت ذات املح��ركات التي ت�صري بالوقود، 
اأب��دوا ا�صتي��اء �صديدا م��ن تفاقم ه��ذه الأزم��ة، ويطالبون 
م�صوؤويل قطاع نفطال حل هذه الإ�صكالية، التي بداأ مفعولها 

يزرع املزيد من اخلوف والتوتر لدى العام واخلا�س.
معايل الوزير، �صوؤايل هو:

ما هي الإج��راءات العاجلة الت��ي �صتتخذونها لحتواء 
النق�س الف��ادح يف مادة الوقود الوا�صعة ال�صتعمال بالولية 

ويف الوطن؟
تقبل��وا � �صيدي الوزي��ر � احرتامي وتقدي��ري وال�صالم 

عليكم.

ال�سي��د رئي���ص اجلل�س��ة: �صك��را لل�صيد الطي��ب قنيرب؛ 
الكلمة الآن لل�صيد وزير الطاقة للرد على ال�صوؤال، فليتف�صل 

م�صكورا.

ال�سيد وزي��ر الطاقة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�س اجلل�صة،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،

�صكرا لل�صيد الطيب قنيرب على �صوؤاله املتعلق بالإجراءات 
املتخذة حلل م�صكلة النق�س يف تزويد ولية النعامة بالوقود.
ولالإجاب��ة على ان�صغ��الت ال�صيد ع�ص��و جمل�س الأمة 

املحرتم، ي�صعدين اأن اأفيدكم باملعلومات التالية:
توج��د بولية النعامة 16 حمطة خدم��ات لتوزيع الوقود 

كما توجد 06 حمطات يف طور الإجناز.
وبه��دف ت�صجي��ع ال�صتثم��ار اخلا�س يف جم��ال توزيع 
املواد البرتولية، فق��د ا�صتفادت ولية النعامة من 12 حمطة 
خدمات تابعة للخوا�س، يف اإط��ار املخطط الولئي للتنمية، 
منه��ا 05 حمطات حت�صلت عل��ى العتماد م��ن قبل وزارة 
الطاقة، اأما ال�صبع الباقية فهي يف طور ا�صتكمال الإجراءات 

الإدارية على امل�صتوى املحلي.
كم��ا مت تخ�صي�س اأر�صية لإجن��از حمطتني )02( من قبل 
نفط��ال، ومت كذلك منح رخ�صة لإجناز م�صروع مركز لتخزين 

الوقود ببلدية النعامة.

بالن�صبة للنق�س يف توزي��ع الوقود، فهو راجع بالأ�صا�س اإىل 
الأحوال اجلوية التي م�صت اجلهة ال�صمالية للوطن، وا�صتحالة 
ا�صتعم��ال املوانىء لنق��ل الوقود، خا�صة م��ن �صكيكدة اإىل 
املوانىء الأخرى، كما اأن نق�س قدرات التخزين ملراكز نفطال 
�صاعد يف تعقيد الو�صعية، مما اأثر �صلبا على �صبكة التوزيع، رغم 

تدعيم و�صائل النقل الربي.
اإ�صمح��وا يل اأن اأغتن��م ه��ذه الفر�ص��ة، لأحيي عمال 
املوؤ�ص�ص��ة الوطنية نفط��ال، على املجه��ودات التي بذلوها 
وعل��ى قيامه��م بواجبهم عل��ى اأكمل وجه خ��الل ف�صل 
ال�صت��اء، رغم الظ��روف ال�صعبة التي عرفه��ا ن�صاط توزيع 

املواد البرتولية.
�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل،
نظ��را للطل��ب املتزاي��د، وم��ن اأج��ل حت�ص��ني اخلدمات 
املقدم��ة للم�صتهلك، �صجل قطاع الطاقة برناجما على املدى 
القري��ب  ما ب��ني 2015�2019 لتطوير ع��دة م�صاريع، منها 
عل��ى اخل�صو�س م�صاري��ع تهدف اإىل زيادة ق��درات الإنتاج 

والتخزين للمواد البرتولية.
وبهذا اخل�صو�س، قرر القطاع تطوير �صناعة التكرير بالبدء 
باإجناز، يف حدود 2018�2019، اأربع م�صايف، ومن املنتظر اأن 
ت�صل قدرات التكري��ر، بعد اإجناز هذه امل�صايف، اإىل اأكرث من 
50 مليون طن �صنويا، مما ي�صمح لنا بتغطية كل احتياجات 

ال�صوق الوطنية وت�صويق الفائ�س.
وقد �صرع القطاع كذل��ك يف تنفيذ برنامج طموح، للرفع 
م��ن ق��درات التخزي��ن، ي�صمل تو�صي��ع ق��درات التخزين 
للمراك��ز املوجودة واإجناز مراكز تخزي��ن اأخرى واأنابيب نقل 
املواد البرتولية، وهذا الربنامج هو يف طريق الإجناز، كما �صيتم 
كذل��ك اإجناز مراكز جديدة للتخزين قرب امل�صايف اجلديدة، 
بطاق��ة 300000 م3 ل��كل واح��د، بحي��ث �صرتتف��ع الطاقة 
الإجمالية للتخزين، مما ي�صمح لنا ب�صمان اكتفاء وا�صتقاللية 

ا�صتهالك ملدة 30 يوما يف اآفاق 2020 اإن �صاء اهلل.
اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 
الطي��ب قنيرب هل يري��د التعقيب على كلم��ة الأخ الوزير؟ 

تف�صل.
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ال�سي��د الطي��ب قنيرب: �صك��را �صيدي رئي���س اجلل�صة؛ 
�صكرا ملعايل وزير الطاقة عل��ى عنا�صر الرد التي تف�صل بها، 
كم��ا اأ�صكره عل��ى املجه��ودات املبذولة للنهو���س بالقطاع 
اجل��د ح�صا�س الذي يت�ص��رف بت�صيريه؛ واأثم��ن ما تقوم به 
دائرتك��م الوزارية من جمهود، ق�صد تقدمي اأح�صن اخلدمات 

للمواطنني.
�صيدي الوزير، اإنن��ي عندما قدمت �صوؤايل، يف الفاحت من 
اأفريل احلايل، ركزت على وليات اجلنوب الغربي، ول�صيما 
ولي��ة النعامة، لكن منذ ذلك التاريخ، فاإن اأزمة ندرة الوقود 
تفاقم��ت نوعا ما، دون اأي تدخل م��ن احلكومة ملعاجلة هذا 

الو�صع.
فبع��د اأن كان��ت مقت�صرة عل��ى بع�س الولي��ات فقط، 
تو�صع��ت ملناط��ق كثرية من الب��الد، ورغم طماأن��ة م�صوؤويل 
�صرك��ة نفطال اأنه لي�صت هناك اأزمة ول ندرة يف مادة الوقود، 

لكن كان العك�س يف امليدان.
لق��د خلفت هذه الندرة حالة من الفو�صى وال�صجار بني 
ال�صائق��ني وبع�س الأع��وان يف بع�س الأحي��ان اأو يف بع�س 
املحط��ات، الت��ي ما زالت ت�صم��ن احلد الأدن��ى من توزيع 
الوق��ود، مم��ا ا�صتدعى � يف بع�س احل��الت � تدخل م�صالح 
الأمن لإنهاء امل�صادات ب��ني اأ�صحاب املركبات، كما خلف 
الو�ص��ع ا�صتياء لدى املواطنني الذين عربوا عن تخوفهم من 
تبعية هذه الندرة، الت��ي ميكن اأن متتد ومت�س م�صالح العديد 
م��ن املواطنني باأغلب الوليات، ملا مل��ادة الوقود من تاأثري يف 

احلياة القت�صادية والتنمية املحلية عامة.
�صي��دي الوزير، بع��د النظر اإىل خمتل��ف الأ�صباب التي 
قدم��ت لنا بخ�صو�س هذه الق�صي��ة احل�صا�صة، فاأرى اأنه من 
ال�ص��روري تكاتف جهود اجلميع، لإيج��اد حل نهائي لهذه 
املع�صلة، الت��ي اإن ا�صتمرت لأيام اأخ��رى، �صتكون لها اآثار 

�صلبية على البلد باأكمله، �صكرا معايل الوزير.

ال�سي��د رئي���ص اجلل�س��ة: �صك��را لل�صيد الطي��ب قنيرب؛ 
والكلم��ة جمددا ملعايل الوزي��ر اإن اأراد الرد على التعقيب؟ 

فليتف�صل.

ال�سي��د الوزي��ر: �صكرا؛ الوقود موج��ود وجميع امل�صايف 
ت�صتغ��ل وما نق���س جنلبه من اخل��ارج، كل �ص��يء موجود، 
ولكن ملا الظروف املناخي��ة ل ت�صمح، فاملوانىء تغلق، لدينا 

م�صف��اة �صكيكدة التي َت�َصُع 15 مليون طن �صنويا، هي التي 
تنقل املازوت والبنزين والوقود اإىل املوانىء الأخرى كبجاية 

واجلزائر واأرزيو ووهران... اإلخ،
ه��ي تنتج، لكن مل��ا ل ن�صتطيع ا�صتعم��ال النقل بحكم 
الظ��روف ويكون امليناء مغلقا نق��ع يف م�صاكل، �صحيح، واأنا 
اأع��رتف وقد قلت لكم باأن حج��م التخزين غري كاف، كان 
يوج��د خمزون قبل ف�ص��ل ال�صتاء لكن � م��ع الأ�صف � يف 
بع���س الأحيان مل��ا يغلق املين��اء يومني اأو ثالث��ة، ل يوجد 
م�ص��كل اأب��دا ولكن ملا يغل��ق ملدة اأ�صبوع، هن��ا نقع يف عدة 
م�صاكل، لك��ن اأطمئنكم فاملادة موجودة واآلف ال�صاحنات 
تنتق��ل عرب الرتاب الوطني لتزويده بهذه املواد، عادة تنتقل 
�صاحنة من �صكيكدة اأو من اأرزيو اإىل عني ڤزام، من ال�صرق 
اإىل الغرب، م��ن ال�صمال اإىل اجلنوب دائما تكون فيه بع�س 

ال�صعوبات، ولكن اأنا اأطمئنكم باأن املادة موجودة.
اآلف ال�صاحن��ات تتنق��ل يومي��ا للتزوي��د به��ذه املادة 
لالقت�صاد الوطن��ي، يف املقابل قمنا مب�صروع كبري لرفع حجم 
التخزين لن�ص��ل اإىل 30 يوما، لقد �صادق��ت عليه احلكومة 
و�صاعدت نفطال مببلغ 200 مليار دينار جزائري لتمويل هذه 

امل�صاريع وبالتايل فهذه امل�صاريع �صارية.
ويف كل الوطن فاإن مراكز التخزين تتو�صع، ويوجد برنامج 
لإجن��از م�صاريع جديدة؛ وكذلك فيم��ا يخ�س النقل توجد 
اأنابيب، اليوم لدى نفطال ما يقارب 1000 كلم من الأنابيب 

لنقل الوقود.
وتوجد م�صاريع جديدة فيم��ا يخ�س النقل، وكما قلت لكم 
هن��اك م�صاريع جديدة مل�صان��ع جديدة لتكري��ر البرتول داخل 
الوط��ن ولي���س املوانىء فقط، م��ن اأجل ت�صهي��ل عملية توزيع 
الوقود، يجب اأن ن�صرب فقط قليال، لكن ل يوجد تخوف اأو نق�س 
من امل��ادة، يوجد تاأخر من حني لآخر، رمب��ا فيما يخ�س النقل، 

لكن املادة موجودة، و�صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة.

ال�سي��د رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ ننتقل الآن 
اإىل قط��اع املجاهدين والكلمة لل�صيد حممد زوبريي، ليطرح 

�صوؤاله ال�صفوي، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد حممد زوبريي: �صك��را �صيدي الرئي�س بالنيابة؛ 
بع��د ب�صم اهلل الرحم��ن الرحي��م وال�ص��الة وال�صالم على 

اأ�صرف املر�صلني؛
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�صيدي الرئي�س بالنيابة،
ال�صادة الوزراء،

زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

�صالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ي�صرفن��ي اأن اأطرح على معايل وزي��ر املجاهدين ال�صوؤال 

ال�صفوي التايل:
من ب��ني المتيازات الت��ي منحتها الدول��ة للمجاهدين، 
وعلى راأ�صهم املجاهد الأكرب فخامة الرئي�س، ال�صيد عبد العزيز 
بوتفليق��ة، هو اإعفاوؤهم من جمركة ال�صيارات امل�صتوردة، وهذا 
م��ن خالل الرخ�صة الت��ي متنحها له��م وزارة املجاهدين كل 
خم���س �صنوات، غري اأن قيد التنازل عن ا�صتعمال ال�صيارات 

ل�صالح اأ�صخا�س اآخرين حمدد بثالث �صنوات فقط.
ونظرا لكون ع��دد املجاهدين ي�صري نحو التناق�س، وحتى 
تتطاب��ق مدة من��ح الرخ�صة مع مدة احلظر ع��ن التنازل، األ 
ميك��ن � معايل الوزير، وح��ان الوقت له��وؤلء الذين �صحوا 
باأنف�صه��م من اأجلنا لنتمتع بهذا البل��د اأحرارا � تقليل املدة 

بثالث �صنوات بدل من خم�س؟
ودائما ويف نف���س الإطار، اأ�صاأل معايل الوزير عن اإمكانية 
التحريرية،  الثورة  تعمي��م ن�صبة العجز )C1( لكل معطوبي 
بالإم��كان  كان  واإذا   )C3( ،)C2(، )C1( لأن��ه يوج��د

تعميم ذلك؟
لكم مني، معايل الوزير، فائق التقدير والحرتام، �صكرا.

ال�سي��د رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د حممد زوبريي؛ 
وقب��ل اأن اأحي��ل الكلمة اإىل ال�صيد وزي��ر املجاهدين لتقدمي 
اجل��واب على هذا ال�صوؤال، اأخ�ص��ه بالتحية والرتحيب من 
جديد، لأنه يدخل لأول مرة اإىل هذه القاعة، قاعة اجلل�صات 
مبجل���س الأمة منذ تعيينه ع�ص��وا يف احلكومة، فاأهال و�صهال 
بك��م � مع��ايل الوزير � مع متنياتنا لك��م بالتوفيق يف مهامكم 
النبيل��ة واإ�صرافك��م على قط��اع املجاهدين ال��ذي يعرفكم 

وتعرفونه جيدا.
تف�صل��وا الآن � مع��ايل الوزي��ر � لالإجابة عل��ى ال�صوؤال 

ال�صفوي لزميلنا حممد زوبريي.

ال�سي��د وزي��ر املجاهدي��ن: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�ص��رف املر�صلني وعلى اآله و�صحبه 

و�صل��م ت�صليم��ا اإىل يوم الدي��ن، ول حول ول ق��وة اإل باهلل 
العلي العظيم.

�صيدي رئي�س اجلل�صة،
ال�صيدات الف�صليات، ال�ص��ادة الأفا�صل اأع�صاء جمل�س 

الأمة،
ال�صيدات وال�صادة ممثلو الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، اأود اأن اأتق��دم بجزي��ل ال�صك��ر والعرف��ان 
لع�صو جمل���س الأمة املحرتم، ال�صي��د حممد زوبريي، على 
�صوؤال��ه ال�صفوي الذي تطرق م��ن خالله لن�صغالني هامني، 
ي�صبان يف نط��اق املهام املنوطة بدائرتن��ا الوزارية، جتاه اأفذاذ 
هذا الوط��ن، اآبائنا املجاهدين وذوي احلقوق، حيث اأتاح يل 
الفر�ص��ة، لأعر�س على م�صامعكم ما نقوم به من جمهودات 
جب��ارة، يف �صبيل ترقية هذه الفئ��ة وتوفري الرعاية التي تليق 
به��ا والذود عن كرامتها، بكيفية قّلما جند لها نظريا بني الأمم 

التي قا�صمتنا حمن ال�صتعمار.
وقبل التط��رق اإىل ان�صغالكم، جدير بنا التنويه مبا ت�صعى 
اإلي��ه وزارة املجاهدين، من برام��ج منبثقة من الروؤية ال�صائبة 
وال�صيا�صة الر�صيدة لفخامة رئي�س اجلمهورية، املجاهد ال�صيد 
عبد العزيز بوتفليقة، حني نالت هذه الربامج اهتمام وتقدير 
احلكوم��ة، اهتم��ام وتقدير جت�ص��د يف اإعط��اء الأولوية لكل            
ما يط��رح من م�صاري��ع قطاعية، ت�صب يف حتقي��ق الأهداف 

النبيلة �صالفة الذكر، واأذكر على �صبيل املثال ل احل�صر:
املجاهدين  منح  قيمة  لتثمني  وطنية  �صيا�صة  اعتماد   �  1
وذوي احلق��وق، مب��ا يتنا�ص��ب وتط��ور احلد الأدن��ى لالأجر 

الوطني والقدرة ال�صرائية للمواطن.
اإجن��از العدي��د م��ن امل�صاريع والهي��اكل واملن�صاآت   �  2
الأ�صا�صي��ة، م��ن مراكز الراح��ة وال�صتجم��ام وغريها، عرب 
كاف��ة ولي��ات الوط��ن وتهيئته��ا بالو�صائل الطبي��ة واملوارد 
الب�صري��ة، ل�صمان رعاية �صحية ونف�صي��ة لهذه ال�صريحة من 

املجتمع.
� تق��دمي خدم��ات نوعي��ة يف جمال النق��ل اجلوي،   3
البح��ري وال��ربي، ت�صل يف بع���س الأحي��ان، وعند بع�س 
الفئ��ات ككبار معطوبي حرب التحرير الوطني، اإىل املجاين 
وهذا داخل الوط��ن، ويف هذا املقام ل ميكن اأن نغفل الدور 
اجلوهري املوكل لنا يف اإطار احلفاظ على ذاكرة الأمة مبوروثها 
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التاريخ��ي الوطني و�صواهده ودللته، و�صرورة حتقيق البناء 
الفكري اخل��الق لالأمة، من خالل مبادىء ومرجعية الفاحت 
من نوفمرب العظيم، ال�صامن الوحيد لتعميق ت�صامن وتكاتف 
اجلزائريني خالل الأزمات، ملا منلكه من ر�صيد تاريخي يلتف 
حوله الوطنيون املخل�صون ويتحقق به الن�صجام الجتماعي 
وتبن��ى ب��ه اللحمة الوطني��ة، م�صتذكرا عل��ى م�صامعكم يف 
ه��ذا املقام، خط��اب فخامة رئي�س اجلمهوري��ة، املجاهد عبد 
العزي��ز بوتفليقة، حني قال: "اإنن��ا وبقدر ما اأوليناه من عناية 
بتاريخ ث��ورة التحرير واملقاومة الوطني��ة، حر�صنا على تعبئة 
املوارد املوجهة اإىل �صون مكانة املجاهد ومكانة ال�صهيد، عرب 
ذوي��ه، يف �صلم القيم، من خالل حت�ص��ني الأو�صاع املعي�صية 
والجتماعية وتو�صيع الرعاية ال�صحية والنف�صية للم�صتحقني، 
من جماهدين وذوي حقوق ال�صهداء"، وبالعودة اإىل ال�صطر 
الأول م��ن ان�صغالكم، املتعلق باقرتاحكم تقلي�س اأجل منح 
رخ�صة ال�صيارات ال�صياحية لفئة املجاهدين وذوي احلقوق، 
واأبن��اء ال�صهداء املعوق��ني، مبا يتطابق واآج��ال التنازل عنها، 
اأي م��ن خم�س اإىل ث��الث �صنوات، ال�صيء ال��ذي يدفعنا 
اإىل التذكري باأن حتديد ه��ذه الآجال، قد تن�س عليه اأحكام 
املادة 178/16 من القانون رقم 83�10، املوؤرخ يف 10 يونيو 
�صنة 1983، واملت�صمن قانون املالية التكميلي ل�صنة 1983، 
املعدلة واملتممة باأح��كام املادة 83 من القانون رقم 06�24، 
امل��وؤرخ يف 26 دي�صمرب �صن��ة 2006، واملت�صمن قانون املالية 
ل�صن��ة 2007؛ وعلي��ه، فاإنه ل ميكننا و�ص��ع اقرتاحكم حيز 
التنفي��ذ، كون هذا المتياز ق��د اأقرته اأحكام قانون، ل ميكن 
مراجعته��ا اإل باتب��اع الإجراءات املعروف��ة، يف اإطار تعديل 

الن�صو�س القانونية.
غ��ري اأننا نعتقد اأن الآجال احلالية تعترب � نوعا ما � مقبولة 
ومعقولة، كون املدة الفرتا�صية ل�صالحية ا�صتعمال ال�صيارة، 
ل ميكن اأن تكون ب��اأي حال من الأحوال اأقل مما اأقره قانون 
املالي��ة لع��ام 1983، املع��دل واملتمم من جه��ة، ومن جهة 
اأخ��رى، فاإن اأحكام هذا الن�س ق��د خولت للم�صتفيد احلق 
يف اإمكانية جتديد ال�صتفادة يف حالة العطب الكلي للمركبة 
ب�صبب حادث اأو ب�صبب اآخر، متى ا�صتوفى ال�صروط املطلوبة 
يف مثل هذه احلالت، يعن��ي اإثبات عدم �صالحية ال�صيارة 
م��ن طرف امل�صالح املخت�صة، ناهيك عما ميكن اأن ينجم عن 
هذا القرتاح، من اآث��ار مالية معتربة، تنعك�س على توازنات 

ميزانية الدولة، خ�صو�صا يف الظروف الراهنة بالذات.

اأم��ا بالن�صبة لل�صطر الثاين من �صوؤالكم، املت�صمن تعميم 
ن�صبة العجز اأو العطب على اختالف معطوبي حرب التحرير 
الوطن��ي، فهو اخت�صا�س ح�صري للجان الطبية املن�صاأة على 
م�صتوى الوليات، مبرافقة واإ�ص��راف اللجنة الطبية املركزية، 
باعتبارها اللجنة املوؤهلة ل�صبط ن�صبة العطب وامل�صادقة عليها 
ب�صف��ة نهائية، �صمن نظام الت�صنيف اأو غريه بالعتماد على 

املعايري التالية:
� التقدم يف ال�صن.

� تفاق��م الأمرا���س والعاه��ات الناجمة ع��ن الإ�صابات 
واجلروح خالل ثورة التحرير الوطني.

� الأقدمية يف النت�صاب ل�صفوف جي�س التحرير الوطني 
اأو املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطني اأو يف مدة ال�صجن.

� الأقدمية يف ال�صتفادة من نظام الت�صنيف.
جدي��ر بالتو�صيح اأن كل الطلبات املودعة لدى امل�صالح، 
امل�صتوف��اة لل�ص��روط املطلوبة، تدر���س ب�صفة فوري��ة واآجال 
قيا�صي��ة، طبقا ملا اأقرته احلكومة م��ن تدابري يف جمال حت�صني 

اخلدمة العمومية وتخفيف الإجراءات والوثائق الإدارية.
�صكرا وبارك اهلل فيكم.

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

فليتف�صل.

ال�سي��د حممد زوب��ريي: �صكرا �صيدي رئي���س اجلل�صة، 
اأ�صك��ر معايل الوزير عل��ى هذا التو�صيح؛ اأق��ول لي�س لدي 
تعقيب، لكنني �صاأذكر نف�صي واإياكم، باأنه لي�صت هذه الورقة 
اأو القان��ون اأو املنحة هي التي متنعنا م��ن اأن نغري اأو ن�صتبدل 
قانونا اآخر لأجل هوؤلء النا���س اأو الأ�صخا�س الذين منحونا 
احلري��ة ونحن نتمتع ونتنف�س، اأو كم��ا قال ال�صيد معايل وزير 
الطاق��ة، ن�صرتي البرتول ب� 2 �صنتيم لكي نتمكن من اإ�صافة 
اأو اإنقا���س هذه الأم��ور، يعني حت��ى واإن مل نتمكن من اأن 
نرد العتب��ار لهوؤلء ال�صه��داء اأو املجاه��دات واملجاهدين، 
فنح��ن نريد اأن نذكرهم يف كل زم��ان ومكان، لكي نرد على 
هذا امل�صتعم��ر الذي خلف جمازر كبرية يف ه��ذا البلد، بلد 
امللي��ون ون�صف املليون �صهيد مل يعرف باأن اأبناء ال�صتقالل 
م�صقي��ون بب��ذور هوؤلء ال�صه��داء، نف�س مت��وت ونف�س حتيا، 
وننتظ��ر العتذار من هذا امل�صتعمر، مهم��ا طال الزمان، ول 
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قان��ون ي�صعب علينا لإع��ادة اأي �صيء اأو اإعط��اء اأي �صيء 
من دمن��ا اأو حلمنا لهوؤلء املجاهدين واملجاهدات؛ وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سي��د رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د حممد زوبريي؛ 
والكلم��ة جمددا ملعايل وزي��ر املجاهدي��ن اإن كان يريد الرد 

على تعقيب ال�صيد الع�صو؟

ال�سيد الوزير: �صكرا لل�صيد رئي�س اجلل�صة.
اأول، اأري��د اأن اأ�صك��ر ال�صي��د الع�صو عل��ى طرحه لهذه 
الن�صغ��الت واأ�صكره على هذه اللتفات��ة الطيبة، الكرمية، 

املعربة والهادفة يف نف�س الوقت.
اأود اأن اأق��ول ب��اأن قط��اع املجاهدين، مل��ا عّينت، كلفت 
ب��اأن اأكون خادما لهذه الفئة م��ن املجتمع، العزيزة على كل 

جزائرية وجزائري اأ�صيل.
بالن�صب��ة لقطاع املجاهدي��ن اتخذنا بع���س الإجراءات، 
وا�صمحوا يل اأن اأنتهز هذه الفر�صة ومن هذا املكان ال�صريف، 
لأقر باأننا قد و�صعنا اإجراءات لت�صهيل ولتب�صيط الإجراءات 

اخلا�صة باملجاهدين وبذوي احلقوق.
كانت  التي  الع�صوي��ة  �صه��ادة  ب�صف��ة خمت�ص��رة،   �  1
ت�صتخرج م��ن مكان ولدة املجاه��د اأو ذوي احلقوق، ربطنا 
كل ال��وزارة باملديريات، الآن ال�صخ���س املولود يف �صطيف 
اأو يف تب�ص��ة ي�صتطي��ع ا�صتخراج وثيقته م��ن تلم�صان وتيزي 

وزو ومترنا�صت.
2 � كذل��ك بالن�صب��ة لالإعادات اأو الت�صنيف اأو املنح، 
طبق��ا للمادة الرابع��ة  اأو اخلام�صة، اتخذن��ا القرار، وهو عدم 
طل��ب م��ن اأي جماه��د اأو جماه��دة الوثائق، �ص��واء كانت 
وثائ��ق اإداري��ة اأو وثائق طبي��ة، ياأتي اإىل مديري��ة املجاهدين 
م�صحوبا با�صتمارة فقط، فيمر بال�صرورة على اللجنة املن�صبة 
على م�صتوى الولية، ثم يح��ول املح�صر الطبي مبا�صرة اإىل 

اللجنة الوطنية للبت فيه.
واأقول م��ن هذا امل��كان، كل امللفات م��ن دون ا�صتثناء 
للمجاهدي��ن وذوي احلقوق، التي كانت على م�صتوى وزارة 
املجاهدي��ن والتي ط��رح اآخره��ا يف �صهر دي�صم��رب 2014، 

�صفيت عن اآخرها.
امللف��ات التي اأودعت ب��وزارة املجاهدين يف �صهر جانفي 

وفيفري �صفيت عن اآخرها.

امللفات التي كانت عالق��ة، طبقا لن�س املادة 25 اخلا�صة 
باأبناء ال�صهداء وامل��ادة 24 اخلا�صة باأبناء املجاهدين �صفيت 
ع��ن اآخره��ا، طبع��ا امللفات الت��ي كانت ت�صت��ويف ال�صروط 

القانونية.
اأق��ول من هذا امل��كان باأننا الآن ندر���س ون�صفي ملفات 
املجاهدي��ن، طالب��ي املن��ح، واأقولها عرب الأث��ري وعن طريق 
ال�صا�صة باأنها ل تتعدى الآن اأقل من �صهر وت�صفى امللفات.

