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

اأع�صاء  وال�صادة  الأول  الوزير  بال�صيد  الرتحيب  بعد 
احلكومة؛ يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة عر�ض ومناق�صة 
خمطط عمل احلكومة من اأجل تنفيذ برنامج ال�صيد رئي�ض 

اجلمهورية.
وبداية، وقبل اأن اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد الوزير الأول، 
الأول  الوزير  بال�صيد  اأرحب  اأن  جميعا  وبا�صمكم  بودي 
الأمة،  جمل�ض  رحاب  يف  له  املرافق  احلكومي  والطاقم 
واأتقدم جمددا اإليكم ال�صيد الوزير الأول، نيابة عن اأع�صاء 
التهاين  عبارات  باأخل�ض  اخلا�ض،  وبا�صمي  الأمة،  جمل�ض 
بتعيينكم  فيكم  ثقته  اجلمهورية  رئي�ض  ال�صيد  جتديد  على 
على راأ�ض احلكومة، وبالطاقم الوزاري الذي اأ�صبح ي�صكل 
الفريق احلكومي الذي يعمل على تنظيم �صيا�صة احلكومة 
تقت�صي  واملنا�صبة  اجلمهورية،  رئي�ض  ال�صيد  برنامج  وتنفيذ 
تهنئتكم ثانية على م�صادقة نواب املجل�ض ال�صعبي الوطني 
رئي�ض  ال�صيد  برنامج  لتنفيذ  احلكومة  عمل  خمطط  على 
الذي  الرهان  لهذا  احلكومة  ك�صب  وبالتايل  اجلمهورية؛ 

ير�صم ويحدد معامل عملها.
ال�صيد الوزير الأول،

زميالتي، زمالئي،
كما يعلم اجلميع، فاإن عر�ض خمطط عمل احلكومة اأمام 
الربملان، ميثل با�صتمرار حلظة قوية يف العالقة الد�صتورية التي 
تربط بني ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية ويعترب دائما حدثا 

امل�صاريع  ملناق�صة  الأمة  ملمثلي  مثلى  ومنا�صبة  بارزا  �صيا�صيا 
امل�صتقبلية التي تعتزم احلكومة ت�صجيلها يف خمتلف امليادين 
م�صتقبال، ولعل ما ي�صفي عليه هذه املرة من خ�صو�صية ، هو 
اأن العر�ض جاء عقب ال�صتحقاق الرئا�صي ال�صابع ع�صر  يف 
اأفريل املن�صرم الذي عربرّ فيه اجلزائريون عن مت�صكهم بخيار 
ال�صيد  كبرية،  باأغلبية  وا  زكرّ حني  وال�صتمرارية،  ال�صتقرار 

عبد العزيز بوتفليقة رئي�صا للجمهورية لعهدة جديدة.
ال�صيدات  ثقة  ك�صبتم  قد  الأول،  الوزير  ال�صيد  ها اأنتم، 
عمل  خمطط  وتزكية  الأوىل  الغرفة  نواب  وال�صادة 
حكومتكم، واإين على قناعة اأن النقا�ض الذي �صن�صرع فيه 
اليوم مع اأع�صاء جمل�ض الأمة �صيكون بدوره اإيجابيا ومثمرا 
وقد يناق�ض – يف بع�ض الأحيان يف هذه اجلل�صة – اأع�صاء 
بطريقة  اأو  مبنظور خمتلف  الهيئة مقرتحات خمططكم  هذه 
ال�صيا�صية لكل  القناعات  منطلق  ونفعل ذلك من  مغايرة، 
هذه  دائما  ولكن  ال�صيا�صي،  انتماوؤه  كان  اأينما  منا  واحد 
قدر  والأف�صل  الدائم  البحث  اإطار  يف  تن�صب  املداخالت 
الإمكان، عن احللول املثلى للم�صاكل املطروحة اأو للم�صاريع 
املربجمة لهذا املخطط، وهذا هو جوهر املمار�صة الدميقراطية 
والتعبري عن الراأي والراأي الآخر، حني تتباين اآراوؤنا ولكن 
لتكمل بع�صها البع�ض يف النهاية، طبعا نحن الآن يف بداية 
اأنعت يف كلمة وجيزة املخطط  اأن  النقا�ض ومن غري املالئم 
ل  ذلك  لكن  للم�صادقة،  غرفتنا  على  �صتعر�صونه  الذي 
الأهداف  ووا�صحة  هامة  وثيقة  اأمام  اإننا  القول  من  مينعني 

وتتالءم مع طبيعة املرحلة التي متر بها بالدنا.

حم�سر اجلل�سة العلنية الثانية
املنعقدة يوم الأحد 09 �سعبان 1435

املوافق 08  جوان 2014 )�سباحا(

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

متثيل احلكومة: ال�صيد الوزير الأول واأع�صاء حكومته.
 

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة  والدقيقة اخلام�سة والأربعني �سباحا
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برنامج  من  ماتبقى  لي�صتكمل  جاء  املخطط  هذا  اإن 
2010 – 2014، لي�صرع يف برنامج جديد 2014 – 2019  
وبالتاأكيد  املا�صي؛  اأفريل   17 يوم  ال�صعب  زكاه  والذي 
التي  املجالت  خمتلف  هذا  احلكومة  خمطط  �صيت�صمن 
تهم حياة املواطن ورفاهيته وذلك بجعل التنمية القت�صادية 
وترقية  الدولة  موؤ�ص�صات  هياكل  وتطوير  والجتماعية 

عالقاتها باملواطنني يف قلب اهتمامات احلكومة.
مدى  تبني  الثمانية  املخطط  لف�صول  متاأنية  قراءة  اإن 
والو�صائل  والأدوات  املتوخاة  الأهداف  بني  الت�صاق 
املو�صوعة لتحقيقها وهذا ما يجعله يف تقديرنا ثريا وجديرا 
�صي�صارك  الأمة  جمل�ض  فاإن  ال�صياق  هذا  ويف  بالنقا�ض، 
بل  املخطط،  حول  النقا�ض  اإثراء  يف  املتميزة  بت�صكيالته 
الكايف  بالقدر  حتظ  مل  اأخرى  جمالت  يف  �صيو�صعه  رمبا 
من الهتمام اأو مل تعالج ب�صكل كاف يف املنا�صبة ال�صابقة 
ال�صعبي  املجل�ض  نواب  لدى  املخطط  هذا  عر�ض  عند 
الوطني، ومن هذا اجلانب -بالطبع - اأود اأن اأقول اإن عر�ض 
حيوية  ولرّد  اأو  اأحدث  قد  الربملان،  اأمام  هذا  خمططكم 
عك�صت  التي  النقا�صات  خالل  من  الغرفتني،  يف  خا�صة 
تعدد الروؤى وتباين الت�صورات وتنوع املقاربات التي تهدف 
واأف�صلها  ال�صبل  اأجنع  البحث عن  وهي  واحدة  لغاية  كلها 
الرئا�صي  للربنامج  ترجمة  هو  الذي  املخطط  هذا  لتج�صيد 

على اأر�ض الواقع.
وال�صادة  ال�صيدات  الأول،  الوزير  ال�صيد  لكم،  �صكرا 
اأن  ا�صمحوا يل  والآن  زمالئي،  زميالتي،  اأع�صاء احلكومة، 
اأتيح الفر�صة لكم لتقدمي م�صروع خمطط عمل احلكومة اأمام 

جمل�ض الأمة، فالكلمة لكم ال�صيد الوزير الأول.

ال�سيد الوزير الأول: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،

احل�صور الكرمي،
�صالم اهلل عليكم.

اأمامكم  نتقدم  اأن  متجددة  و�صعادة  عظيم  ل�صرف  اإنه 
املوقر الذي كان وليزال و�صيظل دوما  املنرب  اليوم يف هذا 
والدميقراطي، لأعر�ض عليكم  احلر  للنقا�ض  املف�صل  املكان 
برنامج  تنفيذ  اأجل  احلكومة، من  اأهم حماور خمطط عمل 

فخامة رئي�ض اجلمهورية.
اإن خمطط العمل هذا الذي نعر�صه عليكم اليوم �صيمتد 
جوهره واأ�صا�صه من الربنامج النتخابي الذي قدمه املرت�صح 
الفارط  اأفريل   17 يوم  وحظي  اآنذاك،  بوتفليقة  العزيز  عبد 
الذين  اجلزائريني،  اأغلبية  طرف  من  موؤكد  ودعم  بتزكية 
لن�صغالتهم  جواب  اأن�صب  امل�صطرة  الأهداف  يف  وجدوا 

وتطلعاتهم اإىل م�صتقبل اأف�صل اإن �صاء اهلل.
اأقر باأنني قد وجدت يف جمل�صكم  واإنه ملن الواجب اأن 
ال�صتعداد  معه، كل  العمل  ال�صرف  كان يل  الذي  املوقر، 
من  البناءة  النظر  وجهة  و�صداد  ال�صادق  ال�صريح،  للحوار 
اأجل امل�صي معا وقدما على درب الع�صرنة والتقدم، وكذلك 
من اأجل بناء املجتمع الذي يتوق اإليه كل بنات وبنني هذا 
الوطن العزيز؛ وجدير بالتنويه اأن املناق�صة التي دارت على 
حيوية  مدى  اأكدت  قد  الوطني  ال�صعبي  املجل�ض  م�صتوى 
العمل  خمطط  اإن  البالد؛  يف  اجلاري  الدميقراطي  احلوار 
اء  جررّ �صعب  ظرف  ياأتي يف  عليكم  بعر�صه  اأت�صرف  الذي 
تطورات الو�صع اجلهوي والدويل الذي ازداد ج�صامة بفعل 
التحديات الداخلية الكربى، غري اأن الأمل الذي عرب عنه  
ماليني اجلزائريات واجلزائريني الذين منحوا ثقتهم الثمينة 
جميعا  علينا  يفر�ض  اجلمهورية،  رئي�ض  ال�صيد  خمطط  يف 
العمل  وم�صاعفة  جهد  اأي  اتخاذ  عدم  ت�صامنية  وب�صفة 
وهذه  الأمل  هذا  م�صتوى  ويف  جديرين  نكون  حتى  اجلاد 
الثقة التي يعلقها ال�صعب لإر�صاء جمتمع على درب احلداثة 
الأ�صباب  من  يخلو  ال�صياق ل  فاإن  �صعوبته  ورغم  والرقي، 
املولدة لالأمل اإذا اعتربنا الأ�صواط املحققة يف امليدان واإرادة 
التي  القانون  اأو دولة  والقانون،  تكري�ض وتوطيد دولة احلق 
يحرتم يف ظلها حقوق وحريات كل واحد ي�صعى اإىل تعزيز 
ال�صتقرار واإىل التح�صني الدائم للنمو القت�صادي الوطني 
كان  قد  التقدم  هذا  اأن  ريب  ول  الجتماعي،  والرقي 
اجلزائريات  قدمها  التي  للت�صحيات  نتيجة  �صيء  كل  قبل 
واجلزائريون، كما كان نتيجة مل�صعى التجديد الذي مترّ انتهاجه 
بغر�ض موا�صلة وا�صتكمال العمل الرامي اإىل و�صع اجلزائر 
ب�صكل ل رجعة فيه على درب الع�صرنة والنمو القت�صادي 
امل�صتدام، اأما بالن�صبة ملخطط كمخطط، يبدو يل اأنكم كلكم 
قدمت  قد  كنت  وكذلك  بدقة  حماوره  على  اطلعتم  قد 
الأعمال  تطلعوا على ح�صيلة  الوثيقة مالحق لكي  �صمن 
لتغطية  هذا  املا�صية،  ال�صنوات  خالل  النتائج  ح�صيلة  اأو 
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تق�صريي ن�صبيا، لأن الوقت مل ي�صمح يل لكي اأتقدم اأمام 
جمل�ض الأمة بح�صيلة الأعمال للحكومة الفارطة.

وبالن�صبة للمخطط -كما تعلمون - هو موزع تقريبا على 
خم�صة حماور كربى.

وتعزيز  القانون  دولة  بتوطيد  متعلق  هو  الأول،  املحور 
ال�صتقرار وترقية احلوار الوطني، هذا ل�صتكمال اأو موا�صلة 
م�صار امل�صاحلة الوطنية، ولبد اأن اأوؤكد مرة اأخرى اأن ق�صية 
الد�صتور  م�صروع  يف  حاليا  مقرتحة  هي  الوطنية  امل�صاحلة 
اإذا كان  الد�صتور  – يف  اهلل  �صاء  – اإن  و�صتكر�ض  اجلديد 
وافق عليها كل املعنيني، لأن عملية امل�صاحلة الوطنية عمل 
متوا�صل عرب الزمن ولي�ض فقط ا�صرتجاع حقوق اأو اإعطاء 
وح�صارية  اجتماعية  الق�صية  لأن  النا�ض،  لبع�ض  حقوق 
نهائيا  اأمورنا  ن�صرتجع  حتى  العمل  نوا�صل   اأن  ولبد 
كذلك  الالئق،  امل�صتوى  يف  حقيقة  املجتمع  يكون  ول 
احلية  القوى  كافة  مع  احلوار  اأو  الت�صاور  لتنظيم  بالن�صبة 
املجتمع  مع  وبالأخ�ض  اأكرث  نكر�صها  اأن  فالبد  للمجتمع، 
بغرفتيه،  الربملان  راأ�صها  وعلى  املنتخبة،  واملجال�ض  املدين 
بامل�صاحلة  املتعلقة  للق�صية  بالن�صبة  حال  كل  على  هذا 
الوطنية وموا�صلة وتعزيز ال�صتقرار، و�صنعمل كذلك على 
تعزيز حماية الأ�صخا�ض واملمتلكات و�صنعمل بقوة يف هذا 
القوانني  مع  من�صي  اأن  لبد  دميقراطية  بكل  لأنني  اجلانب، 
وفر�ض �صلطة الدولة يف امليدان و�صنوا�صل هذا العمل بكل 
حزم – اإن �صاء اهلل – كما توا�صل احلكومة يف ظل مقاربة 
م�صرتكة ومتعددة القطاعات عملها الرامي اإىل اإعادة العتبار 
انطلقت  العمل  هذا  اأن  يبدو  وجتديدها،  العمومية  للمرافق 
ثماره،  يوؤتي  بداأ  وقد  املا�صية  ال�صنوات  يف  احلكومة  فيه 
للمواطنني  املعي�صة  ت�صهيل  امل�صتقبل حتى   و�صنوا�صل يف 
واملواطنات اأينما كانوا واأينما وجدوا، فالعمل �صيتوا�صل يف 
واأداء  البريوقراطية  واأوؤكد على ماي�صمى مبكافحة  امل�صتقبل 

اخلدمة العمومية لكل اجلزائريني اأينما كانوا.
ثقة  ا�صتعادة  اأجل  من  العمل  كذلك  علينا  يتعني  كما 
املجتمع،  �صرائح  كل  م�صاركة  �صمان  وبالتايل  املواطن 
هو  وهذا  الوطني،  التجديد  م�صروع  يف  ال�صباب  ول�صيما 
- حقيقة - الهدف الأ�صمى الذي �صتقوم به احلكومة خالل 
اخلم�ض �صنوات املقبلة، كما �صنوا�صل كذلك م�صار اإ�صالح 
العدالة، من اأجل تعزيز ا�صتقالليتها وحماية احلريات الفردية 
قد  والعمل  اأمثل؛  ب�صكل  الأ�صا�صية  واحلقوق  واجلماعية 

انطلق و�صيدعم - اإن �صاء اهلل - يف امل�صتقبل باإثراء الت�صريع 
وع�صرنة الت�صيري واإ�صالح ال�صجون.

الف�صاد  مكافحة  اآليات  ع�صرنة  على  نعمل كذلك  كما 
- دائما  احرتام  مع  الآفة  هذه  على  الق�صاء  �صيتم  بحيث 
اأوؤكد  اأن  ولبد  النزيهة،  الإطارات  وحماية  الرباءة  واأبدا - 

على هذه النقطة، حتى ل يكون هناك خلط.
كما �صيتم ت�صخري الإمكانيات الالزمة من اأجل جت�صيد 
وذي  مو�صوعي  اإعالم  يف  واحلق  والتعبري،  ال�صحافة  حرية 
الأول،  املحور  حول  خال�صة  عامة  ب�صفة  هذا  م�صداقية، 
املتعلق بتنظيم الدولة والأبعاد احل�صارية لبناء دولة ع�صرية.
عامة  ب�صفة  متعلق  الثاين  املحور  اأو  الثاين  البند 
بالقت�صاد الوطني اأو تنمية اقت�صاد نا�صئ، وهذا هو ال�صيء 
الذي نرمي اإليه حقيقة، فمنذ بداية الألفية حققت اجلزائر 
اأ�صواطا معتربة يف اجلانب القت�صادي وا�صرتجعنا اأ�صياء كثرية 
ملا  الرئي�ض  تابعتموها يف ح�صيلة  ولكن كلكم  �صردها  ميكنني 
اأ�صياء  اأن  هو  اليوم  املوؤكد  ولكن  النتخابية،  باحلملة  قمنا 
كانت  التي  واجلزائر  القت�صادي  اجلانب  يف  حتققت  كثرية 
لها مديونية جد ثقيلة يف بداية �صنة 2000، احلمد هلل اليوم 
�صرف  احتياطات  فيه  هذا  من  واأكرث  مديونية،  لها  لي�صت 
القت�صادي،  قرارها  يف  تتحكم  اأن  حقيقة  للجزائر  ت�صمح 
القت�صادية  املوؤ�صرات  اأكرث  ن  نح�صرّ اأن  كذلك  لبد  ولكن 
ال�صنوات  خالل  قوية  جد  ب�صفة  ناها  ح�صرّ التي  الكلية، 

املا�صية واإذا �صمحتم اأعطيكم بع�ض الأرقام فقط:
بالن�صبة للناجت الداخلي اخلام، كان لكل مواطن جزائري 
يف �صنة 2000 الناجت الداخلي اخلام ل يتعدى 1801 دولر 
اأمريكي، ففي اأواخر �صنة 2013 ارتفع خم�ض مرات اأكرث، 
واملرتقب  جزائري،  لكل  اأمريكيا  دولرا   5764 بلغ  حيث 
ح�صب الأعمال اأو ح�صب الربنامج الذي �صطرته احلكومة 
 –  2015 املقبل  اخلما�صي  املخطط  نقدم  وملا   - اهلل  �صاء  -  واإن 
اإىل   )5764( �صنقفز من  املتو�صطة  بالفر�صية  وناأخذ   ،2019
)7200( دولر اأمريكي لكل جزائري على الأقل، وهذا ما 
يبني حقيقة اأنه فيه حت�صني بالن�صبة لالإنتاج الوطني وبالن�صبة 
بالن�صبة  ال�صيء  نف�ض  عامة،  ب�صفة  الوطني  للنمو  كذلك 
ماذا  3 ٪، لكن  بلغ  قد   2013 اأواخر  النمو، كان يف  ملعدل 
وهذا   ،٪ 7 اإىل  و�صلنا  املحروقات  خارج  3 ٪؟  داخل  كان 
�صنوات  منذ  املنتهجة  ال�صيا�صة  يف  حت�صنا  هناك  اأن  يبني 
القت�صادي  الإنتاج  اأكرث  ولنوجه  الوطني  القت�صاد  لتغيري 
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حقيقة  انخف�صت  املحروقات  كان  واإذا  املحروقات،  خارج 
خالل  للمحروقات  بالن�صبة  الإنتاج  يف  نق�صا  عرفنا  فالأننا 
ال�صنة  من  وبداية  ال�صنة  هذه  اأواخر  الفارطتني،  ال�صنتني 
يرتفع  اأن  الإنتاج كما كان من قبل، وميكن  املقبلة �صريجع 
اأكرث، لأنه كانت هناك اكت�صافات خالل هذه ال�صنة الأخرية، 
وال�صيء  ال�صتغالل  حيز  �صتدخل  الكت�صافات  وهذه 
املربمج، اأنه يف �صنة 2019، لبد من توفري الإمكانيات حتى 
ت�صل الن�صبة املئوية للنمو 7 ٪ ، نظرا للتح�صني يف البرتول 

