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الذين  الكرام  بضيوفنا  أرحب  أن  زمالئي،  زميالتي  باسمكم  أود، 
العادية  الربيعية  الدورة  اختتام  مناسبة  إيانا  مبشاركتهم  هيئتنا  شرفوا 

مبجلس األمة، وهي - كما تعلمون - آخر دورة في نظام الدورتني.
»)إذا  أمامكم  ألستعرض  السانحة  أستغل  أن  بودي  وكالعادة، 
سمحتم(« حصيلة اجلهد الذي بذله أعضاء هيئتنا خالل هذه الدورة 
وأعرج في الوقت ذاته بالتعليق على الوضع العام في البالد وما تعرفه 

من تطورات.
إذن، فهذه الدورة متت، كما الحظتم وال شك، في أجواء مميزة.

الشعوب  باقي  غرار  على  اجلزائريون،  كان  الوطني  الصعيد  فعلى   •
اإلسالمية، على موعد مع شهر التوبة والغفران، شهر رمضان املبارك، 
وصاموه في أجواء روحانية اتسمت بالطمأنينة والهدوء واألمن، وهي 
الله  أعاده  املبارك،  الفطر  بعيد  احتفالهم  عمت  التي  األجواء  نفس 
علينا جميًعا باخلير واليمن والبركات، وهو ما كان مبعث ارتياح لدى 

اجلميع.
مع  األخرى  هي  تزامنت  الفطر  بعيد  اجلزائري  الشعب  احتفاالت   •
إحياء بالدنا للذكرى املزدوجة الـ 54 لعيدي استرجاع السيادة الوطنية 

والشباب، وهي املناسبة التي نستحضر فيها في كل مرة كفاح الشعب 
اجلزائري املرير ونتوقف عند التضحيات اجلسام التي قدمها شعبنا قربانًا 
للحرية واالستقالل. فألرواحهم وقفة ترّحم ودعوة صادقة باخللود في 

جنة النعيم...
• وإذا كنت قد عبرت منذ قليل عن أجواء الهدوء واألمن التي ميزت 
احتفال الشعب اجلزائري بهاته املناسبتني الدينية منها والوطنية، فلكي 
أشير إلى أنه ما كان لكل ذلك أن يتحقق لوال القيادة احلكيمة لفخامة 
واملسؤول  اجلاد  والعمل  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس 
الذي قامت وتقوم به احلكومة وإلى وعي ويقظة أبناء شعبنا، واحلرص 
الوطني الشعبي ومختلف أفراد قوى األمن دفاًعا عن  الدائم للجيش 
للتهديدات  والتصدي  الوطنية  حدودها  وصيانة  البالد  واستقرار  أمن 

احملدقة بها.
• وإنها لسانحة أغتنمها ألتوجه فيها، وباسمكم جميعا، بتحية إكبار 

وتقدير وعرفان... لكافة الواقفني على َصْوِن أمن واستقرار الوطن.
 على صعيد هيئتنا، مجلس األمة، أستطيع القول أن حصيلة دورتنا 

كانت عموًما إيجابية، وفيها َدرست هيئتنا حزمتني من القوانني :

- احلزمة األولى عكست األهمية التي تترجم اإلضافة النوعية ملنظومتنا 
م نهج اإلصالحات التي كان فخامة رئيس اجلمهورية قد  التشريعية وُتَتِمّ
منظومتنا  ومواءمة  العدالة  قطاع  في  1999 السيما  منذ  فيها  شرع 

القانونية مع التطور العاملي في امليدان...
- أما احلزمة الثانية من القوانني فقد جاءت لتتكيف مع أحكام التعديل 
الدستوري اجلديد، الذي أدخل فيه تعديالت جوهرية سوف تعيد تنظيم 
العالقات ما بني املؤسسات وتعطي اجلزائر حكامة جديدة وتعمق بشكل 

كبير مضمون قوانني البالد، وفي كافة امليادين...
• وفي اجلملة فقد بلغ عدد النصوص القانونية التي صادق عليها مجلس 

األمة، أقول بلغ 11 نًصا قانونًيا...
يأتي في مقدمة هذه القوانني:

• القانون العضوي املتعلق باالنتخابات،
ملراقبة  املستقلة  العليا  الهيئة  بإنشاء  املتعلق  العضوي  والقانون   •
االنتخابات، باإلضافة إلى عدد هام من القوانني التي شملت قطاعات 
عديدة، شكلت إضافة نوعية في بناء وترسيخ املمارسة الدميقراطية 

ببالدنا وهي بالوقت ذاته تعتبر نقلة نوعية هامة في تعزيز دعائم دولة 
القانون.

النظام الداخلي �ستطبعه املرونة
• وقد صادق أعضاء مجلس األمة خالل الدورة على القانون العضوي 
الناظم للعالقات بني غرفتي البرملان وبينهما وبني احلكومة، وهو القانون 
الذي جاء بأحكام من شأنها أن تساهم في ترقية األداء البرملاني سواء 
الرقابة على أعمال احلكومة، وكذا حتقيق مزيد  التشريع أو  في مجال 
من التنسيق بني السلطتني التشريعية والتنفيذية. وبالتأكيد سوف ينجر 
النظر في نظامنا الداخلي الذي سوف نعمل  عن هذه املصادقة إعادة 
بصفة  والبرملاني  التشريعي  ألدائنا  واملرونة  احلركية  يعطي  جعله  على 

عامة...
• وسواء تعلق األمر بقطاع العدالة، بكل ما جاء فيها من قوانني من 
شأنها أن تعزز مجاالت محاربة اإلرهاب واجلرمية أو توفير املساعدين 
القضائيني، أو بقطاع الصناعة وما وفره القانون اخلاص بها من مناخات 
أو  العاملية،  اإلنتاج  ومقاييس  ألْنَاِط  مواكبٍة  ومن  لالستثمار  مشجعة 
العسكرية  الوطني وتأكيده احلفاظ على سمعة املؤسسة  الدفاع  بقطاع 
القوانني جاءت  القول أن كل هذه  الدولة، فإنه ميكن  وباقي مؤسسات 
لتساير حجم وطبيعة التغيير الذي تشهده البالد في مختلف املجاالت 
وتستجيب فيه لتطلعات اجلزائريني في تعزيز دعائم دولة القانون. وهو 

األمر الذي يحقق رضانا على محصلة الدورة. 
وفي املجال الرقابي، واصل أعضاء مجلس األمة دورهم من خالل آلية 
صت لها 7 جلسات كاملة، وهو ما يتسق  األسئلة الشفوية التي ُخِصّ
وهي  للدستور...  اجلديدة  األحكام  ضبطتها  التي  اآلجال  وتيرة  مع 
والسادة األعضاء من طرح تساؤالتهم  السيدات  الوقت مكنت  بنفس 
وانشغاالتهم سواء بخصوص املشاكل التي تعاني منها بعض القطاعات 
في دوائرهم االنتخابية أو تلك التي تخص البالد عموما، مثلما أعطت 
اكتنف  الذي  اللبس  إلزالة  احلكومة  ألعضاء  السانحة  اجللسات  هذه 
التي  بالصعوبات  الوقت  بنفس  والتذكير  قطاعاتهم  برامج  من  جوانب 

تعترضها لتجسيدها على أرض الواقع.
بنفس الوقت وجه أعضاء املجلس عددا من األسئلة الكتابية املتعلقة 
القانونية  اآلجال  في  عليها  الرد  ومت  الوزارية  القطاعات  من  بالعديد 

احملددة.
العام  الرأي  تشغل  التي  للمسائل  متابعتهم  إطار  وفي  أخرى،  من جهة 
الوطني، نظمت جلان من املجلس عدًدا من جلسات االستماع مع بعض 

الوزراء حيث أثيرت بعض القضايا التي تخص قطاعاتهم.

حتيــــة اإكبار وتقدير وعرفان لكافة الواقفني على اأمن الوطن
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وهنا بودي أن أعبر عن كبير ارتياحي لتجاوب اجلهاز التنفيذي وتعاونه 
التي حتلى  العالية  املسؤولية  بروح  أنّوه  القدر  في هذا اإلطار، وبنفس 
نقاش جلسات  التي سادت أجواء  بها أعضاء املجلس وباملوضوعية 

االستماع هذه...

الن�ساط الفكري يكت�سي دالالت هامة

وفي سياق األنشطة البرملانية، نظم املجلس - في إطار ترسيخ وتعميق 
الثقافة البرملانية - نشاًطا اتسم بالكثير من الرمزية وهو حمل العديد من 

الدالالت بالنظر إلى طبيعة الندوات. وفي هذا السياق : 
على  آثارها  حول  دراسي  بيوم  الدستورية  التعديالت  حظيت  فلقد 
من  التاريخية حصتها  الذاكرة  أخذت  كما  الوطنية،  القانونية  املنظومة 
قابلية  املجلس »ليوم دراسي« آخر حول مدى  بتنظيم  الندوات  هذه 
 1945 الثامن ماي  التطرق جلرائم  أين مت  للتقادم،  جرائم االستعمار 

كنموذج. 
وفي نفس اإلطار، سجل املجلس اهتمامه بالقضايا اجلهوية واإلقليمية 
والشرعية  الصحراوية  القضية  تطورات  حول  لندوة  بتنظيمه  وذلك 
العربية،  املنطقة  تشهده  الذي  احلراك  طبيعة  حول  وأخرى  الدولية. 
والذي اصطلح على تسميته بالربيع العربي، وعما إذا كان ذلك مَخاَض 
خارجية  ملخططات  تنفيذ  مجرد  كان  أنه  أم  داخلي  سياسي  وْعٍي 

مشبوهة... 

• من جهة أخرى، وفي إطار متابعة الوضع التنموي احمللي والوقوف 
املجلس  جلان  بعض  نظمت  تعترضه،  التي  واملشاكل  الصعوبات  على 
بعثات استعالمية للعديد من الواليات وإلى بعض املؤسسات العمومية، 
يتبعه منذ إنشائه، أال وهو الزيارات  انَْفَكّ املجلس  في إَِطاِر تقليٍد ما 
الواقع  عن  لالستعالم  سانحة  النهاية  في  تبقى  التي  االستعالمية، 
للتنمية في البالد حيث يتحسس أعضاء مجلس األمة )وفًقا  الفعلي 
ويتعرف  املواطنني  وانشغاالت  تطلعات  من خاللها  الدستور(  ملضمون 
َمْشُفوَعًة  املعنية  املركزية  للجهات  إيصالها  إلى  ويسعون  مشاكلهم  على 

بتوصيات واقتراحات يتم استخالصها من هذه الزيارات...
  

التفاعل مع املحيط اأولوية
به  والتعريف  معه  والتفاعل  محيطه  مع  املجلس  بتواصل  يتعلق  فيما 
باعتباره معلما ومؤسسة، فقد كانت أبواب املجلس على مدار الدورة 
النظامية،  التربوية والهيئات  العديد من وفود املؤسسات  أمام  مفتوحة 
حيث مكنت تلك الزيارات من التعرف عن قرب على دور املؤسسة 

في إعداد القوانني وفي رقابة عمل احلكومة...

•  كما كان املجلس خالل الفترة فضاًء لتنظيم العديد من املعارض ذات 
الطابع التاريخي أو الثقافي.

املجلس  مع  والتعاون  بالتنسيق  األمة،  مِلَْجلِِس  كان  الدورة  أثناء   •
اخلارجية،  بالعالقات  الصلة  ذات  الرسمية  واجلهات  الوطني  الشعبي 
أقول كانت له حتركات عديدة في إطار الدبلوماسية البرملانية، أين سعى 
مبواقف  التعريف  إلى  واإلقليمية  الدولية  البرملانية  املنابر  عبر  أعضاؤه 
وجهود اجلزائر من مختلف القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية ودورها 
الفاعل في معاجلة النزاعات اإلقليمية، وعملت هذه الوفود على شرح 
اجلهود والسياسات التنموية التي تبذلها اجلزائر من أجل حتقيق التنمية 
الشاملة وترقية سبل العيش الكرمي ألبنائها. وأيضا التعريف مبا حققته 
اجلزائر في مجال إعادة تنظيم السلطات وتوسيع مجاالت احلقوق الفردية 

واجلماعية من خالل املراجعة الدستورية األخيرة...
 

التعاون والتن�سيق التزام ومنهج عمل
بودي وأنا أنهي سرد حصيلة الدورة، اإلشارة إلى أن هذه الدورة كانت 
َثرية وُمْكَتِمَلِة النشاطات، وهي ُتعُدّ من بني الدورات القليلة التي َحَضَرت 
ِفيها َكاَفَة األنِشَطِة التي تدُخل ضمن اختصاصات مجلس األمة سواء 

التشريعية منها أو الرقابية أو البرملانية...

كمؤسسة  األمة  مجلس  وأهِمَيَّة  َمَكانََة  ُتْبِرُز  التي  األنشطة  وهي   •
التشريعي  األداء  تطوير  في  إنشائها  منذ  ساهمت  أساسية  دستورية 

والبرملاني، وفي حتقيق التوازن املؤسساتي وهي كانت تعمل دائًما في 
الدستورية األخرى  املؤسسات  بقية  مع  التام  التنسيق  إطار جو طبعه 
وخاصة املجلس الشعبي الوطني الذي أنتهز الفرصة ألحيي فيها رئيسه 
وأعضاء مكتبه وكافة النواب الذين عملنا وإياهم في إطار جهد تكاملي 

ومنسجم كان له األثر احلسن في تأدية الدور واملهمة.

إلى مضاعفة  نطمح  ذاته  بالوقت  فإننا  احلصيلة  ن هذه  ُنَثِمّ كنا  • وإذا 
اجلهد لتطوير نهج هذا التنسيق إلى ما هو أحسن.

• ومن كل هذا، سيداتي سادتي، بودي القول أن املمارسة في األداء 
البرملاني لهيئتنا أثبت عن وجاهة خيار نظام الغرفتني بكل ما أعطاه من 
رصانة للعمل التشريعي وما قدمه فيه عضو البرملان من جهد في مجال 

متكينه من االهتمام أكثر بانشغاالت أفراد املجتمع...
وبالنظر لكل هذه العوامل وغيرها فقد أصبح مجلس األمة حًقا هيئة 
ولكل  ذلك  في  وهو  األمة...  وتطلعات  وهموم  النشغاالت  حاضنة 
ذلك يحتاج إلى جهودكم الشخصية املخلصة، وأداءاتكم الناجعة... 

فكونوا زميالتي زمالئي أهاًل لها.

• أقول هذا... ألنني أعتقد صادًقا أنكم تشعرون مثلي بأنكم تعيشون 
حًقا حلظات فارقة في تاريخ البالد وأنتم وال شك واعون بها... وهنا ال 
يساورني أدنى شك من أنكم واعون أيضا بكونكم تؤسسون لغٍد أفضل 

أمن. شعاره خدمة اجلزائر والّنأي بها عن كافة مظاهر الفرقة والاَلّ
 

نحو مقاربة وا�سحة يف معاجلة الق�سايا  
بها  تتمتعون  أصبحتم  التي  التجربة  بأن  كذلك  واعون  أنكم  أعتقد 
من  مُتكنكم  أن  شأنها  من  مؤخًرا  لكم  ُمنحت  التي  والصالحيات 
تبّني مقاربة أو رؤية استشرافية واضحة في معاجلة القضايا التي تهم 
الوطن... كما أنكم بذلك ستكونون جاهزين في مجال األداء التشريعي 
لتزويد البالد بترسانة قانونية قوية كفيلة بصيانة اجلزائر من الهزات غير 

املتوقعة والتحديات التي قد تواجهها.
 

التحرر من الرتهان للنفط
 في األشهر األخيرة، ومواصلًة ملا مّت منذ 1999 في جميع املجاالت 
عشرات  استفادت  والتنموية...  االجتماعية  باجلوانب  الصلة  ذات 
الالئق  العيش  َوَفّرت شروط  مريحة  من سكنات  العائالت  من  اآلالف 
لساكنيها كما أن إجنازات اقتصادية واجتماعية قد حتققت وفي مختلف 
مناطق البالد... األمر الذي يؤكد )إذا كان املوضوع يحتاج إلى التأكيد( 
أن اجلزائر بالرغم من كل ما يقال عنها )هنا وهناك(... هي بخير وهي 
تعمل وتنجز ويستفيد أبناؤها من اإلجنازات التي يحققها أفراد شعبها، 

إنها تبني وحتقق النتائج وبالوقت ذاته توفر األمن واالستقرار لشعبها.
... اجلزائر بنت مئات اآلالف من املساكن وشيدت آالف الكيلومترات 
من الطرقات وبنت بنفس الوقت عشرات اجلامعات عبر واليات الوطن 
هي  كما  الفالحية  األراضي  من  الهكتارات  آالف  مئات  واستصلحت 
فكت العزلة عن عدد معتبر من املداشر والقرى... وربطت مئات القرى 
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نص  على  األمة   مجلس  أعضاء  صادق 
القانون املتعلق بالتقييس يوم األحد 29 
ماي 2016، يف جلسة عامة ترأسها رئيس 
مجلس األمة السيد عبد القادر بن صالح، 
السيد  واملناجم   الصناعة  وزير  بحضور 
عبد السالم بوشوارب ووزير العالقات مع 

البرملان سابقا السيد الطاهر خاوة.

حت�سني تناف�سية املنتوج الوطنيالقانون المتعلق بالتقييس:

عر�س الوزير
عبد  السيد  واملناجم  الصناعة  وزير  تطرق 
السالم بوشوارب، خالل عرضه للنص القانون 
التعديالت  إلى  بالتقييس  املتعلق   04-04 رقم 
والتتميمات التي أدرجت فيه وأبعادها املختلفة 

وأهميتها االقتصادية والتنموية والصحية.
سيساهم  التقييس  قانون  أن  الوزير  أكد  حيث 
تنافسيته  وحتسني  الوطني  املنتوج  حماية  يف 
أبعاده  مختلف  أن  كما  اخلارجية،  األسواق  يف 
وأهدافه تندرج يف عمق االقتصاد العاملي، باعتبار 
لم  الرسوم اجلمركية  التي توفرها  أن احلماية 
التي  التجارية  االتفاقيات  ظل  يف  كافية  تعد 
واملنطقة  األوروبي  اإلحتاد  مع  اجلزائر  وقعتها 

العربية للتبادل التجاري احلر. 
لتعزيز  آليات  الوزير  حسب  النص  تضمن  كما 
حماية املستهلك والبيئة، وتسهيل دخول املنتجات 
الوطنية إلى األسواق اخلارجية وضمان اندماج 
اجلهوية  اإلقتصادية  الفضاءات  يف  اجلزائر 
والدولية من خالل حتسني تنافسية املؤسسات 

اجلزائرية.
املدرجة  والتتميمات  التعديالت  أن  موضحا 
لإلقتصاد  أكبر  حماية  حتقيق  منها  ينتظر 
دوليا  املنتجة  القواعد  على  باالعتماد  الوطني 
من خالل تقييم املطابقة، اي اإلشهاد باملطابقة 
ضبط  شأنه  من  والذي  واإلعتماد،  والتقييس 
القدرات  وتعزيز  واالستيراد  اإلنتاج  قواعد 

التجارية والتنافسية االقتصادية.

ن�س القانون
يحتوي النص القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 
04-04 املؤرخ يف 5 جمادى األولى عام 1425 
املوافق 23 يونيو سنة 2004 واملعلق بالتقييس 

على 11 مادة .

اإلشهاد«،  »مرجعية  مفهوم  النص  تناول  حيث 
الواجب  الشروط  حتدد  تقنية  وثيقة  وهي 
أو  الشخص  أو  اخلدمة  أو  السلعة  يف  توفرها 
التطابق مع  نظام التسيير، وكذا كيفية مراقبة 
هذه اخلصائص، وأصبح اإلشهاد مبوجب هذا 
يحددها  وكيفيات  إلجراءات  يخضع  التعديل 

مشروع مرسوم يتعلق بتقييم املطابقة .
للوائح  املطابقة  »وسم  مفهوم  إدراج  مت  كما 
الفنية«  والذي يتمثل عالمة توضع على املنتوج 
من  احملددة  احلماية  ملستويات  مطابقته  تؤكد 
إجراءات  كل  وإحترامه  التقنية  القواعد  خالل 

تقييم املطابقة.
بإمكانية  تقضي  أحكام  النص  يف  وأدرجت 
يتم  مؤهلني  ملتدخلني  التقييس  نشاط  فتح 
بذلك،  املخولة  السلطات  طرف  من  إعتمادهم 
من أجل تغطية الطلب املرتفع على إشهاد السلع 

واخلدمات.
النشاط  ذات  للهيئات  تعريف  إدراج  امت  كم 
التقييسي والتي هي هيئة تتمتع بالكفاءة التقنية 
ميدان  بها يف  معترف  نشاطات  لتولي  الالزمة 

القياس على املستوى القطاعي أو املؤسسة.

ان�سغالت واإ�ستف�سارت الأع�ساء
مراجعة  أن  واملناجم  الصناعة  وزير  أوضح 
بالتقييس جاءت  واملتعلق  رقم 04-04  القانون 
يف ظرف حساس أملته حتمية تنويع اقتصادنا 
تتخلى  أن  دون  واالستثمار،  للشراكة  وفتحه 
احترام  ضمان  مجال  يف  مهامها  عن  الدولة 
مقاييس اجلودة والسالمة يف املنتوجات. مؤكدا 
النص سيتم  لهذا  التنظيمية  النصوص  أن جل 
بتنفيذ  نشرها فور املصادقة عليه، مما يسمح 
األحكام اجلديدة التي تنص عليها دون تأخير.

وحول الهدف من إلغاء املادة 22 أوضح الوزير 
ميارسه  الذي  االحتكار  رفع  أجل  من  ذلك  أن 
املعهد الوطني للقياسة، الذي اصبح غير قادر 
على مواكبة احلجم الكبير للطلب املعبر عنه من 
قبل املتعاملني مبا يسمح له بالتركيز على مهامه 

األصلية يف هذا املجال.
أما بخصوص املخبر الوطني للمراقبة واملوجود 
الوزير  فأوضح  التجارة،  قطاع  وصاية  حتت 
أو  املصنعة محليا  املنتجات  أنه سيعزز مراقبة 
مع  بالتوازي  وهذا  سواء،  حد  على  املستوردة 
إعتماد هيئات جديدة من قبل الهيئة اجلزائرية 
لإلعتماد »أجليراك« مبجرد املصادقة على هذا 

النص.

تو�سيات اللجنة
اأو�ست جلنة ال�سوؤون القانونية واملالية ملجل�س الأمة 

يف تقريرها التكميلي بعدة تو�سيات:
لهذا  التنظيمية  الن�سو�س  ن�سر  يف  الإ�سراع   •

الن�س فور امل�سادقة عليه.
وحت�سي�سية  توعوية  بحمالت  القيام  �سرورة   •
مطابقة  عملية  اإجناز  يف  للم�ساركة  للمواطن 
املنتوج للمعايري من خالل تاأكده من املنتوج الذي 

يقتنيه.
هذا  يف  املتدخلني  ملختلف  توعوية  بحملة  • القيام 
اجلديدة  الرتتيبات  مبجمل  وحت�سي�سهم  املجال، 

املقررة مبوجب هذا القانون
املتعاملني  الكاملة بني  ال�سفافية  • �سرورة مراعاة 

يف : 
والإ�سهاد املطابقة  �سهادات  • منح 

»اأجلرياك«. قبل  من  اجلديدة  الهيئات  • اإعتماد 

واملداشر بشبكات املاء والغاز والكهرباء... وبتصميم وإرادة انتهجت 
سياسة فيها كثيرا من اجلرأة والتصميم لتنويع مصادر متويل ميزانية الدولة 
إلخ،  والورشات...  امَلَعامل  مئات  وفتح  املناجم  تشغيل  خالل  من 

بغرض عدم البقاء رهينًة للنفط كمصدر حصرٍي لتمويل امليزانية...

• الشباب من جهته بدأ يشمر عن ساعديه وهو اليوم بتصميم )وبدعم 
من احلكومة( يتولى فتح الورشات ويقيم الوحدات اإلنتاجية التي تصنع 
الثروة وتتولى تشغيل األيادي العاملة اجلاهزة في ُسوِق الَعَمِل وتقلُِّص من 

َثَمّ من نسبة البطالة…

أن  يجب  التي  الصورة  هي  وتلك   ...2016 جزائر  هي  تلك   •
التي  املشّوهة  الصورة  وليس  والتشييد  البناء  جزائر  واقع  عن  تعطى 

حتاول بعض اجلهات االنهزامية تصويرها بها...
جهات تتحرك من أجل تسويد املشهد العام ببالدها واإلقالل من قيمة 
ما ُيحققه أبناء شعبها وفي مختلف املجاالت وامليادين... تلك هي 

احلقيقة التي نقولها وال نخجل من املرافعة لصاحلها...
 

الأمل يف الأجيال ال�ساعدة
بلوغ اجلزائر درجة  نّدعي  أننا  يعني  فإن ذلك ال  بهذا،  نقول  وإذا كنا 
الكمال وفي كافة املجاالت كما أننا ال ننكر أنه ال يزال هناك بعض اخللل 
قد يسجل في هذا القطاع أو ذاك... ولكن روح املسؤولية تفرض على 
الواحد واآلخر منا تذكير هؤالء وأولئك بواجب عدم جتاهل احلقيقة 
املاثلة أمام أعني اجلميع وتناسي األرقام التي ُتَتْرجم اإلجنازات الضخمة 

احملققة وفي كافة القطاعات...

َعْت  َمّ جَتَ إن  عابًرا  سيكون  اقتصادي  عسر  مالمح  هناك  أن  صحيح 
من  اخلروج  مقومات  َنَْتلُِك  تأكيد  بكل  وإننا  مخلصة.  بِنَيّاٍت  اجلهود 
أوضاع هذه املرحلة احلرجة، من خالل العمل والتصميم واإلرادة ووحدة 

الصف، سنجتازها إن شاء الله...
الذين  واجلزائريات  واجلزائريني  عسر...  بها  يدوم  ولن  بخير   اجلزائر 
السيادة  باسترجاع  وانتصروا   1954 سنة  واحد  رجل  هبة  هبوا 
الوطنية... هي نفس اجلزائر التي انتصر أبناؤها على اإلرهاب املقيت 
قبل أن يتفطن له العالم... لهذا فإننا ال نتفق مع الطروحات اخلاطئة 
والرؤى التي ال ترى في تقييمها لألوضاع واملشهد ككل، سوى اللون 

األسود والطابع الكارثي...
الوضع  على  أحكامهم  في  بعيًدا  يذهبوا  أاّل  وأولئك  لهؤالء  نقول  إننا 
العام الذي تعرفه البالد من خالل جتّنب االنزالق اللفظي غير املناسب، 
خاصة لدى التعرض باحلديث عن مؤسسات اجلمهورية ورموزها...

األمر الذي يجب التذكير به أيضا في هذه املناسبة هو أن املؤسسات 
مختلف  على  وطموحاتهم  وانشغاالتهم  اجلزائريني  حاضنة  هي 

مشاربهم...
بالتطاول عليه، ومقامه من مقام  نقبل  ُتعد رمًزا ال  ورئاسة اجلمهورية 

شعب وأمة...
ويبقى أملنا كبيًرا في طاقات هذا الشعب وفي أجياله الصاعدة وفي 
نخبته الواعدة... حيث أغتنم السانحة ألتوجه بأخلص التهاني وأجمل 
األمنيات للناجحات والناجحني في امتحانات البكالوريا للعام 2016 

ومعهم بناتنا وأبناؤنا في امتحانات جميع األطوار.
ألن جناحهم هو جناح اجلزائر... 
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نص  على  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
البصمة  باستعمال  املتعلق  القانون 
القضائية  اإلجراءات  يف  الوراثية 
والتعرف على األشخاص، يوم األحد 29 
ترأسها  عامة  جلسة  خالل   ،2016 ماي 
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد  السيد 
مجلس األمة، وحضور وزير العدل حافظ 
مع  العالقات  ووزير  لوح  الطيب  األختام 

البرملان سابقا  السيد الطاهر خاوة. 

عر�س الوزير
السيد  األختام  حافظ  العدل  وزير  أوضح 
الطيب لوح، خالل عرضه لنص القانون املتعلق 
اإلجراءات  يف  الوراثية  البصمة  باستعمال 
القضائية والتعرف على األشخاص،  أن تقنية 
منذ  اجلزائر  يف  بها  معمول  الوراثية  البصمة 
لذلك  قانوني  تأطير  من  بد  ال  فكان  سنوات، 
يف  استعمالها  قواعد  ويحدد  يحكم  ولنص 
اإلجراءات القضائية والتعرف على األشخاص، 
التعسف يف استعمالها من جهة،  ويضمن عدم 
املتحصل  العينات  استعمال  عدم  يضمن  كما 
عليها أو احملفوظة ألغراض غير مشروعة من 
إال  أخذها  جواز  عدم  أن  مؤكدا  أخرى،  جهة 
بكرامة  الرتباطها  القضائية  السلطة  من  بأمر 

األفراد وحرمة حياتهم اخلاصة. 
املعاصرة  التشريعات  من  العديد  أن  مضيفا 
يف  التقنية  هذه  تستعمل  القضائية   واألنظمة 
أو مجهولي  املفقودين  حتديد هوية األشخاص 
والكوارث  بالزالزل  املرتبطة  كتلك  الهوية 
الطبيعية ..، كما تعتمدها كدليال يف التحريات 
واحملاكمات  القضائية  والتحقيقات  االبتدائية 
ليست  أنها  موضحا  نفيها،  أو  التهمة  إلثبات 

الدليل األوحد وإمنا مكمال لألدلة األخرى.

ن�س القانون 
البصمة  باستعمال  املتعلق  القانون  يحتوي نص 
الوراثية يف اإلجراءات القضائية والتعرف على 

األشخاص على 20 مادة .
وكيفيات  شروط  منه  الثاني  الفصل  يف  حدد 
الثالث  الفصل  أما  الوراثية،  البصمة  استعمال 
الوراثية  للبصمات  املركزية  املصلحة  تناول 
تقنية،  خلية  تساعده  قاض  يديرها  والتي 
وتتمثل مهمتها يف إدارة وحفظ القاعدة الوطنية 
حتليل  من  عليها  املتحصل  الوراثية  للبصمات 

العينات البيولوجية.
فتسجل  القانون  نص  من   10 املادة  وحسب 

بالقاعدة الوطنية البصمات الوراثية لـ: 

• املشتبه فيهم امنصوص عليهم يف املادة 5 منه 
والذين متت متابعتهم جزائيا 

• األشخاص املسموح لهم بالتواجد مبكاناجلرمية 
بسبب وظائفهم أو مهامهم

• األشخاص املشتبه يف إرتكابهم إعتدادءات على 
األطفال أو احملكوم عليهم نهائيا من أجل هذه 

األفعال.
• ضحايا اجلرائم

اجلرائم  أجل  من  نهائيا  عليهم  احملكوم   •
املنصوص عليها يف املادة 5 منه

• األشخاص املتوفني مجهولي الهوية
• األشخاص املفقودين أو أصولهم وفروعهم

األشخاص الذين ال ميكنهم اإلدالء مبعلومات   •
أو  أو بسبب حادث  حول هويتهم بسبب سنهم 
مرض مزمن أو اإلعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل 

يف قواهم العقلية 
للقاعدة  ميكن  التي  الزمنية  املدة   عن  أما 
الوراثية حفظها فقد نصت  للبصمات  الوطنية 

املادة 14 منه مبا يلي:
األشخاص  وفروع  ألصول  بالنسبة  سنة   25  •

املفقودين
فيهم  املشتبه  لألشخاص  بالنسبة  سنة   25  •
املتابعني املستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى 

أو حكم بالبراءة نهائي.
عليهم  بالنسبة لألشخاص احملكوم  40 سنة   •
واملفقودين  نهائيا  احلكم  صيرورة  تاريخ  من 

واألشخاص املتوفني مجهولي الهوي.
األحكام  فتناول  للنص  الرابع  الفصل  أما 

اجلزائية. 

