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ال�س��يد الرئي�ص: ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحي��م وال�صالة 

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

يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة، طرح عدد من الأ�صئلة 

ال�صفوي��ة، تقدم به��ا اأع�صاء جمل���س الأم��ة، و�صماع ردود 

ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة؛ ولكن قبل هذا، اإ�صمحوا 

يل - وق��د ودعت اجلزائر بالأم�س اأح��د قادتها البارزين اإىل 

مث��واه الأخري، الرئي�س، املجاهد علي كايف رحمة اهلل عليه - 

اأن اأقول بع�س الكلمات باملنا�صبة.

هك��ذا �صاء اهلل وق�صت م�صيئته جل وعال اأن يغادرنا  اإىل 

الأبد خام�س رئي�س للدولة اجلزائرية  امل�صتقلة، وهي لتزال 

حتتف��ي بخم�صينية ال�صتقالل، فم��اذا ع�صانا نقول اأمام هذا 

امل�ص��اب اجلل��ل، اإل اأن نع��زي اأنف�صنا وال�صع��ب اجلزائري 

والأ�ص��رة الثورية ونق��دم خال�س املوا�ص��اة اإىل عائلة الفقيد، 

فقي��د اجلزائر، واإن��ا هلل واإنا اإليه راجعون؛ لق��د مات الرجل 

وبقي التاريخ يحتفظ ببطولته واأجماده، ويكفيه �صرفا وتخليدا 

لذك��راه اأنه ما تاأخر قط يف تلبية نداء وطنه، حيث �صرفه قدر 

اجلزائر اأن يبلي البالء احل�صن يف اجلهاديني الأ�صغر والأكرب، 

الأول حني برز قائدا مغوارا و�صجاعا با�صال اإبان ثورة التحرير 

املظفرة، والثاين حني تقلد م�صوؤوليات كبرية يف الدولة غداة 

ال�صتق��الل، وكان اأبرز هذه امل�صوؤولي��ات واأعظمها، حينما 

ا�صتج��اب مرة اأخرى لن��داء الوطن وقب��ل م�صوؤولية ت�صيري 

�صوؤون الدولة، على راأ�س املجل�س الأعلى للدولة، اأيام املحنة 

الوطنية الع�صيبة. 

حقا اإنه يغيب عنا اليوم بج�صده ولكنه يبقى حا�صرا بيننا 

مببادئ��ه وقيمه ون�صاله م��ن اأجل اجلزائ��ر، فالنا�س ل تقا�س 

بالأعمار واإمنا باملبادىء والأعمال التي عا�صوا لأجلها.

لق��د فق��دت اجلزائر برحي��ل املجاهد عل��ي كايف واحدا 

م��ن رجالتها الكبار، الذين �صتحتف��ظ لهم ذاكرة الأجيال 

بت�صحياته��م اجل�صام وعطاءاته��م الوطنية ووفائه��م لر�صالة 

نوفم��رب اخلال��دة، واإين - زميالت��ي وزمالئ��ي - اإذ اأج��دد 

التعازي اخلال�صة با�صم اأع�ص��اء جمل�س الأمة لأ�صرة الفقيد 

ولرفاق��ه املجاهدين ولكاف��ة ال�صعب اجلزائري، ف��اإين اأدعو 

امل��وىل عز وجل اأن يتغمد روحه الطاه��رة برحمته الوا�صعة، 

ويتقبله يف جنة اخللد مع ال�صه��داء وال�صاحلني وال�صديقني 

وح�صن اأولئك رفيقا، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

)قراءة �سورة الفاحتة(

حم�سر اجلل�سة العلنية الثالثة 

املنعقدة يوم اخلمي�ص 07 جمادى الثانية 1434

املوافق 18 اأفريل 2013

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

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

- ال�صيد وزير الطاقة واملناجم؛

- ال�صيد وزير املوارد املائية؛

- ال�صيدة وزيرة الثقافة؛

- ال�صيد وزير الت�صال؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة �سباحا
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اإذن، وبع��د الرتحيب بال�صيدة وال�ص��ادة اأع�صاء احلكومة 

وم�صاعديه��م؛ يقت�ص��ي جدول اأعمال ه��ذه اجلل�صة - كما 

قل��ت - �صم��اع الأ�صئلة التي �صيتقدم به��ا الزمالء، اأع�صاء 

املجل���س، و�صم��اع ردود ال�صيدة وال�ص��ادة اأع�صاء احلكومة 

املتواجدين معنا.

وبداية، اأبداأ ب�صاحب ال�صوؤال ال�صفوي الأول وهو ال�صيد 

بوزيد بدعيدة، وقطاع الداخلية واجلماعات املحلية.

ال�سيد بوزيد بدعيدة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صيوف الكرام.

ال�صوؤال:

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و71 

م��ن القانون الع�صوي رق��م 99-02، امل��وؤرخ يف 08 مار�س 

الوطني،  ال�صعب��ي  املجل�س  تنظي��م  يحدد  ال��ذي   ،1999
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وب��ني احلكوم��ة، ي�صرفن��ي، ال�صيد مع��ايل وزي��ر الداخلية 

واجلماعات املحلية، اأن اأطرح على معاليكم ال�صوؤال ال�صفوي 

التايل:

لقد قامت اجلم��ارك اجلزائرية يف �صنت��ي 2002 و2003 

بحج��ز بن��ادق �صي��د، مت ا�صتريادها من ط��رف العديد من 

املواطن��ني وعل��ى م�صتوى خمتل��ف ولي��ات الوطن، وعن 

طري��ق رخ���س �صلمت لهم من ط��رف امل�صال��ح املخت�صة، 

بع��د حتقيقات اأمنية خمتلفة للم�صال��ح املعنية بذلك، وطبقا 

للن�صو���س القانونية املعمول بها، لكن اجلمارك قامت بحجز 

هذه البنادق بداية م��ن �صنة 2002 على اأ�صا�س تعليمة من 

وزارة الداخلية.

معايل الوزير،

�ص��وؤايل: هل التعليمة تلغي القان��ون؟ وهل ميكن ت�صليم 

ه��ذه البنادق امل�صتوردة برخ�س قانوني��ة منذ اأكرث من ع�صر 

�صن��وات؟ اأو ي�صتوج��ب تعوي���س املعنيني مادي��ا وبالقيمة 

والعملة امل�صرح بهما عند اجلمارك؟

�صكرا معايل الوزير؛ �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد بوزي��د بدعيدة؛ والكلمة 

الآن لل�صيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية.

ال�س��يد وزي��ر الداخلي��ة واجلماعات املحلي��ة: ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

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

ال�صيد الع�صو املحرتم،

اإن ال�ص��وؤال ال��ذي تف�صلت��م بطرح��ه، ين��درج �صم��ن 

الن�صغ��الت التي عرب عنه��ا بع�س املواطن��ني، بخ�صو�س 

ا�صرتج��اع بنادق ال�صي��د اخلا�صة بهم، الت��ي مت ا�صتريادها 

برخ���ص م�صتوفية ال�ص��روط، ومت حجزها من قب��ل م�صالح 

اجلم��ارك، وذلك باأمر من القطاع ال��وزاري املكلف بتطبيق 

اأحكام الن�صو�س املتعلقة بحالة الطوارىء.

ردا عل��ى ذل��ك، ي�صرفني اأن اأقدم لك��م عنا�صر الإجابة 

على �صوؤالكم فيما يلي:

كما تعلمون، اإن الظروف الأمنية التي عرفتها بالدنا كانت 

هي الدافع اإىل جمع بنادق ال�صيد يف وقتها، حتى ل تقع يف 

اأي��دي الإرهابيني، وقد �صطرت ال�صلط��ات العمومية اآنذاك 

ه��ذا القرار كاإجراء وقائي، اتخذ ل��دواع اأمنية حم�صة ق�صد 

حرمان اجلماعات الإرهابية م��ن م�صدر للت�صليح يتمثل يف 

جتريد املواطنني من البنادق التي ميتلكونها وتزامنا مع �صحب 

بن��ادق ال�صيد من مالكه��ا، مت اإعطاء تعليم��ات لكافة ولة 

الوطن لتعليق ت�صليم رخ�س ا�صترياد الأ�صلحة بكل اأنواعها، 

ويف نف�س ال�صياق كان من الطبيعي تعميم هذا الإجراء على 

اجلم��ارك، من اأجل جتميد ت�صلي��م كل الأ�صلحة امل�صتوردة، 

على الرغم م��ن الطابع القانوين لهذا ال�صترياد يندرج هذا 

العمل �صمن �صل�صلة من الإجراءات العامة التي تهدف اإىل 

حماربة اجلماعات الإرهابية ويف تقديرنا كانت لهذه العملية 

نتائج اإيجابية على امل�صتوى الأمني وكذا احلفاظ على اأرواح 

الأ�صخا�س وممتلكاتهم. 

وق�صد التو�صيح، فاإن التعليم��ة التي وردت ب�صاأن جتميد 

ت�صليم بن��ادق ال�صيد على م�صتوى اجلم��ارك، مل تبادر بها 

وزارة الداخلية، ب��ل كانت بقرار حكومي اتخذ اآنذاك، كما 

ذك��رت، يف اإطار الإج��راءات العامة للت�ص��دي لالإرهابيني 

وحماي��ة املواطن، م��ع الإ�صارة كذل��ك باأن ع��دد البنادق 

املحج��وزة يف ه��ذا الإطار مل تتج��اوز األفي بندقي��ة، ومهما 
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يك��ن من اأمر، فاإن امل�صالح املخت�صة لدائرتي الوزارية ب�صدد 

التح�صري حاليا لعقد اجتماعات مع خمتلف الأجهزة الأمنية 

املعنية، للم�صاهمة يف اإيجاد حل لت�صوية هذه الق�صية. 

اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

بوزيد بدعيدة هل لديه ما ي�صيفه اأو ما يعقب عليه، بناء على 

الرد الذي اأتى به ال�صيد الوزير؟

ال�س��يد بوزيد بدعي��دة: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ اأ�صكر 

ال�صيد مع��ايل وزير الداخلية واجلماع��ات املحلية على هذه 

الإجابة التي ت�صتويف ال�صروط، خا�صة يف تلك املرحلة التي 

كان��ت تتطلب اإج��راءات اأمنية خا�صة، ولك��ن اليوم وبعد 

حت�صن الظروف الأمنية الت��ي ت�صهدها البالد، وكذلك بعد 

الق��رارات املتخذة من ط��رف �صلطات الدول��ة اجلزائرية يف 

ا�صرتج��اع بنادق ال�صيد للمواطن��ني على م�صتوى خمتلف 

الولي��ات، ي�صتوجب اأي�ص��ا القيام بعملية مث��ل العمليات 

الأخ��رى، اأي اإيجاد حل لق�صية ه��وؤلء الأ�صخا�س الذين 

ا�صرتوا بنادق �صيد برخ�س قانونية وكذلك بالعملة ال�صعبة 

ومت ا�صتريادها من اخلارج، يجب اإيجاد احلل ولو كان عددهم 

قليال - كما ذكر ال�صيد معايل الوزير - وهو ل يتجاوز 2000 

مواطن. 

�صك��را معايل الوزير؛ وال�صالم عليك��م ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا لل�صي��د بوزيد بدعي��دة؛ اأ�صاأل 

ال�صيد الوزير هل لديه ما ي�صيفه لتكملة م�صمون الرد الذي 

�صبق واأن تقدم به للزميل ع�صو جمل�س الأمة؟

ال�س��يد الوزير: نحن كلنا اأمل لإيجاد حل لهذه الق�صية 

اإن �ص��اء اهلل، لأن الع��دد يف��وق 300.000 بالن�صبة جلميع 

البنادق املحجوزة، �صنجد لها احلل اإن �صاء اهلل.

ال�س��يد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد الوزي��ر؛ ننتقل الآن اإىل 

ال�ص��وؤال ال�صفوي الثاين، واملتعلق بقط��اع الطاقة واملناجم، 

والكلمة لل�صيد عبد القادر زروقي.