وكذا املحروقات وكذلك الإنتاج خارج املحروقات.
الكربى،  املعامل  بع�ض  اأعطيكم  للت�صغيل،  وبالن�صبة 
املئوية  الن�صبة  يخ�ض  فيما  التفا�صيل  يف  الدخول  دون 
�صنة  مع  مقارنة  جدا،  كبرية  ب�صفة  قفزت  والتي  للت�صغيل 
حني كانت 29.8 ٪، ففي اأواخر هذه ال�صنة 2013   ،2000
حقيقة  مربجما  كان  ما  وهذا   ٪ 10 من  اأقل  اإىل  انخف�صت 
 ٪ 9.8 اإىل  ن�صل  كان مربجما، حيث  مما  اأكرث  عملنا  ولكن 
ح�صب   ،2019 �صنة  يف  اأنه  واملرتقب  للت�صغيل،  بالن�صبة 
ال�صيء  ونف�ض  8.04 ٪؛  اإىل  �صتنخف�ض  املقدم،  الربنامج 
فيما يخ�ض الت�صخم، بالن�صبة للموؤ�صرات الكربى للتحكم 
ففي  الكلي،  القت�صاد  م�صتوى  على  الوطني  القت�صاد  يف 
وعادة   ٪ 3.3 اإىل  الت�صخم  ن�صبة  انخف�صت   ،2013 اأواخر 
كبريا  ارتفاعا  عرف  ولكنه   ٪ 4.5 هو  دائما  الوطني  املعدل 
القدرة  8.9 ٪، حينها عرفت  بلغ  2012، حيث  يف جويلية 
اإ�صكال،  اجلزائري  واملواطن  اجلزائرية  للمواطنة  ال�صرائية 
انخف�ض  حيث  املا�صي  مايو  ل�صهر  الأخري  الرقم  ولناأخذ 
اإىل 2.88 ٪ وهذا نعتربه رقما جد جد مقبول، وهذا ما يبني 
الوطني،  لالقت�صاد  بالن�صبة  اأكرث  فيه حتكم  كان  اأنه  حقيقة 
ال�صنوات  خالل  ال�صاأن  كان  كما  اأكرث،  �صرنكز  ولكن 
املا�صية، على قرو�ض القت�صاد، مبعنى القرو�ض التي تقرت�صها 
الأ�صمى  الهدف  لأن  اجلزائريني،  للم�صتثمرين  البنوك 
ل�صيا�صتنا القت�صادية هو تدعيم ال�صتثمار القت�صادي اخلا�ض 
والعمومي اأو بال�صراكة، وبالن�صبة للقرو�ض فقد عرفت ارتفاعا 
كبريا جدا خالل ال�صنوات املا�صية، وبلغت يف اأواخر هذه 
ال�صنة 7.8٪ وح�صب ماهو مربمج �صرتتفع اإىل 10 ٪ وهكذا 
نف�صح املجال لكل امل�صتثمرين لكي يح�صلوا على قرو�ض 
وي�صاركوا يف القت�صاد الوطني خللق الرثوة وملا نخلق الرثوة 
بالن�صبة  جديدة  حركية  ونعطي  ال�صغل  منا�صب  نخلق 
لالقت�صاد الوطني، هذه هي ال�صيا�صة التي نتبعها وهذا هو 

املتفق عليه يف فيفري املا�صي، بعد اجتماع الثالثية، اأم�صينا 
على اتفاقية العقد الجتماعي القت�صادي، والإم�صاء مت من 
طرف كل امل�صاركني من منظمات اأرباب العمل واملنظمات 
واأنا  الدولة،  ممثلي  مع  وكذلك  النقابات  اأو  الجتماعية 
عند  توثيقها  مت  واإمنا  فح�صب  مت�ض  مل  والوثيقة  �صخ�صيا، 
اليوم  اأننا  الأمر  يف  واجلميل  اإجبارية،  ت�صبح  لكي  املوثق 
خالل 5 �صنوات، نعرف بال�صبط اأين نتجه واإىل ماذا نهدف، 
و�صطرنا الطريق للو�صول اإىل تنمية اقت�صادية نا�صئة حقيقية 
عن طريق املحروقات، نعم نطور القت�صاد خارج املحروقات 
الوطني،  القت�صاد  متويل  على  ت�صاعد  املحروقات  ولكن 
قاعدة  على  �صريتكز  الأهداف  هذه  حتقيق  فاإن  قلت  وكما 
والجتماعي  القت�صادي  الوطني  العقد  يتمثل يف  توافقية 
ال�صركاء  مع   2014 فرباير  �صهر  يف  عليه  التوقيع  مت  الذي 
تتمثل  للتخطيط  اأداة  وعلى  والجتماعيني  القت�صاديني 
تنفيذ  �صيتم  كما  يف الربنامج اخلما�صي )2015 - 2019( 
برنامج خا�ض بتنمية وليات اجلنوب والوليات احلدودية، 
وكما تكلمت كذلك �صنعطي الأولوية لتطوير اأداء الإنتاج 
ولهذا  ال�صغل،  منا�صب  وا�صتحداث  الرثوات  تنمية  ق�صد 
الغر�ض �صنعمل على تعزيز التدابري املحفزة على ال�صتثمار 
والطاقة  وال�صناعة  كالفالحة  الأولوية  ذات  القطاعات  يف 
وال�صياحة، هذه القطاعات الأربعة لبد اأن نعطي لها الأولوية 
لأنها هي التي �صتمد دفعا جديدا لالقت�صاد الوطني وحتى 
اأن تخلق حقيقة ثروة  تنويعه وتقويته وهذه املجالت ميكن 
بالن�صبة لالقت�صاد   ٪ 5 بـ  ال�صناعة ت�صارك  اليوم نرى  قوية، 
فالبد  تقريبا،   ٪ 10 كنا  لأننا  تاأخرنا  مبعنى  احلايل،  الوطني 
اأن ن�صرتجع ال�صناعة، لأنها هي التي �صت�صارك بقوة بالن�صبة 
اأن  على  احلكومة  ت�صهر  كما  الوطني،  اخلام  الدخل  لناجت 
واملالية  امل�صرفية  الإ�صالحات  بت�صريع  احلركية  هذه  ترفق 
ال�صتثمار واحل�صول على  ت�صهيالت يف جمال  اإقرار  وكذا 
العمومي،  والقطاع  اخلا�ض  للقطاع  عامة  ب�صفة  القرو�ض 
كما �صن�صهر كذلك على املدى الطويل على �صمان الأمن 
يف  ن�صيط  كفاعل  مكانتها  على  للحفاظ  للجزائر  الطاقوي 
و�صن�صتعمل  الهدف  هو  هذا  للمحروقات،  الدويل  ال�صوق 
كل الطاقات واأوؤكد كل الطاقات املتجددة وغري املتجددة، 
ال�صعبي  املجل�ض  يف  قلت  كما   - اجلزائر  تهيئة  من  ولبد 
من   2030 لـ  ن�صتعد  مل  اإذا  لأننا   ،2030 ل�صنة  الوطني- 
اليوم، �صنعرف انخفا�صا كبريا جدا بالن�صبة للغاز والبرتول 
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وهذه حقيقة ل مفر منها.
ومبا اأن  للجزائر اإمكانيات مالية، فالبد اأن ن�صتثمرها بقوة 
امل�صتقبل  ل�صمان  وذلك  اجلديدة  الطاقوية  لال�صتك�صافات 

اإن �صاء اهلل.
الكهرباء  اإنتاج  قدرات  �صرنفع  اآخر كذلك  ومن جانب 
 2012 �صنة  يف   - اهلل  �صاء  اإن   - �صرنفع  بحيث  والوقود، 
بالن�صبة  اجلدد  امل�صرتكني  من  مليون   )2( اإىل  ال�صتثمار 
للكهرباء، كما �صنعمل على جت�صيد الربنامج امل�صجل على 
م�صتوى وزارة الطاقة لتدعيم اإنتاج البنزين، بحيث �صتكون 
اهلل  �صاء  اإن  الإنتاج  يف  تدخل  للتكرير  معامل  �صتة  هناك 
الأ�صغال  انطلقت  وقد  املقبلة،  �صنوات  اخلم�ض  خالل 
املعامل  يف  و�صتنطلق  وب�صكرة  كتيارت  املعامل  بع�ض  يف 
اأنبوبا جديدا  الأخرى، كما �صتحقق �صوناطراك اإجناز )14( 
ت�صتقر  اأن  كذلك  ويجب  املواطنني،  لفائدة  الغاز  لنقل 
الغذائي  الأمن  �صمان  على  الفالحة  جمال  يف  طموحاتنا 
للبالد وكذلك العمل من اأجل الولوج اإىل ال�صوق الدويل، 
هذا  ومن  مقارنة،  مزايا  على  منتجاتنا  بع�ض  تتوفر  بحيث 
اجلانب فالهدف هو رفع حجم امل�صاحات امل�صقية ملا يعادل 
الفالحي  الإنتاج  بتو�صيع  ي�صمح  مما  جديد،  هكتار  مليون 
وكذلك خلق �صناعة فالحية موازاة مع الإنتاج، كما �صتقوم 
الدولة كذلك بتهيئة 172 األف هكتار من امل�صاحات الغابية 

واإعادة ت�صجري م�صاحات تقدر بـ 340 األف هكتار.
ال�صياحية  ال�صناعة  تنمية  جتعل  املتوفرة  القدرات  اإن 
ننطلق  اأن  حقيقة  الوقت  وحان  حتمية  �صرورة  احلقيقية 
وت�صهل عملية  فوائد كبرية،  لديها  �صياحية لأن  يف �صناعة 
يكون  اأن  لبد  كذلك  اآخر  جانب  من  ولكن  ال�صتثمار، 
هناك عمل كبري جدا لكي نغري �صيئا ما من الذهنيات لأن 

ال�صائح لبد اأن ي�صتقبل كما ينبغي.
بالن�صبة للمحور الرابع، هو متعلق مبوا�صلة هيكلة الإقليم 
هذا  يف  احلكومة  عمل  يندرج  الأ�صا�صية،  املن�صاآت  وتطوير 
يقوم على  الذي  امل�صتدامة لالإقليم  التهيئة  اإطار  املجال يف 
باملرافق  تزويدها  ق�صد  الف�صاءات،  و�صغل  البيئة  �صون 

احليوية وتدارك الفوارق اجلهوية.
الإقليمي  التق�صيم  مراجعة  املقبلة  الأ�صهر  �صيتم خالل 
املواطنني  من  الإدارة  تقريب  اأجل  من  تدريجية  ب�صفة 
يف  ول�صيما  املحلية،  التنمية  مبقت�صيات  الأمثل  والتكفل 
اجلنوب واله�صاب العليا، كذلك �صيتم و�صع اإطار ت�صريعي 

وتنظيمي جديد بهدف احلفاظ على ال�صتثمارات املنجزة 
و�صمن ت�صيري ع�صري للمن�صاآت الأ�صا�صية.

الربي  النقل  �صبكة  تكثيف  على  كذلك  �صنعمل 
والبحري من اأجل فك العزلة عن الأقاليم وحت�صني ظروف 
عدد  فهناك  القت�صادي،  الن�صاط  وتفعيل  املواطنني  تنقل  
انطالقها  يف   - اهلل  �صاء  اإن   - �صن�صرع  امل�صاريع  من  كبري 
 –  2015( املقبل  اخلما�صي  املخطط  اإطار  يف  ونربجمها 
2019(؛ كما تبذل الدولة مزيدا من اجلهود يف جمال ح�صد 
وقطاع  البيوت  احتياجات  تلبية  اأجل  من  املائية،  املوارد 
ال�صناعة والفالحة من املاء وامل�صاهمة ب�صفة قوية يف تنمية 
القطاع الفالحي، لأننا نعتربه اأولوية كبرية، بحيث اأظهرت 
تقريبا  يغطي  الوطني  الفالحي  الإنتاج  اأن  اليوم  ال�صنوات 
70 ٪ من ال�صتهالك الوطني؛ وبالتايل فال بد اأن نعمل اأكرث 
هو  وهذا  اخلارج،  اإىل  الت�صدير  ل  ومل  اأكرث  اإنتاج  ل�صمان 
الهدف امل�صطر و�صن�صل اإليه اإن �صاء اهلل، كما يجب علينا 
- حتما - تعميم ا�صتعمال تكنولوجيات الإعالم والت�صال، 
نهائية  ب�صفة  اجلزائري  والقت�صاد  املجتمع  اإقحام  اأجل  من 
يف عامل العلم واملعرفة، ويف هذا الإطار لدينا برنامج طموح 
جدا، انطلقنا فيه وعرف تقدما كبريا، لأننا اإذا مل نتحكم يف 
الطاقة ومل نتحكم يف التكنولوجيات احلديثة، فال م�صتقبل 
للجزائر،  هذه هي احلقيقة اليوم يف العامل، العامل يركز على 
�صنا يف  التحكم يف التكنولوجيات احلديثة والطاقة، ولهذا كررّ
برناجمنا كثريا على هذين اجلانبني، لأن لهما اأهمية ق�صوى 
الذي  امل�صتوى  اإىل  حقيقة  اجلزائر  �صت�صل  خاللهما  ومن 
�صنوا�صل  ال�صكن،  اأما جانب  اهلل،  �صاء  اإن  فيه  نرغب  كلنا 

العمل يف امليدان وفيما بعد �صاأتطرق اإليه.
بالهدف  متعلق خ�صي�صا  وهو  اخلام�ض  للمحور  بالن�صبة 
نبني هذا القت�صاد؟  وال�صوؤال ملن  اقت�صاد،  الأ�صمى لكل 
اأجل  من  الب�صرية  للتنمية  اجلهود  موا�صلة  يجب  للب�صر، 
�صمان تكفل فعال و�صارم لحتياجات املواطنني، فن�صجع 
فة ومتنح الأف�صلية  يف هذا اجلانب تنظيم منظومة تعليمية مكيرّ
هو  هذا  اجلديدة،  والتكنولوجيات  التقنيات  لكت�صاب 
اإليه، على م�صتوى  ن�صعى  اأن  الذي لبد  الأ�صمى  الهدف 
التعليم العايل وحتى على م�صتوى املدر�صة اجلزائرية، حان 
الوقت لتوجيه اجلهود اأكرث نحو التعليم الذي يعود بالفائدة 
لقت�صاد البالد األ وهو التعليم الذي يهدف اإىل حتقيق العلم 
واملعرفة وا�صتخدامها وبالأخ�ض يف التكنولوجيات اجلديدة، 
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مليون   )1( تقريبا  لديها  للعامل  مثال  اجلزائر  واليوم حقيقة 
وثالثمائة األف طالب جامعي و)92( جامعة، وهذه مفخرة 
امل�صتوى اجلامعي �صعيف  اإن  يقول  البع�ض  اأن  بيد  كبرية، 
طرفنا  من  تق�صريا  هناك  اأن  ميكن  غلط!  هذا  ولكن  جدا، 
لإظهار احلقيقة للمجتمع الدويل اأو املجتمعات ب�صفة  عامة، 
لكن احلمد هلل اأن امل�صتوى حت�صن خالل ال�صنوات املا�صية، 
اجلامعة،  بانفتاح  ذلك؟  كيف  اأكرث،  نح�صن  اأن  هو  وهدفنا 
ال�صيد الوزير انطلق يف هذا العمل، اجلامعة اجلزائرية بداأت 
تنفتح مع حميطها ومع ال�صناعة اجلزائرية والفالحة اجلزائرية 
النفتاح  ولكن  الوطني،  القت�صاد  يف  ي�صاهم  ما  كل  ومع 
الأ�صمى هو النفتاح على اجلامعات الدولية وجلب اأ�صاتذة 
اأجانب خمت�صني، ليدر�صوا يف بع�ض التخ�ص�صات الدقيقة 
اجلزائرية  اجلامعة  تكون  اأن  لبد  اجلزائرية،  اجلامعات  يف 
الهدف  هو  هذا  اجلزائري،  ال�صعب  طموحات  م�صتوى  يف 
اجلزائرية  للمدر�صة  الهدف  نف�ض  كذلك  و�صطرنا  امل�صطر، 
كل  وباإ�صراك  اجلوانب  كل  من  اأداوؤها  يتح�صن  لكي 
للرتبية  التابعة  العائلة  كل  مع  احلوار  اإىل  واللجوء  الفاعلني 
اجلزائرية  املدر�صة  لتكون  الوقت  وحان  وبالت�صاور،  الوطنية 
يف م�صتوى الع�صرنة التي نرمي اإليها، لأنه من دون ع�صرنة  
ل ميكن اأن نتقدم اأكرث، غري ممكن، هذه هي احلقيقة والدور 
باملدر�صة واجلامعة اجلزائرية دور هام جدا، و�صنبذل  املنوط 
التعليم  قطاع  لتدعيم  الإمكانيات  وبكل  و�صعنا  مايف  كل 
ب�صفة  الرتبوي  والقطاع  عامة  ب�صفة  التكوين  وقطاع  العايل 

خا�صة.
بال�صرامة  اللتزام  يتم  اأن  لبد  ال�صكن،  يخ�ض  فيما 
اأجل  غها، من  ال�صكنية مبختلف �صيرّ الربامج  اإجناز  يف وترية 
الفرتة  خالل  م�صكن  األف  ومئتي  مليونني  بناء  اأو  اإجناز 
الغر�ض،  لهذا  العقارية  الأوعية  بت�صخري  وذلك  اخلما�صية 
املجال،  هذا  يف  الإجراءات  باتخاذ  العراقيل  كل  ورفع 
لحظتم باأن وترية الإجناز حت�صنت، بحيث اإننا يف كل �صنة 
ننجز تقريبا 600 األف �صكن متنوعة وفتحنا كل املجالت 
للمواطنات واملواطنني اجلزائريني، الكثري من هذا الربنامج 
انطلق يف امليدان، ولكن �صنوا�صل العمل لأن هدف الدولة 
اجلزائرية –  ولي�ض احلكومة اجلزائرية فقط –  قلت الدولة 
يف  ال�صكن  واأزمة  ق�صية  من  ننتهي  اأن  لبد  اأنه  اجلزائرية، 
واإننا  كثريا،  ببعيدين  ول�صنا  الإمكانيات،  وعندنا  اجلزائر، 
نتحكم اليوم يف البطاقية الوطنية لل�صكن اأكرث ونعرف تقريبا 

حاجة  يف  هم  الذين  النا�ض  هم  ومن  الحتياجات  ماهي 
قـرارا  اأخذنا  مثال  م�صبق،  راأي  لـدينا  ولـي�ض  �صكن  اإىل 
اأق�صى  ل�صكان  ن�صهل  لكي  ون�صف  �صنة  اأو  �صنتني  منـذ 
اجلنوب ليتح�صلوا على قطع اأر�صية ومب�صاحات كبرية اأكرث 
500 م2، لأن لدينا  اأو  400م2  اأو  300م2  100م2 بل  من 
الأرا�صي  هذه  بتهيئة  تقوم  والدولة  �صا�صعة،  م�صاحات 
اجلنوب  يف  لتتو�صع  اهلل  �صاء  اإن  قريب  عن  قرارا  و�صناأخذ 
اإىل  اإىل ع�صر وليات و�صن�صل تدريجيا  من ثالث وليات 
ي�صتطع  الذي مل  للمواطن  ن�صمح  وهكذا  العليا،  اله�صاب 
اأو  املنا�صب  الوقت  يف  اجتماعي  �صكن  على  يتح�صل  اأن 
مبائة  ون�صاعده  �صكن  على  يتح�صل  اأن  اإمكانيات  عنده  هو 
)100( مليون، اإذن لبد اأن ن�صري وفق هذه العملية، لأننا - 
اأعيد واأكرر - هدفنا اأن نق�صي اإن �صاء اهلل على اأزمة ال�صكن 
يف اجلزائر، لي�ض مبقدورنا اأن ن�صرع اأكرث، لأن الق�صية لي�صت 
الإجناز  و�صائل  الق�صية يف  اإمنا  الإمكانيات،  الأموال ول  يف 
التي لزالت ناق�صة وكذلك م�صكل نق�ض اليد العاملة يف 
هذا اجلانب ولكن وزير ال�صكن اأخذ كل التدابري حلل هذه 
قادرون  فقط، نحن  مثال  و�صاأعطيكم  نهائيا،  نهائيا،  املع�صلة 
وكذا.  رم�صان  – حل  غالب  – اهلل  ولكن  ال�صرعة  على 
ورغم ذلك فبمقدورنا اأن نوزع يف هذا ال�صهر على م�صتوى 
جاهزة  واأغلبها  �صكن  األف   262 اجلمهورية  وليات  كل 
الأ�صغال لزالت قائمة  بع�ض  لكن  وبع�صها جاهزة   ٪ 100
اجلانب؛  هذا  يف  اأكرث  نتحكم  اأننا  يبني  مما   )V.R.D(  ـ ك بها 
ق�صية  من  اهلل،  �صاء  اإن  �صننتهي،  اأننا  الثالثة  للمرة  واأوؤكد 