ان�سغالت واإ�ستف�سارت اأع�ساء املجل�س
أعضاء  وانشغاالت  استفسارات  عن  ردا 
العدل،  وزير  اوضح  النص،  حول  األمة  مجلس 
وضع  تقرر  أنه  لوح  الطيب  األختام  حافظ 
حفظ  بهدف  الوراثية  للبصمات  وطنية  قاعدة 
العينات البيولوجية وتفادي تبعثرها بني مصالح 
اجلهات املختصة التابعة لألمن الوطني والدرك 
تديرها مصلحة مركزية على مستوى  الوطني، 

وزارة العدل .
لشروط  تخضع  الوراثية  البصمة  أن  موضحا 
التطورات  بفضل  وهذا  عليها،  متعارف  علمية 
الكبرى احلاصلة يف هذا املجال، وهو ما يجعل 
البصمة  وتعتبر  جدا،  ضئيل  اخلطأ  إحتمال 
وسائل  إحدى  اإلجرائية  الناحية  من  الوراثية 
اإلثبات املتاحة للقاضي عند نظره يف الدعوى.

موحدة  زمنية  آجال  هناك  ليس  انه  موضحا 
يف  تختلف  فهي  الوراثية  البصمة  حلفظ 
التشريعات املقارنة، والغاية من حفظ البصمة 
احلكم  أو  الدعوى  وجه  إنتفاء  بعد  الوراثية 
وقائع  بصدد  إستعمالها  إمكانية  هو  بالبراءة، 
الوراثية  بالبصمة  ارتباط  لها  يكون  جديدة قد 
احملفوظة وهذا من شأنه املساعدة يف الكشف 

على احلقيقة.
على  الوراثية  التحاليل  إجراء  أن  إلى  منوها  
مستقبال  إجراءها  البيولوجية سيمكن  العينات 
طبقا  املعتمدين  واخلبراء  املخابر  طرف  من 
للقانون من أجل التكفل بالطلبات التي تقدمها 

السلطات املؤهلة.
كبيرة  أهمية  يولي  العدالة  قطاع  أن  مؤكدا 
البصمة  مجال  يف  البشرية  املوارد  لتكوين 
ألعوان  شامل  برنامج  إطار  يف  وهذا  الوراثية، 

العدالة حيث سيستفيدون من دورات تكوينية.

تو�سيات اللجنة
اأو�ست جلنة ال�سوؤون القانونية والإدارية ملجل�س الأمة 

يف تقريها التكميلي مبا يلي:
• اأهمية وخطورة ا�ستعمال الب�سمة الوراثية، جتعلنا 
اإجراء التحاليل من طرف خرباء  نوؤكد على �سرورة 
جزائريني حملفني يف داخل الوطن ومن طرف خمابر 

جزائرية فقط.
اإجراء عدة حتاليل للب�سمة الوراثية ومن  • �سرورة 
�سحة  من  للتاأكد  متعددة،  جزائرية  خمابر  طرف 
اأو  نفيها  اأو  التهمة  لإثبات  املخربية  التحاليل  نتائج 

لأي غر�س اآخر طبقا للقانون.
• التزام ال�سرامة يف تطبيق اأحكتم ن�س هذا القانون 

ل�سمان حرمة املواطن وعدم امل�سا�س بكرامته.

الب�سمة الوراثية يف الإجراءات الق�سائية

تو�سيات اللجنة

والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  ثمنت 
تقريرها  يف  للمجل�س  الإن�سان  وحقوق 
التي  اجلهود  وكل  الن�س،  هذا  التكميلي 
اأ�سكاله  بذلتها الدولة ملكافحة الإرهاب بكل 

وعلى جميع الأ�سعدة.

األحد  يوم  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
29 ماي 2016 على نص القانون املتضمن 
عامة  جلسة  خالل  العقوبات،  قانون 
صالح،  بن  القادر  عبد  السيد  ترأسها 
مع  العالقات  ووزير  األمة  مجلس  رئيس 

البرملان سابقا  السيد الطاهر خاوة.

التكيف والإلتـــــزامات..قانون العقوبات

عر�س الوزير
عرض وزير العدل، حافظ األختام السيد الطيب 
شامال  عرضا  األمة  مجلس  أعضاء  أمام  لوح 
الوطنية  األسباب  أبرز  حيث  القانون،  لنص 
والدولية التي كانت وراء تقدميه واألحكام التي 

تضمنها والهدف منه.
حيث أكد أن الهدف من هذا النص هو تكييف 
الدولية،  االلتزامات  مع  الوطني  التشريع 
وبخاصة قرار مجلس األمن لهيئة األمم املتحدة 
رقم 2178 والذي يلزم الدول بتكييف تشريعاتها 
األفعال  وبتجرمي  القرار،  هذا  مع  الداخلية 
األجانب.خاصة  املقاتلني  بظاهرة  الصلة  ذات 
السنوات  النوع من اإلرهاب يف  تفاقم هذا  مع 

األخيرة . 

ن�س القانون
يهدف نص القانون الذي يتمم األمر رقم -66

واملتضمن   1966 سنة  يونيو   8 يف  املؤرخ   456
أدخلت  التي  التتميمات  عبر  العقوبات،  قانون 

عليه والتي انصبت على جترمي مايلي:
• تنقل اجلزائريني أو األجانب املقيمني باجلزائر 
بطريقة شرعية أو غير شرعية، إلى دولة أخرى 
الرتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو اإلعداد 

لها أو املشاركة فيها أو التدريب عليها.
• متويل وتنظيم عليمات السفر إلى دولة أخرى 
أو  تدبيرها  أو  إرهابية  أفعال  ارتكاب  بغرض 
التدريب على  أو  املشاركة فيها  أو  لها  اإلعداد 
ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك 

السفر.
واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  استخدام   •
بغرض ارتكاب األفعال التي نص على جترميها 

هذا القانون وقوانني أخرى.
جتنيد أشخاص لصالح إرهابيني أو جمعيات   •
أو تنظيمات أو جماعات أو منظمات إرهابية أو 
تنظيم شؤونها أو تدعيم أعمالها أو نشاطاتها أو 
اإلعالم  تكنولوجيات  باستخدام  أفكارها  نشر 

واالتصال أو بأي وسيلة أخرى.
رغم  يقوم  ال  الذي  اإلنترنيت  مقدم خدمات   •
من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  قبل  من  إعذاره 
اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 
ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه 
احملتويات  تخزين  أو  لسحب  بالتدخل  بذلك، 
التي يتيح اإلطالع عليها أو جعل الدخول إليها 
عليها  نص  جرائم  تشكل  عندما  ممكن،  غير 
لم  إذا  أيضا  اخلدمات  مقدم  ويعاقب  القانون 
أو  بسحب  تسمح  تقنية  ترتيبات  بوضع  يقم 

تخزين تلك احملتويات.

ان�سغالت واإ�ستف�سارت الأع�ساء
رده  خالل  األختام  حافظ  العدل  وزير  أوضح 
حول  املجلس  أعضاء  وانشغاالت  أسئلة  على 
تعد  اجلزائر  أن  اإلرهاب،  مفهوم  عدم حتديد 
أول دولة وضعت تشريعا حملاربة اإلرهاب سنة 
يف  إشكاال  يطرح  يعد  لم  تعريفه  وأن   1992
يف  واضحة  املجرمة  األفعال  أن  كما  اجلزائر، 
تشريعاتنا سواء يف قانون العقوبات أو القوانني 
ومتويله..   اإلرهاب  مبحاربة  املرتبطة  األخرى 
يتم  منه  اإلرهاب وموقف اجلزائر  تعريف  وأن 
املجموعة  إطار  ويف  اجلزائري  للمنظور  وفقا 

الدولية أيضا.
وعن كيفية إثبات أن محاولة  الشخص السفر 
سيكون بهدف ارتكاب فعل إرهابي، أكد الوزير 
حرية  يف  التدخل  حلق  تصل  لم  اجلزائر  أن 
األشخاص وتقيدها مثل ما تقوم به بعض الدول 
املتقدمة، منوها إلى أن منع التنقل يف اجلزائر 
ال يكون إال بأمر قضائي، وبالتالي فأن أسلوب 
القمع ليس من املقاربات التي اتخذتها اجلزائر 
يف محاربة اإلرهاب. مضيفا أن تكييف التشريع 
الوطني مع التشريعات الدولية مع مراعاة دائما 

خلصوصيات بالدنا.
أما فيما يخص تكوين املوارد البشرية فأوضح 
الوزير أن هناك مركزان اثنان، األول على مستوى 
يتم  القليعة،  احتياطي يف  والثاني  العدل  وزارة 
التكوين على مستوى هذا األخير، حتت إشراف 
املدير العام للعصرنة ومهندسني مختصني، ويتم 
التركيز فيه على أعضاء السلطة القضائية من 

أجل ضمان وجود سلطة قضائية قوية.
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والعمل  االجتماعية  والشؤون  الصحة  جلنة  نظمت 
وزير  السيد  إلى  استماع  جلسة  الوطني  والتضامن 
عبد  السيد  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة 
مبقر   ،2016 ماي   16 االثنني  يوم  بوضياف،  املالك 
رئيسة  شاشوة،  لويزة  السيدة  برئاسة  األمة،  مجلس 

للجنة.
الصحة  وزير  إليها  تطرق  التي  املواضيع  كانت  وقد 

والسكان وإصالح املستشفيات وهي :

نظمت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية ملجلس األمة، 
برئاسة السيد عبد القادر شنيني، رئيسة اجلنة جلسة 
استماع إلى السيد وزير املالية السيد عبد الرحمان 
كوسيلة  السندي  »القرض  موضوع  حول  بوخالفة،  
 ،2016 ماي   02 االثنني  يوم  االستثمارات«  لتمويل 

مبقر مجلس األمة .
الوطني  السندي  القرض  ان  املالية  وزير  أوضح 
تدريجيا  اجلزائر  ستمكن  التي  االليات  احدى  ميثل 
طريق  عن  االقتصادي  منوها  من  جزء  متويل  من 
التبعية  من  فشيئا  شيئا  اخلروج  وبالتالي  املدخرات 
للميزانية ولعائدات احملروقات التي تبقى معتبرة رغم 
الظرف احلالي«. وأن هذا القرض موجه لالستثمار 
مع  عوائدها  الدولة  ستقتسم  اقتصادية  مشاريع  يف 

املكتتبني«.
وحسب املعطيات التي قدمها الوزير، فقد مت جتنيد 
متثل  الوطن  عبر  لالكتتاب  ومركز  موقع   6.000
مكاتب البريد ووكاالت بنكية وشبابيك لبنك اجلزائر 

نظمت جلنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية يوم 
زعيم  بن  الوهاب  عبد  السيد  برئاسة  األمة،  مجلس  مبقر   2016 ماي   10 الثالثاء 
غبريط،  بن  نورية  السيدة  الوطنية  التربية  لوزيرة  استماع  جلسة  اللجنة،  رئيس 
وأعضاء  خاوة،  الطاهر  السيد  سابقا  البرملان  مع  العالقات  وزير  اجللسة حضرها 

من املجلس.
وزيرة التربية الوطنية تطرقت خالل هذه اجللسة لإلجراءات املزمع تطبيقها خالل 
االمتحانات املقبلة، وحتضيرات الدخول املدرسي للسنة الدراسية 2016 /2017. كما 

حتدثت عن املشاكل التي تعترض قطاع التربية واحللول التي ستتخذ ملواجهتها.

قانون الصحة اجلــــديد..

القرض السندي .. وسيلة لتمويل اإلستثمارات

- قانون الصحة اجلديد،
- مخطط السرطان : تنفيذه وجناعته يف امليدان،

- توفير العالج يف بعض املناطق النائية،
كانت هذه احملاور محل نقاش واسع شارك فيه أعضاء 
من املجلس، وتطرق إلى مختلف االنشغاالت املطروحة 

يف هذا القطاع احليوي.

ابتداء  ارتفاعا  العدد  يعرف هذا  أن  وينتظر 
الوكاالت  إشراك  مع  املقبلة  األسابيع  من 
التابعة لشركات التأمني. وقد اعترف الوزير 
بوجود بعض النقائص التي شابت العملية يف 
بشكل  تواصلها  أكد  أنه  إال  الواليات،  بعض 

حسن على العموم .
منوها يف ذات السياق إلى استحداث فئتني 
لالكتتاب  املوجهة  السندات  من  جديدتني 
واخلاصة بفئة عشرة آالف )10.000( دينار 
موجهة للخواص ومليون دج لكبار املدخرين. 
للنمو  الوطني  السندي  القرض  أن  يذكر 
االقتصادي أطلق يف 17 أفريل املاضي وتقدر 
قيمة السندات بـ 50.000 دج لكل سند مع 
نسبتي فائدة محددة حسب آجال التسديد: 
فائدة  بنسبة  آجال 3 سنوات  ذات  السندات 
نسبتها  سنوات   5 على  متتد  والتي   %  5 بـ 

 .% 5.75

اللجان  تنظمها  التي  االستماع  جلسات  إطار  يف 
التربية  جلنة  نظمت  األمة،  ملجلس  الدائمة 
والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون 
الدينية يوم االثنني 20 جوان 2016، مبقر مجلس 
زعيم،  بن  الوهاب  عبد  السيد  برئاسة  األمة، 
محمد  السيد  إلى  استماع  جلسة  اللجنة،  رئيس 
عيسى، وزير الشؤون الدينية واألوقاف، بحضور 
وزيرة العالقات مع البرملان السيدة غنية الداليا.

عن  عاما  عرضاً  مداخلته  يف  الوزير  قّدم  حيث 
شهر  بشأن  الوزارة  طرف  من  املتخذة  التدابير 
جاليتنا  وباجتاه  الوطن  داخل  الفضيل،  رمضان 
باملهجر. كما تطرق أيًضا إلى عديد القضايا ذات 
الصلة باملرجعية الدينية الوطنية وكذا حتضيرات 

موسم احلج لعام 2016/1437.
وعقب مداخلته، ُفِسَح املجال أمام أعضاء اللجنة 
للتعبير عن انشغاالتهم وطرح استفساراتهم حول 

مختلف القضايا والتي تكفل الوزير بالرد عليها.

حتضير الدخول املدرسي

التحضير ملوسم احلج

2011، خالل جلسة  11 جويلية  اإلثنني  يوم   مت 
عامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس 
املجلس، وحضرتها السيدة غنية الدالية، وزيرة 
العالقات مع البرملان، املصادقة على تقرير إثبات 
األمة  مجلس  يف  غول  عمار  السيد  عضوية 
فخامة  قبل  من  املعني  الرئاسي  الثلث  بعنوان 

رئيس اجلمهورية.

إثبات عضوية 
السيد عمار غول
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د تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس  1( نص القانون الُعضوي الذي يُّحِدّ
األمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة

2( نص القانون الُعضوي املُتعِلّق بنظام االنتخابات.
3( نص القانون الُعضوي املُتعِلّق بالهيئة الُعليا املُستِقلَّة ملُراقبة االنتخابات.

عقد مجلس األمة يوم 
األحد 17 جويلية 2016، 
جلسة علنية، متت خاللها 
املصادقة على  خمسة 
نصوص قانونية كانت محل 
دراسة ومناقشة باملجلس 
وهي على التوالي:

كما صادق أعضاء مجلس 
األمة يوم الثالثاء 19 
جويلية 2016، على ثالثة  
)03( نصوص قانونية 
أخرى وهي على التوالي:

أياما قبل اختتام دورة الربيع 2016

اأع�ساء جمل�س الأمة ي�سادقون على ن�سو�س قانونية ُع�سوية

ن تنظيم مهنة ُمحافظ البيع باملزايدة. 1( نص القانون املُتضِمّ
ن القانون األساسي  م لألمر رقم 112-76 واملُتضِمّ ل واملُتِمّ 2( نص القانون املُعِدّ

لضباط االحتياط.
القانون األساسي العام  ن  م لألمر رقم 02-06 واملُتضِمّ املُتِمّ القانون  3( نص 

للمستخدمني العسكريني.
ن تسوية امليزانية لسنة 2013. 4( نص القانون امُلتضِمّ

ق بترقية االستثمار. 5( نص القانون امُلتعِلّ

12 مــاي 2016
26 مــاي 2016
09جوان 2016



الأ�سئلة ال�سفوية

17 1617 1617 16

  

األســـــــــــئلة 
الشفوية

12 ماي 2016

السيد  سؤال  عن  ردا   )1
شنيني،  القادر  عبد 
حول  األمة،  مجلس  عضو 
السكنات  توزيع  مشكل 

ملستحقيها؟ 
السكن  وزير  أوضح 
السيد  واملدينة  والعمران 
سنة  منذ  شرعت  وزرته  أن  تبون  املجيد  عبد 
2013 يف إنشاء بطاقية وطنية للسكن تشمل كل 
من استفاد من مساعدة  الدولة للحصول على 
سكن، وأن هذه البطاقية  تضم حاليا أكثر من 
5 ماليني مسجل استفادوا من مساعدة الدولة 
بشكل أو آخر سواء من سكن ريفي أو اجتماعي 
من  أو  أرضيه  قطعة  من  إستفاد  أو  ترقوي  أو 

قرض أو رخصة بناء...
لم  للمواطنني  املتكررة  االستفادة  ان  مؤكدا 
ألن  احملليني  املسؤولني  قبل  من  مقصودة  تكن 
البطاقية كانت والئية لذلك استفاد الكثير من 

املواطنني يف عدة واليات.
يسكنها  التي  السكنات  عدد  يخص  فيما  أما 

الوزير  فأوضح   األصليني  املستفيدين  غير 
 250 من  أكثر  أحصت  العقارية  الدواوين  أن 
مت  املشكل  وحل  الوضعية  ألف،ولتصحيح 
تأسيس جلنة من قبل احلكومة  تضم قطاعات 

بقبول  أقرت  والتي  والسكن(  واملالية  الداخلية 
العائلة  أعضاء  من  ألي  السكن  على  التخلي 
املوسعة، أما احلاالت األخرى فاالجتماع املقبل 

للحكومة سيفصل فيها .

صبيحة  األّمة  مجلس  عقد 
 ،2016 ماي   12 اخلميس  يوم 
السيد  برئاسة  علنية،  جلسة 
رئيس  صالح،  بن  القادر  عبد 
عدٍد  لطرح  خّصصها  املجلس؛ 
قبل  من  الشفوية  األسئلة  من 
األّمة  مجلس  أعضاء  من  عدد 
على أعضاء يف احلكومة؛ وكانت 
على  الشفوية  األسئلة  هذه 

النحو التالي:

من و�سعية العجز اإلى الفائ�سالبطاقية الوطنية  لتجاوز م�سكل توزيع ال�سكنات على م�ستحقيها

النطالق قريبا يف اإجناز �سكنات عدل بولية املدية

ردا عن سؤال السيد حسني 
األمة،  سعدي، عضو مجلس 
اخلدمات  تدهور  حول 

اجلامعية ؟
العالي  التعليم  وزير  أكد 
السيد  العلمي  والبحث 
الطاهر حجار، أن اخلدمات 
ظروف  عرفت  اجلامعية 
باملرافق  املتعلق  العجز  أبرزها  من  كان  صعبة 
بعض  اضطرت  حيث  اإليواء،  خاصة  اخلدماتية 
قدرتها  يفوق  طالب  عدد  استقبال  اإلقامات 
اإلستيعابية، مما أدى إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة 
إضافة وضعيات جديدة على مستوى  من خالل 

الغرف المتصاص الضغط املتزايد كل سنة .
ونظرا للبرامج الضخمة التي أقرتها الدولة لفائدة 
وتوسعت  اجلامعية  اإلقامات  عدد  زاد  القطاع، 
والترفيهية  الرياضية  واخلدمات  الهياكل  معها 
إقامة سنة 2004  انتقل  عددها من 182  حيث 
إلى 400 حاليا، تضم فضال عن قدرات اإليواء 
رياضي  هيكل  و600  616 مطعم جامعي  الهائلة 

و372 فضاء لإلنترنيت و362 للطب الوقائي.
وقد سمحت هذه اإلجنازات االنتقال من وضعية 

املدن  من  فالعديد  الفائض،  وضعية  إلى  العجز 
اجلامعية تعرف فائضا يقدر على مستوى الوطني 

بـ 70 ألف سرير. 
نحو  اآلن  ينصب  القطاع  اهتمام  أن  إلى  منوها 
خلق اإلطار املالئم لتفعيل احلياة الطالبية، وذلك 
من خالل وضع برنامج متكامل يتضمن جملة من 

التدابير منها:
أساليب  وحتديث  العصرنة  إدخال  يف  الشروع   •

وتقنيات التسيير
• العمل على ترشيد النفقات العمومية

الصفقات  إلى  اللجوء  إجبارية  مبدأ  اعتماد   •
العمومية وتقليص العمل باملعامالت املباشرة
• تفعيل املراقبة الدورية والتدقيق احملاسباتي

إسراع يف استكمال البرامج املخصصة لترميم   •
اإليواء واإلطعام املهترئة

املستخدمني  وتكوين  لتأهيل  برامج  تخصيص   •
واحملاسبة  املالية  مجال  يف  خاصة  اجلامعيني 

واإلطعام واألمن والوقاية الصحية
• إحياء النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهة.

• تشجيع النوادي الطالبية 
• تطوير التواصل بني ممثلي الطلبة.

السيد  سؤال  عن  ردا   )2
مجلس  عضو  قارة،  بلقاسم 
حتديد  عدم  حول  األمة 
املخصص  العقاري  الوعاء 
ملشروع البيع باإليجار لوالية 

املدية حتى اليوم؟
أوضح وزير السكن والعمران 
واملدينة السيد عبد املجيد تبون أن مشكل العقار 
هو مشكل وطني، وأن والية املدية معروفة بأن 99 
باملائة من أراضيها هو عقار فالحي، وبها أماكن 
املشاريع مت  فالعديد من  التربة،  بانزالق  معروفة 

تغيير أماكنها بسبب األرضية .
من سكنات عدل  املدية  والية  أن حصة  موضحا 
دوائر  عبر  وتنقسم  سكنية  وحدة   2000 هي 

الوالية كمايلي:
- 700 مسكن بدائرة املدية ،

- 400 بدائة البرواقية،
- 400 بدائة قصر البخاري،

- 300 ببني سرحان، 
مسكن   100 إلى  إضافة  بطابالط  سكن   100  -

بالعزيزية.
مؤكدا أن االنطالق يف إجنازها سيكون مع أواخر 

السنة، مطمئنا لتوفر املؤسسات والتمويل .
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السد  سؤال  عن  ردا   )7
عضو  قيساري،  محمد 
احتمال  حول  األمة  مجلس 
اجلزائر  التحفظات  رفع 
الدولية  االتفاقية  على 
أشكال  جميع  على  للقضاء 

التمييز ضد املرأة ؟
أوضحت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 
املرأة السيدة مسلم أن رفع بعض التحفظات على 
الوطنية  بالثوابت  ميس  لن  اتفاقية  مواد  بعض 

والقيم الدينية ومبادئ املجتمع اجلزائري.
موضحة أن حتيني قانوني األسرة واجلنسية يف 
هامتني  أمريتني  إصدار  خالل  من   2005 سنة 
تضمنتا على التوالي متكني املرأة من منح اجلنسية 
اجلزائرية ألبنائها من زوج أجنبي، وتعزيز مكانة 
املرأة كأم داخل اخللية األسرية خاصة يف حالة 
ممارستها احلضانة على أبنائها القصر، وعليه مت 
رفع آنذاك التحفظ على املادة )9( الفقرة 2 منها 

مبرسوم رئاسي مؤرخ يف 28 ديسمبر 2008.
كما أكدت أن التحفظ القائم على املادة )2( من 

إثراء  ملوضوع  خصصت  التي  الدولية  االتفاقية 
التمييزية  التصرفات  بشأن  القانونية  الترسانة 
ضد املرأة أجاب عليها املشرف من خالل الدستور 

ال سيما املادة 23 منه واملادة 34 .
التخلي  ميكننا  ال  أنه  الوزيرة  أوضحت  حني  يف 
عن العادات والتقاليد بقبول الفقرة )2( من املادة 
2 من االتفاقية التي تنص اتخاذ جميع التدابير 
وإلغاء  لتعديل  التشريع  ذلك  يف  مبا  املناسبة 
القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة 

التي تشكل متيزا ضد املرأة.
ألن    ،29 املادة  على  التحفظ  رفع  كما ال ميكن 
الزواج  عقد  يف  وليها  حضور  إلى  حتتاج  املرأة 

وكذا حول ممارسة الكفالة عوض التبني.
مؤكدة أن رفع بعض التحفظات سيكون استنادا 
مع  الوطنية  القانونية  الترسانة  تطابق  ملدى 
املراجع  واحترام  يتماشى  ومبا  الدولية،  املواثيق 
الدينية وبعد تنظيم استشارة واسعة لكل األطراف 

املعنية.

السيد  سؤال  عن  ردا   )6
عضو  بوعمامة،  عباس 
عدم  حول  األمة  مجلس 
عمر  برج  منطقة  إدراج 
يف  وتيماسنني  إدريس 

حظيرة الطاسيلي ناجر؟
أوضح وزير الثقافة السيد 
عزالدين ميهوبي أنه مبوجب املرسوم التنفيذي 
متت   2012 جويلية   21 يف  املؤرخ   12/292
القانون األساسي حلظيرة الطاسيلي،  مراجعة 
والذي توسعت مبوجبه مساحتها إلى 138 ألف 

متر مربع وحددت حدودها كمايلي:
الواقعة  للكثبان  الرملية  )التكوينات  الشمال    •

شمال التكوينات للهضبة الطاسيلي ناجر(
• الغرب ) بلديتا تازوك وآدلس بتمنراست (

• الشرق حدود ليبيا املمتدة على مساحة 520 كلم
• اجلنوب حدود مع جمهورية النيجر املمتدة على 

مساحة 220 كلم
اقتراح  يف  واملتمثل  الثاني  احلل  أن  موضحا 
مشروع تعديل املرسوم التنفيذي األخير بإدراج 
املوقعني يف إطار احلظيرة الثقافية بعد موافقة 
وبرأي  املعنية  األخرى  الوزارية  القطاعات 
اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. هو اخليار 
للحظائر  التراث  حماية  لقانون  طبقا  األفضل 

تنفصل  ال  املذكورة  املناطق  ومادامت  الثقافية 
منطقة  لتشمل  للحظيرة  الطبيعي  احمليط  عن 
مؤكدا  وإليزي،  أمناس  إدريس وعني  برج عمر 

أن امللف التقني سيعرض فور االنتهاء منه على 
اللجنة الوطنية لتصنيف املمتلكات الثقافية قبل 

عرضه على احلكومة.

�سيغة جديدة لتكوين اأ�ساتذة الطور البتدائي

�سيا�سة وطنية  جديدة للنهو�س بالثقافة 

عبد  السيد  عن  ردا   )4
القادر معزو عضو مجلس 
األمة،حول  إنشاء مدرسة 
بوالية  لألساتذة  عليا 

الشلف؟
العالي  التعليم  وزير  أكد 
الطاهر   العلمي  والبحث 
لتعليم  جديدة  مؤسسة  أي  إحداث  أن  حجار 
العالي مهما كان نوعها يقتضي يف املقام األول 
استفاء جملة من الشروط البيداغوجية والعلمية 
والهيكلية وشروط أخرى . وأن املدارس العليا 
لألساتذة التي جرى فتحها يف السنوات السابقة 
املستعمل  القطع  مت إحداثها بطلب صريح من 
يف  لتكوين  الوطنية  التربية  قطاع  يف  واملتمثل 

تخصصات ذات األولوية التي حددها القطاع.
آفاق  التربية  قطاع  احتياجات  أن  موضحا 
2030 والتي مت ضبطها من قبل قطاع التربية 
بينت أن االحتياجات تتركز يف الطور االبتدائي، 
العلمي  العلي والبحث  التعليم  لذلك فإن وزارة 
إطار  يف  الوطنية  التربية  وزارة  مع  وبالتشاور 
صيغة  إطالق  مت  املشتركة  القطاعية  اللجنة 
تقليص  اإلسهام يف  تكوينية جديدة من شأنها 
العجز املسجل، وتتمثل هذه الصيغة يف انتقاء 
سنتني  أنهوا  الذين  بني  من  املتفوقني  الطلبة 
تكوين  ومنحهم  باجلامعة  العالي  التكوين  من 
بيداغوجي وتعليمي متخصص ملدة سنة كاملة 

سيما  ال  التعليم  مهنة  ملزاولة  تأهيلهم  بغرض 
يف الطور االبتدائي، وسيتم الشروع يف جتسيد 
أولى  مرحلة  يف  الوزير  حسب  الصيغة  هذه 
بانتقاء مؤسستني جامعتني منوذجيتني ستكون 
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف من بينها قبل 

أن يتم تعميمها على باقي اجلامعات.
لألساتذة  العليا  املدارس  بخصوص  أما 
وزارة  مع  بالتشاور  التفكير  جاري  أنه  فأوضح 
الشهادات  تسمية  مراجعة  يف  الوطنية  التربية 
مطابقتها  بغرض  املدارس  هذه  متنحها  التي 

القانون  أقرها  التي  اجلامعية  شهادات  مع 
البحث  يجري  كما  العالي،  للتعليم  التوجيهي 
يف  املشتركة  القطاعية  اللجنة  إطار  يف  أيضا 
إرساء تنظيم بيداغوجي جديد تتحول مبوجبه 
متخصصة  تكوينية  أقطاب  إلى  املدارس  هذه 
التكوين  على  مهامها  تتركز  وطني  طابع  ذات 
التخصصات ذات الصلة بقطاع التربية الوطنية 
واملتمثلة أساسا يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والعلوم االجتماعية واللغات األجنبية.

السيد  سؤال  عن  ردا   )5
عبد القادر بن سالم، عضو 
سياسة  حول  األمة  مجلس 
توزيع الكتاب وإعادة إحياء 

املجالت الثقافية ؟
السيد  الثقافية  وزير  أوضح 
رؤية  أن  ميهوبي  عزالدين 
الشراكة   سياسة  وضع  يف  تتمثل  مستقبال  القطاع 
بناء  أجل  من  الثقافية،  احلياة  الفاعلني يف  كل  مع 
منظومة ثقافية وطنية فاعلة ومتفاعلة ومتكاملة من 
أجل ثقافة جزائرية حتقق اشعاع يف اخلارج وتلبي 

حاجيات الداخل وأن تلك السياسة تتمثل يف:
• إزالة فكرة أن الدولة هي التي تنتج الثقافة 
• القضاء على الريع السائد يف قطاع الثقافة

• تصحيح اإلختالالت من خالل حتفيز املهنيني 
احلقيقيني

• مراجعة للمهرجانات
• تشجيع اإلستثمار الثقايف 

• رد االعتبار اإلعالمي للثقافة اجلزائرية 
وزارة  تصدرها  التي  املجاالت  بخصوص  أما 
الثقافة ومجلة  الوزير ان مجلة  الثقافة، طمأن 
آمال  ستظهران بعد أيام قليلة . أما فيما يتعلق 

بإحتاد الكتاب فأكد أنه ال ميكن للوزارة التدخل 
يف تسير هيئة مستقلة متأسفا لوضعه، مؤكدا 
مساندة وزارة الثقافة من أجل بعثه يف احملافل 

العربية والدولية.