بالن�صبة ل��الأخ ال�صائ��ل، وفيما يتعل��ق بالت�صنيف، لقد 
ا�صتبقن��ا رمبا الأح��داث، ف��وزارة املجاهدي��ن اأح�صت كل 
امللف��ات اأو املن��ح الأق��ل م��ن 80٪ و100٪، الآن نحن يف 
مرحل��ة ا�صتدعاء هوؤلء املجاهدين، لإعادة الفحو�س الطبية 
ل��دى اللجان الطبي��ة ثم حتول امللفات عل��ى اإثرها اإىل وزارة 

املجاهدين لت�صنيف هوؤلء املجاهدين واملجاهدات.
بالن�صبة للملفات الأخرى، يعن��ي ال�صطر الآخر اخلا�س 
بالرتاث الثقايف، املرتب��ط بثورة التحرير الوطني، ن�صتطيع اأن 
نق��ول باأننا ق��د قطعنا اأ�صواطا كب��رية يف ت�صجيل ال�صهادات 
ويف جمع ال�صهادات وك��ذا يف جمع الوثائق التاريخية التي 
لها �صلة بثورة التحرير الوطني واملقاومة الوطنية، وقد انتهزنا 
الفر�صة مع برنامج الحتفالت اأو الذكرى ال�صتني لندلع 
ثورة التحرير الوطنية، التي هي حتت الرعاية ال�صامية لفخامة 
رئي���س اجلمهورية، ب�صعار "نوفمرب احلرية" ا�صتطعنا اأن ن�صل 
اإىل مرحلة متقدمة جدا من كتاب��ة التاريخ الوطني؛ واأقولها 
كذل��ك وب�صف��ة ر�صمية، م��ن ا�صرتجاع بع���س الأر�صيف 
املوج��ود خارج اجلزائر ويف بلدان، كفرن�صا، اإذ ا�صتطعنا وعن 
طري��ق وزارة اخلارجية الت��ي اأ�صكرها من ه��ذا املكان على 

العمل بالتن�صيق التام مع وزارة املجاهدين.
اإتخذن��ا كذلك اإج��راءات اأخ��رى للتخفي��ف من كل 
الإجراءات الإدارية والبريوقراطية، �صواء بطلب ال�صتجمام 
اأو بطلب التذكرة اأو ال�صتف��ادة من مراكز الراحة، كل هذا 
من دون ملف، اإل با�صتمارة فقط، متالأ ويحدد اليوم ل�صتفادة 

هذا املجاهد.
كذل��ك اأقر من هذا املكان، ب��اأن مراكز الراحة املتواجدة 
عل��ى ال�صاط��ىء ويف ال�صم��ال والتي كان��ت ت�صتغل ثالثة 
اأ�صهر فقط يف ال�صن��ة، قررنا الآن باأن تعمل اثني ع�صر �صهرا 
وا�صتدعينا يف بطاقيتنا كل املجاهدات واملجاهدين الذين مل 
ي�صتفي��دوا من الراحة، فتبعث لهم ا�صتدعاءات اإىل بيوتهم، 

لختيار املركز والوقت والتاريخ.
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اإذن، كل ه��ذا العم��ل يدخل يف اإط��ار حت�صني الو�صعية 
اخلا�ص��ة باملجاهدي��ن وذوي احلقوق واأرج��ع كذلك لكتابة 
تاري��خ ثورة التحرير الوطنية، فنحن على كل حال متقدمون 

جدا.
واأ�صكرك��م، �صواء باملجل�س ال�صعب��ي الوطني اأو جمل�س 
الأم��ة، لقد عقدن��ا لقاءات تاريخية و�صنوا�ص��ل معا اإن �صاء 
اهلل، عل��ى الأق��ل لك��ي نحيي ه��ذه الذك��رى كمواطنني 
وكم�صوؤول��ني على ه��ذه الفئة ال�صريفة الت��ي حتتاج منا كل 

احرتام وتقدير وبارك اهلل فيكم و�صكرا.

ال�سي��د رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د الوزير على هذا 
التو�صي��ح وعلى املجهودات املبذولة؛ متمنيا لكم املزيد من 

النجاحات.
من��ر الآن اإىل قط��اع ال�صكن والعم��ران واملدينة والكلمة 

الآن لل�صيد بوزيد بدعيدة، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سي��د بوزي��د بدعي��دة: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحي��م 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد نائب الرئي�س ورئي�س اجلل�صة املحرتم،
ال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

طبقا للم��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 و71 من 
القانون الع�ص��وي رقم 99�02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني، وجمل�س الأمة، 
وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 
وامل��ادة 76 من النظام الداخلي ملجل���س الأمة، ي�صرفني اأن 

اأطرح على �صيادتكم ال�صوؤال التايل ن�صه:
لق��د ا�صتف��ادت مدينة باتن��ة �صمن املخط��ط اخلما�صي 
 )2014�2010( اخلما�ص��ي  واملخط��ط   )2009�2005(
بح�ص���س �صكنية ل باأ�س بها، منها ما ه��و اجتماعي وما هو 
ت�صاهمي وترقوي، واملالحظ اأن بع�س هذه ال�صكنات لتزال 

قيد الإجناز اإىل يومنا هذا.
ال�ص��وؤال املطروح على معايل وزي��ر ال�صكن هو: ملاذا هذا 
التاأخ��ر يف الإجناز، خا�صة عند املرقني اخلوا�س، الذين منهم 

من جتاوز 10 �صنوات ومل ي�صلم امل�صاريع اإىل حد الآن؟
نالحظ كذل��ك تناق�صا كبريا يف نوعي��ة ال�صكن املنجز، 

يف الواقع، ودف��رت ال�صروط املحددة للنوعي��ة واملدة والقيمة 
الإجمالي��ة لل�صكن، خا�صة من��ه الت�صاهمي، بحيث جند اأن 
املرقني طلب��وا من امل�صتفيدين مبالغ مالي��ة اإ�صافية، جتاوزت 

الواحد. لل�صكن  �صنتيم  مليون   20
�صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة ومعايل الوزير.

ال�سي��د رئي���ص اجلل�سة: �صك��را لل�صيد بوزي��د بدعيدة؛ 
الكلم��ة لل�صيد وزير ال�صك��ن والعمران واملدين��ة للرد على 

ال�صوؤال، فليتف�صل.

ال�سي��د وزي��ر ال�سك��ن والعم��ران واملدين��ة: ب�ص��م اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�س اجلل�صة،
ال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،

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

اأ�صك��ر يف البداية ال�صيد املحرتم بدعي��دة على ال�صوؤال 
ال��ذي طرحه والذي يحمل يف طيات��ه � يف الواقع � �صوؤالني 

اأو مالحظتني:
املالحظ��ة الأوىل، تخ���س اإجن��از ال�صكن��ات ب�صفة عامة 

وال�صوؤال الثاين خم�ص�س للت�صاهمي.
� فيم��ا يخ�س ال�ص��وؤال الأول، برنامج باتن��ة ب�صفة عامة 
ممكن ج��دا اأن يكون التاأخ��ر يف بلدية م��ن البلديات اأو يف 
دائرة من الدوائر، ولكن ب�صفة عامة فاإن برنامج باتنة اإىل غاية 

كالتايل: هو   2015 فيفري   30
� بالن�صبة لل�صكن الجتماعي فيه 24252 �صكنا مربجما، 
منها 11912 �صكن��ا ا�صتلمت وما تبقى من الإجناز 12340 

هي حاليا يف طور الإجناز، وما هو غري منطلق ل �صيء.
اإذن، كل برام��ج باتن��ة بو�ص��ر فيه��ا، وفيم��ا يخ�س هذه 
النقط��ة بالذات اأ�صري � ال�صيد ع�ص��و جمل�س الأمة املحرتم � 
اأنن��ي كنت ق��د اأبديت مالحظة يف هذه القاع��ة، ويف بداية 
ت�صلم املهام، كان يوجد تاأخ��ر ملمو�س يف اخلما�صي الأخري 
بالأخ���س، حاولنا تدارك ما ميكن تدارك��ه واليوم وبالن�صبة 
لنا فاإن انطالق الربنامج اخلما�صي لفخامة رئي�س اجلمهورية، 
اأقوله��ا ب�صف��ة ر�صمية، ه��و منطلق اإىل غاي��ة جانفي 2015 
بن�صب��ة 97٪، مبا فيها باتن��ة ووهران و�صعي��دة و�صطيف ويف 
كل الولي��ات، وقع��ت نزاعات مع مقاول��ني وكان فيه تاأخر 
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م��ع مقاول��ني اآخرين، ولكن وب�صف��ة عامة اأعتقد ب��اأن باتنة 
الي��وم م�صنفة لدينا م��ن بني الوليات الت��ي مت فيها الإجناز 
ب�صف��ة جيدة، تداركت تاأخره��ا والتوزيع يف احلملة ويف غري 
احلمل��ة يدل على هذا الإجناز، واأق�ص��د باحلملة احلية ولي�س 
احلمل��ة النتخابي��ة � ه��ذا للتو�صي��ح � فيما يخ���س التاأخر 
امل�صج��ل حالي��ا والذي مل ينطل��ق بعد، هو البن��اء الريفي، 
يوج��د ما يقارب 3900 �صكن غري منطلقة بالن�صبة اإلينا حلد 
الآن؛ والبناء الريفي اأنتم تعرفون ارتباطه بالبلديات وبتقدمي 

القوائم... اإلخ.
ه��ذا بالن�صبة لربنامج باتنة، فهو لي���س منوذجيا وهو اأي�صا 
لي���س بالكارثي، ه��ذه امل�صاألة تدخ��ل يف ال�صنف العادي 
بالن�صب��ة للربامج التي نح��اول اأن ننع�صها وننتهي منها، قبل 

النطالق يف الربامج الإ�صافية للخما�صي احلايل.
اأ�صيف فقط اأن��ه من بني ال�صكنات التي يبدو عليها نوع 
من التاأخر يف الإجناز هي ما يقارب 5000 �صكن اإ�صايف التي 
منحه��ا ال�صيد الوزي��ر الأول، اإثر الزيارة الت��ي قمنا بها، اأي 
الزيارة التي قام بها الوفد احلكومي وعلى راأ�صه ال�صيد الوزير 

الأول لباتنة يف �صنة 2014.
اأما فيما يخ�س ال�صكن الت�صاهمي، اأعتقد اأنها املرة اخلام�صة 
التي ط��رح فيها نف�س ال�ص��وؤال يف الغرفتني، اأن��ا ل اأقول اإنها 

�صتكون نف�س الإجابة، لكن اأرجو اأن نتفهم الو�صع.
برنامج ال�صكن الت�صاهمي جاء ل�صتخالف الربامج التي 
 )AADL( اأوقفت اآنذاك يف 2003، اأي برامج البيع بالإيجار
العملي��ة يف ح��د ذاتها وعمال مبا تن�س علي��ه كل الن�صو�س 
لإن�ص��اء هذا النمط من ال�صكن، ه��و التفاهم بني خا�صني: 
املق��اول خا�س واملواطن��ني خوا�س، واجله��ة املن�صقة بينهما 
ه��ي ال�صلطة املحلي��ة ولي�صت الوزارة، يج��ري لقاء بينهما؛ 
وبع��د اإبداء الرغبة يف اإجن��از م�صاريع، ياأت��ي مرقي، والإدارة 
اأي ال�صلط��ة املحلية، تعطيه قوائ��م الأ�صخا�س الذين لديهم 
الرغبة يف الدخول يف هذه الربامج، ملا ترت�صم الأمور وينطلق 
الربنام��ج، ال��وزارة مكلف��ة من خ��الل ال�صن��دوق الوطني 
لل�صك��ن اأن تدف��ع امل�صتحقات وامل�صاعدة الت��ي خ�ص�صتها 

الدولة لهذا ال�صنف من املواطنني.
هذا ما يجعلن��ا نقول باأن املرقني اأ�صن��اف، يوجد مرقون 
مل يطرحوا ول اإ�ص��كال، اأعطيك الإح�صائيات فيما يخ�س 
الرتقي��ة ل��� )LSP( ب�صفة عام��ة من ب��ني 155875 يوجد 
109580 انتهت، اأي ما يقارب 110000 ويوجد 43000 

حاليا، اإم��ا متوقفة واإما هي يف طور الإجناز، وهناك 2930 مل 
تنطلق بعد.

اإذن، الأغلبي��ة ال�صاحقة لل�صكنات ه��ذه ا�صتلمت، وما 
تبقى فهو مت�صل ات�صال ع�صويا ب�صعف املرقي، اإما اأنه لي�س 
لدي��ه اإمكاني��ات اأو متاط��ل اأو اأطال العم��ل بور�صته، وما هو 
معروف يف البناء ويف غري البناء، اأنه كلما طالت مدة الإجناز، 
دخ��ل املق��اول يف خ�صارة، فالوق��ت يداه��م والوقت ثمني 
والوق��ت مال! وهذا ما ح��دث لبع�س الور�ص��ات املفتوحة 
منذ ع�ص��رات ال�صنني، فالبع�س منها تخل��ى عنها اأ�صحابها 
املرقون نهائيا ومنهم من هرب ومنهم من ترك جمال الرتقية، 
وكلها نزاعات، لقد قمنا باإح�صاء وجرد كل ما ح�صل، وهذا         
ما كلمتك عنه، وقد انتهينا منه منذ اأ�صبوعني على امل�صتوى 
الوطن��ي كله، يوج��د ما يقارب 8000 �صك��ن يجب اأن جند 
له��ا حال، فالتي مل يبا�ص��ر يف اإجنازها ل تط��رح اأي م�صكل 
وميكن اأن ندجمها يف �صنف من الأ�صناف املتواجدة حاليا، 
اأما التي انطلق��ت وتوقفت، ف�صعر ال�صكن الذي انطلق منذ 

ع�صر �صنوات لي�س هو نف�صه اليوم.
القان��ون ي�صم��ح للمرقي وبرخ�ص��ة م��ن الإدارة اأن �صعر 
ال�صكن املوؤقت يف القانون ميكن اأن يتجاوزه بن�صبة 20٪ فقط، 
نظ��را لظ��روف الأ�صعار اإىل اآخ��ره، اأنا اأتكلم ع��ن �صنف من 
املرقني، العاجزي��ن متاما عن الإمتام، لأن منهم من اأبدى �صوء 
نية متاما، فمنهم من هرب باأموال املكتتبني، وبالتايل فامل�صكل 
مطروح وعلينا اإيجاد احللول، ما دامت الدولة للجميع، بالرغم 
م��ن اأن امل�صوؤولية حمدودة حمليا، ولكننا ق��د اأقحمنا اأنف�صنا 
يف ه��ذا املو�صوع، حتى نف�صل يف هذا الن��زاع، واحللول هي 
قي��د الدرا�ص��ة حالي��ا، امل�صاريع الت��ي مل تنطل��ق ل اإ�صكال 
فيه��ا، اأما التي انطلقت وهي عل��ى و�صك النتهاء �صنجد لها 
�صيغة اأخرى والتي دخل��ت يف نزاعات مثل عني تيمو�صنت 
وق�صنطين��ة ووهران وهنا يف العا�صمة، فلدينا ما يقارب 6000 

�صكن، يف هذه الو�صعية، نحاول حاليا اإيجاد احللول لها.
هن��ا يف العا�صمة، املوؤ�ص�صة الت��ي كانت فا�صلة يف ميدان 
الرتقي��ة بيعت وجاء املرقي اجلديد، وه��ذا الأخري قد اأبدى 
ح�صن نيته يف اإنهاء امل�صاريع و�صخ الأموال يف ور�صاته، نحن 
نرى باأن الأمور بداأت ت�صري؛ ويف وليات اأخرى يجب اإيجاد 

.)LSP( �حلول اأخرى، هذا ب�صفة عامة بالن�صبة ل
اأعتق��د اأن الإجابة مقنع��ة، رغم اأنني مل اأ�ص��اأ اأن اأدخل 
يف تفا�صي��ل كبرية، اإن ما �صعب م��ن اإيجاد حل نهائي، هو 
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الإجراءات التي فر�صت على كل مرقي، بحيث ملا يح�صل 
عل��ى اعتم��اد الرتقية يج��ب اأن ي�صجل نف�ص��ه يف �صندوق 
ال�صمان التاب��ع لوزارة العمل وحالي��ا 99٪ من املرقني غري 
م�صجل��ني يف ه��ذا ال�صندوق، اأخذوا �صفق��ات من دون اأن 
ي�صجل��وا اأنف�صهم، وعلى هذا الأ�صا�س وم��ع الزمالء الذين 

�صبقوين يف املن�صب، اتخذنا قرارين ب�صاأن هذه امل�صاألة:
� الق��رار الأول، ه��و توقيف عملي��ة )LSP( يعني ينجز      

.)LPA( ما تبقى منه ولكن يوقف ويحول اإىل �صيغة
� الق��رار الثاين، هو اإعادة النظر متام��ا يف رخ�صة الرتقية، 
والعتماد للمرق��ني، علما اأن القانون قد مر بالغرفتني ونحن 
نطبق��ه اليوم، فال ي�صل��م رخ�صة ترقي��ة اأو اعتماد مرقي ملن 
ل مير عل��ى �صندوق ال�صمان، واليوم ه��ذا الأمر هو نظامي 
ومنهجي، فنحن من�صي العتماد ولكننا ل نوزعه، بل نحوله 
لل�صن��دوق الذي يق��وم مبنحه لكل من �ص��ارك يف �صندوق 
ال�صمان، ومل��ا يكون م�صاركا فيه فال�صن��دوق ينهي ويكمل 
امل�صاري��ع على ح�صاب��ه، لأن لل�صندوق اأموال��ه اخلا�صة، اأما 
الذين تخلوا ع��ن الور�صات فلي�س لديهم �صمان، واحلل يف 
هذه احلالة �صعب ماديا، فلكي تتدخل اخلزينة مبا�صرة كلما 
كان نزاع بني مواطن ومرقي، اأظن اأن العبء ثقيل! وخا�صة 
اأن اخلزينة تتحمل اأ�صناف��ا اأخرى من ال�صكنات، كال�صكن 

الجتماعي ودعم ال�صكن ب�صيغة البيع بالإيجار... اإلخ.
ون��زول عند طلب ال�صي��د بدعيدة، اأنا اأع��دك اأنه ابتداء 
من يوم ال�صبت املقب��ل اأو يوم الأحد، �صتنتقل جلنة خا�صة 
لتعيد �صبط ولية باتنة، منزل مبنزل، حيا بحي وبلدية ببلدية 

و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 
بوزي��د بدعيدة هل يري��د التعقيب عل��ى رد ال�صيد الوزير؟ 

فليتف�صل.

ال�سي��د بوزيد بدعي��دة: اأول، اأ�صكر ال�صيد معايل الوزير 
على الإجابة واأ�صكره عل��ى الثقة التي و�صعها فينا وحر�صه 
عل��ى بع��ث اللجنة للتدقي��ق يف املو�صوع، لأن��ه � فعال � يف 
املخطط اخلما�صي )2005�2009( كانت هناك �صكنات مل 
ت�صل��م اإىل يومنا هذا يف مدينة باتنة، يعن��ي املدينة اجلديدة 
بها حملة 1 وحملة 2، ميكنن��ي اأن اأذكرها، وهناك اأ�صخا�س 
فيم��ا يخ�س ال�صكن الت�صاهمي وكذلك فيما يخ�س ال�صيغ 

ال�صكنية الأخرى.
هذا فيم��ا يتعلق باملخط��ط اخلما�ص��ي )2005�2009( 
دون اأن اأذك��ر املخط��ط اخلما�ص��ي )2010�2014(، ونحن 
الآن داخلون يف املخطط اخلما�ص��ي )2016�2019(، لدي 
تعلي��ق ب�صي��ط كذلك وهو ع��دم مطابق��ة ال�صكنات لدفرت 
ال�صروط، يعني ما هو مذك��ور يف دفرت ال�صروط لي�س مطابقا 
يف الواق��ع لل�صكن احلقيقي، يعني لو تفح�صنا دفرت ال�صروط 
جن��د به مزايا واأمورا اأخرى، لكن عندما نقف يف الواقع ونرى 
ال�صك��ن املنجز للم�صتفي��د، جنده مغايرا متاما مل��ا هو مذكور 
يف دف��رت ال�صروط من نوعية وغريه��ا، خا�صة النوعية وبع�س 

التجهيزات املفرو�س توفرها يف ال�صكن.
كذلك هوؤلء املرقون اخلوا�س، مل تتخذ �صدهم اإجراءات 
ردعية يف جميع الوليات، لقد اختل�صوا اأموال الأ�صخا�س، 
يوج��د مواطن��ون من��ذ 2005 و2006 وهم ينتظ��رون اإجناز 
�صكناتهم، لقد دفعوا كل م�صتحقاتها واأ�صافوا بعدها اأموال، 
بطل��ب من املرقني، ت�صل م��ا بني 5 مالي��ني اإىل 10 مليون 

�صنتيم، لكنهم اإىل حد الآن مل ي�صتلموا هذه ال�صكنات.
وبه��ذه املنا�صبة اأن��ا اأ�صك��ر ال�صيد مع��ايل الوزير كثريا، 
فبمج��رد اأن تراأ�س هذا القطاع وهو يبذل جمهودات جبارة، 
لق��د مل�صنا تغيريا يف هذا املجال، واأ�صتغل هذه املنا�صبة، فيما 
يخ���س بلدية الرحبات دائ��رة راأ�س العي��ون، التي �صجلت 
ه��زات زلزالية متتالية ملدة �صهر، فق��د حدث هلع كبري لأن 
مواطني تلك املنطقة مل ي�صهدوا قط هذا النوع من الزلزل، 
فق��د تك��ررت اأكرث من 10 اإىل 15 مرة، اأق��ول لكم �صراحة 
ل��دي حم�ص��ر لرئي�س البلدي��ة جلماعة م��ن النا�س، بحيث 
يوجد اأكرث من 45 �صكنا �صجل يف اخلانة احلمراء واأ�صحابها 
يقطن��ون حل��د الآن يف البيوت الق�صديرية وه��ي ماأوى غري 
�صالح لل�صكن، بحيث تغطى مبادة البال�صتيك، واأ�صارحكم 
مل اأر اأي ت�صام��ن من اأي ممثل من احلكومة زار املنطقة، منذ 
�صهرين تقريبا، اإىل حد ال�صاع��ة ي�صكنون يف ال�صارع والأمر 
يتطل��ب اإ�صكانهم يف �صكنات ريفي��ة وب�صرعة، لأنهم يعانون 

معاناة كبرية جدا.
اأنا ثقتي كبرية يف معايل الوزير لتخاذ الإجراءات الالزمة 
وهوؤلء املواطن��ون اأقل �صيء بالن�صبة اإليهم هو اأن ي�صتفيدوا 
من �صكن ريفي، حوايل 50 �صكنا، لكي نتمكن من معاجلة 

م�صكل هوؤلء.
�صكرا معايل الوزير وبارك اهلل فيك.
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ال�سي��د رئي���ص اجلل�سة: �صك��را لل�صيد بوزي��د بدعيدة؛ 
الكلمة لل�صيد الوزير، تف�صل م�صكورا.

ال�سي��د الوزير: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة؛ لي�س لدي 
اأي تعقي��ب، ب��ل اأردت اإ�صاف��ة بع�س املعلوم��ات، بالن�صبة 
للمرق��ني الفا�صلني، اتخدن��ا اإجراءات واأجبت م��رارا كلما 
ط��رح هذا ال�صوؤال بخ�صو�س ال�صك��ن الت�صاهمي العمومي 

.)LSP(
اأول، اأُدخل��وا يف القائمة ال�صوداء، فهم ممنوعون نهائيا من 
البن��اء ول حتى ق�صم مدر�صي يف اجلزائ��ر والقائمة موجودة 
لدى كل امل�صالح من جل��ان ال�صفقات اإىل اللجان الولئية، 

القطاعية... اإلخ.
اأم��ا ما تبقى، فكم��ا يقال: "العقد �صريع��ة املتعاقدين"، 
وكث��ري م��ن املواطنني دخل��وا يف نزاعات مع ه��وؤلء املرقني 
اأم��ام العدال��ة؛ والعدالة تف�ص��ل يف املو�ص��وع، لأن العقد 
خا�س، فالدولة تتدخل مبنح الأر�س جمانا وتتدخل يف اإطار 
امل�صاعدة التي متنحها للم�صتفيدين، اأما ما تبقى فهو التفاق 

املربم بني املرقي واملواطن.
ولك��ن نحن ل نتخلى عنهم، ملاذا اأمتمت هذا الإح�صاء؟ 
لكي اأ�صد هذا الباب نهائيا، ملا يتم برنامج احلكومة نف�صل يف 
هذه امل�صاألة نهائي��ا، اإذا متكنت اخلزينة من الت�صديد واأعتقد 
اأن��ه ل ميكنها ذلك يف الظ��رف احلايل ولذلك ميكن حتويلهم 
قانوني��ا اإىل برامج اأخرى التي تدخ��ل يف خانة برامج اأخرى 

واملمولة من طرف الدولة.
ل ميك��ن اأن اأدخ��ل يف التفا�صي��ل � ال�صي��د بدعي��دة � 
بخ�صو���س اخلما�ص��ي الأول والث��اين، حمل��ة 1 وحملة 2 
وال�صخ���س ال��ذي ي�صك��ن يف اأري�س من��ذ اأ�صب��وع اأو منذ 
اأ�صبوعني، لكن اأقول اإن الربامج يف طور الإجناز وكل ما قلناه 
بخ�صو�س ترقية ال�صكن وت�صنيع ال�صكن... اإلخ، فقد وجدته 
يف ولي��ة باتن��ة، يف اأعايل جبال اأري�س يوج��د مقاول حملي 
يعمل بقالب �صب الإ�صمنت وم�صخ��ة الإ�صمنت و�صاحنة 
خالط��ة، مم��ا يجعلنا نتف��اءل، ملا عانت��ه باتنة م��ن قبل، وهي 
الي��وم، واأن��ت اأدرى بها مني، اأنا اأعرفها نوع��ا ما، وتوجد بها 
ترقية خا�صة منوذجية، لو يحرتمون القانون فيما يخ�س قواعد 
التعم��ري، وفيما يخ�س الربامج الرتقوي��ة اخلا�صة والنوعية... 

اإلخ.
تبق��ى الرقابة النوعية، فيما يخ���س برامج وزارة ال�صكن، 

من خ��الل امتداداته��ا املحلي��ة )DIP( و)DEP(... اإلخ، 
نح��ن نتخذ اإجراءات، اأم��ا اأن تقحم نف�صك يف برنامج قطاع 
خا�س، نح��ن نهدد ونتوعد الأ�صخا�س، لك��ن الرقابة تبقى 
حملي��ة ولي�صت من... اأنا ل اأتهرب من م�صوؤولتي، تقول يل 
مثال ثانوي��ة بها كذا وكذا اأنا م�ص��وؤول عليها، لأنه يوجد بها 
مدير، فاملرافق العمومي��ة تابعة للولية، واإن كان يعمل حتت 

�صلطة الوايل، ولكن نحن مت�صامنون معه يف امل�صوؤولية.
فيما يخ�س الرحبات، اأنا رهن اإ�صارة ال�صلطة املحلية، قد 
حاولن��ا، مث��ال م�صاألة حمام ملوان ومناط��ق اأخرى اأين وقع 
زل��زال حمل��ي، يف ذلك اليوم كنت يف ولي��ة باتنة، حقيقة 
نح��ن مل نزر ل مروان��ة ول الرحب��ات، لأن املعلومات التي 
و�صلتن��ا � احلم��د هلل � كانت تطمئن، ل �صحاي��ا من الب�صر 
اإل بع���س الن�صقاق��ات يف بع�س املحالت، نح��ن ن�صتطيع 
امل�صاع��دة، هي موجودة ورهن اإ�ص��ارة ال�صلطة املحلية، فمن 
يري��د ترميم م�صكنه نقول باأن الدول��ة يف خدمته، ومن يريد 
التنقل اإىل مكان اآخر فتوجد اإجراءات عامة تتخذ بالتن�صيق 
م��ع ال�صادة الولة اأ�صبوعيا، برخ�صة من ال�صيد الوزير الأول 
على اأن يحول��وا على �صكنات اأخ��رى يف برامج اأخرى ولو 
يغريوا نوع��ا ما املكان مثال من الرحب��ات ينتقل  اإىل مكان 

اآخر.
نحن ويف ه��ذه النقطة بال��ذات مت�صامنون م��ع املواطن 
ونحن رهن اإ�صارة ال�صلطة املحلية ول ميكننا قانونيا ود�صتوريا 

اأن نتجاوز ال�صلطة املحلية و�صكرا لل�صيد بدعيدة.

ال�سي��د رئي���ص اجلل�سة: نبق��ى دائما يف قط��اع ال�صكن 
والعمران واملدينة؛ والكلمة لل�صيد �صالح دراجي، فليتف�صل 

بطرح �صوؤاله م�صكورا.

ال�سي��د �سال��ح دراج��ي: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحي��م 
وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد، خري النبيني واملر�صلني 

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

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

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

�صوؤال �صفوي ملعايل وزير ال�صكن والعمران واملدينة:
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طبقا للم��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 و71 من 
القانون الع�ص��وي رقم 99�02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني، وجمل�س الأمة، 
وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 
ي�صرفن��ي � �صيدي الوزير املح��رتم � اأن اأطرح على �صيادتكم 

�صوؤال �صفويا هذا ن�صه:
اإن�صغايل � �صيدي الوزير � اإن�صغال وطني.