ال�صكن هذه باإعطائها اأولوية ق�صوى لنخرج منها نهائيا.
كما نعمل كذلك على تعزيز ال�صتثمارات املنتجة التي 
من �صاأنها اإحداث منا�صب �صغل، من خالل حت�صني اأجهزة  
الت�صغيل املوؤقت التي �صتتيح لل�صباب فر�صة لالندماج يف 

احلياة العملية.
ويف جمال عالقات العمل �صتقرتح احلكومة على الربملان 
تعديال معمقا - واأوؤكد معمقا ول اأقول اإلغاء - للمادة 87 
مكرر من قانون العمل، ق�صد اإعادة حتديث م�صتوى الأجر 

الوطني الأدنى امل�صمون.
كما �صت�صتمر احلكومة اأو كما ن�صتمر يف منح الأولويات 
بالوقاية  الأمر  تعلق  �صواء  باملواطنني،  ال�صحي  للتكفل 
اأو تنظيم عملية العالج اأو توفري الأدوية اأو اأن�صنة العالقات 
بالقطاع  املنوط  الهدف  هو  هذا  ال�صت�صفائي،  الو�صط  يف 
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و�صنبذل جهودا كبرية جدا يف اجلانب ال�صحي، لأننا نعتربه 
كذلك اأولوية ق�صوى، وهذا موؤكد لأن الق�صية لي�صت بناء 
بتنظيم  كذلك  متعلقة  الق�صية  ولكن  فقط،  امل�صت�صفيات 
القطاع قبل كل �صيء، و�صت�صهر الدولة دوما على دعم الأ�صرة 
اخلا�صة، من خالل  الحتياجات  ذوي  والأطفال  املحرومة 
ظروف  حت�صني  اإىل  الرامية  والآليات  التدابري  على  الإبقاء 
املعي�صة ومكافحة الإق�صاء والعمل على تعزيزها، ون�صرع يف 
ت�صاور وطني وا�صع �صيف�صي  اإىل اإعداد ا�صرتاتيجية الدولة، 
ا�صرتاتيجية جديدة، وبراغماتية لفائدة ال�صباب، و�صتعر�ض 
على الربملان ملناق�صتها، لأن رئي�ض اجلمهورية قرر اإن�صاء وزارة 
اإىل  لن�صل  العمل  و�صنو�صع  و�صنعمل  لل�صباب  خم�ص�صة 
لتح�صني  براغماتية،  ا�صرتاتيجية  واإىل  واعدة  ا�صرتاتيجية 
الو�صع بالن�صبة لل�صباب اجلزائري، لأن كل ما نعمله اليوم 

هو لفائدة ال�صباب ل اأكرث ول اأقل.
كذلك  احلكومة  عمل  خمطط  يت�صمن  الأخري،  ويف 
تدابري تتعلق با�صتمرار ن�صاط اجلهاز الدبلوما�صي، وهو معروف 
و�صيكون - اإن �صاء اهلل  - يف م�صتوى طموحات ال�صعب ويف 
م�صتوى اجلزائر، كقوة جهوية، و�صتعزز كذلك القدرات يف 
جمال الدفاع الوطني �صمن الربنامج املقرتح، كما نلتزم، يف 
هذه ال�صنة التي تتزامن مع الذكرى ال�صتني لندلع الثورة، 
الرامية  والأعمال  املجاهدين  و�صعية  حت�صني  ال�صتمرار يف 

اإىل �صون الذكرى الوطنية وتبليغها عرب الأجيال.
دوما  باخلارج  املقيمة  اجلزائرية  اجلالية  �صتحظى  اأخريا، 
بعناية خا�صة وتدعم اأكرث فاأكرث كل القرارات التي اأخذت 
واحلركة  والقن�صلية  الق�صائية  واحلماية  لال�صتقالل  بالن�صبة 
هذا  باخلارج،  الوطنية  الكفاءات  مع  معابر  واإقامة  اجلمعوية 

بالن�صبة لأخواتنا واإخواننا املقيمني باخلارج.
ال�صيد الرئي�ض،

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة، اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اإن الوثيقة التي هي بني اأيديكم ت�صكل كافة الأهداف 
من  هدف  كل  اأن  بالتو�صيح  وجدير  املقرتحة،  الكربى 
هذه الأهداف �صيدرج بعد م�صادقتكم على خمطط عمل 
احلكومة، لتج�صيده يف اإطار الربنامج القطاعي التي تاأخذه 
التي  والو�صائل  للتنفيذ  اآجال دقيقة  بال�صرورة  يف احل�صبان 

يتعنيرّ تعبئتها.
جميعا  لكم  لأجدد  املنا�صبة  هذه  اأغتنم  الأخري،  ويف 
ال�صتعداد الكامل للحكومة التي اأقودها للعمل مع الربملان 

ر امل�صاحلة الوطنية  ب�صفته املكان ال�صامي الذي يتم فيه ت�صورّ
التي �صتظل دوما غاية عمادنا جميعا.

واأختتم كلمتي هذه بقول رب العزة يف القراآن الكرمي: 
املتوكلني«،  يحب  اهلل  اإن  اهلل،  على  فتوكل  عزمت  »فاإذا 

�صدق اهلل العظيم وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير الأول على عر�صه 
اأعمال  من جدول  الثاين  اجلزء  اإىل  ننتقل  والآن  ال�صايف؛ 
هذه اجلل�صة واملخ�ص�ض للنقا�ض العام،  بودي فقط اأن اأ�صري 
اأنه وفق التفاق الذي  للزميالت والزمالء اأع�صاء املجل�ض 
ت�صيري  وحل�صن  واملكتب  الربملانية  املجموعات  بني  اعتمد 
 7 بـ  بالن�صبة لالأع�صاء  التدخل  اجلل�صة، فقد حددت مدة 
دقائق وبالن�صبة للمجموعات الربملانية بربع �صاعة، وحتى 
ل اأُْحَرج ول اأُْحِرج، يرجى التقيد باملدة املحددة، مع الإفادة 
فاإن  املحددة  الفرتة  تتعدى  وعندما  الأحوال  كل  يف  باأنه 
الذين  من  ويرجى  املتدخل،  اآليا  �صتقطع  التقنية  امل�صالح 
هذه  م�صمون  من  متكيننا  ذلك  من  اأكرث  مداخلتهم  تطول 
املداخلة، لكي منكن ال�صيد الوزير الأول منها ويتم التكفل 
بها يف حينها، �صكرا لكم، الآن اأحيل الكلمة اإىل املتدخل 

الأول وهو ال�صيد حممد نوا�صر، الكلمة لك.

ال�سيد حممد نوا�سر: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف خلق اهلل.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل الوزير الأول املوقر،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الطاقم احلكومي ومرافقوهم،
زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،
اجلمع الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
وباإ�صمنا  عنها  عرب  التي  بالتوفيق  ومتنياتنا  تهانينا  بعد 
الأول  الوزير  ال�صيد  اإىل  واملو�صولة  الأمة  جمل�ض  رئي�ض 
واأع�صاء حكومته؛ اإن ما يجمعنا اليوم اأكرث مما يفرقنا ونحن 
اأمازيغية، نظرا ملا يحاك �صدنا على كل  اأمة م�صلمة، عربية، 
والتاآخي  التالحم  اإىل  مدعوون  فنحن  واحلدود،  اجلبهات 
اأرى  فاإنني  ولهذا  اخلارجية؛  املوؤامرة  لهذه  نت�صدى  حتى 
اأن تكون املداخالت يف لب ما يخدم املواطن والوطن واأن 
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نتفادى كل ما ل ي�صب يف �صالح هذا املواطن، لأن ذلك 
يخدم اأعداء اجلزائر.

ولية  عن  احلديث  اإىل  مبا�صرة  اأمر  اأن  يل  اإ�صمحوا 
تتميز  التي  الولية  واأهاليكم ومواطنيكم يف هذه  مترنا�صت 
بخ�صو�صيات عديدة منها بعد امل�صافة عن العا�صمة بـ 2000 
ربع  متثل  وهي  والنيجر  مايل  مع  حدودية  منطقة  كلم، 
م�صاحة الوطن وغريها من اخل�صو�صيات، لهذا تقت�صي هذه 
ال�صيد  القاعة  هذه  يف  معنا  يتواجد  حيث  الهامة،  املنا�صبة 
الوزير الأول، وهو يعرف جيدا مناطقنا وجنوبنا الكبري، قلت 
اأن  ويجب  اخل�صو�صية،  الرتكيز على هذه  املنا�صبة  تقت�صي 
ينظر اإىل هذه املنطقة بهذا املنظور ويف بع�ض الأحيان يجب 
اأن ت�صذ عن القاعدة وتدخل يف ال�صتثناء، �صحيح اأن هناك 
اإجنازات وجمهودات جبارة بذلت وتبذل من اأجل التنمية  
باملنطقة ول ينكرها اإل جاحد، فنحن نثمنها وهذا م�صداقا 
لقوله تعاىل:  بعد اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم، ب�صم اهلل 
اهلل  �صدق  فحدث«  ربك  بنعمة  »واأما  الرحيم:  الرحمن 
العظيم، لكن هناك البع�ض من النقائ�ض، لبد من الإ�صارة 
ر فاإن الذكرى تنفع املوؤمنني«،  اإىل البع�ض منها من باب »وذكرّ

ح�صب الوقت املتاح.
اأول: ال�صحة، من خالل تواجد اأكرث من 40 جن�صية، فاإن 
مترنا�صت تعترب منطقة عبور لالأفارقة نحو �صمال البالد ومنه 
اإىل اأوروبا وهذا ي�صاعد على تف�صي الأمرا�ض والأوبئة التي 
اإن�صاء  التفكري يف  لهذا وجب  بها،  وينتقلون  هوؤلء  يحملها 
لتمرنا�صت،  وال�صتوائية  املعدية  لالأمرا�ض  مرجعي  مركز 
ول  احلدود،  يف  الأمرا�ض  هذه  على  الق�صاء  ميكننا  حتى 
املالريا  مثل  ال�صمال  اإىل  العدوى  لنتقال  الفر�صة  نرتك 
التي اأ�صبحت تهدد �صمال مايل وقد ظهرت يف وقت م�صى 
بع�ض الأعرا�ض يف تني زواتني احلدودية، اأريد اأن اأفتح قو�صا 
هنا، هذه الدائرة اأي تينزواتني احلدودية التي تعترب الدائرة 
بالرغم  د،  معبرّ بطريق  مربوطة  الوطن هي غري  الوحيدة عرب 
من الأموال ال�صخمة التي ر�صدتها الدولة لهذا الطريق، اإلرّ 
اأن عملية اإجناز هذا امل�صروع بقيت تراوح مكانها منذ اإعطاء 
اإجناز هذا  اإليها  املوكل  ال�صركة  تغيري  بعد  اإ�صارة النطالق، 
ال�صحة،  مو�صوع  اإىل  واأرجع  القو�ض  اأغلق  مرتني،  الطريق 
كل ما يتمناه مواطنوكم يف هذه الولية هو اأن حتظى مبركز 
 19 بني  من   - منه  واإياكم  اهلل  عافانا   - ال�صرطان  مكافحة 

مركزا التي اأمر فخامة رئي�ض اجلمهورية باإجنازها.

العقار  على  احل�صول  عملية  تي�صري  الفالحة،  ثانيا: 
عن  البعيدة  املناطق  يف  خا�صة  اجلنوب،  يف  الفالحي 
وهذا  �صديد  ببطء  ت�صري  العملية  لأن  احل�صرية،  الأماكن 
لأن  البداية،  منذ  منها  يفر  ال�صباب  من  البع�ض  ماترك 
الفالحة م�صتقبل اجلزائر؛ اإن التقارير والوثائق املهمة بينت 
بو�صوح باأن اجلزائر حققت اأحد الأهداف الرئي�صية لالألفية، 
حيث اأ�صبحت من البلدان الرائدة عربيا واإفريقيا يف حماربة 
والق�صاء على الفقر و�صوء التغذية قبل الآجال املحددة من 
يبني  مما  »الفاو«  والزراعة  للتغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  قبل 
بو�صوح املجهودات الكبرية التي قامت بها ال�صلطات العليا 
يف البالد والتي اأولت اأهمية للقطاع الفالحي الذي بف�صله 
ن�صتطيع اأن ن�صل ببالدنا اإىل بررّ الأمان، ويف هذا الإطار فاإن 
�صوؤايل يتمحور حول ماهي الفروع التي و�صلت فيها اجلزائر 
ت�صتوجب  التي  الفروع  وماهي  الذاتي؟  الكتفاء  حد  اإىل 
ال�صتثمارات اأكرث؟ وهل ميكن احلديث عن ت�صدير بع�ض 

املواد التي تعرف فائ�صا يف الإنتاج؟
ب�صركة  خريا  ا�صتب�صرنا  اأن  ما  اجلوي،  النقل  ثالثا: 
»طا�صيلي للطريان« رحالتها اإىل اجلنوب حتى تفاجاأنا بقرار 
تخفي�ض  مت  مترنا�صت  مثال  الرحالت،  هذه  عدد  تخفي�ض 
رحالتها بن�صبة 67 ٪ وهذا ل يخدم املواطن باملنطقة وتوجه 
الدولة لتعمري اجلنوب، وما اأمتناه كذلك هو تعميم تخفي�ض 
�صعر التذكرة بـ 50 ٪ على مدار ال�صنة وعلى كل الرحالت 
ولي�صت  جنوب،  جنوب،  وكذلك  اجلنوب  واإىل  من 
تخفي�صات ي�صتفيد منها القليل والقليل جدا كما هو الآن 
واإعطاء اأهمية لهذا التخفي�ض، كما هو حا�صل مع املغرتبني 
يف اخلارج الذين هم يف غنى عن هذا التخفي�ض، اإذا ما قارنا 

مداخيلهم مبدخول املواطن يف اأق�صى اجلنوب.
رابعا: ال�صيا�صة اخلارجية، اأمتنى كذلك اأن تعطى فر�صة 
لالإطارات من مواطنينا واأهالينا يف املناطق احلدودية ومتكينها 
من اللتحاق بالعمل الدبلوما�صي يف دول اجلوار ملا لها من 
لهذه  املحلية  للهجات  واتقانها  الدول  بهذه  ودراية  معرفة 
املجتمعات ومعرفة ودراية كذلك برتكيباتها ال�صكانية، وكذا 
الرتكيز على املبادلت التجارية مع الدول الإفريقية، ملا لها 
حيوانية  ثروة  لديهما  اإذ  مثال،  والنيجر  كمايل  من خريات 
كبرية من اإبل وبقر و�صاأن، فلو كانت هناك ت�صهيالت اأكرب 
يف ا�صتغاللها، لتوفر اللحم بـ 400 دينار للكيلو غرام الواحد 
ي�صع  ل  كثرية  والأمثلة  كمثال  هذا  ولي�ض جممدا،  طازجا 
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احلدود  فتح  ينبغي  املجال  هذا  ويف  ودائما  لذكرها،  املقام 
مع النيجر عرب معرب عني قزام، مع ت�صديد الرقابة عليه مرة 
كل ع�صرة اأيام عو�ض مرة يف ال�صهر، ملا له من دور يف بعث 
الن�صاط التجاري وامت�صا�ض اليد العاملة، ويف هذه النقطة 
واملحافظة  راحتنا  على  ال�صاهرة  الأمن  م�صالح  كل  نحيي 

على �صيادة تراب الوطن، خا�صة املتواجدين على احلدود.
نثمن تعيني الإطارات ال�صابة، على غرار تعيني ال�صيدة 
عائ�صة طباقو والتي ل تتعدى 34 ربيعا يف الطاقم احلكومي،  
التوفيق  لها  متمنيا  الوزيرة،  لل�صيدة  نبارك  املنرب  هذا  ومن 
متنياتنا  مع  احلكومي،  الطاقم  ولكل  مهامها  يف  والنجاح 
العامل  كاأ�ض  نهاية  القدم يف  لكرة  الوطني  لفريقنا  التوفيق 
17 جوان، �صكرا على كرم الإ�صغاء  بالربازيل، ابتداء من 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

والكلمة  نوا�صر؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد �صالح دراجي.

ال�سيد �سالح دراجي: �صكرا لل�صيد الرئي�ض.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد الوزير الأول املحرتم والوفد املرافق له،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
اأول وقبل كل �صيء، اأود اأن اأهنئ كل ال�صعب اجلزائري 
�صخ�ض  يف  و�صفافية  �صيادة  بكل  ثقته  لتجديد  ون�صكره 
امل�صوؤوليات  �صامي  لتقليده  بوتفليقة،  العزيز  عبد  املجاهد، 
للطاقم  النجاح  كل  اأمتنى  كما  اجلمهورية،  برئي�ض  املنوطة 
الوزاري الذي اأمتنى اأن ي�صهر من اأجل تنفيذ واإجناز برنامج 
�صراحة  املقبلة،  �صنوات  اخلم�ض  خالل  اجلمهورية،  رئي�ض 
األحظ وجود نية طيبة للعمل واأمتنى لكم كل النجاح ولبد 
على كل م�صوؤول – ح�صب راأيي – حني يتوىل م�صوؤولية 
– اأن يرتك ب�صمته؛ وهذه مفخرة  – مهما كانت امل�صوؤولية 

لكل اإن�صان يحب وطنه.
تقدموا  اأن  اأمتنى  كنت  الأول،  الوزير  ال�صيد  �صراحة، 
رقمية«  »ح�صيلة  املوقر حو�صلة  املجل�ض  هذا  اأمام  قبل  من 
حلكومتكم ال�صابقة، رغم اأننا نعرف جيدا كل الإجنازات الكربى 
العهدات  خالل  بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية،  لرئي�ض 
اأتطرق  اأن  بودي  بجاية،  لولية  منتخبا  وب�صفتي  ال�صابقة، 

لبع�ض امل�صاكل التي يعاين منها �صكان هذه املنطقة التاريخية؛ 
اإنه منذ زيارتكم، ال�صيد الوزير الأول،  �صحيح واحلق يقال 
امل�صاريع  اأن  لحظنا  املا�صي،  اأفريل   27 يف  بجاية  لولية 
وهناك  ما،  نوعا  تغريت  والذهنيات  ملمو�صة  ب�صفة  حتركت 
نوع من الأمل الذي غر�ض يف النفو�ض واحلمد هلل، ونتمنى 
الزيارات  ت�صجيع  خالل  من  وهذا  يكر�ض   الأمل  هذا  اأن 
كما  الأول،  الوزير  ال�صيد  حكومتكم؛  طرف  من  امليدانية 
تعلمون اأن ولية بجاية منطقة جبلية، اأكرث من 70 ٪ جبال، 
له  نقول  اأح�صن  يقال، فمن  ورغم ذلك جند حت�صينا واحلق 
اأح�صنت، ومن اأتى بقيمة اإ�صافية نقول له هذا �صيء جيد، 
ومن اأ�صاء نقول له اأ�صاأت ولبد من ذلك، واخلطاأ من طبيعة 

.)L'erreur est humaine، il faut rectifier le tir( :الب�صر وكما يقال
كما  الطبيعي  بالغاز  ات�صال    ٪ 45 من  اأكرث  اأن  نالحظ 
يطلق عليه الرئي�ض غاز الريف وهذا رغم املعار�صة من بع�ض 

ال�صكان الذين يرف�صون عبوره عرب اأرا�صيهم.
ولية  زوار  وكل  بجاية  ولية  حلم  هو  ال�صيار   الطريق 
بجاية  اإىل  جاءوا  الذين  الوزراء  فمعظم  بلية،  لكنه  بجاية، 
لحظوا جهنم هذا الطريق من مايو اإىل بجاية، لكن احلمد هلل 
�صرع يف اإجناز اأكرث من 30 كلم منه، ل اأقول هذا لإر�صائكم 
حقهم  وهذا  املواطنني،  رف�ض  من  بالرغم  احلقيقة،  ولكنها 
كما  تعوي�صات حقيقة،  منحهم  من  وعليه، لبد  ال�صرعي؛ 
فقد  بجاية،  لولية  زيارتكم  عند  الأول،  الوزير  ال�صيد  قلتم 
اقرتحتم تعوي�صا عادل، وفعال هوؤلء املواطنني لهم احلق يف 

التعوي�ض وهو حق  �صرعي.
من  اأ�صبح  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأن  كذلك  نالحظ 
قليل اإىل اأقل وكذلك فيما يخ�ض املاء وهذا جميل جدا، 

ويجب العرتاف به.
كما يجب اأن ت�صتغل التلفزة الوطنية، لأن الدولة ت�صخ 
يجب  ا�صتغالل،  دون  لكن  التلفزة،  لهذه  كبرية  اأموال 
احلكومة  �صواء  للحكومة،  اجليدة  الأعمال  ون�صر  الإعالن 
اأو رئي�ض موؤ�ص�صة خا�صة اأو عمومية، لبد اأن ن�صجع ذلك، 
ال�صعب  اأموال  لها  ن�صخ  ونحن  التلفزة  هذه  تعمل  فماذا 
كيفية   لتغيري  الأوان  اآن  وبالتايل  اخلا�صة؟  بالتلفزة  مقارنة 
الأداء وكيفية تقدمي الأ�صياء، واأ�صع الثقة يف الوزير اجلديد 
الأمام، هذه  اإىل  الأمور  ت�صري  ال�صجرة« حتى  »�صيهز  الذي 
والتي هي  الدول  نراها من بني  اأن  التي نحب  اجلزائر  هي 
يف م�صاف الدول الكربى، ل ينق�صنا �صيئا، حبانا اهلل باأكرب 
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بلد اإفريقي، يتمتع ب�صفات بلد عظيم، بلدان البحر املتو�صط 
وبلدان عربية حت�صدنا عليه، اأنا اأعرف واأنتم تعرفون يجب اأن 

نتقدم نحو الأمام، هذا ما نوؤمن به.
فيما يخ�ض امل�صاريع الكربى للولية، على �صبيل املثال 
األف   30 )CHU( امل�صت�صفى اجلامعي، وامللعب الذي ي�صع 

مقعد واملركب البيرتوكيمياوي يف الق�صر، اأنا اأ�صاألك ال�صيد 
هذا  ملاذا  مبا�صرة،  امل�صوؤولني  الوزراء  ال�صادة  واأ�صاأل  الوزير 
بالأحرى  اأو  التمرد،  على  ال�صعب  ن�صجع  نحن  التماطل؟ 

مترد �صكان املنطقة.
موجودة  فالأر�صية  اجلامعي،  امل�صت�صفى  يخ�ض  فيما 
ال�صيد  ملاذا  اأت�صاءل:  اأنا  البرتوكيمياوي،  املركب  وكذلك 
الوزير الأول ياأخذ قرارا يف جمل�ض الوزراء، ثم نعود اإىل وزير 
القطاع فنتودد اإليه ون�صتجديه لإعطاء راأيه؟ ل!  فعال، فاإن 
مكان امللعب واملركب البرتوكيمياوي وامل�صت�صفى اجلامعي 
يف الق�صر ولية بجاية موجود يف مناطق زراعية ولكن هذه 
املناطق ل تغني ولت�صمن من جوع، لبد من ت�صحيات ملا 

يتعلق الأمر مب�صلحة الوطن.
عن  نتوقف  اأن  لبد  اإذن  نراها،  كما  ال�صيا�صة  هي  هذه 
هذا! الوزير الأول يقرر من جهة ثم نلجاأ اإىل مدير الفالحة 
يف بجاية اأو يف ولية اأخرى نتودد اإليه ملنحنا املوافقة، وملاذا 
هذه املوافقة من طرف مدير الولية، طاملا اأن الوزير الأول قرر 

يف ال�صيا�صة العامة مايجب فعله؟
امل�صاريع الكبرية، ل ميكن اإجناز ملعب يت�صع لـ 20 األف 
بتنظيم كـاأ�ض العامل،  نحلم   حني  يف  متفرج،  األف  اأو 30 
األف   30 اأو  األف   20 ت�صع  مبالعب  يتحقق  ل  هذا  لكن 
متفرج، قبل اإجناز ملعب لبد اأن تكون الروؤية لأكرث من قرن، 
الإمكانيات، كما  تنفق وكذلك  التي  الأموال  لدينا  اأن  مبا 
قلت ال�صيد الوزير، اإذن لبد اأن نتجه نحو هذا الجتاه، ولهذا 
خا�صا  �صندوقا   - اجلبلية  املنطقة  خل�صو�صية  نظرا   - اأقرتح 
اله�صاب  ملناطق  بالن�صبة  احلال  هو  كما  اجلبلية،  باملناطق 
العليا وال�صحراء، كما اأقرتح اإعادة النظر يف الزيادة للمبالغ 
املالية املخ�ص�صة لتعبيد الطرق الولئية والبلدية لهذه املنطقة 

الفقرية التي لي�ض لديها...

والكلمة  لل�صيد �صالح دراجي؛  الرئي�ص: �صكرا  ال�سيد 
الآن لل�صيد العمري لكحل.

ال�سيد العمري لكحل: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم و�صلى اهلل على �صيدنا حممد النبي الكرمي.

الف�صليات والأفا�صل،
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

دولة الوزير الأول،
معايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،
الزميالت والزمالء باملجل�ض املوقر،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الأول،  الوزير  ملعايل  احلارة  بالتهنئة  اأتوجه  البداية،  يف 
ال�صيد عبد املالك �صالل، على الثقة التي منحها له فخامة 
لقيادة  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ض 
طاقم  واأهنئ  التوايل،  على  الثانية  للمرة  اجلزائرية  احلكومة 
�صواء  فخامته،  طرف  من  نالوها  التي  الثقة  على  احلكومة 

ال�صابقني منهم اأو الآخرين.
ال�صيد  املبجل،  رئي�صنا  اأبارك لفخامة  اأن  يفوتني  كما ل 
عبد العزيز عبد العزيز بوتفليقة، على الفوز امل�صتحق الذي 
حظي به يف النتخابات الرئا�صية التي جرت يوم 17 اأفريل 

من ال�صنة احلالية.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

تقدميه  الأول على  الوزير  ملعايل  اخلال�صة  بالتحية  اأتوجه 
للعر�ض القيم الذي تاله على م�صامعنا قبل حني.

كما اأ�صكره هو والطاقم احلكومي وجميع الأجهزة على 
اإعداد وثيقة خمطط عمل احلكومة، املنبثق من برنامج فخامة 

رئي�ض اجلمهورية، الوا�صع والطويل.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

يجد  اأيدينا،  بني  هي  التي  الوثيقة  هذه  يف  املتاأمل  اإن 
اأنها مل ترتك ل �صاردة ول واردة اإل وتطرقت اإليها، وبهذه 
املخطط،  هذا  لتطبيق  التجند  اجلميع  على  وجب  املنا�صبة 
الذي ينتظره اأبناء هذا الوطن على اأحر من اجلمر وبالتايل 

نكون قد اأدينا جزءا من الأمانة.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
اإن الوطن الذي نعي�ض فيه لي�ض لنا وطن �صواه، فنحن 
اأجل  من  ي�صعى  فجميعنا  العظيم،  الوطن  هذا  من  جزء 
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جناحه، فالولء للوطن يعني الولء لالأر�ض عمارة، وللقوم 
اإح�صانا، وللقانون التزاما، ولل�صلطة طاعة يف املعروف، وعليه 
فال ي�صح باأي حال من الأحوال اأن تقدم الطائفية والعرقية 
جتارب  خالل  – من  هذا  لأن  وذلك  للوطن  الولء  على 
ويهدم  الوطن  ال�صراع داخل  اأطراف  – يوؤخر كل  الواقع 

الأمن والتنمية لكل اأبنائه.
حبنا للوطن احلقيقي وحفاظنا على تراثنا وموروثنا من 
�صمال اجلزائر اإىل جنوبها ومن �صرقها اإىل غربها واعتزازنا به 

من اأجل الوطن والأجيال القادمة،
بالدي هواها يف ل�صاين ويف دمي

ميجدها قلبي ويدعو لها فمي    
وما يرفع الأوطان اإلرّ رجــــــالها

وهل يرتقى النا�ض اإلرّ ب�صلـــم    
)حب الوطن من الإميان(.

الوطنية  القيم  من  ونعزز  اإيجابية  ملظاهر  معا  لنوؤ�ص�ض 
توفر  و�صرورة  الوطنية،  التنمية  عملية  يف  العامة  بامل�صاركة 

النموذج الوطني املالئم قيميا واأخالقيا.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

معايل الوزير الأول،
العنوان  الوطنية كان  امل�صاحلة  باأن م�صروع  القول  ميكن 
رئي�ض  الأكرب،  املجاهد  بقيادة   2005 �صنة  بعد  الأبرز 
اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان املنعرج 
احلا�صم يف تاريخ اجلزائر، بعدما كانت البداية للخروج من 
الت�صعينيات،  بداية  فيه  دخلت  الذي  املظلم  النفق 
امل�صاحلة  نتائج  عن  يزايد  اأن  اأحد  لأي  اليوم  ميكن  ل  اإذ 
للجميل،                 ناكر  اأو  جاحد  اإل  ينكرها  اأن  ميكن  ول  الوطنية 
ا�صتتباب  اأن ينكر ثمارها، ولو كانت ثمارها هي  ول ميكن 
الأمن والطماأنينة يف نفو�ض اجلزائريني، بعد ع�صرية من الدم 

والدمار واخلراب.
اأ�صعدة منها  اإىل عدة  الوطنية امتد  لكن ثمار امل�صاحلة 

الجتماعي وال�صيا�صي والقت�صادي والدبلوما�صي.
ن من  اأن ا�صتتباب الأمن يف اجلزائر مكرّ وجدير بالذكر 
ال�صروع يف برنامج تنموي �صامل ل�صتدراك مافاتها خالل 
ع�صرية كاملة، يف جمال ال�صكن والبنية التحتية، وقد متكنت 

اجلزائر من قطع اأ�صواط هامة يف جميع املجالت.
جميع  من  هوادة  دون  امل�صعى  هذا  موا�صلة  وينبغي 

الأطراف وعودة اأولئك املغرر بهم اإىل اأهليهم وذويهم.

كما ينبغي ت�صوية اأفراد اجلي�ض الوطني ال�صعبي املحالني 
على التقاعد واأفراد احلر�ض البلدي ب�صفة نهائية، تفاديا ملا 
يقومون به من احتجاجات ومظاهرات، لأن هذه ال�صلوكات 
 77 املادة  وتطبيق  الدولة،  ل�صمعة  ت�صيء  اأن  �صاأنها  من 
التكفل  على  �صراحة  تن�ض  التي   2014 املالية  قانون  من 
احلقيقي باملتطوعني الذين �صاركوا اإىل جانب قوات اجلي�ض 

الوطني ال�صعبي.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

معايل  به  يقوم  الذي  املجهود  رغم  ال�صحة،  جمال  يف 
توليه  منذ  امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير 
اإليه  ن�صبو  ما  يحقق  املجهود مل  هذا  اأن  اإل  القطاع،  لهذا 
هنا  ومن  معقد،  وجد  ح�صا�ض  القطاع  هذا  اأن  وذلك 
من  اأ�صبح  حيث  العمومي،  للقطاع  العتبار  اإعادة  ينبغي 
توازن  خلق  اأجل  من  بها  الهتمام  الواجب  ال�صروريات 
هروب  من  التحذير  يجب  كما  اخلا�ض،  القطاع  وبني  بينه 
الأدمغة نحو اخلارج، حيث اإن الكثري من الدول ككندا 
لهم كل  الأدمغة، موفرة  ت�صجيعها لهجرة  واأملانيا ل تخفي 

الإمكانيات وال�صمانات للعمل والبحث العلمي.
وكذلك ينبغي جتديد الهياكل ال�صت�صفائية، �صواء من خالل 
بناء م�صت�صفيات وقطاعات �صحية جديدة على امل�صتوى الوطني، 
اأو بناء م�صت�صفى جامعي جديد بولية �صطيف، لأن هذا ال�صرح 
اأ�صبح ل يحتمل ال�صغط اليومي، لأنه يتو�صط حميط �صت )06( 
وليات اأو ما يقارب �صتة )06( ماليني ن�صمة، ناهيك عن قدم 
البناية التي تعود اإىل احلقبة ال�صتعمـارية، وكثريا ما رافعنا عن 
هذا املطلب -  يا �صيادة الرئي�ض - دون جدوى، كما اأنه بات من 
ال�صروري جتديد التجهيزات، مبا يتما�صى والتقدم التكنولوجي 
اأجهزة  على  ي�صرفون  الذين  منهم  خا�صة  املخت�صني،  وتكوين 

ال�صكانري لأن الكثري منها جممد ينتظر اأطباء مكونني.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اإن ما ي�صتوقفنا عند هذا القطاع، هو تلك الظاهرة الغريبة 
الأطفال  اختطاف  يف  واملتمثلة  جمتمعنا  على  الدخيلة 
وباملنا�صبة  �صيطانية،  بطرق  اأمهاتهم  اأعني  اأمام  من  الر�صع 
اأتوجه بال�صكر اجلزيل لقناة النهار التي بثت لنا يف الأ�صبوع 
الطريقة  فيه  يربز  للغاية(  )�صري  عنوان  فيلما حتت  املا�صي 
باأنها  يوحي  مما  الأطفال،  خطف  يف  امل�صتعملة  والكيفية 
عليها  والق�صاء  لها  الت�صدي  ينبغي  جدا،  خطرية  �صبكة 

واجتثاث جذورها...
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ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد العمري لكحل؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد القادر بن �صامل.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  �سامل:  بن  القادر  عبد  ال�سيد 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد الوزير الأول املحرتم،
ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي الأع�صاء،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
على  اجلزائري  ال�صعب  تهنئة  بنا  جدير  البداية،  يف 
اجتيازه ملحطة من اأهم املحطات التاريخية، تلك التي كانت 
والتلقائي  ال�صيا�صي  الن�صج  وعلى  املن�صرم  اأفريل   17 يف 
ال�صيا�صية  واملواقف  الدول  تنظريات  متجاوزا  اأبداه  الذي 
الآنية وكذا الذين ت�صدمهم احلقيقة والواقع وما و�صلت اإليه 
وراء  الآخر ومن  يعرتف  يخر�صون حني  وقد  اليوم،  اجلزائر 
دفعوا  الذين  الرجال  فيقدر  الإيجابية،  بالتحولت  البحر 
النفق  من  واإخراجها  اجلزائر  اأجل  من  و�صحتهم  حياتهم 

املميت، وكان الأحرى بهم اأن يكونوا �صباقني.
ويف الثانية، اأهنئكم، ال�صيد الوزير الأول، اأول على الثقة 
التي و�صعها يف �صخ�صكم ال�صيد رئي�ض اجلمهورية، ملوا�صلة 
تطبيق الربامج الإ�صالحية التي تراهن  عليها الدولة خدمة 

للوطن واملواطنني.
اأن اجلزائر  اأنه ل يختلف اثنان يف  اإىل  اأ�صري   وباملنا�صبة، 
تعد من الدول القليلة يف حميطها التي ت�صعى لأن ت�صتثمر 
يف  ذلك  جتلى  مواطنيها،  اأجل  من  وقدراتها  طاقاتها  كل 
يف  اأهمها  الع�صرية  خالل  برزت  التي  الكربى  الإجنازات 
الجتماعية  وتلك  والتعليم  والطرقات  النقل  جمالت: 
وهلم جرا، ولعل دورها ال�صرتاتيجي وتاأثريها على املحيط 
ال�صيا�صي هو ما جعلها تتميز على كثري من الأمم، كما �صلف، 
بالإ�صراع يف الإ�صالحات، مراعاة يف ذلك التاأثريات العاملية 
واإفرازات املرحلة، من خالل برامج فخامة رئي�ض اجلمهورية 
الذي ي�صعى اإىل جت�صيد هذه التحولت، اأ�صا�ض بناء الدولة 

الع�صرية.

�صيدي الرئي�ض،
اإن خمطط عمل احلكومة، من اأجل تنفيذ برنامج رئي�ض 
الطاقم احلكومي وجميع  الذي �صتتابعونه معية  اجلمهورية، 
الإ�صالحات  لبنات  اإىل   - حمالة  ل   - �صي�صاف  الهيئات 

ال�صابقة التي تعربرّ عن اإرادة التحدي يف موا�صلة  اجلهد.
قبل  اإليها  الإ�صارة  ميكن  التي  الأوىل  املالحظة  ولعل 
اخلو�ض يف التفا�صيل هي الدقة يف ال�صياغة التي احتوتها 
والتي  والأهداف  املرامي  يف  والو�صوح  الثمانية  الف�صول 

حملت يف الآن ا�صت�صرافات تعد ركائز �صلبة للنمو اأهمها:
-املراجعة لتوافق الد�صتور، لتو�صيع الإجماع الوطني، 

-تعزيز ال�صتقرار،
-تثمني الهوية الوطنية،

-حت�صني نوعية اخلدمات وع�صرنة الإدارة،
وذلك  اخلارجي،  حميطه  يف  الوطني  القت�صاد  -اإدماج 
الربامج  وموا�صلة  القطاعات  كل  يف  ال�صتثمار  برتقية 

ال�صكنية ل�صالح املواطن،
ثم الدعم املادي واملعنوي لفئة املجاهدين وذوي احلقوق، 

اعرتافا بف�صلهم جتاه الوطن.
ت�صهيالت  من  الوزير  ال�صيد  به  ماقام  باملنا�صبة  نثمن 

ل�صالح هذه الفئة.
ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد الوزير الأول،
مرور  عليه  اأمر  األرّ  وددت  مهما  مو�صوعا  املخطط  اأثار 
الكرام، ذلك هو العالقة بني احلكومة والربملان، وهو مو�صوع 

حمتوى م�صودة الد�صتور.
والتفكري يف القانون الع�صوي رقم 99-02، الذي يحكم 
املو�صوع  اإثارة هذا  ولعل  والربملان،  العالقات بني احلكومة 
غاية  يف  اأمر  هو  العالقة،  لهذه  جديدة  اآليات  يف  والتفكري 
رقما  الربملان  وجعل  والتن�صيق  التعاون  يعزز  لأنه  الأهمية، 
اأعود  املالحظة،  اإبداء  ويف  التنموية  احلياة  يف  وفاعال  مهما 
برنامج  تنفيذ  اأجل  من  احلكومة  عمل  خمطط  اإن  لأقول 
رئي�ض اجلمهورية، جاء ليدعم مكا�صب قبلية ولي�صيف لها 

اأخرى، مراعاة للتطورات امل�صجلة داخل الوطن وخارجه.
اإىل  خاللها  من  اجلزائر  عادت  التي  اخلارجية  ال�صيا�صة 
يف  مهما  رقما  فاأ�صحت  عهدها،  �صابق  واإىل  الفعال  دورها 
على  املتغريات  �صوء  يف  خا�صة  الدولية،  ال�صيا�صة  معادلة 
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امل�صتويني الدويل والإقليمي، مع اإبقاء �صيا�صة الدفاع الوطني 
اإطار مهامه  ومهام اجلي�ض الوطني ال�صعبي الذي يعمل يف 
الد�صتورية املتمثلة يف الدفاع عن ال�صيادة الوطنية وال�صالمة 