برج عمر اإدري�س وعني اأمنا�س واإليزي  �سمن حظرية الطا�سيلي ناجر

رفع بع�س حتفظات اجلزائر لن مي�س بالثوابت
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السيد  سؤال  عن  ردا   •
عضو  قطشة،  محمد 
مجلس األمة،  حول مشروع 
اجلزائر  احلديدية  السكة 

–بوغزول؟
السيد   النقل  وزير  أوضح 
بوجمعة  طلعي أن مشروع 
خطة السكة احلديدية اجلزائر – بوغزول يدخل 
يف إطار إجناز خط جديد خلط سكة قدمي، إذ 
النقل بالسكة عن استغالله كونه  وقفت شركة 
ال يستجيب ملعايير املعمول بها يف هذا املجال 
بسبب عديد املشاكل التقنية وعلى رأسها ضيق 
احلسن  بالسير  يسمح  ال  أصبح  الذي  املمر 

باخلصوص للقطارات احلديثة.
سكة  خط  إجناز  عملية  سجلت  فقد  وعليه 
 « يربط بني  جديد مكهرب مبواصفات حديثة 

بومدفع- اجللفة  مرورا باملدية«، حيث ينقسم 
املشروع إلى املقاطع التالية:

• املقطع األول )اجلزائر – البليدة( على مسافة 
اجلزائر  بني  ويربط  حاليا  مستغل  كلم   50

والشلف ووهران وبشار بصفة منتظمة.
• املقطع الثاني )الشلف – قصر البخاري( على 
مسافة 140 كلم وهو يف طور الدراسة  املرحلة 

األخيرة
بوقزول(   البخاري-  )قصر  الثالث  املقطع   •
على مسافة 40 كلم انطلقت األشغال به 2014 
ووصلت نسبة اإلجناز 6 باملائة، لكن مت جتميده 

يف إطار ترشيد النفقات.
• املقطع الرابع ) بوغزول – اجللفة( على مسافة 

140 كلم نسبة إجناز 45 باملائة 
األشغال  تقدم  تأخر  أسباب  الوزير  أرجع  وقد 

امللكية  بنزع  تتعلق  منها   عديدة  مشاكل  إلى 
وتواجد شبكات كهرباء والغاز واملياه الصاحلة 
هذه  بتخطي  تقوم  وزارته  أن  مؤكدا  للشرب، 

العقبات لتدارك التأخر.

السيد  سؤال  عن  ردا   •
الطّيب قنيبر، عضو مجلس 
األمة،  حول مشكل االزدحام 
الذي  املروري  واالختناق 
عني  مدينة  وسط   تعرفه 
الصفراء  بسبب عدم وجود 

ممر للسكة احلديدية ؟ 
أن  طلعي   بوجمعة  السيد  النقل   وزير  أوضح 
بشار  مشرية-  احلديدية  السكة  خط  سرعة 
 140 بـ  تقدر  الصفراء  عني  مدينة  يعبر  الذي 
تسمح  ال  السرعة  هذه  فإن  وعليه  ساعة،  كلم/ 
ضمانا  اخلط  هذا  طول  على  ممر  أي  بإجناز 
 3 للمادة  وتطبيقا  الالزمتنني،  والسالمة  لألمن 
الذي يحدد  املؤرخ يف 10 جوان 2000  من قرار 
شروط إنشاء املمرات وتصنيفها وجتهيزها وكذا 
بعد  على  ممر  وجود  موضحا  استغاللها،  كيفية 
50 متر من موقع املمر املطلوب إجنازه من طرف 
الوكالة الوطنية للدراسات واالستثمارات بالسكة 
الطريق  من  املركبات  لعبور  ضمانا  احلديدية 
الوطني رقم 6 نحو وسط املدينة عني الصفراء. 
يستجيب للمعايير السالمة واألمن الالزمتني، كما 
يوجد ممر علوي آخر على بعد 700 متر يربط 
الطريق الوطني رقم 6 بوسط الدينة من املدخل 
الثاني للمدينة جهة بشار، جاء ليدعم املمر العلوي 
املذكور آنفا لتفادي االكتظاظ الذي يعرفه وسط 

املدينة.

خط  على  املدينة  وسط  يف  ممر  إجناز  فإن  لذلك 
غير  ساعة،  140/كلم  سرعتها  تبلغ  حديدية  سكة 
التقنية  ملتطلبات  استجابته  عدم  بسبب  ممكن 

القانونية واألمنية.
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26 ماي 2016

ماي   26 اخلميس  يوم  األمة  مجلس  عقد 
عبد  السيد  برئاسة  علنية،  جلسة   ،2016
َصها  خَصّ املجلس،  رئيس  صالح،  بن  القادر 
لطرِح أسئلة شفوية، ومن َثَمّ االستماع إلى 

أجوبة عضوي احلكومة عليها.
عضوي  جانب  إلى  حضرها  اجللسة 
احلكومة املعنينينْ باألسئلة، السيد الطاهر 

خاوة، وزير العالقات مع البرملان.

• ردا عن سؤال 
السيد َحسني 
سعيدي، عضو 
األمة،   مجلس 
موقف  حول 
من  الوزارة 
اتفاقية  بنود 
على  القضاء 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة » 

سيباو« ؟
أكد وزير الشؤون الدينية واألوقاف 
السيد محمد عيسى أن احلكومة 
مكافحة  على  هوادة  دون  تعكف 
املرأة  ضد  العنف  مظاهر  كل 
احلماية  أجهزة  تعزيز  طريق  عن 
القانونية وآليات املرافقة، مضيفا 
أن التعديل الدستوري األخير شكل 
نقلة نوعية أخرى يف مجال ترقية 

حيث  من  سيما  ال  املرأة  مكانة 
الدولة  يف  املسؤوليات  تقلدها 
ويف  املنتخبة  املجالس  يف  ومتثيل 

شتى مجاالت احلياة.
موضحا أن أحكام اتفاقية القضاء 

ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
املرأة » سيباو« املتكونة من ديباجة 
والتي أعتمدت يف عام  و30 مادة 
العامة  اجلمعية  قبل  من   1997
بأنها  توصف  املتحدة،  لألمم 

املرأة، وكانت  وثيقة دولية حلقوق 
سنة  عليها  صادقت  قد  اجلزائر 
على  حتفظات  تقدمي  مع   ،1996
التي  تلك  خاصة  موادها  بعض 
الرجل  مع  واملساواة  املرأة  تخص 
والتحكيم  واجلنسية  والزواج 

الدولي.
أن  السياق  نفس  يف  مؤكدا 
قائمة،  مازالت  اجلزائر  حتفظات 
املؤهلة  الدولة  مؤسسات  وأن 
متمسكة  زالت  ال  بالتصديق 
الشريعة  ملوقف  املطابق  مبوقفها 

اإلسالمية.
منوها إلى أن موقف وزارة الشؤون 
موقف  هو  واألوقاف  الدينية 
يقتضيه  مبا  جميعا  احلكومة 
أن  كما  التضامن احلكومي،  مبدأ 

• ردا عن سؤال السيد عبد القادر شنيني، 
عضو مجلس األمة، الذي طرح نيابًة عنه 
مجلس  عضو  مـاني،  محمد  السيد  زميله 

األمة،  حول معالم صالة التراويح؟
الشؤون  وزير  عيسى،  محمد  السيد  أكد 
لها  التراويح  صالة  أن  واألوقاف  الدينية 
وأهمية  ودور  املجتمع  يف  عظيمة  مكانة 
بالغة، وأن اجلزائريون يسعون ألدائها تقربا 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  تعالى،وأن  هلل 
حتدد  التي  هي  الفقهاء  وأقوال  جميعا 
معالم صالة التراويح، وأن الوزارة تنأى بأن 
من  األطراف  بعض  اآلن  يتادوله  ما  متلي 
واجب التحديد فترة زمنية محددة لصالة 
لصالة  محددة  آليات  وحتديد  التراويح 
التراويح وإلزام اإلمام مبنهاج غير املنهاج 

الذي تعلمه عن مشايخه وأئمته.
موضحا أن صالة التراويح عبادة مرجعيتها 
عليه  النبي  وسنة  تعالى  اهلل  كتاب  هي 
مرافقة  تراعي  والدولة  والسالم،  الصالة 
معاني  يفهم  الذي  اإلمام  وتكوين  املسجد 
قول  ومعاني  التخفيف  ومعاني  التيسير 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم »سيروا على 
لتقدير  ذلك  كل  ويترك  ضعفائكم«،  قدر 
العلمية  املجالس  إلى  يرجع  الذي  اإلمام 
الوالئية التي أسندت إليها كل التوجيهات 
الشأن  أن  الوزير  أكد  بحيث  الالزمة، 
العلمية  املجالس  تسيره  الداخلي  الديني 
بالرجوع إلى كتاب اهلل تعالى وسنة النبي 

عليه الصالة والسالم.

التمييز �سد املراأة..

ال�سكة احلديدية: اجلزائر..بوغزول!!اأولوية التي�سري يف اأداء العبادة..

الزدحام املروري.. م�سكلة!؟

 2 املادة  وان  مسلم  اجلزائري  املجتمع 
من الدستور تقر ذلك، وأن اإلسالم يف 
التشريعية  ومبادئه  األخالقية  قيمته 
كبيرا  ضمانا  يعتبر  اإلنسانية  وأبعاده 

وحقيقا قويا للمرأة وحقوقها.
يف  النظر  إعادة  أن  األخير  يف  مؤكدا 
بعض مواد اتفاقيات الدولة حملاربة كل 
أشكال التمييز ضد املرأة مبا يتناسب 
مجال  يف  حققتها  التي  واملكتسبات 
يعني   ال  لكن  حقوقها،  وحماية  ترقية 
فهم ذلك الرجوع عن املوقف ما دام أنه 
هو  وإمنا  اإلسالمية  الشريعة  يراعي 
والراهن  يتناسب  مبا  ألفكارنا  حتيني 
املعيشي حتى نظمن تعزيزات إضافية 

حلقوق املرأة.
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يوم  األّمة  مجلس  عقد 
 ،2016 جوان   9 اخلميس 
برئاسة  علنية،  جلسة 
السيد عبد القادر بن صالح، 
خّصصها  املجلس؛  رئيس 
األسئلة  من  عدٍد  لطرح 
الشفوية من قبل أعضاء يف 
أجوبة  وسماع  األّمة  مجلس 
املعنيني  احلكومة  أعضاء 

عليها.

الطّيب  السيد  سؤال  عن  ردا   )1
حول  األمة،  مجلس  عضو  قنيبر، 
والية  إلى  الصفراء  عني  ترقية 

منتدبة؟
الداخلية واجلماعات  أوضح وزير 
احمللية السيد نورالدين بدوي، أن 
إعتمدتها  التي  املنتهجة  السياسة 
التنظيم  معاجلة   يف  احلكومة 
ثالثة  على  ترتكز  للبالد  اإلقليمي 
وقد متت  األولى  املرحلة  مراحل، 
موزعة  منتدبة  واليات   10 بإنشاء 
والتي  جنوبية  واليات   8 على 
جميع  توفير  على  الدولة  عملت 

لها  والبشرية  املادية  الشروط 
مرضية  بصفة  حاليا  تسير  وهي 
لترقيتها  الالزم  بالدعم  وحتظى 

التدريجي.
هناك  فليس  الثانية  املرحلة  أما 
أي نية من طرف احلكومة للعدول 
املشروع، حيث  استكمال هذا  عن 
صدرت تعليمات من طرف الوزير 
املرحلة  جتسيد  أجل  من  األول 
الثانية يف أجلها احملدد أي خالل 
واليات  وستشمل  اجلارية  السنة 
إلى  اإلشارة  مع  العليا  الهضاب 
اخلاصة  التحضيرية  األعمال  أن 

عن  ردا    )3
السيد  سؤال 
الطّيب  محّمد 
العسكري، 
مجلس  عضو 
حول  األمة، 

املمهالت ؟
واجلماعات  الداخلية  وزير  أكد   
بدوي،  نورالدين  السيد  احمللية 
والعشوائي  املفرط  االستعمال  أن 
محل  هي  الطرق  عبر  ملمهالت 
من  جادة  ومتابعة  النظر  إعادة 
قبل املصالح املختصة على مستوى 
وأن  خاصة  احمللية،  اجلماعات 
املمهالت  هذه  تصميم  كيفية 
للمواصفات  تتطابق  ال  وإجنازها 
ترتب  ما  عليها،  املتعارف  التقنية 
سالمة  على  سلبية  نتائج  عنها 
عن  ناهيك  الطريق  مستعملي 
باملركبات  تلحق  التي  األضرار 
الذي  الهدف  خالف  الذي  األمر 

وضعت من أجله.
الداخلية  وزارة  أن  إلى  منوها 
مبعية  بادرت  احمللية  واجلماعات 

بإصدار  العمومية  األشغال  وزارة 
 ،2016 فيفري   27 بتاريخ  تعليمة 
بالتنظيمات  التذكير  إلى  تهدف 
ومن  جهة  من  املفعول  السارية 
بالسرعة  اتخاذ  أخرى  جهة 
املطلوبة اإلجراءات الرامية لتأهيل 
املمهالت غير املطابقة للمواصفات 

التقنية املطلوبة عبر:
• القضاء التدرجي على كل املمهالت 

املنجزة بدون ترخيص
• وضع الشارات العمودية واألفقية 

للتنبيه على وجود هذه املمهالت
• إشراك املصالح التقنية لألشغال 

العمومية إلجناز هذه املمهالت
الطرق  املمهالت على  منع وضع   •

ذات الكثافة املرورية 
للعقوبات  الصارم  التطبيق   •
املنصوص عليها ضد كل من يقدم 
على إجناز املمهالت دون ترخيص 

من قبل اللجنة التقنية الوالئية.
مؤكدا يف األخير أن هذه اإلجراءات 
ستكون محل متابعة من قبل املصالح 
املعنية مع احلرص على توفير كافة 
لوضعها  والبشرية  املادية  الوسائل 

حيز التنفيذ.

4( ردا عن سؤال السيد بلقاسم 
األمة،حول  قارة، عضو مجلس 
من  للحد  املتخذة  اإلجراءات 
الصناعية  املنطقة  مخلفات 
واد  يف  تصب  التي  للبرواقية 
حمام الصاحلني لوالية املدية؟

املائية  املوارد  وزير  أوضح 
واد  أن  نوري،  الوهاب  عبد  السيد  سابقا  والبيئة 
قد  البرواقية  مدينة  شرق  الواقع  الصاحلني  حمام 
تضرر كثيرا بفعل مصبات املياه املنزلية والصناعية 
الوزارة  سجلت  الوضع  هذا  ولتدارك  العشوائية، 
برنامجا مكثفا للقضاء على هذه املصبات العشوائية 
املياه  ملعاجلة  محطة  مشروع  وتسجيل  جهة  من 
املستعملة من جهة أخرى وذلك كحل نهائي وجذري 

لهذه اإلشكاليات.
أنها  الوزير  أوضح  بالبرواقية  الصناعية  فاملنطقة 
تضم 5 مؤسسات )مؤسسة كهرباء، مؤسسة بوفال، 
الدواجن،  لتربية  الوطني  الديوان  نفطال،  مؤسسة 
كل  وأن  نفطال(  ملؤسسة  تابع  للمحروقات  خزان 
هذه املؤسسات كانت محل معاينة ميدانية قامت بها 

اللجنة الوطنية ملراقبة املؤسسات املصنفة بناءا على 
برنامج مسطر، وبعد املعاينة تبني أنها ال تخلف أي 
نفايات سائلة تصب مباشرة يف الواد وبالتالي ليس 
هناك أي خطر مصدره تلك املؤسسات من شأنه أن 

يهدد سالمة البيئة املجاورة للمنطقة الصناعية.
مضيفا أن مدينة البرواقية قد استفادت من العديد 
من املشاريع تهدف إلى تهيئة الوديان والقضاء على 
األمراض املتنقلة وكدا حماية املدينة من الفيضانات 
بـ26 عملية بقيمة فاقت 30 مليار سنتيم، ويف املخطط 
إجناز محطة  تسجيل  )2015-2010( مت  اخلماسي 
لتصفية املياه املستعملة ملدينة البرواقية بغالف مالي 

قدر بـ 200 مليار سنتيم  لكن مت جتميده .
املائية  املوارد  وزارة  مصالح  أن  األخير  يف  مؤكدا 
لغرض  القنوات  وإجناز  القيام  على  تسهر  والبيئية 
وذلك  واحتوائها  املنزلية  املصبات  بهذه  التكفل 
بالتنسيق مع كل اجلهات واملؤسسات واإلدارات املعية 

تفاديا لكل تلوث وحفاظا على الصحة العمومية . 

عن  ردا   )2
السيد  سؤال 
محمد 
عرباوي، 
مجلس  عضو 
حول  األمة،  
اإلجراءات 
للحد  املتخذة 

من حوادث املرور ؟
أوضح وزير الداخلية واجلماعات 
بدوي،  الدين  نور  السيد  احمللية 
أنه بالنظر إلى اخلسائر البشرية 
الفادحة التي وصل عدد ضحاياها 
سنويا  قتيل   4000 من  أكثر 
اجلرحى  من  اآلالف  وعشرات 
الكبيرة  امالية  اآلثار  عن  ناهيك 
لهذه  نتيجة  الدولة  تتحملها  التي 
احلوادث والتي قاربت 100 مليار 
الوضعية  هذه  وملواجهة  دينار. 
اتخذت السلطات العمومية أحكام 

قانون  مراجعة  إطار  يف  جديدة 
املرور قم 14-01 املؤرخ يف 19أوت 
2001 واملتعلق بتنظيم حركة السير 
الطرق  عبر  وأمنها  وسالمتها 
والتي جنم عنها إدراج إصالحات 
العقوبات  منظومة  يف  شاملة 
منوها  املرور،  بقانون  اخلاصة 
إلى أن هذا املشروع  مت اعتماده 
مؤخرا من طرف مجلس احلكومة 
الغرامات  قيمة  رفع  من  مكن  قد 
للمخالفات  بالنسبة  اجلزافية 
املتسببة يف وقوع احلوادث خاصة 
تلك  املصنفة يف الدرجة الرابعة، 
حيث حدد املبلـــــغ ما بني 5 أالف 

و7 أالف دينار جزائري.
وباملوازاة مع ذلك مت إعتماد أجراء 
الرخصة  نظام  يف  متثل  جديد 
من  سيسمح  والذي  بالتنقيط 
البشري  التدخل  بتقليص  جهة 
بدرجة كبيرة جدا يف مسار معاينة 

مخالفات وردعها ومن جهة أخرى 
التساهل  أشكال  لكل  حد  بوضع 
هده  مرتكبي  مع  التعامل  يف 

اخلالفات.
مضيفا أنه البد من حتسني نوعية 
نوعية  وفرض  الطرقات  شبكة 
خاصة من التجهيزات السالمة يف 
املركبات املستوردة وتعميم املراقبة 
التقنية اإلجبارية للسيارات، وكذا 
بأجهزة  األمن  مصالح  تزويد 

متطورة.
مراجعة  الوزير  حسب  مت  كما 
ومراقبة  عمل  تنظيم  لشروط 
أجل إضفاء  السياقة من  مدارس 
املترشحني  لتكوين  نوعي  حتسني 
مت  كما  السياقة،  رخصة  لنيل 
للوقاية  الوطني  املركز  إنشاء 
كلف  الذي  الطرقات  عبر  واألمن 
مجال  حكومية يف  بوضع سياسة 

السالمة املرورية.

اخلبرة  من  االستفادة  وعن 
األجنبية فقد أكد الوزير أنه متت 
بصفة  دول  عدة  جتارب  دراسة 
شاملة واعتماد أفضلها وإدراجها 
ضمن األحكام التشريعية اجلديدة 
والسالمة  السير  ملجال  املسيرة 

ع�سوائية املمهالت.. ونتائجها العك�سية!؟

ل خطر من املنطقة ال�سناعية بالربواقية!؟

عني ال�سفراء.. هل �ستكون ولية منتدبة!؟

حوادث املرور..املاأ�ساة املتوا�سلة!؟

عبر الطرقات. ومتت االستفادة من 
املرورية  السالمة  مؤسسات  خبرة 
طريق  عن  واسبانيا..،  لفرنسا 
تعاون  واتفاقيات  توأمة  مشروع 
مؤسساتنا  بتفعيل  سيسمح  مما 

ملواجهة الالأمن املروري.

تقدما  تعرف  اجلديد  بالتنظيم 
أوانه  نتائجه يف  ملحوظا وستعرض 
وعلى  للدراسة  يف مجلس احلكومة 

مجلس الوزراء للبث فيه.
اخلاصة  املصالح  كلفت  وقد 
هذه  مع  تتجاوب  اقتراحات  بتقدمي 
التطلعات، قدر األخذ بعني االعتبار 
منطقة  لكل  التنموية  املقومات 
ملركزها  اقتصادية  تنمية  لتحقيق 
وللبلديات والدوائر التابعة لها حتى 
مع  سهولة  وبكل  بسرعة  تندمج 

املسار التنموي للبالد.
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السيد  سؤال  عن  ردا   )7
عضو  جغدالي،  مصطفى 
ربط  حول  األمة،  مجلس 
السيار  بالطريق  مسيلة 

شرق غرب؟
أوضح السيد وزير األشغال 
العمومية سابقا السيد عبد 
دراسة  بإطالق  قامت  الوزارة  أن  والي،  القادر 
تتعلق بإجناز 24 طريق سيار يربط عدة مناطق 
السيار شرق-غرب، والتي  بالطريق  البالد  من 

ستساهم يف حتريك عجلة النمو االقتصادي .
لها  األخرى  هي  املسيلة  والية  أن  مضيفا 
مخطط يف هذا الشأن من مشاريع الربط على 
غرار واليات أخرى وذلك ببرمجة طريق سيار 
يربط هذه الوالية بالطريق السيار شرق-غرب 
بالطريق  مرورا  بوسعادة  منطقة  من  انطالقا 
بوعريريج  برج   – مليانة  خميس  بني  الرابط 

مبسافة تقدر 800كلم.
قيد  يف  هي  املشروع  بهذا  الدراسة  أن  مؤكدا 
اإلنتهاء  يتم  أن  باملائة على  وبلغت 50  اإلجناز 
اجلارية،  السنة  من  الرابع  الثالثي  منها خالل 
ولهذا سيكون ملسيلة رابطني 2 بالطريق السيار 

شرق غرب.
قد  الوزير  فأوضح  النفقني  يخص  فيما  أما 
اخلماسيني  البرنامجني  إطار  يف  سجال 
)2005-2010(  و)2010-2014( إجناز انفاق 
على  القضاء  قصد  املسيلة  والية  عبر  أرضية 
احملورية  الطرق  مستوى  على  السوداء  النقاط 
برنامج  إطار  يف  سجلت  حيث  األساسية، 
عمليتني   2014 لسنة  العليا  الهضاب  صندوق 

التخفيف  قصد  أرضيني  نفقني  إلجناز  اثنتني 
من االزدحام املروري بالوالية :

مبنطقة  مسيلة  مستوى  عل  يكون  نفق   -  1
إلشبيلية الطريق الوطني رقم 60 

مقابل  بوسعادة  مدين  مستوى  على  نفق   -  2
للجامعة.

السيد  سؤال  عن  ردا   )5
عضو  جابري،  غازي 
مجلس األمة، حول مشروع 
إجناز سد الزقاق ببشار ؟

املائية  املوارد  وزير  أوضح 
والبيئة سابقا السيد عبد 
بطلب  أنه  نوري  الوهاب 
يوم  للوزير  زيارة  خالل  احمللية  السلطات  من 

19 ماي 2014 مت إيفاد  جلنة تقنية متخصصة 
خالل نفس الفترة للتحقيق ميدانيا يف موقع سد 
سد  عن  كلم   50 يبعد  الذي  غير  واد  »الزقاق 
جرفة التربة، وقد أثبتت الدراسات األولية التي 
قامت بها اللجنة الفنية ميدانيا، أن املوقع احلالي 
ملشروع السد يعرف عوائق متعددة، ومبحدودية 
إجراء  يستدعي  مما  املرتقبة،  تخزينه  سعته 
دراسات أخرى معمقة أكثر إلثبات جدوى السد 
من عدمه، مشيرا أن نسبة املياه لسد زقاق جد 

منخفض ال يتجاوز 1 مليون و8 ألف متر مكعب 
للموقع،  اجليولوجية  التكوينات  إلى  باإلضافة 

وكذا نوعية املياه املاحلة للواد.
دقيقة  تقنية  دراسة  إجراء  سيتم  أنه  مؤكدا 
أخرى قبل اتخاذ أي إجراء بشأنه، وسيتم اتخاذ 
هذه  ستكشفه  ما  حسب  املناسبة  القرارات 

الدراسة.

السيد  سؤال  عن  ردا   )6
سعداني،  السعيد  محّمد 
حول  األمة،  مجلس  عضو 
الطريق  إزدواجية  مشروع 
مدينة  بني  الرابط   48

الوادي ووالية بسكرة؟
أوضح السيد وزير األشغال 
أن  والي،  القادر  عبد  السيد  سابقا  العمومية 
بـ  طوله  يقدر  الذي   48 رقم  الوطني  الطريق 
وإستراتيجي   اقتصادي  بعد  ذو  وهو  كلم   145
الهام،  والتنموي  االقتصادي  دوره  إلى  بالنظر 
بـ  يقدر  ما  منه  إزدواجية   القطاع  حقق  فقد 

19 كلم من وبالنسبة املتبقية املقدرة بـ 126 كلم 
والواقعة بني بلديتي سطيل وقمار بوالية الوادي، 
مبجموعة  العمومية  األشغال  قطاع  قام  فقد  
هذه  إستالم  ومت  بخصوصها  الدراسات  من 
يخص  فيما  أما   ،2014 سنة  الدراسات خالل 
القيام بأشغال االزدواجية لهذا الشطر فقد مت 
إعادة اقتراحه للتسجيل يف قانون املالية لسنة 

.2017
أما فيما يخص ازدواجية الطريق الوطني رقم 
يربط  هام  إستراتيجي  طريق  يعد  والذي   )3(
على  واملمتد  البالد  وشرق  باجلنوب  شمال 
مسافة 127 كلم على مستوى والية الوادي فإن 

08 كلم منه يف حالة جيدة و25.5 متوسطة وأن 
احلالة الردئية تقدر 3.5 كلم وهي الواقعة بني 

»املغير« واجلمعة«.
العمومية  األشغال  قطاع  أن  األخير  يف  مؤكدا 
الوطني  الطريق  لفائدة  عديدة  بإجنازات  يقوم 
بـ 40 كلم منه  رقم 3 فقد مت تدعيم ما يقدر 
 2014 سنة  خالل  الوادي  والية  مستوى  على 
وحاليا يقوم القطاع على تدعيم حوالي 25 كلم 
فالدراسة  ازدواجيته  نفسها.وعن  الوالية  من 
 ،2015 نوفمبر  يف  استالمها  ومت  انتهت 
وسيباشر القطاع أشغال االزدواجية متى كانت 

الوفرة املالية.

ربط م�سيلة بالطريق ال�سيار �سرق/غربعوائق اإجناز �سد الزقاق بب�سار..

الدرا�سات ل�ستكمال م�سروع الطريق 48 الوادي/ب�سكرة..

لالإ�سارة فاإن هذه الدورة )دورة الربيع 
 23 اخلمي�س  بتاريخ   �سهدت   )2016

جوان 2016، اآخر جل�سة، برئا�سة 
ال�سيد يو�سف بوتخيل، نائب رئي�س 

�سها لطرح الأ�سئلة  املجل�س؛ خ�سّ
ال�سفوية تقّدم بها عدد من اأع�ساء 

جمل�س الأّمة اإلى اأع�ساء يف احلكومة؛ 
وكانت هذه الأ�سئلة ال�سفوية على النحو 

التايل:

1( سؤال شفوي للسيد عبد املجيد 
بوزريبة، إلى السيد وزير السكن 

والعمران واملدينة.
2( سؤال شفوي للسيدة رفيقة 

قصري ، نيابة عن زميلها السيد 
عبد القادر بن سالم، إلى السيد وزير 

السكن والعمران واملدينة.
3( سؤال شفوي للسيد محمد الطيب 
العسكري، إلى السيدة وزيرة التضامن 

الوطني واألسرة وقضايا املرأة.
4( سؤال شفوي للسيد حسني 

سعيدي، إلى السيدة وزيرة التضامن 
الوطني واألسرة وقضايا املرأة.

5( سؤال شفوي للسيد نور الدين 
باألطرش، عإلى السيد وزير الصحة 

والسكان وإصالح املستشفيات.
6( سؤال شفوي للسيد عبد احلليم 

لطرش، إلى السيد وزير الصحة 
والسكان وإصالح املستشفيات.

7( سؤال شفوي للسيد مصطفى 
جغدالي، إلى السيد وزير الصحة 

والسكان وإصالح املستشفيات.
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ا�ستقبالت رئي�س املجل�س

 استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح، رئيس مجـلس األمـة، يـوم االحد 
والكاتب  االسبق  االردني  االعالم  وزير  املجلس،  مبقر   ،2016 ماي   15
واإلعالمي السيد سمير مطاوع، الذي كان مرفوقا بسعادة سفير اململكة 

االردنية الهاشمية، السيد احمد جرادات.
خالل هذا اللقاء، اثنى السيد سمير مطاوع على الثورة اجلزائرية، التي 
ارتبط مساره املهني بها، واصفا اياها بأسطورة احلرية يف القرن العشرين 
ومبديا اعجابه  بالطريقة التي حافظ بها اجلزائريون على شعلة احلرية 
وهو ما ملسه يف مستوى الرقي والتطور الذي عرفته اجلزائر مقارنة بأول 

عهده بها سنتي 1962 و1963.
بالعالقات  صالح  بن  القادر  عبد  االمة  مجلس  رئيس  نوه  جهته،  من 
التاريخية بني اجلزائر واألردن،  مبرزا الدعم الذي لقيته ثورة التحرير 
انداك من االردن شعبا وحكومة. السيد عبد القادر بن صالح اكد على 
توثيق هده املواقف لكي تدرس ألجيال املستقبل،مذكرا بالدور الذي لعبته 

ثورة التحرير يف دعم حركات التحرر، بصفتها رائدة الكفاح ضد االستعمار 
وهو الدور الريادي الذي لعبته وتلعبه من اجل القضاء على االرهاب.

واستقـبل يـوم األحد 22 ماي 2016، مبقر املجلس، وفد عن املكتب التنفيذي 
للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، برئاسة السيد موسى 

سليمان ثاني البريزات.
العربية  تلعبه اجلزائر، يف دعم الشبكة  الدور الذي ميكن أن  تناول  اللقاء 

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، على مستوى احملافل الدولية. 
يف هذا السياق، ذّكر السيد البريزات بأن ميالد الشبكة كان باجلزائر سنة 
2008، ُمذّكرا بأن اجلزائر كانت وراء اعتماد املنظمات الدولية للعديد من 
املبادئ، وأولها مبدأ حق الشعوب يف تقرير املصير الذي كّرسته ثورة أول 

نوفمبر مضيًفا بأن بالدنا لها إجنازات رائدة يف مجال حقوق اإلنسان.
القادر بن صالح، جتربة اجلزائر يف مجال  السيد عبد  من جهته، عرض 
حقوق اإلنسان، مبرًزا ما قامت به بالدنا من اجل صيانة حقوق اإلنسان، 
كورقة  احلقوق  هذه  فيه  تستعمل  كانت  وقت  يف  احلياة،  يف  احلق  وأولها 
ضغط سياسية على احلكومات. كما ذّكر رئيس مجلس األمة، بأن الدستور 

اجلديد وّسع دائرة حقوق اإلنسان لتشمل حقوقا جديدة منها احلق يف البيئة، 
واعتماد مبدأ املناصفة بني اجلنسني، انطالقا من االلتزامات الدولية، كون 

اجلزائر طرف يف كل االتفاقيات الدولية التي تعنى بهذا املجال.

واستقـبل يـوم اإلثنني 23 ماي 2016، مبقر املجلس، اللوردريشارد ريسبي، 
املبعوث اخلاص للوزير األول البريطاني للتعاون االقتصادي مع اجلزائر.