ال�س��يد عب��د الق��ادر زروقي: �صك��را �صي��دي الرئي�س؛ 

ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني، �صيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و71 

م��ن القانون الع�صوي رق��م 99-02، امل��وؤرخ يف 08 مار�س 

الوطني،  ال�صعب��ي  املجل�س  تنظي��م  يحدد  ال��ذي   ،1999
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وبني احلكومة، ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم، ال�صيد وزير 

الطاقة واملناجم، ال�صوؤال ال�صفوي التايل ن�صه:

يعت��رب م�صروع »�صوناطراك« املتمثل يف نقل الغاز الطبيعي 

من منطق��ة حا�صي رمل اإىل م�صنع اأرزي��و يف اجلهة الغربية، 

وم�صنع �صكيكدة يف اجلهة ال�صرقية، من امل�صاريع الرائدة يف 

اجلزائر.

هذا امل�صروع يعرب عدة ولي��ات منها اإقليم ولية غليزان، 

حي��ث متر ه��ذه الأنابيب عرب ت��راب 7 بلدي��ات، هي: واد 

ال�ص��الم، مندا�س، �صيدي لزرق، زم��ورة، غليزان، بن داود، 

يلل، واأخريا مطمر، وي�صكل خطرا حمدقا يف بع�س الأحيان 

من خ��الل انفجاراته اجلزئية والطفيف��ة لبع�صه من دون اأن 

يخلف اأ�صرارا ب�صرية واحلمد هلل.

لك��ن اأ�صب��ح هذا امل�ص��روع، اأي نق��ل الغاز ع��ن طريق 

الأنابيب، ي�صايق الن�صيج العمراين، وذلك حلجمه املتكون 

م��ن 11 اأنبوبا، بالإ�صاف��ة اإىل اأنبوب )Meta gaz( مما زاد يف 

اإعاقة التنمية املحلية.

كم��ا اأن هذه ال�صبك��ة ال�صخمة متر عل��ى اأرا�صي املالك 

اخلوا���س، الذي��ن ي�صتكون من ع��دم تعوي�صه��م عن نزع 

ملكيتهم اخلا�صة من اأجل املنفعة العامة، �صواء بطريقة �صراء 

الأرا�صي م��ن طرف »�صوناطراك« اأو كرائه��ا ملدة معينة، مع 

العل��م اأن هوؤلء املالك يعي�صون ه��ذا امل�صكل منذ اأكرث من 

�صنة.  30
وعلي��ه، ال�صيد معايل الوزير، ما ه��ي الإجراءات املتخذة 

من اأجل:

املحيط  ال�صخم��ة من  ال�صبكة  1( عملي��ة حتويل ه��ذه 
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العمراين لهذه البلديات؟

2( تعوي�س املالك املنتزعة اأرا�صيهم يف اإطار هذا امل�صروع، 
طبق��ا للف�ص��ل الثالث م��ن الد�صت��ور واملتعل��ق بالدولة يف 

مادت��ه 20 اأو القانون الع�صوي رق��م 90-11، واملتعلق بنزع 

امللكية، وكذا املادة ال�صابعة م��ن قانون املحروقات امل�صادق 

عليه موؤخرا؟

�صكرا �صيدي الوزير.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر زروقي؛ والكلمة 

الآن لل�صيد وزير الطاقة واملناجم. 

ال�س��يد وزير الطاقة واملناجم: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل.

�صك��را لل�صيد عب��د القادر زروق��ي على �صوؤال��ه املتعلق 

باأنابيب البرتول والغاز التي متر على ولية غليزان، واإمكانية 

حتوي��ل وجهتها من املحيط العم��راين، وكذا م�صاألة تعوي�س 

مالك الأرا�صي التي تعرب اأرا�صيهم هذه الأنابيب.

كما تعلمون، يعرب ولية غليزان 11 اأنبوبا منها 06 اأنابيب 

للغ��از، و02 لغ��از الب��رتول امل�ص��ال و01 للمكثف��ات و02 

للبرتول اخلام، وهذا على م�صافة حوايل 70 كلم.

وقب��ل اأن اأجيب على ان�صغال ال�صيد ع�صو جمل�س الأمة 

املح��رتم، املتعل��ق باإمكانية حتويل وجهة ه��ذه الأنابيب من 

املحي��ط العمراين للمدينة، يجب التو�صيح باأن قطاع الطاقة 

واملناج��م اأجنز كل ه��ذه امل�صاري��ع، التي يرج��ع تاريخ اإجناز 

البع�س منه��ا اإىل ال�صتينات، يف اإط��ار القوانني املعمول بها 

وبعد موافقة كل امل�صالح املعنية.

كم��ا يجب الإ�صارة اإىل اأن القط��اع غري م�صوؤول عن هذه 

الو�صعية، لأن امل�صاكن بنيت بعد اإقامة هذه امل�صاريع، بحيث 

اأح�صت امل�صالح املخت�صة اأكرث من 2000 بناية متعدية على 

مم��ر هذه الأنابيب، غ��ري اأن معاجلة هذه الو�صعية ل ميكن اأن 

يتم حالة بحالة، بل يجب التكفل بها ب�صفة �صاملة من قبل 

كل اجلهات املعنية.

وحر�صا منها على �صالمة واأمن املواطنني والأمالك، تقوم 

امل�صال��ح املخت�صة »ل�صوناطراك« بعدة عمليات بهدف تاأمني 

وتاأهيل وحتديث الأنابيب، منها على اخل�صو�س:

خطرا. ت�صكل  التي  بالأنابيب  العمل  توقيف   )1
2( اإ�صتبدال بع�ص اأجزاء الأنابيب وتدعيم النقاط التي 

اأ�صابها ال�صداأ.

3( القي��ام بعمليات التفتي���س امل�صتمر للمعاينة واإعادة 
التاأهيل.

كم��ا اأن هن��اك م�صروعا لتحوي��ل م�ص��ار اأنبوبني قدميني 

للغاز بطول 110 كلم لتجن��ب مدينة غليزان ولإبعاد هذين 

الأنبوبني ع��ن التجمعات ال�صكنية، وتعم��ل حاليا م�صالح 

»�صوناطراك« على حت�صري ملف املناق�صة.

وعلي��ه، ف��اإن قطاع الطاق��ة واملناجم، يعم��ل جاهدا على 

اإيجاد احللول املالئمة، لتحقيق الأمن ملواطني املنطقة وتوفري 

الطاقة الالزمة للبالد.

اأم��ا بالن�صب��ة ل�صوؤالكم حول ت�صوية اأ�صح��اب الأرا�صي 

التي متر بها الأنابي��ب ومنحهم التعوي�صات القانونية، يطيب 

يل اأن اأخربك��م باأن امل�صال��ح املخت�ص��ة »ل�صوناطراك« على 

ا�صتعداد لت�صوية هذه امللفات، ح�صب ما ين�س عليه القانون.

لالإ�ص��ارة، مت تعوي�س اأغلب مالك الأرا�صي على م�صتوى 

ولية غليزان بالن�صبة للملفات القدمية اإل البع�س منها التي 

يرجع التاأخر يف عدم ت�صويتها بالأ�صا�س اإىل عدم وجود عقود 

امللكي��ة، وجود نزاعات بني الورث��ة، اأو عدم معرفة اأ�صحاب 

الأرا�صي احلقيقيني.

ويف هذا ال�صي��اق، مت اإح�صاء كل مالك الأرا�صي لولية 

غليزان، بهدف حتديد امل�صاحات املت�صررة وكذلك الطبيعة 

القانونية ل��كل اأر�س، وقد مت تق��دمي احل�صيلة لفوج العمل 

الذي مت ت�صكيله يف 2012، بناء على طلب من الوزارة.

وعم��ال بتو�صي��ات اللجنة، �صرع��ت امل�صال��ح املخت�صة 

»ل�صوناطراك« يف عملية حتدي��د قيمة الأر�س وتقييم املناطق 

الت��ي مل تقيم بع��د، مع الأخ��ذ يف العتبار ارتف��اع اأ�صعار 

العقار، وتو�ص��ك هذه العملية على النته��اء، وقد مت اإعالم 

املعني��ني باأن ملفاتهم متكفل به��ا وهي يف طريقها اإىل احلل، 

بحي��ث توجد امللف��ات عند املوث��ق املكلف بعملي��ة الدفع 

بهدف معاجلتها.

اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

عبد القادر زروقي هل لديه تعقيب حول املو�صوع؟
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ال�س��يد عبد القادر زروقي: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ لي�س 

لدي تعقيب.

ال�س��يد الرئي���ص: �صك��را؛ نبق��ى دائما يف قط��اع الطاقة 

واملناجم، والكلمة لل�صي��د نور الدين ديب، نيابة عن ال�صيد 

حممد الطيب الع�صكري لطرح �صوؤاله ال�صفوي.

ال�س��يد نور الدين ديب )نيابة عن ال�س��يد حممد الطيب 

الع�سكري(: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة ومرافقوهم،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤال �صفوي موجه اإىل ال�صيد معايل وزير الطاقة واملناجم، 

نيابة عن زميلي الأ�صتاذ، الدكتور حممد الطيب الع�صكري.

�صيدي الوزير،

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و71 

م��ن القانون الع�صوي رق��م 99-02، امل��وؤرخ يف 08 مار�س 

الوطني،  ال�صعب��ي  املجل�س  تنظي��م  يحدد  ال��ذي   ،1999
وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وبني احلكومة، ي�صعدين اأن اأطرح عليكم �صوؤال �صفويا، هذا 

هو ن�صه:

ح�ص��ب التقري��ر ال��ذي قدم��ه ع�ص��و جمل���س ال�صيوخ 

الفرن�ص��ي »رولن كورت��و« اإىل جمل���س ال�صي��وخ الفرن�صي                             

ي��وم 21 ج��وان 2011، حول التل��وث يف البح��ر الأبي�س 

املتو�ص��ط، عدة بل��دان متو�صطي��ة تت�صبب يف تل��وث البحر 

الأبي�س املتو�صط، واجلزائر ق��د ذكرت با�صتعمالها املبيدات 

املمنوعة )Les pesticides interdites( وت�صريفات النفط 

الأبي���س  البح��ر  يف   )Les rejets d’hydrocarbures(

املتو�صط مبق��دار 10.000 طن �صنويا من م��ن الت�صريفات 

الناجتة عن م�ص��ايف النفط يف اجلزائر، ه��ذه الت�صريفات راجعة 

اأ�صا�صا اإىل ت�صريبات امل�صايف املوجودة يف املوانىء.

م��ن ناحية اأخرى، علمنا يف الأ�صهر الأخرية اأن ال�صاحل 

ال�صرق��ي اأ�صبح وعاء للنفايات من النف��ط امل�صبة يف البحر 

من قبل م�صفاة ولي��ة �صكيكدة، عينات اأخذت يف نوفمرب 

واللجنة  النفط؛  للغاية من  عالية  ن�صبة  بينت وجود   2011

الوطني��ة لل�صيادي��ن البح��ارة حتدث��ت ع��ن كارث��ة بيئية؛                            

يف الواقع، اإن جهاز املعاجلة البيولوجية والكيميائية الذي متر 

علي��ه حتميا نفايات النفط يعرف اأعطابا ثقيلة، وهذا ي�صكل 

تهديدا خطريا لل�صاحل.

معايل الوزير،

- فما هي التدابري املتخ��ذة لهذا الو�صع اخلطري يف ولية 

�صكيك��دة؟ وما هو الو�ص��ع بالن�صبة للم�ص��ايف الأخرى يف 

اجلزائر املوجودة يف املوانىء؟

- ما الذي ينبغي عمله ملعاجلة ت�صريفات النفط وت�صجيع 

اإن�صاء مناطق بحرية حممية؟

تقبلوا مني فائق الحرتام والتقدير وال�صكر.

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد نور الدين ديب، الذي قراأ 

عل��ى م�صامعنا ال�صوؤال املوجه م��ن قبل زميله ال�صيد حممد 

الطي��ب الع�صك��ري؛ الآن، اأحيل الكلم��ة اإىل ال�صيد وزير 

الطاقة واملناجم، للرد على ال�صوؤال املذكور.

ال�س��يد وزير الطاقة واملناجم: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل.

�صك��را لل�صيد الع�صو املحرتم على اهتمامه بهذا املو�صوع 

احل�صا���س، وهو مو�صوع املحافظة عل��ى البيئة، وعلى �صوؤاله 

املتعلق بتلوث البحر الأبي�س املتو�صط.