الرتابية.
اإن اجلزائر ل ميكن لها اأن تبقى خارج هذه التحولت، 
وال�صرتاتيجي  ال�صيا�صي  لثقلها  نظرا  اأرادت،  ولو  حتى 
بها  ا�صتنجد  ما  وكثريا  الع�صور،  مررّ  على  التاريخي  ودورها 

حلل م�صاكل عوي�صة، �صواء داخل القارة اأو خارجها.
�صيدي الوزير الأول املحرتم،

الربملان  على  املعرو�ض  احلكومة  عمل  خمطط  اأن  يبدو 
الوقت  ذات  ويف  الأمام  اإىل  التنمية  بوترية  يدفع  بغرفتيه، 
اأق�صى  بذل  اإىل  الوزراء،  القطاعات،  هذه  مب�صوؤويل  يدفع 
اجلهود ملتابعة كل �صغرية وكبرية لتنفيذ هذه الربامج، مبعنى 
اآخر اأن يكونوا يف م�صتوى احلدث الإ�صالحي الكبري، وهو 
لأن  لتحقيقه،  وي�صعى  اجلمهورية  رئي�ض  عليه  يحر�ض  ما 
جت�صيد الأفكار واقعا يبعدها عن املثالية اإذا وجدت الرجال 

املخل�صني واملتفانني.
يف  ممثليه  مراجعة  احلكومي  الطاقم  على  وجب  وعليه، 
وال�صجاعة  والتخ�ص�صات  الكفاءات  حيث  من  الوليات، 
يف اأخذ القرار، لأن البع�ض - لالأ�صف - من هوؤلء املدراء 
ليزالون غارقني يف البريوقراطية حتى النخاع، تعج مكاتبهم 
برزم من الأوراق، فاإن ما تدخل اأي نائب اأو م�صوؤول اأ�صرعوا 

يف ملح الب�صر لإنهاء امل�صكل.
اإىل  يحتاج  كهذا  برناجما  اأن  متيقن  لأنني  هذا  اأقول 
اأنا�ض يوؤمنون برفع التحدي، يف بلد م�صاحته  كفاءات واإىل 

مبثل قارة واحلمد هلل.
�صيدي الرئي�ض،

اأكرب  من  اإجمال  والفالحة  الأر�ض  مو�صوع  يبقى 
وجب  وعليه،  كبديل؛  الدولة  عليها  ل  تعورّ التي  الرهانات 
كيفية  يف  واملتخ�ص�صني  اخلرباء  باأهمية  العميق  التفكري 
الدولة  تقدمها  التي  امل�صاعدة  �صوء  يف  امللف  هذا  ت�صيري 
�صادق  الذي  المتياز  قانون  ومراجعة  القطاع،  هذا  ل�صالح 
عليه الربملان واملراقبة العينية لالأرا�صي التي ت�صلم للراغبني 

يف ا�صت�صالح الأر�ض وحتديد امل�صاحة واملواقع.
املحادية،  امل�صاحات  كل  اأن  وجدنا  لأننا  هذا  اأقول 
ت�صييجها  مت  قد  العمراين  املحيط  خارج  املعبدة،  للطرقات 
ل�صالح  للبناء  م�صاحات  اإيجاد  منوذجا، حتى �صعب  وب�صار 

�صجر،  ول  ماء  ل  عرو�صها  على  خاوية  اأنها  مع  املواطنني، 
نف�صها  الدولة  تخ�ص�ض  اأن  اأقرتح  وعليه،  ومب�صاحة خيالية؛ 
وبعيدا  مدرو�صة  وتكون  لال�صت�صالح  م�صاحات  وباإ�صرافها 
عن املحيط العمراين، لقطع الطريق عن الذين يفكرون يف 

اأ�صياء اأخرى.
ومن  الآخر  هو  القطاعات  اأهم  من  ال�صحة  قطاع  يبقى 
خمل�صني  رجال  على  تطويره  يف  ل  يعورّ ح�صا�صية،  اأ�صدها 
ذوي ال�صمائر احلية، وال�صيد الوزير م�صكور فهو يتابع امللف 

بتاأن.
ع�صرنة الإدارة وترقية قطاع الإعالم والت�صال، هو الرهان 
التكنولوجي  الت�صابق  �صوء  يف  ال�صعوب  حياة  يف  الأهم 
باجلنوب  خا�صة  والتلفزي،  الإذاعي  البث  حمطات  ودعم 

لت�صهيل التغطية.
الفئة  هذه  وعودة  اجلزائريني  الكتاب  احتاد  دعم  ثقافيا، 
للكتاب  الإمكانيات  وت�صخري  املادي  بالدعم  الواجهة  اإىل 
واملثقفني فهم واجهة البالد ورموزها، وجتاوز الثقافة ال�صفوية 

اإىل تلك املكتوبة لنقلها اإىل الأجيال.
الذي  الكبري  اجلهد  نثمن  اإننا  العايل  التعليم  يف جمال 
العلمي  والبحث  اجلامعة  ترقية  يخ�ض  فيما  الدولة،  تبذله 
جديدة  ديناميكية  هي  الباحثني  تكوين  على  والت�صجيع 
وتبادل  للبحث  منربا  اجلزائرين  اجلامعة  جعل  يف  ت�صاهم 
الذي  التطور  مع  موازاة  املحيط،  على  والنفتاح  الأفكار 
ال�صنوات  يف  للعيان  باديا  اأ�صبح  ما  وهو  العامل،  ي�صهده 
الذي  اجلمهورية  رئي�ض  �صيادة  �صيا�صة  بف�صل  الأخرية، 
اأوىل الهتمام البالغ بالقطاع على م�صتويات عدة، متثلت يف 
يف  املهم  الرقم  هو  الذي  بالأ�صتاذ  وكذا  بالبحث  الهتمام 

املعادلة، كما ن�صد بقوة على ما يبذله...

�صامل؛  بن  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد حممد زوبريي.

ال�سيد حممد زوبريي: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ بعد ب�صم 
اهلل الرحمن الرحيم؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
معايل الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،
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اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرام،

�صالم اهلل عليكم.
بالتهنئة لفخامة الرئي�ض،  اأتقدم  اأن  ي�صعدين يف البداية 
ال�صعب؛  اإياها  التي منحه  الثقة  بوتفليقة، على  العزيز  عبد 
الوزير  معايل  اأهنئ  كما  للجمهورية،  رئي�صا  انتخابه  واإعادة 
الأول وال�صيدات وال�صادة الوزراء، على الثقة التي منحهم 
الربنامج  يف  ماجاء  حتقيق  ليتولوا  الرئي�ض،  فخامة  اإياها 
النتخابي الذي هو اليوم مو�صوع نقا�ض، من خالل املخطط 

الذي يعر�صه معايل الوزير الأول.
ال�صيد الرئي�ض،

اإن خمطط عمل احلكومة املعرو�ض اأمامنا، ل ميكن النظر 
اإليه، اإل من خالل مايحمله من التزامات لتحقيق اإجنازات 

ت�صتجيب ملطالب ملحة للمواطن.
ال�صيد الرئي�ض، 

ل ميكن احلديث عن امل�صاريع ال�صخمة، اإذا مل جتد هذه 
امل�صاريع طريقها اإىل التنفيذ يف الوقت والزمن املطلوب.

يف  ول  الإجناز  وقت  ليف  حمرتم،  غري  اجلانب  هذا  اإن 
الر�صيد املايل املخ�ص�ض له، دون اأن يكون لذلك اأي متابعة 
وا�صعة  لعمليات  الباب على م�صراعيه  فتح  مما  اأو حما�صبة، 

لإهدار املال العام.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير الأول،
اإن اأهم ما ي�صغل املواطن اليوم هو م�صكل ال�صكن، ويف 
هذا املجال فال ميكن اإنكار ما يتم اإجنازه ولكن هناك ثغرات 
األف   155 م�صري  هو  مثلما  الت�صاوؤل،  وتتطلب  قائمة  تبقى 
اجلزائر  ولية  بلديات  عرب  طلباتها  مودعة  ت�صاهمي،  �صكن 
اأي جواب على  املعنيون  املواطنون  يتلقى  2005، ول  منذ 

ذلك؟
هناك  - معايل الوزير - مقاولون لديهم خمطط عمراين 
عملية  تنطلق  مل  ال�صاعة  وحلد  الت�صاهمي،  يف  منذ 2005 

الإجناز دون اأن نعرف ذلك.
عنهم  خففت  التي  بالإجنازات  املواطنون  ا�صتب�صر  لقد 
يف  خا�صة  تتوا�صل،  اأن  ونرجو  الوثائق،  ا�صتخراج  اأعباء 

جمال العالقة بني املواطن والإدارة.
هنالك، معايل الوزير الأول، �صركات كانت تابعة للقطاع 
العام مب�صاحة كبرية، هي اليوم مغلقة لأكرث من 15 �صنة، ملاذا 

متنح  اأو  ال�صابق  لن�صاطها  اإحيائها  باإعادة  �صواء  ت�صتغل،  مل 
حل  يف  ا�صتغاللها  ميكن  كف�صاءات  لها  التابعة  للبلدبات 

الكثري من م�صاكل البطالة؟
الريفية امل�صطر من طرف وزير  التنمية  برنامج  لقد �صهد 
يف  نوعية  قفزة  الوطني  الرتاب  مناطق  كامل  عرب  الفالحة 
الفرتة الأخرية، وذلك ما مل�صناه فعال عرب الزيارات امليدانية 
املناطق  خمتلف  عرب  موزعة  واملدا�صر  القرى  يف  املختلفة 

الريفية، ونذكر على �صبيل املثال ل احل�صر:
مار�ض  �صهر  يف  �صخ�صيا  الفالحة،  وزير  ال�صيد  اإ�صراف 
من هذه ال�صنة، خالل زيارته لولية البليدة، وبال�صبط على 
الريفي  بطابعها  املعروفة  النائية  رمادة  عني  منطقة  م�صتوى 
يف  اجلبل  قمم  اأعلى  اإىل  الكهرباء  اإي�صال  على  واجلبلي، 
الريفية  والتنمية  الغاز  من  اأي�صا  ا�صتفادت  والتي  املنطقة، 

واملاء وغريها من الأ�صغال.
الأ�صعب  من  كان  املنطقة،  هذه  باأن  يعرف  والكل 
واليوم  عنا،  بالبعيد  لي�ض  الذي  املا�صي  يف  اإليها  الو�صول 
واحلمد هلل، يقوم وفد وزاري بزيارة عمل وتفقد اإىل مناطق 
كانت ت�صمى باملحرومة واأ�صبحت اليوم ت�صتفيد من التهيئة 
علينا  واجب  الوزير  معايل  لذا  املدن،  من  احل�صرية كغريها 
اأح�صن  الإ�صادة بهذه املجهودات وموا�صلة العمل ل�صمان 
معايل   - منها  الهدف  امل�صتدامة،  الريفية  التنمية  �صروط 
للمواطنني  الكرمي  والعي�ض  ال�صتقرار  �صروط  توفري  الوزير- 
لنا  ت�صرحوا  اأن  بالإمكان  هل  لذا  املناطق،  بهذه  القاطنني 
الربامج  اأهم  وماهي  واآفاقا،  واقعا  الريفية،  للتنمية  ت�صوركم 

امل�صجلة خالل املخطط القادم يف هذا املجال؟
املجال  هذا  يف  تخطط  العامل  دول  اإن  الغذائي،  الأمن 
التفكري  هذا  مثل  نحن  لدينا  فهل  �صنة،   50 مدى  على 

حلماية الأجيال القادمة؟
اأعتقد اأنه ل تنق�صنا الإمكانيات ول تنق�صنا الإرادة.

الوزيرة  معايل  اأعلنت  لقد  والتعليم،  الرتبية  جمال  يف 
باخت�صار عدد من الكتب ذات املوا�صيع املتقاربة يف كتاب 
اإطار  يف  يدخل  واأنه  خا�صة  نثمنه،  العمل  وهذا  واحد، 
اللغة  وندعم  املتمدر�صني،  الأطفال  عن  العبء  تخفيف 
اأطفالنا  ت�صجيع  اإىل  يوؤدي  مما  التاريخ،  ودرا�صات  الأمازيغية 
بالروح الوطنية وبر�صالة ال�صهداء واملجاهدين والتوا�صل بني 

الأجيال.
اأغتنم الفر�صة - معايل الوزير- لأوؤكد على العالقة بني 
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املنتخب مكلف مبهمة  اإن  التنفيذية،  وال�صلطات  املنتخبني 
من طرف املواطنني وهو معني بكل مطالبه والذي ي�صهل 
على الطرفني خدمة املواطن ومن ثمرّ اإعادة الثقة بني املواطن 

والإدارة.
نوعا  هناك  اإن   - الوزير  معايل   - اأقوله  اأن  اأريد  الذي 
وزارات  التنفيذية،  ال�صلطات  بع�ض  من  التعاون  عدم  من 
واأداء  املنتخبني  مهمة  من  ي�صعب  الذي  الأمر  ووليات، 

دورهم املنوط بهم من طرف ال�صعب.
به  بداأت  الذي  الت�صاركي  امل�صعى  نثمن  اإننا  واأخريا، 
احلكومة، من خالل احلوار الذي بداأه ال�صيد رئي�ض جمل�ض 
اأحمد  ال�صيد  ويكمله  �صالح  بن  القادر  عبد  ال�صيد  الأمة، 
اأويحي، وزير الدولة، ورئي�ض الديوان لدى فخامة الرئي�ض، 
من اأجل اإجناز د�صتور توافقي ي�صتجيب لتطلعات املواطنني 

يف املرحلة القادمة.
اأدعوكم،  اأن  يدفعني  الذي  هو  الت�صاركي  امل�صعى  اإن 
اأ�صا�صي  كاأ�صلوب  احلوار  اعتماد  اإىل  الأول،  الوزير  معايل 
والقت�صاديني  ال�صركاء الجتماعيني  للتعامل مع  ورئي�صي 
ومع خمتلف موؤ�ص�صات املجتمع املدين، لنمكن البالد من 
جتاوز كل الحتقانات الجتماعية والتي حتتاج اإىل معاجلة 

عميقة وفقا لروؤية وا�صحة.
معايل الوزير الأول،

اليوم  جتعلني،  وال�صتقرار  والأمان  الأمن  اأولوية  اإن 
الوطني  للجي�ض  والعتزاز  بالتحية  اأتوجه  املنرب،  هذا  ومن 
ال�صعبي والأجهزة الأمنية املختلفة على جهودها وت�صحياتها 
حلماية الوطن واملواطن، ونقدر وقفتهم ال�صجاعة يف مواجهة 
اخلطوات  كل  ندعم  كما  العابرة حلدود،  واجلرمية  الإرهاب 

امل�صار اإليها يف خمططكم.
اأختم كلمتي متمنيا حلكومة الوزير الأول، عبد املالك 
لأمتنا  والنجاح، خدمة  التوفيق  احلكومي  والطاقم  �صالل، 

واإعالء للوطن.
�صيدي الرئي�ض،

هذه املداخلة مدتها �صاعة، جعلناها يف 07 دقائق.

على  زوبريي  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
التدخل واحرتام الوقت؛ والكلمة الآن لل�صيد جمال قيقان.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  قيقان:  ال�سيد جمال 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد الوزير الأول، الفا�صل،
معايل ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
الأول  الوزير  ال�صيد  اأهنئ  الرئي�ض،  �صيدي  البداية،  يف 
وطاقمه احلكومي على الثقة التي و�صعت فيهم، من طرف 
يف  والتوفيق  النجاح  لهم  متمنيا  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة 

اأداء مهامهم النبيلة.
�صيدي الرئي�ض،

لقد ا�صتمعنا اإىل عر�ض ال�صيد الوزير الأول وا�صتمعنا اإىل 
مناق�صة نواب املجل�ض ال�صعبي الوطني ملخطط عمل احلكومة.
تنفيذ  اإلرّ  ماهو  اأنه  جند  املخطط  لهذا  ت�صفحي  واأثناء 
اأن  اإل  ي�صعني  ل  وهنا  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  لربنامج 
الفرتة  طيلة  بذلت  التي  اجلبارة  املجهودات  واأثمن  اأبارك 

ال�صابقة والتي عادت بالفائدة على املواطن.
�صيدي الرئي�ض،

يتفرجون  الذين ل  امل�صككني  بع�ض  من  قيل  ما  فرغم 
ال�صواد يف هذا  اإل  يرون  فال  واأبي�ض،  اأ�صود  تلفاز  اإل على 
النا�ض  ي�صكر  ل  فمن  ذلك،  يثبت  والواقع  العظيم،  البلد 
–  ل ي�صكر اهلل، فاحلكومة ومن خالل  الرئي�ض  – �صيدي 
يف  ب�صمات  لها  كانت  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  برنامج 
جمالت احلياة الجتماعية والقت�صادية والثقافية والعلمية 
والإدارية، فاأعطت دفعا قويا يف جمال التنمية ورقيا وازدهارا 
لوطننا العزيز، وهنا لبد بنا من الرجوع اإىل الوراء، اأين كنا 

واأين اأ�صبحنا؟
�صيدي الرئي�ض،

اأجنز خالل الربامج اخلما�صية  األ ميكن م�صاهدة كل ما 
من  هائل  وكم  وطرقات  وجامعات  معاهد  من  ال�صابقة، 
ال�صكن مبختلف اأنواعه ومطارات ومدار�ض وثانويات وهياكل 
معاهد  م�صاهدة  ميكن  األ  و�صدود؟  وم�صت�صفيات  اإدارية 
التكوين واملوؤ�ص�صات ال�صبانية ومراكز الت�صغيل وغريها من 
املرافق والأرقام ت�صهد على ذلك؟ األ ميكن م�صاهدة املكانة 
اأ�صبحت  حيث  دبلوما�صيتنا،  اإليها  و�صلت  التي  املرموقة 

اجلزائر قبلة للوافدين من قبل خمتلف دول العامل؟
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األ ميكننا م�صاهدة تطور جي�صنا الوطني ال�صعبي، �صليل 
جي�ض التحرير، والذي يرابط على حدودنا ال�صا�صعة، حلماية 
الوطن وليعي�ض �صعبنا يف اأمن وا�صتقرار؟ األ ميكن م�صاهدة 
ما تقوم به الدولة، خا�صة وزارة الداخلية من خدمة عمومية 
للتقليل من معاناة املواطن والق�صاء على البريوقراطية؟ وهنا 
اهلل،  لنعم  وال�صكر  احلمد  واجبنا  من   - الرئي�ض  �صيدي   -

وم�صداقا لقوله تعاىل:  »واأما بنعمة ربك فحدث«.
�صيدي الرئي�ض،

اإن الذين يحبون اأن يزرعوا الياأ�ض والإحباط لن ينجحوا 
يف  الفتنة  وزرع  والياأ�ض  احلقد  هدفهم  لأن  ينجحوا،  ولن 
اأو�صاط �صعبنا، واحلمد هلل لنا �صعب واع وحكومة قادرة على 

ال�صري بالبالد قدما اإىل بررّ الأمان.
�صيدي الرئي�ض،

اجلوار،  دول  تعي�صه  الذي  اخلطري  الأمني  للو�صع  نظرا 
خا�صة اجلنوبية منها، فاإن حدودنا اجلنوبية مر�صحة لت�صبح 
اأكرب وجهة لعبور قوافل احلراقة واملهاجرين غري ال�صرعيني، 
وهنا ظهرت فئة مهمتها تهريب الب�صر عرب منافذ معينة على 
حدودنا اجلنوبية، بالرغم من اأنها مغلقة، ونظرا ملوقف اجلزائر 
الإن�صاين والتي اأرادت اأن تكون رحيمة برعايا دول اجلوار، 
اإل اأن تزايد هذا الكم الهائل من املهاجرين، اأ�صبح ي�صكل 
اأحياء  يف  الفو�صوية  البنايات  كت�صييد  ج�صيمة،  اأ�صرارا 
عن  ناهيك  املعدية،  الأمرا�ض  وانت�صار  اجلنوب  وليات 
ال�صرقة وكذا انت�صار بوؤر الأو�صاخ، ونظرا لهذا كله - �صيدي 
الرئي�ض، معايل الوزير الأول - لبد من كبح هذه الظاهرة 
يف اأ�صرع وقت ممكن، لأن هوؤلء املهاجرين انت�صروا عرب كافة 