وقد تناول اللقاء، الذي مت بحضور سعادة سفير بريطانيا باجلزائر، السيد 
أندرو نوبل، العالقات الثنائية بني البلدين، وسبل الرقي بها إلى مستويات 
احلالية  الديناميكية  والبلدين، يف خضم  الشعبني  ملصالح  أفضل خدمة 
اللورد  أشار  الشأن،  البريطاني يف هذا  التقارب اجلزائري  يعرفها  التي 
اجلمهورية،  رئيس  بها  قام  التي  الناجحة  الزيارة  بأن  ريسبي   ريشارد 
السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى اململكة املتحدة، سنة 2006، شّكلت نقطة 
حتول يف التعاون بني البلدين، مبرزا األهمية الكبرى التي يوليها رئيس 

الوزراء دافيد كامرون، لتعزيز هذا التعاون وتدعيمه.
لرجال  الثاني  املنتدى  حققه  الذي  بالنجاح  نّوه  ريسبي،  ريشارد  اللورد 
قوية  دفعة  الذي سيعطي  النجاح  هذا  البريطاني،   – اجلزائري  األعمال 
تصبح  بأن  بالده  مبدًيا طموح  واالقتصادية،  التجارية  للعالقات  ونوعية 
الشريك االقتصادي األول للجزائر، من حيث املبادالت التجارية، عوض 

املركز السادس الذي حتتله حاليا.
كما نّوه املبعوث اخلاص للوزير األول البريطاني، بالسياسة املنتهجة من 
قبل احلكومة اجلزائرية من أجل مواجهة األزمة املنجّرة عن تراجع أسعار 
تلعبه من أجل استتباب االستقرار واألمن يف  الذي  احملروقات، وبالدور 
املنطقة، معرًبا عن إعجابه بقدرة اجلزائر على احلفاظ على استقرارها 

يف ظل األوضاع احمليطة بها.
من جهته، أثنى السيد عبد القادر بن صالح، على املستوى التي تعرفها 
العالقات بني اجلزائر وبريطانيا، مؤكًدا على الدور الذي ميكن أن يلعبه 

مرافقة  طريق  عن  االمتياز،  درجة  إلى  بها  الرقي  يف  البلدين  برملانيي 
اجلهود املبذولة من طرف القيادات السياسية.

رئيس مجلس األمة، عّبر عن ارتياحه للموقف البريطاني الرافض لدفع 
يف  اجلزائر  عنه  تدافع  الذي  املبدأ  وهو  اإلرهابية،  للمجموعات  الفدية 

املنابر الدولية.
على الصعيد الدولي، أكد الطرفان على حق الشعب الصحراوي يف تقرير 

مصيره، وعلى ضرورة احترام الشرعية الدولية يف هذا اخلصوص.

ا�ستقبالت ا�ستقبالت

الوزير االردني االسبق سمير مطاوع

المبعوث الخاص للوزير األول البريطاني للتعاون 
االقتصادي مع الجزائر

العربية  للشبكة  التنفيذي  المكتب  وفد عن 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

واستقـبل يـوم الثالثاء 25 ماي 2016، مبقر املجلس، السيد محمد العرابي، 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس النواب املصري.

العربية  مصر  جمهورية  سفير  سعادة  بحضور  مّت  الذي  اللقاء  هذا  سمح 
بني  الثنائية  العالقات  باستعراض  عيش،  أبو  علي  عمر  السيد  باجلزائر، 
البلدين، التي بلغت درجة اجلودة، وأبلغ دليل على هذه الوضعية، هي درجة 

التنسيق وتقارب الرؤى حول مختلف القضايا ذات االهتمام املشترك.
يف هذا اإلطار، أوضح السيد عبد القادر بن صالح أن العالقات اجلزائرية 
نفس  يواجهان  الشقيقني  البلدين  أن  مبرًزا  مستمر  تطور  يف  املصرية 
تلك  وحتى  لكليهما،  اجلغرافية  احلدود  تتعدى  التي  اخلطيرة،  التحديات 
اخلاصة باملنطقة العربية ككّل، مذّكًرا يف ذات السياق بالعالقات التاريخية 
التي تربط البلدين، والتي ال ميكن أن تتأثر بأحداث ظرفية أو جانبية، وهو 
نفس املسار الذي تعرفه العالقات بني البرملانني اجلزائري واملصري، أضاف 
رئيس مجلس األمة، مبدًيا أمله أن يكّونا قوة واحدة تعّبر بصوت واحد عن 

املواقف جتاه القضايا التي تواجهنا.
من جهته، أعرب السيد محمد العرابي عن سعادته بأول زيارة لبالدنا، التي 
سمحت له بالوقوف على مدى عمق العالقات بني البلدين والشعبني. رئيس 

جلنة العالقات اخلارجية مبجلس النواب املصري، ذّكر بأن االمدادات من 
الغاز والبترول التي تلقتها مصر من اجلزائر، سمحت لبالده من الصمود 

اقتصادياً.
يف األخير، إتفق الطرفان على ضرورة تكثيف التعاون البرملاني، عن طريق 
تبادل الوفود، وتنظيم ندوات ولقاءات تسمح بالتعريف مبدى جتّذر العالقات 

اجلزائرية املصرية.

رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب المصري
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املجلس،  مبقر   ،2016 ماي   26 اخلميس  يـوم  واستقـبل 
ولد  اسلكو  السيد  املوريتاني،  للرئيس  اخلاص  املبعوث 
احمد إزيد بيه، وزير الشؤون اخلارجية والتعاون للجمهورية 
اإلسالمية املوريتانية، الذي سلّمه رسالًة الدعوة، إلى رئيس 
اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من نظيره  الرئيس 
السابعة  العربية  الفمة  حلضور  العزيز،  عبد  ولد  محمد 
بالعاصمة  القادم  جويلية  شهر  انعقادها  املزمع  والعشرين 

املوريتانية نواقشوط
بني  التعاون  آفاق  اللقاء،  هذا  خالل  الطرفان،  تناول  وقد 
تعكس  أفضل  مستويات  إلى  به  الرقي  وكيفية  البلدين، 

التاريخ املشترك.
كما استعرض السيد عبد القادر بن صالح ووزير اخلارجية 
املوريتاني، املسائل والقضايا ذات االهتمام املشترك، خاصة 

الوضع يف دول املغرب العربي، ومنطقة الساحل.
يف هذا السياق ثّمن السيد اسلكو ولد احمد إزيد بيه الدور 
يف  واألمن  االستقرار  إعادة  أجل  من  اجلزائر  لعبته  الذي 
مالي، واملجهودات التي تبذلها من أجل جمع شمل الفرقاء 

يف ليبيا.
كما مت التطّرق إلى القمة العربية املقبلة، وأهميتها بالنظر 
إلى الراهن العربي والتحديات التي تواجه املنطقة العربية.

واستقـبل يـوم اخلميس 02 جوان 2016، مبقر املجلس، 
الفرنسية  الوطنية  اجلمعية  رئيس  بارتلون،  كلود  السيد 

والوفد املرافق له.
برنارد إمييي، سفير فرنسا  السيد  الذي حضره  اللقاء، 
باجلزائر، سمح بالتطرق إلى مستقبل العالقات اجلزائرية 

الفرنسية، على ضوء التطورات واألحداث األخيرة.
بأن  األمة  مجلس  رئيس  صّرح  اخلصوص،  هذا  يف 
أبعاًدا  التي اخذت  النقاط،  لتوضيح بعض  اللقاء فرصة 
وتفسيرات توحي بأن العالقات بني اجلزائر وفرنسا يف 
أصعب مراحلها، مضيًفا، بأن الواقع واملنحى الذي تأخذه 
واللقاءات  املبرمة،  االتفاقيات  على ضوء  العالقات  هذه 

املتعددة بني مسؤولي البلدين، تبنّي عكس ذلك.
السيد عبد القادر بن صالح، أبرز يف ذات الّسياق، الدور 
الذي ميكن أن يقوم به برملانيي البلدين يف تشجيع تكثيف 
التعاون وتنويعه خدمة للمصالح املتبادلة، وكذلك   الرفع 
مكافحة  مجال  يف  خاصة  األمني،  التنسيق  مستوى  من 
اإلرهاب، »ألن، كما أوضح  السيد عبد القادر بن صالح، 
واستقرار  بأمن  مرتبط  وأوروبا  املتوسط  شمال  أمن 
التي بذلت مجهوذات كبيرة،  جنوبه«. مبرًزا أن اجلزائر 

من أجل حتقيق األمن، تسعى لتحقيقه يف دول اجلوار »خاصة يف الصحراء 
الغربية، إنطالقاً من القرارات األممية«.

من جهته، أّكد السيد بارتلون، أن البلدان اجلزائر وفرنسا تربطهما عالقات 
تريد  أطراف  من  ظرفية  وتصريحات  بأحداث  تتأثر  أن  ميكن  ال  تاريخية 

استغالل هذه العالقات ألغراض شعبوية.
فيما يتعلق، مبكافحة اإلرهاب، نّوه رئيس اجلمعية الوطنية الفرنسية بتوافق 
الرؤى بني البلدين يف هذا املجال، موضحاً أن عودة االستقرار واألمن لن يتأتى 
إال بحّل القضية الفلسطينية وكذا القضية الصحراوية على أساس املقررات 

الدولية.

استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح، رئيس مجـلس األمـة، يـوم اخلميس 16 
جوان 2016، مبقر املجلس، سفير جمهورية التشيك باجلزائر السيد مارتني 
فارفا، الذي أدى له زيارة مجاملة .. وشكلت هذه الزيارة فرصة مت خاللها 
التطرق للعالقات الثنائية التاريخية وتأكيد إرادة البلدين باجتاه تطوير التعاون 
خاصة يف املجال االقتصادي ويف هذا السياق أعرب السفير التشيكي عن أمله 
يف أن تُفضي أشغال اللجنة املشتركة بني البلدين املزمع انعقادها أواخر هذه 
السنة أو بداية السنة القادمة إلى وضع أسس ومعالم تعاون مثمر يف شتى 
بأن اجلزائر  التذكير  .. من جهته رئيس مجلس األمة حرص على  املجاالت 
وجمهورية  املشتركة  املصالح  مبدأ  وفق  شركائها  كل  مع  العمل  إلى  تسعى 
التشيك تعتبر شريكاً ميكن أن تتوسع معها آفاق التعاون باستغالل كل الفرص 

واإلمكانيات املتاحة لذلك.

واستقبل السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس األمة يوم األربعاء  20 
جويلية 2016، السيد   يو ذي هياب VU  THE  HIEP  ، سفير جمهورية فيتنام 
باجلزائر الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببالدنا.. وبهذه املناسبة 
تطرق الطرفان إلى العالقات التاريخية التي كانت باستمرار منطلقا محفزا 
على تطوير التعاون.. وترسيخ أواصر الصداقة بني البلدين والشعبني.. وهو 
ما أبرزه السفير الفيتنامي خالل استعراضه جلوانب من التعاون االقتصادي 

والثقايف، مثمنا التجاوب والدعم الذي لقيه يف اجلزائر على كل املستويات.
من جهته أثنى رئيس مجلس األمة على اجلهود املبذولة للرقي بالتعاون إلى 
املستوى الذي يترجم عمق العالقات .. ويعكس قدرات البلدين ، مشيرا إلى 
ما  بلوغ  أجل  من  اليوم  يحول  ال  و  املاضي  يحل يف  لم  اجلغرايف  العامل  أن 
يطمح إليه املسؤولون يف البلدين خللق فرص التقارب والتعاون لصالح الشعبني 

الصديقني.

المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني

رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

جمال ولد عباس يستقبل وفدا عن مجلس الشيوخ الفرنسي

استقباالت نواب الرئيس

السفراء

رئيس  نائب  عباس،  ولد  جمال  السيد  استقبل 
بإقامة  18 جوان 2016،  السبت  يوم  األمة،  مجلس 
امليثاق، وفداً عن مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة 

السيدة كورين فرات.
وضع  اللقاء  هذا  خالل  الطرفان  استعرض  وقد 
أو  اجلزائرية  خاصة  فرنسا،  يف  املسلمة  اجلالية 

ذات األصول اجلزائرية منها، وكذا إسهام اجلزائر 
يتعلق  فيما  خاصة  فرنسا،  يف  املساجد  تسيير  يف 
يف  فرنسا  إلى  إرسالهم  يتم  الذين  األئمة  بتكوين 

إطار بعثات تنظمها االتفاقيات بني البلدين.
لعبته  الذي  بالدور  ذّكر  أن  وبعد  اإلطار،  هذا  يف 
اجلزائر يف تأسيس أول مسجد يف فرنسا منذ قرن 

تقريبا، أوضح السيد جمال ولد عباس أن اجلزائر 
التسامح  على  املبني  الوسطي،  االسالم  إلى  تدعو 
والتعايش وقبول اآلخر مبرزاً أن الدستور والقوانني، 
املعتقد  حرية  إلى  باالضافة  املبادئ،  هذه  تكّرس 

وحرية العقيدة.
أما فيما يخص األئمة، الذين يتم إرسالهم لتأطير 
األمة  نائب رئيس مجلس  أكد  املساجد يف فرنسا، 
أن اجلزائر حترص على ان يكون هؤالء ذوي تكوين 
إضافة  ويتلقون  اللغات،  متقني  من  عالي،  جامعي 

إلى ذلك تكويناً يف معاهد متخصصة.
أن  فرات  كورين  السيدة   أوضحت  جانبها،  من 
والتحاليل  اآلراء  تبادل  هو  املهمة  من هذه  الغرض 
من أجل توضيح الرؤيا فيما يتعلق مبكانة اإلسالم 
يف فرنسا وإسهام اجلزائر يف تطويره وتأطير أماكن 

العبادة.
يقوم  الفرنسي،  الشيوخ  مجلس  وفد  فإن  للتذكير، 
حول  استطالع  مهمة  إطار  يف  بالدنا  إلى  بزيارة 
تنظيم، مكانة ومتويل اإلسالم يف فرنسا واملساجد.

سفير جمهورية الفيتنام

رئيس مجـلس األمـة يستقبل سفير جمهورية التشيك 
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السيد دانيوس بيراس المقرر الخاص لألمم المتحدة من أجل الحق في الصحة

استقباالت رؤساء اللجان

استقبلت السيدة لويزة شاشوة، رئيسة جلنة الصحة والشؤون االجتماعية  
مجلس  مبقر   ،2016 ماي   05 اخلميس  يوم  الوطني،  والتضامن  والعمل 
املتحدة من أجل احلق  املقرر اخلاص لألمم  بيراس  السيد دانيوس  األمة، 

يف الصحة.
خالل هذا اللقاء، تطرقت السيدة شاشوة إلى مختلف اجلهود التي بذلتها 
اجلزائر منذ االستقالل إلى اليوم يف سبيل تطوير قطاع الصحة، من خالل 
جتسيد استراتيجية تتضمن برامج ومخططات وطنية، أثمرت نتائج ملموسة 
فئات  لكافة  وتوفيره  العالج  ونوعية  الصحية   اخلدمات  مستوى  رفع  يف 

املجتمع، باإلضافة إلى التأطير الطبي وكذا اتباع سياسة وقائية ناجعة.  
حول  عرضا  األمة،  مجلس  عضو  زيتوني،  مسعود  البروفيسور  قدم  كما 
إعداده  مت  والذي    )2019-2015( السرطان  ملكافحة  الوطني  املخطط 

بتوصية من فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس اجلمهورية.

وقد أعرب املقرر األممي عن تقديره للجهود التي تبذلها اجلزائر يف مجال 
تطوير قطاع الصحة، مؤكدا أنه ملس ذلك من خالل اجلوالت التي قام بها يف 

مختلف املؤسسات االستشفائية يف كل من اجلزائر ووهران وسطيف.  

والتعاون  اخلارجية  الشؤون  جلنة  رئيس  بوغربال،  رشيد  السيد  استقبل 
الدولي واجلالية اجلزائرية باخلارج، يوم اخلميس 30 جوان 2016، مبقر 

مجلس األمة، السيد برنارد اميي، سفير اجلمهورية الفرنسية باجلزائر.
اللقاء تناول العالقات الثنائية بني البلدين عامة، والعالقات البرملانية خاصة 

وسبل تطويرها مبا يخدم الطرفني.
وقد رّكز الطرفان على أهمية تكثيف تبادل الوفود، من أجل تبادل اخلبرات 

وتنسيق املواقف يف الهيئات البرملانية الدولية.

السيد برنارد ايمي، سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر

وفد سياسي لوالية العيون الصحراويةسفير الكويت بالجزائر 

مبقر   ،2016 جويلية   19 الثالثاء  يوم  واستقبل 
باجلزائر،  الكويت  سفير  سعادة  األمة،  مجلس 

السيد محمد الشبو.
وقد استعرض الطرفان مختلف مجاالت التعاون 
يخدم  مبا  منها  البرملانية  خاصة  البلدين  بني 
االستثمار  إلى  الطرق  مت  كما  الشعبني.  مصالح 
القانونية اجلديدة  املنظومة  باجلزائر على ضوء 
أمام  الباب  وتفتح  أكثر  تسهيالت  متنح  التي 

املتعاملني االقتصاديني...

مبقر   ،2016 جويلية   26 الثالثاء  يوم  واستقبـل 
املجلس، وفدا سياسيا لوالية العيون الصحراوية 
عضو  بيسط،   إسالم  محمد  السيد   يترأسه  
األمانة الوطنية جلبهة البوليساريو و والي والية 

العيون الصحراوية. 
األمة عن  أعضاء مجلس  عبر  خالل احملادثات 
املستمر  والتضامن  الدائمة  اجلزائر  مساندة 
ومنها  املضطهدة،  للشعوب  التحريرية  للقضايا 
قضية الشعب الصحراوي الذي يناضل منذ أكثر 
املصير،  تقرير  يف  حقه  اجل  من  سنة   40 من 
للقرارات  االمتثال  ورفضها  املغرب  تعنث  امام 

األممية.
كما عبر السيد محمد يسلم بيسط، والي والية 
العيون ورئيس الوفد، عن  عميق الشكر واالمتنان 
على  الدعم الذي تلقاه القضية الصحراوية من 

اجلزائر شعبا وحكومة،
داخلية  مشاكل  يعرف  املغرب  أن  قائال  وصرح 
انه يواجه استنكار املجموعة الدولية  كبيره كما 
ملا يرتكب من تعذيب و انتهاكات حلقوق اإلنسان 
وهو ما فضحه تقرير األمني العام ألمم املتحدة، 
كلها   ، الصحراوي،  الشعب  معاناة  أظهر  الذي 

غير  مناورة  يف  للتحرك  باملغرب  دفعت  أوضاع 
حتويل  و  اإلفريقي  لالحتاد  النضمام  صادقة 

الرأي العام الداخلي الى قضايا خارجية.
اجلزائر  يزور  الصحراوي  الوفد  فان  للتذكير  
والتضامن مع  الثقايف لألخوة  اطار األسبوع  يف 
بلدية  طرف  من  املنظم  الصحراوي،  الشعب 
اجلزائر الوسطى ضمن اتفاقية التوأمة املبرمة 

بني والية العيون ووالية اجلزائر.
بيون،  بشرايا حمودي  السيد  بحضور  اللقاء مت 

سفير جمهورية الصحراء الغربية باجلزائر.

موؤمتر القمة للمنتدى العاملي 
للن�ساء الربملانيات

بني  فيما  مشترك  برملاني  وفد  شارك 
غرفتي البرملان يف مؤمتر القمة للمنتدى 
شعار  حتت  البرملانيات  للنساء  العاملي 
خطى   : للمرأة  السياسية  »املشاركة 
سريعة«، املنظم من طرف منتدى النساء 
البرملان  مع  بالتعاون   WIP البرملانيات 
)اململكة  بعمان  إنعقد  والذي  األردني. 
األردنية الهاشمية(، خالل الفترة املمتدة 

من 04 إلى 06 ماي 2016.
تشكل الوفد من السيدات :

• ليلى خيرة الطيب، عضو مجلس األمة، 
رئيسة الوفد البرملاني،

• ليلى ابراهيمي، عضو مجلس األمة،
الشعبي  باملجلس  نائب  جميلة،  إبا   •

الوطني )حزب جبهة التحرير الوطني(،
الشعبي  باملجلس  نائب  دليلة،  فورار   •

الوطني )حزب جبهة التحرير الوطني(،
• يشكور خديجة، نائب باملجلس الشعبي 

الوطني )حزب جبهة التحرير الوطني(،
الشعبي  باملجلس  نائب  باية،  جنان   •

الوطني )جبهة القوى االشتراكية(،
الشعبي  باملجلس  نائب  زهية،  نوري   •

الوطني )تكتل اجلزائر اخلضراء(،
الشعبي  باملجلس  نائب  آسيا،  كنانة   •

الوطني )األحرار(،
باملجلس  نائب  جمعية،  الصدوق  عبد   •
الشعبية  )احلركة  الوطني  الشعبي 

اجلزائرية(،
الشعبي  باملجلس  نائب  وهيبة،  زايدي   •

الوطني )حزب الشباب(،
• براهيمي سميرة، نائب باملجلس الشعبي 

الوطني )بدون انتماء(.
نقاش املشاركون العديد من املواضيع من 

بينها :
البرملانات  يف  املرأة  متكني  تعزيز   •

واملشاركة السياسية،
للمرأة على جميع  السياسية  املشاركة   •
األوسط  الشرق  منطقة  يف  املستويات 

وشمال إفريقيا،
• األنظمة االنتخابية واإلجراءات التابعة،

وحفظ  النزاعات  حل  يف  املرأة  دور   •
السلم،

املرأة  استجابات   : االندماج  الهجرة،   •
املسيرة اجتاه أزمة املهاجرين،

• تعزيز التشارو بني البرملانات وتنظيمات 
املجتمع املدني املعنية بقضايا املرأة.

إلى  المتحدة  لألم  العام  األمين  وجهها  شكر  رسالة  في 
أعرب  األمة  مجلس  رئيس  صالح  بن  القادر  عبد  السيد 
تبادل  إليه  أفضى  لما  ارتياحه  عن  كيمون  بان  السيد 
الجزائر  في  الوضع  حول  بينهما  النظر  ووجهات  األفكار 
وكذلك  الجديد..  الدستور  أحكام  تطبيق  في  والشروع 
بالنسبة لقضية الصحراء الغربية ، حيث نوه بدعم الجزائر 
لجهود األمم المتحدة ومبعوثها الخاص كريستوفر روس 
، مشيرا إلى أنه طلب منه مضاعفة الجهد مسجاًل التزام 
الجزائر الثابت ودورها للمساهمة في إيجاد حل دائم لهذه 

القضية ُيمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
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املوؤمتر الرابع ع�سر للحوار 
الربملاين العربي- الإفريقي

شارك وفد برملاني مشترك فيما بني 
غرفتي البرملان يف أشغال املؤمتر 

الرابع عشر للحوار البرملاني العربي- 
اإلفريقي، الذي إنعقد مبدينة أبيدجان 
)كوت ديفوار(، يومي 4 و5 مايو 2016.

ويتكون الوفد البرملاني من السيدة 
والسادة :

• عبد املجيد طقيش، نائب رئيس مجلس 
األمة، رئيس الوفد،

• عائشة باركي، عضو مجلس األمة 
وعضو اللجنة التنفيذية لالحتاد 

البرملاني اإلفريقي،
• عبد القادر بوكروشة، نائب باملجلس 

الشعبي الوطني وعضو اللجنة التنفيذية 
لالحتاد البرملاني اإلفريقي،

• عواد بلحمر، نائب باملجلس الشعبي 
الوطني،

• عبد القادر بلعربي، نائب باملجلس 
الشعبي الوطني.

ناقش املشاركون املوضوع الرئيسي 
املتعلق بـ : »تنمية التبادل بني الدول 

العربية واإلفريقية من أجل ترقية 
وتعزيز األمن والتنمية املستدامة«.

الربملان العربي

شارك السيد عبد الكرمي قريشي، 
عضو مجلس األمة، وعضو البرملان 
العربي، يف االجتماع الطارئ للجنة 

الشؤون اخلارجية والسياسية 
واألمن القومي بالبرملان العربي، 

حول تطورات األوضاع باجلمهورية 
العربية السورية، والذي انعقد يوم 
االثنني 09 ماي 2016 بالقاهرة) 

جمهورية مصر العربية(.

»اجلزائر : التحديات 
والفر�س«

شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة، 
عضو مجلس األمة، كُمحاِضرة 

يف مؤمتر حول موضوع »اجلزائر 
: التحديات والفرص«، والذي 

إنعقد يف 11 ماي 2016 بواشنطن 
)الواليات املتحدة األمريكية(.

تقييم اهداف التنمية امل�ستدامة 
من منظور م�ساواة النوع وحقوق 

الن�سان
شاركت السيدة نوارة سعدية جعفر، عضو 

مجلس األمة، يف فعاليات مؤمتر حول »تقييم 
اهداف التنمية املستدامة من منظور مساواة 

النوع وحقوق االنسان«، املنظم من طرف 
الفرع االقليمي لهيئة األمم املتحدة للمرأة، 

والذي إنعقد يومي 12 و13 ماي 2016، بتونس 
)اجلمهورية التونسية(.

نظم هذا االجتماع بالتعاون مع البرنامج 
اإلقليمي للتمكني االقتصادي والسياسي للمرأة 

يف منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط، »قفزة 
إلى األمام«.

تقييم اأهداف التنمية امل�ستدامة 
وعالقتها  بالرعاية ال�سحية

شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس 
األمة، يف منتدى للنساء البرملانيات، حول تقييم 

أهداف التنمية املستدامة وعالقتها بالرعاية 
الصحية، والتربية للمرأة والفتاة، واملنظم من 

 ،UNFPA طرف صندوق األمم املتحدة للسكان
انعقد املنتدى ما بني 16  و19 ماي 2016، مبدينة 

كوبنهاغن )مملكة الدمنارك(.
للعلم، فقد تناولت إحدى ورشات هذا املنتدى 

عنوان : »عرض للقوانني والتشريعات ذات الصلة 
بحقوق الفتاة واملرأة«.

اأ�سغال موؤمتر القمة الثالث لروؤ�ساء 
الربملانات الأع�ساء يف اجلمعية الربملانية 

لالحتاد من اأجل املتو�سط
شارك السيد عبد القادر زوبيري، نائب رئيس 

مجلس األمة، مُمثال لرئيس مجلس األمة السيد 
عبد القادر بن صالح، يف أشغال مؤمتر القمة 

الثالث لرؤساء البرملانات األعضاء يف اجلمعية 
البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط، والذي 

إنعقد يوم 27 ماي 2016، مبدينة طنجة )اململكة 
املغربية(.

املؤمتر حمل موضوع : »معا من أجل مستقبل 
مشترك يف الفضاء األورومتوسطي » . 

للتذكير انعقد أول مؤمتر لرؤساء البرملانات 
األعضاء يف اجلمعية البرملانية لالحتاد من 

أجل املتوسط، بتاريخ 06 أفريل 2013، مبدينة 
مرسيليا )فرنسا(، أما املؤمتر الثاني فقد انعقد 

يف 11 ماي 2015 بلشبونة )البرتغال(.

الدورة الربيعية للجمعية 
الربملانية ملنظمة حلف 

�سمال الأطل�سي
شارك وفد برملاني مشترك 

يف ما بني غرفتي البرملان 
اجلزائري، يف أشغال الدورة 
الربيعية للجمعية البرملانية 

ملنظمة حلف شمال األطلسي 
)AP-OTAN(، املنعقدة بتيرانا 

)جمهورية ألبانيا(، خالل الفترة 
املمتدة من 27 إلى 30 ماي 

.2016
تشكل الوفد البرملاني من 

السادة :
• محمد بن طبة، رئيس جلنة 
الدفاع مبجلس األمة، رئيس 

الوفد،
• محمد شنوف، رئيس جلنة 

الدفاع الوطني، باملجلس الشعبي 
الوطني،

• عبد القادر كمون، عضو 
مجلس األمة، 

• ميلود فردي، نائب باملجلس 
الشعبي الوطني.

تضمن جدول أعمال الدورة 
ضمن اجتماعات اللجان دراسة 

عدة مواضيع من بينها :
• الروابط بني قضايا الفساد 

واألمن )جلنة االقتصاد واألمن(،
• مكافحة اإلرهاب )جلنة البعد 

املدني لألمن(،
• أزمة الهجرة : التداعيات 
االقتصادية واألمنية )جلنة 

االقتصاد واألمن(،
• حتدي جديد لألمن عبر 

األطلسي : التداعيات املالية 
)جلنة االقتصاد واألمن(،
• التعاون عبر األطلسي 

يف الدفاع واألمن : احلملة 
العسكرية ضد ما يسمى داعش 

)جلنة الدفاع واألمن(،
• منظمة حلف شمال األطلسي 

ودور القوة البحرية يف املستقبل 
)جلنة الدفاع واألمن(،

جدير بالذكر أن البرملان 
اجلزائري يشارك بانتظام 

يف اجتماعات اجلمعية 
البرملانية ملنظمة حلف شمال 

األطلنطي بصفته »عضو شريك 
متوسطي«.

اجلل�سة العامة الثانية ع�سرة للجمعية الربملانية
 لالحتاد من اأجل املتو�سط  

البرملان اجلزائري، يف اجللسة  شارك وفد برملاني مشترك يف ما بني غرفتي 
املنعقدة  املتوسط،  أجل  من  لالحتاد  البرملانية  للجمعية  عشرة  الثانية  العامة 

مبدينة طنجة )اململكة املغربية(، يومي 28 و29 ماي 2016.
تشكل الوفد من السيدات والسادة :

-عبد القادر زوبيري، نائب رئيس مجلس األمة، رئيس الوفد البرملاني،
-محجوب بدة، رئيس جلنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني،

-سليمان سعداوي، رئيس جلنة الفالحة والصيد البحري وحماية البيئة باملجلس 
الشعبي الوطني،

-حود مويسة محمد مداني، عضو مجلس األمة،
-حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس األمة،

-عمار مخلويف، عضو مجلس األمة، 
-عبد الكرمي سليماني، عضو مجلس األمة،

-خالد بوجابر، عضو مجلس األمة،
-محمد السعيد سعداني، عضو مجلس األمة،

-عقيلة حشيشي، نائب باملجلس الشعبي الوطني،
-الطيب مقدم، نائب باملجلس الشعبي الوطني،
-ماضي كمال، نائب باملجلس الشعبي الوطني،

-سمية بلّة، نائب باملجلس الشعبي الوطني.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة 12 باإلضافة إلى اجتماع املكتب، اجتماعات 

نظامية للجان اخلمس التابعة للجمعية على النحو التالي :
-اجتماع اللجنة السياسية، األمن وحقوق اإلنسان،

-اجتماع جلنة الشؤون االقتصادية، املالية والشؤون االجتماعية،
-اجتماع جلنة ترقية مستوى احلياة، التبادل بني املجتمعات املدنية والثقافة،

- اجتماع جلنة الطاقة، البيئة واملياه،
-اجتماع جلنة حقوق املرأة يف دول منطقة املتوسط..

اجتماع اللجنة الربملانية اخلا�سة لدعم �سمود ال�سعب 
الفل�سطيني

شارك السيد عبد الكرمي قريشي، عضو مجلس األمة، عضو البرملان العربي، 
يف اجتماع اللجنة البرملانية اخلاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، 

واملنظم من طرف االحتاد البرملاني العربي،  يوم    31  ماي 2016،  بالقاهرة 
)مصر(.

جدير بالذكر، أن هذه اللجنة قد مت استحداثها مبوجب قرار من املؤمتر 
الثالث والعشرين لالحتاد البرملاني العربي، املنعقد بالقاهرة )مصر( يومي 

10 و11 أفريل 2016،  وتتشكل من رؤساء برملانات كل من فلسطني واجلزائر 
والكويت واألردن واملغرب.