يف البداي��ة، اإ�صمح��وا يل اأن اأعلم ال�صي��د ع�صو جمل�س 

الأمة املحرتم، باأن القانون املتعلق باملحروقات قد كر�س مبداأ 

اح��رتام قواع��د حماية البيئة يف جم��ال املحروقات، بحيث 

اأ�صن��د اإىل �صلطة �صبط املحروقات التي اأن�صئت مبوجب هذا 

القانون، مهمة اإبداء الراأي واملوافقة على درا�صة التاأثري على 

البيئة اخلا�صة باأي ن�صاط متعلق باملحروقات.

وقد كلفها هذا كذلك ال�صهر خا�صة على احرتام التنظيم 

يف جمال ال�صح��ة والأم��ن ال�صناعي والبيئ��ة والوقاية من 

املخاطر الكربى واإدارتها.

وعليه، فاإن امل�صايف تخ�صع لعمليات مراقبة �صارمة ودائمة، 

خا�صة فيما يتعلق بالت�صيري املتزامن للت�صربات الناجمة عن 

احلوادث وعن الأوحال ال�صام��ة التي حتدث اأثناء عمليات 

تنظيف اأحوا�س التخزين.
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اأما بخ�صو�س �صوؤالكم املتعلق بت�صريفات النفط من قبل 

م�صفاة �صكيكدة، فيطيب يل اأن اأخربكم باأن امل�صكل ناجم 

عن ع��دم حتمل وحدة معاجلة الت�صريف��ات التي اأ�صبحت      

ل ت�صتجيب للمقايي�س كما ونوعا.

وبهذا اخل�صو�س، اتخذت امل�صالح املخت�صة الإجراءات 

الوقائي��ة ملن��ع املحروقات م��ن اأن ت�ص��ب يف قن��اة التفريغ 

للمنطق��ة ال�صناعية، وه��ذا بزيادة وقت ت�صفي��ة املياه على 

م�صتوى احلو�صني اللذين مت بناوؤهما لهذا الغر�س؛ وبالتايل 

انخف�ص��ت ن�صب��ة التلوث ب�صكل كبري، كم��ا مت و�صع جهاز 

ملراقبة نوعية الت�صريفات.

وتبق��ى هذه الإجراءات وقتي��ة، يف انتظار ت�صغيل وحدة 

املعاجل��ة اجلديدة، التي من املتوقع اأن تدخل اخلدمة خالل 

ه��ذه ال�صنة، مع العلم اأن ه��ذه التدابري مت اتخاذها بالت�صاور 

مع ال�صلطات املحلية املكلفة بحماية البيئة.

لالإ�ص��ارة، �صط��ر قطاع الطاق��ة واملناج��م برناجما طموحا 

عل��ى امل��دى املتو�ص��ط م��ن الآن اإىل غاي��ة 2016 لتاأمني 

وتاأهيل وحتديث من�صاآت امل�صايف القائمة، للرفع من قدراتها 

الإنتاجية، مع مراعاة القيود العاملية بخ�صو�س ق�صايا التلوث 

واملحافظة على البيئة.

وقد خ�ص�ص��ت »�صوناطراك« لهذا الغر���س ا�صتثمارات 

�صخمة، منها 91 مليار دينار تقريبا للوقاية والأمن واملحافظة 

عل��ى البيئ��ة، و120  ملي��ون دين��ار موجهة لإجن��از وتاأهيل 

وح��دات معاجلة الت�صريفات ال�صائل��ة والنفايات ال�صناعية 

منها على اخل�صو�س الأوحال البرتولية وبقايا احلفر.

وعليه، تنفذ حالي��ا »�صوناطراك« برناجما لتاأهيل وحتديث 

من�ص��اآت امل�صايف لكل من �صكيكدة،  اأرزيو واجلزائر والذي 

يت��م من خالله اإجن��از وحدات جديدة ملعاجل��ة وتطهري مياه 

التفري��غ، ت�صتجيب للمقايي�س املعم��ول بها دوليا، مع العلم 

اأن هذه الوحدات هي يف طور الإجناز، ومن املقرر اأن يدخل 

البع�س منها اخلدمة خالل هذه ال�صنة.

يف اخلتام، اأود اأن اأ�صري اإىل اأن قطاع الطاقة واملناجم يعترب 

م�صاأل��ة احلفاظ عل��ى البيئة �صم��ن اأولوياته، نظ��را لأهمية 

املو�ص��وع، واأن هن��اك جمه��ودات كبرية تب��ذل، من اأجل 

حماية البيئة والتنمية امل�صتدامة.

اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

ن��ور الدين ديب، هل لديه تعقيب على ما جاء يف رد ال�صيد 

الوزير.

ال�س��يد نور الدي��ن ديب )نيابة عن ال�س��يد حممد الطيب 

الع�سكري(: ن�صكر �صيادة الوزير على هذه التو�صيحات التي 

جاءت يف الإجابة، ونتمنى اأن تكون دائما جمهودات م�صوؤويل 

»�صوناط��راك« من�صبة حول حماية البيئة املحيطة، �صواء كانت 

بحرية اأو ياب�صة، ومرة ثانية اأ�صكر ال�صيد معايل الوزير.

ال�س��يد الرئي���ص: �صك��را لل�صيد نور الدي��ن ديب؛ اأظن 

اأن��ه قد عرب ع��ن الرغب��ة والت�صجيع من اأجل ب��ذل �صركة 

»�صوناط��راك« املزيد من اجلهد، للحف��اظ على البيئة، واأظن   

اأن ال��راأي ي�صاطره اإياه ال�صيد وزي��ر الطاقة واملناجم؛ ننتقل 

الآن اإىل قط��اع امل��وارد املائية، والكلمة لل�صي��د عبد القادر 

�صنيني لطرح �صوؤاله ال�صفوي.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

رجال ال�صحافة،

ال�صالم عليكم.

املو�صوع: �صوؤال �صفوي اإىل معايل وزير املوارد املائية.

�صيدي الوزير،

ج��اء يف ر�صالة فخامة رئي���س اجلمهوري��ة، مبنا�صبة اليوم 

العامل��ي للم��اء، ال�صن��ة الفارط��ة، اأن بداي��ة الألفية عرفت 

تغ��ريات دميغرافية ك��ربى، واأ�صبح ن�صف �ص��كان املعمورة 

يعي�صون يف املدن؛ وبالتايل ت�صيري املجمعات اأ�صبح م�صكلة 

عاملية، فيما يخ�س احتياطات املاء والطاقة.

�صيدي الوزير،

ال�صن��ة الفارطة كذلك كان �صع��ار اليوم العاملي للماء هو 

»املاء للمدن«.

واأم��ام ت�صاعف املناطق احل�صري��ة وال�صناعية والكوارث 

الطبيعي��ة، اأ�صبحت م�ص��ادر املياه تعي�س �صعف��ا م�صتمرا، 

ووزارتكم كان��ت �صباقة يف رفع التح��دي وجعلت من املاء 

اأولوية وطنية، ور�صدت برناجما ثريا بقيمة 870 مليار دينار، 



9

الدورة الربيعية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 02

اخلمي�ص 07 جمادى الثانية 1434                   املوافق 18 اأفريل 2013

لإجن��از 18 �ص��دا ومتابع��ة حتلية مي��اه البحر ومعاجل��ة املياه 

الق��ذرة، وال��كل يعلم اأن املياه الق��ذرة املرمية تقدر ب� 3/2 

 �صنويا.
3
مليار م

�صوؤايل هو كالتايل:

حاليا؟ املعاجلة  القذرة  املياه  حجم  هو  ما   )1
ببناء  ي�صمح  العزيز ج��اف، ل  وطننا  من��اخ  اأن  مب��ا   )2
�صدود ع��رب كل املناط��ق، مل��اذا ل تعطى الأولوي��ة ملعاجلة 

املي��اه الق��ذرة وا�صتغالله��ا يف ال�صناع��ة وال��ري، يف حني 

نرى اأن بع�س ال��دول اأ�صبحت ت�صتغل هذه املياه حتى يف 

ال�صرب؟

تقبلوا، ال�صيد الوزير، فائق التقدير والحرتام و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ والآن 

اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد وزير املوارد املائية، ليقدم الرد على 

ال�صوؤال.

ال�س��يد وزير امل��وارد املائية: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

�صيدي الرئي�س،

�صيداتي و�صادتي اأع�صاء جمل�س الأمة الأفا�صل.

�ص��األ ال�صي��د عبد الق��ادر �صنيني �صوؤال وه��و يف الواقع 

ينق�صم اإىل ق�صمني:

- الإمكاني��ات املتوفرة )نوعية وكمي��ة( من املياه القذرة 

امل�صفاة.

- ا�صتعمالها لتلبية حاجيات فالحية و�صناعية.

فع��ال، اإن ال�صوؤال عن املياه الق��ذرة امل�صفاة، هو من بني 

الأ�صئل��ة الوجيهة، فهي ت�صكل اأح��د اأولويات قطاع املوارد 

املائية، ويرجع ذلك اإىل: 

- حماية ال�صحة العمومية والبيئة.

- تلبي��ة احلاجي��ات يف جم��ال ال�صق��ي اأو م��ن اأج��ل 

ا�صتعمالت اأخرى كال�صناعة اأو البلديات يف املناطق التي 

تعرف عجزا يف املوارد املائية.

تب��ني ومن خ��الل الدرا�صات الت��ي اأدته��ا وزارة املوارد 

املائي��ة، اأن حجم املياه القذرة املفرغة على امل�صتوى الوطني 

 )1،2 مليار 
3
يقدر حاليا باأكرث من مليار واحد و200 مليون م

( ومن اأج��ل حماية ال�صحة العمومية والبيئة �صرع قطاع 
3
م

املوارد املائية يف برنامج اأكرث طموحا، يف جمال التطهري واإجناز 

من�صاآت ت�صفية املياه القذرة، ويلخ�س هذا الربنامج كالآتي:

- �صريتفع عدد حمطات الت�صفية املنجزة نهاية �صنة 2013 

 )Les lagunes( اإىل 145، مب��ا يف ذلك برك الت�صفية يعني

 �صنويا، و�صريتفع عدد هذه املحطات 
3
وتقدر ب� 800 مليون م

حني ا�صتكم��ال الربنامج اجلاري اإىل 251، بطاقة تقدر ب� 1 

مليار و234 األف مرت مكعب )1.234 مليار م3(.

وهذا لالإجابة على الق�ص��م الأول من �صوؤال ال�صيد عبد 

القادر �صنيني.

وفيما يخ�س خمطط العمل لقطاع املوارد املائية يف جمال 

ا�صتعم��ال املياه القذرة امل�صف��اة، اأود اأن اأ�صري اإىل اأننا بادرنا 

بعدة م�صاريع، ونذكر الأهم منها: 

خ��الل )2005 - 2007(: درا�ص��ة عام��ة ح��ول اإعادة 

ا�صتعم��ال املياه القذرة امل�صف��اة لأغرا�س فالحية، �صناعية 

وغريه��ا، وق��د �صمحت لن��ا ه��ذه الدرا�ص��ة بر�صم خمطط 

توجيهي من اأجل و�صع هذه ال�صرتاتيجية.

خ��الل )2008-2009(: مت القيام ببع���س التحقيقات 

يف امليدان، لإح�ص��اء امل�صاحات الفالحي��ة الواقعة مبا�صرة 

بالقرب من حمط��ات الت�صفية املوجودة، مم��ا �صمح بت�صطري 

الربنامج اخلما�صي )2014-2010(.

يف �صن��ة 2011: مت ت�صطري، بالتعاون م��ع وزارة الفالحة 

والتنمي��ة الريفي��ة، برنام��ج جتريب��ي، يه��دف اإىل مردودية 

ال�صتثم��ارات املنجزة من ط��رف قطاع امل��وارد املائية، من 

اأجل تثمني هذه املياه، وكذا جت�صيد �صيا�صة اقت�صاد املياه.