وليات الوطن.
�صيدي الرئي�ض،

لدي بع�ض املالحظات، لبد من التطرق اإليها باخت�صار.
التي  النوعية  القفزة  اإن  الفالحة،  قطاع  يخ�ض  فيما 
يعرفها قطاع الفالحة يف اجلزائر يف خمتلف فروعه وعلى كل 
م�صتوياته، قد مكنت من خلق الآلف من منا�صب ال�صغل، 
وذلك من خالل التحفيزات والدعم بكل اأ�صكاله واملوافقة 
�صواء  الأ�صعدة،  كل  على  الفالح  بها  يتمتع  اأ�صبح  التي 
عند انطالقه يف امل�صروع، حيث خ�ص�ض له قر�ض التحدي 
عمل  مبا�صرة  عند  اأو  المتياز  عقود  منح  يف  والت�صهيالت 

الأر�ض حيث خ�ص�ض بقر�ض »الرفيق«.
وكذا املتابعة من حيث التخزين ل�صمان ال�صعر الأدنى 

وغريها من اأ�صكال املرافقة.
اإن هذه الإجراءات قد مكنت العديد من ال�صباب من 
يف  عزوفا  يعرف  كان  بعدما  الأر�ض،  خدمة  يف  النطالق 

املا�صي.
للمهنة  جديدا  دفعا  الديناميكية  هذه  اأعطت  وقد 
الفالحية، مما يتمتع به ال�صباب من حيوية وكذا الأ�صاليب 
العلمية احلديثة والتي �صت�صاهم ل حمالة يف ع�صرنة القطاع؛ 

وبالتايل ترجع بالفائدة على املردود.
وعليه، وعرفانا وتثمينا منا لهذا املجهود، ندعوكم �صيادة 
الوزير اإىل املوا�صلة يف هذا املنوال ونطلب منكم اإعالم الراأي 
ال�صباب،  لفئة  املخ�ص�صة   التحفيزية  بالإجراءات  العام 
علمنا  وقد  خا�صة  الركب،  بهذا  اللتحاق  من  لتمكينهم 
اأنكم قمتم موؤخرا باإبرام اتفاقية مع وزارة التعليم والتكوين 
املهنيني، لتخ�صي�ض مراكز تكوين عرب كافة الرتاب الوطني، 

لتكوين ال�صباب يف مهنة الفالحة.
وطاقمه  الأول  للوزير  متنياتي  الرئي�ض،  �صيدي  اأخريا، 
الربنامج  يكون  واأن  مهامهم  اأداء  يف  التوفيق  احلكومي 
النهو�ض  يف  ت�صاهم  جديدة  لبنة   2019-2015 اخلما�صي 
واأن  اجلزائري  ال�صعب  اإليه  ماي�صبو  اإىل  الوطني  بالقت�صاد 
ثابتة،  بخطى  ت�صري  التي  الدول  م�صاف  يف  اجلزائر  تكون 
الطاقم  يحر�ض  واأن  هاما،  اقت�صاديا  منوا  بذلك  حمققة 
الربنامج  هذا  مبتابعة  قطاعه،  يف  واحد  كل  احلكومي، 
على  نق�صي  حتى  املحددة،  املدة  يف  اإجنازه  يف  والإ�صراع 
جميع النقائ�ض، خا�صة املجالت احليوية بالن�صبة للمواطن: 
كال�صكن والطرقات واملياه ال�صاحلة لل�صرب والغاز الطبيعي 
اإل  هذا  يتج�صد  ول  والتهيئة،  ال�صحي  ال�صرف  و�صبكات 
ولية  وايل  ال�صيد  اإىل  بال�صكر   اأتقدم  وهنا  الولة،  مبتابعة 
اإل  املنطقة،  و�صعوبة  الولية  �ص�صاعة  من  فبالرغم  امل�صيلة، 
اأن اإجناز الربنامج اخلما�صي ال�صابق �صار بوترية �صريعة وجل 
امل�صاريع اأجنزت يف مدتها املحددة، مما �صاهم يف تغيري الوجه 
خالل  الولية،  حتظى  اأن  ناأمل  ولذا  للولية،  العمراين 

الربنامج اخلما�صي القادم، بغالف مايل معترب.
�صكرا �صيدي الرئي�ض وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

الكلمة  قيقان؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيدة عائ�صة باركي.
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ال�سيدة عائ�سة باركي: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة،

�صيدي الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زمالئي اأع�صاء مبجل�ض الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
على  اجلمهورية  رئي�ض  فخامة  اأهنئ  البداية  يف  دعوين 
التي  الر�صيدة  �صيا�صته  الأخرية، وعلى  الرئا�صيات  فوزه يف 
من  و�صاملة،  وعميقة  كبرية  اإ�صالحات  جت�صيد  يف  متثلت 
هذه  ومتثلت  القانون،  دولة  وبناء  الدميقراطية  تكري�ض  اأجل 
خطته  من  واملنبثق  الرثي  حكومتكم  برنامج  يف  ال�صيا�صة 

امل�صتقبلية التي جاءت يف برنامج الرئا�صيات.
الع�صكرية  املوؤ�ص�صات  اأحيي من خاللكم  اأي�صا  دعوين 
والأمنية ال�صاهرة على اأمننا واأمن املواطن وعلى ت�صحياتهم 
والإخال�ض  والكفاءة  الحرتافية  فيهم  اأحيي  اجل�صيمة، 

والتفاين للوطن.
وبكل افتخار اأحيي اأي�صا ال�صيا�صة اخلارجية املنتهجة من 
طرف فخامة الرئي�ض والتي غريت وجه اجلزائر عرب العامل، 
ال�صيا�صة اخلارجية  الطويلة يف  وهذا بف�صل حنكته وخربته 

واحتكاكه بكرباء امل�صوؤولني يف العامل.
معايل الوزير الأول،

اإن املجتمع املدين اأو اجلمعيات لها دور هام يف التطبيق 
امليداين لكل برنامج حكومة، واجلمعيات اجلزائرية احلديثة 
البالد،  واأمن  ا�صتقرار  ودعمت  وبقوة  �صاهمت  الن�صاأة 
�صريكا  ال�صريحة  هذه  من  جتعل  اأن  حكومتكم  من  نتمنى 
مف�صال، �صريكا فعال يف تطبيق برنامج فخامة الرئي�ض، واأن 
ت�صاهم، لي�ض �صطحيا، ولكن ت�صاهم يف �صنع القرار ح�صب 

اخت�صا�صها.
معايل الوزير الأول،

يعترب حمو الأمية موؤ�صرا من املوؤ�صرات التي تقا�ض به �صحة 
املبذولة  امليادين، ورغم املجهودات  الدول ومنوها يف جميع 
من طرف الدولة ملحاربة هذه الآفة من و�صط جمتمعنا، تبقى 
ن�صبتها مرتفعة ح�صب درا�صة )CENEAP( يف 2012، وتقدر 
بـ 18 ٪ وتقا�ض بها املراأة، خا�صة يف الأماكن الريفية، واأي�صا 

فئة من ال�صباب الذين عا�صوا الأزمة التي مرت باجلزائر.
التنمية  يف  احلكومة  جهود  مبوا�صلة  املتعلق  املحور  ويف 

تتطرق  مل  حكومتكم،  لربنامج  تفح�صي  وبعد  الب�صرية، 
من  اعتمدت  التي  الأمية  الأخرية ل�صرتاتيجية حمو  هذه 
طرف احلكومة يف 2007، ل من ناحية املتابعة ول من ناحية 

التقييم ول من ناحية معرفة نتائجها.
للعلم - معايل الوزير- اأن هذه ال�صرتاتيجية اأتت بالإرادة 
القوية لفخامة الرئي�ض عن طريق ر�صالته التاريخية واملرجعية 
يف 2004، حيث اعترب يف هذه الر�صالة اأن حمو الأمية حق 
األفية الأمم املتحدة  اأثناء  من حقوق الإن�صان، ويتحقق هذا 
وع�صرية حمو الأمية التي �صيعقد موؤمترها الدويل يف 2015.

�صوؤايل معايل الوزير الأول،
ياترى، ماهو م�صري ا�صرتاتيجية حمو الأمية؟ هل �صرتجع 

الأب الفقري للوزارات؟
ومتى  نتائجها؟  ملعرفة  الأخرية  هذه  لتقييم  نلتقي  متى 

ينجز تقرير اجلزائر حول التعليم للجميع؟
معايل الوزير الأول،

يف الأخري، هنيئا  لكم وحلكومتكم، اأمتنى النجاح وكل 
النجاح لهذه الربامج الطموحة التي تخدم العباد والبالد، 

�صكرا وال�صالم عليكم.

الكلمة  باركي؛  عائ�صة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد بلقا�صم قارة.

ال�سيد بلقا�سم قارة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بثقة  احلكومي  وطاقمه  الأول  الوزير  ملعايل  التهنئة  بعد 
اأ�صاهم يف  اأن  رئي�ض اجلمهورية التي و�صعها فيهم؛ ي�صرين 
مناق�صة خمطط احلكومة، املعرو�ض اأمامنا، اليوم بطرح بع�ض 
اأن  الن�صغالت ذات الطابع امليداين والقت�صادي، متمنيا 

توليها احلكومة العناية التي ت�صتحق.
ال�صيد الوزير الأول،

�صوؤال يف ميدان ال�صتثمار ال�صناعي:
�صيا�صة  هو  معلوم،  هو  كما  ال�صناعي،  ال�صتثمار  اإن 
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لبع�ض  الأولوية  اإعطاء  مع  القت�صادي،  لالإنعا�ض  جديدة 
الن�صيج،  �صناعة  ال�صيدلنية،  ال�صناعة  مثل:  الن�صاطات 
على  ال�صتثمار  هذا  ولتج�صيد  البناء،  مواد  بع�ض  اإنتاج 

اأر�ض الواقع، فاإننا نالحظ عدة عوائق ومنها...
رخ�ض البناء، منح  عملية   - 1

والغاز. الكهرباء  تو�صيل  عملية   - 2
عدة  وتداخل  الإداري  الثقل  اأن  الإ�صارة  جتدر  وهنا 
تو�صيل  عملية  اأو  البناء  رخ�صة  على  للح�صول  م�صالح 
وهنا  �صنوات،  واأحيانا  كبريا  وقتا  يتطلب  والغاز  الكهرباء 
املدة  قانوين يحدد  ن�ض  اإدراج  �صيادتكم  نطلب من معايل 
الإدارية  الإجراءات  وتب�صيط  الرخ�صة،  هاته  ملنح  القانونية 

للحيازة وتعطيل اأ�صاليب البريوقراطية.
كما يجب ت�صجيع امل�صتثمرين احلقيقيني الذين خلقوا 
مبنحهم  وهذا  مبا�صرة،  غري  اأو  مبا�صرة  �صغل  منا�صب 

ا�صتثمارات �صناعية اأخرى.
اإن الوكالة الوطنية لتطوير املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، 
كانت قد حررت حلوايل �صتمائة موؤ�ص�صة مقررات مت�صمنة 
منح اإعانات مالية لتاأهيلها، وحلد اليوم مل تتم هاته العملية، 

مع العلم اأن هاته املوؤ�ص�صات تخلق منا�صب �صغل دائمة.
�صوؤال يف ميدان الأ�صغال العمومية:

القطاعات  لكل  احلياة  �صرايني  هو  الأ�صغال  قطاع  اإن 
ال�صفقات  جل  اأن  القطاع  هذا  يف  يالحظ  وما  الأخرى، 
املربمة يف هذا القطاع تتخللها عملية اإدخال مالحق جديدة 
اأحيانا  تتجاوز  بالنق�صان،  اأو  بالزيادة  اأخرى  اأ�صغال  باإ�صافة 
للدرا�صات  راجع  وهذا  ال�صفقة،  مبلغ  من  باملائة  اخلم�صني 
فاإن  وهنا  املعمقة،  وغري  الدقيقة  غري  تقنية  واجليو  التقنية 
والتقدير،  الدرا�صات  �صوء  اأعباء  تتحمل  العمومية  اخلزينة 
كبرية  اأهمية  تعطي  اأن  املتعاقدة  امل�صالح  من  واملطلوب 
بعني  اجلوانب  كل  وتوؤخذ  الدرا�صات،  �صفقات  مل�صاريع 

العتبار حتى نتفادى �صوء التقديرات.
ت�صت�صري  اأن  عليها  يجب  املتعاقدة  امل�صالح  اأن  كما 
املوافقة،  قبل  الإقليمية  اإطار حدودها  البلدية، يف  املجال�ض 

والتاأ�صري على الدرا�صة النهائية والبدء يف عملية الإجناز.
الفنية  املن�صاآت  اإجناز  واأثناء  املتعاقدة  امل�صالح  اأن  كما 
يجب  �صفة«  »منطقة  طويلة  م�صافة  على  الأنفاق  مثل 
املدنية  امل�صالح، مثل احلماية  بع�ض  ا�صت�صارة  الأقل  على 
النجدة  لإعطائهم بع�ض الإر�صادات الأمنية لإجناز مراكز 

الطويل  اجل�صر  اأما  مرور،  حوادث  اأو  حرائق  وقوع  عند 
الثلجية،  العالية  املرتفعات  ذات   " �صكاِوِِِ "بن  منطقة  يف 
لفتح  للعملية  الناجعة  التدابري والأ�صاليب  اأخذ  لبد من 

الطرقات من الرتاكمات الثلجية فوق اجل�صور.
التعامل الثانوي:

املوؤ�ص�صات  م�صوؤويل  بع�ض  ت�صرفات  يف  مايالحظ 
العمومية العامة هو عدم احرتامها للن�صبة القانونية املمنوحة 
قانونا يف جزء من اأ�صغال ال�صفقة للمتعامل الثانوي، كما اأن 
هوؤلء امل�صوؤوليني يت�صرفون كموؤ�ص�صات خا�صة، مبنح جزء 
من ال�صفقة بالرتا�صي، دون املرور على الإجراءات القانونية 
كال�صت�صارة اأو الإعالن عن املناق�صة اإذا تطلب الأمر ذلك.
دفرت  يف  مادة  اإدخال  املتعاقدة  امل�صالح  من  نطلب 
ال�صروط تبني �صروط تدخل املتعاملني الثانويني اأثناء اإجناز  

ال�صفقات.
الفالحة:

م�صتغلة  غري  الفالحية  امل�صتثمرات  بع�ض  اأن  نالحظ 
من لأجل الغر�ض الذي اأن�صاأت من اأجله، وما يالحظ اأن 
اأ�صحاب هاته امل�صتثمرات قد هجروا م�صتثمراتهم وهذا منذ 
�صنوات؛ وهنا نطلب من م�صالح وزارة الفالحة اإح�صاء هاته 
امل�صتثمرات، ومنحها للذين يريدون ا�صتغاللها على اأح�صن 

وجه، للق�صاء ولو ن�صبيا على البطالة.
قطاع الغابات يف ولية املدية:

يف  املوؤرخ   ،87-01 رقم  التنفيذي  املقرر  على  بناء 
 35 املادة  املنظم حلق المتياز واملبني يف   ،2001/04/05
املتعلق   ،1984 املوؤرخ يف جوان   ،12-84 القانون رقم  من 
بالنظام الغابي، حيث اأن�صئ هذا القانون بغر�ض امت�صا�ض 
البطالة لل�صباب وامل�صاهمة يف اإثراء القت�صاد الوطني وحتفيز  
ال�صباب للنهو�ض بالقطاع الفالحي وال�صتثمار فيه؛ وبناء 
على ما ذكر �صالفا، فقد مت تخ�صي�ض حميط مب�صاحة ثالثة 
امل�صاحة  واألغيت  فقط  الربع  منها  اأجنز  اآلف هكتار، حيث 
�صابت  التي  لل�صعوبات  ونظرا  احلني،  ذلك  ومنذ  املتبقية، 

هذه العملية لزالت تراوح مكانها يف ولية املدية.
ال�صوء  اإعطاء  املخت�صة  امل�صالح  من  نطلب  وعليه، 
الأخ�صر للم�صالح املعنية لتحرير العقود ومقررات ال�صتفادة 

لأ�صحابها املتوقفة منذ ذلك التاريخ.
�صكرا وال�صالم عليكم.
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ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد بلقا�صم قارة؛ الكلمة الآن 
لل�صيد عبد القادر قا�صي.

ال�سيد عبد القادر قا�سي: �صكرا لل�صيد الرئي�ض املحرتم؛
الوقت يف  الرئي�ض،  �صيدي  اأبداأ،  اأين  من  اأعلم  ل  واهلل 
الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  بعد  ولكن  يالحقنا،  مرة  كل 
حممد  �صيدنا  املر�صلني،  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة 

وعلى اآله و�صحبه ومن واله اإىل يوم الدين؛
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي املحرتمون،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأزول فالون، اأزول اأمقران.
�صيدي الرئي�ض،

باإجنازات كبرية، طويلة  قامت  اأن هذه احلكومة  بالتاأكيد 
التي  احلكومة  هذه  اأو  ال�صابقة  احلكومة  �صواء  وعري�صة، 

نتمنى لها كل التوفيق ونتمنى اأن تنجح يف هذا املخطط.
– اأنه  الرئي�ض  – ال�صيد  اأثريها  اأن  اأردت  التي  النقطة 
كلمة عن  ول  اأجد  امل�صروع، مل  هذا  وقراءة  درا�صة  خالل 

اللغة الأمازيغية وترقيتها ود�صرتتها لحقا.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير الأول،
تعلمون اإن اللغة الأمازيغية منذ اأن د�صرتها فخامة رئي�ض 
اجلمهورية، ومنذ اأن اأن�صئت املحافظة ال�صامية للغة الأمازيغية، 
مل تتحرك ولو ب�صنتيمرت واحد، وهذا يدل على اأن احلكومة 
بات  الأ�صا�ض  هذا  وعلى  لرتقيتها،  �صادقة  نية  لها  لي�صت 
من ال�صروري اأن نطالب بد�صرتتها، ل ل�صبب د�صرتة اأو من 
اأجل الد�صرتة، ال�صبب هو لنقطع احل�صي�ض من حتت اأرجل 
املطالبني بال�صتقالل الذاتي ملنطقة القبائل، تعلمون جيدا 
اأنهم ي�صتعملون هذه الق�صية لإثارة ال�صباب وقد ي�صبح غدا 
م�صكال للجزائر،  بدليل اأن اإخواننا يف اجلنوب اأي�صا، اأق�صد 
يجب  اإذن  الذاتي،  بال�صتقالل  اأي�صا  هم  طالبوا  منطقة... 
انفجار،  هناك  �صيكون  واإل  امللف،  بهذا  الفعلي  التكفل 
اأخت�صر املداخلة لأنه لدي مداخالت قوية، وح�صرتها على 
البطاقة احلمراء قد  اأ�صا�ض ورق مقوى ببطاقة حمراء، هذه 
ير�صي  ل  الربنامج  اأن  النهاية  يف  اقتنعت  اإذا  اأ�صتخرجها 

اجلزائريني ول ير�صيني.
املالحظة الأخرى، ال�صيد الوزير الأول، وهنا اأتكلم كاأخ، 
نحن  وي�صادق،  يتكلم  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  لأن 
اأخويا، يف ال�صنوات ال�صابقة  متفقون يف ذلك، قلت نتكلم 
والقوانني  املالية  وقوانني  ال�صنوية  امليزانية  تقدمي  من خالل 
ولعل  ال�صابق  الوزير  ما كان  غالبا  امليزانية،  بت�صوية  املتعلقة 
حتى الوزير الالحق، على كل حال بارك اللـه فيهم، فقد 
يجيبوا  اأن  ي�صتطيعوا  ولكنهم مل  و�صعهم  ما يف  عملوا كل 
ولكن  يجيبون  فهم  الأمة،  اأع�صاء جمل�ض  ان�صغالت  على 
اأن اأكون �صريحا  اأف�صل  واأنا  – يراوغون  اأنت  قلت  – كما 
ومنطقيا، وعلى هذا الأ�صا�ض، اأطلب منكم خالل امليزانية، 
اأن تكونوا حا�صرين �صخ�صيا، وزير املالية يقدم تقنيا والوزير 
الأول ي�صمع وياأخذ القرارات، وبالتايل ي�صبح م�صوؤول اأمام 

اهلل واأمام الوطن واأمام ال�صعب.
ال�صيد الوزير الأول،

قمنا بعملية ملحاربة البريوقراطية وجنحنا فيها نوعا ما، لكن 
ق�صيمة ال�صيارات مل ن�صتطع اأن ن�صيطر عليها يف هذه البالد، 
وعلى  القبا�صات،  م�صتوى  على  الطوابري  تزال  ل  حيث 

م�صتوى الإدارات العمومية لقتناء ق�صيمات ال�صيارات!!
املالية، حتى تخ�ص�ض  اأ�صاب الإدارة  اأدري ماذا  ل�صت 
الأماكن  كل  يف  وزعوها  الوثيقة؟  لبيع  فقط  املالية  الإدارة 
هاته  من  النا�ض  ميل  لن  وهكذا  اجلرائد  بائع  لدى   حتى 
�صاء اهلل  ما  فاحلكومة  الإدارة،  هاته  اأقول من  بل  احلكومة، 

واإمنا الإدارة هي التي تعرقل الأمور.
الوطني،  احلوار  ترقية   - الرئي�ض  ال�صيد   - يخ�ض  فيما 
رئي�ض اجلمهورية اأعطى تعليمات لل�صيد وزير الدولة، مدير 
الديوان، لكي ي�صتقبل �صخ�صيات واإطارات كبرية واأحزابا 
بني  من  ولحظنا  توافقي  د�صتور  اإعداد  يف  ي�صاركوا  لكي 
الوطنيني  مع  يجتمع  قاتل،  زعيم،  كبري،  جماهد  املدعوين، 
املخل�صني لهذا الوطن، هذا اأمر خطري ! ماذا يحدث يف هذا 

الوطن؟ !
احلكومة اجلزائرية تدعو جمرما، هذه جناية �صد الإن�صانية، 

لأنني ح�صرت.. اأنا وطني..