معايل الوزير:
حتول��ت منذ �صن��وات العديد م��ن مدنن��ا امل�صيدة، ويف 
بع���س الأحيان م��ن دون تفكري اأو تخطي��ط ول تزال، اإىل 
كوابي���س حتا�ص��ر �صكانها وتزرع يف و�صطه��م الكاآبة، حيث 
جن��د � اإ�صمحوا يل � �صبه هند�صة خالية من اجلمال، يف زمن 
ت�صن��ع فيه الهند�صة املعمارية، التي تعترب فنا بامتياز، يف كل 
جهات املعم��ورة حظائر يف الإبداع والإتق��ان، كما ت�صكل 

واجهة ثقافية �صياحية، يتوافد عليها ال�صياح دون انقطاع.
معايل الوزير،

رغم دخول بالدنا يف ثورة عمرانية ل �صابق لها، وتخ�صي�س 
اأم��وال �صخمة من اأجل الق�صاء عل��ى م�صكل ال�صكن، اإل 
اأننا نالحظ اأننا مل ندخل بعد يف ثقافة الواجهات العمرانية، 
على عك�س دول العامل التي تعمل جاهدة لإثبات ح�صارتها 
وجماليتها، حيث نحن نكتفي برت�صي�س الإ�صمنت والزيادة 
يف ع��دد الطوابق، وهذا ما يف�صر تعطل وع��دم فعالية قانون 

قواعد مطابقة البنايات واإمتام اإجنازها.
كم��ا ن�صاه��د يومي��ا معظم البناي��ات غ��ري الكاملة وهي 
عب��ارة عن �صفائح اآجورية حمراء، �صوهت جل مدننا وحتى 
العا�صم��ة التي كانت � يف احلقيق��ة � عرو�س البحر الأبي�س 
املتو�ص��ط، وهذه الظاهرة � لالأ�صف ال�صديد � جندها حتى يف 
الأحي��اء الراقية التي يقطنها الأغنياء، ه��ذه املناظر الأليمة 
ق��د اأفق��دت � لالأ�صف ال�صدي��د مرة اأخ��رى � كل الأحياء 
والطبيع��ة جمالها، ب�صبب البن��اء الع�صوائي وعدم العتماد 
عل��ى خمطط عم��راين من�صجم وال��ذي ي�صتجيب للمعايري 

املعمول بها دوليا.
معايل الوزير،

� ما هو م�صري ومدى تطبيق القانون رقم 08�15، املتعلق 
بقواعد مطابقة البنايات واإمتام اإجنازها ال�صادر يف �صهر جويلية 
من �صن��ة 2008 الذي جاء كخطوة اإيجابي��ة لإيجاد حلول 
تدريجي��ة لت�صوية و�صعية البنايات غ��ري املكتملة وبالأخ�س 

غري املعتنى بواجهاتها؟
� ما هو عدد املخالفات التي �صجلتموها اإىل حد الآن على 
امل�صتوى الوطني؟ وما هو نوع العقوبات التي فر�صتموها جتاه 

هوؤلء املخالفني للقانون ال�صاري املفعول؟
� اإن كانت هنالك اإرادة فعلية، ول �صك اأن لديكم اإرادة 
فعلي��ة، م��ن الآن ف�صاعدا، فم��ا هي الإج��راءات امللمو�صة 
والتدابري الردعية التي �صتتخذونها جتاه كل الذين ي�صوهون 
املحي��ط اأي ع��دم احرتام الآج��ال املحددة للبن��اء وقواعد 

التعمري؟
� اأخ��ريا، حتى ن�ص��ل جميعا اإىل اله��دف املن�صود، هل 
�صب��ق لكم � ال�صيد الوزير � اأن قمت��م بحمالت توعوية جتاه 
املواطنني حول م��دى اأهمية القانون ال�ص��اري املفعول، من 
خالل القنوات الإعالمية الوطنية للق�صاء وو�صع حد نهائي 
لهذه الظاه��رة املاأ�صاوية التي غرق فيه��ا حميطنا املعماري؟ 

و�صكرا.

ال�سي��د رئي���ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د �صالح دراجي؛ 
الكلم��ة لل�صيد وزير ال�صك��ن والعمران واملدين��ة للرد على 

ال�صوؤال، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سي��د وزي��ر ال�سك��ن والعم��ران واملدين��ة: ب�ص��م اهلل 
الرحمن الرحيم.

�صك��را لل�صيد �صالح دراجي عل��ى هذا ال�صوؤال؛ لكنك 
ق��د اأجحفت يف حق��ي اإْذ وجه��ت يل �صوؤال بعن��وان وزير 
ال�صكن واملدينة يف حني طرحت يل �صوؤال م�صمونه العمران 

وحذفت يل التعمري.
ال�صوؤال والت�صاوؤل الذي تق��دم به ال�صيد �صالح دراجي 
املحرتم هو �صوؤال ال�صاعة، حقيقة مثلما قلت بخ�صو�س التاأخر 
يف اإجن��از بع�س ال�صكنات والتاأخر يف بع�س الربامج، املرحلة 
التي عا�صتها اجلزائر وبالأخ�س مرحلة الت�صعينيات، جعلتنا 
نعاين اإىل يومن��ا هذا، فاأغلب البنايات اأجنزت دون اإدارة ول 
تعمري فمن املواطنني من اأمت بناء م�صكنه بقطع الطريق واآخر 
فوق قنوات الغاز، بالإ�صافة اإىل البناء الق�صديري الذي �صوه 
كل امل��دن، ما عدا بجاية، فه��ذه مالحظة اإيجابية اأخ�س بها 
ولي��ة بجاية، فهي الولية الوحي��دة التي مل ي�صجل بها ولو 
بن��اء ق�صديري واحد، وهم م�صك��ورون على هذا، على كل 
ح��ال فالقانون رق��م 08�15، دخل حيز التنفي��ذ وقد طلبنا 
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متدي��ده، لأن فعاليت��ه مل تظهر يف املي��دان، وقد مددت مدة 
�صالحيت��ه مبوافقة الغرفتني، واإىل حد الآن فاحل�صيلة مقبولة 
ن�صبي��ا، فمن��ذ انطالق ه��ذه العملية اإىل غاية انته��اء ال�صنة 
املا�صي��ة، يوجد ما يقارب 322460 حال��ة مطلوب ت�صويتها 
على م�صتوى البلديات، وما �صّوي منها 223228 حالة، اأي 
ن�صب��ة 70٪، واأغلبها متعلقة ب�صكنات مل تطرح اأي م�صكل، 
مثال ملكية الأر�س معروفة، رمبا كانت هناك وثائق مل تكتمل 
اأو رخ�صة م�صبقا ناق�صة، لكن كل من لديه وثائق تدل على 
اأن امللكية خا�صة به ولكنه حاول بطلبه متلكها دون اأن يتلقى 

اأية اإجابة... اإلخ، ن�صوي و�صعيته والعملية متوا�صلة.
امل�صكل املطروح اليوم ه��و ال�صكنات املنتهية وامل�صكونة 
من��ذ �صنوات، ولكن واجهتها تعطي �صورة اأنها �صكنات غري 

مكتملة.
يف مثل هذه احلالت، تدخلت اأنا �صخ�صيا، وكانت لدينا 
ال�صجاع��ة الأدبي��ة لكي ن�صرح باأنه مل��ا تنتهي املدة ل ميكن 
اأن مندد ه��ذا القانون نهائيا، بل نرجع اإىل تطبيق القانون ويف 
اأغل��ب الأحيان يكون احلل هو اله��دم، لأن ال�صكن الذي 
كان��ت تكلفة بنائ��ه 300 اأو 400 مليون �صنتي��م ويف اأ�صفله 
حمالت جتاري��ة حتوي مالي��ري ال�صل��ع، فاحرتام��ا للمحيط 
واحرتاما للمارين واحرتاما للقانون، فاإن 10 اأو 15 كي�صا من 
الإ�صمن��ت كافية وقليل من الطالء، جتعله ياأخذ �صكال لئقا 
وفكرة للبناية اأنها كاملة، اأما ما وراء اجلدران فال يهمنا نحن، 
فهذه ملكية خا�صة، ولك��ن ل يعني اأنني، من جهة اأخرى، 
اأمار���س التجارة با�صتغالل املح��الت التجارية املتواجدة يف 

اأ�صفل البناية، والباقي اأدعه اإىل وقت لحق! ل!
لقد �صمعت يف قناة م��ن القنوات حوارا بخ�صو�س هذه 
النقط��ة، يوجد �صخ���س يتحدى ويق��ول باأن الوزي��ر توّعد 
بالهدم، فليتف�صل ويهدم، اأنا ل اأ�صتجيب! اإذن هذه من بني 
الأمور ال�صاذة واأغل��ب املواطنني حاليا ي�صلحون و�صعيتهم، 
والقان��ون يطبق، لأن هناك من�صورا �ص��ادرا من طرف الوزير 
الأول وال��ذي مت توزيع��ه عل��ى كل الولي��ات، نحن من�صي 
تدريجي��ا، لديه��م مهلة �صنة وم��ن بعد �صن��ة كل املحالت 

املتواجدة باأ�صفل ال�صكنات غري التامة �صتغلق.
�صتعط��ى تعليمات للموثقني لك��ي ل يوثقوا عقود كراء 

�صكنات دون �صهادة املطابقة... اإلخ.
ه��ذا بغ�س النظر عن الإج��راءات العادية، كاإجراء عدم 
الرخ�ص��ة وغريها... يوجد ت�صويه كبري ولكن املعاجلة ب�صيطة 

وتتطلب القليل من الإرادة فقط، يف بع�س الأحيان �صكنات 
من اخلارج عبارة عن جدار اأحمر بالآجر، لكن عندما تدخل 
اإىل املنزل جتد رفاهية واأثاثا "اهلل يزيده من رزقه" ولكنه يعجز 
ع��ن تلبي�س اجل��دران ب��� 5 اأو 6 اأكيا�س م��ن الإ�صمنت!! 
وعلي��ه، اأقولها للم��رة العا�صرة، �صواء داخ��ل الغرفتني اأو يف 
التلف��زة، قمنا باإعالن اإ�صه��اري مت بثه من��ذ اأ�صبوع، اأعلنت 
في��ه عن هذه الأمور، فقد اأظهرنا البنايات ال�صخمة التي بها 
حم��الت جتارية �صخمة، تعلوها اأعمدة حديدية فقط... اإلخ، 
الوقت مير و�صنت�صدى له��ا يف الوقت املنا�صب بقوة القانون، 
ل اأظلم اأح��دا ول اأتعدى على اأحد ول اأ�صتفز اأي اأحد ول 
اأحت��دى اأحدا، فالقانون وحده ال��ذي يطبق  قواعد الت�صارك 
الجتماعي، القانون ه��و القانون، يعني هو الفي�صل يف هذه 

الأمور ونحن نعمل به.
اإذن، اأن��ا اأبادلك نف���س ال�صعور ال�صي��د �صالح، التجنيد 
اليوم اأك��رث بالن�صبة لل�صلط��ة املحلية وبالأخ���س املنتخبني 
مثال، منذ اأن ق�صينا على بع�س الأحياء الق�صديرية يف بع�س 
الوليات، بالرغم من وجود بع�س املحاولت يف اأماكن بعيدة 
خمباأة، ولكن مت الت�صدي لها عن طريق ال�صرطة واملنتخبني، 
اإذن ن��رى باأن قانون العمران بداأ يدخل حيز التطبيق، يوجد 
حت�صي�س ومن طرف الكثري من املنتخبني وبالأخ�س املثقفني 
منهم وال�صب��اب، فهم يدركون اأهمية ه��ذه النقطة وي�صعون 

لتطبيقها اأثناء ممار�صة مهامهم النتخابية.
فيم��ا يخ���س املهند�س املعم��اري، ل ميكنن��ي اأن اأ�صرد 
اأمام��ك � ال�صيد �صالح � كل الإجراءات التي اتخذت منذ 
�صنة ون�صف ال�صن��ة، اأول، هذا دون مزية منا، بل هذا عملنا 
وكل العم��ل التنظيمي يج��ب اأن تظهر نتيجت��ه بعد اأ�صهر       
اأو بع��د �صن��ة، لأن��ه عمل كبري ن�صع��ى لإمتامه لك��ي ياأخذ 
العم��ران مكانته، لدين��ا اليوم الكثري م��ن اجلبهات: جبهة 
البناء الفو�صوي، طلب ال�صك��ن، اإنهاء اخلما�صي، الت�صدي 

لعدة انحرافات... اإلخ.
البع���س من هذه اجلبهات ب��داأ ي��زول بالن�صبة لل�صكن 
الجتماعي، بعدما ا�صتحدثن��ا هذه البطاقية وبعدما دخلت 
الأم��ور يف ال�صفافي��ة، فالرتق��وي بداأ ياأخذ جم��راه يف حل 
م�صكل ال�صك��ن، يبقى التعمري، فقمنا باإع��ادة هيكلة تامة، 
لق��د اأن�صاأنا الوكالة الوطنية للعمران )ANURB( واإننا نقوم 
من��ذ اأ�صبوع باإجراء مفاو�صات مع دول اأوروبية لإجراء تواأمة 
فيما وبيننا، ولكي ُنكّون كبار املخت�صني يف ميدان العمران؛ 
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وامل�ص��كل املطروح ه��و اأننا ننتهي م��ن امل�صتعجالت، مثال: 
حاملا ننتهي من البناء الق�صديري اأو الفو�صوي يف العا�صمة، 
وه��ران، باتنة، وق�صنطينة وغريها،  وندخ��ل يف مرحلة ثانية، 
و�صب��ق اأن قل��ت، يف و�صط ه��ذا اخلما�ص��ي � اإن �صاء اهلل � 
نخ��رج من الأزمة وندخل يف التعمري، يجب اأن نعطي معنى 
للوق��ت، وعلى ه��ذا الأ�صا���س � وكما ت��رون � نحن ن�صجع 
املهند�ص��ني املعماريني، لق��د اأعدنا اإحياء اجلائ��زة املمنوحة 
من طرف رئي�س اجلمهورية للمهند�صني املعماريني، نر�صلهم 
يف بعث��ات تدريبية لإجراء ات�صال م��ع مهند�صني معماريني 
اآخرين بدول راقية فيم��ا يخ�س التعمري، هناك عمل عميق 
ل يطل��ع عليه الآخرون ول تظهر نتائجه اإل يف النهاية عندما 
يتج�ص��د يف اأر�س الواقع، وه��ذا امليدان بح��ر، بالأخ�س ملا 
نح��اول تدارك ما فاتن��ا، وهذه املرحلة اأي م��ن الثمانينيات 
حت��ى نهاية الت�صعينيات اأثرت كث��ريا، فقد اأ�صبح يف بع�س 
الأحيان حق��ا مكت�صبا، يعني مرة باملفاو�صات ومرة بالإغراء 
ومرة بكذا، ويف بع���س الأحيان، بتطبيق القانون بحذافريه؛ 
ل اأدري اإن كن��ت ق��د اأجبت على �صوؤالك��م اأم ل؟ �صكرا 

�صيدي رئي�س اجلل�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، 

فليتف�صل؟

ال�سي��د �سالح دراجي: �صكرا؛ اأ�صكر ال�صيد الوزير على 
الرد؛ طاملا اأنه ي�صاطرين �صوؤايل، كاأنه �صوؤاله اأو كما لو اأنه طرح 
هذا ال�صوؤال على نف�صه، هذا جميل، حقيقة عندما نتمعن يف 
الأرقام التي �صرح بها ال�صيد الوزير، نرى اأنها اأرقاما �صخمة 
خميفة، عندم��ا ت�صمع البل��دان املج��اورة اأو الأوروبية عدد 
البنايات املنجزة يغمى عليهم! ل ميكن اأن ن�صتوعب اأن هذه 
الدولة قد قامت باإجناز كل هذه البنايات ومببالغ كبرية، لكن 
ولالأ�ص��ف لقد حولنا مدنن��ا اإىل بيوت ق�صديري��ة � اإن �صح 
القول � وحتى املهند�ص��ون املعماريون، ال�صيد الوزير، يجب 
�صبطهم لأنهم يقومون بن�صخ نف�س ال�صيء فيما بينهم، مدننا 
تفتقد لب�صمة عمرانية � لالأ�صف ال�صديد � عندما تذهب اإىل 
مدين��ة بجاية � بحكم اأنني اأنحدر منها، واأعوذ باهلل من كلمة 
اأنا كما يقال � ما هو الطراز املعماري؟ بغ�س النظر عن ڤوراية، 
ل توج��د اأية بناية تظهر باأننا يف بجاية، نف�س ال�صيء بالن�صبة 

ل��كل املدن اجلزائري��ة، ل �صيء يدل ولو ب�ص��ورة يف التلفاز 
تظه��ر باأنك يف بجاية اأو يف وه��ران اأو يف ق�صنطينة اإل بع�س 
العنا�ص��ر، اإذن لبد اأن ت�صب��ط هذه الأمور � �صيدي الوزير � 
بالقانون ويجب تطبيق القانون بحذافريه، ول ميكن اأن ت�صري 
الأم��ور كما يجب، عندما نلم�س املجاملة يف تطبيق القانون، 
ميكن األ تكون اأنت ال�صخ�س املعني، بل الأ�صخا�س الذين 
هم حولك، ل ميكننا اأن جنعل من دولة، دولة حمرتمة بالنظر 

ملا يح�صل حاليا يف العامل.
اأعود لأق��ول باأنني ل اأ�ص��ك يف الإرادة الإيجابية لل�صيد 
الوزير، نحن نح�س بها منذ اأن توليتم هذا املن�صب وكما يقال 
نحن نح�س بالفرق، لكن يج��ب اأن تبذلوا جهدا كبريا لكي 
ن�ص��ل اأو نواكب كل ما هو جديد ولكي تلتحق بالدنا مب�صف 
البلدان الأخرى، اأريد اأن اأق�س عليكم ما حدث معي يف وقت 
م�ص��ى، كنت مدير جامعة، وكنت اأ�صجع مبداأ التعاون ما بني 
الأ�صاتذة الأجانب واجلامعات، ويف اإحدى املرات، تقدم اإيل 
اأ�صتاذ من جامعة فرن�صا وبعد انتهائه من فرتة التكوين، التحق 
مبكتبي و�صاألني اإن كان بو�صع��ه طرح �صوؤال، ت�صاءلت وقلت 
رمب��ا كان هناك م�صكل؟! وكنت قب��ل ذلك و�صعت ال�صائق 
حتت ت�ص��رف البعثة لزيارة ولية بجاي��ة باأكملها، وهذا واقع، 
وعندم��ا عاد قال يل هل ميكنني اأن اأطرح عليك �صوؤال؟ قلت 
ل��ه نعم! قال: اإنني مل اأفه��م! لقد زرت كل الولية ووجدت 
الطبيعة رائعة، لكنني وجدت الكثري من البنايات اأو الفيالت 
اجلميل��ة   )+ R( ولكنها بالآجر فقط! هل ميكنك اإجابتي!؟ 
يعني هذه كارثة ول ميكن للعق��ل ا�صتيعابها، �صف اإىل ذلك 
جان��ب الت�صوي��ق اأنتم ل ت�صوقون ما تفعل��ون � �صيدي الوزير � 
اأو ل حت�صنون الت�صوي��ق، لدينا خم�س قنوات متلفزة، يجب 
ا�صتغاللها، عندم��ا اأرى الإ�صهارات اأجد اأكرثها تهتم  مبواد 
ل قيم��ة لها مل��اذا؟ ويوج��د وزارات ووزراء يقومون بعملهم 
بطريق��ة جيدة، يجب ت�صويق كل ما لديكم � �صيدي الوزير 
� واإل ل ميكنن��ا اإع��ادة بناء اأو بالأح��رى و�صع حد لالأمور 

الكارثية التي ت�صيب الوطن.
نحن معكم، يج��ب اإعطاء دفعة مرة واحدة، وكما يقال: 
ذل��ك،  اإىل  و�ص��ف   )Il faut secouer le cocotier(
البنايات املنجزة اإىل حد الآن � �صيدي الوزير � اأنا اأ�صاأل ملاذا 
ل تبن��ون مواقف لل�صيارات حتت الأر���س؟ ميكننا اأن ننقل 
كل الإيجابي��ات املتواج��دة يف البل��دان الأجنبية املحرتمة 
باعتبارنا بل��دا حمرتما، كذلك ملاذا ل ننجز موقفا لل�صيارات 
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حت��ت الأر�س؟ ملاذا ل نبني اأحياء نحرتمها قبل اأن ندخلها؟ 
اأعطيك��م مثال: يف اإ�صباني��ا هم ب�صدد ته��دمي بنايات قدمية 
ليوجد فيها دور اأو طابق �صفلي حتت الأر�س وكل ما يتعلق 
ببيئته��م، هم يهدمون ويعي��دون البنايات، اأن��ا اأت�صاءل ملاذا 
لنبني )R + 4( �صيدي الوزير؟ اأنا اأمر على بلدية بئر خادم 
هن��اك حي بناه ال�صيني��ون )R + 5( )R + 4( اإن كان هناك  
م�ص��كل العقار فيج��ب اأن نبني اإىل ف��وق، نح�صن ونتفاءل 
ون��رتك جمال للم�صاح��ات اخل�صراء، �صك��را �صيدي الوزير 

وال�صالم عليكم.

ال�سي��د رئي���ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د �صالح دراجي؛ 
والكلمة جمددا ملعايل الوزير للرد على التعقيب.

ال�سيد الوزير: �صكرا لل�صيد �صالح دراجي.
كما قل��ت لك اإننا نتقا�ص��م نف�س الن�صغ��الت، حاليا، 
الأم��ر الإيجابي الذي و�صلن��ا اإلي��ه اأن النزلقات توقفت 
نهائي��ا، وما تبقى اإل اأن نتدارك م��ا فات و�صبق اأن قلت لك 
لقد فتحت جبه��ات واليوم جند �صغطا اجتماعيا وبالأخ�س 
ال�صك��ن الجتماعي ويف نف�س الوقت يوجد �صغط حقيقي 
من ط��رف ال�صيد رئي���س اجلمهورية وال�صي��د الوزير الأول 
على راأ�س احلكومة، بالن�صب��ة للر�صائل املوجهة للمهند�صني 
املعماريني والتي مفادها �صرورة ا�صرتجاع ال�صخ�صية الوطنية 
م��ن خالل بناياتن��ا، هذا اأمر مفروغ من��ه، اتخذنا من بع�س 
الولي��ات منوذجا وعقدنا به��ا ملتقيات �صم��ت كل مدراء 
الهند�ص��ة املعماري��ة ملدة يوم��ني، لكي يطلع��وا على مناذج، 
لي�ص��ت موجودة حتى يف العا�صمة، وكم��ا يقال "يوجد يف 
النه��ر ما ل يوجد يف البحر"، بالإ�صافة اإىل تكوينهم، وحتى 
بالن�صب��ة للجن��وب، ت�ص��ور اأنك يف اجلنوب حي��ث احلرارة 
تبل��غ 52 درجة وتبني عم��ارة ذات طوابق واأن��ت تعلم اأنها 
كلم��ا عل��ت، ا�صتدت ح��رارة ال�صم�س اأكرث فاأك��رث، وكلما 
ك��رثت مادة الإ�صمن��ت، �صببت الأمرا���س التنف�صية وكذا 
وك��ذا.. يوجد مر�صوم نوق�س ملدة طويلة من طرف املنتخبني 
املحليني يف مترنا�صت واإليزي وتندوف وب�صار وورڤلة، عر�صنا 
منوذج �صكن يف اجلن��وب وكان اأول م�صروع بداأنا به، ثم عاد 
مبالحظات، حتى من ط��رف املجتمع املدين، اأخذناها بعني 
العتب��ار، فمر على احلكومة ومت اإم�ص��اوؤه ون�صره يف اجلريدة 
الر�صمي��ة واأ�صبح اليوم �صاري املفع��ول، لأن اجلنوب مهما 

كان احل��ال كتمرنا�ص��ت اأو اأدرار اأو غرداية ب�صفة عامة، واإن 
كان��ت هن��اك انحراف��ات بن�صب��ة 20٪ اأو 25٪ ولكن ٪75 

يحرتمون النمط، اإذن نوا�صل.
م��ا تبقى الآن ه��و النوعية، اإعطني م��ال لكي اأبني لك 
منزل بقيمة 300 مليون �صنتيم، �صاأبنيه لك واإن اأردت منزل 
بقيم��ة 600 مليون �صنتي��م، �صاأبنيه لك كذل��ك، ما دامت 
تكلف��ة ال�صكن الي��وم 100٪ على عاتق اخلزين��ة، الأر�س 
جمانية وك��ذا وكذا.. ثم توؤجرها ويف بع���س الأحيان حتى 
الإيج��ار ل ي�صتويف! فكلم��ا زدنا من املوا�صف��ات الع�صرية 
زادت التكلف��ة، نحن ملزمون بتطبي��ق ال�صعر املحدد للمرت 
املرب��ع الواح��د ول ميكنن��ا اأن نتج��اوزه، لأن الطل��ب كبري 
وبال�صيء املوج��ود نلبي اأكرب عدد ممكن من طالبي ال�صكن، 
ولك��ن ملاذا قلت لك يف منت�صف ه��ذا اخلما�صي �صنمر اإىل 
اجلودة واإىل العمران واإىل النوعية، ملاذا؟ لأنه اآنذاك �صنكون 
قد ق�صينا على م�صكل كرثة طلبات ال�صكن الجتماعي... 
اإل��خ؛ وبالت��ايل العدد �صيتقل���س، ومع تقلي���س العدد نرفع 
النوعية ون�صبح نبن��ي اأقل ولكن بنوعية اأح�صن، لأننا اليوم 
م��ن ال�صعب اأن تتحم��ل اخلزينة العدد والنوعي��ة، اأنا اأعي 
م��اذا تق�صد بالنوعي��ة؟ واأنا متفق معك، ه��ذه النوعية اأردنا 
اأن جن�صدها يف ال�صكن الرتقوي العمومي، �صتكون يف بع�س 
الأحي��ان مواقف لل�صيارات حتت الأر���س، وت�صعد بوا�صطة 
امل�صع��د.. واإل��خ، ولكن ه��ذا يتطلب اأقل �ص��يء 7 ماليني 
�صنتيم للمرت املربع، ونحن حاليا ن�صتغل باأقل من ن�صف هذا 

ال�صعر، من اأجل تلبية طلبات اجلميع و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير على كل هذه 
التو�صيحات الوا�صحة؛ والآن منر اإىل قطاع ال�صباب والكلمة 

لل�صيد عمار طيب، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سي��د عم��ار طي��ب: �صكرا �صي��دي رئي���س اجلل�صة؛ 
ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�ص��الم على اأ�صرف 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،
معايل ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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طبقا للم��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 و71 من 
القانون الع�ص��وي رقم 99�02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني، وجمل�س الأمة، 
وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 
اإليكم �صوؤايل ال�صفوي املوجه اإىل معايل وزير ال�صباب ون�صه 

كالتايل:
عل��ى الرغم م��ن تع��دد امل�صاريع وال�صي��غ الكثرية التي 
طرحتها احلكومات املتعاقبة لت�صغيل ال�صباب والق�صاء على 
البطالة؛ اإل اأن �صريحة وا�صعة من ال�صباب لزالت ت�صتكي 
من عدم قدرتها على احل�ص��ول على من�صب �صغل، ي�صمح 

لها بتاأمني م�صتقبلها.
فهل متلك وزارة ال�صباب روؤية جديدة لتاأطري فئة ال�صباب 
وال�صماح لهم بالنخراط يف م�صاريع جديدة، بناء على تقييم 
ما مت طرحه �صابقا وبال�صتفادة من اإيجابيات ال�صيغ املوجودة 
لت�صغي��ل ال�صب��اب وجت��اوز ال�صلبي��ات التي اأفرزه��ا الواقع 
العملي، يف اإطار مقاربة ت�صاركية، با�صت�صارة احلركة اجلمعوية 

ال�صبابية يف هذا املجال؟ و�صكرا �صيدي الوزير.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صك��را لل�صيد عمار طيب؛ وقبل 
اأن اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد وزير ال�صباب، لريد على ال�صوؤال 
ال�صف��وي لزميلن��ا، اأرحب به من جدي��د يف رحاب جمل�س 
الأمة ال��ذي يدخله هو الآخر لأول مرة من��ذ تعيينه ع�صوا 

باحلكومة.
اأهال و�صهال بكم مع��ايل الوزير، مع متنياتنا لكم بالتوفيق 
يف مهامك��م، عل��ى راأ�س قط��اع ال�صباب احلي��وي، تف�صلوا 

الكلمة لكم معايل الوزير.