ويتمثل هذا الربنام��ج يف �صقي - على املدى املتو�صط - 

12150 هكتارا واقعة يف �صبع )07( وليات، ويتعلق الأمر 
بوليات: تلم�صان، ب��رج بوعريريج، وهران، ورڤلة، �صطيف، 

ق�صنطين��ة ومع�صك��ر، واأما عن برنامج تنمي��ة هذا املورد فهو 

يتمثل كالآتي:

يف املرحل��ة احلالية 3 م�صاريع يف قي��د ال�صتغالل، واقعة 

يف ولي��ات: بومردا���س، ب��رج بوعريريج وتلم�ص��ان خا�صة 

م�صاح��ة )هنايا(، ويقدر حجم املي��اه القذرة امل�صفاة ب� 9.81 

 �صنويا ويغطي حاجة ال�صقي مل�صاحة تقدر ب� 1285 
3
مليون م

، يف طور 
3
هكت��ارا، وي�ص��اف اإىل هذا احلجم 79 ملي��ون م

احل�ص��د لأغرا�س ال�صقي يف كل م��ن وليات: ق�صنطينة، 

�صوق اأهرا���س، �صطيف، وهران الأ�صغ��ال يف طور الإجناز، 

ويف ولية وهران يتعلق الأمر بتجربة اإيجابية تخ�س م�صاحة 

زراعي��ة هي يف طور التهيئة والتجهيز والتي تخ�س م�صاحة 



10

الدورة الربيعية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 02

اخلمي�ص 07 جمادى الثانية 1434                   املوافق 18 اأفريل 2013

هكت��ار ت�صقى كلها باملياه الق��ذرة امل�صفاة يف املحطة   8000
الكربى، املتواجدة ببلدية الكرمة. 

زي��ادة على هذا الإجناز، ينوي قطاع املوارد املائية القيام بعدة 

درا�صات، تخ���س ح�صد املياه القذرة امل�صف��اة، ل�صقي م�صاحة 

زراعي��ة مقدرة بح��وايل 25000 هكت��ار، على م�صت��وى ع�صر 

 )Metal and Steel( وليات، وكذا تزويد املركب ال�صناعي

باحلجار.

وبامل��وازاة لهذه العمليات، اأعد قطاع املوارد املائية اعتبارا 

لأهمي��ة اإع��ادة ا�صتعم��ال املياه الق��ذرة امل�صف��اة، �صل�صلة 

من الإج��راءات القانوني��ة والتنظيمية، م��ن اأجل التكفل 

الأح�صن بهذا اجلانب؛ ولهذا ويف �صنة 2008 اأن�صاأت وزارة 

امل��وارد املائي��ة، مديرية فرعي��ة للمياه غري العادي��ة، مهمتها 

الأ�صا�صية هي ترقية تنمية املوارد املائية غري العادية، وخا�صة 

املي��اه القذرة امل�صفاة، واإع��ادة ا�صتعمالها لأغرا�س فالحية 

و�صناعي��ة وبلدية )ك�صق��ي امل�صاحات اخل�ص��راء وتنظيف 

الطرق... اإلخ(.

وتندرج هذه العمليات يف حمور اأولوي ومهيكل لل�صيا�صة 

القطاعية، التي تهدف اإىل ح�صد قوي للمورد املائي العادي 

وغري العادي، ل�صمان التاأمني املائي للبلد بناء على درا�صات 

التخطيط وال�صت�ص��راف، وعليه ومن اأج��ل تثمني اجلهود 

املبذول��ة من طرف قطاع املوارد املائية، و�صعت الوزارة نظام 

املتابعة من خالل برنامج جتريبي على م�صتوى كل الولية.

زيادة على ذلك، وبناء على عملية منوذجية �صهلة وتكلفتها 

�صئيلة، متمثل��ة يف ت�صفية املياه القذرة ع��ن طريق ب�صاتني 

الت�صفي��ة ب�صكل طبيع��ي، والتي اأعطت نتائ��ج جد مهمة، 

له��ذا اقرتح��ت وزارة امل��وارد املائية تعميم ه��ذا النوع من 

ط��رق الت�صفية الطبيعية، م��ع ت�صجيل مئة وحدة خم�ص�صة 

للمجمع��ات ال�صكنية ذات احلج��م ال�صغري )اأقل من 100 

ن�صمة( وذلك يف اإطار قانون املالية التكميلي ل�صنة 2013.

�صيدي الرئي�س، 

�صيداتي و�صادتي اأع�صاء جمل�س الأمة،

نظ��را لأهمي��ة مو�ص��وع اإع��ادة ا�صتعمال املي��اه القذرة 

امل�صف��اة، ومن اأجل ال�صتفادة من جتارب البلدان، الحتاد 

الأروب��ي والأمريكي، قام قطاع امل��وارد املائية بالتعاون مع 

بلجيكا يف جمال و�صع نظام ا�صتعمال املياه القذرة امل�صفاة 

يف الزراع��ة، اإ�صبانيا حت�صني الت�صي��ري املدمج للموارد املائية 

العادي��ة وغري العادية )املياه امل�صف��اة القذرة(، اأمريكا اإجناز 

درا�صة ج��دوى للمعاجلة الثالثية للمي��اه القذرة امل�صفاة، 

واإع��ادة ا�صتعمالها ل�صق��ي م�صاحات زراعي��ة »بالمليطا« 

لإنتاج اخل�صروات. 

هذه ه��ي املعلومات املتعلقة مبلف اإع��ادة ا�صتعمال املياه 

القذرة احل�صرية امل�صفاة.

اأ�صك��ر جمل�صك��م املوق��ر عل��ى الهتم��ام ال��ذي يوليه 

لن�صاط��ات قطاع املوارد املائية، واأمتن��ى اأنني قد اأجبت على 

ال�صوؤال املطروح من طرف ال�صيد عبد القادر �صنيني، واأخريا 

تبقى وزارة امل��وارد املائية والهيئات التابعة لها حتت ت�صرف 

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة لأي تو�صيح ب�صاأن 

هذا امللف، واأ�صكركم على ح�صن انتباهكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

�صنيني هل لديه تعقيب حول رد ال�صيد الوزير؟

ال�س��يد عبد القادر �سنيني: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ومرة 

اأخرى اأ�صكر معايل الوزير على هذا الرد ال�صامل.

�صيدي الوزير، 

نحن نثمن هذا املجهود املبذول من طرفكم، ويف احلقيقة 

لقد وفرمت امل�صتوى املطلوب العاملي، األ وهو 170 لرتا توزع 

يومي��ا عل��ى كل مواطن، نح��ن على يقني ب��ه ون�صهد لكم 

بذلك، ولك��ن - معايل الوزير - ما نالحظ��ه يف امليدان هو 

التبذير املفرط، �صواء من طرف املواطن اأو من طرف م�صالح 

املياه عرب الوليات، نرى قن��وات ت�صّيع كميات معتربة من 

املي��اه، واملواطن يغ�صل �صيارت��ه يف ال�صارع، هذا تبذير كبري 

مع��ايل الوزير، ونح��ن نرج��و اأن تتخذوا اإج��راءات ردعية 

بخ�صو�س هذه الظاهرة، و�صكرا.

ال�س��يد الرئي���ص: �صك��را لل�صي��د عبد الق��ادر �صنيني؛ 

والكلمة الآن لل�صيد الوزير للرد على التعقيب.

ال�س��يد الوزير: �صك��را �صيدي الرئي���س؛ بالن�صبة للنقطة 

املتعلقة بالقت�صاد املائي، يف احلقيقة هذا رهان كبري يف القطاع، 

وقد اأعددن��ا له ا�صرتاتيجية خا�صة به، م��ن اأجل حت�صي�س كل 

امل�صتعمل��ني، �صواء كانوا مواطنني اأو فالح��ني، اأو �صناعيين، 

ولك��ن اأذكر عل��ى وجه اخل�صو���س املج��ال الفالحي، لأن 

حمط��ات ت�صفية املياه امل�صتعملة  - بالن�صبة لنا - هي موجهة 
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اأول وقبل كل �صيء للفالحة واإعادة ا�صتعمالها يف الفالحة، 

لأن القط��اع الفالح��ي يبق��ى ه��و القط��اع الذي ب��ه اأكرث 

الت�صرب��ات وهذه حقيقة، اإذن لدين��ا برنامج حت�صي�س يف هذا 

املجال مب�صاركة وزارة الفالح��ة والتنمية الريفية وكذلك مع 

الغرف الفالحية املوج��ودة على م�صتوى الوليات، هذا من 

جه��ة، ومن جهة اأخرى بالن�صبة لأهمية اإعادة ا�صتعمال هذه 

املي��اه فهي تدخل �صمن ا�صرتاتيجي��ة وطنية ونحن بلد �صبه 

جاف، لذا فال�صرتاتيجية تعتمد كذلك على جتنيد املياه من 

خالل ال�صدود والآبار،  يعن��ي بالن�صبة للمياه اجلوفية، لكن 

يع��د جتنيد املياه اأو اإنتاج املياه غ��ري العادية مبا فيها املياه التي 

ت�صتخ��رج من حتلية مي��اه البحر اأو املياه املعاجل��ة يف امل�صفاة 

حمورا اأ�صا�صيا لتاأمني اجلزائر من اإ�صكالية املياه،  فنحن ن�صري 

يف ه��ذه ال�صيا�صة، وخ�صو�صا اأن ما مت اإجنازه يف هذه الع�صرية 

مل ي�صب��ق ل��ه مثيل، وهذا ب�صه��ادة حت��ى الفاعلني يف هذا 

امليدان على امل�صت��وى الدويل بالن�صبة لتجربة اجلزائر، ونحن 

واع��ون باملجهودات التي ل ت��زال نبذلها، وخ�صو�صا يف هذا 

املجال اخلا�س باقت�صاد املياه، و�صكرا.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر؛ ننتقل اإىل قطاع 

الثقاف��ة، والكلم��ة لل�صي��د خمي�صي طلو�س، لط��رح �صوؤاله 

ال�صفوي.

ال�سيد خمي�سي طلو�ص: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س املجل�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة وم�صاعدوهم،

ال�صيدات وال�صادة زمالئي الأع�صاء،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل ال�صفوي موجه اإىل معايل ال�صيدة وزيرة الثقافة.

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و71 

م��ن القانون الع�ص��وي رقم 99-02، امل��وؤرخ يف 08 مار�س 

الوطني،  ال�صعبي  املجل���س  تنظيم  ال��ذي يح��دد   ،1999
وجمل�س الأمة، وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفية بينهما 

وبني احلكومة، ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم �صوؤال �صفويا 

التايل ن�صه:

ُتع��د زربي��ة باب��ار بولي��ة خن�صل��ة ذات �صه��رة وطني��ة 

وعاملية، حيث متكنت من افت��كاك العديد من اجلوائز على 

ال�صعيدين املحلي والدويل، وذلك يف معظم املعار�س التي 

ُنظمت، ومتكنت بذلك من مناف�صة الزربية الإيرانية، حيث 

اأ�صاد فخامة رئي�س اجلمهوري��ة اأثناء زيارته لبلدية بابار، �صنة 

2004، به��ذه الزربية و�صدد عل��ى �صرورة املحافظة عليها 
وتطويرها.

كم��ا قامت مع��ايل ال�صيدة وزيرة الثقاف��ة يف �صنة 2006 

بزي��ارة هذه البلدية، واأعطت توجيه��ات باإقامة م�صروع بناء 

متحف وطني لهذه الزربية.

ويف الزي��ارة الثانية للبلدية �صن��ة 2008، تفقدت معاليها 

الأر�صي��ة املخ�ص�ص��ة لإجناز ه��ذا امل�صروع، وق��د م�صت 5 

�صنوات من تاريخ هذه الزيارة، ومل يعرف امل�صروع النطالقة 

بعد!

ويبقى هذا املتحف حلما ُيراود �صكان بلدية بابار واملنطقة 

ككل، له��ذا نطلب من معاليكم اإفادتنا مبعلومات دقيقة عن 

م�صري هذا املتحف.

وتقبلوا مني فائق التقدير والحرتام.

ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد خمي�صي طلو�س؛ الكلمة 

الآن لل�صيدة وزيرة الثقافة للرد على ال�صوؤال.

ال�سيدة وزيرة الثقافة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س الأفا�صل،

اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأود يف البداية اأن اأنوه - ب�صدق - بحر�س اأع�صاء جمل�س 

الأمة على متابعتهم للم�صاريع الثقافية امل�صجلة عرب الرتاب 

الوطني، وها هو ال�صيد الفا�صل، خمي�صي طلو�س، ي�صتوقفنا 

حول مو�صوع م�صروع متحف باب��ار بولية خن�صلة، والذي 

ي��رى اأنه ق��د تاأخر اإجن��ازه اإىل حد اليوم، واأن��ا بكل توا�صع 

موافقة جدا معه.