املوؤمتر الثالث للربملانيني العرب 
حـول ق�سايا الطفولة

التجهيز  جلنة  رئيس  بوعمامة،  عباس  السيد  شارك 
نظمها  فعاليات  يف  األمة،  مبجلس  احمللية  والتنمية 
بالتعاون مع جامعة  بالقاهرة )مصر(،  العربي  البرملان 

الدول العربية،  وذلك على النحو التالي :
•  املؤمتر الثالث للبرملانيني العرب حـول قضايا الطفولة، 

يوم 31 ماي   2016 .
إنعقد املؤمتر حتت شعار »أطفالنا مستقبلنا«، ويتضمن 

جدول أعماله دراسة خمس محاور هي :
• دور البرملانيني العرب جتاه قضايا الطفولة يف الفترة 

2009 – 2016 : التحديات واآلفاق.
قضايا  حول  العربية  للتشريعات  الراهن  الوضع   •

الطفولة.
• سبل وآليات حماية األطفال الذين ال يتمتعون بحماية 
تشريعية )األطفال يف وضع اللجوء والنزوح يف املنطقة 

العربية(.
• عرض التجارب الوطنية للدول العربية.

أجندة  على  الطفولة  قضايا  إلدراج  املتابعة  آليات   •
البرملانات العربية يف ظل املتغيرات الراهنة.

كما شارك السيد عباس بوعمامة يف فعاليات ندوة   •
 02 يوم  اإلنسان،  العربي حلقوق  النظام  آليات  تفعيل 

جوان 2016.

اجلل�سة اخلام�سة من دور النعقاد الرابع
من الف�سل الت�سريعي الأول للربملان العربي

اجللسة  يف  األمة،  مجلس  عن  برملاني  وفد  شارك 
اخلامسة من دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي 
املمتدة من  الفترة  العربي، وذلك خالل  للبرملان  األول 

28 مايو إلى 01 جوان 2016، بالقاهرة )مصر(.
يتشكل الوفد البرملاني من السيدين :

• عبد الكرمي قريشي، عضو مجلس األمة، عضو البرملان 
العربي،

البرملان  عضو  األمة،  مجلس  عضو  بزار،  عزيز   •
العربي.

تضمن جدول األعمال، إضافة إلى اجللسة واجتماعات 
اللجان الدائمة، انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية حلقوق 
اإلنسان، واللجنة الفرعية املعنية بإعداد مشروع قانون 
استرشادي عربي موحد حلماية وصيانة البيئة، وكذا  
ملكتب  الرابع  االنعقاد  لدور  عشر  احلادي  االجتماع 

البرملان العربي.
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»الرقابة الربملانية يف املجالت 
الأمنية«

شارك السيد الهاشمي جيار، رئيس 
املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي 

مبجلس األمة، ورئيس الوفد البرملاني 
اجلزائري لدى اجلمعية البرملانية 
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
كمدعو، يف مؤمتر حول موضوع 
: »الرقابة البرملانية يف املجاالت 

األمنية »، وذلك على ضوء ممارسات 
وجتربة الدول األعضاء يف منظمة 

األمن والتعاون يف أوروبا، املنظم 
من طرف اجلمعية البرملانية ملنظمة 

 ،AP/OSCE األمن والتعاون يف أوروبا
بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة 

الدميقراطية للقوات املسلحة، يف برلني 
)أملانيا(، وذلك يومي   02  و03 جوان 

.2016
إنقسمت أشغال هذا املؤمتر إلى 

ورشات تدارست بالنقاش املوضوع 
الرئيسي »الرقابة البرملانية« ومواضيع 

فرعية هي :
• الوضع القائم،

• التحديات املستقبلية،
آفاق تعزيز تنفيذ القانون.

املوؤمتر الربملاين ال�سنوي حول منظمة التجارة العاملية

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف أشغال املؤمتر البرملاني السنوي حول منظمة 
البرملان  مع  بالتعاون  الدولي  البرملاني  االحتاد  من طرف  نظم  والذي  العاملية،  التجارة 

األوروبي، وذلك يومي 13 و14 جوان 2016، بجنيف )سويسرا(.
تشكل الوفد من السيدين :

• عبد القادر شنيني، رئيس جلنة الشؤون االقتصادية واملالية، رئيس الوفد،
عبد املجيد بوزريبة، رئيس املجموعة البرملانية للتجمع الوطني الدميقراطي مبجلس   •

األمة.
انعقدت هذه الدورة حتت شعار: »أي مستقبل ملنظمة التجارة العاملية ؟«.

وقد تخلل برنامج عمل املؤمتر مناقشة مواضيع عدة من بينها :
حتريك التجارة نحو التنمية ملا بعد نيروبي )املؤمتر الوزاري العاشر لـ OMC/أكتوبر   •

.)2015
• منظمة التجارة العاملية يف عهد االتفاقيات التجارية االقليمية الضخمة.

• التجارة كمحرك للتطور االجتماعي من منظور النوع )اجلندر(.
• أحسن املمارسات يف إطار حتسني القدرات يف مجال التجارة.

اأ�سغال املرحلة الثالثة للدورة العادية 2016 للجمعية الربملانية ملجل�س 
اأوروبا

اخلارجية  الشؤون  جلنة  ورئيس  األمة،  مجلس  عضو  بوغربال،  رشيد  السيد  شارك 
والتعاون الدولي واجلالية اجلزائرية يف اخلارج، يف أشغال املرحلة الثالثة للدورة العادية 
2016 للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا، وذلك خالل الفترة املمتدة ما بني 20 إلى 24 

جوان 2016 مبدينة ستراسبورغ )فرنسا(.
وتضمن جدول أعمال االجتماع دراسة عدة مواضيع من بينها :

• العنف ضد املهاجرين ،
• النساء يف القوات العسكرية : تعزيز املساواة ،

• الشبكات التعليمية والثقافية للمجتمعات يف اخلارج، 
• الشفافية واالنفتاح يف املؤسسات األوروبية ،
• طبيعة عضوية أعضاء اجلمعية البرملانية ،

• احلصانة البرملانية : التشكيك يف نطاق امتيازات وحصانات أعضاء اجلمعية البرملانية.
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك بصفة منتظمة يف اجتماعات اجلمعية البرملانية 

ملجلس أوروبا ويحوز على صفة »مدعو«.

الدورة 68 للجنة التنفيذية 
لالحتاد الربملاين الإفريقي

شارك وفد برملاني مشترك يف ما 
بني غرفتي البرملان اجلزائري، يف 
أشغال الدورة 68 للجنة التنفيذية 

لالحتاد البرملاني اإلفريقي، املنعقد 
يومي 02 و03 جوان 2016، 

بالعاصمة السودانية اخلرطوم.
تكون الوفد من السيدة والسادة :

• السعيد كاشا، عضو مجلس األمة 
وعضو اللجنة التنفيذية لالحتاد 

البرملاني اإلفريقي،
• عبد القادر بوكروشة، نائب املجلس 

الشعبي الوطني وعضو اللجنة 
التنفيذية لالحتاد البرملاني اإلفريقي،
• رفيقة قصري، عضو مجلس األمة.

ناقش املشاركون عدة نقاط يف 
جدول األعمال من بينها احلساب 

املالي اخلتامي املراجع لسنة 2015، 
واقتراح مواضيع للمؤمتر القادم.

�سبكة الربملانيات العربيات للم�ساواة »رائدات«
شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة، عضو مجلس األمة، عضو املكتب التنفيذي لشبكة 

البرملانيات العربيات للمساواة »رائدات«، يف اجتماع ذات املكتب، املنظم من طرف الفرع 
االقليمي لهيئة األمم املتحدة للمرأة، والذي إنعقد يوم األربعاء 22 جوان 2016 بالقاهرة 

)جمهورية مصر العربية(.
البرنامج اإلقليمي للتمكني االقتصادي والسياسي للمرأة  نظم هذا االجتماع من طرف 
يف منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط، »قفزة إلى األمام«، ويهدف إلى تعزيز التمكني 
االقتصادي للمرأة ودعم مشاركتهن يف املجاالت السياسية وصنع القرار يف منطقة جنوب 

البحر األبيض املتوسط.
للعلم، فإن السيدة بن شهيدة حتوز على عضوية مكتب شبكة البرملانيات العربيات.

الدورة ال�سنوية للجمعية الربملانية ملنظمة الأمن والتعـاون 
باأوروبا

شارك وفـد برملاني مشترك فيمـا بني غرفتي البرملـان اجلزائري  يف 
اجتماعات الدورة السنوية للجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعـاون بأوروبا 
)AP-OSCE( ، املنعقدة بالعاصمة اجلورجية تبليسي ، خالل الفترة املمتدة 

من    01  إلى 05 جويلية 2016.
تدارس برملاني اجلمعية العديد من املواضيع يف إطار املوضوع الرئيسي 

للدول حول : »25 عاما من التعاون البرملاني : بناء الثقة من خالل    
احلوار« ، على النحو التالي :

• اإلرهاب العابر للحدود ، األزمة األوكرانية ، املرأة يف النزاعات املسلحة ، 
العالقة بني األمن والدميقراطية .. )جلنة الشؤون السياسية واألمن(.

• التغيرات املناخية ، الهجرة ، الوقاية من الفساد ، األمن الغذائي والتزود   
باملاء ، الطاقة )جلنة الشؤون االقتصادية ، العلوم والتكنولوجيا والبيئة(.

• أزمة الالجئني ... )جلنة الدميقراطية ، حقوق اإلنسان والقضايا 
االنسانية(.

جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يُشارك بصفة منتظمة يف اجتماعات 
اجلمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا )AP-OSCE( ، ويحوز 

على صفة عضو شريك يف التعاون.
الدورة العادية 27 ملؤمتر اإلحتاد اإلفريقي

 شارك السيد محمد الطيب العسكري ، عضو مجلس األمة، رئيس 
املجموعة اإلقليمية لشمال إفريقيا بالبرملان اإلفريقي ، ضمن وفد البرملان 

اإلفريقي يف أشغال الدورة العادية 27 ملؤمتر اإلحتاد اإلفريقي التي 
انعقدت بكيغالي ) روندا( خالل الفترة املمتدة من 10 إلى 18 جويلية 2016.

الجتماع 30 ملكتب اجلمعية الربملانية للبحر املتو�سط
شارك السيد كليل طاهر ، عضو مجلس األمة ، و نائب رئيس 

اجلمعية البرملانية للبحر املتوسط APM ، يف االجتماع 30 ملكتب 
اجلمعية الذي إنعقد يوم 11 جويلية 2016 ، بالرباط )اململكة 

املغربية(.
تضمن جدول اعمال االجتماع مناقشة املسائل اإلدارية املتعلقة 

بتنظيم نشاط اجلمعية البرملانية للمتوسط ، وبرمجة اجتماعات 
أجهزتها ، وكذا املسائل املالية وامليزانية.

كما تدارس أعضاء املكتب املواضيع التالية :
• التهديدات األمنية وحتديات ضمان االستقرار ،

• التوجهات االقتصادية واالحتياجات البيئية ،
• الهجرة والتطرف العنيف.

اجتماع رابطة جمال�س ال�سيوخ وال�سورى واملجال�س 
املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ، يف اجتماع رابطة مجالس 
الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة يف إفريقيا والعالم العربي 

، املنعقد يومي 26 و27 جويلية 2016 ، مبدينة أديس أبابا 
جمهورية أثيوبيا.

تشكل الوفد البرملاني من السادة :
•   عبد القادر زوبيري ، نائب رئيس مجلس األمة ، رئيس الوفد ،

• عبد القادر بن سالم ، عضو مجلس األمة ، 
• فتاح طالبي ، عضو مجلس األمة 

 للعلم دأب مجلس األمة على املشاركة بصفة منتظمة يف 
اجتماعات الرابطة.

اشادت السيدة كورين فيري  
بنوعية وأهمية المعلومات 
المستقاة خالل زيارتها إلى 

الجزائر وأبرزت في رسالة شكر 
للسفير الجزائري بفرنسا أن 

المرجعية اإلسالمية في الجزائر 
تشكل مصدر إلهام للجالية 
المسلمة في فرنسا، وعبرت 

عن ارتياحها لنتائج الزيارة التي 
أفضت إلى تعميق جوانب من 

التعاون الجزائري الفرنسي 
ال سيما في مجال الشؤون 

الدينية.

بعد زيارتها للجزائر: 
ع�سو جمل�س ال�سيوخ الفرن�سي ال�سيدة كورين فريي  رئي�سة بعثة 

ال�ستعالم حول الإ�سالم ت�سيد مب�ستوى التعاون
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ندوة تاريخية  مبنا�سبة 
ذكرى  جمازر 

الثامن ماي 1945 
الهيئة  تشريف  على  وأشكرهم  الكرام  بضيوفنا  أرحب  بداية 

بحضورهم...
 تعتبر املناسبات املرتبطة بتاريخنا الوطني دائًما ُفرًصا ثمينة تستوجب 
منا الوقوف عندها والتذكير بدور أمجاد أمتنا فيها... وهي باستمرار 
وتسجيل  مجرياتها  من  الدروس  استخالص  من  متكننا  وقفات  تكون 
االنتصار  وحققوا  التضحيات  السنني(  )عبر  قدموا  الذين  لكل  العرفان 

للجزائر ومكنوها من انتزاع احلرية ألبناء شعبها...
... مجلس األمة منطلًقا من هذا الفهم للموضوع ورغبة منه في استغالل 
هذه املناسبة التاريخية الهامة ارتأى أن ينظم هذه الندوة اخلاصة مبجازر 
أبشع  من  واحدة  حًقا  ُتعُدّ  التي  املجزرة  وهي   ...1945 ماي   8

اجلرائم التي ارتكبت ضد شعبنا بل ضد اإلنسانية قاطبة...
... إنها جرائم إبادة جماعية حقيقية لن نكون مبالغني إذا وصفناها بهذه 

األوصاف...
ي املوضوعية في املعاجلة وإعطاء احلكم ارتأينا في هذه املناسبة  ولَتَحِرّ
أن نترك الكلمة ألصحاب االختصاص ليقولوا كلمتهم ويقدموا قراءتهم في 

املوضوع...
 

وإذا كنا ُنْحيي اليوم هذه الذكرى رمزيًا عبر تقدمي عروض علمية ألساتذة 
أجالء مختصني في املوضوع ونعالج وقائعها من زاوية نعتبر أن املعاجلة في 
إطارها ليست كاملة فإن ذلك ال يعني أيضا أن مسألة التاريخ والذاكرة ال 

َتْقَبل باالختزال املناسباتي...
... ألن مثل هذه الوقفات ال تعدو أن تكون سوى محطات رمزية لكنها 

تبقى مع ذلك ضرورية وهامة في حياة األمة...

ألنها تعد مناسبة تعطينا الفرصة لكي جندد العهد والوفاء ألولئك الذين 
ُجوا بتضحياتهم تاريخ هذه األمة... َتَوّ

لكن  تاريخية وقانونية...  تنطوي على دالالت  ثانية  املناسبة من جهة 
بالوقت ذاته طريق  بارزة رسمت وأضاءت  املناسبة تعد خاصة منارة 

املستقبل لألجيال املتعاقبة إلى أن جاءت ثورة نوفمبر اخلالدة...
إننا منطلقني من هذا الفهم للموضوع ركزنا االهتمام على التاريخ والذاكرة 
ألن التاريخ والذاكرة ليس مسألة معرفية عادية تتوقف عند حدود الِعْلم 
بالشيء أو وصفه... بل هي معالم نسترشد بها طريقنا نحو املستقبل 
كونها تعد دائًما عالمات مضيئة في مسار أمتنا، وألنها ُتشكل إحدى 
خصوصيات نضال شعبنا عبر العصور، وطيلة مراحل الليل االستعماري 

االستطاني املقيت...
 1945 8 ماي  الدراسي حول مجازر  اليوم  ننظم هذا  إذ  إننا   ...
الذين من  يعلم أوالئك  أيضا لكي  نفعل ذلك  فإننا  ونحدد إطار محاوره 
في  الكئيب  ماضيهم  على  والتستر  احلقيقة  طمس  يريدون  البحر  وراء 
والتي  املجرمة  سلوكاتهم  صفحات  تبييض  سعيهم  خالل  من  اجلزائر 
متثلت بوجه اخلصوص في تزييف أعمالهم النكراء ضد الشعب اجلزائري 
وسعيهم املتواصل لطمس احلقيقة االستعمارية والتستر على أفعالهم التي 
ال تزال إلى اليوم تصرخ بقوة في وجه الراغبني في طي صفحة املاضي 

عبر سعيهم تلميع مشهده املقيت...
 

عندما سقط الشهيد بوزيد سعال... كانت بالواقع حلظة حاسمة في 
الشعب  على  االستعماري  واحلقد  الغيظ  رت  فَجّ كونها  اجلزائر،  تاريخ 
اجلزائري، وبنفس الوقت مهدت الطريق لسياسة غير محسوبة العواقب 

وجّرتها في َوْحِل حرب إبادة حقيقية دفع شعبنا فيها الثمن غالًيا...

إحياء لذكرى مجازر الثامن ماي 1945، وفي إطار نشاطه الفكري 
 11 األربعاء  يوم  األمة  مجلس  نظم  البرلمانية،  الثقافة  وترقية 
ماي 2016 ندوة تاريخية حول : )جرائم االستعمار، هل هي قابلة 
1945 كنموذج »(، حضرها السيد  8 ماي  للتقادم ؟ »حالة مجازر 
عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، ورئيس الحكومة األسبق 
السيد بلعيد عبد السالم وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وجمع من 
المجاهدين واألساتذة وشخصيات من عدة قطاعات ومؤسسات 

وهيئات وطنية.

وقد تميزت أشغال هذه الندوة بتقديم محاضرتين، األولى تحت 
الدكتور  لألستاذ  بها«  يعترف  لم  جريمة  ماي..   8 »مجازر  عنوان 
محمد ولد سي قدور القورصو، والثانية بعنوان »ما مدى قابلية 
جرائم االستعمار للتقادم، في ظل القانون الدولي العام. حالة 

مجازر 8 ماي 45، كنموذج«، لألستاذ الدكتور محمد بوسلطان .

وكان رئيس مجلس األمة قد افتتح أشغال هذه الندوة بكلمة هذا 
نصها:



ندوة تاريخية

39

ندوة تاريخية

38

 هذه السلوكات وهذه السياسة أعطت درًسا للشعب اجلزائري وجعلت 
اخلالدة وخوض  نوفمبر  لثورة  النفس والتحضير  تفكر في مراجعة  نخبته 

الكفاح املسلح النتزاع االستقالل الوطني...
 

بعد االستقالل عملت اجلزائر مع فرنسا على أساس فتح صفحة جديدة 
ما نالحظه  لكن  الطرفني...  بالفائدة على  يعود  الذي  التعاون  إطار  في 
لألسف اليوم هو أن ذهنيات بعض املسؤولني السياسيني والبرملانيني )من 
حسن احلظ أنهم ليسو كثًرا( نقول في الضفة الشمالية للمتوسط لم تهضم 
فكرة اجلزائر املستقلة ال تتحرج )إلى اليوم( من إطالق نداءات على شبكة 
والفخر  االعتزاز  إلى  فيها  الفرنسي  الشعب  تدعو  االجتماعي  التواصل 
بتاريخه مبناسبة 8 ماي !! بل وجدنا من هؤالء من جترأ على مناشدة 

الفرنسيني باالعتزاز بالدور اإليجابي لالستعمار في اجلزائر!!
وإننا في نفس الوقت ال نزال نفاجئ بني احلني واآلخر ببروز توجهات من 
أنصار الفكر االستعماري االستعالئي احلاقد، نقول ال تزال حتن إلى اليوم 

على ذلك املاضي االستعماري الغابر...
 

الواحدة  الذكرى  مبناسبة  التاريخية  الندوة  لهذه  األمة  مجلس  تنظيم  إن 
املعتمدة  املنهجية  إطار  في  يندرج   1945 ماي   8 ملجازر  والسبعني 
اخلاصة بالنشاطات الفكرية وترقية الثقافية البرملانية بحيث ُنولي فيه األهمية 

للتاريخ تثميًنا لهذا اإلرث الوطني وترسيًخا لالعتزاز باالنتماء...
وانطالًقا من قناعتنا بأن واجب حماية التاريخ والذاكرة ومحاربة النسيان 
يتطلب مساع دؤوبة وُمثابرة ُتبذل في إطار برامج وخطط ناجعة تكفل 
تطوير مناهج البحث التاريخي والتوثيق على أوسع نطاق... وعلى هذا 

األساس جاء الدستور الذي بادر به السيد رئيس اجلمهورية، نقول جاء 
العامة  الذاكرة  صيانة  إلى  ويدعو  التحريرية  الثورة  رموز  احترام  ليكرس 
أذهان  في  وترسيخه  الوطني  التاريخ  كتابة  ترقية  على  ويؤكد  للشعب 

أجيالنا القادمة... 
وزارة  به  تقوم  ملا  ارتياحنا  كامل  عن  ونعبر  ننوه  فإننا  املنظور  هذا  ومن 
العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  لبرنامج  تنفيًذا  املجاهدين 
بوتفليقة لتسجيل الشهادات وجمع الوثائق واألرشيف وتهيئة املناخ احملفز 
للباحثني بالتعاون مع اجلامعات واملراكز والهيآت املعنية مبوضوع التاريخ... 
وبالتأكيد فإن هذه الندوة ما هي سوى مساهمة متواضعة يتوجب تكرار 

مثلها مستقباًل.
وفي األخير أجدد لكم سيداتي سادتي الشكر على حضور هذه الندوة 
التي نأمل أن تساهم من خالل محاضرتي األستاذين الكرميني... ونأمل 
ارتكبها  التي  اجلرمية  هول  على  الضوء  من  مزيد  تسليط  في  تساهم  أن 
االستعمار الفرنسي في 8 ماي 1945 وإبراز بشاعتها لتدرك األجيال 
القادمة أن االستقالل لم يكن منحة مجانية وأن من حق اجلزائريني التذكير 
وإذا  األذهان...  في  راسخة  تبقى  ببشاعتها حتى  والتعريف  باحلقائق 
كان املستقبل يعتبر هاًما في العالقة ما بني الدول فإن هذا املستقبل يجب 
أن يبنى على أرضية صحيحة وصلبة خالية من التجاويف التحتية... 
كما يجب أن تبقى املصارحة باحلقيقة الزمة وال تتقادم مع األيام وال متحى 
بالتصاريح الظرفية التي سرعان ما يأتي ما يعاكسها... إذا كنا حًقا نريد 

أن نبني مستقباًل واعًدا في فائدة الطرفني... 

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

»جمازر 08 ماي 1945... 
جرمية مل يعرتف بها«

قدور  سي  ولد  محمد  الدكتور  تطرق 
األمة،  مبجلس  السابق  العضو  القورصو، 
 08 »مجاز  عنوان  حتت  محاضرته  خالل 
بها«،  يعترف  لم  جرمية   ...1945 ماي 
الكولونيالي  املجتمع  سوسيولوجية  إلى 
حتى  اجلرمية  بهذه  االعتراف  ورفضهم 

طبقة املثقفني منهم .
مشيرا إلى مسألة حرب املصطلحات على 
املستوى األكادميي بني املؤرخني اجلزائريني 
والفرنسيني، واستعمال الفرنسيني  لكلمة 
أحداث 8 ماي 1945 عوض مجازر،  داعيا 
إبادة  كلمة  استعمال  إلى  السياق  ذات  يف 
حسب  واألدق  األنسب  وهي  جماعية 
اجلرمية  تلك  فظاعة  لوصف  احملاضر 
اجلرائم  ببشاعة  مذكرا  االستعمارية،  
املرتكبة يف هذا اليوم ومسؤولية السلطات 
الفرنسية عليها من خالل عرضه صور من 
األرشيف، تبني جتهيزات اجليش الفرنسي 
ملواجهة املتظاهرين، وكأنه سيواجه جيشا 
بها  بعث  التي  التعليمة  أن  مضيفا  آخر. 
اجلنرال ديغول إلى اجلنرال أنري مارتان  
اإلجراءات  باتخاذ  وطلبه   1944 أوت  يف 
لفرنسا  مناهضة  حركة  كل  لقمع  الالزمة 
تعزيزات  باستقدام  األخير  ذلك  وقيام 

عسكرية من فرنسا تؤكد ذلك، مضيفا أن 
احلكومة الفرنسية منذ جانفي 1945 قامت 
اجلزائريني  جتاه  ردعية  إجراءات  بعدة 
)سطيف،  احلساسة  املناطق  توسيع  منها 
القبض  ولقاء  معسكر..(،  البليدة،  تبسة، 
املناضلني  من  وعدد  احلاج  ميصالي  على 
هذه  كل  أن  حديثه  يف  مؤكدا  الوطنيني. 
األحداث تبني استعداد فرنسا لشيء ما. 

مؤكدا أن االعتراف بأن ماحدث كان مجازر 
معتبرا  اليكفي  ميتيران،  فرنسوا  عهد  يف 

إياه  »مجرد ذر الرماد على العيون«

القانون الدويل يثبت 
اأن جمازر الثامن ماي 1945 

ل ت�سقط بالتقادم

جاء  للمسألة،  القانوني  اجلانب  وفي 

مركز  مدير  بوسلطان،  الدكتور  تدخل 

املجلس  في  والدراسات  البحوث 

قابلية  مدى  »ما  بعنوان  الدستوري.  

ظل  في  للتقادم،  االستعمار  جرائم 

 8 مجازر  حالة  العام.  الدولي  القانون 

أن  أكد  والذي  كنموذج«،   ،45 ماي 

أحكام القانون الدولي اخلاصة بجرائم 

احلرب تثبت أن املجازر التي اقترفتها 

الشعب  ضد  االستعمارية  فرنسا 

ماي  1945ال  الثامن  في  اجلزائري 

تسقط بالتقادم,

روما  معاهدة  على  باخلصوص  مركزا 
التقادم  عدم  تضمن  التي  الـ29  ومادتها 
احلرب  عايشت  التي  للقضايا  السيما 
العاملية الثانية، منوها إلى أن جرائم اإلبادة 
إلى  والحتتاج  املتحدة  األمم  بها  تعترف 
التصديق أو املصادقة أو االنضمام إلى أي 
اتفاقيه وهو مادفعه للجزم بأن »جرائم 08 
ماي 45 ال ولن تتقادم على أساس املبادئ 
وأيضا  الدولية«.  القوانني  تضمنتها  التي 
ابرام  بعد  جرت  التي  احملاكمات  بسبب 
األفراد  1998،حملاكمة  سنة  روما  معاهدة 
املتهمني بجرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة يف 

التسعينيات برواندا ويوغسالفيا.
املادة  بحسب  أنه  السياق  نفس  يف  منوها 
اجلنايات  حملكمة  األساسي  نظام  من   6
الثامن  مجازر  فان   ،1998 روما  التفاقية 
الدولية«  اجلرائم  هرم  »قمة  تقع يف  ماي 

ألنها حتمل كل مواصفات االبادة.
تطبيق  »الميكن  انه  األخير  يف  مشيرا 
مجازر  حالة  يف  الشخصية  املسؤولية 
الثامن ماي لكون أن مرتكبيها ليسوا على 
اجلزائر  حق  من  أنه  إال  احلياة« ،  قيد 
فيها  كان ميارس  التي  املؤسسات  مطالبة 
هؤالء االشخاص مهامهم بإصالح الضرر 

بإجراءات قانونية ودبلوماسية«.
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الثورات العربية.. 
حقائق.. سراب.. أم مؤامرة!؟

خلص السيد األخضر اإلبراهيمي، وزير اخلارجية األسبق، واملستشار اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة األسبق، وعضو جلنة احلكماء اإلفريقية، ووسيط النزاع الدولي، 
واخلبير السياسي، والدبلوماسي املخضرم، يف الندوة التي نشطها مبقر مجلس األمة 
إلى أن األحداث التي عرفتها املنطقة العربية يف السنوات اخلمس األخيرة كانت مهمة 
ومثيرة جدا، فيها ملسات الثورة، لكن فيها يف بعض أوجهها األوهام السرابية، وفيها أيضا 

من التآمر اخلارجي على الكثير من األقطار العربية. 
كما كانت السانحة فرصة طمأن من خاللها اجلزائريني بأن اجلزائر ُمحصنة نفسها، 
وال خوف عليها من محاوالت استهداف أمنها واستقرارها، محذرا، يف ذات الوقت، من 

مغبة االستخفاف مبا يحدث حولنا من أزمات.

>>>
•< الجزائر محصنة والخوف عليها

•< الحكومات العربية تخلت عن فلسطين
•< سوريا مهددة بالَصوملة

•< التدخل العسكري في ليبيا ظالم

•< التقارب الروسي األمريكي 
لن يخلق سايس بيكو جديدا

•< واجب إطفاء نار الفتنة بين 
السنة والشيعة

جمعية 8 ماي 1945 تحيي المبادرة 
وتوجه رسالة شكر  إلى 

رئيس مجلس األمة
�سيدي الرئي�س،

 نحن يف موؤ�س�سة الثامن ماي 1945، واإميانا منا بخ�سال الرجال، وعرفانا منا بجهادهم 
ون�سالهم خلدمة الأوطان فاإننا نقر من خالل هذه الوثيقة، اأنكم ال�سيد عبد القادر 
بن �سالح بل املجاهد عبد القادر بن �سالح �سمن الذين جاهدوا من اأجل بناء هذا 
الوطن يف عهد ال�ستقالل وعليه نقر �سيادة الرئي�س ونعرتف لكم اأمام اهلل، واأمام 

الوطن، واأمام الأمة، باأنكم تفانيتم وتعبتم و�سهرمت يف �سبيل هذا الوطن.
املجيدة  لثورتنا  التاريخية  الذاكرة  على  وحتر�س  ترعى  وكموؤ�س�سة  جهتنا،  من 
نقدر لكم اجلهد الالحمدود يف الدفاع على مبادئ وقيم نوفمرب ومعامله، وبالتايل 
لكم  نقدر  كما  حمطاتها،  مبختلف  ال�سعب  لهذا  التاريخية  الذاكرة  وحفظ  �سيانة 
تعلق  ما  خا�صة  املوقرة  موؤ�ص�صتكم  م�صتوى  على  تنظموه  الذي  التاريخي  الن�صاط 

مبحطة الثامن ماي 45 من تاريخ احلركة الوطنية.
وللذكر ل احل�سر نقيم لكم �ساكرين ، الندوة التاريخية التي نظمتموها على م�ستوى 

جمل�س الأمة موؤخرا حتت عنوان » جرائم الإ�ستعمار، هل هي قابلة للتقادم« 
عنوان مهم، نف�س الغبار على فرتة هامة من الآلم واملعاناة والبط�س التي تعر�س 

لها ال�سعب اجلزائري اإبان تلك املجازر، ذات الثامن من ماي خم�سة واأربعني.
ورجل  كمجاهد،  لكم  و�سيح�سب  وغريه  اجلهد  هذا  لكم  نثمن  الرئي�س..  �سيدي 
دولة، اأنكم تولون اأهمية ق�سوى لتاريخ هذه الأمة، وعليه �سنبقى �سيادة الرئي�س 
الرجال  وراء  الوطن  هذا  على  وغيورين  بل  ومنا�سلني  كمجاهدين  موؤ�س�ستنا،  يف 
وهذا  الوطن،  هذا  خدمة  يف  يكتب  جهد  كل  يف  وم�ساهمني  داعمني  اأمثالكم،  من 
يبقى عربون اعرتاف لكم مبا تقدموه و�سنبقى اإن�ساء اهلل، اأوفياء خلطنا الوطني 

امل�ستوحى من قيم نوفمرب و رحم ثورتنا اخلالدة.
�سيدي الرئي�س .. دمتم اإبنًا باراً لهذا الوطن، واأمدكم اهلل ال�سحة والعافية وطول 

العمر لكتمال م�سوار بناء اجلزائر، وقيادتها نحو التطور والرخاء.
            حتيا اجلزائر، واملجد واخللود للوطن واخللود لل�سهداء.
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احتضن مجلس األمة يوم األحد 22 ماي 2016، 
الربيع  ثورات  بعنوان  محاضرة  املجلس،  مبقر 
العربي حقيقة.. سراب.. أم مؤامرة !؟ قدم من 
خاللها وزير اخلارجية األسبق، السيد األخضر 
العربية  األحداث  حول  رؤيته  اإلبراهيمي، 
للسنوات اخلمس األخيرة والتي ُسميت بالربيع 
بن  القادر  عبد  السيد  بحضور  وذلك  العربي، 
رمطان  والسيد  األمة،  مجلس  رئيس  صالح، 
لعمامرة، وزير الدولة، وزير الشؤون اخلارجية 
البرملان،  أعضاء  إلى  إضافة  الدولي،  والتعاون 
وأسرة  املؤسسات،  مختلف  من  وإطارات 

اإلعالم، وشخصيات وطنية.