ال�سيد وزير ال�سباب: �صكرا لالأخ رئي�س اجلل�صة.
الأخوات والإخوة اأع�صاء جمل�س الأمة املوقرون،

الإخوة اأع�صاء العائلة ال�صحافية والإعالمية،
الأخ��وات والإخ��وة امل�صاركون يف ه��ذه اجلل�صة املوقرة 

والوزراء، 
يف البداية، اأود اأن اأوجه ال�صكر اجلزيل لالأخ عمار طيب، 

على طرحه هذا ال�صوؤال اجلدير بكل اهتمام ل�صببني:
� ال�صب��ب الأول، اأن��ه يطرح ق�صية وان�صغ��ال كبريا مي�س 

�صبابنا حول م�صاألة ال�صغل.
� ال�صب��ب الثاين هو اأنه ط��رح م�صاألة التقييم واأعتقد اأنها 

اإ�ص��ارة جيدة ج��دا، ت�صمح لنا اأن نخرج م��ن املعطيات غري 
املوؤكدة وغري املوؤ�ص�صة وكذلك ل�صبب ثاين طرح من خالل 
ال�صوؤال وهي ق�صية الت�صاركي��ة مع احلركة اجلمعوية، ونحن 
نعل��م اأن يف املجتم��ع الدميقراط��ي ل ميك��ن ال�صتغناء عن 
املجتمع املدين وعن احلرك��ة اجلمعوية يف امل�صاركة يف بلورة 

القرار وتنفيذه ل�صالح �صعبنا ول�صالح تطور بلدنا.
تعلم��ون كذل��ك اأن م�صاأل��ة ال�صغل ه��ي ان�صغال كبري 
مط��روح يف برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية، وتعلمون كذلك 
اأن��ه يف �صل��ب برنامج احلكومة فاإن م�صاأل��ة ال�صغل مطروحة 
كاهتمام اأ�صا�ص��ي واهتمام رئي�صي لعمل احلكومة، لكن اإذا 
تفح�صن��ا امل�صاألة ب�صكل جيد، ن��رى اأن الإ�صكال اليوم هو 
من الإ�ص��كالت ال�صرتاتيجية للجزائر، ون��رى كذلك اأنه 
يرتبط ب�ص��كل عميق وموؤكد مب�صتقب��ل اجلزائر، لأن املقاربة 
ال�صحيحة هي ربط ال�صغل بالقت�صاد وربط ال�صغل بالتنمية 

وربط ال�صغل مبا بعد البرتول.
ويف ه��ذه الظ��روف، فاإن هذا ال�صوؤال ياأخ��ذ كل اأبعاده، 
لأنن��ا يف مرحلة يجب اأن ن�صارح فيها بع�صنا البع�س ويجب 
اأن نقول احلقائ��ق وكل احلقائق لبع�صنا البع�س، حتى نبلور 
امل�ص��ارات وكذا الإفراجات وكذلك احللول التي يف الوقت 
نف�صه ت�صمن التخفي��ف من البطالة وبالتايل والتخفيف من 
هذا الن�صغال، ولكنها تفتح الباب وتفتح الطريق لبالدنا يف 
الجتاه ال�صحيح وتنويع القت�ص��اد وحتقيق اخلطوات الأوىل 

اإىل اقت�صاد ما بعد البرتول.
تعلمون اأن كل مدخولت البلد مبنية على البرتول، ويف 
ظل تدهور الأ�صعار يجب اأن نتدارك هذا امل�صكل ويجب اأن 
نوج��ه كل جهودنا لال�صتثمار خارج البرتول واأعتقد اأن هذا 
�صيك��ون الآن ان�صغال عام��ا وان�صغالنا كلنا؛ واأنا �صعيد جدا 
ملا تطرح هذه الق�صايا م��ن كل املوؤ�ص�صات بالرتباط بق�صايا 
ال�صب��اب، لكن يف الوقت نف�صه، الإ�ص��كال كله هو اإ�صكال 

كل الأمة وامل�صكل هو م�صكل كل الأمة.
بالن�صبة ملا اأجن��ز، اأود التذكري باأن بلدنا � يف احلقيقة � من 
البلدان التي هي يف الطليعة يف بلورة ما �صميناه مبيكانيزمات 
املرافق��ة وميكانيزم��ات املقاولتي��ة، ويف كثري م��ن الأحيان 
قيمناها ب�صكل جزايف، مبعطيات غري موؤكدة وحان الوقت اأن 
نقي��م هذه امليكانيزمات مبا اأنتجته وما اأثرت به على ال�صباب 
من التخفيف م��ن البطالة ب�صكل ج��دي وب�صكل موؤ�ص�س 
ومبني، ومن اللقاءات الكربى التي حققت يف بداية انطالق 
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الوزارة بخ�صو�س م�صروع اأر�صية هذا الن�صغال حول ال�صغل 
والقت�ص��اد والتنمية، ندوة كبرية جمعت اأكرث من 24 وزارة 
وكل املوؤ�ص�ص��ات املهتم��ة، مبرافق��ة ال�صب��اب يف املقاولتية 
واحلرك��ة اجلمعوية ودار نقا�س وا�ص��ع ح�صره ممثلو الغرفتني، 
قل��ت دار نقا�س وا�ص��ع وجدي وكان مبني��ا على املعطيات، 
وج��رى يف هذه الن��دوة حوار وا�صع لي���س فقط حول تقييم 
امليكانيزم��ات ولكن حول ق�صايا الوطن فيما يخ�س الق�صايا 
املرتبطة بالقت�ص��اد والق�صايا املرتبطة بال�صغل، وبلورت هذه 
الن��دوة ما اأ�صتطيع اأن اأ�صمي��ه توافقات اأو اإجماعات كربى، 
منها اأننا يجب اأن نقول احلقيقة فيما يخ�س الوظيف العمومي 
كخزان �صابق لل�صغل � وهذه حقيقة يجب اأن تقال لل�صباب � 
واأننا ل نعتمد على الوظيف العمومي كخزان لل�صغل وعلينا 
اأن جند البدائل واأن نبلغ البدائل ونخلق حراكا لتحقيق هذه 
البدائل؛ واأ�صبح التواف��ق واردا واأعتقد اأنه بقدر ما ن�صتطيع 
اأن نبلغه ب�صكل جدي وب�صكل مبني وب�صكل موؤ�ص�س، بقدر 

ما نفتح الطريق للبدائل الأخرى املطروحة.
احلقيقة الأخرى، الت��ي تناولتها الندوة وهي الت�صاوؤل: 

ما هي بدائل الوظيف العمومي وما هي بدائل البرتول؟
ول يختل��ف عاق��الن على اأنه يوجد خزان��ان كبريان مل 
ن�صتغلهما ومل ن�صتعملهما باحلد اأو بالقدر الكايف اإىل اليوم.

اخلزان الأول وهو الفالحة ومن هذا املنرب، اأتوجه بال�صكر 
اإىل كل وزراء الفالح��ة، الذين تعاقبوا على هذا القطاع لأن 
ه��ذا القطاع اأ�صبح اليوم نا�صج��ا واأ�صبح م�صتعدا للدخول 
يف مرحل��ة التنمية ومرحلة تطوير القت�صاد امل�صاهمة ب�صكل 

كبري يف اقت�صاد ما بعد البرتول.
وه��ذا مهم اأن ي�ص��ار اإليه، وملا اأقول ذل��ك فاأقوايل مبنية 
على اأ�صياء موؤ�ص�ص��ة، الآن م�صاألة العقار الفالحي اأو م�صاألة 
الول��وج للعقار الفالحي � وكان لكم دور كبري يف ذلك � قد 
ُحل��ت وتعلمون اأن امل�صارين، اأي م�ص��ار ال�صتطالع وم�صار 

المتياز، م�صاران متواجدان وهما مفتوحان لال�صتثمار.
ال�صيء الثاين، فبالإ�صافة اإىل حل م�صاألة العقار الفالحي، 
هن��اك �صناديق دع��م ال�صتثم��ار وهناك ا�صتع��داد البنوك 
وقابلي��ة البنوك لال�صتثمار يف املجال الفالحي، فهذا القطاع 
ال��ذي اأ�صبح يف ن�صج جيد، اأت��اح واأعطى فر�صة لال�صتثمار 
حلد الآن مل ن�صتغله��ا � كما قلت � بالقدر الكايف وملا نتكلم 
عن ال�صتثم��ار الفالحي، نتكلم ع��ن القطاع اخلا�س وعن 
امل�صتثمرين اخلوا�س وعن ال�صباب وعن اجلميع، فاإذا حققنا 

النقلة النوعي��ة باجتاه جتنيد كل الطاق��ات للدفع بال�صتثمار 
يف القط��اع الفالحي، اأقولها واأقوله��ا بقناعة، قد ن�صتطيع اأن 
ن�صمن النقلة باجتاه اقت�صاد ما بعد  البرتول، وهذا مهم جدا، 
بالن�صب��ة للجميع ولي�س فق��ط بالن�صبة لل�صب��اب، لأنه ومن 
خالل ذلك نخلق الوظائف ونخلق الأعمال ونخلق كذلك 
ثروة، ل يوجد �صر للتط��ور اإل خلق ثروة وقطاع الفالحة هو 

من بني اأهم القطاعات التي ت�صاهم يف خلق الرثوة.
القطاع الثاين، واأعتقد اأنه ي�صتطيع كذلك اأن ينطلق، اإذا 
رممن��ا ما هو ناق���س اإىل حد الآن، وهو قط��اع ال�صياحة، نحن 
مل ننطل��ق بعد وحلد الآن � واأقوله��ا �صراحة � يف ال�صتثمار 
ال�صياح��ي ويف اخلدمات، واأعتق��د اأن كل هذه امل�صائل هي 
جوه��ر النقا���س الذي يج��ب اأن يكون جدي��ا واأن يعم كل 
املوؤ�ص�صات وكل القطاع��ات ويجب اأن يجمعنا جميعا على 
اأ�صا�س توافق كبري وهو �صم��ان ا�صتقاللية بلدنا القت�صادية 
و�صم��ان �صالمة حياتن��ا القت�صادية، اأق��ول ذلك لأن هذه 
امل�صاأل��ة مرتبطة بحرية قرارنا ال�صيا�صي وب�صيادتنا ومبا حققناه 
من اإجن��ازات يف البن��ى التحتية وم��ا حققناه م��ن م�صتوى 
معي�ص��ة؛ فعلينا جميعا اأن ن�صاه��م يف دميومته ويف ا�صتمراره 
ويف تطويره، لأنه اأ�صا�س طابع الدولة الجتماعية يف اجلزائر، 
ولك��ن الدول��ة الجتماعي��ة يف اجلزائر هي خي��ار تاريخي 
ويدخ��ل يف اإط��ار العدالة، ولكن يج��ب اأن نفكر يف �صمان 
هذا اخلي��ار وا�صتمراريته، ودميومته، وه��ي مهمة كل القوى 
املوؤمن��ة بهذا اخليار وما ي�صمنه القت�ص��اد من الرثوة وتنويع 

القت�صاد.
اأعتقد اأن هذا هو جوهر املو�صوع ويجب اأن يتناول ب�صكل 
جدي وب�صكل ا�صرتاتيجي، اإذا طرحنا ق�صية ال�صغط املتعلق 
اأو املرتبط مبنا�ص��ب ال�صغل، اأي �صغط البطالة الذي يعي�صه 

�صبابنا.
امل�صاألة الأخرى، واأعتقد اأنها مهمة جدا من خالل تقييم 
م�صار املقاولة، وهو م�صار مهم ح�صب املعطيات املوجودة من 
)ANSEJ( نف�ص��ه، فحوايل 800 موؤ�ص�صة اأن�صئت منذ بداية 
ه��ذا امليكانيزم، ف�صنة 2014 عرف��ت اإن�صاء حوايل 40900 
مقاول��ة ويوجد موؤ�صر جيد، ح�ص��ب املعطيات املتوفرة لدى 
)ANSEJ(، وه��ذا اأن 25٪ م��ن ال�صركات التي اأن�صئت يف 

جيد. موؤ�صر  وهذا  للفالحة  وجهت   ،2014
لي���س من مه��ام وزارة ال�صب��اب ول وزارة ال�صغل خلق 
منا�ص��ب ال�صغل، وه��ذا اأمر معروف، ف��وزارة ال�صغل ت�صرّي 
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ال�صغ��ل، اأم��ا وزارة ال�صب��اب فه��ي وزارة تقاطعي��ة مع كل 
ال��وزارات، ت�صتطيع وحتاول اأن تلع��ب دور اجلمع وخلق جو 
احلوار وج��و التكامل، ولكن جوهر املو�ص��وع، واأنا اأ�صكرك 
الأخ طيب على طرحك لهذا ال�صوؤال، لأنه يجعلنا اأمام واقع 
�ص��روري فيه توفري ح��وار جدي، مرتب��ط با�صتقرارنا وبتطور 

اقت�صادنا وهذا مهم على ما اأعتقد بالن�صبة لبلدنا.
ال�صيء الناق���س بخ�صو�س ق�صية )ANSEJ( يف جمال 
املقاولتية حلد الآن، هو مو�صوع احلا�صنات، ل نبتكر اأ�صياء،  
يوجد جتارب ناجحة، ويف كل لقاءات واجتماعات احلكومة 
� اأقولها ك�صهادة � مع��ايل الوزير الأول حري�س كل احلر�س 
على �صرورة النطالق يف اإن�صاء حا�صنات الأعمال ل�صمان 
اأك��رث جناعة للمقاولتي��ة ل�صالح �صبابنا ول�صال��ح اقت�صادنا، 
واأعتقد اأن هذا اأمر �ص��روري، فعلى كل القطاعات اأن تتجه 
م��ن باب احلكامة ول�صم��ان اآليات واإمكاني��ات النجاح، اأن 
نفك��ر ون�صتغل باجتاه املرافقة اجلي��دة، خللق املقاولت وهذا 

يجب اأن يكون � فعال � ان�صغال اجلميع.
الفك��رة الأخ��رى الت��ي طرح��ت بالن�صب��ة لال�صتثمار 
الفالح��ي، واأعتق��د اأنه��ا كان��ت مهمة كذل��ك يف الندوة، 
توجد فكرة منوذج الأقطاب الفالحية، واأنا عندما اأتكلم عن 
الأقطاب الفالحية، فاإنن��ي اأتكلم عن تعدد اخلدمات حول 
املراك��ز الفالحية الك��ربى، مما يعن��ي اأن التكييف والتوزيع 
وكل ه��ذه امل�صائ��ل هي كذل��ك خزانات كب��رية لل�صغل، 
واأ�صتغ��ل الفر�صة لأقول باأن اجلزائر هي البلد الوحيد الذي 
ميكن اأن ن�صمح فيه با�صتغالل امللك العمومي الفالحي من 
دون �صروط كب��رية، ويجب اأن ن�صتغل الفر�صة � وكما يقول 

القت�صاديون � اإنها فر�صة يجب اأن ت�صتغل ب�صكل كبري.
بالن�صب��ة للحركة اجلمعوية واحلركة الت�صاركية مع احلركة 
اجلمعوية، كذلك وكما قلت يف البداية، ل غنى عن امل�صاركة 
ول عن تطوير احلرك��ة اجلمعوية، واأحيانا نقراأ يف اأطروحات، 
ومق��الت ون�صمع يف نقا�صات اأ�صياء ع��ن احلركة اجلمعوية، 
لك��ن احلقيقة، وللتاريخ اأقول، اإن ه��ذه احلركة هي جزء منا 
وجزء من املجتمع املدين، �صاهم��ت وكان لها الدور الكبري 
يف حماربة الإرهاب ويف عودة املوؤ�ص�صات ويف بناء ال�صتقرار 
يف بلدن��ا، فيج��ب اأن تقّيم ح�صب ه��ذه املرجعيات، وحتى 
اإذا كان��ت توج��د نقائ�س، فتط��ور املجتمعات تط��ور بطيء 
والإف��رازات الإيجابي��ة يف املجتمعات تتطل��ب وقتا، ولكن 
يف كل الأح��وال نعتق��د اأن للحركة اجلمعوي��ة دورا يف بناء 

ال�صيا�ص��ات ويف امل�صاركة، وهذا خيار كذلك لفخامة رئي�س 
اجلمهوري��ة؛ لقاءاتنا معها م�صتم��رة وكان لها ح�صور يف كل 
الندوات التي نظمناها، ويف امل�صتقبل �صتكون هي ال�صريك 
الأول لل�صياغ��ة، وخا�ص��ة واأن ج��زءا كب��ريا منه��ا مرتبط 
بن�صاط��ات ال�صب��اب ول ميك��ن اأن تت�صور �صياغ��ة ل�صيا�صة 

ال�صباب، دون م�صاركة احلركة اجلمعوية و�صكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد 
عم��ار طيب هل يري��د التعقيب عل��ى كلم��ة الأخ الوزير؟ 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد عمار طيب: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ �صكرا كذلك 
ملعايل وزير ال�صباب.

يف البداي��ة، لبد م��ن التنويه باملجه��ودات التي بذلتها 
وزارة ال�صب��اب، من اأجل تن�صي��ط ال�صباب، لأنه يف احلقيقة 
هو املحرك احلقيقي والكبري لأي ن�صاط رغم حداثة الوزارة.

ال�صباب يف كل  مرافقة  وجوب  على  التاأكيد  يجب   )1
املجالت، مل�صاعدتهم على النجاح يف م�صاريعهم وعملهم.

الإقبال والنخراط يف  ال�صباب عل��ى  2( يج��ب حتفيز 
خمتل��ف املهن، وذلك بالتن�صيق مع وزارة التعليم والتكوين 
املهني��ني، وذل��ك بتق��دمي مناذج ناجح��ة يف خمتل��ف اأنواع 
املهن، عرب و�صائل الإع��الم وو�صائل التوا�صل الجتماعي، 

وهذا على �صبيل املثال.
وهذا كل ما ميكن قوله، �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �صكرا لل�صيد عمار طيب؛ والكلمة 
جمددا لل�صيد الوزير، فليتف�صل.

ال�سيد الوزير: �صكر لالأخ رئي�س اجلل�صة.
اأن��ا اأثمن ه��ذا الطرح، واأق��ول، اإن كل جمهود الأمة من 
خالل ما حتقق وما ينجز يف الرتبية، يف التعليم، يف اجلامعات 
يف التكوي��ن املهني، ه��و فعال جمهود الأم��ة ل�صبابها، لكن 
الق�صي��ة املطروحة الآن هي كيف نرف��ع من احلكامة وكيف 
نرفع امل��ردود؟ لأننا ن�صرف اأموال كب��رية، اأعتقد اأن اخلطوة 
الأوىل والأ�صا�صية هي التن�صيق بني الوزارات، اأي رفع قدرة 
التن�صيق ودرج��ة التن�صيق مع كل الوزارات التي لها عالقة 
بال�صب��اب؛ وهذا لتحقي��ق الهدف، تعلم��ون اأن القطاعات 
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الوزارية بحكم �صغط الأجندة يف كثري من الأحيان ي�صعب 
التن�صي��ق، ولكن فيه �صيغ حديثة وجيدة للرفع من دور كل 
من ميكن��ه اأن ي�صاهم يف هذا التن�صيق، يعني تاأطري ال�صباب 
وتوجيهه��م ومرافقتهم وبغ�س النظر ع��ن مو�صوع ال�صوؤال 
املط��روح، هناك اهتمام��ات اأخرى ومن ه��ذه الهتمامات 
توف��ري كل ما ميك��ن اأن ي�صمح برتقي��ة اأذواق �صبابنا وجتنيد 
�صبابنا وو�ص��ع �صيا�صات للتبادل، حتى ن�صم��ح ل�صبابنا اأن 
يطلع واأن يعرف بلده؛ وكل هذه الن�صغالت مطروحة، فيه 
خط��وات، فتجنيد ال�صب��اب هو اأمر مهم، فلم��ا ياأتي �صبابنا 
من اجلنوب اإىل ال�صمال اأو يذهب من ال�صمال اإىل اجلنوب 
هو اأم��ر مهم، وملا نفتح ل��ه ف�صاءات للرتفي��ه وللت�صلية فاإننا 
ن�صاه��م يف جتنيبه اأخطار ال�ص��ارع، وكل هذا املجهود يجب 
اأن  يدعم؛ واأنا اأع��ّول عليكم كثريا لدعم هذا العمل وهذا 
التوجه بحكم العالقة التالحمي��ة والعالقة التكاملية التي 

هي بيننا و�صكرا.

ال�سي��د رئي�ص اجلل�س��ة: �صكرا لل�صي��د الوزير على هذه 
الإي�صاح��ات؛ وبه��ذا نكون ق��د ا�صتنفدنا ج��دول اأعمال 
جل�صتنا ه��ذه، بال�صتم��اع اإىل الأ�صئل��ة ال�صفوية املربجمة 
واإىل الإجاب��ات عليها، اأ�صكر ال�ص��ادة اأع�صاء جمل�س الأمة 
الذين عربوا ونقلوا جملة من الن�صغالت عرب اآلية الأ�صئلة 
ال�صفوية، وال�صكر مو�ص��ول اأي�صا اإىل ال�صادة الوزراء الذين 
قدموا الأجوب��ة على الن�صغالت والق�صاي��ا املعرب عنها يف 

القاعة؛ �صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف الدقيقة اخلام�سة ع�سرة
بعد منت�سف النهار
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ال�سي��د الرئي�ص: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

يقت�ص��ي ج��دول اأعم��ال جل�ص��ة اليوم ط��رح عدد من 
الأ�صئل��ة ال�صفوية، من طرف ال�ص��ادة اأع�صاء املجل�س، على 
م�ص��وؤويل القطاع��ات املعنية،  و�صم��اع ردود ال�صادة الوزراء 
عليه��ا؛ ومبا�صرة اأحي��ل الكلمة اإىل ال�صي��د بوزيد بدعيدة، 
لط��رح �صوؤال��ه ال�صفوي على ال�صيد وزي��ر ال�صحة وال�صكان 

واإ�صالح امل�صت�صفيات، تف�صل.

ال�سيد بوزي��د بدعيدة: ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على 
اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�س الفا�صل،
ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

طبق��ا للم��ادة 134 من الد�صتور، واملادت��ني 68، 71 من 
القانون الع�صوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 08 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 
وامل��ادة 76 م��ن النظام الداخل��ي ملجل�س الأم��ة، ي�صرفني 

اأن اأتوج��ه اإىل �صيادة معايل وزير ال�صح��ة بال�صوؤال ال�صفوي 
التايل:

لقد ا�صتف��ادت ولية باتنة من مرك��ز ا�صت�صفائي خا�س 
بالأمرا���س ال�صرطانية، �صمن املخط��ط اخلما�صي )2005-
2009(، لكنه مل ي�صتلم اإل �صنة 2014، نظرا لعدم اكتمال 
الإجناز واأخطاء عدي��دة تقنية ح�صب املعلومات امل�صتقاة من 

امليدان.
اأريد تو�صيح:

التاأخ��ر يف ا�صتكمال هذا  اأ�صباب ه��ذا  1 - م��ا ه��ي 
امل�ص��روع ال��ذي ت�صب��ب يف اأغلف��ة مالي��ة تكميلي��ة كبرية 

للخزينة العمومية؟
2 - ماهي اأ�صباب عدم جتهيز املركز بالعتاد الطبي لهذا 
الن��وع م��ن املر�س اخلط��ري، رغم اأن��ه كان مق��ررا جتهيزه يف 
بداي��ة 2012، اإثر الزيارات املتتالية لوزراء ال�صحة املتعاقبني 
عل��ى القط��اع، ومل يتم ذلك اإىل يومنا ه��ذا ما عدا البع�س 
القليل جدا من الذي كان مقررا؛ ومازال �صكان ولية باتنة 
وبع���س الوليات املجاورة يعانون التنقل اإىل وليات اجلزائر 

العا�صمة، البليدة وورڤلة.
�صكرا �صيدي الرئي�س.

حم�سر اجلل�سة العلنية التا�سعة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 18 رجب 1436

املوافق 7 ماي 2015

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

متثيل احلكومة: 
- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛  

- ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال؛   
- ال�صيدة وزيرة الثقافة؛    

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.   
 

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة 
والدقيقة اخلام�سة ع�سرة �سباحا
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ال�سي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صيد بوزي��د بدعيدة؛ الكلمة 
الآن لل�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات.

ال�سيد وزير ال�سحة وال�س��كان واإ�سالح امل�ست�سفيات: 
�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صيدات الف�صليات،
ال�صادة الأفا�صل،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ي�صرفن��ي اأن اأقف مرة اأخرى، لأجيب على هذا ال�صوؤال 

الهام، الذي تف�صل به ال�صيد بوزيد بدعيدة بالتو�صيح.
بداية، اأ�صكره على ان�صغاله ب�صحة املواطن وعلى اهتمامه 
بفاعلي��ة النفق��ات العمومي��ة وتر�صيده��ا وحت�ص��ني التكفل 
باملر�صى امل�صابني بال�صرطان وعلى ال�صوؤال املطروح، املتعلق 

مبركز مكافحة ال�صرطان بباتنة.
وردا عل��ى �صوؤالك��م، اإ�صمح��وا يل اأن اأعلمكم قبل كل 
�صيء اأن مركز ال�صرطان بباتنة يتميز بحجمه الكبري، اإذ على 
عك���س ما �صبق اإجنازه يف املوؤ�ص�ص��ات ال�صحية الأخرى من 
م�صالح مكافحة ال�صرطان، يعترب اإجناز هذا امل�صروع اأول جتربة 
بهذا احلجم )240 �صريرا( تق��وم بها اجلزائر ب�صفقة تفوق 3 
ملي��ار دينار جزائ��ري، ويرتبع هذا الهي��كل على  حوايل 4 
هكتارات، وي�صم التخ�ص�صات الالزمة كالعالج الكيميائي 

والعالج بالأ�صعة والعالج بوا�صطة اجلراحة وغريها.
وع��رف اإجن��از ه��ذا امل�ص��روع تاأخ��را ن�صبي��ا ومو�صوعيا 

لالأ�صباب التالية:
اأول: حجم الإجناز وخا�صيته، كون هذا امل�صروع التجربة 
الوطني��ة الأوىل يف الدرا�ص��ات والهند�ص��ة املعمارية. واإجناز 
م�صت�صفى معقد كهذا، تدخلت فيه 23 موؤ�ص�صة اإجناز، لتنفيذ 
خمتلف اأ�صغال البناء التي تتطلب تن�صيقا دقيقا وهذا لي�س 
بالأم��ر ال�صهل حتقيقه، نظرا خل�صو�صية الإجناز. وارتبط تقدم 
الأ�صغ��ال بالت�صديق عل��ى املخططات الهند�صي��ة ومراقبة 
مطابق��ة البناية ب�صفة دورية من طرف مكتب املراقبة التقنية 
للبن��اء )CTC( وخرباء املحافظ��ة ال�صامية للطاق��ة الذرية، 
للتاأكيد على اح��رتام الإجناز للمعاي��ري الدولية املعمول بها 
والوقاي��ة من خماطر ا�صتعم��ال الأ�صعة النووية، خا�صة على 
م�صت��وى امل�صتودعات املنجزة باخلر�صان��ة واملخ�ص�صة لإيواء 
م�صرع��ات اجلزيئ��ات )Accélérations linéaires( هنا 
اأردت اأن اأو�ص��ح فقط لالأخ ولالإخ��وة احل�صور والأخوات، 

باأنه بالن�صب��ة ملراكز مكافحة ال�صرط��ات  )CAC( فاإن راأي 
املحافظ��ة ال�صامية للطاقة الذرية �ص��روري واأكيد؛ واأخربكم 
باأن��ه مت التف��اق مع ه��ذه املحافظة، اأول: م��ن اأجل تكوين   
املهند�صني املخت�صني ملتابعة وم�صايرة هذه التقنيات احلديثة 

والتي هي لي�صت بالأمر الهني وال�صهل.
ثاني��ا: لبد م��ن التاأكد من اأمن و�صح��ة املواطنني، لأنه 
بانعدام املطابقة واملوافق��ة عليها، فاإنه من امل�صتحيل اأن يفتح 

مركز من هذه املراكز.
النقط��ة الثانية والتي ه��ي جد مهمة، نفت��ح قو�صا لكي 
نعط��ي معلوم��ة عل��ى م�صتوى الوط��ن: اليوم فيم��ا يخ�س 
مر�س ال�صرطان، قمنا بعملية جتديد كل املراكز القدمية، على 
م�صت��وى الوطن اأتكلم ع��ن البلدية، وع��ن مركزي وهران، 

م�صرغني وكذلك امل�صت�صفى اجلامعي لوهران.
وكذلك عن م�صت�صفى ق�صنطينة والتو�صعة التي �صيعرفها 