ال�سيد الرئي�ص: اإرجع للمو�صوع رجاء !

ال�سيد عبد القادر قا�سي: هذا جزء من املو�صوع، �صيدي 
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الرئي�ض، اأنا ل اأك�صف عن الأ�صماء...

ال�سيد الرئي�ص: اإ�صمح يل، تف�صل، وا�صل يف املو�صوع !

ال�سيد عبد القادر قا�سي: اأنا وطني، ال�صيد الرئي�ض، ملاذا 
النرية،  الطيبة  الوجوه  هاته  املجاهدين،  هوؤلء  ي�صتدعوا  مل 
عندي  لأن  القو�ض،  واأغلق  كهذا؟  �صخ�ض  ي�صتدعى  ملاذا 

ما اأقول.
فيما يخ�ض قانون ال�صتثمار.. 

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي، بطبيعة 
حتى  فذلك  املالحظة،  هذه  اأبديت  قد  كنت  اإذا  احلال، 
اإىل  القاعة  هذه  يف  احلكومة  برنامج  حول  احلوار  لينعرج 
ق�صايا اأخرى، مع احرتامي لكل الآراء التي ميكن اأن يديل 

بها الواحد والآخر من الزمالء والزميالت.
الكلمة الآن لل�صيد عبد الكرمي �صليماين.

ال�سيد عبد الكرمي �سليماين: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم،
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ض،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صادة الوزراء،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
اإىل  اخلال�صة  بالتحية  اأتوجه  كالم،  كل  وقبل  بداية 
الوطني  جي�صنا  اأفراد  من  البوا�صل  وال�صباط  اجلنود  كل 
ال�صعبي، املوجودين يف كل ناحية من هذا الوطن، وخا�صة 
نحن  علينا،  يتوجب  حيث  حدودنا،  �صالمة  على  الواقفني 
ممن اختاروا ال�صيا�صة ك�صبيل خلدمة هذا الوطن، اأن نقتدي 
وراأفة  رحمة  اختالفنا  يكون  حتى  هوؤلء،  و�صجاعة  ب�صرب 

بهذا ال�صعب، ويكون توافقنا اأ�صا�ض وحدتنا الوطنية.
نت�صرف بلقاء اأع�صاء احلكومة وعلى راأ�صهم ال�صيد الوزير 
خالله  من  �صيتم  الذي  املخطط،  لهذا  عر�صكم  يف  الأول 
تطبيق برنامج ال�صيد رئي�ض اجلمهورية ميدانيا، هذا امليدان 
املجالت،  جميع  يف  عديدة  اإيجابية  اإجنازات  ي�صهد  الذي 
وحني  فيه،  ا�صتدراكها  نتمنى  و�صلبيات  نقائ�ض  وبقيت 
نبداأ بقراءة هذا الأخري ت�صتوقفنا نقاط كثرية بالغة الأهمية 

جاءت م�صادفة مل�صروع تعديل الد�صتور وما يحمله من مواد 
عند  املعار�صة  بع�ض  فاأظهرت  ال�صيا�صية،  ال�صاحة  حركت 
املعار�صني،  بع�ض  عند  الر�صا  عالمات  وتباينت  املوؤيدين 
اأما  لها،  ويرتاح  يراها  التي  بالطريقة  اجلزائر  يحب  فالكل 
اجلزائر ف�صوف حتب وتبقى وفية لكل من ي�صحي من اأجلها، 

اإذن علينا بالت�صحية لبلوغ التوافق املنتظر.
امل�صاحلة  قانون  بتثبيت  حقيقة  نراه  الذي  التوافق  هذا 
الوطنية ونرى هذا امل�صروع كله معرو�صا للكل ومل ي�صتثن 
اأحدا، مل يو�صع له �صرط ول قيد، ول اأي �صيء يدعو اإىل 

ال�صك.
معكم  نحن   - الأول  الوزير  �صيدي   - لكم  اأقول  لهذا 
ملوا�صلة جت�صيد هذا املبتغى، ويف نف�ض الوقت، اأطرح عليكم 

هذا ال�صوؤال: هل اأنتم معنا؟
هل اأنتم معنا اإذا قلنا لكم اإن واحدة من مكونات هويتنا 
الوطنية هي اللغة العربية غري معممة يف جميع الإدارات، وغري 
الر�صمية،  اجتماعاتهم  ويف  الإطارات،  بع�ض  عند  حمرتمة 
هذا ما يدفعنا للقلق ونخ�صى على م�صتقبل الأمازيغية، وهنا 
نثمن ما قام وما يقوم به ال�صيد وزير الداخلية لإدماج وتطوير 

اللغة العربية يف كل هياكل املوؤ�ص�صة التابعة له.
اإن  قلنا لكم  اإذا   - الأول  الوزير  اأنتم معنا - معايل  هل 
للمنتخب  اأعطينا  اإذا  اإل  يتم  ت�صاركية ل  تر�صيخ دميقراطية 

مكانته احلقيقية يف اخلدمة النبيلة التي جاء من اأجلها؟
فكيف ُيغيب الربملاين يف توجيه �صيا�صة التنمية املحلية؟
انتقاء  يف  الولئي  ال�صعبي  املجل�ض  يغيب  وكيف 

امل�صتثمرين وف�صاءات ال�صتثمار؟
برنامج  تق�صيم  عملية  يف  البلدية  رئي�ض  يغيب  وكيف 

ال�صكنات وتوزيعها؟
اجلميع  اإ�صراك  ت�صتلزم  الت�صاركية  اإن  لكم  اأقول  لذلك 
�صحيح  الأ�صعدة،  جميع  وعلى  املنتخبني  راأ�صهم  وعلى 
المتيازات  اأ�صحاب  منتخبون  ويوجد  منتخبون  يوجد 
بنائنا للدميقراطية نعتمد على  اأقلية؛ ونحن يف  اخلا�صة وهم 

الأغلبية وهي - احلمد للـه - تريد بناء الوطن.
هل اأنتم معنا - �صيدي الوزير الأول - يف كون اجتثاث 
لأن  امل�صتحيل؟  من  واحلقرة  والف�صاد  البريوقراطية  جذور 
من  نقتلعها  كيف  ال�صنني،  اآلف  اإىل  تعود  الأمرا�ض  هذه 
الأمور  من  ذلك  وغري  جهرا،  اأ�صبحت  والر�صوة  جذورها 

التي ل اأريد طرحها يف هذا املقام؟!
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معايل الوزير،
لكم  اأقول  اأن  بد  فال  معنا؟  اأنتم  هل  لكم  قلت  اإذا 
يخدمه  من  ون�صاند  ال�صعب،  هذا  خدام  فنحن  نحن؟  من 

وتعاهدنا واإياكم مع اجلزائر.
لقد اختار ال�صعب اجلزائري ال�صتمرارية وامتداد الرقي 
الف�صل  كلمة  خالل  من  الوطن،  لهذا  والزدهار  والأمن 
التي وقع عليها باأغلبية �صاحقة خالل النتخابات الرئا�صية 
وندعو جميع  ما جاء يف خمططكم  نتمنى  وعليه  الأخرية؛ 
الرئي�ض  اأثارها  التي  اللتزامات  كل  جت�صيد  اإىل  الأطراف 

عبد العزيز بوتفليقة.
وعليه، نثمن املجهودات املبذولة يف جمال حت�صني اخلدمة 
العمومية والق�صاء على الفروقات الجتماعية والبريوقراطية 
الإدارية وندعو اإىل موا�صلة اإ�صالح الإدارة العمومية وحت�صني 

نوعية اخلدمات.
كما ن�صم �صوتنا ل�صوت احلكومة، يف ت�صجيعها لتطوير 
القدرات يف جمال جمع النفايات ومعاجلتها واإن�صاوؤها ملراكز 
ببومردا�ض،  بقور�صو   )CET( ي�صتوقفني  وهنا  التقني،  الردم 

الذي اأ�صبح نقمة على �صكان املنطقة.
ال�صيدة الوزيرة تعي ما اأقول وتدرك حجم امل�صكل.

ويف جمال الفالحة، فاإن قرار تو�صيع امل�صاحات امل�صقية 
�صرورة  اإىل  وندعو  الهامة،  القرارات  من  هكتار  مليون  اإىل 
تهيئة واإ�صالح العديد من ال�صدود املائية واملعطلة على غرار 

�صد واد جمعة بولية بومردا�ض.
لتطوير  املبذولة  اجلهود  نثمن  ال�صتثمار:  اإ�صالح 
اإىل  ندعو  وعليه،  املوؤ�ص�صات؛  اإن�صاء  وت�صهيل  ال�صتثمار 
ببومردا�ض  اجلديدة  ال�صناعية  املنطقة  اإجناز  يف  الإ�صراع 
وجعلها كبديل حقيقي للمنطقة ال�صناعية )الرغاية، الرويبة( 

املحولة لولية اجلزائر.
اأما جمال ال�صحة، فاإن الفقرة التي تدفعني اإىل قراءتها 
اأن احلكومة �صت�صهر على  التي تن�ض على  عدة مرات هي 
اأن�صنة العالقات على م�صتوى الهياكل ال�صحية بني الأطباء 
وحني  ال�صتقبال  ظروف  وال�صتمرار يف حت�صني  واملر�صى، 
اأتكلم عن املر�صى وبالأخ�ض  اأن  »اأن�صنة« لبد  نذكر كلمة 
كانوا  فبعدما  اأمورهم،  تعقدت  الذين  ال�صرطان  مر�صى 
ي�صارعون املر�ض اأ�صبحوا ي�صارعون املوت، لذلك اأ�صر على 
�صرورة توفري العناية »اخلا�صة« بهم، عن طريق الق�صاء على 
)التي  بالأ�صعة  العالج  مواعيد  حتديد  منها  البريوقراطية، 

تطول مدتها اإىل 07 اأ�صهر اأو اأكرث( رغم اأن احلكومة ت�صهر 
دائما على توفري هذا النوع من العالج.

م�صتوى  على  وحدات  ليوجد  ذلك،  على  زيادة 
اأود  وباملنا�صبة  املري�ض،  ومرافقة  الأمل  لعالج  امل�صت�صفيات 
على  تتوفر  التي  بومردا�ض  ولية  اأن  اإىل  النتباه  األفت  اأن 

ثالثة م�صت�صفيات، ل يوجد فيها م�صلحة لالإنعا�ض...

�صليماين؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد الطاهر كليل.

ب�صم  بعد  الرئي�ض؛  لل�صيد  �صكرا  الطاهر كليل:  ال�سيد 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه 

املر�صلني؛
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

اأ�صرة الإعالم، 
ال�صالم عليكم.

بداية، يطيب يل يف هذا املقام اأن اأتقدم بتهاين اخلال�صة 
رئي�ض  فخامة  فيهم  و�صعها  التي  للثقة  احلكومة،  لأع�صاء 
ه باملجهودات املبذولة من طرف احلكومة،  اجلمهورية، كما اأنورّ
خالل اإجناز هذا املخطط املعرو�ض على جمل�صنا املوقر بهدف 

مناق�صته واإثرائه.
من  املنبثق  احلكومة  عمل  ملخطط  الأولية  القراءة  اإن 
ال�صعب  باإرادة  عنها  املعرب  اجلمهوية،  رئي�ض  التزامات 
تعك�ض  الأخرية،  الرئا�صية  النتخابات  خالل  اجلزائري، 
العي�ض الكرمي  املواطنني اجلزائريني يف  الواقع طموحات  يف 
متطلبات  وال�صلم، وكذا جت�صيد  احلرية  والرفاهية، يف كنف 
موا�صلة  يف  املدين  املجتمع  وفعاليات  ال�صيا�صية  الطبقة 
وبالتايل  املجالت؛  جميع  يف  الإ�صالحات  وا�صتكمال 

معاجلة النقائ�ض اأو الختاللت يف اأوانها.
الوطني  التجمع  حزب  اإىل  اأنتمي  اأنني  منظور  ومن 
الدميقراطي الذي �صارك و�صاهم يف كل احلكومات املتعاقبة، 
منذ  اجلمهورية  رئي�ض  برنامج  م�صاندة  يف  الفاعلني  ومن 
مع  وال�صديدة  الرزينة  احلكومة  عمل  اأثمن  فاإنني   ،1999
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خمتلف امللفات املطروحة والتي قد تكون جد معقدة ب�صبب 
تراكماتها منذ منت�صف الت�صعينيات.

كل  اإ�صراك  يف  الثابت  ا�صتعدادها  اأخرى،  جهة  ومن 
من  م�صاكلهم،  وت�صوية  العام  ال�صاأن  ت�صيري  يف  اجلزائريني 

خالل تعميم ف�صاء احلوار وتو�صيع ال�صت�صارات.
�صيدي الرئي�ض،

اإن مالحظاتي واقرتاحاتي تتلخ�ض فيما يلي:
 ،2019  -  2015 للنمو،  اخلما�صي  للربنامج  بالن�صبة 
للم�صاريع  طريق  خارطة  مبثابة  يعد  الذي  الربنامج  هذا  اإن 
اإعداد ح�صيلة  اأن ياأخذ يف عني العتبار  امل�صتقبلية، يجب 
من  اعرت�صتها  التي  وامل�صاكل  ال�صابقة  اخلما�صيات  عن 
مل  احلكومة  خمطط  اأن  كما  امل�صتقبل،  يف  تفاديها  اأجل 
يذكر املبالغ املالية املر�صودة لهذا الربنامج، كما كان احلال 
للخما�صي 2009 - 2014، حيث ر�صد له مبلغ 286 مليار 

دولر لفائدة امل�صتثمرات العمومية.
�صيدي الرئي�ض،

تنموي خا�ض  برنامج  تخ�صي�ض  ال�صروري  من  اأنه  كما 
تنموي  توازن  خلق  اأجل  من  العليا،  لله�صاب  وا�صتثنائي 
وامت�صا�ض الكثافة ال�صكانية، ونف�ض الأمر بالن�صبة للوليات 
احلدودية املتاخمة للف�صاء املغاربي اأو دول ال�صاحل لطابعها 
ظاهرة  من  احلد  بهدف  القومي،  لالأمن  اجليو�صرتاتيجي 
الوطنية  اخلريات  وا�صتنزاف  اأ�صكاله  بجميع  التهريب 

وكذلك توفري منا�صب ال�صغل واحلد من البطالة.
ومن جهة اأخرى، ندعم ونثمن ال�صرتاتيجية احلكومية 
ونطالبها بالإ�صراع يف تنفيذ برنامج تنموي ا�صتعجايل، خا�ض 
والقيام با�صتثمارات حمفزة لفائدة وليات اجلنوب واملناطق 
للحد  اجلوار  برامج م�صرتكة مع دول  اأمكن  واإن  احلدودية، 
من ظاهرة الهجرة غري ال�صرعية واليد العاملة غري املرخ�صة.

�صيدي الرئي�ض،
بالن�صبة للتجارة، ع�صرنة الأن�صطة والتعامالت التجارية، 
باإدخال الو�صائل التقنية احلديثة، لإ�صفاء ال�صفافية واملرونة، 
ال�صكوك  التجارية،  بالأوراق  التعامل  تو�صيع  خالل  من 
حتفيزات  منح  مع  عامليا،  بها  املعمول  القر�ض  وبطاقات 
اأجل  من  وذلك  العمومية،  اخلزينة  طرف  من  مل�صتعمليها 

ت�صجيع �صيا�صة الدخار والق�صاء على ندرة ال�صيولة.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صتهالك  ذات  للمواد  الأ�صعار  �صيا�صة  يف  التحكم 

الوا�صع، ل�صيما التي ت�صتفيد من دعم الدولة واملعافاة من 
مراقبتها  يجب  حيث  واجلمركية،  اجلبائية  الر�صوم  بع�ض 

ومتابعتها ميدانيا وبا�صتمرار من طرف الهيئات املعنية.
�صيدي الرئي�ض،

اإن �صبط وتاأثري ملف التجارة اخلارجية من خالل اإلزام 
لتمكينهم  اجلملة،  اأ�صحاب  اإىل  الفواتري  مبنح  امل�صتوردين 
�صروط  دفرت  �صمن  التجزئة  جتار  اإىل  اإعطائها  من  بدورهم 
ال�صترياد  اأ�صعار  واحرتام  التعامل  نزاهة  ي�صمن  حمدود 
وتطبيق هام�ض الربح، متا�صيا مع اأ�صعار الربو�صة، التي ينبغي 
املتعاملني  لفائدة  وبا�صتمرار  دوريا  ون�صرها  متابعتها  عليها 

القت�صاديني ول�صالح ال�صلطة العمومية.
املتعامل  الدولة مع  املحددة من طرف  الأ�صعار  اإن هذه 
القت�صادي الذي ي�صتفيد من الدعم والتحفيزات املختلفة، 
وخا�صة الإعفاء اجلبائي واجلمركي يجب اأن يقابلها من جهة 
اأخرى ت�صديد الرقابة على اأنواع املواد امل�صتوردة وباأ�صعارها 
واملواد  ال�صلع  من  واحلد  وجودتها،  يتما�صى  مبا  احلقيقية، 
التي ل حترتم املوا�صفات القانونية املطلوبة والتي من �صاأنها 

الإ�صرار مب�صلحة القت�صاد الوطني وب�صحة امل�صتهلك.
وعلى هذا الأ�صا�ض، فاإنه من  ال�صرورة احلتمية تاأ�صي�ض 
دفرت  لأحكام  تنفيذا  املواد،  ومتابعة  ملراقبة  وطني  ديوان 

ال�صروط والق�صاء على الأ�صواق املوازية نهائيا.
�صيدي الرئي�ض،

للمنتوج  م�صغرة  حتويلية  وحدات  وخلق  ت�صجيع  اإن 
متو�صطة   ٪ 100 قرو�ض  مبنح  البحري،  وال�صيد  الفالحي 
واحرتام  مراعاة  مع  البنوك،  طرف  من  املدى  وبعيدة 
فيها  مبا  والأوروبية،  الدولية  واملعايري  املطلوبة  املوا�صفات 
حماربة التقليد باعتبار اأن الإنتاج الفالحي رغم وفرته، اإل 
اأن التحكم يف النوعية واجلودة والتغليف لزال بعيدا عن 

معايري الت�صدير.
الفالحي  واملنتوج  املواد  تدعيم  ال�صروري  من  ولذا 

بو�صائل علمية...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الطاهر كليل؛ الكلمة الآن 
لل�صيد عبا�ض بوعمامة.