عن األزمات العربية..
لألحداث في كل بلد خصوصيات..

األحداث  اإلبراهيمي  األخضر  السيد  خلص 
نقاط.  العربية يف عشر  املنطقة  التي شهدتها 
إلى سوريا يف  السابق  املبعوث األممي  وأوضح 
العربية  الثورات  يسمى  ما  أن  مداخلته،  بداية 
سؤال مركب، يطرح ما إن كان يف حقيقته ثورة، 
أم مجرد سراب، أم هو مؤامرة مدبرة مسبقا. 

مؤكدا، يف ذات السياق، على أن الثورات العربية 

كانت  وإذا  عديدة،  ثورات  فهي  ثورة  كانت  إذا 
سراب فهي سراب يختلف لونه يف كل بلد من 
العربية، وإذا كان مؤامرة فهو مؤامرات  البالد 

عدة، أحيكت لكل بلد على حدا. 
كثيرة  وهي  متواجدة  التشابه  أوجه  أن  ُمعتبرا 
العربية  البالد  من  بلد  كل  يف  الوضع  أن  غير 
يختلف عن األخر، ويف كل بلد تتلون األحداث 
وثقافية،  وسياسية،  تاريخية،  بخصوصيات 

واجتماعية.

شرارة األحداث لم تأتي من العدم

املخضرم  الدبلوماسي  عاد  مستهل حتليله،  يف 
الذي جال دول العالم لتكريس احلوار والصلح 
والتاريخي  بالعظيم  وصفه  الذي  احلدث  إلى 
الذي وقع مبدينة سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 
2010 بتونس، ليفيد أن ما تبع هذا احلدث من 
تطورات يف كل من تونس، ثم يف مصر، ثم يف 
ليبيا، ثم يف سوريا، وأيضا يف اليمن.. لم تأتي 
من العدم بل سبقتها تطورات، وأحداث أخرى 
أثرت  األخيرة  السنوات  يف  املنطقة  صبغت 

فيها.

على شاكلة هذه األحداث املؤثرة أشار احملاضر 
أفغانستان،  الروسي يف  العسكري  التدخل  إلى 
قبل  من  واجهته  التي  الشرسة  واملقاومة 
الواليات  ومناصرة  أفغانستان،  يف  املجاهدين 
السعودية  العربية  واململكة  األمريكية،  املتحدة 

لألفغان، وبروز أسامة بالدن، والقاعدة.. 
يف ذات السياق، ذكر املتحدث بالثورة التي قادها 
اإلمام روح اهلل اخلميني يف إيران، والتي بدت 
سرعان  والتي  مسلمة  ثورة  أنها  وهلة  أول  يف 
انعكست  متطرفة،  ثورة شيعية  إلى  ما حتولت 
سرعان  والتي  اإليرانية،  العراقية  احلرب  يف 
ما اتخذت صبغة مواجهة بني الشيعة والُسنة. 
حرب ساهمت يف توغل احلركة اإلسالمية يف 
إيران على التوجهات العلمانية التي ساهمت مع 
الشاه  إسقاط  يف  اإليرانية  اإلسالمية  احلركة 
على  وسيطرته  اإلسالمي  التوجه  وانتصار 

إيران. وال تزال تلك السيطرة قائمة.
السيد  ربط  مؤثرة،  أحداث  من  سبق  ما  إلى 
العربية  الثورات  بني  اإلبراهيمي  األخضر 
انته إلى  والعدوان األمريكي على العراق الذي 
يكون  يكاد  انفصاال  العراق،  كردستان  انفصال 
كامال، مؤكدا أن احتالل العراق أدى إلى تسليم 
إلى  كامل  بشكل  العربي  العراق  من  تبقى  ما 
النفوذ اإليراني، وذلك عن طريق تسليم أمريكا 

السلطة للميليشيات األكثر ارتباطا بطهران.

إيران  أن  الدبلوماسي  اخلبير  يستعجب  ولم 
التي كانت تدعي أنها إحدى الدول الكبرى يف 
يف  دولة  اكبر  نفسها  تعتبر  أصبحت  املنطقة 
املنطقة، على اعتبار أنهم ميارسون نفوذا واسعا 
جدا يف لبنان عن طريق حزب اهلل، ويحكمون 
وميارسون  مباشرا،  يكون  يكاد  بشكل  العراق 
الروسي  النفوذ  بكثير  تفوق  سوريا  يف  سلطة 
يف ذلك البلد. وهم اآلن أيضا، ميارسون نفوذا 
يف اليمن عن طريق احلركة احلوثية، ويتدخلون 
وأيضا  البحرين،  يف منطقة اخلليج خاصة يف 
يف املنطقة الشرقية من السعودية.. لكل هؤالء 

أثرهم يف ما جري وال يزال..

العربية  لألزمات  األولي  التقييم  تأرجح 
بين الخطأ والصواب

من جانب آخر، عرج وسيط النزاع الدولي على 
أن يكون  كاد  الذي  التقييم اخلاطئ  اعتبره  ما 
املنطقة،  دول  وأيضا يف  الغرب،  دول  عاما يف 
بالنسبة للتطورات يف املنطقة كردة فعل أولى ملا 
بدأت املظاهرات يف تونس، ثم يف مصر، حيث 
بأن  املسلمني يف مصر  الغرب واإلخوان  اجمع 
النظام  إسقاط  إلى  تؤدي  لن  املظاهرات  هذه 

قيادات  أن  حتى  مصر.  يف  وال  تونس  يف  ال 
اإلخوان املسلمني يف مصر ويف غيرها نصحوا 
هبة  ألنها  املظاهرات  تلك  يف  يشاركوا  ال  بان 
نار ستخمد بعد حني قليل، ُمشيرا إلى أن هذا 
االتفاق بني الغربيني واإلخوان املسلمني غريب 

وملفت للنظر.
التقدير  أن  إلى  املتدخل  ذات  أفاد  حني  يف 
السورية  األزمة  حول  مقلوبا  كان  اخلاطئ 
األسد  نظام  سقوط  على  الكل  راهن  حيث 
ما حصل يف  غرار  على  القليلة  األشهر  خالل 
الدول  إحدى  سفير  أن  حتى  ومصر،  تونس 
الغربية، لم يذكر اسمه احملاضر، اقفل سفارته 
إحدى  من  وطالب  سوريا  مع  العالقات  وقطع 
الشخصيات السورية أن يكون عضوا للحكومة 
التي ستتشكل قريبا بدال عن احلكومة احلالية 

التي ستسقط. 
وسفير غربي آخر، لم يرى السيد اإلبراهيمي 
قائال  سفارته  اقفل  شخصه،  ذكر  يف  بُدا 
ألصدقائه أنه سيغادر دمشق لكنه سيعود بعد 
شهرين، على أكثر تقدير، الن النظام السوري 
لن يصمد شهرين يف املستقبل، يف حني أن ذلك 
لم يحصل، والنظام اليزال قائما وهذا ما ذهب 
إليه الروس منذ البداية، حيث كان ملوسكو رأيا 
مخالفا للغرب حيال مصير نظام بشار األسد، 
واشنطن  وخاصة  الغرب  اعتبره  ما  وهذا 

انحيازا من موسكو لألسد. املوقف الذي تأسف 
له احملاضر، على اعتبار أن املوقف الروسي لم 
حتليل  بل  السوري  للنظام  وتأييد  انحياز  يكن 

موضوعي للوضع يف تلك البلد.
إلى  السياسي  احمللل  أشار  ذلك،  جانب  إلى 
موقف  وهي  بها،  التنويه  تستحق  أخرى  نقطة 
جيدا،  سوريا  يعرفون  الذين  املنطقة  أبناء 
والذين أكدوا أن وضع النظام يف سوريا لن يهتز 
دمشق  املظاهرات  عمت  إذا  إال  واضح  بشكل 
وحلب، األمر الذي لم يحصل، وان قامت بعض 
خوفا  هناك  ليس  وانه  دمشق،  يف  املظاهرات 

على النظام السوري يف الوقت احلاضر.

عن سوريا..
لم  بما  العرب  القادة  نصح  األسد  بشار 

ُيطبق

يف سياق حتليله للملف السوري، أشار املبعوث 
مهم  اعتبره  الذي  الصحفي  للحديث  االممي 
اليوم،  وقراءته  إليه  الُرجوع  ويُستحق  جدا، 
والذي أدلى به الرئيس بشار األسد إلى جريدة 
وول ستريت جورنال بتاريخ 30 جانفي 2011 أي 
املظاهرات  تونس وبعد  النظام يف  بعد سقوط 
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قبل  املصري  التحرير  ميدان  يف  الضخمة 
استقالة الرئيس حسني مبارك.

وتكمن أهمية احلديث هذا، حسب ذات املتحدث، 
األسد  الرئيس  بها  أدلى  التي  التصريحات  يف 
إلى القادة العرب والتي طالبهم فيه بالتجاوب 
املتصاعدة  واالقتصادية  السياسية  املطالب  مع 
وامللحة لشعوبهم. مصرحا، يف ذات الوقت، بان 
على  قادتها  الن  االستقرار  فيها  يسود  سوريا 

مقربة من شعوبهم، ويستمعون ملطالبهم.
احلكومة  فعل  وردة  امليداني،  الواقع  أن  غير 
األسد،  لتصريحات  متام  مغاير  جاء  السورية 
القادة  إلى  وجهها  التي  للنصيحة  ومخالف 
ثم  درعا  يف  املظاهرات  بدأت  فعندما  العرب. 
يف مدن أخرى يف سوريا جوبهت بالعنف وذلك 
بشهادة خصوم النظام السوري الذين أكدوا أن 
ستة  ملدة  سوريا  يف  استمرت  التي  املظاهرات 
أشهر، أو أزيد، لم يستعمل املتظاهرون السوريون 
الذي جلأ  النظام  عكس  على  أي سالح،  فيها 
والتعذيب،  اجلماعية،  واالعتقاالت  القوة،  إلى 
إرهابيني  تسلل  بحجة  ذلك..  إلى  وما  والقتل، 
اإلرهابيني  وان هؤالء  املظاهرات،  مسلحني يف 
ويجمعون  واملخازن  األنفاق  يحفرون  كانوا 
يف  املظاهرات  بدء  قبل  طويلة  لفترة  السالح 
درعا منذ منتصف مارس من سنة 2011. حتى 
ذلك،  من  أكثر  إلى  ذهب  السوري  االدعاء  أن 
حيث أكد املبعوث االممي إلى سوريا انه سمع 
يستعمل  لم  السوري  النظام  أن  يقول  احدهم 
القوة إال بعد ما قتل أو جرح ما يزيد عن خمس 

آالف جندي سوري !

أكثر الناس عداوة لبشار األسد.. األقرب 
إليه

إلى  السياسي  احمللل  أشار  أخرى،  جهة  من 
والقطري  التركي  املوقف  املفاجئ يف  االنقالب 
على الرئيس السوري، حيث أكد احملاضر على 

أن أكثر الناس عداوة للرئيس بشار األسد هم 
الذين كانوا اقرب الناس إليه كرئيس وزراء تركيا 
كانت جتمعهما  الذي  اردوغان  الوقت  ذلك  يف 
طيبة  عالقة  وكانت  حميمة.  عائلية  عالقة 
وألغيت  احلدود،  فتحت  حيث  البلدين  جتمع 
السلع  لتبادل  اجلمارك  وحفظت  التأشيرات، 
بني البلدين، حتى أن موضوع االسكندرون ُقبر 
ونسي نهائيا، آنذاك، وان عاد اإلخوة يف سوريا 

احلديث عنه مؤخرا.
الرئيس  بني  جتمع  كانت  التي  العالقة  ونفس 
األسد وعائلته والشيخ حمد بن خليفة أمير دولة 
قطر وزوجته، حتى أن قطر أهدت بيت جميل 
املسافر  أن  للرئيس األسد يف قطر. غير  جدا 
يرى  أن  ميكنه  دمشق  إلى  بيروت  من  مؤخرا 
بيتني يف طريق البناء توقف البناء فيهم احدهم 
كان لشيخ قطر والثاني حلمد بن جاسم بن جبر 
آل الثاني، رئيس وزراء السابق ووزير اخلارجية 
هذا إلى جانب احلديث الصحفي الذي أدلى به 
الشيح حمد بن جاسم جلريدة فينوسيال تاميز 
والذي صرح فيه انه هو الذي ُكلف بقيادة العمل 
العربي املساند للمنظمات املناهضة للنظام يف 
سوريا وان اإلخوة يف السعودية أزاحوه واخذوا 

مكانه يف قيادة ذلك العمل.

سوريا مهددة بالَصوَملة 

الطويلة،  الدبلوماسية  خبرته  على  واستنادا 
السيد  استبعد  األحداث،  أهم  على  ووقوفه 
إليه  آلت  ملا  املتأسف  اإلبراهيمي،  األخضر 
انتهاء  برلني عقب  التي شبهها مبدينة  سوريا، 
نصف  شرد  والتي  الثانية،  العاملية  احلرب 
سكانها، أي ما يقرب عن إحدى عشرة مليون 
الجئ إلى الدول املجاورة، والى أوربا، والى دول 
داخل  مشردا  يزال  ال  األخر  والبعض  املغرب، 
وان  دويالت،  إلى  سوريا  تقسيم  فكرة  وطنه، 
قلة  على  يطمحون،  البلد  هذا  يف  األكراد  كان 
عددهم، أن يكون لهم كيان مشابه لكيان األكراد 
يف العراق، غير أن سوريا، حسب ذات احمللل، 
تتحول  أن  ميكن  أنها  أي  بالَصوَملة  مهددة 
فيها،  الدولة  فتتالشى  جديد،  صومال  إلى 
السلطة،  يتقاسمون  حرب  أمراء  بدلها  ويأتي 
ارتباطات  ويرتبطون  ويتقاتلون،  ويتناحرون، 
الدبلوماسي اجلزائري  مختلفة باخلارج. ويرى 
أن حل هذه املعضلة يكمن يف التقارب بني روسيا 

والواليات املتحدة األمريكية. 
التي  النقاش  جلسة  وخالل  متصل،  سياق  يف 
تبعت عرض احملاضرة، ويف رد على سؤال عضو 
مجلس األمة، السيدة شاشوة لويزة، حول حال 
كداعش  اإلرهابية  املنظمات  مع  اليوم  سوريا 
والنصرة املمولة من بعض البلدان والتي تنشط 
أن  اإلبراهيمي  األخضر  السيد  أوضح  بها، 

النصرة هي املمثل الشرعي للقاعدة، والدكتور 
من  جزء  النصرة  أن  على  معترف  الظواهري 

القاعدة.
يف  النصرة  جبهة  أن  أوضح  احملاضر  أن  غير 
منطقة سوريا وان كانت حتوي بعض األشخاص 
من الوطن العربي غير أنها حركة سورية ادعى 
منظمة  أنها  على  اجلوالني  محمد  أبو  قائدها 
بها  يراد  وال  التغيير  بها  يراد  معتدلة  سياسية 
بينما  متطرفة،  بطريقة  بالسلطة  االنفراد 
داعش هي منظمة عراقية، األعضاء السوريني 
فيها قلة، وقد خلفت القاعدة بعد سقوطها يف 
العراق، واغتيال الزرقاوي. وهي منظمة عراقية 
قامت حملاربة السلطة الشيعية يف بغداد لكنها 
هي  وكانت  سوريا  إلى  التوغل  فرصة  وجدت 
أنها  غير  العراق  يف  للقاعدة  الشرعي  املمثل 

انفصلت عنها.
ظل  دائرة  بوجود  الوقت،  ذات  يف  معترفا، 
للتنظيمات املسلحة يف سوريا، حيث أشار إلى 
أنهم وصلوا إلى إحصاء خمس مائة تنظيم، وان 

البعض يقولون أن العدد يفوق األلف. 
محبني  السوريون  كان  وان  حتى  انه  وأوضح، 
األمر،  اليوم مسلحا،  أصبح  انه  غير  للخالف، 
أمر  غيره  من  املناضل  تصنيف  جعل  الذي 
معقدا، وان كان القول أن كل سوري إرهابي فهو 

أمر مبالغ فيه.

حل  يمكنها  التي  هي  الدولية  الدائرة 
األزمة السورية

ودائما خالل جلسة النقاش، ويف رده على سؤال 
عضو مجلس األمة، السيد قيساري محمود عن 
هل  فيه  تسأل  والذي  الوطني،  التحرير  جبهة 

نحن مقبلني على سايس بيكو جديد يف املنطقة؟ 
وماهي اإلجراءات التي ميكن أن نتخذها الدول 
العربية ملواجهة هذا السايسبيكو اجلديد؟ ذكر 
رده،  مستهل  يف  اإلبراهيمي،  األخضر  السيد 
أن سايس بيكو هو اتفاق بني فرنسا وبريطانيا 
قبل احلرب العاملية األولى، اتفاق على خارطة 
العوامل  بني  من  انه  وأوضح  املنطقة،  لتقسيم 
التي من شأنها أن حتول دون تقسيم سوريا، هو 
التنوع الذي يعرفه املجتمع السوري، فهو عبارة 
عن فسيفساء فيها السني، والشيعي، واملسيحي، 
والدرزي، وحتى املسيحيون منقسمون إلى عدة 

فصائل.
ومن ثم نفى احملاضر أن يتمكن التقارب السوري 
األمريكي من خلق سايس بيكو جديد، كما ارجع 
سبب استمرار األزمة السورية إلى أن األطراف 
املنطقة  دول  يف  واملتمثلة  مبساعدتهم،  األَْولَى 
منقسمة،  الشديد،  ولألسف  اليوم،  هي  التي 
مساعدة  عن  بدورها  وعاجزة  ومختلفة، 
السوريني على حل أزمتهم، ما يستوجب اللجوء 
إلى دائرة أبعد من سوريا، وهي الدائرة الدولية 
األمريكية  املتحدة  الواليات  أساسا  تضم  التي 

وروسيا.

حل  لوجوب  الغرب  في  شاملة  صحوة 
األزمة السورية

ويف رده على سؤال أستاذ العلوم السياسية السيد 
محمودي عبد القادر حول إمكانية التحدث على 
اتفاقيات كبرى الفروف على غرار اتفاقية سايس 
بيكو، ذكر عميد الدبلوماسيني اجلزائريني انه 
جمع بني هيالري كلينتون والفروف يف ايرالندا 
ديسمبر   6 يوم  السورية  األزمة  عن  للحديث 
نواب كال  اجتمع مع  2012، وسنة 2013. كما 

من الوزير الروسي واألمريكي بجنيف وممثلني 
عن األمم املتحدة واجلامعة العربية عدة مرات. 
وبدا شيئا من التقارب يف وجهات النظر، لكن 
لألسف، لم يثمر بسبب حلفاء سوريا املتمثل يف 
روسيا، والنظام، وإيران، وحلفاء األمريكان وهم 
دول املنطقة خاصة تركيا، وقطر، والسعودية..

اآلن أصبح لزاما على الغرب، حسب ذات احمللل، 
على  الالجئني  تدفق  بعد  السورية  األزمة  حل 
أوربا، بل هناك، اليوم، صحوة شاملة يف الغرب، 
وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية أن ال بد 
من حل للقضية السورية فنصف مليون سوري 
وصلوا إلى أملانيا وحدها مما جعل اخلطر ليس 

على روسيا فقط بل حتى على أوروبا..
يرجح،  كامل  اتفاق  إلى  بعد  الوصول  وعدم 
حسب ذات احمللل، إلى أن دول املنطقة وأيضا 
ملساعدة  جاهزة  غير  األوربية  الدول  بعض 
يفكر  الكل  ألن  القضية،  السوري حلل  الشعب 
يف مصلحته ما يجعل مصلحة الشعب السوري 

تأتي يف أحسن الظروف يف ذيل الترتيب.

من  أهم  سوريا  في  الروسية  المبادرة 
غيرها 

حمالة  محمد  العقيد  سؤال  على  رده  ويف 
سوريا  يف  العسكري  التدخل  حول  املتقاعد 
حفاظها  اجل  من  روسيا  ملصلحة  جاء  هل 
األبيض  البحر  غرب  العليا يف  على مصاحلها 
اإلستراتيجية  الناحية  من  ألهميته  املتوسط 
إلحباط  استباقية  كعملية  جاء  أم  والعسكرية؟ 
مخطط غربي وعلى رأسه الناتو من أجل تفكيك 
باستعمال  فيها  الفوضى  روسيا وخلق  فدرالية 
التي  روسيا  لفدرالية  التابعة  الدويالت  بعض 

شبت فيها أعمال شغب ككازاخستان وغيرها؟ 
أفاد السيد األخضر اإلبراهيمي أن هناك نوع 
بعض  فهناك  الباردة،  احلرب  إلى  احلنني  من 
كان  كما  وروسيا  أمريكا  بني  اخلالف  مظاهر 
أيام احلرب الباردة من توتر وتناحر وتآمر بني 
الرئيس  من  إدراك  هناك  كان  وان  الطرفني. 
األمريكي أوباما أن العودة للحرب الباردة ليس 

يف مصلحة أحد. 
انتباه  السياسي  احمللل  لفت  الرد،  ذات  ويف 
العامة لألمم  احلاضرين ملا جرى يف اجلمعية 
املتحدة يف سبتمبر 2015، حيث أدلى متحدثني 
رسميني باسم البيت األبيض، وألكثر من مرة أن 
بوتني يريد مقابلة الرئيس أوباما لكن األمر لم 
يحدد إلنشغال الرئيس أوباما، وكأنهم يقصدون 

بذلك إهانة الرئيس الروسي بوتني.
وأقر ذات احمللل أن التدخل العسكري الروسي 
يف سوريا جاء مفاجأ لكثير من الناس، حتى أن 
التدخل  هذا  كان  أن  يتساءلون  راحوا  البعض 
مماثل للتدخل الروسي على أفغانستان، خاصة 
أن العبارات التي استخدمت يف التدخل السوري 
هي نفسها التي استخدمت عندما دخل الروس 
بطلب  تدخلوا  أنهم  قالوا  حيث  أفغانستان، 
البقاء طويال يف  ينوون  وأنهم ال  من احلكومة، 
املنطقة، ولن ترسل إلى أفغانستان قوات كثيرة، 
القول سيان عند تدخلهم يف سوريا حيث أقروا 
الشرعية  احلكومة  من  بطلب  تدخلوا  أنهم 
بسوريا، وأنهم لن يبقوا طويال، ولن يكون كثرة.

اجلزائري  الدبلوماسي  اخلبير  خلص  وهنا 
الروس  يد  لسوريا هي يف  بالنسبة  املبادرة  أن 
أكثر من أنها يف يد الواليات املتحدة األمريكية 

والغرب.
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حل  في  ضرورية  اإليرانية  المشاركة 
األزمة السورية

طرحه  سؤال  على  ردا  السياسي،  اخلبير  أكد 
موسى،  متدرتازة  السيد  األمة،  مجلس  عضو 
مشاركة  حول  االشتراكية،  القوى  جبهة  عن 
إيران يف إيجاد حل لألزمة السورية، أن حضور 
إيران يف معاجلة األزمة السورية أمرا ضروريا 
واألمني  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أن  حتى 
حضورها  إلى  يدعون  العربية  للجامعة  العام 
فإيران  سوريا.  يف  جدا  مكثف  وجود  لها  ألن 
لها نفوذ يف سوريا أكثر من الروس، ولها نفوذ 
يف العراق أكثر من الواليات املتحدة األمريكية 
التي غزت واحتلت العراق، احلقيقة، التي سبق 
إليها يف  أنه أشار  السيد اإلبراهيمي  أكد  وأن 
والواليات  الروس،  أمام  األمن  جلسات مجلس 

املتحدة األمريكية. 

الخاص  بأسلوبه  الصيني  العمالق 
موجود بقوة في المنطقة 

وحول دور العمالق الصيني يف مستقبل الوطن 
العربي والذي طرحه السيد محمد زكريا زبدة، 
جلسة  خالل  األولى،  االذاعية  القناة  مدير 
املناقشة، أكد السيد اإلبراهيمي على وجوده يف 
سوريا وكل بالد املنطقة وبقوة إال أن األسلوب 
األخرى.  الدول  أسلوب  عن  يختلف  الصيني 
ففيما يتعلق بسوريا حتديدا فالصني مع املوقف 
أكدوا  بيكني  جامعة  أساتذة  أن  حتى  الروسي 
للمحاضر يف لقاء جمعه واياهم السنة املاضية 
أن ما يجري يف املنطقة مؤامرة كبرى تريد أن 
الغربي  النفوذ  إلى  أخرى  مرة  املنطقة  تخضع 
أنفسهم مستهدفني فاحد أهداف  يرون  وأنهم 
استبعاد  هو  املنطقة  على  الغربي  االستالء 

الصني من املنطقة.

الجامعة العربية لم توفق في مهامها 

وحول دور اجلامعة العربية يف حل أزمات الدول 
العربية يف سؤال ملدير القناة اإلذاعية األولى، 

يف  العربية  الدول  جامعة  أن  احملاضر  أشار 
األزمة السورية حاولت مشكورة أن تتدخل يف 
املرحلة األولى، وكانت هناك بوادر جناح عندما 
تدخلت القوة العربية بقيادة القائد السوداني، 
الذي  واالجتاه  العمل،  توقف  ما  سرعان  لكن، 

أخذ به بعد ذلك لم يكن بناءا إطالقا. 
مغتنما السانحة، ليؤكد أن اجلامعة العربية لم 
األمم  قبل  أنشأت  وان  حتى  مهامها  يف  توفق 
املتحدة. فاذا ما قورنت مبنظمة آسيان يف اسيا 
فان الفرق بينهما شاسع حيث تقدمت منظمة 
التبادل  أن  حني  يف  ملحوظ،  بشكل  آسيان 
التجاري بني الدول العربية، على سبيل املثال، 

يكاد ينعدم وهو يتالشى سنة بعد سنة. 

عن ليبيا..
التدخل العسكري في ليبيا ظالم

املتحدث  حمل  فقد  الليبية،  األزمة  بشأن  أما 
العسكري  للتدخل  البلد  هذا  خراب  مسؤولية 
السابق  الفرنسي  الرئيس  قاده  الذي  الغربي 
احلميم  مع صديقه  بالتعاون  ساركوزي  نيكوال 
برنار هنري ليفي، وهو التدخل الذي جاء ظاملا 
ظلما شديدا للشعب الليبي، ومخربا، ووقف يف 
وجه احملاوالت اإلفريقية التي كانت تسعى إلى 
الوصول حللول  إلى  الليبية  مساعدة األطراف 

ترضي اجلميع.
مضيفا أن تساؤالت عديدة تبقى مطروحة حول 
ما أدى بالدولة الفرنسية يف عهد ساركوزي إلى 
اعتراف  بعد  خاصة  ليبيا،  يف  عليه  أقبلت  ما 
الرئيس األمريكي باراك أوباما مؤخرا على أن 
إدارته،  أخطاء  أكبر  من  كان  ليبيا  يف  التدخل 

األمر يرى احملاضر أنه ملفت لالنتباه.

علينا دين تجاه الشعب الليبي

السيد  دعا  الليبي،  الوضع  عن  حديثه  يف 
بدينها  تفي  بان  اجلزائر  اإلبراهيمي  األخضر 
اخللقي، واألخوي لليبيا التي وقفت معها خالل 
اخلمسينات، اي اثناء حرب التحرير، وذلك رغم 
فقر ليبيا الشديد آنذاك، حيث كانت تقدم لها 
جامعة  من  مصري  جنيه  مبليونني  مساعدات 

الدول العربية.

عن اليمن..
ال احد ينسى ويدخل.. اليمن

اعترف  ومع  اليمني،  الوضع  يخص  فيما  اما 
على  اطالعه  حقيقة  أن  السياسي  احمللل 

وان  الشيء،  بعض  محدودا  اليمنية  األوضاع 
الف  سنة  البني  ذات  إصالح  حاول  قد  كان 
قامت حرب  وتسعون عندما  واربع  مائة  وتسع 
مطالبة  بسبب  واجلنوب  الشمال  بني  أهلية 
اجلنوبيني بإنهاء الوحدة اليمنية، فان احملاضر 
أفاد أن احلرب األهلية باليمن انتهت بانتصار 
وأن  الوطنية.  الوحدة  على  واحملافظة  الشمال 
الوضع القبلي يف اليمن يشبه الوضع القبلي يف 
أفغانستان، حيث بإمكان اي َغازي الدخول إلى 
هذا البلد، لكن ال ميكن ألي غازي أن يبقى ملدة 

طويلة فيه.
باحتالل  ذلك،  يف  السياسي،  احمللل  واستدل 
عشر  التاسع  القرن  يف  أفغانستان  بريطانيا 
سنة  الثانية  املرة  يف  انه  إلى  مشيرا  مرتني، 
الف وسبع مائة وثمان وسبعون أرسلت اجنلترا 
إلى كابول لكن  حوالي ست عشرة الف مقاتل 
قاعدتها  إلى  يعد  لم  منها  انسحبت  عندما 
الذي  األمر،  الهند إال ضابطني،  العسكرية يف 
مؤخرا  قرأها  ملاكميالن  مبقولة  املتحدث  ذكر 
يف مذكرات احد سفراء البريطانيني والتي كان 
ويدخل  ينسى  احد  »ال  مازحا  دائما  يكررها 
لليمن،  بالنسبة  سيان  واألمر  أفغانستان«، 

حسب ذات احمللل.
ويف هذا الشأن، ذكر الدبلوماسي اجلزائري يف 
التجربة  اليميني  للوضع  لتحليله  سياق عرضه 
املرة والتي تأثر بها اجليش املصري تأثرا كبيرا 
اليمنية  اليمن لنصرة اجلمهورية  حينما دخلوا 
قتل  أين  وستون،  واثنان  مائة  وتسع  الف  سنة 
أن  حد  إلى  جندي.  الف  وعشرون  واحد  لهم 
ضد  احلرب  خسرت  مصر  أن  يقول  البعض 
وستني  وسبع  مائة  وتسع  الف  سنة  إسرائيل 

ليس يف سيناء وإمنا يف اليمن. 

األمل اليمني في مفاوضات جنيف 

على  كبيرة  آماال  اإلبراهيمي  السيد  وعلق 
حتت  جونيف  يف  حاليا  اجلارية  املفاوضات 
رعاية الواليات املتحدة األمريكية بني احلوتيني 
وحكومة  جهة،  من  الصالح،  اهلل  عبد  وعلي 

منصور هادي، من جهة ثانية. 