مركز مكافحة ال�صرطان لولية ورڤلة.
ملاذا اأقول هذا الكالم؟ لأننا نحن - اإذا تذكرمت - اأعطينا 
وع��دا لك��م وللمواطنني باأن��ه يف نهاية ال�صنة، ف��اإن العملية 
املعقدة اخلا�ص��ة مبر�صى ال�صرطان واملتمثل��ة يف العالج عن 
طري��ق الأ�صع��ة، �صت�صبح عملي��ة ب�صيطة وعادي��ة، بتوجيه 

املري�س ونق�صي على هذه الظاهرة.
اأريد اأن اأقول اليوم اإن امل�صكل بالن�صبة ملر�صى ال�صرطان 
فيم��ا يخ�س العالج الكيميائي حل عل��ى م�صتوى الوطن، 

اأقول على م�صتوى الوطن ويف كل الوليات.
بالن�صب��ة للع��الج بالأ�صعة، هن��اك جمهود كب��ري، بقي 
مرك��زان اثنان: املرك��ز الأول للبليدة ال��ذي يعرف جتديدا 
وتعرف��ون اأن التجدي��د، معن��اه اأن املراك��ز القدمية مل تكن 
خا�صعة للتقنيات الت��ي تتطلبها اليوم وكالة الطاقة الذرية؛ 
وبالتايل كان لبد من ال�صتعانة بهم والقيام بعملية مان�صميه 

.)Le Blindage( �ب
ه��ذه الآلت تاأت��ي من اخلارج وتتطل��ب مطابقة، مراقبة 
ومرافق��ة اأي�صا، ه��ذه العمليات كله��ا مت��ت واأنهيناها، هذا 

لإعالم اجلميع.
اأوا�صل اإذن، اللتزام بتعليمات هيئات املراقبة اأدت اإىل 
تغيريات جوهري��ة يف الربجمة الطبي��ة وامل�صاحية، مما اأجربنا 
على اإع��ادة تقييم الغالف املايل، وبعد اإجن��از الهيكل مت يف 
بداي��ة �صن��ة 2012 فتح ه��ذا امل�صت�صفى، بتوف��ري خدمات 
�صحية بالع��الج الكيميائي للم�صاب��ني بال�صرطان، و�صجلنا 
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من ماي 2012 اإىل دي�صمرب 2014، 6675 فح�صا و24694 
عالجا كيميائي��ا )Cures(، و�صجلنا منذ بداية 2015 ما ل 

يقل عن 4234 عالجا كيميائيا.
وفيم��ا يخ�س العالج بالأ�صعة، مت جتهي��ز امل�صلحة املعنية 
يف ال�صدا�ص��ي الأول م��ن 2014 وانطلق��ت اخلدم��ة به يف 
جويلي��ة 2014؛ وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ت�صغيل هذه امل�صلحة 
يتم تدريجي��ا وح�صب اأنواع ال�صرط��ان، وهنا لبد من �صرح 
وتو�صي��ح �صيء مهم، فال تعتقدوا اأن��ه مبجرد اأن نقوم بعملية 
التجهي��ز، نبداأ بالع��الج، فهذه العملية تت��م تدريجيا، يعني 

العملية تتم مبراحل اإىل اأن ي�صل اإىل امل�صتوى املطلوب.
قل��ت وفيما يخ�س الع��الج بالأ�صع��ة، مت جتهيز امل�صلحة 
املعنية يف ال�صدا�صي الأول م��ن 2014 وانطلقت اخلدمة به 
يف جويلي��ة 2014، وجتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن ت�صغيل امل�صلحة 
�صت  يتم تدريجيا وح�صب اأنواع ال�صرطان، فاأول ح�صة خ�صّ
ل�صرط��ان الثدي، ب��داأت يف 3 مار�س 2015 ومت عالج 185 
مري�ص��ا من��ذ بداي��ة 2015 اإىل يومن��ا ه��ذا، و841 مري�صا 
ي�صتفيدون حاليا من الع��الج بالأ�صعة، على وترية اأكرث من 

اليوم. يف  ح�صة   70
نحن نعم��ل الآن على وترية 70 ح�صة ونحر�س على اأن 
ن�ص��ل، ول بد اأن ن�ص��ل اإىل 280 ح�صة يومي��ا، هذا عندما 

ت�صل الآلة اإىل الأداء كما ينبغي وميكن التحكم فيها.
وفيم��ا يخ���س جتهي��ز م�صلحة الع��الج باجلراح��ة، فاإن 
اإجراءات اقتن��اء التجهيزات جاري تنفيذها، وجتدر الإ�صارة 
اأن��ه  ب��داأت الفحو�صات ب��ه يف 11 جانف��ي 2015، وجترى 
العمليات اجلراحي��ة يف املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية للولية، يف 
انتظار النتهاء الفعلي من جتهيز هذه امل�صلحة بالعتاد التقني 

املالئم خالل هذه ال�صنة.
اأمتنى اأن اأكون قد اأجبت وقدمت املعلومات الكافية على 

�صوؤالكم و�صكرا لكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ والآن اأ�صاأل ال�صيد 
بوزي��د بدعيدة هل يريد التعقيب عل��ى م�صمون الرد الذي 

جاء به ال�صيد الوزير؟ الكلمة لك ال�صيد بوزيد.

ال�سي��د بوزيد بدعي��دة: �صكرا لل�صي��د الرئي�س؛ اأ�صكر 
ال�صيد معايل الوزير على اإجابته على �صوؤايل هذا. اأنا قدمت 
�صوؤال من �صطرين: ال�صطر الأول فيما يخ�س نوعية الإجناز، 

واأن��ا اأعلم جيدا اأنه كانت هناك م�صاكل يف بداية هذا الإجناز 
وه��ي م�صاكل تقنية، ول اأعلم كيف اأ�صبحت هذه امل�صاكل 

التقنية؟ هل عوجلت اأم مل تعالج اإىل حد الآن؟
يف ال�صط��ر الثاين، كذلك ه��ذه امل�صح��ة اأو امل�صت�صفى 
اخلا���س كان مربجما لالفتتاح يف �صنة 2009، ولكن العمل 

به بداأ منذ نهاية 2014 تقريبا.
ال�صيد معايل الوزير اأعط��ى ملحة عن التجهيز الذي كان 
داخ��ل هذا امل�صت�صفى، لكن ميدانيا اأنا ل اأعلم ول اأتهم اأي 
اأح��د ولكن ميدانيا الأ�صخا�س الذين يعي�صون هناك يعانون 

فعال من العالج داخل هذا امل�صت�صفى.
النا�س يتقدم��ون لأخذ موعد معني يف اأي نوع من اأنواع 
ال�صرطان��ات، فيقولون لهم ل يوج��د..!! واأنا اأعطيكم الآن 
مثال، هناك مواعي��د مت حتديدها على م�صتوى البليدة وعلى 
م�صت��وى اجلزائر العا�صم��ة وعلى م�صتوى ورڤل��ة من اأجل 

العالج الكيميائي!
كذل��ك الع��الج ع��ن طري��ق الأ�صع��ة متوق��ف، اأقول 
ال�صراح��ة، واإن ح��دث اأن عملت، فبال�ص��يء القليل جدا، 

جدا!
ال�صيد مع��ايل الوزير قال 70 ح�صة يومي��ا، يعني تقريبا، 
بودن��ا اأن يرتف��ع عدد احل�ص�س، ولكن ه��ل �صحيح اأن هذه 
70 ح�صة تتم حقيقة يف الواقع؟ نحن يف الواقع مل نر هذا 
لأن��ك عندما ترى معان��اة املواطنني عل��ى امل�صتوى املحلي 
كارثة - �صيدي الرئي�س -  و�صراحة اأبلغ ال�صيد معايل الوزير 
اأن م��ا اأقوله، ي�صتطيع اأن يتيقن من��ه يف امليدان ومن خالل 
الزيارات، هذا ال�ص��وؤال اأنا طرحته يف �صهر جانفي، وجتاوز 4 

اأ�صهر.
ه��و قال بداية م��ن جانفي بداأنا نقوم ب��� 70 ح�صة، هذا 
ممك��ن اأن يكون �صحيحا، لأن ال�صوؤال كان قبل ذلك يف 12 

جانفي - على ما اأظن - كنت تقدمت بهذا ال�صوؤال.
لكن املعاناة الت��ي راأيناها يف باتنة هي معاناة حقيقية من 
ناحية ال�صتقب��ال، من ناحية املواعيد من ناحية التجهيزات 
ول يوجد لجهاز اأ�صعة ول ال�صخ�س املكلف با�صتعمال هذا 
اجلهاز والذي ي�صتطيع اأن يفح���س هوؤلء املر�صى، الإن�صان 
الذي ي�صرف على اجلهاز غري موجود اأو غائب على م�صتوى 

امل�صلحة!
اإذن، حقيقة - معايل الوزير - لبد اأن ننتبه لهذا القطاع، 
خا�صة يف ولية باتنة، واأنتم تعرفون اأن باتنة هي من الوليات 
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الأوىل التي ينت�صر فيها هذا املر�س، مر�س ال�صرطان.
وتعت��رب من الولي��ات الأوىل، الإح�صائيات ال�صنوية يف 

ولية باتنة، اإنها كارثة! �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�سي��د الرئي�ص: �صك��را لل�صيد بوزيد بدعي��دة؛ اأ�صاأل 
ال�صيد الوزير هل يريد الرد على التعقيب؟

ال�سيد الوزير: اأ�صكر ال�صيد الع�صو لأنه قال اإن ال�صوؤال 
طرح منذ 4 اأ�صهر، وكنت منذ اأقل من 4 اأ�صهر يف باتنة، وما 

قدمته من تو�صيحات كانت ر�صمية واأحتمل امل�صوؤولية.
قال اأمتنى اأن تكون فع��ال 70 حالة، اأقول نعم 70 حالة، 
ولك��ن ح�صب الآلت - ومعنا اأ�صات��ذة يف الطب ويعرفون 
هاته الأمور - فال بد اأن تعمل بالتدرج حتى ت�صل اإىل 280 

ح�صة يوميا، هذه النقطة الأوىل.
النقطة الثاني��ة، امل�صكل ال��ذي كان مطروحا واأ�صاطرك 
ال��راأي فيه، فيم��ا يخ�س معاجل��ة مر�صى �صرط��ان الثدي، 
تعرفون اأن الوزارة يف العام املا�صي قامت بعمل كبري وجّبار 
فيما يخ���س الت�صخي�س؛ واملر�صى الذي��ن كانوا ياأتون من 
ال�صرق اجلزائ��ري، �صواء باتنة اأو �صطي��ف وجهناهم وطلبنا 

.)Pierre et Marie curie( منهم األ ياأتوا اإىل
وطلبنا من الأ�صاتذة ومن املخت�صني ومن اإدارة م�صت�صفى 
البليدة واجلزائر العا�صم��ة، اأن يوجهوهم اإىل هذه الوليات 
وب��داأت فعال العملية، اأنا ذهبت اإىل باتنة ووقفت على حالة 

من حالت عالج مر�صى �صرطان الثدي.
يبق��ى الآن ال�صوؤال الأول فيم��ا يخ�س فتح امل�صت�صفى، 
هل جاء بع��د التحقق والتاأكد م��ن بع�س الختاللت يف 
 )Comena( �البناء؟ اأقول نع��م، مت تدارك هذا ول ميكن ل
اأن يعطي املوافقة لكي نفتح مركزا -لأن الأمور تهم املواطن 
ولكنها خطرية جدا - قلت لتفتح مركزا لبد اأن تكون هناك 
جت��ارب ولبد لها من وقت كبري، اأطمئ��ن الأخ الع�صو، باأن 

ال�صكان يف ولية باتنة، ماأخوذون بعني العتبار.
هناك نقطة للت�صحيح، اأقول للت�صحيح، كل مواطن نقابله 
يف ولي��ة من وليات الوطن يقول نحن عندنا العدد الأكرب 

من امل�صابني بال�صرطان.
يا جماعة، لبد اأن تعرفوا اأنه ل ميكن لأي كان اأنه يقول 
عن��دي كذا، كذا، حتى الن�صب التي تقدم اليوم من طرف 
بع���س املخت�ص��ني، يق��ال 40000، ويق��ال 50000 ويقال 

وت�صورات. تقريبا  اإل  لي�س  فهذا   ،10000
اأن��ا الآن قمت بدرا�صة علمية، دولية على واقع ال�صرطان 
يف اجلزائ��ر، �ص��وف نعلن ع��ن الن�صبة احلقيقي��ة للم�صابني 
مبر�ص��ى ال�صرطان يف اجلزائر قريبا اإن �ص��اء اهلل، والعدد اأقل 
مما يت�صوره النا�س و�صتكون مفاجاأة للكثري من النا�س، نحن 
ل نتمن��ى اأن يكون هذا املر���س موجودا، لكن الت�صدي له 
واجب والدولة وفرت كل الإجراءات وكل الو�صائل واأمتنى 

ال�صفاء لكل مر�صانا.
�صكرا �صيدي الرئي�س، �صكرا �صيدي الع�صو.

ال�سي��د الرئي���ص:  �صكرا لل�صيد الوزي��ر؛ نبقى دائما يف 
قط��اع ال�صح��ة والكلمة لل�صي��د م�صع��ود بودراجي، لطرح 

�صوؤاله ال�صفوي، فليتف�صل.

ال�سي��د م�سعود بودراجي: ب�ص��م اهلل الرح�من الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة،
ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و71 
من القانون الع�صوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 8 مار�س 1999، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة، 
ي�صرفني اأن اأوجه اإىل ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 

امل�صت�صفيات ال�صوؤال الآتي ن�صه:
يعترب قطاع ال�صحة من بني القطاعات الهامة التي تخفف 

الكثري عن املواطن، خا�صة يف املناطق النائية.
ومثال على ذلك بلدية لبواعي�س التي تقع جنوب ولية 
املدي��ة، حيث يوجد بها م�صتو�صف انتهت الأ�صغال به �صنة 

جنهلها. لأ�صباب  هذا  يومنا  اإىل  فتحه  يتم  ومل   2008
م��ع العلم اأن ه��ذه البلدية تبعد عن مق��ر ولية املدية ب� 
بلدية  30 كلم، وعن  ب�  ال�صهبونية  بلدية  164 كل��م، وعن 
�صي��دي لعج��ال بولية اجللفة ب��� 30 كلم، وج��ل �صكانها 
يعي�صون يف مدا�صر متفرقة، تبعد عن مقر البلدية من 20 اإىل 
32 كلم، وخا�صة نحن مقبلون على ف�صل ال�صيف، حيث 
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تزداد الإ�صابات بل�صعات العقارب.
معايل الوزير،

نظ��را لتزاي��د معان��اة املواطن��ني اليومي��ة، يرج��ى فتح 
م�صتو�صف يف اأق��رب الآجال واإجناز قاعات للعالج يف هذه 
املدا�ص��ر املتفرق��ة، منها عني غ��راب التي تبعد ع��ن بلدية 
لبواعي�س ب��� 30 كلم، دراج تبعد ب� 32كل��م، اأما جواحفد 

فتبعد ب� 12 كلم.
و�صكرا �صيدي الوزير، وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد م�صعود بودراجي؛ الكلمة 
الآن لل�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات.

ال�سيد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات:
�صكرا �صيدي الرئي�س.

اأ�صك��ر ال�صيد م�صع��ود بودراجي، ع�ص��و جمل�س الأمة، 
على اهتمامه بال�صحة يف ولية املدية،  وعلى طرحه ال�صوؤال 
املتعل��ق باأ�صباب عدم فتح  عي��ادة متعددة اخلدمات ببلدية 
لبواعي���س، والتي تبعد عن مقر الولي��ة ب� 160 كلم؛ وردا 

على ال�صوؤال نقدم التو�صيحات التالية:
- مت ت�صجيل اإجناز عيادة متعددة اخلدمات يف �صنة 2007، 
يف اإطار برنامج اله�صاب العليا و�صجلت هذه العملية �صمن 
الربنام��ج الالمركزي بعنوان الولي��ة، ومت اإجناز هذا الهيكل 
بعد اإمتام الدرا�صات اخلا�صة به يف 2010، وبعد زيارة تفقدية 
لهذا امل�صروع، لوحظ ان�صقاق يف البنية وُطلب القيام بخربة 
من طرف هيئ��ة املراقبة التقنية )CTC( التي اأعدت تقريرا 
يف �صبتمرب 2010، ُفتح اإثره حتقيق من طرف الدرك الوطني، 
ح��ول اإجناز هذا امل�صروع وتوجد الق�صية حاليا على م�صتوى 

العدالة.
وللعل��م، ف��اإن م�صالح الولي��ة قامت باإجن��از بطاقة تقنية 
لرتميم هذا الهي��كل، ولتحديد امل�صوؤولي��ات، يجب انتظار 

�صدور احلكم النهائي للق�صية.
- تط��رق �صوؤالكم اإىل خماط��ر الت�صمم العقربي، ولتلبية 
احلاجي��ات ال�صحي��ة ل�ص��كان املنطقة يف هذا املج��ال، فاإنه 
يوجد ببلدية  لبواعي���س 3 قاعات للعالج، تابعة للموؤ�ص�صة 
العمومية ال�صهبونية التي ت�صم 3 عيادات متعددة اخلدمات 

و16 قاعة عالج لتغطية حاجيات 6 بلديات.
وبالن�صب��ة للو�صعية املتعلقة بل�صعات العقارب �صجلنا يف 

وفاة  ل�صعة مع حالة   1534 الولية،  2014 عل��ى م�صتوى 
واحدة، بكل اأ�صف.

و�صجل يف 2014 على امل�صتوى الوطني، 46445 ل�صعة 
و41 حالة وفاة.

وملكافح��ة خماطر الل�صعات العقربي��ة، فاإن القطاع ككل 
�صن��ة، ق��ام بو�صع خمط��ط تنظيمي، مت ال�ص��روع فيه يف 19 

مار�س 2015.
وللعل��م، جت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن القط��اع مل يع��رف يف 
�صن��ة 2014 اأي نق���س يف م�صاد الل�صع��ات العقربية، وكل 
الإجراءات اتخ��ذت لتوفريه على امل�صت��وى الوطني ل�صنة 

.2015
واأري��د اأن اأ�صيف اأنه من��ذ اأ�صبوع كنا مع بع�س يف ولية 
املدية وزرنا العديد من املوؤ�ص�ص��ات ال�صت�صفائية؛ واأريد اأن 
اأق��ول كذلك باأن قطاع ال�صحة يف ولية املدية كل موؤ�صراته 
هي يف الأخ�صر، يبقى الآن م�صكل الل�صعات، ونحن عندنا 
جترب��ة يف هذا كوال ملا كن��ت يف غرداي��ة، اإذ قمنا بتجارب 

كبرية يف هذا املجال.
امل�صكل يف الل�صع��ات، حتى اإن توفر اللقاح، فاإن الوقاية 

تبقى خري دواء وخري و�صيلة.
كان هناك نق�س اآخر وتكلمنا عنه منذ اأكرث من �صنة، فيما 
يخ�س الإطارات، وقلنا اإنه لدينا عجز كبري يف �صبه الطبيني، 
وعليه فتحنا حوايل 13000 من�صب؛ فيما بني العام املا�صي 
وه��ذا العام وفتح التكوين للتقنيني يف ال�صحة، الهدف من 
ذل��ك اأن يكونوا حا�صرين، بالأخ�س يف هذه املناطق النائية 
والبعيدة، حت��ى ي�صتجيبوا ب�صرعة ويقوموا بهذه اللقاحات، 

حتى نتفادى خ�صارة املواطنني.
�صكرا لكم وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 
بودراجي هل  يريد التعقيب؟ الكلمة لك.

ال�سيد م�سعود بودراج��ي: �صيدي الرئي�س، ل اأ�صتطيع  
اأن اأجيبه، هل ميكنني اأن اأقول له اإنك خمطئ؟! 3 قاعات! 
ل يوجد اأي قاعة واأنا متواجد هناك، فما ع�صاي اأن اأقول؟! 

من الأح�صن األ اأتكلم..
املديرون يكذبون عليكم، ماذا بو�صعنا اأن نقول؟

عيب علينا حني نتكلم، فلن�صكت وانتهى.
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ال�سي��د الرئي�ص: ال�صيد م�صعود بودراجي، الرجاء انتقاء 
املفردات، املفردة ل تليق باملكان، الكلمة لك ال�صيد الوزير.

ال�سي��د الوزي��ر: لي�س لدي تعليق، لك��ن اأقول له فقط، 
لي���س يل م�صلح��ة اأن اآت��ي جلل�ص��ة مثل هذه، لك��ي اأقدم 

معلومات خاطئة و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ ننتقل اإىل ال�صوؤال 
املوايل والكلمة لل�صيد عبا�س بوعمامة.

ال�سيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا �صيدي الرئي�س.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

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

ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم - ال�صيد وزير ال�صحة - 
ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:

اإىل مت��ى و�ص��كان اجلنوب يعانون من ت��دين اخلدمات 
ال�صحي��ة، من ط��رف قطاع ال�صح��ة، يف كل م��ن الأطباء 
الأخ�صائيني وك��ذا املن�صاآت ال�صحية، رغ��م الأغلفة املالية 
املر�ص��دة من طرف الدولة للم�صاري��ع امل�صجلة، بحيث نرى 
اأن اأق�ص��ى اجلنوب لزال ينظ��ر اإليه وكاأن��ه منطقة عقاب، 
بحيث اإن الأخ�صائيني الذين يتم اإر�صالهم اإىل هذه املناطق، 
من اأجل اأداء اخلدم��ة املدنية، جند اأغلبيتهم من اخت�صا�س 
واح��د، مثلما ه��و حا�صل اليوم يف ولي��ة اإليزي، اإذ جند يف 
ه��ذه الولية اأربع��ة اأخ�صائيني يف اأمرا���س الن�صاء والتوليد 
وع��دم وج��ود اأي اأخ�صائ��ي يف اأمرا���س العي��ون والأنف 
واحلنجرة، �صف اإىل ذلك، اأن اأغلبية البلديات بهذه الولية 
ل يوج��د فيها اأخ�صائي واحد مث��ل بلدية برج عمر اإدري�س 
التي تبعد عن مق��ر الولية بحوايل 70 كلم، رغم اأنها تتوفر 

على الإمكانيات لكي ت�صبح موؤ�ص�صة عمومية جوارية.
ال�صوؤال املطروح ملعايل الوزير،

- ماه��ي الأ�صب��اب التي جتعل كل م��ن بلدية برج عمر 
اإدري�س وبلدية برج احلوا�س، ل ي�صتفيدان من ترقية عياداتهم 
اإىل موؤ�ص�صات عمومية جوارية؟ ولكن هذا ال�صوؤال قد �صدر 

حوله مر�صوم منذ 20 يوما ولهذا فال يبقى مطروحا.
- ماه��ي الفائ��دة م��ن التفاقي��ات الت��ي اأم�صيت بني 
امل�صت�صفي��ات وامل�صت�صفيات اجلامعية، بحيث اإن املري�س يف 

اجلنوب ل زال ينتظر موعدا من امل�صت�صفيات اجلامعية؟
- مت��ى �صيتم ا�صتغالل عيادة بلدية برج احلوا�س 
- منطقة اإهرير - رغم اأنها مكتملة بجميع املعدات ال�صرورية 
وه��ي غري م�صتغلة ومن دون حرا�ص��ة وبداأت تعرف تدهورا 

وتخريبا؟
- مت��ى يتم �صبط برنامج توزيع الأطباء الأخ�صائيني، مع 

مراعاة الأمرا�س املتواجدة بهذه املناطق؟
تقبلوا مني،  فائق التقدير والحرتام، �صكرا.

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لالأخ عبا���س بوعمامة؛ الكلمة 
الآن لل�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات.

ال�سيد وزير ال�سحة وال�س��كان واإ�سالح امل�ست�سفيات: 
�صكرا �صيدي الرئي�س؛ بداية اأ�صكر ال�صيد عبا�س بوعمامة، 
ع�صو جمل�س الأمة، عل��ى اهتمامه بال�صحة يف ولية اإليزي 
وعل��ى طرحه بع���س الن�صغالت، والرد عليه��ا يكون كما 

ياأتي:
فيم��ا يخ�س ترقي��ة العيادات املوج��ودة يف بلديات برج 
عمر ادري�س وبرج احلوا���س اإىل موؤ�ص�صات عمومية جوارية، 
اأخ��رب ال�صيد ع�صو جمل���س الأمة املحرتم، اأن��ه قد مت ترقية 
ه��ذه العي��ادات اإىل موؤ�ص�ص��ات عمومية لل�صح��ة  اجلوارية 
مبوج��ب مر�صوم تنفيذي، مت ن�ص��ره يف اجلريدة الر�صمية رقم 
اأنني  اأخرى  مرة  واأذكره   ،2015 اأفريل   8 يف  املوؤرخة   ،18
جئت وزرت الولية وقد تقابلت معكم وتقابلتم مع املجتمع 
املدين وتعاهدن��ا - واحلمد هلل - اأن ه��ذه املوؤ�ص�صات اليوم 
موجودة وجاهزة وفيما يخ���س عمليات التواأمة، املتمثلة يف 
اتفاقي��ات بني املوؤ�ص�صات ال�صحية لوليات اإليزي وكل من 
املركز ال�صت�صفائي اجلامعي لتيزي وزو واملركز ال�صت�صفائي 
اجلامع��ي بني م�صو���س، فاإن اله��دف منها توف��ري وتقريب 

العالج املتخ�ص�س، اأي العالج اجلواري.
عملي��ة التواأمة، لكي تكونوا على علم،  فاإن الهدف منها 
ه��و اأن جنم��ع املر�صى، مثال يف اإليزي، ف��اإن عددا كبريا من 
املر�ص��ى يجتمعون، وعو�س - كم��ا تكلمت عن املواعيد - 
اأن يذهب��وا من اإليزي حت��ى العا�صمة اأو تي��زي وزو اأو اأي 
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م�صت�صفى جامعي، وملا ي�صلون يقال لهم: الأ�صتاذ غري موجود 
اأو ل يوجد �صرير، اأو مل ي�صبق اأن اأخذت موعدا.. اإلخ.