اأود بهذه املنا�صبة الطيب��ة اأن اأوافيكم باملعلومات املت�صلة 

بهذا امل�صروع الهام، ال��ذي يندرج �صمن امل�صاعي املبذولة 

يف اإط��ار حفظ وترقي��ة الرتاث الثقايف غري امل��ادي، ل�صيما 

واأن زربي��ة منطقة باب��ار ترمز اإىل احل�س اجلم��ايل الذي مييز 

تراثن��ا الثقايف، وهي الزربية التي اأبدعت يف �صناعتها اأنامل 

ن�ص��اء الأورا�س، وجعلتها تك�صب �صه��رة دولية وعاملية قبل 
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اليوم، اإن اإدراكنا لأهمية حفظ هذا البعد الرتاثي وتو�صيله 

لالأجيال يف منطه الأ�صلي واحلقيقي، جعلنا ن�صعى من اأجل 

اإح��داث متحف وطني للزربي��ة اجلزائرية، اعتب��ارا اأن بابار 

هو منبع )و�صمتن��ا( اأي اأ�صالتنا، اإذن متحف وطني للزربية 

اجلزائرية مبختل��ف اأ�صكالها واأنواعها، عل��ى اأن تكون ولية 

خن�صلة ومنطقة بابار بال�صبط هي النواة وهي املقر. 

لي�ص��ت الغاية من اإحداث متح��ف للزربية لعر�س مناذج 

للجمهور فح�صب، واإمنا الغر�س الأ�صا�صي هو متكني الباحثني 

من تدوي��ن وت�صجيل املعارف املت�صل��ة ب�صاعتها والتعريف 

مبميزاته��ا والرتويج ملعانيها، لأنه ل��كل نق�س معنى ور�صالة، 

وجعلها يف ماأمن عما ميكن اأن تتعر�س اإليه من �صوائب ميكن 

اأن تلح��ق بها بفعل الت�صني��ع الآيل، ل�صيما واأنها اأ�صحت 

عر�صة للتقلي��د ال�صلبي خارج الوط��ن ولل�صرقة، اأي �صرقة 

الفكر والإبداع، طاملا كان اإن�صاء هذا املتحف حلما ا�صتحال 

حتقيق��ه ل�صنوات، اإىل اأن جاءت التوجيهات الكرمية لفخامة 

ال�صي��د رئي���س اجلمهورية - لقد �صدق��ت - لتدعم قناعتنا 

ومتنحنا الفر�صة لتحقيقه، و�صعينا - كما ذكرمت - منذ 2006 

من اأج��ل تنفيذه، علم��ا اأن اإجناز اأي متح��ف لي�س كمثل 

املراف��ق العادية، بل يتوقف عل��ى درا�صات دقيقة وخربات 

عالية ل تخ�س البناية فقط بل تخ�س اأي�صا ويف املقام الأول 

الت�ص��ور العلمي والفني والتقني مل�صم��ون املتحف وكيفية 

عر�س املجموعة املتحفية يف جانبه العلمي واأهدافه الرتبوية 

والتثقيفي��ة والعلمية، فبقدر ما هو متحف باملفهوم العام فهو 

خمرب للدرا�صة والبحث.

بامل��وازاة م��ع ال�صط��ر املتعل��ق باجلانب النظ��ري املتعلق 

بالت�ص��ور، �صعينا من اأجل اإجناز املرفق بعد طول الإجراءات 

الإداري��ة املتعلقة مبن��ح الأر�صية، و�صجل امل�ص��روع يف اإطار 

الربنام��ج اخلا�س بتنمية اله�ص��اب العليا على امل�صتوى غري 

املرك��زي حت��ت اإ�ص��راف الولي��ة )En gestion PSD( اإذ 

ل ميكنن��ا اأن نخفي على اأنف�صنا، لأنن��ا يف منزلنا ويجب اأن 

ن�صرح باأمور واليد يف اليد لكي ن�صلك نف�س الجتاه ونعمل 

م��ن اأجل اخلري للجميع، وفيما يلي اخلطوات التي مت القيام 

بها من اأجل انطالق هذا امل�صروع:

الزربية مبنطقة  اإجن��از متح��ف  1( مت ت�صجي��ل م�ص��روع 
باب��ار بولية خن�صل��ة على م�صت��وى م�صال��ح وزارة املالية، 

وفق الإج��راءات املتبعة لت�صجيل امل�صاري��ع العمومية �صنة 

2007، برخ�ص��ة برنام��ج قدرها 6 ماليري �صنتيم، على اأن 

.
2
ينجز امل�صروع على رقعة اأر�صية م�صاحتها 1500 م

2007، مت الإعالن عن مناق�صة  02 جانفي  بتاري��خ   )2
وطنية للم�صابقة يف الهند�ص��ة املعمارية، بغر�س اإجناز درا�صة 

ومتابع��ة اإجناز متح��ف الزربية بباب��ار، وه��ي املناق�صة التي 

اأعلن��ت بخ�صو�صها جلنة تقييم العرو�س الولئية بتاريخ 27 

جانفي 2007 بعدم اجلدوى.

3( اأعيد الإعالن عن املناق�صة جمددا بتاريخ 15 مار�س 
2007، ومنحت جلنة ال�صفقات العمومية بالولية الدرا�صة 
اإىل مكت��ب درا�صات عمومي تاب��ع لولية عنابة، الذي اأعد 

درا�صة مل تك��ن..  اأخي الع�صو قال اإنن��ي تنقلت اإىل عني 

امل��كان �صنة 2008 وه��ذه حقيقة وكن��ت مبرافقة خرباء يف 

ال��رتاث ويف املتاحف، واطلعنا على الدرا�صة التي تقدم بها 

�صاب مهند�س من مكتب الدرا�صات، فقد لحظنا اأنها غري 

مطابقة يف العديد من جوانبها للموا�صفات املتحفية.

اأعر�س عليكم الإ�صكال ال��ذي ُطرح �صنة 2008 ونحن 

هن��اك يف بابار، رمب��ا الأخ كان موجودا )يعطي��ك ال�صحة( 

فاإم��ا اأن ن�صح��ب الدرا�صة من مكت��ب الدرا�صات، وخا�صة 

ذل��ك ال�ص��اب املهند�س املتواج��د دائما بعناب��ة وهو موؤمن 

بذل��ك امل�ص��روع، لكنه مل يتل��ق معلومات ح��ول ما يجب 

اأن يتوف��ر عليه املتح��ف، وَعِمَل مبا لديه من خ��ربة، فاإما اأن 

ننزع من��ه امل�صروع وناأتي مبهند�س اآخر م��ن العا�صمة اأو من 

تي��زي وزو، من »ب��الد خليدة تومي«، واإم��ا اأن نقوم بتكوين 

ذل��ك املهند�س يف بالد املتاح��ف، ليتعلم وليعلم الآخرين، 

لقد قررن��ا اأن نعمل باحلل الثاين، ل م��ن العا�صمة ول من 

معاتق��ة، لك��ن نر�ص��ل املهند���س اإىل بلد اأوروب��ي ليتكون 

وذلك ما قمن��ا به، ورافقه اأربعة مهند�ص��ني اآخرين )بحكم 

وج��ود م�صاريع يف وليات اأخ��رى( واأر�صلنا معهم موؤطرين 

وبال�صب��ط اإىل باري�س وكان يف انتظاره��م موؤطر كذلك من 

املغرتبني اجلزائريني الذي��ن يحبون بالدهم، وتكوينهم كان 

ج��ادا ودام اأ�صبوعني، اإذن عندما رجع اإ�صمحوا يل اأن اأقول 

باأن��ه اأع��اد الدرا�صة املتعلقة بال��رتاث لأنه اأ�صب��ح مهند�صا 

يع��رف الآن ما ه��ي حقيقة املتحف، فطل��ب بطبيعة احلال 

اإعادة التكلف��ة، الآن اأ�صبح املتحف حقيقي��ا، فطلبنا اإعادة 

التكلفة فارتفعت من 6 ماليري �صنتيم اإىل 7.6 مليار �صنتيم، 

لك��ن اأعتقد اأنكم تعرفون الإجراءات، فبعد اإعادة الدرا�صة 

والنتهاء منها �صنة 2009، مرة اأخرى مت الإعالن يف الولية 

ع��ن مناق�صة اأخرى، وهذا من اأجل الإجناز، مت الإعالن عن 
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ث��الث مناق�صات وكان الرد بعدم اجل��دوى لثالث مرات، 

اأن��ت تعرف الأخ ال�صي��د، الع�صو وباعتب��ارك كنت رئي�س 

بلدية مدة �صري الإجراءات، وعمال باأحكام قانون ال�صفقات 

العمومية، جلاأت مديرية الثقافة اإىل ال�صت�صارة - بعد ثالث 

مناق�صات وعدم اجل��دوى، طبقا لقانون ال�صفقات - ثالث 

مرات خالل �صن��ة 2010، وكانت يف كل مرة جلنة التقييم 

تعلن عن ع��دم جدوى العملية، وبتاريخ 19 �صبتمرب قامت 

مديري��ة الثقاف��ة با�صت�صارة رابع��ة ومنحت جلن��ة ال�صفقات 

امل�ص��روع اإىل موؤ�ص�ص��ة الأ�صغال - اأعتقد اأن��ك تعرفها - وهي 

موؤ�ص�ص��ة م�صعي عبد الوهاب، قب��ل اأن يرتاجع هذا املقاول 

ع��ن التزامه، وطلب ف�ص��خ العقد بتاري��خ 23 ماي 2011، 

وكان امل�ص��روع قد عرف يف تل��ك الفرتة - لالأ�صف - تغيريا 

فبع��د اأن كنا يف قطعة - وكنت تعرفها - بدلت بقطعة اأخرى، 

 لن�صبح يف 
2
وكان��ت تبل��غ م�صاحة القطع��ة الأوىل 1500 م

، ما معناه؟ معناه اأن الأمر يتطلب اإعادة 
2
قطعة تبلغ 3200 م

درا�ص��ة تكييف امل�صاحة، فطلبنا من ال�صاب اإعادة الدرا�صة، 

اإذن لك النظر يف هذا يا اأخي. 

وعلى �صوء املعطيات اجلديدة فاإن املهند�س ب�صدد القيام 

بدرا�صة مدى تطابق وتواف��ق العمل، وعلى �صوء املعطيات 

اجلدي��دة الت��ي اأفرزته��ا طبيع��ة الأر�صية املخ�ص�ص��ة، قام 

خمرب الإ�ص��كان والبناء لأم البواق��ي )CTC( خالل نهاية 

�صنة 2012، بطلب من مديري��ة الثقافة، باإجراء درا�صة جيو 

تقنية والذي اأقر ب�صالحية الأر�صية اجلديدة، ويف الأ�صبوع 

الأول م��ن �صه��ر اأفري��ل �صن��ة 2013 عق��د اجتم��اع مبقر 

مديري��ة الثقافة لولية خن�صلة وبح�ص��ور مكتب الدرا�صات 

ال��ذي ميثله املهند�س ال��ذي مت تكوينه باخلارج، والذي كان 

قد اأع��د الدرا�صة الأولية للتحيني، م��ن اأجل درا�صة مدى 

حتيني معطيات الدرا�ص��ة التي قام بها؛ وبالتايل وبتاريخ 16 

اأفري��ل مت اإيداع دفرت ال�صروط املع��دل على م�صتوى اللجنة 

الوطنية لل�صفقات العمومية، وحر�صا منها يف الإ�صراع باإجناز 

امل�صروع، �صتقوم مديرية الثقافة خالل الأيام القليلة املقبلة، 

عمال باأحكام قانون ال�صفقات، مبا اأننا قد تلقينا ثالث مرات 

عدم اجلدوى، بالإ�صافة اإىل طلب املقاول ف�صخ العقد، جلاأنا 

اإىل ا�صت�صارة مبا�صرة لختيار موؤ�ص�صة الإجناز.