عن تونس..
ربيعا  التونسي  الربيع  يكون  أن  آمل 

حقيقيا

أن  يبدو  انه  املخضرم  السياسي  احمللل  وذكر 
ُمرضي وهناك  يتطور بشكل  تونس  الوضع يف 
حقيقيا،  ربيعا  بها  الربيع  يكون  أن  يف  أمل 
وذلك ردا على سؤال طرحه عليه خالل جلسة 
السيد  األولى،  اإلذاعية  القناة  مدير  املناقشة 
محمد زكريا زبدة حول ما اذا كان الربيع العربي 
التي  املؤسسات  أم  تونس  انتصر يف  الذي  هو 

استثمرت فيها تونس عشرات السنني.

عن وطنه الجزائر..
الجزائر محصنة نفسها وال خوف عليها 

طمأن وزير اخلارجية األسبق، السيد األخضر 
محصنة  اجلزائر  أن  اجلزائريني  اإلبراهيمي 
نفسها وال خوف عليها من محاوالت استهداف 
أمنها واستقرارها، رغم أن هناك أطماع ومشاكل 
بينها وبني غيرها، وذلك ردا على سؤال السيدة 

الوطني،  الشعبي  باملجلس  نائب  غنية،  ايدالية 
اآلونة  يف  الوطنية  الساحة  يف  يجري  ما  حول 
تراشقات  من  اإلعالم  وسائل  عبر  األخيرة 
وخالفات وتهجمات بعض الشخصيات التاريخية 
الوطنية والسياسية ما يجمع بني هذه اجلوانب 
الثالثة لبعضهم البعض أو اجتاه بعض األطراف 
أو اجلهات أو املؤسسات اجلزائرية التي تعتبر 
هذه الظاهرة الطريق لتجسيد أجندة املؤامرات 
هذه  كون  اجلزائر  ضد  حتاك  التي  اخلارجية 
تصدع  يف  تشارك  التي  تلك  بني  من  الظاهرة 

وهشاشة اجلبهة الداخلية.

المصالحة الجزائرية رائدة.. لكن الدول 
ال تستفيد من غيرها..

الكرمي  عبد  األمة،  مجلس  عضو  سؤال  حول 
جلسة  خالل  الرئاسي،  الثلث  عن  قريشي، 
النقاش، والذي طرح من خالله إمكانية استفادة 
حل  يف  اجلزائرية  التجربة  من  العربية  الدول 
املصاحلات،  إلى  والذهاب  الداخلية،  مشاكلها 
أكد السيد اإلبراهيمي أن الدول ال تستفيد كثير 
السياق،  ذات  يف  منوها،  اآلخرين.  جتربة  من 
باملصاحلة التي قادها رئيس اجلمهورية السيد 
رائدة،  اعتبرها  والتي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
نافيا، يف ذات الوقت، إمكانية إعادتها يف مكان 

آخر..

جزائري-روسي-إيراني  لمحور  وجود  ال 
وإنما تعاون ثنائي

عن  الشعب  يومية  ممثل  سؤال  على  رده  ويف 
اجلزائر  محور  عليه  اصطلح  ما  وجود  حقيقة 
إيران موسكو، أفاد السيد األخضر اإلبراهيمي 
أن الوجود لهذا احملور حسب درايته، مضيفا أن 
اجلزائر تربطها عالقات طيبة مع هذه الدول، 

وهناك تعاون ال يدري مداه.

فرنسا لن تعود إلى الجزائر

نفى الدبلوماسي املخضرم إمكانية عودة فرنسا 
عضو  استفسار  على  ردا  وذلك  اجلزائر،  إلى 
حزب  عن  الطيب  جبار  السيد  األمة،  مجلس 
مستهله  يف  عاد  والتي  الوطني  التحرير  جبهة 
اإلبراهيمي  األخضر  للسيد  مبقولة  بالتذكير 
حول الوجود الفرنسي باجلزائر بأن الشيطان 
لن  فرنسا  وان  األرض هذه.  يُعبد يف  أن  يأس 
الشهداء  دم  أخرى الن  مرة  اجلزائر  إلى  تعود 
واألبرار يالحقها وكذلك املجاهدين وكل أطياف 
الشعب لذلك فان فرنسا لن تعود اال من خالل 
تفكير بعضكم وأيدي بعضكم وطريقة بعضكم.
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حذر من.. 
االستخفاف بما يجري حولنا

البرملانية  املجموعة  رئيس  وحول سؤال طرحه 
محمد  السيد  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
اجلزائر  تأثرات  أو  تأثيرات  يخص  زوبيري 
على ما يحيط بها من انقالبات، أجاب احمللل 
فمثال  فينا  يؤثر  حولنا  يقع  ما  أن  السياسي 
وهناك  مكان،  كل  يف  يتدفق  السالح  ليبيا  يف 
مغبة  من  واضطرابات.. محذرا  امني  انسياب 

االستخفاف مبا يحدث حولنا من أزمات.

والحرب الدينية بين السنة والشيعة

من  اجلزائريني  الدبلوماسيني  عميد  كما حذر 
السنة  بني  اندلعت  التي  الدينية  احلرب  خطر 
اجلزء  على  إجابته  سياق  يف  مؤكدا  والشيعة، 

الثاني من سؤال السيد جبار عن 
يلزم فعله تطبيقيا وفعليا  أو ما  ما يجب فعله 
السعودية  بني  األيديولوجي  االختالف  ظل  يف 
أن  املنطقة  على  وأثاره  وارتداداته  وإيران 
كشعوب  يعنينا  والسعودية  إيران  بني  اخلالف 

إسالمية.

عن التقييم النهائي..
الوقت مبكر للبث في األمور

أما يف حتليله ملفهوم الثورة، عرج السيد األخضر 
اإلبراهيمي باحلاضرين بعيدا عن املنطقة، وعن 
هذا العصر، حيث عاد بهم إلى الثورة الفرنسية 
وباألخص إلى الفيلسوف األملاني امانويل كانت 

معها  وتعاطف  الفرنسية  الثورة  عاصر  الذي 
وقدر أهميتها إلى درجة أنه يقال انه اضطرب 
اضطرابا شديدا عندما سمع بإحداثها، حيث 
سجن  اقتحام  أن  كانت  امانويل  املفكر  ذكر 
الباستيل يف باريس مهم غير أن احداث فرنسا 
على أهميتها ليست ثورة الن احلدث األهم متثل 
امللك  دعاها  التي  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف 
التي واكبت  التغيرات  لويس السادس حيث أن 
قراراتها كانت دستورية ولم تكن قرارات ثورية. 
التي  املعروفة  باملقولة  السياق  ذات  يف  مذكرا 
لها مغزاها وان تبني أنها منسوبة خطأ لشوان 
ماهي  اخلمسينات عن سؤال  لإلجابة يف  الي 
تأثيرات الثورة يف العالم؟ والتي قال خاللها من 

السابق ألوانه البث يف املوضوع.

لفظ الثورة مطروح للنقاش

اسم  إعطاء  يف  تردد  كانت  امانيول  كان  فإذا 
السياسي  احمللل  يرى  فرنسا،  الحداث  الثورة 
املخضرم أن مناقشة إسقاط لفظ الثورة على 
العربي  بالربيع  تسميتها  جرى  التي  األحداث 
والتي جرت يف كل من تونس ومصر وليبيا ويف 
سوريا مطروح. ففيما ال شك فيه، أن احداث 
ومثيرة  مهمة  كانت  األخيرة  اخلمس  السنوات 
واضح  بشكل  وذلك  الثورة،  ملسات  فيها  جدا، 
بعض  يف  أيضا  فيها  لكن  الشمس..  وضوح 
وفيها  السرابية..  األوهام  ومراحلها  أوجهها 
والتدخل اخلارجي يف شؤون  التآمر  أيضا من 
بعض أقطارنا الكثير.. ومما ال شك فيه أيضا 
أن هذه األحداث ستتواصل أثارها على بالدنا 
وجنوبا  شماال  لنا  املجاورة  املناطق  وعلى  بل 
تعزل  أن  لها  ال ميكن  أقطارنا  أن  كما  وشرقا 

نفسها عما يجري من حولها.

عن تمنياته..
أن يقوم ربيعا عربيا في فلسطين

أعقبت  التي  النقاش  جلسة  اإلبراهيمي  وختم 
احلكومات  ألن  أسفه  عن  بالتعبير  احملاضرة 
العربية تخلت عن القضية الفلسطينية مستثنيا 
يف ذلك اجلزائر احلريصة على دفع املساعدات 
األول من موعدها،  اليوم  لفلسطني يف  املقررة 
أحسن  الفلسطينية  باألطراف  على صلة  وهي 
مدير  استفسار  على  ردا  وذلك  غيرها،  من 
القناة اإلذاعية األولى السيد زبدة حول ما تبقى 
من فلسطني يف ترتيب الضمير العربي والقرار 

السياسي العربي.
كما عبر عن عتابه لألطراف الفلسطينية فتح 
من  أكثر  ملفاوضاتهما  صار  اللتان  وحماس 
خمسة عشرة سنة ولم يجدوا اتفاقا ! مضيفا 
أن اإلخوان يف رام اهلل يكمن خوفهم يف قطع 
من  األهم  الغرب  من  لهم  املادية  املساعدات 
مع  األمريكي  فاالتفاق  العربية،  املساعدات 
حماس فيما يخص املساعدات املادية يشترط 
توقفت  وإال  فتح  وبني  بينها  االتفاق  عدم 
الذي صادق عليه  القانون  املساعدات مبوجب 
الكونغرس األمريكي املعروف على أن إسرائيل 

تسيطر عليه سيطرة كاملة.
كما حتدث عن مأساة عزة التي اعتبر سكانها 
يف سجن كبير وحمل أيضا املسؤولية لألطراف 
اعتراف  عدم  أسباب  وشرح  الفلسطينية، 
إلى  وأرجعه  التوافق  بحكومة  الدولي  املجتمع 
اللوبي اإلسرائيلي املتحكم يف القرار األمريكي 
الرافض حلركة حماس يف احلكم، متمنيا، يف 
هذا الصدد، أن يقوم الربيع العربي يف فلسطني 

وأال يتوقف.

االستطالعية  الزيارات  برنامج  اطار  في 
للجان الدائمة لمجلس األمة، قام وفد من 
لجنة الفالحة والتنمية الريفية بمجلس 
الدين  ضياء  السيد  برئاسة  األمة، 
اللجنة، وعضوية السادة،  بلهبري، رئيس 
اللجنة،  مقرر  سالم،  بن  القادر  عبد 
عضوا  نبري  بن  ناصر  قارة،  وبلقاسم 
تموشنت،  عين  لوالية  بزيارة  اللجنة، 
 04 إلى   02 من  الممتدة  الفترة  خالل 
واقع  على  الوقوف  أجل  من   ،2016 ماي 
االستماع  وكذا  بالوالية  الفالحي  القطاع 
لمشاغل منتسبي القطاع ومهنييه ورفعها 

للجهات المختصة.
بين  تنوعت  محطات  عدة  الزيارة  شملت  وقد 

الفالحة والصيد البحري والغابات

في قطاع الفالحة 
األشجار  لزراعة  التقني  المعهد  الوفد  زار   •
والذي  تموشنت،  عين  ببليدة  والكروم  المثمرة 
أنواع  لمختلف  الشتائل  مجال  في  رائدا  يعتبر 
السيد  عرض  والكروم،حيث  المثمرة  األشجار 
قطاع  حول  لمحة  الفالحية  المصالح  مدير 
الفالحة بالوالية، وخص بالشرح شعبة الكروم 
قدم  كما  أقطابها،  أحد  الوالية  تعتبر  والتي 
مسؤولو المعهد شرحا عن نشاطه ومهامه وكذا 

مناطق تدخله.
•  كما زار مشتثمرة فالحية فردية ببلدية شعبى 
تقنيات  تعتمد  عصرية  مستثمرة  وهي  اللحم، 

واألشجار  الكروم  زراعة  في  وتختص  حديثة 
المثمرة.

• زار موقع لزراعة الكروم على طول واد المالح 
الكروم  لزراعة  ومهدا  نموذجا  تعد  والتي 

بالمنطقة.
• توقف عند مشتمثرة فالحية ببلدية سيدي بن 
الكروم خاصة عنب  زراعة  المختصة في  عدة 

المائدة التي تعتمد تقنية التسيير العشوائي.
في قطاع الصيد البحري 

وتربية المائيات:
قام وفد مجلس األمة رفقة مدير الصيد البحري 

لوالية عين تموشنت بزيارة إلى :

• ميناء بني صاف: حيث تعرفوا على ما يضمه 
من هياكل مينائية وصيدية والتعرف على طريقة 
وكذا  توسعته  مشروع  وحول  وقدراته.  تسييره 
كما  ورائه.  من  المتوقعة  اإلقتصادية  العوائد 
طرحوا  الذي  البحري  الصيد  مهني  إستمعوا 

جملة من اإلنشغاالت المهنية التي تخصهم.
زيارة مدرسة التكوين التقني للصيد البحري   •
وتربية المائيات ببني صاف: هذه المدرسة التي 
تعطي تكوينا علميا متخصصا في مجال الصيد 
البحري، إذ تخرج سنويا 1000 طالب في مختلف 
من  شروحات  الوفد  تلقى  حيث  التخصصات، 
طرف مديرة المدرسة عن الطرق البيداغوجية 
المنتهجة والتخصصات التي توفرها المدرسة، 
وتعرفوا بمختلف هياكل ومرافق هذه المؤسسة 
وإستمعوا لمختلف النقائص واإلنشغاالت التي 

طرحتا اإلدارة.
•  كما زار الوفد ميناء بوزجار، حيث تعرفوا على 
إمكانيات هذا الميناء وطريقة عمله، وإستمعوا 

لمشاكل التي تواجههم في نشاطهم.
»أكواصول«  المائيات  تربية  مرزعة  زيارة   •
مستثمرة  وهي  المساعيد:  ببلدي  بالسبعينات 
فردية قام بإنجزها أحد المشتثمرين الشباب، 
تربية  ومعدات  تقنيات  بأحدث  مزودة  وهي 
األسماك، وقد أعطت نتائج باهرة حيث أصبح 
يسوق إنتاجه السمكي لمختلف واليات الوطن، 
إال أنه يعاني من نقص في مواد تغذية األسماك 

بسبب ندرتها في السوق.

زيارة لجنة الفالحة والتنمية الريفية لوالية عين تموشنت

الم�سمون.. ال�ستثمار 
والبديل الواعد.. الفالحة
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 في قطاع الغابات 
بالوالية  الغابات  محافظ  رفقة  الوفد  زار   •
عين  بحجر،  حمام  ولهاصة،   : محطات  عدة 
اأٍلربعاء، بليدة وادي الصباح،  وقد تلقى الوفد 
الغابات  محافظة  نشاط  حول  شامال  عرضا 
تنفيذهاوالتدابير  على  تشرف  التي  والبرامج 
المتخذة في مجال تنمية وتطوير والمحافظة 
على الثروة الغابية وتوسعتها والمحافظة على 
األراض من اإلنجراف، وقد توقف الوفد على 
مجال  في  الغابية  المحافظة  إنجازات  بعض 
فتح وتهيئة المسالك الريفية من أجل إستقرار 

ساكنة الريف وتحسين مستواهم المعيشي.  

تو�سيات الوفد
الفالحة  لجنة  لوفد  الزيارة  هذه  مكنت  لقد 
الدين  ضياء  السيد  برئاسة  الريفية  والتنمية 
تموشنت  عين  لوالية  اللجنة،  رئيس  بلهبري، 
من الوقوف على العديد من المشاريع والهياكل 
فرصة  وكانت  والغابية،  والصيدية  الفالحية 
لالستماع  القطاع  ومنتسب  بمهني  لاللتقاء 
تصور  بتشكل  سمح  ما  وأرائهم،  النشغاالتهم 
شامل لقطاع الفالحة والصيد البحري بالوالية 
اإلفادة  يمكن  التوصيات  بعض  واستخالص 

منها:

في قطاع الفالحة 
• تعزيز القدرات البشرية لشعبة زراعة الكروم 
عن طريق التكوين الهادف والتخصصي وهذا 
التقني  المعهد  مع  الوثيق  والتعاون  بالتنسيق 

لزراعة األشجار المثمرة والكروم.
تمكين فالحي ومستثمري زراعة الكروم من   •

الدعم في أسعار األسمدة.

الخاصة  الجبائية  الرسوم  في  النظر  إعادة   •
بالمواد في العتاد الفالحي المستورد، خاصة 
الفالحي  والعتاد  بالمواد  الخاصة  الشبكات 
البالستيكية  الشبكات  خاصة  المستورد 
ذات  المائدة  عنب  زراعة  في  المستعملة 

التسيير العرائشي.
• تشجيع اقتناء األصناف ذات الجودة العالمية 
لعنب المائدة وعنب التجفيف بهدف الوصول 

إلى التصدير في المراحل القادمة
دعم فالحي زراعة أشجار الزيتون من أجل   •
إنشاء معاصر الزيت ووحدات التصبير، خاصة 
قطعت  بالوالية  الزيتون  أشجار  زراعة  وأن 
 10.000 الـ  حدود  بلغت  متقدمة  أشواطا 

هكتار.
وتربية  البحري  ال�سيد  قطاع 

المائيات:
• ضرورة اإلنطالق في الشطر األول من أشغال 
في  أولى  كمرحلة  صاف  بني  لميناء  التوسعة 

إلنتظار تحسن الظرف المالي للخزينة العمومية 
إلستكمال بقية المشروع

• دعم الوقود الموجه لسفن الصيد

الصارم  االحترام  أجل  من  الرقابة  تفعيل   •
حفاظا  البيولوجية،  والراحة  الصيد  لمواسم 
رقم  إطالق  مقترحا  السمكية،  الثروة  على 
أخضر للتبليغ عن كل مخالفة في هذا الشأن.

•  ضرورة حل مشكل البواخر المحجوزة بميناء 
بني صاف بأمر قضائي بسبب عجز مالكيها من 
تسديد القروض البنكية التي تم الحصول عليها 

إلقتناء هذه السفن.
• ضرورة تمكين مدرسة التكوين التقني للصيد 
البحري وتربية المائيات ببني صاف من الكادر 
أكمل  على  البيداغوجي  دورها  ألداء  البشري 

وجه.
• توفير وتجديد الوسائل البيداغوجية للمدرسة، 
قصد تمكين الطلبة من التحصيل المهني وفق 

المقاييس المعتمدة.
الموارد المائية والغابات 

الواقع  مالتة  سهل  أراضي  تشجير  ضرورة   •
بأعلى السبخة العامرية .

• ضرورة الوقوف على إنجاز وإتمام كل برامج 
فتح وتهيئة المسالك الريفية.

• الزيادة من وتيرة برامج تهيئة المسالك الغابية 
حد  تتجاوز  لم  إذ  فادحا  نقصا  تعرف  والتي 

الـ20 كلم
• زيادة برامج التشجير خاصة أشجار الزيتون 
الغابات  محافظة  قبل  من  الغابية  واألشجار 

لتدارك النقص الملحوظ..

الشؤون  لجنة  نشاط  لبرنامج  تجسيدا 
القانونية واالدارية وحقوق اإلنسان لسنة 
اللجنة  عن  استعالمية  بعثة  قامت   ،2016
بزيارة ميدانية  لوالية المسيلة في الفترة 
الممتدة من 16 إلى 18 ماي 2016، لإلطالع 
على ظروف سير عمل الهياكل القضائية بما 
التربية،  وإعادة  العقابية  المؤسسات  فيها 
معاينة  وكذا  األخيرة،  هذه  عمل  وظروف 
من  المتخذة  االجراءات  تجسيد  مدى 
المحلية،  والجماعات  الداخلية  وزارة  قبل 
االدارة  مصالح  ورقمنة  بعصرنة  المتعلقة 
لتقريب  المتخذة  واإلجراءات  المحلية 

االدارة من المواطن.

وقد كانت البعثة مشكلة من السادة:
•  األمين شريط، رئيس اللجنة، رئيس البعثة،

•  بشير شبلي، عضو اللجنة،
•  إبراهيم مزيان، عضو اللجنة،
•  أحمد أوراغي، عضو اللجنة،

•  محمد بن يونس، عضو اللجنة.
والي  السيد  قبل  من  الوفد  استقبال  بعد 
استهلت  الوالية،  بمقر  إطاراتها  وبعض  الوالية، 
بعدة  اليوم األول  الميدانية خالل  زيارتها  البعثة 
كانت  إدارية  هياكل  عدة  شملت  هامة  نشاطات 
محل معاينة من طرف أعضاء البعثة فيما يخص 
طريقة تسييرها ومدى تطابق ذلك مع اإلجراءات 
التجهيز  حيث  من  بالعصرنة  المتعلقة  القانونية 

بالوسائل الضرورية وظروف ومساحات استقبال 
ألمواطنين فضال عن االطالع عن بعض النقائص 
مالحظات  من خالل  تسجل  قد  التي  والثغرات 
ميدانية أو تعليقات من طرف المعنيين بالتسيير 

أو بعض المواطنين القاطنين بها.

دراج  اأولد  دائرة  مقر  - زيارة   1
دائرة  كانت مقر  الزيارة  برنامج  أول محطة في 
تسيير  كيفية  على  الوقوف  تم  أين  دراج  أوالد 
زيارة  خالل  من  الدائرة  بهذه  هامة  قطاعات 
السياقة،  برخص  الخاصة  البيومترية  المصالح 

وبطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر.

المطارفة بلدية  مقر  - زيارة   2
هذه  بمقر  البيومترية  المصالح  زيارة  تمت 
البلدية، وقد أكد السيد رئيس البلدية أن القطاع 
يسّير بطريقة عادية ووفقا لإلجراءات القانونية 
المنصوص عليها دون أية مشاكل تذكر في هذا 

الميدان. 

المفتوحة  البيئة  موؤ�س�سة  زيارة   -  3
بالمطارفة

عاينت البعثة مشروعا ذا أهمية بالغة يتمثل في 
المطارفة، وهو  ببلدية  المفتوحة  البيئة  مؤسسة 

بعد حيز  لم يدخل  لكنه  اإلنجاز  مشروع حديث 
إطار  في  التشجيع  إلى  يحتاج  وهو  االستغالل 
المساجين  إلدماج  المتبعة  الجديدة  السياسة 
في ورشات مفتوحة تسمح لهم بالعمل في إطار 
التنمية  جهة  من  البالد  تفيد  معينة  تخصصات 
أخرى   اقتصادية  خدمات  وتقديم  الفالحية، 
المحبوسين  على  أيضا  بالفائدة  وتعود  متنوعة 
باعتبارها طريقة لتمهيد إدماجهم في المجتمع 
منهم  وتجعل  تنفعهم  جديدة  مهارات  باكتسابهم 

عناصر بناءة وصالحة في المجتمع ،

الحالية الم�سيلة  محكمة  زيارة   -  4
المسيلة  محكمة  لمقر  ميدانية  زيارة  تمت 
الوفد  اطلع  الذي  الجمهورية  وكيل  السيد  رفقة 
المحكمة  وتسيير  تنظيم  كيفية  على  البرلماني 
المحكمة،  هذه  مصالح  مختلف  الزيارة  وشملت 
للقائمين  المكان  عين  في  االستماع  تم  حيث 
األحكام  على  أثنوا  الذين  المصالح  هذه  على 
الجزائية  اإلجراءات  قانون  في  الواردة  الجديدة 
التي كانت لها أثر إيجابي جدا وعملي في تسيير 
قطاع العدالة، حيث بفضل المثول الفوري أمام 
على  القضاء  تم  القضائية،   واالوامر  المحاكم 

عدة مشاكل طالما عانى منها القطاع سابقا .

ع�سرنة الم�سالح الإدارية..خطوات هامة 
.. واأخرى في الإنتظار!

زيارة لجنة الشؤون القانونية واالدارية وحقوق اإلنسان لوالية المسيلة 
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خالل  اليوم الثاني  من الزيارة :

الهامل بلدية  مقر  زيارة     -  5
بلدية  مقر  بزيارة  الوفد  قام  الثاني  اليوم  في 
الهامل، حيث اطلع  الوفد من االطالع على كيفية 
مصالحه  مختلف  على  بالوقوف  المرفق  تسيير 
حيث سجل ارتياحا كبيرا نظرا لعصرنة القطاع 
الذي  اآللي  وباإلعالم  البيومترية  بالتجهيزات 
إذ  القطاع  لهذا  ومتطورة  مشرفة  صورة  أعطى 
تبدو من خاللها محاسن العصرنة والرقمنة التي 
أدخلت خاصة في مجال سجالت الحالة المدنية 
والوثائق االدارية واإلعانات االجتماعية المتكفل 

بها من طرف الدولة.
الحالية بو�سعادة  محكمة  زيارة   -  6

مختلف  على  كثب  عن  اطلع  البرلماني  الوفد   
الحالية،  بوسعادة  مصالح وظروف عمل محكمة 
المحكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  السيد  أكد  وقد 
المحكمة  نشاط  أن  المحكمة  رئيس  وكذلك 
من  تغطي  وهي  جدا  مكثف  نشاط  القضائي 
حيث االختصاص مساحة جغرافية واسعة، وهذا 
تطبيق  بعد  خاصة  حسنة  بوتيرة  يسير  النشاط 
الجزائية  اإلجراءات  لقانون  الجديدة  األحكام 
الذي كان له وقع حسن على جهاز العدالة وأظهر 
وسهل  القضاء  على  اإليجابي  وتأثيره  نجاعته 
المحاكمات  عملية  من  وأسرع  التقاضي  عملية 
األحكام  وإصدار  النزاعات  حل  معدل  أن  حيث 
حدد بفترة زمنية جد معقولة تتراوح بين شهرين 
في  تقدير  كأقصى  أشهر   6 وإلى  أشهر   3 إلى 

قضايا الجنح التي تكون محل تحقيق.

بو�سعادة  محكمة  م�سروع  زيارة   -  7
الجديدة 

جديدة  محكمة  لمقر  الميدانية  المعاينة  بعد 
بلغت  الكلية  األشغال  نسبة  أن  اتضح  ببوسعادة 
به 60%، وحسب القائمين عليه فإن االنتهاء من 
األشغال وتسليمه سيكون خالل شهر ديسمبر من 

السنة الحالية.
المحكمة الجديدة تتميز بقاعات ومكاتب واسعة 
يتطلبه  ما  لكل  حديثة  ومرافق  كبيرة  ومساحات 
قضائية  خدمات  وتقديم  العدالة  سير  حسن 
وتمكينهم  للمواطنين  جيدة  ظروف  في  وقانونية 
من حقوقهم وحرياتهم وحل منازعاتهم وقضاياهم 

في ظل تمتعهم بالكرامة التامة.

التربية  اإعادة  موؤ�س�سة  زيارة   -  8
ببو�سعادة

ببوسعادة  التربية  إعادة  مؤسسة  زيارة  أسفرت 
على معاينة مرافقها والوقوف على كيفية تنظيمها 
وسيرها، إذ تتوفر على جميع المرافق الضرورية 
اإلنسانية  كرامتهم  تحفظ  التي  للمحبوسين 

وتضمن المبادئ األساسية ألنسنة السجون وهي 
المتعلقة  الدولية  والنصوص  المعايير  مع  تتوافق 
بحقوق المساجين والتي تعد من التشريع الداخلي 

بحكم مصادقة الجزائر على هذه النصوص.
ومنها  المرافق  هذه  بمختلف  الوفد  طاف  وقد 
مهيأة  وفضاءات  فسيحة  مساحات  بالخصوص: 
وزوارهم  المساجين  أهالي  الستقبال  ومجهزة 
مكاتب  وللنساء،  للرجال  مخصصة  أجنحة  وهي 
انتظار  صالونات  مع  للمحامين  مخصصة 
وعددها  المختلفة  اليدوية  للرياضات  ومالعب 
القدم  لكرة  ملعب  إلى  إضافة   )6( مالعب  ستة 
السجون  بين  كروية  دوريات  هناك  أن  علما 
وهناك أيضا قاعة لرياضة كمال األجسام مجهزة 
الدراسة  وقاعات  المكتبة  الضرورية،  بالوسائل 
وقاعة لألشغال اليدوية كالرسم والفن التشكيلي 
لمطعم  المحاذي  المطبخ   والتصاميم،  والنحت 
إعداد  وقاعة  المغسلة  الخياطة،  قاعة  كبير، 
األلبسة، العيادة الطبية الكبيرة والمكونة من عدة 

مصالح، الصيدلية...الخ.

دائرة  مقر  زيارة   -  9
اأولد �سيدي ابراهيم

لمقر  زيارته  خالل  البرلماني  الوفد  طاف  لقد 
هذه الدائرة بمختلف المصالح التي تعنى بالوثائق 
تم  لقد  الموحد.  والشباك  المختلفة،  البيومترية 
الدائرة  رئيس  السيد  طرف  من  البعثة  استقبال 
الدائرة  منهما  تتكون  التي  البلديتين  ورئيسي 
وكذا  للدائرة  الجديد  المقر  أن  الوفد  وسجل 
اإلجراءات المتخذة من طرف السلطات لتقريب 

على  الضغط  من  خففت  المواطن  من  اإلدارة 
المصالح اإلدارية لهذه الدائرة. 

المعا�سيد بلدية  زيارة   -  10
إنجاز  مشروع  على  البلدية  بهذه  الوفد  وقف 
المقر الجديد للبلدية، وسجل أن المشروع يوشك 
المعنية  للمصالح  تسليمه  وسيتم  االنتهاء  على 
المالحظات  بعض  الوفد  أعضاء  وقدم  قريبا، 
السيما المتعلقة منها بضرورة االلتزام بالشروط 
العصرنة  يواكب  المرفق  هذا  لجعل  الضرورية 

بمختلف أوجهها.

11 - زيارة بلدية 
اأولد عدي القبالة:

 استمع الوفد إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي 
وبعض القائمين على تسيير شؤون هذه البلدية، 
منها  تعاني  المشاكل  من  جملة  طرحوا  الذين 
عن  فضال  االقتصادية  بالتنمية  تتعلق  البلدية 
مشاكل البطالة ومشكل قدم وضيق مقر البلدية 
الذي لم يعد يكفي لحاجيات المواطنين فيها .كما 
تشكو البلدية من نقص واضح في مجال التهيئة 

والتحسين الحضرى .
   

الحالي   المقر  زيارة  ـ   12
لبلدية برهوم:

سجل الوفد البرلماني خالل زيارته لهذه البلدية 
والنقاش العام الذي دار مع السيد رئيس المجلس 
الشعبي البلدي وبعض أعضائه، أن البلدية قطعت 

أشواطا معتبرة فيما يخص الرقمنة وإنجاز مختلف 
الوثائق البيومترية مع التأكيد ان شؤون المواطنين 

تلقى العناية الالزمة وال توجد مشاكل تذكر.

  13 ـ زيارة مقر البلدية الجديد    
البعثة  زارته  جديد  بمقر  برهوم  بلدية  استفادت 
البرلمانية وقد تم انجازه وهو في مرحلة التجهيز 
أن  خاصة   توفيره  عن  البلدية  عجزت  الذي 
ويعتبر  وعصري  جدا  وحديث  رائع  االنجاز  هذا 
المرافق  كافة  على  تتوفر  عصرية  فنية  تحفة 
مختلف  تغطي  التي  والمصالح  والمواصفات 
وهو  الظروف  أحسن  في  المواطنين  حاجيات 
كبير ويضم العديد من المكاتب والمساحات التي 

تستجيب لذلك .

العام  النائب  ال�سيد  زيارة   -  14
وال�سيد رئي�س  المجل�س الق�سائي 

لولية الم�سيلة
بين  لقاء  الزيارة عقد  الثاني من  اليوم  نهاية  في 
ورئيس  العام  النائب  والسيدين  البرلماني  الوفد 
القضاء  مجال  حول  دار  المسيلة،  قضاء  مجلس 
بتنفيذ  القضائية  والمصالح  القطاع  وكيفية سير 
القانون والسياسة الجنائية للدولة، وقد نوه الوفد 
البرلماني بالمقر الجديد لمحكمة المسيلة الذي 
يعد إنجازا رائعا من حيث الطابع العمراني فضال 
قضاة  من  به  العاملين  يجعل  بشكل  اتساعه  عن 
األريحية،  منتهى  في  بأعمالهم  يقومون  وغيرهم 
وكذلك محكمة بوسعادة الجديدة  ومؤسسة إعادة 
التربية ببوسعادة وغيرها من االنجازات الهامة .