ومل��ا لحظنا ه��ذا التعب والعن��اء والإمكاني��ات املادية 
والحتياج وكل هذا، ف�صلنا اأن ينتقل الطاقم الطبي وعّممنا 
العملية على م�صتوى كل وليات اجلنوب واله�صاب العليا، 

ونتائجها كانت م�صجعة ورائعة جدا وقد قّننا العملية.
قبل اليوم، كان النا�س يذهبون من خالل عملية تطوعية 
لكن اليوم العملية �صارت مقننة، اأي بهذه التفاقية املربمة 
ماب��ني موؤ�ص�صتني مثال اإليزي مع تي��زي وزو اأو اأي موؤ�ص�صة 
اأخرى، نتفق مع م�ص��وؤويل الولية جلمع املر�صى، فينزل اإىل 
هناك فريق اأو طاق��م طبي متخ�ص�س يف مر�صى العيون 
اأو اأمرا���س الن�صاء اأو عمليات جراحي��ة اأو غريها، والنتائج 
كان��ت طيبة جدا واإن ظهر اأو تب��ني اأن هناك حالة ت�صتدعي 
الإتي��ان به��ا اإىل ال�صمال، فيتم حت�صري موع��د لها لكي جتد 
مكانه��ا حني تاأت��ي، حتى ل يعاين النا���س كما كان احلال 

قبل اليوم.
علم��ا اأن اله��دف من ذل��ك هو توف��ري وتقريب العالج 
املتخ�ص���س، واإن هذه املبادرة، ول��و اأنها يف مراحلها الأوىل، 
كانت مو�ص��وع تقييم اأويل، م��ن اأجل تعزيزه��ا وحت�صينها، 
و�صتكر���س بن���س تنظيم��ي هو حالي��ا قي��د الدرا�صة على 
م�صت��وى الهيئات املعنية، ويف اإط��ار هذه العملية �صجلت 3 
عمليات لولية اإليزي، اأدتها فرق مكونة من اأطباء جراحني 
متخ�ص�ص��ني يف احلنجرة والأن��ف، يف الطب الداخلي ويف 
طب العيون، وهنا مادام تكلمنا عن طب العيون، ففي اللقاء 
ال��ذي جمعنا حول ملف ال�صحة يف اجلنوب، ويف الأ�صابيع 
املا�صي��ة يف ورڤل��ة، اتفقنا عل��ى اأن تقوم ال��وزارة يف اجلزائر 
بعم��ل جب��ار، لي�س الوقاي��ة فح�صب، ولك��ن للق�صاء على 
الرمد احلبيبي على م�صتوى الوطن وهذا حتد كبري، لبد اأن 
ن�ص��ل اإليه لأنه يف متناولنا، قلت وق��د قام هذا الطاقم مبا ل 
يقل عن 832 فح�صا وعدة عمليات جراحية كما قام بعملية 

تكوين يف ال�صغط الدموي، الربو وحدة جفاف اجل�صم.
ثالثا، فيما يخ�س قاعة العالج اأهرير واملزودة مبخرب وعتاد 
لالأ�صعة، تقام بها حالي��ا اأ�صغال لتزويدها بالكهرباء الالزمة 
لت�صغي��ل الطاقم التقني؛ وهنا كذل��ك اأردت اأن اأقول اإنها 
تدخل يف اإطار تكوين الإطارات �صبه الطبية، حتى ن�صتطيع 

اأن ن�صتجيب لهذه املناطق البعيدة.
ه��ذه لي�صت ق�صية طبيب اأو طبيب خمت�س، الق�صية اأنه 

كي��ف يكون ح�صور طاقم كام��ل متكامل، حتى ن�صتجيب 
لطلب املواطنني؟

ويف انتظ��ار ت�صغيلها، عنّي الطاقم الطب��ي املخ�ص�س لها 
والذي يتكون م��ن: طبيب جراح، طبي��ب اأ�صنان، طبيبني 

عامني، و4 �صبه طبيني.
ويف اإط��ار حت�صني التغطية ال�صحي��ة يف اجلنوب، عقدت 
وزارة ال�صح��ة - كما تعلم��ون - ملتقى وطنيا حول ال�صحة 
يف اجلن��وب يوم 12 و13 اأفريل بورڤلة، مع خمتلف اإطارات 
ال�صح��ة وذل��ك لتقييم ال�صح��ة يف مناط��ق اجلنوب على 
اأ�صا���س الو�صعي��ة الوبائية والحتياج��ات ال�صحية اخلا�صة 
به��ا ولتحدي��د ا�صرتاتيجي��ة �صامل��ة، ت�صمن ترقي��ة دائمة 
وم�صتدامة لل�صحة بوليات اجلن��وب والتي �صرتتكز على: 
برام��ج وقائية خا�صة باملنطقة، وتدعيم جمال ال�صتعجالت 
الطبي��ة واجلراحية وذل��ك باإن�صاء م�صال��ح امل�صاعدة الطبية 
املتنقلة، امل�صتعجل��ة، والتفكري يف اإن�صاء م�صلحة طبية جوية 
لال�صتعج��الت؛ وهذه اأي�صا م��ن امللف��ات الثقيلة التي مت 
فتحه��ا على م�صتوى وزارة ال�صحة، وكذلك اإعطاء الأولوية 
لولي��ات اجلنوب عن��د توجي��ه املمار�ص��ني الأخ�صائيني؛ 
ويف ه��ذه النقطة بالذات جتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن ولية اإليزي 
ا�صتفادت م��ن تعيني 10 اأطباء اأخ�صائي��ني يف اإطار الدفعة 

الأخرية.
قلت واحلر���س على توفري الإمكاني��ات املادية، وخا�صة 
ال�صك��ن املجهز والالئ��ق للطاقم الطبي املع��ني يف وليات 
اجلن��وب، وكذلك تطوي��ر الطب عن بع��د اأو التطبيب عن 

بعد.
وعلى �ص��وء اأ�صغال هذا امللتق��ى الوطني حول ال�صحة 
يف اجلن��وب، وتدعيم��ا للتعليمات املوجهة مل��دراء ال�صحة 
ولالإدارة املركزية، نح��ن ب�صدد النتهاء من �صياغة املخطط 
ال�صرتاتيج��ي ال�صام��ل ال��ذي �صيعر���س عل��ى احلكومة 
و�صيتكفل هذا املخطط بكل جوانب التنظيم  واملوارد التي 
يجب ر�صده��ا على املديني الق�صري واملتو�صط، بهدف ترقية 
اخلدم��ات ال�صحية املقدمة يف وليات اجلنوب وفق اأح�صن 

املوا�صفات واملعايري املعمول بها وذلك ب�صفة م�صتدامة.
ويف الأخ��ري، �صيك��ون تعميق مناق�ص��ة مو�صوع ال�صحة 
باجلن��وب يف م�صروع قان��ون ال�صحة ال��ذي �صيعر�س على 
الربملان للنظر فيه، و�صيكون املجال لالإدلء باقرتاحات بناءة 

لإثرائه.
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اأمتنى اأن اأكون قد اأجبت على �صوؤالكم و�صكرا.

ال�سي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صيد الوزي��ر؛ ال�صيد عبا�س 
بوعمامة، تف�صل.

ال�سيد عبا�ص بوعمام��ة: �صكرا لل�صيد الرئي�س، و�صكرا 
لل�صي��د الوزي��ر؛ واهلل عندما زرت اإلي��زي، مل اأكن حا�صرا، 
وكن��ت غائبا ع��ن ق�ص��د، لأن ال�صيا�صة املنتهج��ة يف هذه 
الولي��ة اأنت تعرفها وتع��رف �صوء الت�صيري ال��ذي مييز هذا 
القطاع، م��ن جراء �صيا�ص��ة »عايلة هايلة« يف ه��ذه الولية، 

الوايل من اإليزي.. و..

ال�سيد الرئي�ص: اإرجع للمو�صوع، اإرجع للمو�صوع!

ال�سيد عبا���ص بوعمامة: يبقى جانب اآخ��ر اأتطرق اإليه 
وهو ت�صفية الدم بالن�صبة ملر�صى الق�صور الكلوي.

امل�صلحة يف اإليزي تعاين من عدم  وجود مولد كهربائي، 
ه��ذا م�ص��كل! اأق��ول لك ب��كل �صراح��ة وحت��ى نكون 
وا�صحني، ب��ودي - ال�صيد الوزير - اأن تاأخذ هذا الن�صغال 
بعني العتب��ار، لأنه حني ينقطع الكهرباء يبقى ال�صيد على 
ال�صري��ر حوايل �صاعتني اأو ثالث �صاعات! ولهذا اأتكلم عن 
�صوء الت�صي��ري يف هذا القطاع على امل�صت��وى املحلي، فهذه 
امل�صلح��ة ل يوج��د بها ل مولد كهربائ��ي ول خزان للمياه، 
رغم اأن مر�صى ت�صفية الكلى يحتاجون اإىل املياه واإىل مولد 

كهربائي!!
اأقول لك بكل �صراح��ة، هذه الأيام هناك انقطاع للتيار 
الكهربائي، واأظ��ن اأن الدولة لي�صت عاجزة عن توفري مولد 

كهربائي يف م�صلحة مثل هذه!
يبق��ى جانب الأخ�صائي��ني، واهلل معايل الوزير اأقول لك 
ب��كل �صراحة، نحن ل نلوم��ك اأنت، لأن ه��ذه تراكمات 
القط��اع ول نحمل��ك امل�صوؤولي��ة، ولك��ن اأق��ول لك بكل 
�صراح��ة، عيب ونحن يف �صن��ة 2015 ومل ن�صتطع التكفل 
بالأطب��اء الأخ�صائي��ني املتخرجني يف اجلزائ��ر، مل ن�صتطع 
التكف��ل بهم لكي يبقوا يف اجلن��وب، ومازلنا نقوم ب�صيا�صة 
اخلدم��ة العمومي��ة، فه��ذا موؤ�ص��ف، كي��ف مل ن�صتطع اأن 

نحفزهم؟ لبد من حتفيزات، نحفزهم، اأين املانع؟!
ال�ص��كان يف اجلنوب متذمرون واأقول لك بكل �صراحة، 

اأنا غا�صب من مو�صوع ال�صحة يف اجلنوب، هوؤلء جزائريون 
ولي�ص��وا لجئني، حت��ى نكون وا�صحني يف ه��ذا املو�صوع، 
بودن��ا اإلغاء �صيا�ص��ة اخلدم��ة العمومية وه��ي اأن ياأتي �صنة 
ويذهب، كم��ا جند 8 اأو 9 اأخ�صائي��ني يف اخت�صا�س واحد 
ول يقدم��ون حتى 10 فحو�ص��ات يف اليوم، لأن كل واحد 
منه��م ي�صتفيد من عطلة 11 �صهرا وكل واحد يعمل �صهرا، 

فهذا موؤ�صف جدا!
حفزوهم ودعوا ال�صب��اب القادرين اأن يبقوا 10 �صنوات 

اأو 15 �صنة فهم قادرون على ذلك.
اأن��ا اأظ��ن اأن �صيا�صة الدول قب��ل �صنوات كان��ت تاأتي 

بالفيتناميني والأجانب يف اجلنوب وكانوا يبقون هناك.
الي��وم عندن��ا �صب��اب جزائري��ون، كي��ف مل ن�صتطع اأن 
نتحك��م يف الو�ص��ع لكي يبقوا يف ولي��ات اجلنوب؟! هذا 

موؤ�صف �صراحة!
بالن�صب��ة مل�صت�صفى عني اأمنا�س، هن��اك اأخ�صائيون اأتت 
بهم وزارة الدفاع، وهم متواجدون يف م�صت�صفى عني اأمنا�س، 
ولك��ن نق�س الإمكانيات والعتاد الطبي يف هذا امل�صت�صفى، 
جعله��م ل ي��وؤدون اأي دور، رغ��م اأن وزارة الدفاع تكفلت 
بهذا اجلانب بالن�صبة لع��ني اأمنا�س، ولكن الأخ�صائيني 
ل يعمل��ون �صيئا، فهم مكتوف��و الأيدي من دون عمل، 
لأن��ه ل وجود للعت��اد؛ وحتى اأكون �صريح��ا معك اليوم، 
اأنت مع��ايل الوزير، كنت ق��د زرت م�صت�صفى عني اأمنا�س، 
اأن��ا ل اأحملك امل�صوؤولية ولكن اأن��ا اأقول لك بكل �صراحة 
اأن الأ�صخا���س الذين كانوا من قب��ل يف القطاع، �صاحمهم 
اهلل،  كان��وا يرون اجلن��وب روؤية، ل�ص��ت اأدري، رمبا مغايرة! 

اأمتنى اأنني قد بّلغت و�صكرا وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د عبا�س بوعمامة؛ تف�صل 
ال�صيد الوزير.

ال�سيد الوزير: ل يجب على الإن�صان اأن يكون مت�صائما 
اإىل هذا احلد، ال�صيد الع�صو املحرتم.

اأعتق��د اأن هن��اك جمهودات كبرية تبذله��ا الدولة، فيما 
يخ���س التحفيزات بالن�صبة لالأطباء، اأن��ت تعلم جيدا واإذا 
كنت ل تعلم اأبلغك باأن احلكومة، اإ�صافة اإىل الو�صع املادي، 
و�صعت حتفيزات قبل جميئي اأنا للقطاع، والآن، يف الظرف 
احلايل، وفرنا للطبي��ب املخت�س الذي ينزل للجنوب ويبقى 
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هناك �صكنا حتفيزيا ولي�س �صكنا وظيفيا.
النقطة الأخ��رى، هناك درا�صة مل�صاعدة ه��وؤلء الأطباء 
يف امل�صتقب��ل، يف التكفل بتذكرة التنق��ل من اجلنوب اإىل 

ال�صمال.
النقط��ة الأخ��رى، والتي هي جد مهم��ة ولبد اأن نّذكر 
به��ا احل�صور الك��رمي وامل�صاهدين الك��رام، اأن هناك دفعة ل� 
اأي من�صب  اإىل حد الآن مل يفتح  2400 طبيب خمت�س، 
يف ال�صم��ال واأعطيت الأولوية الق�ص��وى لوليات اجلنوب 

واله�صاب العليا.
امل�صت�صف��ى ال��ذي تكلم��ت عن��ه وال��ذي في��ه اأطباء 
ع�صكري��ني، اأن��ا تنقل��ت هناك وهو ي��وؤدي وظيفت��ه، واأقول 
�صيئ��ا، اأنت تكلمت عن مولد اآلة ت�صفية الكلى، اأخربك اأنه 
مل��ا ذهبت، وعدت املواطنني الذي��ن طلبوا مني مولدات يف 
منطقة معينة، ويف الأ�صبوع الذي تاله، كانت هاته املولدات 

تعمل، ل�صت اأدري اإذا كنت على علم بها اأو ل؟!
على الأقل نذكر احلقيقة، لأن ال�صامع يرى املنظر اأ�صود، 
ل! هناك نقائ�س، مل نقل اإنه الكمال، ولكن هناك جمهودات 
يق��وم بها النا�س، فيه اأطباء و�صبه طبيني، يعملون، البقية فال 
اأعل��ق عليها، لأنها لي�صت من اخت�صا�صي، واأ�صكرك وبارك 

اهلل فيك.

ال�سي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر؛ ننتقل الآن اإىل 
قط��اع الربيد وتكنولوجي��ات الإعالم والت�ص��ال والكلمة 

لل�صيد عبد القادر قا�صي.

ال�سي��د عبد القادر قا�سي: �صك��را لل�صيد الرئي�س؛ ب�صم 
اهلل الرحم���ن الرحي��م وال�ص��الة وال�ص��الم عل��ى اأ�صرف 
املر�صلني، �صيدن��ا حممد وعلى اآله و�صحب��ه ومن واله اإىل 

يوم الدين، اأما بعد؛
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء املحرتمون،
الزميالت والزمالء الأعزاء،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم، �صباح اخلري عليكم واأزول فالون.
�ص��وؤايل موج��ه اإىل  ال�صي��دة املحرتم��ة وزي��رة الربي��د 

وتكنولوجيات الإعالم والت�صال.

طبقا لأحكام املادة 134 م��ن الد�صتور، والنظم املرتبطة 
به؛ وعليه، اأخت�صر واأدخل مبا�صرة يف ال�صوؤال.

يعرف عن موبيلي�س - معايل الوزيرة - اأنها �صركة ذات اأ�صهم، 
راأ�صمالها الإجمايل والكلي ملك للدولة اجلزائرية، وتعترب كذلك 
فرعا من ات�صالت اجلزائر )Algérie Telecom( مكلفة بت�صيري 
 )Téléphone Mobile et puces( الهاتف النقال و�صرائح��ه
بالإ�صاف��ة اإىل تثبيت وتطوير الأنرتن��ت، اجليل الثالث 

.)G 3 Internet(
ال�صركة، طاملا عرفناه��ا يف الجتهاد والكد والعمل منذ 
ن�صاأته��ا، بحيث عرف��ت تطورا كبريا،  بف�ص��ل اإرادة وتفاين 
اإطاراته��ا وعمالها، فع��ل ون�صاط مكنها م��ن احل�صول على 
الري��ادة يف اجلزائر، رغ��م املناف�صة ال�صر�ص��ة وغالبا ما كانت 
ه��ذه املناف�صة غري �صريفة، اإل اأنه��ا اأثبتت جدارتها وقدرتها 

على الت�صدي والتحدي.
�صيدي الرئي�س،

ه��ذا التحدي والت�صدي، جاء نتيج��ة �صخ اأموال باهظة 
ج��دا يف التكوي��ن وتاأهي��ل م�صتخدميه��ا، اأم��وال باهظ��ة 
وممتلكات و�صعت حتت ت�صرفها، �صواء اأكانت عقارية 
اأو منقول��ة من ط��رف اخلزين��ة العمومية، اإل اأن��ه لالأ�صف 
ال�صديد - اأيتها الزميالت، اأيها الزمالء - يف املدة الأخرية، 
ف��اإن م�صريي هذا املرفق العمومي الهام، بدل من ال�صتثمار 
ومزيد م��ن ال�صتثمار يف التكنولوجي��ات احلديثة والعمل 
بالنتيج��ة اإىل تقلي�س البطالة ومتك��ني املواطن من منتوجها 
عن قرب، راحوا يغام��رون يف ات�صالت ومعامالت لفائدة 
وطائل ول اأمل يرجى منها نفع، مع م�صوؤولني اأجانب م�صريين 
لفريق كرة القدم وهو ريال مدريد )Real Madrid( باأموال 
�صخم��ة وبالعملة ال�صعبة، لغر�س يزع��م، يقال فيه ال�صهرة 
والت�صه��ري خ��ارج احلدود، يف وق��ت جند اأن ه��ذه املوؤ�ص�صة 
يف تقهق��ر م�صتمر عل��ى  امل�صتوى الداخل��ي، مقارنة، اأقول 

جيدابنظرياتها وغرمياتها املوجودة يف ال�صوق الوطنية.
معايل الوزيرة،

مل يكتف م�صوؤولو هذه املوؤ�ص�صة بذلك، بل راحوا يرعون 
الحتادي��ة اجلزائري��ة لكرة الق��دم التي نفتخر به��ا والفريق 

الوطني.
اإذا كان هذا العمل يف حد ذاته جميال ورائعا من حيث 
املبداأ، فاإنه يف اجلهة املقابل��ة م�صر لالقت�صاد الوطني واملالية 
العمومي��ة وم�صا���س �صريح و�صارخ للمه��ام وال�صالحيات 
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املنوطة مبثل هذه املوؤ�ص�صات العمومية، حيث راحت تناف�س 
يف العر�س - بالرغم من �صرعية وقانونية امل�صاركة - موؤ�ص�صات 
خا�صة وطنية التي باإمكانه��ا اأن تعطي قيمة م�صافة للخزينة 
ملداخيل الحتادية واحتياج��ات الفريق الوطني، قلت رغم 
قانوني��ة الإجراء، فهي �صاهمت ب�ص��كل كبري يف �صوء تدبري 
املال العام، كونها اأبطل��ت مداخيل بالعملة ال�صعبة للفريق 

الوطني من جهات خارجية عن هذه املوؤ�ص�صة.
ل��كل هذا، فاإين اأتعجب - وهي كلمة كبرية - ل�صكوت 
ال��وزارة الو�صية عن هذا اخلطاأ اجل�صيم واعتربته وكاأنه �صيء 

مل يحدث، بل مت ت�صجيعه �صمنيا ب�صكوتها.
ل��كل ما �صبق ذك��ره - معايل الوزي��رة املحرتمة - فاإين 
اأط��رح على معاليك��م الأ�صئلة التالي��ة وللمواطن اجلزائري 

احلق يف العلم:
بالعملة ال�صعبة  املبلغ الذي دفع لريال مدريد  1 - كم 

ودون جدوى؟ ومن رخ�س ذلك؟ وما مرماه واأهدافه؟
مازال  مدريد  وريال  موبيلي�س  بني  ما  التفاق  - هل   2

قائما اأو حل؟
ال�صيد  الوزيرة،  مع��ايل   - العربة  ا�صتخل�صنا  ه��ل   -  3
الرئي���س املحرتم - من املوؤ�ص�ص��ة اخلا�صة التي اأبرمت عقدا 
م��ع ري��ال مدريد مبا�ص��رة بعد ه��ذا العقد ال��ذي اأبرم مع 
موبيلي�س وبداأت يف ا�صتغالل ثم��ار هذا العقد واأنتم اأدرى 

بذلك؟
هذه  بعد  فعله  والوزيرة  الو�صية  الوزارة  تنوي  ماذا   -  4

- اإن �صح التعبري - املهزلة؟
�صيدي الرئي�س، اإ�صمح يل على هذه  العبارة، وفقكم اهلل 

ملا فيه اخلري للبالد والعباد وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: ال�صيدة الوزيرة، تف�صلي.

الإع��الم  وتكنولوجي��ات  الربي��د  وزي��رة  ال�سي��دة 
والت�سال:

ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم.
ال�صيد الرئي�س،
زمالئي الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،
ال�صيدات وال�صادة من الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�صوؤال املطروح اليوم �صعب جدا اجلواب عليه.
يف البداي��ة، اإ�صمح��وا يل اأن اأتق��دم بال�صكر اجلزيل اإىل 
ال�صيد عبد القادر قا�صي، ع�ص��و جمل�س الأمة، على �صوؤاله 
ح��ول تعامل �صركة موبيلي�س مع م�ص��ريي فريق كرة القدم 
الإ�صب��اين، ري��ال مدري��د، ورعاي��ة نف�س ال�صرك��ة لالحتاد 

اجلزائري لكرة القدم.
فبخ�صو�س تعامل موبيلي�س مع م�صريي فريق كرة القدم 
الإ�صباين، ريال مدريد، جتدر الإ�صارة اإىل  اأن ذلك من اختيار 
املوؤ�ص�صة، التي قررت العتماد على العملية، ق�صد الرتويج 
للخدمات التي تعر�صها على زبائنها، خا�صة خدمات اجليل 
الثال��ث، مثلما هو الأمر بالن�صب��ة للم�صابقات التي تنظمها، 
لتمكني م�صرتكيها الأوفياء من ح�صور مباريات ريال مدريد 

يف مدريد.
وبالن�صب��ة لرعاية موبيلي�س للفري��ق الوطني، من خالل 
الحتادي��ة اجلزائرية لك��رة القدم، تدخ��ل كذلك يف نف�س 
ال�صي��اق الرتويج��ي، والهدف من ذل��ك، ح�صب م�صوؤويل 
املوؤ�ص�صة، هو رفع ح�صتها يف ال�صوق، ل �صيما لدى ال�صباب، 

بالنظر اإىل �صعبية كرة القدم لدى هذه الفئة.
ويف الأخري، فاإن عملية الرتويج، هي جزء من الإعالنات 
التجاري��ة اخلا�صة لن�ص��اط املوؤ�ص�صة القت�صادي��ة العمومية، 
اخلا�صع��ة للقان��ون التج��اري وال��ذي يعط��ي �صالحيات 
رقاب��ة الت�صيري ملجل�س الإدارة الت��ي ت�صادق على كل هذه 
العمليات وتكفل اجلمعية العمومية، ممثلة من طرف الدولة، 
بالتطلع لحقا على ح�صاب��ات ونتائج الت�صيري ومراقبة راأ�س 

مال هذه املوؤ�ص�صة؛ �صكرا وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ األديك اإ�صافة؟ 
تف�صلي.

ال�سي��دة الوزيرة: كلم��ة اإ�صافية، اأن��ا متاأ�صفة، فاجلواب 
�صعيف ولكن لي�س لدي جواب لأن املوؤ�ص�صة هي امل�صوؤولة.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ اأعود لل�صيد عبد 
القادر قا�صي للتعقيب.

ال�سيد عبد القادر قا�سي: �صكرا لل�صيد الرئي�س املحرتم، 
بارك اهلل في��ك؛ يف احلقيقة ال�صيدة الوزيرة اأجابت اأنها غري 
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م�صوؤولة، لكن اأوؤكد لها - ال�صيد الرئي�س - اأن اجلزائر �صيعت 
املاليني من الدولرات، كنا ن�صتطيع جلبها من جهة اأخرى 
وموبيلي�س تبقى يف ال�صتثمار الوطني، موبيلي�س تبقى �صركة 
عمومي��ة ل�صبب ب�صيط - �صي��دي الرئي�س - اأنه يف وليتي، 
الولي��ة التي اأنحدر منها، عنده��ا مكتب على م�صتوى مقر 
الولي��ة، وعندما كنت رئي���س املجل�س ال�صعب��ي الولئي، 
اأعطيت��ه لهم لإن�ص��اء مقر وعلما اأن الولي��ة متكونة من 12 
دائ��رة ول يوجد بها مكاتب، يعني هذا من باب ال�صتثمار، 

ملاذا ل يفتحون مكاتب ويوظفون �صخ�صا واحدا؟
فعلى م�صتوى 500 دائرة يف اجلزائر، عندنا 500 موظف 
جديد، مبعنى 1000 عائلة �صتعي�س من هذا ال�صتثمار! اأما 
الفري��ق الوطني، فلنرتك اخلوا���س وامل�صتثمرين ي�صتثمرون 
بالعمل��ة ال�صعبة، ول داعي للدخ��ول يف التفا�صيل و�صكرا 

�صيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ ال�صيدة 
الوزيرة تف�صلي.

ال�سي��دة الوزيرة: اأنا اأريد فق��ط اأن اأو�صح اأنه يف ال�صوق 
التناف�صي��ة كل املتعامل��ني ي�صتعمل��ون الإمكاني��ات التي 

ميلكونها، هذا ما اأ�صتطيع اأن اأقوله.

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��دة الوزيرة؛ نبقى دائما يف 
نف�س القطاع والكلمة لل�صيد �صالح دراجي.

ال�سي��د �سال��ح دراج��ي: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد، خري النبيني واملر�صلني 

ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.
اأول، �صي��دي الرئي�س، اأ�صت�صمحك��م اأن اأهنئ من هذا 
املن��رب فري��ق مولودي��ة بجاي��ة، )MOB( على ف��وزه بكاأ�س 
اجلمهوري��ة، واأهنئ كل ولية بجاية بهذا الفوز، واأهنئ اأي�صا 

كل ال�صعب اجلزائري.
�صيدي الرئي�س املحرتم،

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

 احل�صور الكرمي،
ال�صحافة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
معايل وزيرة الربيد وتكنولوجي��ات الإعالم والت�صال، 

�صوؤال �صفوي:
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 
1999، ال��ذي يح��دد تنظي��م املجل�س ال�صعب��ي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 
وب��ني احلكومة، ي�صرفني اأن اأطرح عل��ى �صيادتكم املحرتمة 

�صوؤال �صفويا هذا ن�صه:
معايل الوزيرة،

املفرو���س اأن قطاعك��م كان، ولب��د اأن يك��ون، القاطرة 
ومرك��ز القرتاحات لباقي القطاع��ات، وهذا ملواكبة التطور 
والع�صرنة؛ والغاية املثلى هي حت�صني احلياة اليومية للمواطنني 

واملوؤ�ص�صات وكل الفاعلني الجتماعيني والقت�صاديني.
معايل الوزيرة،

كي��ف تف�صرون رداءة، ويف بع���س الأحيان، عدم وجود 
التوا�ص��ل متاما ول حديث عن نوعي��ة التدفق، فيما يخ�س 
الأنرتنت دائما هن��اك تدفق رديء، وانقطاع��ات فيه، علما 
اأن ع��دد امل�صرتكني يف الأنرتنت يق��ارب 10 ماليني واأنكم 

متتلكون اأدوات التكنولوجيات احلديثة.
معايل الوزيرة،

ه��ل �صب��ق لك��م اأن قمت��م با�صتطالعات ال��راأي لدى 
الزبائ��ن، حتى ميك��ن حت�صني اخلدمة املقدم��ة لهم؟ وماهي 
الأجوبة التي حت�صلتم عليه��ا؟ وماهي الإجراءات امللمو�صة 

التي اتخذمتوها يف هذا ال�صاأن؟
مل��اذا لتعمم��ون )Free Wifi( يف الأماك��ن العمومية 
كاملط��ارات، حمط��ات النقل الربية، اجلوي��ة، امل�صت�صفيات، 
اجلامع��ات، كما ه��و معمول ب��ه يف ال��دول املتقدمة؟ هذا 
�صيخفف دون �صك ال�صغط النف�صي على كثري من املواطنني.
وتف�صلوا - معايل الوزيرة - بقبول فائق تقديرنا وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صال��ح دراجي؛ الكلمة 
الآن لل�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال.

الإع��الم  وتكنولوجي��ات  الربي��د  وزي��رة  ال�سي��دة 
والت�سال: �صكرا لل�صيد الرئي�س.
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ال�صالم عليكم مرة اأخرى.
�صكرا عل��ى هذه الفر�صة التي ت�صم��ح يل بتقدمي بع�س 
اجلوان��ب من �صيا�ص��ة املتابعة يف القطاع وتطوي��ر ا�صتعمال 
تكنولوجي��ات الإع��الم والت�صال، من خ��الل الرد على 
ال�صوؤال ال�صفوي الذي تقدم به ال�صيد �صالح دراجي حول 

خدمة الأنرتنت.
وقب��ل كل �ص��يء، اأود التذكري اأن �صبك��ة الت�صالت 
الوطني��ة ت�صمل 3 ماليني م�صرتك، ومت��ت اإىل اليوم ع�صرنة 
مليون ون�صف من هذه اخلط��وط، على اأن ت�صتكمل عملية 

اإعداد تهيئة كل ال�صبكة يف نهاية 2016.
ويف هذا ال�ص��دد، متت برجمة عدة اإج��راءات من اأجل 
تو�صيعه��ا وتاأمينه��ا وجعلها ق��ادرة على ا�صتيع��اب التدفق 
ال�صري��ع، بف�صل ا�صتخ��دام التكنولوجي��ا احلديثة من نوع 
)MSAN( ويجري تدعيم هذه اجله��ود باإدخال تكنولوجيا 
اجليل الرابع الثابت، اإذ و�صل عدد الزبائن يف هذه ال�صبكة 

اإىل 80000 يف نهاية 2014.
وم��ن املنتظ��ر اأن ينتقل عدد امل�صرتك��ني فيها اإىل مليون 

م�صرتك خالل �صنة 2015.
كما �صيتم من جهة اأخرى رفع �صعة نطاق الرتدد الدويل 
من 277 جيڤابي��ت يف الثانية حاليا، اإىل 600 جيڤابيت يف 

الثانية يف �صنة 2015.
وهذا الرتدد كبري جدا وح�صب الطلب.