�صيدي الع�صو، 

اأ�صت�صمحك��م األ تغ�صبوا منا اإن نحن ا�صتدعينا موؤ�ص�صة 

اإجن��از من ولية باتنة اأو ق�صنطين��ة اأو عنابة، لأنه ل ميكن اأن 

نبق��ى يف كل مرة نقوم بالإعالن ث��م الف�صخ، وهكذا، نحن 

نعمل اأخ��ي الع�صو لك��ي تنطلق الأ�صغال خ��الل ال�صنة 

احلالي��ة وتنته��ي خ��الل �صن��ة 2015، مبنا�صب��ة الحتفال 

بق�صنطين��ة عا�صم��ة الثقاف��ة العربي��ة 2015، خا�ص��ة واأن 

املجموع��ة املتحفي��ة، يعن��ي الأ�صياء التي يج��ب اأن تكون 

بداخل املتحف هي موج��ودة، واأنا اأدعوكم من عمق قلبي 

- �صيدي الع�صو - ملرافقتي اليوم على ال�صاعة الثالثة م�صاء 

اإىل املتح��ف الوطني للفنون احلديث��ة واملعا�صرة »ماما« وهو 

غري بعيد عنا، لكي ترى باأم عينيك اأن الزرابي التي برجمت 

لكي تكون يف  متحف بابار،   هي موجودة بف�صل اإهداء من 

ط��رف مواطن جزائري، اعرتف لبل��ده ولوطنه  ما منحه وما 

اأعطته اجلزائر، فقد قام �صب��اح ذات يوم وقال اأ�صاأل نف�صي 

- كم��ا فعل كينيدي - لقد منحتن��ي بالدي الكثري، فماذا 

ميكنني اأن اأعطيها اأنا يف املقابل؟

قال ل��دي 4000 قطعة م��ن كل الأن��واع �صاأعطيها هبة 

للجزائر، لكي تو�ص��ع باملتاحف اجلزائرية، ومن ح�صن حظ 

اجلزائر اأنه من ب��ني 4000 قطعة من خمتلف الأنواع، هناك 

اأك��رث م��ن 350 زربية من اجلزائ��ر ومن الع��امل، ومن بينها 

جمموع��ة ثمينة ج��دا من زراب��ي بابار القدمية ج��دا، التي 

ا�صرتجعها من اخلارج، ترى باأن املجموعة موجودة وم�صروع 

املتح��ف العلمي والثقايف والتقني موج��ود، بقي كيف يتم 

اإبرازه فقط، يجب اأن ن�صع اليد يف اليد، كما نرجو األ تغ�صبوا 

علينا لو جلبنا موؤ�ص�صة من خارج عن الولية، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: اإن �صاء اهلل، �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ اأعود 

فاأ�ص��األ ال�صي��د خمي�صي طلو�س، هل لدي��ه اإ�صافة ي�صيفها 

للتعقيب على رد ال�صيدة الوزيرة؟

ال�س��يد خمي�س��ي طلو�ص: �صكرا مع��ايل ال�صيدة وزيرة 

الثقافة على الإجابة وما ت�صمنته من تو�صيحات حول اإقامة 

متحف زربي��ة بابار؛ الذي يعلق حوله مواطنو ولية خن�صلة 

اآم��ال كبرية، ويف هذا الإطار اأطل��ب كباقي مواطني الولية 

الإ�صراع يف اإجناز هذا املتحف، و�صكرا.

ال�س��يد الرئي�ص: اأظن اأن القناعة مكتملة، وال�صيد ع�صو 

جمل�س الأم��ة يكتفي مبا جاءت به ال�صيدة الوزيرة، ويتمنى 

له��ا التوفي��ق يف املو�ص��وع؛ نبق��ى دائما يف قط��اع الثقافة، 
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والكلمة لل�صيد جمال قيقان لطرح �صوؤاله ال�صفوي.

ال�س��يد جم��ال قيقان: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل ال�صيدة وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صوؤايل ال�صفوي موجه اإىل معايل وزيرة الثقافة وهذا ن�صه:

تعترب قلعة بني حماد التاريخية منارة ثقافية واإرثا ح�صاريا 

كب��ريا تزخر به اجلزائر، وهي عا�صم��ة لأعظم دولة اإ�صالمية 

�صهدته��ا املنطقة، لكنه��ا اليوم - ولالأ�ص��ف - تعاين زوال 

حقيقيا ي�ص��ري بوترية �صريعة، ناجم عن الإهمال والالمبالة 

من طرف اجلهات املعنية.

�صوؤايل املطروح معايل الوزيرة:

1( اإىل اأين و�صلت درا�صة امل�صروع اخلا�س برتميم قلعة 
بني حماد؟

اإحي��اء مهرج��ان قلعة بني  اإع��ادة  األ تفك��رون يف   )2
حماد، الذي توقف من��ذ بداية الت�صعينيات ب�صبب الو�صع 

الأمن��ي؟ علم��ا باأن ه��ذا املطل��ب - معايل الوزي��رة - يلح 

عليه جميع �صكان املنطقة.

تقبلوا - معايل الوزيرة - فائق التقدير والحرتام، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد جمال قيقان؛ والكلمة مرة 

اأخرى لل�صيدة وزيرة الثقافة للرد على ال�صوؤال.

ال�س��يدة وزيرة الثقاف��ة: �صكرا مكررا �صي��دي الرئي�س؛ 

ودعوين اأك��رر ب�صدق �صكري لكل اأع�ص��اء جمل�س الأمة 

عل��ى العموم، ولل�صيد جمال قيق��ان على اخل�صو�س، على 

ما تبذلونه من حر�س يف �صبيل حفظ وترقية الرتاث الثقايف 

لالأم��ة اجلزائرية، وم��ن هذا املنطلق اأثن��ي باخل�صو�س على 

حر���س اأخي الع�ص��و، على �صرورة ترمي��م قلعة بني حماد 

بولية امل�صيلة، وعلى �ص��رورة التكفل بالرتاث املادي وغري 

املادي للمنطقة، ل�صيما واأن هذا املوقع م�صنف �صمن قائمة 

الرتاث العاملي، وي�صكل اإحدى املحطات الهامة يف تاريخنا 

ويف تاريخ احل�صارة الإن�صانية.

يتفرع ن�س ال�صوؤال اإىل حمورين هما:

حماد. بني  قلعة  ترميم   )1
حماد. بني  قلعة  مهرجان  اإحياء   )2

لنبداأ بالرتتيب:

اأول، بخ�صو���س ال�صطر الأول من ال�ص��وؤال املتعلق برتميم 

القلع��ة، اأخي الع�صو يعرف اأنه لي�صت قلعة بني حماد عا�صمة 

الدول��ة احلمادي��ة - كما يظن البع�س - اأن��ه معلما منفردا، بل 

قلعة بني حماد هي قطاع متكامل الأطراف ي�صمل العديد من 

ال�صواهد، مرتابطة الوظائف يف ن�صق هند�صي متكامل، ل�صيما 

واأن��ه يحتوي على م�صج��د ومنارة وق�صر، بالإ�صاف��ة اإىل اأ�صوار 

القلع��ة، التي متتد على طول 7 كلم والتي مت هدم اجلزء الأكرب 

منه��ا - لالأ�صف - اإبان ال�صتعمار، وحي��ث اإن القلعة م�صنفة 

�صمن قائمة الرتاث الدويل العاملي، فاإن كل ما يت�صل برتميمها 

وتثمينه��ا وتاأهيله��ا، �صواء من حي��ث الدرا�ص��ة اأو الأ�صغال، 

يخ�ص��ع لراأي وموافقة امل�صالح املخت�صة ل��وزارة الثقافة، تطبيقا 

للقانون رقم 98-04 للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية، 

ويخ�ص��ع لراأي امل�صالح املخت�صة ملنظم��ة »اليون�صكو«، وخا�صة 

جلنة الرتاث العاملي. 

اإن تركيبة هذا املوقع مبعامله املرتابطة ميلي واجب العتناء 

لي���س بالقلعة فح�صب، بل بكل الف�ص��اءات التابعة له ويف 

هذا ال�صياق ن�صري اإىل ما ياأتي:

مت اإع��داد خمطط حلماية املوقع الأث��ري واملنطقة املحمية 

واإج��راء الأ�صغ��ال ال�صتعجالية ولقد ر�ص��د لهذا امل�صروع 

يف اإطار برنام��ج تنمية اله�صاب العليا مبل��غ 1 مليار �صنتيم 

بالن�صبة للدرا�صة، و5 ماليري �صنتيم لالأ�صغال التي �صتنطلق 

فور اإمتام واعتماد الدرا�ص��ة اجلاري اإعدادها من قبل مكتب 

درا�ص��ات خمت�س، علم��ا اأن اعتماد تل��ك الدرا�صة يتم من 

طرف امل�صالح املخت�صة لوزارة الثقافة وم�صالح جلنة الرتاث 

العاملي التابعة ملنظم��ة »اليون�صكو«، و�صتحدد هذه الدرا�صة 

التي تو�صك على النتهاء ما يلي:

1( حتدي��د م�صاحة املوق��ع وجمال احلماية، يظن النا�س 
باأن قلعة بني حماد هكذا فقط.. ل بل هي مدينة بكاملها.

2( طبيع��ة العالم��ات والدعائ��م التعريفية التي يتعني 
و�صعها بجوار املوقع لإعالم الزوار.

ال�صياحية  التهيئة اخلا�صة بو�ص��ع امل�صالك  اأ�صغ��ال   )3
للموقع.

تراث  يوجد  لأنه  احلفري��ات،  اإجراء  اأماكن  حتدي��د   )4
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حتت الأر�س.

النتهاء من  بعد  املعلم،  الرتميم على  اأ�صغال  5( طبيعة 
اإجن��از الأ�صغال ال�صتعجالية احلالي��ة، ونحن نعمل على اأن 

تنطل��ق اأ�صغال الرتميم، خ��الل نهاية هذه ال�صن��ة اإن �صاء 

اهلل.

ثاني��ا، من حظ ولية امل�صيلة اأنه��ا تزخر بكثري من املواقع 

الأثري��ة والتاريخية الهامة واملرتابط��ة، مما ي�صفي عليها �صفة 

الإقلي��م الرتاثي، اإذا كان ا�ص��م امل�صيلة قد اقرتن بقلعة بني 

حماد لدى العامة من النا�س، اإل اأن جرد املمتلكات الثقافية 

العقاري��ة بهذه الولية، يبني وجود ما ل يقل عن 141 موقعا 

اأثريا وتاريخيا منها 25 موقعا يعود اإىل فرتة ما قبل التاريخ و92 

للفرتة القدمية و5 للفرتة الإ�صالمية و19 للفرتة احلديثة.

اإن التكفل بهذا العدد الهائل من املعامل واملواقع ل يتاأتى 

اإل يف اإط��ار برام��ج متعددة ال�صنوات وفق م��ا ي�صخر �صنويا 

للقطاع من اإمكانيات، وهو ما يهدف اإليه املخطط التوجيهي 

للمع��امل واملواقع الأثرية والتاريخية )2009-2015( الذي 

اعتمدت��ه احلكومة، ويف ه��ذا ال�صياق اأ�ص��ري اإىل اأنه بحوزة 

ولي��ة امل�صيل��ة 10 عمليات م�صجلة بغ��الف مايل اإجمايل 

ق��دره 36.5 ملي��ار �صنتي��م للم�صاريع الرتاثي��ة، ومن جملة 

ه��ذه امل�صاريع، اإ�صاف��ة اإىل م�صروع ترمي��م قلعة بني حماد، 

العملي��ات الأ�صا�صي��ة )لك��ي ل اأ�صيع الوق��ت ميكنني اأن 

اأقدمها لكم ال�صيد الع�صو(.

يف اخلال�ص��ة، ميكنن��ي اأن اأقول ب��اأن م�ص��روع قلعة بني 

حماد متكفل به، اأ�صري فقط اأنه ميكنك اأن ت�صاأل املخت�صني 

فم�صاريع الرتميم تتطلب وقتا طويال وحتتاج اإىل اأموال كبرية 

اأ�صخ��م من املب��اين اجلديدة ومكت��ب الدرا�صات املتكفل 

بهذه امل�صاريع ميثله خمت�س وهو ب�صدد النتهاء من الدرا�صة، 

فنحن نعمل بالتن�صيق معه  ول يوجد اإ�صكال يف ذلك، نحن 

نتع��اون معه لكي متنحنا جلنة الرتاث العاملي الرتخي�س واإل 

�صت�صح��ب الت�صني��ف - وهذا مهم ج��دا - ونحن ل نحب 

ذلك و�صننطلق مبا�صرة يف الرتميم.