اليوم الثالث من الزيارة : 
األربعاء 18 ماي 2016

الولية والي  ال�سيد  مع  اللقاء    -  15
قامت البعثة البرلمانية لمجلس األمة قبل مباشرتها 
لبرنامج الزيارة في يومها األخير، قامت بعقد لقاء 
مع السيد والي والية المسيلة تطرق الوفد خالل 
سجلها  التي  المالحظات  بعض  إلى  اللقاء  هذا 
أثناء الزيارة والتي تتعلق على الخصوص بالتنمية 
التي  االنشغاالت  بعض  ذكر  مع  بالوالية  المحلية 

عبر عنها عدد من رؤساء البلديات.
كما التقت البعثة أيضا مع السيد رئيس المجلس 
الشعبي الوالئي لوالية المسيلة في مقر المجلس 

الشعبي الوالئي. 

16 -  زيارة مقر بلدية 
خطوطي �سد الجير:

المصالح  مختلف  على  البلدية  بهذه  الوفد  وقف 
التي  واإلدارية  البيومترية  بالوثائق  تعنى  التي 
تسير بشكل منتظم وجيد خاصة أن عدد السكان 
قليل وهم مربي مواشي أساسا إلي جانب أن مقر 
البلدية جديد وعصري وجميل وكبير ويتوفر على 
السكان  أوالئك  طلبات  لسد  الكافية  الفضاءات 
الحديثة  الوسائل  بكل  مجهزة  البلدية  أن  كما 
لمختلف  الضروري  اآللي  واإلعالم  البيومترية 

نشاطاتها.

موؤ�س�سة  اإنجاز  ور�سة  زيارة    -  17
عقابية ببلدية �سيدي هجر�س:

عند معاينة مشروع إنجاز مؤسسة عقابية تتسع  
وبعد  هجرس،  سيدي  ببلدية  محبوس  لـ300 
السماع للشروحات المقدمة من طرف المكلفين 
باإلنجاز، سجل الوفد البطء في األشغال والـتأخر 
الكبير في اإلنجاز، كما تطرق الوفد بعين المكان 
وهذا  هجرس  سيدي  ببلدية  التنمية  مشكل  إلى 
الشعبي  المجلس  رئيس  السيد  مع  النقاش  أثناء 
عدة  نقص  على  أكد  الذي  البلدية  لهذه  البلدي 
ترفيهي  فضاء  انعدام  منها  بالبلدية  مرافق 
ورياضي لفائدة شباب البلدية ومشكل آخر يتمثل 

في عدم إيصال الكهرباء لبعض المناطق. 

الحجل: دائرة عين  زيارة مقر    -  18
الحالة  مصالح  مختلف  البرلماني  الوفد  زار 
المدنية بمقر هذه الدائرة واستمع إلى شروحات 
عن طريقة سير وتنظيم العمل بها، قدمها السيد 

رئيس الدائرة.

بلدية  مقر  زيارة    -  19
�سيدي عي�سى:

قام الوفد في هذه البلدية بزيارة مصلحة الحالة 
المدنية الجديدة والواسعة والرفيعة المستوى، كما 
عبر بعض مواطني البلدية للوفد عن استحسانهم 
المجلس  رئيس  السيد  به  يقوم  الذي  للعمل 
الوفد  زار  كما  البلدية،  لصالح   البلدي  الشعبي 
جديدة  بتهيئة  للبلدية  جديد  مقر  إنجاز  مشروع 
المشروع  ويوشك   القديم   للمقر  جديدة  وحلة 

على االنتهاء وتسليمه قريبا.
زار الوفد أيضا مصلحة اجتماعية جديدة مهيأة 
والمعوزين  الخاصة  االحتياجات  لذوي  ومعدة 
فيها  يتلقون  الدولة،  إعانات  من  والمستفيدين 
كافة حقوقهم دون تعقيدات ودون التنقل من مكان 
الكامل  االحترام  مع  الظروف  أحسن  في  ألخر 

لكرامتهم. 

عي�سى: �سيدي  محكمة  زيارة    -  20
سجل الوفد خالل زيارة مقر محكمة سيدي عيسى 
المحكمة أن  الجمهورية لدى  السيد وكيل  برفقة 
عدم  بسبب  مستأجر،  للمحكمة  الحالي  المقر 
سيتم  الذي  للمحكمة  القديم  المقر  صالحية 
تهديمه، وبالتالي من الضروري تخصيص أرضية 

إلنجاز مقر جديد للمحكمة.
وسيره  القضائي  المرفق  تنظيم  يخص  فيما  أما 
وأدائه لمهامه ومستوى عالقته بالمترفقين، فهو 
اإلجراءات  ضوء  في  السيما  جيد،  بشكل  يسير 
واألوامر  الفوري  بالمثول  الخاصة  الجديدة 
الجزائية التي خففت من حجم القضايا، كما أن 
مشكل تعويض الموظفين المتقاعدين سجل أيضا 

بهذه المحكمة.
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ال�ستنتاجات والتو�سيات    

1 ـ  على مستوى اإلدارة المحلية
البعثة  بها  قامت  التي  الميدانية  المعاينة  إن    
واإلدارية  القانونية  الشؤون  للجنة  االستعالمية 
المسيلة،  لوالية  األمة  لمجلس  اإلنسان   وحقوق 
عديدة  ايجابيات  على  الوقوف  من  مكنت  قد 

وإنجازات ومكاسب هامة جدا. 
فالتدابير التي اتخذت قصد التخفيف من حجم 
ربط  بعد  وذلك  اإلدارية،  واإلجراءات  الملفات 
الوطني  بالسجل  المدنية  الحالة  وثائق  مختلف 
إجراءات  سهل  ذلك  كل  المدنية،  للحالة  اآللي 
في  البيومترية  الوثائق  مختلف  على  الحصول 
آجال قصيرة جدا، قد تقدر احيانا ببضعة دقائق، 
السيما بعد تحويل استخراج جواز السفر وبطاقة 
التعريف والبطاقات الرمادية لمصالح البلديات. 

القائمين  رضا  البرلمانية  البعثة  لمست  وقد 
على  والدوائر  البلديات  مصالح  مختلف  على 
قبل  من  واستحسانها  جهة،  من  اإلجراءات  هذه 
على  التأكيد  ويمكن  أخرى،  جهة  من  المواطنين 
وتجهيزات  الحديث  االلي  االعالم  تجهيزات  أن 
كبيرة  نوعية  نقلة  احدثت  قد  البيومترية  الوثائق 
تم  إذ  باإلدارة،  المواطن  عالقة  مجال  في  جدا 
التكنولوجيات  بفضل  آخر  الى  من عهد  االنتقال 
افادة  من  مكنت  التي  ذكرها  السابق  الحديثة 
المواطنين بحقوقهم وحرياتهم وعلى رأسها حقهم 

في الكرامة التامة.
لقد عاينت البعثة أن كل البلديات وكل الدوائر دون 
اإلعالم  في  التجهيزات  بأحدث  مجهزة  استثناء، 
اآللي والبيومتري ولها اإلطارات المتخصصة من 

درجة تقنيين سامين فما فوق.

المواطن  عالقة  تحسين  في  التطور  هذا 
المباني  في  االنجازات  بفضل  ايضا  تم  باإلدارة، 
والدوائر  البلديات  من  لعدد  الجديدة  والمقرات 
الفضاءات  الذي وفر  الشيء  العمرانية،  والهياكل 
والمساحات الكفيلة باستقبال المواطنين كما وفر 

المصالح الضرورية لتقديم مختلف الخدمات.
التوصيات:

لمسؤولي  المبادرة  روح  تشجيع  ضرورة   -*
الجماعات المحلية إذ رغم وجود امكانيات طبيعية 
وقد  مستغلة،  وغير  مهملة  فهي  كبيرة  وبشرية 
يكون للديمقراطية التشاركية دور في تغيير هذه 

الوضعية مستقبال.
االقتصادية  الشؤون  إلى  االلتفات  ضرورة   -*
في  مغيبة  لكونها  التنمية  وقضايا  واالستثمار 
اهتمامات المسؤولين المحليين، بحيث أن البلديات 
أية وسيلة  ال تضع ال منشورات وال مطويات وال 
مجال  في  االقتصادية  وبقدراتها  بها  للتعريف 

السياحة والفالحة واالستثمار بصفة عامة.
*- ضرورة إيالء العناية الكافية لموظفي مصالح 
البلديات والدوائر والتركيز على تكوينهم الدوري 

والمستمر.
*- ضرورة دعم بلديات الوالية بمختلف المشاريع 
كافة  تشمل  والتي  واالجتماعية  االقتصادية 
المواطن من قطاع  القطاعات ذات الصلة بحياة 
العمرانية  والتهيئة  التحتية  والبنى  التجهيزات 

والسكن والبيئة والنقل والموارد المائية...إلخ.
بالشباب  ذات صلة  *-ضرورة تخصيص مشاريع 

)رياضية، ثقافية، ترفيهية...(
الخاص  التشريع  في  النظر  إعادة  ضرورة   -*
بالجباية المحلية مع مراعاة خصوصية كل بلدية.
في  للتسريع  عملية  آليات  وضع  ضرورة   -*
على مستوى  المقترحة  االستثمار  مشاريع  تنفيذ 

الجماعات المحلية ونزع القيود البيروقراطية التي 
تعيقها.

2 ـ على مستوى هياكل 
ومؤسسات قطاع العدالة

 سجل الوفد بارتياح تحسن أداء الخدمة العمومية 
لجهاز العدالة وعصرنتها، حيث أصبح استخراج 
صحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الجنسية 
على  االلكتروني  والتوقيع  قياسي  وقت  في  يتم 

الوثائق سمح بسحبها عبر اإلنترنت. 
في  العدالة  قطاع  بخصوص  النظر  يلفت  ما  أن 
والية المسيلة هو حجم اإلنجازات التي تمت والتي 
هي في طريق اإلنجاز من محاكم ومؤسسات اعادة 
الدولية  للمعايير  بمطابقتها  تتميز  والتي  التربية 

الحديثة .
وفي سياق إصالح المنظومة القضائية، استخلص 
وسير  عمل  على  وقوفه  بعد  البرلماني  الوفد 
مختلف المرافق القضائية، بأن األحكام الجديدة 
سيما  ال  الجزائية  اإلجراءات  قانون  في  الواردة 
المثول الفوري للمتهمين أمام الجهات القضائية، 
القضاء  لمرفق  للطرفين  جليلة  خدمات  قدمت 
باعتبارها  منها  تستفيد  فالمحاكم  وللمتقاضين 
دون  الفورية  المحاكمة  في  اإلسراع  في  تساهم 
من  يعد  كان  الذي  االحتياطي  الحبس  إطالة 
المشاكل العويصة التي عانى منها قطاع العدالة 
لما يسببه من تراكم في ملفات القضايا وما يترتب 

عنه من ضغوطات على القاضي.

التو�سيات:
عالة  يبقوا  ال  حتى  السجناء  تشغيل  ضرورة   -*
على األمة وآلة ضخمة لالستهالك في حين أنهم 
يشكلون طاقة شبابية وبالتالي طاقة انتاجية ضخمة 
أن  المجتمع.  وصالح  أسرهم  وصالح  لصالحهم 
وجود حوالي 2000 سجين في مؤسسة بوسعادة، 
وضعية  الرياضة،  ويمارسون  ويشربون  يأكلون 

مرهقة للدولة.
التي تبعد  المناطق  *- ضرورة إنشاء محاكم في 
السكان بمسافات قد  الحالية عن  المحاكم  فيها 

تتجاوز 60 كلم، السيما بلديات جنوب الوالية.
*- ضرورة توظيف كتاب ضبط جدد على مستوى 
محاكمه  ومختلف  للمسيلة  القضائي  المجلس 
بالنظر  التقاعد،  على  المحالين  للكتاب  تعويضا 
للدور الكبير لهذه الفئة من الموظفين في حسن 

سير الجهات القضائية.
- ضرورة توفير كل الوسائل البشرية والمادية   * 
المفتوحة  البيئة  مؤسسات  مشاريع  إلنجاح 
إدماجهم  إعادة  عملية  لتسهيل  للمحبوسين 
المؤسسات  تشغيل  في  واإلسراع  المجتمع  في 
منذ  مبرمجة  انها  علما  معطلة  ولكنها  المنجزة 

سنة 2006 .
العقابية  المؤسسات  إنجاز  في  اإلسراع   -*  
المبرمجة للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون وما 

ينتج عنها من سلبيات.

 وقد تكون الوفد من السيدة والسادة: 
محمد بن طبة،  رئيس لجنة الدفاع الوطني،   •

رئيس الوفد، 
• عبد السالم لبيض، نائب رئيس اللجنة،

• مصطفى جغدالي، مقرر اللجنة،
• محمد قيساري، عضو اللجنة،

• عائشة باركي، عضو مجلس األمة.
استقبل الوفد من قبل  مدير الشرطة القضائية 
)مراقب الشرطة علي فراغ( والذي قدم عرضا 
لألمن  العامة  للمديرية  التنظيمي  الهيكل  عن 
القضائية  للشرطة  التنظيمي  والهيكل  الوطني 
المهام  الى  تطرق  كما  االنتربول.  ومكتب 

االساسية للمخبر المركزي ومختلف....وهي:
 

الشرطة  نيابة  بمقر  زيارته  الوفد  استهل  وقد 
العلمية والتقنية حيث توقفوا بـ: 

• مخبر المصلحة البيولوجية،
• البيولوجية الشرعية/بصمة وراثية،

• مراقبة النوعية،
• المتفجرات والحرائق، 

• الكيمياء الشرعية والمخدرات،
)- النوعية - بصمة المهرب( ،

• الوثائق واألوراق النقدية،
االوراق   - المجهولة  الرسائل  على  )-التعرف 

المسروقة - التقليد - التزوير ..(. 

كما عاين الوفد:

• قسم التسمم الشرعي،
• قاعة التحاليل الدقيقة، 

)المرحلة االبتدائية للتعرف على المادة(،
•  مصلحة تشريح الجثة،
•  مخبر االدلة الرقمية ،

•  التحليل الجنائي للصوت، 
باإلعالم  االصابع  )بصمة  البصمة  قاعة    •

االلي(،
•  دائرة المحفوظات القضائية، 

•  قاعة بصمة االصابع،                       
•  مخبر اثار البصمات.

الوفد عن  والسيطرة استمع   القيادة  وبمركز  
كيفية التعرف على السيارات محل البحث عنها 
قبل  من  الشرطة.  سيارة  داخل  جهاز  بواسطة 
مدير الموارد التقنية )مراقب الشرطة، معكوف 

زين الّدين( . كما عاين الوفد قاعات: 
• تسيير نظام - مراقبة،

• االحداث اليومية،
• االحداث الكبرى،

• النجدة،
• اخذ القرار،

• حفظ النظام وتسيير حركة المرور،
• كاميرات خارج النظام.

التي  التحقيقات  كما استمعوا لشروحات حول 
تقوم بها الشرطة عن:

• اسباب الوفاة،
• تحديد االبوة، 

• تحليل االصوات بتحديد هوية المتكلم،

النارية وطبيعة  نظام تحديد بصمة االسلحة   •
الذخيرة،

• فحص القذيفة او السالح المستعمل،
المشبوهين  لألشخاص  االلي  البصمة  نظام   •

الذين تعرضوا للتفتيش او التوقيف،
الكوارث  اثناء  السيما  الجثث  هوية  تحديد   •
مثل الفيضانات والزالزل او الجثث المرمية في 

الشوارع، 
• المنشطات في المجال الرياضي،

في  واآلثار  المعلومات  قاعدة  بين  المقاربة   •
مسرح الجريمة، 

• اإلجراءات االمنية ضد التزوير،
البحث في نوعية المنتوج المشكوك لمختلف   •

المواد،
بجريمته  لالعتراف  فيه  المشتبه  مواجهة   •

بالدليل المادي والعلمي،
دور التقنيات الحديثة وأجهزتها في اختصار   •
اثار  وتقصي  االدلة  كشف  في  والجهد  الوقت 

المجرم، 
• االحترافية االمنية في الميدان واثبات الجرائم 

بالعلم والتركيز في العمل.

في ختام الزيارة أشاد  وفد  لجنة الدفاع الوطني 
طرف  من  المبذول  بالمجهود  األمة  لمجلس 
العام  المدير  بقيادة  والمتواصل  الوطني  االمن 
اللواء عبد الغني هامل،  لحماية البالد وسالمة 
بالتضحية  الصعبة  الظروف  رغم  المواطنين 
التكنولوجية  ومواكبة  العمل،  في  والتفاني 
رئيس  فخامة  لبرنامج  تجسيدا  الحديثة 

الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.

زيارة ميدانية لإلطالع على بعض هياكل المديرية العامة 
لألمن الوطني بوالية الجزائر

الوطني  الدفاع  لجنة  قامت 
لمجلس األمة يوم االربعاء 18 ماي  
لإلطالع  ميدانية  بزيارة   ،2016
التابعة  الهياكل  بعض  على 
الوطني  لألمن  العامة  للمديرية 
في  والمتمثلة  الجزائر  بوالية 
عكنون  بن  المركزي  المخبر 

ومركز القيادة والسيطرة.
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 ألمانيا

 سوريا

 بريطانيا

يتجه البرملان البريطاني إلى االستعانة مبحققني 
كي  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  مختصني 
على  نوابه  تهدد  التي  املتطرفة  اآلراء  يرصدوا 

اإلنترنت.
ويسعى املقترح إلى اعتقال من  يروجون خلطاب 
الشرطة  إلى  حتويلهم  ثم  النواب  جتاه  متعصب 
»تلغراف«  صحيفة  نقلت  ما  وفق  ملتابعتهم، 

البريطانية.
النائبة  مقتل  أعقاب  البرملاني يف  املقترح  ويأتي 
البرملانية، جو كوكس، على يد مييني متطرف، يف 

مقاطعة يوركشير، يف 16 يونيو اجلاري.
األمن  جلنة  رئيس  هويل،  لندساي  واقترح 
البرملانية، أن يجري تخصيص فرق بدوام كامل، 

كي تقوم برصد األشخاص الذين يهاجمون النواب 
باستمرار على اإلنترنت يف خرق للقانون.

وأبدى النائب عن حزب العمال رغبته يف عقد لقاء 
عاجل مع ممثلني عن موقعي »تويتر« و«فيسبوك« 
ألجل بحث السبل املمكنة حلماية نائبات البرملان 

البريطاني على منصات اإلنترنت.
وتلقى نواب عن حزب العمال البريطاني، مؤخرا، 
نصائح أمنية بتوخي احلذر، وسط نقاش حاد يف 

البالد عن االنسحاب من االحتاد األوروبي.
إلى  جلؤوا  قد  برملانيون  نواب  كان  ذلك،  وقبل 
جانب  إلى  تثبيته  ميكن  الذعر«  »زر  يسمى  زر 
إلى  االستغاثة  تصل  عليه،  وبالضغط  املفاتيح، 

اجلهات األمنية املختصة.

بـ«التواصل  خبراء  بمحققين  يستعين  البرلمان 
االجتماعي« لرصد اآلراء المتطرفة

صوت البرملان األملاني )بوندستاغ(، يوم اجلمعة 13 ماي 2016، 
بأغلبية واضحة على تصنيف دول املغرب واجلزائر وتونس كدول 
مشروع  على  واليسار  اخلضر  حزبي  اعتراض  رغم  آمنة،وذلك 
القانون وانتقادهما له، إال أن 424 نائبا صوتوا لصالح مشروع 

القانون، فيما عارضه 143، وامتنع ثالثة أعضاء عن التصويت.
وبناءا على هذا التصنيف سيتم رفض معظم طلبات اللجوء التي 
يقدمها مواطنو تلك الدول يف أملانيا. وذلك عقب ان تتم املوافقة 
على هذا املشروع من قبل مجلس الواليات االحتادي كي يصبح 

قانونا نافذا.

اختار مجلس الشعب السوري اجلديد، يوم االثنني 
06 جوان 2016، يف أول جلسة عقدها بعد انتخابه 
بالتزكية  لرئاسته بعدما فازت  النائبة هدية عباس 
يف  املنصب  هذا  تتولى  امرأة  أول  بذلك  لتصبح 

سوريا.
الوحيدة  املرشحة  لكونها  بالتزكية  عباس   وفازت 
اليمني  الـ250  أعضائه  أداء  بعد  املجلس  لرئاسة 
سناً  األعضاء  أكبر  ترأسها  جلسة  يف  الدستورية، 
التلفزيون  ونقل  امللحم  طراد  عبدالعزيز  الشيخ 

السوري الرسمي وقائعها مباشرة على الهواء.
عن  واملنتخبة   )1958 العام  )مواليد  عباس  وحتمل 
يف  دكتوراه  شهادة  )شرق(  الزور  دير  محافظة 
الهندسة الزراعية من جامعة حلب وعملت مدرسة 
حزب  يف  عدة  مناصب  وشغلت  الفرات  جامعة  يف 

البعث احلاكم الذي تنتمي إليه.
االنتخاب  يف  حقها  على  السورية  املرأة  وحصلت 
العام  دستور  عبر  التشريعية  للمجالس  والترشح 

الرسمية  االنباء  وكالة  اوردت  ما  وفق   ،1953
)سانا(.

 كذلك مت انتخاب املخرج املعروف جندة إسماعيل 
أنزور »بالتزكية« نائبا للرئيس كونه املرشح الوحيد 

للمنصب، وكل من خالد العبود ورامي الصالح ألمانة 
سر املجلس.

احلالية  احلكومة  تعد  السوري  الدستور   وبحسب 
حني  إلى  أعمال،  تسيير  حكومة  اليوم  من  اعتباًرا 
للوزراء  جديًدا  رئيًسا  األسد  بشار  الرئيس  تعيني 

يكلف بتشكيل حكومة جديدة.
االنتخابات  الفارط  إبريل   13 يف    وأجريت 
مرشحا   3500 نحو  فيها  تنافس  التي  التشريعية 
لشغل 250 مقعدا يف اقتراع هو الثاني منذ اندالع 
البعث  حزب  وفاز   ،2011 العام  يف  السوري  النزاع 

وحلفائه بغالبية مقاعده.
حد  على  واخلارج،  الداخل  معارضة  ورفضت 
سواء، والغرب هذه االنتخابات التي وصفت بـ«غير 
للنظام،  األبرز  احلليف  روسيا،  أن  إال  الشرعية«،  

اعتبرتها »مطابقة للدستور السوري احلالي«.

الشعب  مجلس  برئاسة  سيدة  فوز 
للمرة األوىل يف سوريا

المغرب  يصنف  األلماني  البرلمان 
والجزائر وتونس كدول آمنة
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من  باملائة   90 فرز  بعد  رسمية  بيانات  أظهرت 
األصوات يف االنتخابات البرملانية بإسبانيا حصول 
وحصل  مقعدا.   136 على  احملافظ  الشعب  حزب 
احلزب االشتراكي على 86 مقعدا وهو الذي حصد 
حصل  بينما  السابقة  االنتخابات  يف  مقعدا   90
على  التقشف  لسياسات  املناهض  بودميوس  حزب 
 32 على  الليبرالي  وحزب سويدادانوس  مقعدا   71
مقعدا مقابل 40 مقعدا حصل عليها يف االنتخابات 

السابقة.
وكانت استطالعات رأي أظهرت لدى خروج الناخبني 
من صناديق االقتراع يوم األحد 26 جوان 2016، يف 
فوز  إسبانيا،  يف  جرت  التي  البرملانية   االنتخابات 
ماريانو  إليه  ينتمي  الذي  احملافظ  الشعب  حزب 
مقاعد  بأكثرية  اإلسباني  الوزراء  رئيس  راخوي 

البرملان مع رصد صعود كبير لليسار املتطرف.
وأظهرت نتائج االستطالع الذي بثه التلفزيون العام 

املنتهية  الوزراء  رئيس  بزعامة  الشعبي  احلزب  أن 
من  املائة  يف   28,5 حصد  راخوي  ماريانو  واليته 
األصوات أي ما بني 117 و121 نائبا، بعدما كان فاز 

بـ123 مقعدا يف ديسمبر 2015.

وهذا يعني أنه بعيد جدا من الفوز بالغالبية املطلقة 
يف  حصل  ما  غرار  على   )350 أصل  من   176(
انتخابات ديسمبر املاضي . وأدى تشتت األصوات 
يومها بني أربعة أحزاب إلى مأزق سياسي استدعى 

الدعوة إلى هذه االنتخابات بعد ستة أشهر.
لكن حتذيرات راخوي من »املتطرفني والراديكاليني« 
الذي تسبب اجلمعة 24  البريطاني  بعد االستفتاء 
جوان 2016،  بتراجع هو األسوأ يف تاريخ بورصة 
مدريد، لم حتل دون تقدم اليسار الراديكالي، فقد 
فاز حتالف أونيدوس بودميوس بـ25,6 يف املائة من 
األصوات أي ما بني 91 و95  مقعدا متقدما على 
يتناوب  الذي  اإلسباني  العمالي  االشتراكي  احلزب 
على السلطة مع احلزب الشعبي منذ أكثر من ثالثني 
عاما ولم يحصد أكثر من 22 يف املائة أي ما بني 

81 و85 مقعدا.

ميالن  ملدينة  البلدية  االنتخابات  يف  فازت  التي  القادر  عبد  سمية  أصبحت 
اإليطالية، أول سيدة مسلمة تدخل برملان العاصمة االقتصادية إليطاليا.

عبد القادر التي ترشحت ضمن قائمة احلزب الدميقراطي )يسار الوسط( يف 
االنتخابات التي أجريت يف 6 يونيو 2016، هي فلسطينية األصل ألبوين عربيني، 
بحسب »فرانس برس«. وحصلت سمية على 1016 من أصوات الناخبني، لتضمن 

بذلك دخول البرملان.
هي   ،1978 العام  يف  إيطاليا  بوسط  بيروجا  مدينة  يف  ولدت  التي  القادر  عبد 
خريجة علم االجتماع، ولها العديد من املشاركات يف األنشطة املجتمعية، خاصة 

فيما يتعلق باجلاليات املسلمة، وحقوق املرأة.
شاركت يف تأسيس جمعية الشباب املسلمني من إيطاليا، التي تبذل جهوداً لتعزيز 

الوعي وإعالء الهوية اإليطالية يف نفوس الشباب.

اململكة  استقالل  حزب  زعيم  فاراج،  نايجل  واجه 
البرملان  جلسة  خالل  قوية  انتقادات  املتحدة، 
األوروبي بسبب موقفه الداعم بقوة خلروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
وانصب الغضب على زعيم حزب استقالل اململكة 
حملة  قادة  أبرز  من  وهو  فاراج،  نايجل  املتحدة 
نازية« وُوصف  »دعاية  بتبني  اُتهم  الذي  »اخلروج«، 

بأنه »كاذب«.
كمشروع  »أنتم  البرملان  ألعضاء  قال  فاراج  لكن 
لن  بريطانيا  أن  مؤكدا  نكران«،  حالة  يف  سياسي 
بي  للبي  وفقا  االحتاد«،  يغادر  عضو  »آخر  تكون 

سي.
ووصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى 
بروكسيل للمشاركة يف قمة طارئة مع قادة االحتاد 

تصويت  منذ  نوعه  من  اجتماع  أول  وهو  األوروبي، 
اخلميس  االحتاد  من  اخلروج  لصالح  البريطانيني 

23 جوان 2016.

وأعرب عن أمله يف أن تكون محادثاته - يف وقت 
مدى  ألقصى  بناءة  األوروبيني  القادة  مع   - الحق 
ممكن. وقال كاميرون لدى وصوله إلى بروكسيل إن 

البريطانيني »يجب أال يديروا ظهورهم ألوروبا«.
وأقر البرملان األوروبي قرارا يحث بريطانيا على بدء 
إجراءات مغادرة االحتاد فورا. وأكد رئيس املفوضية 
واالحتاد  بريطانيا  إن  يونكر  جان-كلود  األوروبية، 
األوروبي ما زاال أصدقاء، لكن يتعني علي بريطانيا 

حتديد موقفها لتجنب حالة الغموض.
توجد  ال  أنه  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  وأكد 
حاجة لرد الفعل »الهستيري« على قرار البريطانيني. 
الوطنية«  العامة  »اإلذاعة  مع  مقابلة  يف  وأضاف 
األمريكية إن ثمة حالة هستيريا وكأن حلف شمال 

األطلسي قد انتهى، لكن هذا أمر لم يقع.

المحافظون يتصدرون نتائج االنتخابات التشريعية

ألول مرة.. مسلمة تفوز بعضوية 
برلمان لمدينة ميالن

مشادة حادة داخل البرلمان األوروبي بسبب خروج بريطانيا

قضى املولى عز وجل أن يرحل عن دنيانا هذه األخ املرحوم الدكتور بوعالم بسايح، 
الدولة  رجاالت  وأحد  اخللص..  الوطنيني  أبنائها  أحد  يف  اجلزائر  تفجع  وبفقده 
من  مجاهًدا  الوطن،  خلدمة  طويلة  سنوات  و  مراحل  عبر  حياتهم  كرسوا  الذين 
اجلدارة  و  بالكفاءة  اسمه  اقترن  ومسؤوالً   املجيد،  الكفاح  و  النضال  رواد  صفوة 
فى مواقع املهام العديدة السامية التي توالها وزيًرا و سفيًرا و برملانًيا) رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية مبجلس األمة(، ورئيًسا للمجلس الدستوري...إلى أن شرفه رئيس 
اجلمهورية اعترافا باقتداره و اسهاماته بتعيينه مستشاًرا خاًصا وممثاًل شخصًيا 

له.
إن مسيرة املرحوم حافلة بالعطاء الذي ال تختزله الكلمات ...فهو املثقف املستنير 
الذي استلهم من كفاح األمة و ثقافتها و تراثها مضامني مؤلفاته الثمينة فاستحق 
مبسيرته  و خصاله وبكل ما استجمع من خصال الرجال العقالء  احلكماء املنزلة 

الرفيعة و أجل التقدير و االحترام .
و أمام هذا املصاب اجللل- أخواتي إخواني- ال يسعني إال أن أتوجه إليكم بخالص 
يتغمد  أن  وجل  عز  املولى  داعًيا  التعاطف...  و  املواساة  مشاعر  وأصدق  التعازي 

فقيدنا العزيز يف جنة الرضوان وأن يلهمكم جميًعا جميل الصبر و السلوان.

انتقل إلى رحمة اهلل يوم اخلميس 28 جويلية 2016 الدكتور بوعالم بسايح، وقد 
شغل املرحوم من بني ما شغل من املسؤوليات واملهام الوطنية السامية رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية مبجلس األمة.. وعلى إثر هذا املصاب بعث السيد عبد القادر 

بن صالح، رئيس املجلس برقية تعزية إلى عائلة املرحوم هذا نصها:



أصدر مجلس األمة حصيلة سنة 2015 ، وهي السنة الثالثة واألخيرة من الفترة التشريعية 
السادسة ) 2015-2013( ، وقد تضمنت مختلف النشاطات البرلمانية والتشريعية وغيرها 

من النشاطات األخرى المكملة وذات الصلة .
من  البرلماني  بالعمل  المهتمين  تمكين  إلى  ورائها  من  تهدف  التي  الحصيلة  وهي 
والبرلماني طيلة  التشريعي  المستوى  أداءات ومنجزات على  الوقوف على ما تحقق من 

سنة كاملة.

إصدارات 
حصيلة نشاطات المجلس خالل سنة 2015