اأم��ا فيم��ا يخ�س النف��اذ اإىل �صبكة الأنرتن��ت، �صت�صهد 
�صن��ة 2015، ربط ما ل يقل ع��ن 440 حيا �صكنيا جديدا، 
م��ن الأحي��اء الت��ي يف��وق ع��دد �صكانه��ا 1000 ن�صمة، 
وولي��ة بجاية �صتكون �صمنها، مع تطوي��ر ال�صبكة احل�صرية 
وا�صتب��دال الكوابل النحا�صية بالألي��اف الب�صرية، علما اأن 
معظم الأعطاب ناجم��ة اأ�صا�صا عن حالة هذه ال�صبكة التي 
تعاين من الق��دم ومتكونة من كوابل نحا�صية تتعر�س غالبا 
لل�صرق��ة؛ وه��ذا يكلف موؤ�ص�ص��ة ات�صالت اجلزائ��ر اأموال 
�صخم��ة ل�صتبداله��ا، بلغت اأكرث م��ن 300 مليون دج، يف 

�صنة 2014.
و�صت�صمل العملية ما ل يقل عن 860000 خط  خالل 

�صنة 2015.
ه��ذا وقد �صجلنا تطورا يف �صبكة الألياف الب�صرية، التي 
انتقل��ت - تقريب��ا - م��ن 46000 كلم يف �صن��ة 2012 اإىل 

حوايل 70000 كلم يف �صنة 2015.

اأما فيما يتعلق بالأعط��اب، ففي �صياق اجلهود املبذولة 
لال�صتم��رار يف ت�صليحه��ا، مت اعتم��اد العمل ط��وال اأيام 
الأ�صب��وع، عل��ى م�صتوى املراك��ز التقنية ومراك��ز النداء، 
م��ع موا�صلة خمط��ط تكوين الأع��وان التقني��ني، لتدعيم 
كفاءاته��م وتفعي��ل النظ��ام التحفي��زي، لتقيي��م اأدائهم، 
بالإ�صاف��ة اإىل دع��م املراك��ز التقني��ة عن طري��ق جتهيزها 

بو�صائل عمل �صرورية.
ع��الوة على كل ذلك، و�صعيا منه��ا ملواجهة النق�س يف 
ع��دد املوؤ�ص�صات املوؤهل��ة، مقارنة بحج��م امل�صاريع املربجمة 
لتطوير وع�صرنة ال�صبكة، تويل ات�صالت اجلزائر اأهمية بالغة 
لت�صجيع اإن�صاء املوؤ�ص�صات امل�صغرة، يف اإطار الوكالة الوطنية 
لتدعيم ت�صغيل ال�صباب )ANSEJ( والوكالة الوطنية للتاأمني 
عن البطالة )CNAC( اإذ اإن هذه املوؤ�ص�صات اأ�صبحت جزءا 
من خطوطها العملية ال�صنوية، ق�صد الت�صريع يف وترية تنفيذ 

الربنامج املقرر يف هذا املجال.
اإن دور ه��ذه املوؤ�ص�صات امل�صغرة، هو حفر قنوات لو�صع 
كوابل الألياف الب�صرية؛ وعلى �صعيد اآخر، تعتمد ات�صالت 
اجلزائ��ر على عدة و�صائ��ل، للتعرف على رغب��ات الزبائن، 
نذكر منها ف�صاء الزبون وهوموقع اإلكرتوين، خم�ص�س لكل 
م��ن يريد احل�صول على معلومات تخ�س ا�صرتاكه اأو اإر�صال 

احتجاج اإىل الوكالت التجارية.
�ص��ف اإىل ذلك، تتوفر ال�صركة على مراكز ا�صتعالمات، 
تتم من خالل ا�صتطالع��ات الراأي لدى الزبائن، مما ي�صمح 
بالتع��رف على تطلعات الزبائن وتوجي��ه تدخالت امل�صالح 
املعنية واتخاذ الإجراءات الالزم��ة لتلبية حاجياتهم ب�صفة 

اأكرث جناحا.
اأخ��ريا، وفيم��ا يتعل��ق ب�صبك��ة التو�صي��ل الال�صلكية 
)Wifi(، لق��د اأطلقت ات�ص��الت اجلزائر خدم��ة جديدة، 
متك��ن زبائنها من احل�صول على خدم��ة الأنرتنت يف اأماكن 
عمومي��ة و�صرع��ت فعال من��ذ 20 اأفري��ل 2015، يف توفري 
ه��ذه اخلدمة على م�صت��وى �صاحة الربي��د املركزي باجلزائر 
العا�صم��ة، كمرحلة اأوىل، حيث ميك��ن للمواطن النفاذ اإىل 
�صبك��ة الأنرتن��ت عن طريق �ص��راء بطاقات تعبئ��ة، متوفرة 
يف ال��وكالت التجارية لالت�ص��الت )Actel( وهي عملية 
منوذجية، �صيتم تعميمها خا�صة يف املناطق املعزولة؛ هذا هو 

اجلواب، �صكرا وال�صالم عليكم.
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ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ اأعود اإىل ال�صيد 
�صالح دراجي واأ�صاأله هل يريد التعقيب؟ الكلمة لك.

ال�سيد �سال��ح دراجي: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ اأ�صكر 
ال�صيدة الوزي��رة على هذه الإجابة ولو اأنن��ي اأجدها نظرية، 
لأن��ه يف احلقيقة - ال�صيدة الوزيرة - نحن نريد امللمو�س، 
ما تقولينه �صحيح، لكن ل جنده يف امليدان، هناك �صوء نوعية 
يف الت�صال، ل يوجد مواطن جزائري يقول لك، اإن التدفق 
جي��د! واأنا اأ�صاألك ال�صيدة الوزي��رة هل اأنت مت�صلة بطريقة 

جيدة كوزيرة لالت�صال وتكنولوجيات الإعالم احلديثة؟
اأن��ا اأ�صتغ��رب! اأي جزائ��ري اإم��ا يف فاي�صب��وك اأو يقوم 
ببح��ث يجد الت�ص��ال توقف فجاأة، اإنه��ا كارثة! حدث يل 
ه��ذا يف اجلزائر العا�صمة، ويف بجاي��ة، وهنا اأ�صاأل، هل هذه 
وزارة تكنولوجي��ات الإعالم والت�ص��ال احلديثة اأو ل�صت 
اأدري م��اذا؟! ل ن�صع��ر باأنه��ا وزارة التكنولوجي��ات، اأي��ن 
هي التكنولوجي��ات؟ هناك انقطاعات متك��ررة لالأنرتنت، 
امل�صكل لي�س ملدة دقيقة وانتهى، ينقطع 05 دقائق ثم يرجع 

وتعاد الكرة وملدة اأطول وهلم جرا.
ه��ذا ل يتقبله العقل - ال�صي��دة الوزيرة - وهذه لي�صت 
�صدق��ة، نحن زبائن وندفع اخلدمات، ول�صوء احلظ هي ذات 

نوعية رديئة!
واإ�صافة اإىل هذا، رمبا يكون يف علمكم يف هذه احلالة، نحن 
م�صنف��ون 120 على 43 دولة فيما يخ���س التكنولوجيات 
اجلدي��دة، اأنا اآ�صف، منلك جمي��ع الإمكانيات، اجلزائر قارة، 
متلك اإمكانيات عظيم��ة ولكن لالأ�صف ال�صديد نالحظ اأن 
هذا الرتتيب لي���س ل�صالح اجلزائر ول للقطاع الذي تتولني 
ت�صيريه حالي��ا، و�صوء التدفق هذا ي��ا �صيدتي الوزيرة لي�س 
ل�صالح ال�صحافة، يجب على ال�صحفي اأن ياأخذ املعلومة يف 
الثانية، فال�صحفي��ون وكل امل�صرتكني على م�صتوى الوطن، 
ل ن�صعر بالرقمن��ة، ما قالته  ال�صيدة الوزيرة  �صحيح، ولكن 
ح��ني نقارنه مع الواق��ع، يف امليدان، فه��و عك�س ذلك، فهو 
عك���س ذلك واأنا اأعي�س ه��ذا �صخ�صيا ويظهر يل - �صيدتي 
الوزيرة - مل نعاود اخرتاع العجلة، هناك بلدان �صغرية حولنا 
وتعمل اأح�صن منا، ملاذا؟ مل��اذا ل نعمل اأح�صن؟ واأعطيك 
مث��ال اآخر - ال�صي��دة الوزي��رة - بالن�صب��ة للخدمات التي 
تقدم، اأن��ا اأتكلم عن الوزارة، واأنتم متثل��ون الوزارة الو�صية، 
تق��وم بتغيري اأرقام الهاتف الثاب��ت دون اإخطار الزبون، هذه 

كارث��ة! �صيدتي ه��ذا ما حدث يل، كنت هن��ا يف العا�صمة 
واأردت الت�ص��ال برقم هاتفي الثاب��ت يف بجاية، فيقال يل، 
اإن��ه عاطل  ومل يعد  يف اخلدمة،حني و�صلت اإىل املنزل قيل 
يل اإن م�صال��ح الربي��د غريت الرقم، ه��ذه لي�صت ع�صرنة! 
لي�ص��ت وزارة تكنولوجي��ات الإعالم والت�ص��ال احلديثة! 
هذه فو�صى! األ ميكنهم ا�صتدع��اء الزبون واإعالمه باأن رقم 
هاتف��ه �صيكون بداية من الغد كذا وكذا، واأل نقوم بتوقيف 
اخلط عن اخلدم��ة، دون اإ�صعار الزبون، خا�صة حني نعلم اأنه 

زبون حمرتم ويدفع الفاتورات يف وقتها.
هذه اأ�صياء من املفرو�س األ نتحدث عنها ولكن لالأ�صف 
 )Wifi( ال�صديد، فهي تتكرر وتتكرر، وحتدثت �صيدتي عن
هناك ا�صرتاتيجيات رمبا ل�صت اأنا الذي اأمليها عليك، هناك 

م�صت�صارون وهناك فريق باأكمله.
فيم��ا يخ�س )Free Wifi(، تعلم��ني �صيدتي اأن جميع 
اجلزائري��ني متوترون، يذهب للم�صت�صفى ينتظر دوره يف هذا 

الوقت ميكنه التح�صل على )Free Wifi( بطريقة اأخرى.
اأكون يف املحطة الربية اأو يف املطار واأنتظر ملدة 4 �صاعات، 
في�صيبني القلق واأمر�س لكنكم �صتقللون بطريقة غري مبا�صرة 
وبوا�صط��ة )Free Wifi( فات��ورة وزارة ال�صحة، لأننا نعالج 
جمان��ا، لبد من التفكري جيدا حول ه��ذه ال�صرتاتيجيات 
ولك��ن نحن ل ن��رى �صيئا، لي�س معك فق��ط، ولكن حتى 

الذين كانوا قبلك �صيدتي الوزيرة.
يجب اأن نخفف عن املواطن، اأنا اأقلق، حني اأبقى يف املطار 
ملدة 4 �صاعات، اإذا كان هناك )Free Wifi( اأطلب من اجلوية 
اجلزائرية اأن اأدفع 10 اإىل 15 دينارا، لكن لتقويل - �صيدتي - 
ما قلته، اأنه يجب اأن اأ�صرتي بطاقة واأعبئها، اأنا ل اأ�صرتي! لي�س 
ل��دي الوقت! اأنا اأف�صل عندما اأ�صل مثال اإىل الربيد املركزي 
واأك��ون يف طابور النتظار اأن اأن�صغ��ل يف نف�س الوقت بعملي 
عل��ى الأنرتنت ورمبا يكون عم��ال علميا، ويج��ب اأن تعمم، 
لحدي��ث فيه، يف املطارات يف اجلامعات، لي�س اأن تطلب من 
طال��ب اأن يذهب لي�صارك، هناك م�صاحات عمومية يجب اأن 
توزع )Free Wifi( كقفة رم�صان، اأنا اأوؤطر طلبة يف الدكتوراه 
واملاجي�صتري واأحيانا اأقوم بعمل يف املحطة الربية لأجيبه فيما 

يخ�س هذا املو�صوع اأو ذاك.
ه��ذه ه��ي تعليقاتي - ال�صي��دة الوزي��رة - واإن �صاء اهلل 
نتمنى اأن نرى يف امليدان حت�صنا فيما يخ�س الت�صال الذي 
ه��و رديء حاليا عل��ى ال�صعيد الوطن��ي، وال�صالم عليكم 
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ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صالح دراجي؛ الآن اأعود 
اإىل ال�صيدة الوزيرة، تف�صلي.

ال�سي��دة الوزيرة: �صكرا؛ فيما يخ�س التدفق  يف اجلزائر 
كان يف �صن��ة 2013 بن�صب��ة 6 ٪، ويف اأواخ��ر �صن��ة 2014 
و�صلنا اإىل 24 ٪ واإن �صاء اهلل يف 2015 �صتكون اأكرث، مبعنى 

اأن هناك حت�صنا كبريا يف ميدان الأنرتنت يف اجلزائر.
ه��ذه لي�صت نطري��ة، هي حقيقة ميك��ن لأي �صخ�س اأن 

يرى هذا يف الواقع.
اأغلبية ال�صكان يف اجلزائر، الكثري منهم يعرتفون اليوم اأن 
هناك حت�صنا، بالنظر ملا كان عليه الو�صع يف املا�صي، ول يجب 
اأن نن�صى اأن �صبك��ة الأنرتنت و�صبكة الهاتف مل تتغريا يف 
اجلزائر، والآن نحن ب�ص��دد تغيريها والتح�صن �صياأتي، لبد 
اأن متنحون��ا بع�س الوقت من الآن اإىل اآخر ال�صنة اأو اإىل اآخر 
�صنة 2016 �ص��وف يكون تغري كبري فيم��ا يخ�س الأنرتنت 
وفيما يخ�س الرتتيب اأي�صا، لأننا مل نكن نقوم بعمل جيد، 
ول نتكلم عنه، ولهذا فف��ي الت�صنيف الدويل يعلمون 

ما يحدث يف اجلزائر.
فيما يخ�س )Free Wifi( لبد على ال�صخ�س اأن يدفع، 
ف�صركة ات�ص��الت اجلزائر ل ت�صتطيع اأن تعمل دون مقابل، 
لبد اأن يك��ون هناك من يدفع، حالي��ا قمنا بربنامج يف كل 
اجلامع��ات وكل امل�صت�صفي��ات وكل امل�صاح��ات العمومية 
وهن��اك اإمكانيات لكي نقوم ب��� )Free Wifi( لكن يجب 
على املوؤ�ص�صة كاجلوي��ة اجلزائرية، اأن توافق على هذا وتدفع 

التكاليف.
بع�س اجلامع��ات، فيها )Free Wifi( لأن مديرها وافق 
وحتمل امل�صوؤولية لتوفريه، والبع�س الآخر مل يقبل واأظن اأن 
جامع��ة بجاية مل توافق على توف��ريه، واإن �صاء اهلل �صنحاول 

اإقناعهم و�صكرا.

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ ننتقل اإىل قطاع 
الثقافة و�صوؤال ال�صيد حممد بن طبة.

ال�سي��د حمم��د بن طب��ة: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،
معايل الوزراء املحرتمون،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

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

طبق��ا لأحكام امل��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 
و71 م��ن القان��ون الع�صوي رق��م 99-02، امل��وؤرخ يف 08 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 
وجمل���س الأم��ة، وعملهما، وكذل��ك العالق��ات الوظيفية 
بينهم��ا وبني احلكومة، اإ�صمحوا يل مع��ايل الوزيرة اأن اأطرح 

عليكم ال�صوؤال ال�صفوي الآتي:
اإن تن��وع املع��امل الأثري��ة الثقافية يف بالدن��ا، تدل على 
ح�ص��ارات عديدة تعاقبت علينا، وهذه املعامل ل تكاد تخلو 
منها منطقة، واإن ال�صائر يف �صتى بقاع البالد، ناظرا، متب�صرا، 
ليجثو عل��ى ركبتيه اإجالل ملا �صاه��ده وي�صاهده، ولي�صاب 
بالده�ص��ة يف نف�س الوقت ملا ي��راه يف كثري من الأحيان من 
الإهم��ال والتق�ص��ري والتخريب الذي حلق ه��ذا املوروث، 
وي�ص��األ اأحيانا وي�صط��دم بتدافع امل�صوؤولي��ات بني جهات 

خمتلفة.
معايل الوزيرة،

- ه��ل هناك درا�ص��ة جادة حل�صر هذه املع��امل التي متالأ 
ربوع الوطن؟

- وهل هن��اك تن�صيق بني وزارتك��م وكل من الوزارات 
الأخ��رى، ذات ال�صل��ة بالقط��اع، ك��وزارة ال�صياحة ووزارة 
املجاهدي��ن ووزارة ال�صوؤون الدينية للقي��ام بعمل م�صرتك، 
يحفظ لنا الثقافة يف اأبعاده��ا، التاريخية والدينية واجلمالية، 
مما يروي عط���س املثقف اجلزائري وغريه م��ن عموم النا�س 
وكذا الزائر الأجنبي، وه��و الأمر الذي يك�صف على عمق 

الثقافة يف بالدنا اجلزائر.
�صك��را لك��م، تقبلوا - مع��ايل الوزيرة - فائ��ق التبجيل 

والحرتام.

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د حممد بن طبة؛ الكلمة 
الآن لل�صيدة وزيرة الثقافة، للرد على ال�صوؤال.

ال�سي��دة وزي��رة الثقاف��ة: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم 
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وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.
�صيدي الرئي�س،

�صيداتي، �صادتي،
اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

الأ�صرة الإعالمية،
اأخواتي، اإخواين،

ال�صالم عليكم.
يف البداية، اأ�صكرك، �صيدي، ال�صيد حممد، على طرحك 
ال�صوؤال، لأن ال�صوؤال بحد ذاته، يكمن فيه الت�صور وتكمن 

فيه كذلك الروؤية، فيما يخ�س حماية الرتاث.
وفع��ال، وجدت يف طرحكم ويف ه��ذا ال�صوؤال مو�صوعا، 
ميكن اأن نقول توجد فيه منهجية، لأنكم �صاألتم يف اآن واحد 

عن نقطتني مهمتني:
النقط��ة الأوىل هي النقطة املتعلقة بجرد الرتاث الثقايف؛ 
وبالت��ايل بعدما يك��ون اجلرد، يكون كذل��ك ت�صنيف لهذا 
ال��رتاث؛ وال�صوؤال الث��اين اأو الق�صم الثاين م��ن �صوؤالكم، 

يتعلق بالتن�صيق مابني الوزارات.
اأوؤكد هذه املالحظة، لأقول اإن هذين املحورين اأ�صا�صيان، 
باعتبارهم��ا ي�ص��كالن الركيزة التي يتوق��ف عليها جناح اأي 
عمل اأو اأي م�صعى نقوم به، يف �صبيل حماية وتثمني الرتاث 

الثقايف.
اإن ح�ص��ر املعامل التي متالأ بالدنا، ي�صميها املخت�صون يف 
ال��رتاث الثقايف باجل��رد، وهو ح�صر دقي��ق وعلمي للمعامل 
وللمواق��ع  الأثري��ة ويتم عل��ى اأ�صا�صه��ا، يف احلقيقة الأمر 
ل يتطل��ب جردا فقط، اإمن��ا يتطلب اأن يك��ون العمل موثقا 
ومعاينات، ي�صطلع بها املخت�صون يف علم الآثار، وفق منهجية 
حمددة، مبوجب ن�س تطبيقي لقانون حماية الرتاث الثقايف.
وميك��ن - ل��و �صمح��ت - اأن اأوؤكد عل��ى ت�صنيف هذه 
املمتل��كات الثقافي��ة، لأن اجلرد يختلف ح�ص��ب نوع هذه 

املمتلكات الثقافية، وقد �صنفناها اإىل ثالثة:
اأول: جرد للمتلكات الثقافية املنقولة.

ثانيا: جرد للمتلكات الثقافية غري املنقولة.
وثالثا: جرد للرتاث الثقايف غري املادي.

اإذن، ت�صنيف هذه املمتلكات الثقافية، يقت�صي منهجية 
يف اجلرد وتختلف ح�صب كل واحدة منها.

فيما يخ�س مثال جرد املمتل��كات الثقافية املنقولة، هذا 
يخ���س املجموع��ات املتحفية والت��ي يعترب جرده��ا - نوعا 

م��ا - �صهال ن�صبي��ا، مقارنة بج��رد املمتل��كات الثقافية غري 
املنقولة وبجرد ال��رتاث الثقايف وكذلك الرتاث الثقايف غري 
امل��ادي؛ ويكاد هذا اجلرد اأن يكون قد مت، وهنا كذلك اأقول 
ن�صبيا، بحيث اأ�صرف��ت عليه موؤ�ص�صات متحفية، من خالل 
ال�صن��وات الأخرية، ل�صيما اأن هذا العمل جلرد املمتلكات 
الثقافية املنقولة، مبوجب القان��ون، هو اإلزامي اأو اإجباري يف 
ه��ذه النقط��ة، ولعلك لحظ��ت يف الزيارة الت��ي قمت بها 
ملدين��ة جانت، اأن هذه النقطة تع��رف نقائ�س، لأننا راأينا يف 
مدين��ة جانت اأنه حتم��ا لبد اأن يكون فيه��ا متحف، وهذا 
ي�صمح باأن جنمع باملتحف املمتل��كات الثقافية املنقولة، لأن 

وظيفة املتحف اأنه يجمع كل املمتلكات الثقافية املنقولة.
وحتى ل��و تقدمنا كثريا يف هذا اجلان��ب، نالحظ اأن فيه 

نق�صا.
فيم��ا يخ�س اجلان��ب الثاين جل��رد املمتل��كات الثقافية 
غري املنقول��ة، وهو جرد يبدو اأنه �صع��ب لأنه يخ�س املعامل 
واملواق��ع الأثرية وال��رتاث املغمور؛ ويف ه��ذه النقطة ارتاأت 
وزارة الثقاف��ة، اأنه من املعقول، اأن يت��م اإثراء هذا اجلرد من 
قبل خمت�ص��ني جزائريني، ل �صيما اأن الكت�صافات احلديثة 
لل��رتاث هي يف عمل متوا�صل ودائ��م، حتى لو لحظنا اأن 
بع�س املعامل التاريخية تعرف - لالأ�صف - �صيئا من الندثار.
وهن��ا علينا جميع��ا اأن ن�صري اإىل اخلط��ورة املوجودة فيما 
يخ���س ال��رتاث الثقايف غ��ري املنق��ول، ال��ذي يتج�صد يف 
املع��امل التاريخية وقد تف�صلت - �صي��دي - مبالحظات يف 
مداخلت��ك، تبني فع��ال اأن كل خطوة يف ه��ذا املجال هي 

خطوة حلماية الهوية اجلزائرية وتاريخ اجلزائر.
اإذن، ه��ذه النقط��ة هي فع��ال من النق��اط الأ�صا�صية يف 
�صيا�صتنا وبخ�صو�صها مت ت�صجيل العديد من عمليات اجلرد، 
يف اإطار ميزانية التجهيز لوزارة الثقافة؛ ووزارة الثقافة كلفت 
موؤ�ص�ص��ات حتت اإ�صرافها وهي )l’OGEBC( »وكالة الديوان 
الوطني لت�صي��ري وا�صتغالل املمتل��كات الثقافية املحفوظة« 
ولكن لحظت اأن هذه املوؤ�ص�صة، والتي هي موؤ�ص�صة مهمة، 

عا�صت �صيئا من النزلق، فيمايخ�س املهام التابعة لها.
فمن املفرو�س اأن تتخ�ص�س فيما يتعلق مبو�صوع احلفاظ 
على الرتاث الثقايف، ولكن وجدت نف�صها حتمل ثقال كبريا 

بكل العمليات.
وفيم��ا بعد، ميكن اأن ن�صارككم يف العرتاف بالأ�صباب، 
مثال )l’OGEBC( وهي الوكالة التابعة للوزارة، لها م�صوؤولية 
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فيما يخ�س ترميم الق�صبة وترميم ق�صنطينة، وكذلك القطاع 
املحفوظ يف دل�س، عندها الكثري من العمليات، ويف احلقيقة 
اأنها حمل��ت عبئا ثقيال، فحاولنا مع اإط��ارات الوزارة معرفة 

كيف ميكن اأن نتجاوز هذه احلالة؟
واكت�صفن��ا اأن ال�صبب الذي جعلنا نعي�س هذا التاأخر يف 
عمليات الرتمي��م، خا�صة كل الأ�صياء املتعلقة بالرتاث غري 
املنقول، ه��ي اأن عدد املهند�صني املعماري��ني املخت�صني هو 
ع��دد قليل جدا، اإذن ال�صوؤال املط��روح لدينا: ملاذا ل نو�صع 
قائمة املهند�صني املعماريني املوؤهلني لعملية الرتميم، ت�صوروا 
عدد امل�صاريع املوجودة يف اجلزائر، والقائمة املوؤهلة ل تتجاوز 
50 خمت�صا من املهند�صني املعماريني، الذين عندهم تاأهيل 
لعملي��ة الرتمي��م، لأن العمل الذي يت��م يف عملية الرتميم 
- خا�ص��ة لهذا ال��رتاث الذي تف�صلت ب��ه �صيدي - لي�س 
لأي كان ميكنه اأن يتدخل يف هذا الرتاث، فال بد اأن يكون 
تاأهي��ل للمهند�س املعماري ولبد اأن ميل��ك �صهادة اإ�صافية 
توؤهل��ه ومتكنه من التدخل يف هذا املو�ص��وع ولي�س اأيا كان 

ميكنه فعل ذلك.
علين��ا نحن، ك��وزارة الثقافة، اأن نو�صع ه��ذه القائمة ول 
نبقى يف حالة النتظار، لأن هناك كثريا من امل�صاريع املتعلقة 

مبو�صوع الرتميم متوقفة ويف تاأخر دائم.
عندما عاينا هذا املو�صوع، وجدنا اأنه لبد الآن اأن ن�صرع 

يف مو�صوع تاأهيل املخت�صني.
النقط��ة الثاني��ة تقت�ص��ي اأن تكون مكات��ب الدرا�صات 

خمت�صة يف هذا املجال.
يف احلقيق��ة، املو�صوع الذي لب��د اأن نطرحه، هو اأول اأن 
تكون فيه حماية وتثمني للرتاث، مثلما تف�صلت به �صيدي.
ثانيا، اأن تكون عندنا الآلي��ات التي متكننا من اأن ن�صرع 
يف عمليات تقدمي اأو تاأهيل املهند�صني املعماريني اأو مكاتب 

الدرا�صات، التي ت�صتطيع اأن توفر هذا.
وهناك نقطة اأخرى، يف هذا اجلانب دائما، وهي اأن وزارة 
الثقافة لبد اأن تنفتح حتم��ا على عامل اجلامعات، لأنه من 

غري املمكن اأن نبقى حتما على هذه احلال.
اأول، ن�ص��ارك ال�صباب  املتخرجني من اجلامعات يف هذا 
املو�صوع، ن�صاركهم يف ور�صات مدر�صية، للمعرفة والطالع 
ونح�ص��ر الأجي��ال لتتابع يف ه��ذا املجال، لأن��ه يف اجلزائر 
لحظنا كم هذه النقطة مهمة، يف كل الأماكن التي نذهب 
اإليه��ا نرى مع��امل تاريخية، هناك كنوز حت��ت الأر�س وفوق 

الأر���س، اإذن لب��د اأن تك��ون لدينا ا�صرتاتيجي��ة وا�صحة، 
وعندم��ا اأ�صرت اإىل هذه النقطة فاأن��ت م�صكور - �صيدي - 
لأن النقطة الأ�صا�صية الأوىل يف ال�صيا�صة الثقافية يف اجلزائر 
من برنامج ال�صي��د الرئي�س ويف خمطط احلكومة هي حماية 

وتثمني الرتاث.
فيم��ا يخ�س ال��رتاث الالم��ادي، راأينا اأنن��ا كذلك يف 
حاج��ة اإىل جرد الرتاث الثقايف الالم��ادي، وهذا يعني اأننا 
يف حاج��ة اإىل تاأ�صي�س بن��ك للمعلومات فيم��ا يخ�س كل 
املعطي��ات اخلا�صة بال��رتاث الالم��ادي املتعلق��ة بالتقاليد 
ال�صعبي��ة اأو العادات اأو الرتاث ال�صفه��ي اأو املهارات، وهو 
عم��ل - يف احلقيقة - اأ�صتطيع اأن اأق��ول اإنه من بني النقاط 
الإيجابي��ة املوجودة يف وزارة الثقافة وه��ذه النقطة اأخذناها 
بعني العتب��ار، خا�صة من خالل املركز الوطني لعلم الآثار 

والأنرثوبولوجيا.
اإذن، فيه - فعال - عمل فيما يخ�س جرد كل هذه اجلوانب 
من مو�صيقى، رق���س، املهارات املوجودة، كاملهن التقليدية، 
اإذن ه��ذا العمل مهم فعال وقد تطرقت - �صيدي- اإىل نقطة 

جد مهمة واملتعلقة بالعمل التن�صيقي بني الوزارات.
اأقول اإن هذا يدخل يف منهجية وزارة الثقافة، ولي�س فقط 
يف ه��ذا املجال ولك��ن هناك عمل تن�صيق��ي وال�صيد الوزير 
الأول يل��ح دائم��ا يف اإط��ار العمل احلكوم��ي اإىل التن�صيق 
مابني الوزارات، مما �صم��ح لوزارة الثقافة اأن مت�صي اتفاقيات 
اإطار مع وزارة الرتبية الوطنية، مع وزارة التكوين املهني، مع 
وزارة الت�صام��ن، والآن نحن يف حت�صري اتفاقية اإطار مع وزارة 
ال�صياحة وكذلك مع وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف ووزارة 
املجاهدين، واأهم اتفاقية تدخل يف هذا الإطار هي مع وزارة 
الأ�صغال العمومية، هناك بع�س النا�س �صاألونا ماهي العالقة 
ب��ني وزارة الثقافة والأ�صغال العمومية؟ يب��دو الأمر بعيدا، 
ولكن بالعك�س، راأينا اأنه فيما يخ�س حماية وتثمني الرتاث، 
فاإن العمل مع وزارة الأ�صغال العمومية من الأعمال املهمة 
جدا، وال�صيد وزي��ر الأ�صغال العمومية وهو خمت�س يف هذا 
املجال، يلح دائما على اإم�صاء هذه التفاقية، لأن ما لحظته 
اأن��ه كلما كان فتح للطرقات اأو فيما يخ�س امليناء اأو اجل�صور، 
اأو املن��ار، يف كل ذل��ك اكت�ص��ف اأ�صياء، مث��ال فيما يخ�س 
الطريق ال�صري��ع اكت�صف اأن هناك معامل اأثرية موجودة وهو 
من تلقاء نف�صه غرّي جمرى امل�صروع، لكي يحتفظ فقط بهذه 

املعامل التاريخية.
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اإذن، نحن وزارة الثقاف��ة والأ�صغال العمومية، �صنم�صي 
ه��ذه التفاقية لكي يك��ون عندنا علم الآث��ار الوقائي، لأنه 
�صيحم��ي املع��امل التاريخية التي يت��م اكت�صافها من خالل 

الأ�صغال.
اأعطيكم مثال اآخر، هن��اك اأنا�س تكلموا كثريا عن تاأخر 
امل�صاريع يف ق�صنطينة، ولحظنا اأن هذا لي�س �صحيحا، فاحلمد 
هلل انطلقت تظاهرة »ق�صنطين��ة عا�صمة للثقافة العربية«، واأنا 
دائم��ا اأقول اإن ذلك مت بف�صل ال�صيد وايل ق�صنطينة، ولكن 
رغم ذل��ك كان عندنا م�صروع تاأخ��ر، و�صرتون اأنه يف بع�س 
الأحيان، التاأخر يف بع�س امل�صاريع يبني الهتمام بالرتاث.