اأما بخ�صو�س املحور الثاين من ال�صوؤال واملتعلق بتاأ�صي�س 

املهرجان الثقايف باملوقع فاأود يف البداية:

املا�صية  القلعة يف �صيغته  اأن مهرجان  اإىل  اأ�ص��ري  اأن   )1
مل يك��ن اأب��دا مهرجانا موؤ�ص�ص��ا، حيث �صبق ل��ه واأن نظم 

�صنت��ي 1998 و1999 بت�صمي��ة مهرج��ان، لك��ن لي���س 

مبفهوم املهرجان��ات الثقافية التي حددها املر�صوم التنفيذي 

رقم 03-297، امل��وؤرخ يف 10 �صبتمرب 2003، الذي يحدد 

�صروط تنظيم املهرجانات الثقافية وكيفياتها.

 10 يقارب  ما  القلعة  مبهرجان  ي�صمى  كان  ما  توقف   )2
�صنوات، ب�صبب ع��دم تاأ�صي�صه كمهرجان ثقايف يوؤهله لكي 

ينظ��م دوريا وبا�صتمرار، وهنا يكم��ن الفرق بني املهرجانات 

الثقافية املوؤ�ص�صة، والفعاليات الثقافية الأخرى التي لي�صت 

موؤ�ص�صة لكنها حرة.

اإحي��اء  الثقاف��ة  وزارة  اأع��ادت   ،2008 �صن��ة  يف   )3
ه��ذه التظاهرة، يف �ص��كل لي���س بالنحو املعتم��د بالن�صبة 

للمهرجان��ات الثقافي��ة املوؤ�ص�ص��ة ونظمت فعالي��ات ثالثة 

حماور وهي:

اأ( الأي��ام الوطني��ة مل�ص��رح قلعة بني حم��اد، التي تنظم 

خالل �صهر مار�س من كل �صنة، مب�صاركة ما ل يقل عن 16 

ولية.

ب( امللتقى الوطني حول تاريخ واأعالم منطقة امل�صيلة.

ج( اأيام احل�صنة الوطنية لالأغنية البدوية وال�صعر ال�صعبي، 

ويف �صي��اق مت�صل بهذا املو�صوع، حظيت ولية امل�صيلة اإىل 

حد اليوم بتاأ�صي�س ثالثة مهرجانات وهي:

اإىل  يهدف  والذي  احتفال«  »القراءة يف  مهرج��ان   -  1
ترقية املطالعة العمومية، خا�صة يف اأو�صاط الأطفال النا�صئة 

ككل الوليات.

2 - مهرج��ان »الفن��ون والثقاف��ات ال�صعبي��ة« لولي��ة 
امل�صيلة، وه��ي التظاهرة التي تنظم ط��وال ال�صنة يف �صكل 

تب��ادل الأ�صابي��ع الثقافي��ة، ب��ني ولي��ة امل�صيل��ة وخم�س 

وليات اأخرى م��ن الوطن العزيز، يعن��ي ت�صت�صيف ولية 

امل�صيلة خم�س وليات وتزور بدورها يف نف�س ال�صنة خم�س 

وليات، ومتكن هذه الفعاليات كثريا من الفنانني واحلرفيني 

والأدب��اء يف الولية م��ن امل�صاركة وحت�صي��ل عائدات مالية  

مقابل عرو�صهم واأدائهم والتوا�صل ومتكني الحتكاك فيما 

بينهم مع اإخوانهم يف الوليات الأخرى ومتكنهم من عر�س 

ال��رتاث وعادات احل�صنة يف الوليات الأخرى، كما تتنقل 

الولي��ات اإىل امل�صيلة نف�س ال�ص��يء، واأنت فهمت الهدف 

الأ�صم��ى من هذا التب��ادل ولكي نق��وي اإ�صمنت الأخوة 

والتاآخي. 

اأم��ا املهرج��ان الثال��ث فه��و »املهرج��ان املحل��ي   - 3
لالإن�صاد«، ال��ذي ينظم عادة يف �صهر اأفري��ل من كل �صنة، 

حي��ث اختريت ولية امل�صيل��ة وبال�صبط مدين��ة بو�صعادة، 
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لحت�ص��ان الت�صفيات كمهرجان موؤ�ص���س؛ ملنطقة وليات 

الو�ص��ط وعدده��ا 15 عل��ى غرار ولي��ة م�صتغ��امن بالن�صبة 

لولي��ات الغ��رب وڤاملة بالن�صب��ة لوليات ال�ص��رق وورڤلة 

بالن�صبة لوليات اجلنوب.

ثالث��ا، اأما بخ�صو���س مقرتح تر�صيم »مهرج��ان قلعة بني 

حم��اد الثقايف« باملوقع الأث��ري، اأود اإفادتك��م اأن مثل هذا 

املهرجان املوجود يف موقع اأث��ري م�صنف عامليا، يخ�صع اإىل 

�ص��روط قانونية �صارم��ة، ل�صيما اإذا كان املوق��ع - كما قلنا 

م�صنف��ا �صمن قائمة الرتاث العامل��ي، حيث يخ�صع حينئذ 

ل�ص��روط دقيق��ة واإىل معاين��ة م�صتمرة من ط��رف خمتلف 

اجله��ات املخولة، مب��ا يف ذلك جلنة ال��رتاث العاملي التابعة 

ملنظم��ة الأمم املتحدة للرتبي��ة والعلم والثقاف��ة »اليون�صكو« 

اإ�صم��ح يل فق��ط، �صمعت مبهرجان »تيمڤ��اد« الذي كان يف 

موق��ع اأث��ري وم�صنف عاملي��ا، نحن و�صعنا ل��ه دفرت �صروط 

ولحظ��ت اللجن��ة املخت�صة ب��وزارة الثقاف��ة اأن املوقع غري 

منا�صب، وكذل��ك جلنة الرتاث العامل��ي »اليون�صكو« وعلى 

ه��ذا الأ�صا�س قررنا بناء م�صرح خارج املوقع، بتعليمة مكتوبة 

و�صارمة من املخت�صني اجلزائريني ومن جلنة الرتاث العاملي، 

هذا فقط لتبادل املعلومات، فاإن قرروا جعل املوقع يف الداخل 

فمرحب��ا، واإن رف�صوا �صيكون �صاأنه �صاأن »تيمڤاد« ل م�صكلة 

هن��ا! بالعك�س نحن ل نعت��رب اأنف�صنا خا�صرين، كلما حافظنا 

على تراثنا كان اأح�صن.

ميكن اأن يكون تر�صيم هذا املهرجان يف ف�صاء بالقرب من 

املوقع ولي�س بداخل��ه، اإذا مل ي�صمح لنا اخلرباء بذلك، فهو 

مقرتح قاب��ل للنظر على �صوء ما تف��رزه درا�صة املو�صوع يف 

خمتلف اأوجهه، والذي يراعي جوانب خمتلفة، منها حتديد 

الأهداف املختلفة للمهرجان وحتديد طبيعة الفعاليات، اأظن 

اأننا ل نقيم مهرجانا م��ن اأجل املهرجان فقط، يجب اأن يتم 

املو�ص��وع بالت�صاور مع املثقفني والعامل��ني يف ميدان الثقافة 

عن الأهداف، وكذا عن طبيعة الفعاليات مع ال�صيد الوايل، 

وم��دى مالءمة املرافق الثقافية املتوف��رة مع طبيعة الن�صاط، 

وتوف��ر و�صائ��ل الإيواء والنق��ل، مبا ي�صهل مهم��ة املنظمني 

وي�صم��ن راح��ة الفنان��ني امل�صارك��ني، دون اإغف��ال مدى 

ا�صتع��داد ال�صلط��ات املحلية ملرافقته، لأن��ه يجب اأن نوقف 

م�صاألة متويل وزارة الثقافة للمهرجان، من حيث النقل الذي 

ل ت��راه ال�صلطات املحلي��ة اأمرا حتمي��ا، اإذن من الأح�صن 

اأن يك��ون العمل جماعيا لتنظيم املهرج��ان، وخا�صة مدى 

ا�صتعداد وزارة املالية حفظها اهلل. اأتعلمون ما هو التاأ�صي�س؟ 

بع���س النا�س يظن��ون اأن التاأ�صي�س هو قرار �صادر من طرف 

وزارة الثقاف��ة، ليته كان كذلك! لدينا دولة يجب اأن نحافظ 

عليها واأن نحبها ونحرتمها، فالتاأ�صي�س ياأتي بقرار بعد موافقة 

الوزارتني املوقرتني واملهمت��ني - حفظهما اهلل - وهما وزارة 

الداخلية ووزارة املالية، فهذه الأخرية هي التي ت�صرّي اأموال 

اجلمهوري��ة، والقرار يرجع اإليها باملوافق��ة اأو الرف�س، اإذن اأنا 

اأق��رتح على اأخي اأن ن�صع الي��د يف اليد ونذهب اإىل ال�صيد 

دح��و ولد قابلية من اأج��ل اإقناعه، فهو �صخ�س طيب، وكذا 

ال�صي��د كرمي جودي، فهو ابن عائلة و�صخ�س طيب، وبالتايل 

لن يك��ون اأي اإ�صكال، اإن قلعة بني حم��اد وامل�صيلة - كما 

ذكرت - بالن�صبة لنا هي لي�صت بولية فقط، بل اإقليم اأثري 

ح�صب ما علمنا اخلرباء، و�صكرا.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا لل�صيدة الوزيرة؛ اأ�صاأل مرة ثانية 

ال�صيد جمال قيقان هل لديه تعقيب يديل به؟ 

ال�سيد جمال قيقان: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ �صكرا ملعايل 

الوزي��رة على ه��ذه التو�صيحات، لدي بع���س  املالحظات 

فقط وددت الإ�صارة اإليها.

بالن�صبة للحماية، اأ�صرت اإىل حماية قلعة بني حماد، لأن 

الدرا�ص��ة تتطلب فعال وقتا طويال، لك��ن هناك عدة عوامل 

توؤث��ر، �ص��واء كانت ب�صري��ة اأم طبيعية، بك��رثة على املعامل 

الأثرية. 

بالن�صبة ملهرجان قلعة بني حماد فهو يحيي املنطقة فعال، 

فهي عزيزة علينا كما قال املوؤرخ مولود قا�صم نايت بلقا�صم، 

يف اإح��دى حما�صرات��ه يف القلعة »القلع��ة اأم بجاية واأخت 

غرناطة« وبالت��ايل نطلب من معاليكم ال�صي��دة الوزيرة هذا 

املطل��ب وهو اأن نر�صم املهرجان ونرتقي به اإن �صاء اهلل، فاليد 

يف اليد لكي ُنر�ِصم املهرجان، و�صكرا معايل الوزيرة.

ال�س��يد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد جمال قيق��ان؛ هل اأنِت 

موافق��ة؟ اإذن وجدت ن�صريا للدف��اع اأو للمرافعة اأمام وزارة 

العدل ووزارة الداخلية.. 

�صكرا لل�صيد جمال قيقان ولل�صيدة الوزيرة؛ ننتقل الآن 

اإىل قط��اع الت�ص��ال والكلمة لل�صيد عبد الق��ادر بن �صامل 

لطرح �صوؤاله ال�صفوي.
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ال�س��يد عب��د القادر بن �س��امل: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ 

ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.

ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته. 

�صوؤايل جد موجز، يتعلق مبحطات البث وهذا ن�صه:

ل ت��زال - ال�صي��د الوزير -  حمطات الب��ث، خا�صة يف 

اجلن��وب يف حاج��ة اإىل دع��م عل��ى م�صت��وى التجهيزات 

وو�صائ��ل التنقل، باعتبار اأن امل�صاف��ة ال�صا�صعة التي تغطيها 

هذه املحطات تتطلب جهودا اإ�صافية.