هن��اك مكتبة كانت م�صجلة يف برنامج »ق�صنطينة عا�صمة 
للثقافة العربي��ة«، وفجاأة توقفت الأعمال، مل��اذا؟ لأنه اأثناء 
احلفري��ات الت��ي قام��وا بها له��ذه املكتبة يف قل��ب املدينة، 
اكت�صفوا كنزا كان موجودا حتت الأر�س، اإذن  بطبيعة احلال 
اأوقف��وا الأعمال وغريوا امل�صروع، وه��ذا يبني اأن علم الآثار 
الوقائ��ي اأو العمل التن�صيقي ما بني الوزارات هو يف احلقيقة 
مفتاح لها و�صي�صمح لنا اأول بحماية الرتاث وكذلك تثمني 
ال��رتاث، اإذن ه��ذا العمل التن�صيقي ال��ذي �صاألت عنه 
- �صي��دي - يبني اأن فيه منهجية جل��رد املعامل الأثرية وثانيا 

هناك عمل تن�صيقي، �صي�صمح فعال بحماية هذا الرتاث.
هذه ه��ي الأ�صياء التي كن��ت اأود اأن اأ�صيفها واأقول اإن 
�صوؤالك - �صيدي - يدخل فعال يف �صلب املو�صوع وكذلك 
يف املنهجية التي تتمنى وزارة الثقافة اأن جت�صدها على اأر�س 

الواقع و�صكرا.

ال�سي��د الرئي�ص: �صك��را لل�صيدة الوزي��رة؛ اأعود لل�صيد 
حممد بن طبة للتعقيب؟

ال�سيد حممد بن طبة: ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم.
بداية، �صكرا معايل الوزي��رة على الإجابة على ال�صوؤال، 
بع��د اأن تدافعته وزارات متعددة، كون��ه فيه اإ�صكالية ويدل 

على اأن واقع الثقافة فيه بع�س الإ�صكاليات.
اأتوج��ه اإليك بثالثة اأمور على ال�صريع، يقول اهلل �صبحانه 
وتع��اىل: »�ص��رب اهلل مثال رج��ال فيه �ص��ركاء مت�صاك�صون 

ورجال �صلما لرجل هل ي�صتويان مثال«.
واملعنى اأنه ال�صيء عندما يكون فيه �صركاء كثريون 
ل يري��ح ال�صيء ول يرت��اح �صاحبه وعندما يك��ون خال�صا 

لواحد يرتاح ويريح؛ فكثري م��ن الأمور الثقافية، فيها �صبهة 
جله��ات اأخرى، وي�صعب على وزارة الثقاف��ة اأن تتكفل بها 
تكف��ال كامال به��ذه الأ�صياء، وه��ذا يجعل مهم��ة الوزيرة 
�صعب��ة؛ وبالت��ايل كونها وقفت عل��ى هذا املج��ال وبداأت 
ت�صتغل فيه ن�صكرها كثريا جدا ونقول لها اأعانك اهلل �صبحانه 

وتعاىل ونحن ن�صّد ع�صدك.
ال�ص��يء الثاين، اإن ما اأكد �صوؤايل، اأنه عندما خرجنا هذا 
الأ�صبوع يف زي��ارة ر�صمية للبليدة، وجدت �صوؤايل متج�صدا 
يف لوحة، وهي لوحة نحا�صية، اجتمعت فيها مهارة التكوين 
املهني ومه��ارة الفنان الذي يعرف كيف ير�صم؛ وامل�صوؤولية 
التاريخية والرمز الديني الذي تتوله وزارة ال�صوؤون الدينية 
ووزارة املجاهدي��ن كل��ه جت�ص��د يف لوحة نحا�صي��ة، وبالتايل 
قل��ت، نعم، من ال�صروري اأن جتتمع ه��ذه الوزارات لتخرج 

لنا فنا وثقافة رائعة.
املالحظة الأخرية، �صيدتي الوزيرة، نحن نعرف بخ�صو�س 
الثقافة، اأن كثريا من النا�س ينظرون للجانب الثقايف كاأنه اأمر 
�صهل وهو اأم��ر �صعب جدا، ول يقوم به اإل من ي�صتطيع اأن 

يقف على هذه ال�صعاب.
لنا يف جمال الثقافة عموما ويف جمال الكتاب خ�صو�صا، 
مالحظ��ات واقرتاحات وت�ص��اوؤلت وتطلع��ات، �صرن�صلها 
اإليك��م - م�صكورة - اإن �ص��اء اهلل، اإذا كانت معتربة نتمنى 
اأن توؤخ��ذ بعني العتبار، و�صرن�صلها كتابيا لكم و�صكرا لكم 

وال�صالم عليكم.

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د حممد بن طبة؛ ال�صيدة 
الوزيرة.

ال�سيدة الوزيرة: ب�صم اهلل الرحم�ن الرحيم.
�صك��را �صي��دي على ه��ذه املالحظ��ات، اجل��د معقولة 

ومقبولة وخا�صة اأنها تثمن عملنا.
فيه نقط��ة، رمبا مل اأج��ب على املالحظة الت��ي تف�صلت 
به��ا، واأن��ت م�صكور، ه��ي يف العم��ل التن�صيق��ي مثال مع 
وزارة املجاهدي��ن اأو مع وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف، لو 

�صمحت، �صاأ�صيفها لأنك اأ�صرت اإليها وكانت مهمة.
ل نكتف��ي بعمليات اجلرد والت�صنيف للمعامل التاريخية 
اأو ملع��امل ما قبل التاريخ بقدر ما يهمنا الأمر كذلك باملعامل 
التاريخي��ة التابعة للث��ورة اجلزائرية، وهذا بع��د الت�صاور مع 
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ال�صي��د وزير املجاهدين، راأينا اأنه م��ن املهم جدا اأن ن�صجل 
اأماكن الثورة، لتك��ون معامل لالأجيال، لالأطفال ولل�صباب، 
ملعرف��ة الأماكن بال�صبط الت��ي دارت بها املع��ارك واملنازل 
التي ا�صت�صه��د فيها العظماء، عظماء ه��ذه الثورة الكبرية، 
اإذن هن��اك كثري م��ن الأ�صياء، جتعل اجل��رد ل يقت�صر فقط 
على اجلانب التاريخي اأو ما قبل التاريخ، بل كذلك التاريخ 
املعا�ص��ر للجزائر، اإذن نحن فع��ال يف حاجة اإىل هذا العمل 
التن�صيق��ي، الذي تف�صلت به، م��ع وزارة املجاهدين ونف�س 
ال�صيء مع وزارة ال�صوؤون الدينية التي وافقت على ت�صجيل 
بع�س املعامل التاريخية كامل�صاجد اأو بع�س الأماكن املهمة.

اأعطيكم مثال عن ق�صنيطنة، فمهم جدا لو ن�صجل بع�س 
املع��امل هناك، مثال مطبعة اإبن بادي�س، رحمه اهلل، اأو اأماكن 
اأخ��رى كمعامل ديني��ة، تاريخية، ثقافي��ة، وحتى ت�صجل يف 

تاريخ اجلزائر؛ و�صكرا.

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��دة الوزيرة؛ نبقى دائما يف 
قطاع الثقافة والكلمة لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ال�سي��د ح�سني �سعيدي: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ ب�صم 
اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة، املحرتمون،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم.

طبق��ا لأحكام امل��ادة 134 من الد�صت��ور، واملادتني 68 
و71 م��ن القان��ون الع�صوي رق��م 99-02، امل��وؤرخ يف 08 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 
وبني احلكومة، ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم �صوؤال �صفويا 

التايل ن�صه:
لق��د تعر�صت بع�س ق�ص��ور ال�صاورة موؤخ��را لنهيارات 
كب��رية، جراء ت�صاق��ط الأمطار التي عرفته��ا الولية، خالل 
�صهر نوفمرب من �صن��ة 2014، وهي ق�صور دوائر بني ونيف، 
بن��ي عبا���س، القناد�ص��ة وبلدية موغ��ل، كلها ق�ص��ور اأثرية 
وتع��د من اأقدم ق�صور ال�صاورة، حي��ث يعود بناوؤها اإىل �صنة 

1318م، كق�صر العتيق لبني ونيف وبع�س الق�صور تعود اإىل 
ح��وايل ثمانية )08( قرون م��ن اإن�صائها، كق�صر بلدية موغل 

على �صبيل املثال.
هذا الإرث احل�ص��اري، ي�صهد على قدم تواجد الإن�صان 
بهذه املنطقة العريقة، غري اأنه الآن مهدد بالندثار، بعد تهاوي 
اأجزاء كبرية منه، مما زاد من تخوف ال�صاكنة ومثقفي املنطقة 
وكذا املجتمع املدين، من اندثار هاته املعامل التاريخية التي 

منها ما هو م�صنف �صمن املواقع العاملية.
معايل الوزيرة،

ماه��ي اأهم الإجراءات والتداب��ري املتخذة على م�صتوى 
وزارتكم، حلماية واإنقاذ هذا الرتاث احل�صاري لهذه املنطقة، 
كم��ا نرجو اأن يوكل الرتمي��م واإعادة البن��اء اإىل موؤ�ص�صات 
ومقاولت موؤهلة ذات اخت�صا�س، حتى نحافظ على طابعها 
الأث��ري وتقاوم الظ��روف الطبيعية ال�صعب��ة، عك�س بع�س 
الرتميمات ال�صابقة التي خ�صعت لها بع�س ق�صور املنطقة.

تقبلوا منا اأ�صمى عبارات التقدير والحرتام و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة 
لل�صيدة وزير الثقافة.

ال�سي��دة وزي��رة الثقاف��ة: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.
�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

�صيداتي، �صادتي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقرون،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي على هذا ال�صوؤال، خا�صة 
اأن��ه يجعلنا نرى و�صعية الق�ص��ور يف اجلنوب؛ واملالحظات 
التي تف�صلت بها - يف احلقيقة - ميكن اأن تعمم على الكثري 
من الق�صور املوجودة يف اجلنوب؛ ونحن يف حاجة اإىل عملية 

م�صتعجلة فيما يخ�س هذه النقطة.
حاول��ت اأن اأجيب يف ال�صوؤال ال�صابق، يف احلقيقة هناك 
نق��اط م�صرتكة، فيما يخ�س املنهجية التي تف�صل بها ال�صيد 
الع�ص��و بالن�صبة حلماية الرتاث والت��ي تقت�صي منا منهجية 

فيما يخ�س العمل.
اإذن، مثلم��ا قلت يف البداي��ة، راأين��ا اأن العمليات التي 
جرت فيما يخ�س ترميم الق�صور اأو فيما يخ�س ترميم املعامل 
الأثرية قبل القانون رقم 98-04، مل تكن تخ�صع اإىل عمل 
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مق��ن وعمل مدرو�س وه��ذا ماجعلنا، يف بع���س الأحيان، 
نعي���س الكارثة، لأنه عندم��ا ل تكون مكات��ب الدرا�صات 
موؤهلة للعمل ول يكون لدى املهند�صني كل الآليات لرتميم 
العمل، قلت، يف بع�س الأحيان حتى لو كانت النية ح�صنة، 
فالنتيجة هي ك��وارث، مثال ن�صتعمل بع�س و�صائل الرتميم 
الت��ي ل تدخ��ل يف عملية الرتميم، لأنه��ا حديثة، يف وقت 
كان لبد من اح��رتام املقايي�س وخا�صة املواد امل�صتعملة يف 

عمليات الرتميم وهذا مايجري خا�صة يف ق�صور اجلنوب.
اإذن، هن��ا بداأن��ا يف عملية ترمي��م الق�ص��ور، اأّذكر دائما، 
بالزيارة التي قمت بها يف جانت واإن �صاء اهلل �صتكون هناك 
زي��ارات اأخرى ملدن اأخرى، فوجدت اهتماما كبريا ل�صكان 
مناط��ق اجلنوب فيما يخ�س ترمي��م الق�صور، لي�س فقط من 
ب��اب حماية الرتاث اأو ترميم ال��رتاث فاأنتم تعلمون اأنه من 
خ��الل عملية الرتمي��م ت�صبح الق�صور و�صيل��ة للمداخيل، 
ع��الوة على ما �صبق وحفاظا على الرتاث �صتكون عندنا يف 
نف�س الوق��ت معامل �صياحية، ت�صجع ال��زوار على اكت�صاف 

ماهو موجود يف هذه املناطق.
من جهة اأخرى، لبد من م�صاركة املجتمع املدين حتما، 
لأن ه��ذه العملي��ة لي�ص��ت عملية تقنية فح�ص��ب، تقت�صي 
اأن يك��ون عندنا نا���س موؤهلون لهذا العم��ل، �صواء مكاتب 
الدرا�ص��ات اأو املهند�صني املعماريني ولكن يجب اأن ي�صارك 
اأي�ص��ا ال�ص��كان واملجتمع امل��دين و�صب��اب املنطقة يف هذه 

العملية.
اأذكركم اأنه من بني التفاقيات الإطار التي اأم�صيناها مع 
الوزارات، التي ميكن اأن تخدم هذا امل�صروع الذي نتحدث 
عن��ه، هناك اتفاقية مع وزارة ال�صغ��ل، اإذ ا�صتطعنا اأن نقرتح 
عليهم اإدخ��ال مهن لها عالقة بحماية ال��رتاث، ماذا يعني 
ذل��ك؟ يعني اأن عملي��ات حماية الرتاث ميك��ن اأن تكون 
عل��ى �صكل �صركات م�صغ��رة لل�صباب، �ص��واء املتخرجون 
م��ن اجلامعات اأو �صباب يبحثون ع��ن العمل، وهم بدورهم 
ي�صتطيع��ون اأن يكونوا �صركات م�صغرة، �صت�صاهم يف حماية 
الرتاث وهذا يبني اأنن��ا منلك كنوزا موجودة يف بالدنا، كنوز 
تب��ني وتثبت كم هو مهم اأن نثمن الهوية اجلزائرية، املوجودة 
يف ه��ذه املع��امل ولي�س نظرة اإىل املا�ص��ي، بقدر ماهو تثمني 
للرتاث من اأج��ل ا�صتقطاب مداخيل تفت��ح اأبواب الرزق 

لل�صباب.
اإنن��ا عندما نثمن الرتاث، ونحميه ول نرتكه كمتحف يف 

اله��واء الطلق، �صنوفر مداخيل لل�صب��اب لكي ي�صاركوا يف 
تثمينه.

نح��اول اأن نتج��اوز الو�صعي��ة الت��ي خّلف��ت، يف بع�س 
الأحي��ان، نوعا من الندث��ار لهذه املعامل؛ علين��ا اأن نر�صم 
خطة فيم��ا يخ�س حماية ال��رتاث وتثمين��ه؛ واأولها - كما 
قلت يف اجل��واب ال�صابق -اأن يكون التاأهيل لعدد اأكرب من 
املهند�ص��ني املعماري��ني، املخت�صني يف ال��رتاث، لالإ�صراف 

على امل�صاريع التي ت�صطلع بها مكاتب الدرا�صات.
ثاني��ا، فيم��ا يخ���س الق�ص��ور خا�صة، ا�ص��رتاط احرتام 
املوؤ�ص�صات املكلفة بالإجناز يف هذه الأماكن، با�صتعمال مواد 

البناء التقليدية.
ثالث��ا، لبد علينا م��ن اإ�صراك احلرفي��ني وذوي املهارات 
التقليدي��ة، م��ن �صكان الق�ص��ور اأنف�صهم يف ه��ذه امل�صاريع 

للرتميم.
هن��ا ن��رى اأن ال�صيء الذي يج��ب اأن نثمنه ه��و تاأهيل 
كل ماهو متعلق بالق��درات الب�صرية التي تكون معنية بهذا 

العمل.
فيم��ا يخ�س املو�ص��وع املتعلق باملنطق��ة املعروفة باملعامل 
التاريخي��ة الكبرية جدا، تعلم��ون اأنه مت ت�صنيف حوايل 11 
موقعا اأثريا يف ولية ب�صار؛ ولكن العملية تقت�صي اأن نوا�صل 
ه��ذا العم��ل، تف�صل��ت بت�صمي��ة البع�س منه��ا مثل: بني 
ونيف، كرزاز، موغل، تاغيت، كل هذه الق�صور وحتى خط 
موري���س، كلها معامل م�صجلة �صمن قائم��ة اجلرد الإ�صايف، 
مبوج��ب قرار وزاري، بتاريخ 23 اأفريل 2008، هناك كذلك 
مق��ربة اجل��رف وهناك كذل��ك معامل م�صنف��ة مبوجب قرار 

وزاري �صنة 1968.
هن��اك حمط��ات فيم��ا يخ���س الر�صوم��ات ال�صخري��ة 
لتاغيت،اإذن فيه عدد كبري من املعامل التاريخية املوجودة يف 
ه��ذه الولية، ونكت�صف فع��ال يف كل مرة اأنه يف ولية ب�صار 

هناك كنوز وكنوز.
ليتنا نق��وم الآن بهذا العمل، لتثمني هذا الرتاث، حتى 
ت�صب��ح هذه الولي��ة قطبا تاريخي��ا ويف نف���س الوقت قطبا 

�صياحيا.
فيم��ا يتعلق مب�صاري��ع الرتمي��م، مت النتهاء م��ن اأ�صغال 
حماي��ة وتثمني ال��رتاث الثقايف لع�صور ما قب��ل التاريخ يف 

منطقة تاغيت.
هن��اك اإجراء لل�ص��روع يف اأ�صغ��ال ا�صتعجالية يف ق�صور 
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القناد�ص��ة وتاغي��ت وبن��ي عبا�س وموغل وك��رزاز، كم هي 
جميل��ة هذه الأ�صماء اإذ جتعل ال�صخ�س ي�صافر مبجرد النطق 

بها!
اإن �ص��اء اهلل �صتك��ون ولي��ة ب�صار قطبا �صياحي��ا، يعرفنا 

�صكانها بكل هذه الأماكن، وت�صجيعا لل�صياحة املحلية.
لأنن��ا نريد اأن ي�صافر اجلزائريون من مكان اإىل مكان، من 

بجاية اإىل اأدرار، اإىل تلم�صان اإىل كل هذه املناطق اجلميلة.
وزارة الثقاف��ة تعط��ي اأهمي��ة كبرية لكل ما ه��و متعلق 
بحماية وتثمني الرتاث ولكل ما هو متعلق بال�صياحة وذلك 

بدفع عجلة وترية الأعمال.
به��ذه املالحظات  وبالعم��ل �صويا - اإن �ص��اء اهلل - مع 
النواب يف املجل���س ال�صعبي الوطن��ي ومعكم كذلك 
- اإن �ص��اء اهلل - �صن�صاه��م يف تثم��ني هذا ال��رتاث لفائدة 

اجلزائريني، اإن �صاء اهلل و�صكرا.

ال�سي��د الرئي�ص: �صك��را لل�صيدة الوزي��رة؛ اأعود لل�صيد 
ح�صني �صعيدي، هل تريد اأخذ الكلمة؟ تف�صل.

ال�سيد ح�سني �سعيدي: �صكرا �صيدي الرئي�س املحرتم؛ 
وبدوري اأ�صكر كذلك ال�صيدة الوزيرة املحرتمة على الإجابة 
والهتمام املعروف عنها يف هذا املجال والدفعة التي اأعطتها 

لهذا القطاع وهي م�صكورة عليه.
ب��ودي اأن اأعقب، فال جم��ال لذكر قيمة ه��ذه الق�صور 
واملحطات الأثرية، لأنها معروفة عند العام واخلا�س، لقيمتها 

وملا ت�صيفة للمجتمع.
هناك ق�صور يف ولية ال�ص��اورة، تعود اإىل 718ه�، حتكي 
تاري��خ الإن�صان يف ه��ذه املنطقة، وهي مزيج م��ن الثقافات 
الأمازيغية والعربية، وحلد الآن تتداول هذه اللهجات وتعرب 
عن قدم الإن�صان يف ه��ذه املنطقة؛ كما اأدت دورها يف ثورة 
التحري��ر، حي��ث اإن هناك اأبطال م��روا من ه��ذه الق�صور، 
ول�صيم��ا ق�صر بني ونيف، منهم املرح��وم، ال�صهيد، العقيد 
لطفي وال�صي��د الرئي�س الأ�صبق، بن بلة، هي اأماكن ُيحكى 
اأنه كان يجل�س هنا ومر من هنا وتغّدى هنا، هو كتاب مفتوح 
لهذه الأمة، فواجب علينا اأن نحافظ عليه وُيدر�س لالأجيال 
القادم��ة، لأن اأم��ة دون تاريخ ل ميك��ن اأن ت�صتمر؛ وهذا ل 
يتطلب منا جمهودا كبريا، ب��ل يتطلب منا ثقافة، وم�صوؤولية 
واإرادة ون�صتم��ر يف ه��ذا املجال بتاريخنا ال��ذي هو م�صرف 

لأمتنا وم�صرف للعامل ككل، وحني ترى حالة هذه الق�صور 
وهذه املع��امل فاأنا كاإن�صان، وكمواطن جزائري اأتاأمل لنت�صار 
ركام الأو�صاخ، الإهمال واأ�صبحت وكرا لالنحراف يوؤ�صف 
له؛ وبالت��ايل فالأمر يتطلب منا جمهودا ب�صيطا واأموال قليلة 
ون�صتفي��د منه وت�صتفيد منه الأجيال - كما ذكرت، ال�صيدة 
الوزي��رة - �صواء يف جم��ال ال�صياحة اأو يف جم��ال التعليم، 
تعلي��م التالمي��ذ والطلبة، تاري��خ يدر�س على اله��واء؛ واأنا 
ات�صلت مبدير الثقافة وبلغني اأن اأموال ر�صدت لهذا املجال 

واأنت م�صكورة على هذا.
ولك��ن لدي نقطة اأخرية، ب��ودي اأن اأ�صري اإليها، مل نكن 
متخوف��ني م��ن ع��دم تخ�صي�س الأم��وال م��ن �صيادتكم، 
واملواطن��ون ي�صاركونن��ي الراأي، نحن نتخ��وف من توظيف 
الأم��وال اأو بالأحرى طريقة  توظيفه��ا وا�صتعمالها وهذا هو 

امل�صكل!
ذك��رت واأنت م�صكورة على اأن تك��ون عدة معايري منها 
احلرفي��ة، واإ�ص��راك ال�صيوخ وامل��واد املحلية الت��ي يجب اأن 
ت�صتعمل فيه��ا، لأن هذه الق�صور كلها خ�صعت فيما م�صى 
اإىل ترميم��ات، لكنه��ا مل تقاوم الظ��روف الطبيعية، كانت 
الدول��ة قد دفعت لأجلها اأموال ورممت ولكن مل ت�صتطع اأن 
تقاوم، نظرا للطريق��ة التي رممت بها، واملواد التي ا�صتعملت 
يف الرتميم كانت غري جيدة وغري نافعة، اأمتنى األ تتكرر مثل  
هذه العملي��ة و�صكرا �صيدتي على ه��ذا اجلواب، وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة 
لك ال�صيدة الوزيرة.

ال�سي��دة الوزي��رة: �صكرا �صيدي؛ ما عل��ي اإل اأن اأ�صم 
�صوت��ي اإىل �صوت��ك، لأن املالحظة الت��ي تف�صلت بها هي 
يف احلقيق��ة جت�صد، بالن�صبة اإلينا، ورق��ة العمل، فيما يخ�س 

املنهجية التي من املفرو�س اأن ننتهجها.
ال�ص��يء الذي ن�صاهم في��ه هو األ تبق��ى عملية الرتميم 
وتثم��ني الرتاث وعملي��ات احلفاظ على ال��رتاث عمليات 
ممرك��زة على م�صت��وى الوزارة، ف�صلنا اأن نعط��ي اأهمية اأكرث 
ملديري��ات الثقافة ون�صجع كذلك العم��ل التن�صيقي ما بني 
القطاع��ات الوزاري��ة الأخرى الت��ي تكون موج��ودة على 
امل�صت��وى القاع��دي، لنمك��ن مدير الثقاف��ة يف ولية ما اأن 
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يتحم��ل م�صوؤوليته فيما يخ�س ه��ذا العمل، حتى ل تبقى 
العمليات ممركزة دائما على م�صتوى الوزارة، وبقدر ما يكون 
ال�صه��ر على ه��ذه العملية عل��ى م�صت��وى الوليات يكون 
التن�صي��ق اأكرث م��ع املجتمع امل��دين، وبالتن�صيق مع املحيط 
تكون عملية حماية الرتاث وتثمينه مدرو�صة على امل�صتوى 

القاعدي.
اإذن م��رة اأخرة، اأ�صكركم على املالحظات التي تف�صلتم 
بها و�صناأخذها بعني العتب��ار، اإن �صاء اهلل، و�صيتبني لحقا 
اأن هذه العملية ته��م كل القطاعات الوزارية وتهم ال�صكان 
واملجتم��ع امل��دين وبطبيع��ة احل��ال ممثلي ال�صع��ب و�صكرا 

�صيدي.

ال�سي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صي��دة الوزي��رة؛ وال�صك��ر 
مو�صول لكافة اأع�صاء احلكومة الذين �صرفوا الهيئة واأجابوا 
عن الأ�صئلة التي طرحت من قبل الزمالء اأع�صاء املجل�س.

�صكرا لكم جميعا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف منت�سف النهار
والدقيقة اخلام�سة والع�سرين



طبعت مبجل�س الأمة يوم الأحد 6 �سعبان 1436

املوافق 24 ماي 2015

ISSN 1112- 2587        ���    457-99 :رقم الإيداع القانوين

الإدارة والتحرير

جمل�س الأمة، 07 �سارع زيغود يو�سف

اجلزائر 16000

الهاتف: 73.59.00 )021(

الفاك�س: 74.60.34 )021(

رقم احل�ساب الربيدي اجلاري: 3220.16

ثمن الن�سخة الواحدة 

12 دج