كيف ميكن التغلب على هذه الو�صعية، والتحديات التي 

تواجه الوزارة، ق�صد الو�صول اإىل الأف�صل؟

�صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�س��يد الرئي���ص: �صك��را لل�صيد عبد الق��ادر بن �صامل؛ 

الكلم��ة الآن لل�صي��د وزير الت�ص��ال، للرد عل��ى ال�صوؤال، 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير الت�سال: بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم؛

ال�صيد الرئي�س،

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

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأت��اح يل النائب املح��رتم، ال�صيد عبد الق��ادر بن �صامل، 

م�صك��ورا، فر�صة اللقاء معكم، من خ��الل �صوؤاله ال�صفوي 

املتعل��ق بحاج��ة حمطات البث يف جن��وب البالد اإىل دعم 

يف التجهيزات، نظ��را ل�ص�صاعة امل�صاحات التي تغطيها هذه 

املحط��ات، واأود اأن اأ�ص��ري يف البداي��ة اإىل اأن ا�صرتاتيجي��ة 

قطاع الت�صال ال�صمعي - الب�ص��ري على املديني املتو�صط 

والبعي��د، تقوم على التغطي��ة الإذاعية الأر�صي��ة والتغطية 

التلفزيونية املرقمنة بحيث �صت�صمح امل�صاريع اجلاري درا�صتها 

اأو تنفيذها باإي�ص��ال ال�صورة وال�صوت »اأر�صا« اإىل 95٪ من 

�صكان البالد بنهاية 2014 والبقية عن طريق »ال�صاتل«. 

ومب��ا اأن ال�ص��وؤال يتعلق حتدي��دا باجلنوب، ف��اإن اجلواب 

ي�صتدع��ي التو�صيح ب��اأن مناطق اجلنوب مناط��ق مفتوحة 

على كل الرتددات الإذاعي��ة التي يتم التقاطها من الدول 

املج��اورة، وقد ا�صتلزم ذلك منذ مطل��ع الت�صعينيات تعميم 

اإن�صاء حمطات اإذاعي��ة حملية، يف خمتلف وليات اجلنوب 

الكب��ري بالنظ��ر اإىل اأهمية الإذاعة كو�صيل��ة لدعم التالحم 

الوطني، وف�صاء يلتقي في��ه املواطن بامل�صوؤول يف حوار دائم 

ي�صهل التفاهم والتوا�صل.

وكان اآخر ه��ذه اجلهود، ال�صرح الإعالمي اجلديد الذي 

د�صنته من��ذ يومني يف مدينة اإليزي، واملتمثل يف مقر جديد 

لالإذاع��ة املحلية، جمه��ز باأحدث الو�صائ��ل التقنية، وتهيئة 

مرك��ز جديد للتلفزي��ون بالولي��ة، وتو�صي��ع م�صاحة البث 

الإذاع��ي والتلف��زي، بحيث مل يعد هن��اك يف ولية اإليزي 

�صوى ثالثة جتمعات �صكانية حمدودة العدد، �صتلتحق قريبا 

- اإن �ص��اء اهلل - بقريناتها، فور النته��اء من درا�صة اإمكانية 

ت�صغيل اأجهزة الإر�صال وال�صتقبال بالطاقة ال�صم�صية.

اإن ال�صتثم��ارات ال�صخمة التي ر�صدتها الدولة ل�صمان 

التغطية الإذاعي��ة والتلفزيونية يف اإط��ار الربنامج التكميلي 

لدعم التنمي��ة القت�صادية يف اجلنوب تق��در ب� 8 مليارات 

و860 ملي��ون دين��ار جزائ��ري، موزع��ة ع��رب جمموعة من 

العملي��ات ت�صمل حت�ص��ني وتو�صيع التغطي��ة الإذاعية عرب 

ال��رتدد الإذاع��ي ذي اجل��ودة العالي��ة )FM( يف وليات: 

تن��دوف واأدرار وب�ص��ار وورڤلة وال��وادي واإليزي ومترنا�صت 

وغرداي��ة. ون�صي��ف اإليها ب�صك��رة والأغ��واط والبي�ص يف 

اله�صاب العليا.

وقد مت اعتماد البث على موجات )FM( نظرا جلودة البث 

عل��ى هذا الرتدد وقلة تكلفة جتهيزاتها رغم حمدودية الرقعة 

التي ي�ص��ل اإليها البث عرب هذه املوج��ات، وهو ما يتطلب 

ن�صب اأجه��زة اإعادة الإر�ص��ال يف نطاق كل مرك��ز اإر�صال 

رئي�صي �صم��ن ال�صبكة كاملة ه��ي الآن ب�صدد الإجناز من 

 )TDA( طرف املوؤ�ص�صة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي

ومن��ذ يومني فقط متت هذه العملية يف خم�س مناطق بولية 

اإليزي وهي طاغات ومتغوالني وتينفويا واآفرا ومارك�صني.

من جهة اأخرى، �صجلنا ع��ددا من امل�صاريع التي تخ�س 

اإن�صاء الهي��اكل القاعدية ملحطات ومراكز البث يف اجلنوب 

وجتهيزه��ا وكذا اإجن��از املقرات التقني��ة والإداري��ة للمراكز 

اجلهوية مبا ميكن موؤ�ص�صة البث الإذاعي والتلفزي من و�صع 

)FM( بقوة ترتاوح  واإعادة بث على موجة  167 جهاز بث 
ب��ني 50 واط و2 كيلوواط ودخل امل�ص��روع حيز التنفيذ يف 
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اأق�صاه 18 �صهرا، ويحتوي  اإجناز  31 مار���س املا�صي باأجل 
على مناق�صة لقتناء جتهيزات لفائدة مناطق: اإليزي وجانت 

والدب��داب وبني ونيف وبرج عم��ر اإدري�س وغار اجلبيالت 

والطال��ب العربي، اإ�صاف��ة اإىل 27 حمطة اأخ��رى بقوة بث 

متو�صط��ة موجهة: للوادي وتندوف وورڤلة واأدرار والأغواط 

وب�صك��رة وغرداية والنعامة، ه��ذا اإىل جانب جت�صيد م�صروع 

اقتن��اء جتهيزات اإع��ادة بث وتقوية الإر�ص��ال ب� 3 حمطات 

.)V-SAT(

كم��ا مت اأي�ص��ا النته��اء من درا�ص��ة مركزي��ن جديدين 

للموج��ات املتو�صطة بقوة 100 كيل��وواط يف تندوف وعني 

اأمنا���س وت�صجيل حمطتني للموج��ات الق�صرية بقوة 300 

كيلوواط يف ب�صار وورڤلة ل�صمان تغطية منطقة ال�صاحل.

و�صيتم فتح اأظرف��ة هذا امل�صروع يف 16 ماي املقبل، واأود 

اأن اأ�صي��ف اأن هناك برناجما لتجدي��د حمطات البث على 

املوجات الطويلة واملتو�صط��ة والتي مر على ا�صتغاللها اأكرث 

من 20 �صنة.

اإن موؤ�ص�ص��ة البث الإذاعي والتلفزي��وين - الواقعة حتت 

و�صاي��ة وزارة الت�ص��ال - تلقت تعليم��ات مب�صاعفة اجلهد 

لتح�صني التق��اط البث الإذاعي والتلفزي��وين، بالرغم من 

بعد امل�صاف��ات وتناثر التجمع��ات ال�صكاني��ة، وهي �صاهرة 

عل��ى جت�صيد امل�صاري��ع، خ�صو�صا ما يتعل��ق باإجناز حمطات 

الب��ث والإر�صال التي تتطلب موا�صف��ات وتقنيات معينة، 

مرتبط��ة بنوعية الأر�صي��ة التي تقام عليها ه��ذه املحطات، 

وكيفية احل�صول عليها ومدى قربها من م�صادر الطاقة، وكذا 

احل�صول على تراخي�س اجلهات الر�صمية ذات العالقة.

اإن اجلهود املبذولة لفك العزلة عن القرى النائية يف عمق 

البالد، ومتكني كل املواطنني اأنى وجدوا �صمال وجنوبا، �صرقا 

وغربا من و�صائل الت�ص��ال الع�صرية تعك�س لوحدها اإرادة 

�صيا�صي��ة قوية لتحقيق تنمية متوازنة بني كافة مناطق الوطن 

ومتكني اجلميع من الفر�س املت�صاوية يف الرقي الجتماعي، 

وهنا لبد اأن ن�صتح�صر التاري��خ �صاهدا على اهتمام الدولة 

املبكر باملناطق النائي��ة والفقرية من الوطن، اإذ اأنه لي�س من 

ال�صدف��ة اأن ينطل��ق تطبيق �صيا�صة الت��وازن اجلهوي والتي 

ه��ي اأ�صا�س العدالة الجتماعية من اجلنوب ومل مي�س على 

ا�صرتج��اع ال�صتقالل �صوى 4 �صنوات، ومل جتف بعد دماء 

اجلزائريني واجلزائريات من اآثار حرب التحرير املجيدة، كان 

ذل��ك يف اأكتوبر عام 1966، حني احت�صن��ت مدينة ورڤلة 

اأول اجتماع يف تاريخ اجلزائر امل�صتقلة تعقده احلكومة خارج 

العا�صمة.

�صكرا لكم جميعا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

عبد القادر بن �صامل هل يريد التعقيب على م�صمون الرد؟

ال�س��يد عب��د القادر بن �س��امل: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛     

اأنا ب��دوري اأ�صكر ال�صيد وزير الت�صال على هذه املعلومات 

الكافي��ة وعلى ه��ذا الو�صوح يف الروؤي��ة ويف ال�صرتاتيجية 

اأي�ص��ا، ل اأ�صك حلظة يف مقدرة ال�صي��د الوزير على احتواء  

هذا القطاع ومتابعته العملية والتقنية لكونه عاملا به، بطبيعة 

احلال، اإن وج��وب تدعيم هذه املناطق اجلنوبية فيما يخ�س 

البث، هو ا�صرتاتيجية وطنية كونها مناطق حدودية �صا�صعة، 

تتطلب بثا وا�صحا وقويا، نطلب فقط املتابعة.

اأ�صكر ال�صيد الوزير مرة اأخرى، ولكن قبل هذا اأنوه فقط 

ونطال��ب بالإ�ص��راع - وهذا مطلب ولئ��ي - يف النطالق 

الأ�ص��رع ملطبعة ب�صار التي تاأخ��رت كثريا، واملواطن يف هذه 

املنطق��ة يعلق الآم��ال العري�صة على هذا امل�ص��روع؛ �صكرا 

�صيدي الوزير، �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا؛ يبدو اأن ال�صيد عبد القادر متفق 

م��ع ال�صيد الوزير، ولكن مع ذلك اأ�ص��األ ال�صيد الوزير هل 

لدي��ه اإ�صاف��ة يريد اأن يكم��ل بها الرد الذي تق��دم به قبل 

قليل؟

ال�سيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�س.

�ص��اأرد فقط عل��ى اجلزء الث��اين من املالحظ��ة واملتعلق 

مبطبعة ب�صار، جتري الآن اأعمال حثيثة لإجنازها ومقرر لها اأن 

تدخل اخلدمة - اإن �صاء اهلل - يف اأجل اأق�صاه الفاحت نوفمرب 

القادم، و�صت�صح��ب كل ال�صحف الوطنية، بطاقة 35 األف 

ن�صخة يف ال�صاعة، وبذلك �صنغطي مناطق: اأدرار، تندوف، 

النعام��ة والبي�س بالإ�صاف��ة اإىل ب�ص��ار، اإذن فليطمئن الأخ 

الع�ص��و، واأنا حري�س كل احلر�س عل��ى اأن يتم هذا الإجناز 

وال��ذي تاأخر فعال قليال، ولك��ن �صيتم بحول اهلل ومب�صاعدة 

ال�صلطات املحلية يف التاريخ املحدد له باأول نوفمرب كاأق�صى 

تقدير، و�صكرا.
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ال�س��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر ولل�صيدة وال�صادة 

اأع�ص��اء احلكومة الذي��ن اأفادونا كثريا يف ه��ذه اجلل�صة عن 

الن�صاط��ات التي تبذل يف بالدن��ا ويف خمتلف القطاعات، 

وال�صكر مو�صول لل�صادة الأع�ص��اء الذين �صاهموا يف اإثارة 

املوا�صي��ع التي كانت مو�صوع نقا�س، اأ�صكركم جميعا على 

احل�صور يف هذه اجلل�ص��ة، نلتقي - اإن �صاء اهلل - يف منا�صبة 

لحقة، �صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة 

والدقيقة الأربعني �سباًحا
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