ال�سيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا لل�صيد الرئي�ض.
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ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
برنامج  من  امل�صتمد  املخطط،  لهذا  ت�صفحنا  خالل  من 
اأن  نود  كنا  واإن  فيه،  جاء  ما  كل  نزكي  اجلمهورية،  رئي�ض 

نناق�صه ولكن ان�صغالت اجلنوب حتول دون ذلك.
لأتطرق  الأع�صاء،  وال�صادة  الرئي�ض  ال�صيد  فاأ�صت�صمح 

لبع�ض الن�صغالت عامة وولية اإليزي خا�صة.
اإن كافة الإجراءات املتخذة من طرف الدولة، من اأجل 
حت�صني وتطوير مناطق اجلنوب، اإل اأنها لزالت تعرف تاأخرا 
وال�صتثمار،  والت�صغيل  التنمية  جانب  يف  خا�صة  كبريا، 
حيث ن�صجل وبكل اأ�صف رغم الوعود والقرارات التي يتم 

الت�صريح بهااإل اأنها مل تنفذ.
بع�ض  عن  امل�صوؤولني  بع�ض  ووعود  ت�صريحات  جند  اإذ 
القطاعات ل حتمل ال�صجاعة الكاملة، من اأجل حل بع�ض 
الأغلفة  رغم  اإذ  اإليزي،  ولية  مثل  اجلنوب،  يف  امل�صاكل 
املالية ال�صخمة التي ا�صتفادت منها هذه الولية من طرف 

الدولة، اإل اأنها بقيت متاأخرة كثريا يف كل اجلوانب.
لي�ض من املعقول اأن م�صاريع م�صجلة يف �صنة 2006 مل 
تكتمل بعد، وبع�ض امل�صاريع مل تنطلق مثل جامعة اإليزي، 

وجمل�ض ق�صاء اإليزي وحمطة ت�صفية املياه بعني اأم النا�ض.
التي  البريوقراطية  كرثة  من  متوقف  فهو  ال�صتثمار  اأما 
يعاين منها امل�صتثمر من طرف اأمالك الدولة؛ حيث ل يتم 
اليوم  ونحن  النتظار،  من  �صنة  بعد  اإل  المتياز  عقد  منح 
نتكلم عن خمطط 2014، بل اأكرث من هذا، فاإذا تقدم مواطن 
بطلب قطعة اأر�ض لبناء م�صكن، في�صدم بحجة الأر�ض غري 
رغم  بالعا�صمة،  حيدرة  ببلدية  اأنه  يعتقد  بحيث  موجودة، 
من  الداخلية،  ووزارة  ال�صكن  وزارة  بني  املربمة  التفاقية 
اأجل تخ�صي�ض قطع اأرا�صي لفائدة �صكان اجلنوب، اإذ جند 
اأن ولية اإليزي هي الولية الوحيدة التي مل يطبق فيها هذا 

القرار.
للموؤ�ص�صات  الهائل  الكم  فرغم  للت�صغيل،  بالن�صبة  اأما 
البرتولية املتواجدة عرب تراب هذه الوليات، اإل اأن م�صكل 

الت�صغيل مل يحل، حيث جند يف كل مرة ال�صارع مالذا من 
طرف ال�صباب للمطالبة بحقوق الت�صغيل.

�صيدي الرئي�ض،
معايل الوزير،

ومن خالل هذا كله، نرى اأنه يجب على احلكومة اأخذ 
�صيا�صة  عن  والتخلي  كربى  باأهمية  اجلنوب  ان�صغالت 
باإر�صاء  اإل  يتم  تنفذ، وهذا ل  التي مل  والوعود  ال�صعارات 
امل�صاريع  ا�صتكمال  اأجل  من  واأجنبية  وطنية  موؤ�ص�صات 
وحماربة  امل�صتثمرين  حتفيز  وكذا  الوليات،  بهذه  املعطلة 

البريوقراطية.
اأما بالن�صبة للت�صغيل، فرنجو من احلكومة اإعادة تفعيل 
�صرامة،  اأكرث  وتكون  تطبق  التي مل  والتعليمات  القرارات 

ويبقى اأملنا يف وزير الت�صغيل احلايل كبريا.
كما نطلب من احلكومة بالن�صبة للجنوب، اإر�صال اإطارات 
اأكفاء وذوي خربة وتقييمهم، لأن لي�ض من املعقول اأن من 
ل اأو يطرد، ومن ل يعمل يبقى يف هذه الوليات  يعمل يحورّ
هذه  �صكان  ح�صاب  على  كله  وهذا  تقييم،  ودون  �صنوات 

الوليات.
حتويل  نرجو  املواطن،  من  الإدارة  تقريب  جانب  ويف 
اإىل  اأخرى  وليات  يف  املتواجدة  اجلهوية  املديريات  كل 
ولية اإليزي، مثل ال�صندوق الوطني للعمال غري الأجراء، 
للفالحة  ال�صامية  واملحافظة  للتقاعد  الوطني  وال�صندوق 

وكذا البنوك.
ونحن اليوم نتكلم عن التق�صيم الإداري اجلديد الذي 
نرى اأنه تعطل قليال بالن�صبة ملناطق اأق�صى  اجلنوب، ولهذا 
نطلب ترقية كل من دائرة جانت ودائرة عني �صالح وبلدية 
هذه  يف  املتوفرة  لالإمكانيات  نظرا  لولية  ادري�ض  عمر  برج 
قطاعاتهم  متابعة  احلكومة  اأع�صاء  من  نرجو  كما  الأخرية، 
امل�صاريع،  بع�ض  يف  كبريا  تاأخرا  ت�صهد  التي  اإليزي  بولية 
واأحيط ال�صادة الوزراء علما اأن يف ولية اإليزي يوجد مطار 
لوزير  زيارة  ول  ن�صجل  مل  حيث  م�صتقر،  الأمني  والو�صع 
وهذا  الولية،  لهذه  الأول  الوزير  زيارة  ماعدا  �صنوات  منذ 
من اأجل الوقوف على بع�ض امل�صاكل التي تعاين منها هذه 

الولية.
اللجنة  تو�صيع  فنلتم�ض  الأمني،  للجانب  بالن�صبة  اأما 
لي�ض  لأنه  املنتخبني،  اإ�صراك  اأجل  من  الولئية،  الأمنية 
وكاأن  املنطقة  �صهدتها  التي  الأحداث  اأن كل  املعقول  من 
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البلدية  باإدراج رئي�ض  املنتخب غري معني مبا يحدث، وهذا 
ورئي�ض املجل�ض ال�صعبي الولئي �صمن هذه اللجنة، مثلما 

كان معمول به يف مكتب التن�صيق �صابقا.
والعرفان  بال�صكر  نتقدم  اأن  نن�صى  ل  املقام،  هذا  ويف 
ال�صاهرة  اأ�صالك الأمن  ال�صعبي وخمتلف  الوطني  للجي�ض 
على حماية احلدود، كما اأوؤكد اأن وقوف كل �صكان ولية 
تقدمي  يف  يق�صرون  ل  اأنهم  على  دليل  جي�صهم  مع  اإليزي 

املعلومات التي من �صاأنها اأن مت�ض بوطنهم.
ا�صتثناء  اإمكانية  درا�صة  العليا،  ال�صلطات  نرجو من  كما 
بع�ض احلالت بالن�صبة لقرار غلق احلدود، مثل املجاهدين 
منحهم،  اأخذ  اأجل  من  اجلزائرية،  الثورة  �صاعدوا  الذين 
اإقامة،  لديهم  ولي�ض  والعك�ض  ليبيات  من  املتزوجني  وكذا 
اإذا  اجلزائر، حتى  العالج يف  يتابعون  الذين  املر�صى  وكذا 
اأمكن الدخول من غري �صيارات يف اإطار اإن�صاين، وهذا نظرا 

للروابط الأ�صرية املتواجدة بني ال�صعبني.
القطاع  هذا  اأن  بالرغم  الفالحة،  لقطاع  بالن�صبة  اأما 
ح�صا�ض، اإل اأنه يف ولية اإليزي ي�صهد ركودا منذ �صنوات، 
ل�صوء  راجع  وهذا  الدولة،  من طرف  امل�صجلة  الربامج  رغم 

ت�صيري هذا القطاع على امل�صتوى املحلي.
قطاع ال�صحة: ن�صيد با�صتفادة الولية من برامج �صخمة، 
من اأجل اإجناز م�صت�صفيات، اإل اأن عدم ا�صتقرار امل�صوؤولني 
املحليني على هذا القطاع يبقى ال�صيء الذي اأتعب �صكان 
هذه الولية، مما ينعك�ض �صلبا على اخلدمة املقدمة للمواطن، 
اإىل  ادري�ض  عمر  برج  عيادة  ترقية  نطلب  ال�صدد  هذا  ويف 
البلدية  هذه  �صكان  يعانيه  ملا  نظرا  وهذا  عمومية،  موؤ�ص�صة 
اليوم  وهم حتى  الولية،  مقر  عن  كلم   700 بـ  تبعد  التي 
رغم  والتوليد،  الن�صاء  اأمرا�ض  يف  اأخ�صائية  لديهم  لي�ض 
الإمكانيات املتوفرة يف هذه البلدية، مما يجعلهن يتنقلن اإىل 
الوفيات يف  ناهيك عن  اأجل الفحو�صات،  مقر الولية من 

الطريق.
اإمكانية  يف  النظر  احلكومة  من  نرجو  ال�صياحة:  قطاع 
وهذا  ال�صرائب،  من  ال�صياحية  الوكالت  اأ�صحاب  اإعفاء 
نلتم�ض  كما  �صنوات،  منذ  الأجانب  ال�صياح  لنعدام  نظرا 

تخفيف الإجراءات الأمنية بالن�صبة لل�صياح.
ويف الأخري، ل ننكر املجهودات املبذولة من طرف الدولة 

يف اأق�صى اجلنوب، ولكن تبقى غري كافية لطموح املواطن.
اأما بالن�صبة لقطاع...

الكلمة  بوعمامة؛  عبا�ض  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ال�سيد ح�سني �سعيدي: �صكرا؛ ب�صم اللـه واحلمد للـه، 
وال�صالة وال�صالم على ر�صول اللـه.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد رئي�ض احلكومة املحرتم،

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

رجال الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

امل�صتمد  احلكومة،  عمل  خمطط  ملحتوى  قراءتنا  بعد 
العزيز  عبد  ال�صيد  املجمهورية،  رئي�ض  فخامة  برنامج  من 
بوتفليقة، فاإن هذا املخطط هو الو�صيلة التي ميكن من خاللها 
التكفل بتوفري املتطلبات والتطلعات ب�صورة منتظمة وفعالة 
والجتماعية  القت�صادية  املجالت  جميع  يف  للمواطنينن 
الداخلي  امل�صتوى  على  والع�صكرية  والأمنية  وال�صيا�صية 

واخلارجي.
الأهداف  م�صار جت�صيد كل  ملوا�صلة  الأف�صلية  كما مينح 

امل�صطرة.
املتعلقة  ول�صيما  املخطط،  ت�صمنها  التي  املحاور  اإن 
ك�صب  منها  الغر�ض  اليومية،  وان�صغالته  مبا�صرة  باملواطن 
املواطن  يلم�صها  التي  واملبادرة  الإرادة  ذلك  ويتطلب  ثقته 

وتظهر انعكا�صاتها الإيجابية على حياته اليومية.
لتنفيذ  الكفيلة  الو�صائل  اأن جتد احلكومة  ناأمل  اأننا  كما 

واإجناز الأهداف امل�صطرة لهذا املخطط باآفاق واعدة.
املحاور، لكن  ن�صك يف م�صداقية هذه  اأننا ل  واحلقيقة، 

ترجمتها يف امليدان حتتاج اإىل مفاهيم واآليات اآخرى.
�صيدي رئي�ض احلكومة املحرتم،

من ال�صعب جدا اأن كل ما يخطط له ينجز، ولهذا يجب 
و�صع خمطط عملي لتنفيذ وجت�صيد هذا املخطط لأن العربة 
ول �صيما  املدونة،  بالأرقام  ولي�ض  عليها  املتح�صل  بالنتيجة 
لأن  اجلنوبية،  املناطق  وبالأخ�ض  املحلي،  امل�صتوى  على 
جناعة املخطط مرتبطة بكفاءة الأ�صخا�ض املكلفني بالتطبيق 
والتنفيذ، وهو ال�صيء الذي يجب اأن يدعمه هذا الربنامج 
لحقا، بالإ�صافة اإىل املراقبة واملتابعة ومدى ان�صجام والتزام 
الو�صية،  اجلهات  وتعليمات  قرارات  مع  امل�صوؤولني  هوؤلء 
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وهذا حتى يتم جت�صيد هذا املخطط على اأر�ض الواقع بالروؤية 
والكيفية التي قررها فخامة رئي�ض اجلمهورية.

�صيدي الرئي�ض،
املالحظات  بع�ض  اأ�صجل  اأن  بودي  املقدمة،  هذه  بعد 

والإ�صافات حول م�صمون هذا املخطط:
الوطنية، نثمن  وامل�صاحلة  ال�صلم  ميثاق  بخ�صو�ض   -  1
تعزيز  اأجل  من  اجلانب،  بهذا  لالعتناء  احلكومة  توجيهات 
التما�صك الجتماعي ومن اأجل الوحدة الوطنية، لكنها مل 
ت�صر يف هذا املحور اإىل ق�صية املفقودين اأثناء املاأ�صاة الوطنية، 
وهذا حتى تتم امل�صاحلة الوطنية بال�صكل الكلي وال�صامل.

2 - مكافحة الف�صاد: اإن التنامي امل�صتمر لظاهرة الف�صاد 
وتبيي�ض الأموال واجلرمية املنظمة، اأدى اإىل بروز مافيا قوية، 
اإىل  وت�صعى  الدولة  خمططات  كل  وتهدم  تعيق  اأ�صبحت 
اإف�صال م�صاريع الإنعا�ض القت�صادي، عرب �صفقات م�صبوهة 

والر�صوة وت�صخيم الفواتري واحل�صابات املالية.
لهذا  ا�صتفهام،  عالمات  عدة  تطرح  الآفات  هذه  اإن 
يجب توفري الآليات واتخاذ التدابري ال�صارمة لتخفيف منابع 

الف�صاد للمحافطة على املال العام.
اإن الإرادة ال�صيا�صية ملكافحة الف�صاد ل تكفي باخلطب 
والبيانات، بل بو�صع ا�صرتاتيجية وا�صحة منها على �صبيل 

املثال ل احل�صر:
- اإ�صتقاللية الق�صاء يف اإدارة ملفات الف�صاد.

- حماية وحتفيز ال�صهود واملبلغني عن الف�صاد.
هذا  يف  الربملان  ودور  املحا�صبة  جمل�ض  دور  تفعيل   -

املجال.
وكذا  قوانني مالئمة  بو�صع  للم�صاريع،  القبلية  الرقابة   -
تعالج  البعدية  الرقابة  لأن  للم�صاريع،  امل�صاحبة  الرقابة 
النتائج فقط، حيث اإن حماربة الف�صاد هو اأمر اإن�صاين، يجب 
اأن يتحلى به كل مواطن اأو اإطار يغار على خريات وممتلكات 

بالده.
مناخ  وت�صهيل  ت�صجيع  اإن  ال�صتثمار:  اإ�صالح   -  3
ونظرة  حتفيزية  اإجراءات  يتطلب  اجلزائر  يف  ال�صتثمار 
امل�صاريع،  بني  وتن�صيق  طموحة  واأهداف  للقطاع  م�صتقبلية 
من اأجل خلق اقت�صاد متنوع مبني كذلك على ال�صتثمار 
يف الطاقات الب�صرية، حتى ن�صمن جناح الإ�صالحات التي 
الأموال  �صخ  لعملية  املطلوب  الن�صجام  ونحقق  نتبناها 

ون�صبة النمو املرجوة.

يجب اأن نتخذ بع�ض الإجراءات منها:
-  موا�صلة اإعادة تاأهيل املوؤ�ص�صات املتو�صطة وال�صغرية.

ال�صريك  ل�صتقطاب   49/51 قاعدة  يف  النظر  اإعادة   -
الأجنبي املوؤهل، ول�صيما يف بع�ض القطاعات التي ي�صعب 

على امل�صتثمر املحلي ا�صتغاللها.
- اإزالة الإجراءات البريوقراطية.

- توفري العقار ال�صناعي.
والهدف هو خلق الرثوة ومنا�صب ال�صغل وك�صب اخلربة 

الدولية وخلق اأقطاب �صناعية واحلد من ال�صترياد.
�صيدي الرئي�ض،

رئي�ض  فخامة  يوليها  التي  العناية  اإن  الأخري،  ويف 
خمططاته  كل  يف  الوطن  من  اجلنوب  ملناطق  اجلمهورية 
ال�صابقة،  عهداته  طيلة  خا�ض  ب�صكل  القت�صادية  وبراجمه 
بل اأ�صبحت اأحد اخليارات ال�صرتاتيجية يف عملية التنمية 
ال�صاملة للبالد، واإننا كاأبناء اجلنوب ن�صيد بهذا، ونتمنى اأن 
حتى  احلكومة،  رئي�ض  قبل  من  املجهودات  هذه  تتوا�صل 
امل�صاريع،  جت�صيد  يف  وديناميكية  ا�صتمرارية  هناك  تكون 
جللب  التحفيزية  والتدابري  الإجراءات  اتخاذ  نطلب  ولهذا 
املخططات  لتنفيذ  الكربى،  والأجنبية  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
والربامج املخ�ص�صة ملناطق اجلنوب وبالأخ�ض ولية ب�صار، 
على غرار مناطق ال�صمال، لأننا لحظنا عدم اإمتام امل�صاريع 
املوجودة  التعجيزية  الإجراءات  ب�صبب  ال�صنوية،  والربامج 
يف  للعمل  خا�صة  حتفيزات  وجود  وعدم  ال�صفقات  بقانون 
مناطق متتاز ب�صعوبة مناخها وت�صاري�صها و�ص�صاعة م�صاحتها 
التي  الأولية  للمواد  املنتجة  واملوؤ�ص�صات  امل�صانع  وانعدام 

ت�صتعمل يف اإجناز م�صاريع.
واملقاولت  املوؤ�ص�صات  تلك  عزوف  عنه  نتج  هذا  كل 
والنوعية  بالكيفية  امل�صاريع  وجت�صيد  حتقيق  باإمكانها  التي 

التي يطمح اإليها املواطن يف املناطق اجلنوبية.
�صيدي رئي�ض احلكومة،

لكم كل التوفيق  والنجاح وال�صالم عليكم ورحمة اللـه 
تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد املجيد منيب.

ال�سيد عبد املجيد منيب: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم 
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حممد  �صيدنا  املر�صلني،  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة 
وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،
ال�صيد معايل الوزير الأول املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء الأفا�صل،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض املوقر،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
بداية، اأتقدم بال�صكر اجلزيل لل�صيد معايل الوزير الأول 
امل�صتمد  احلكومة،  عمل  خمطط  لنا  تقدميه  على  املحرتم 
الذي  اجلمهورية،  رئي�ض  لفخامة  النتخابي  الربنامج  من 
وال�صتقرار  لال�صتمرارية  اختياره  خالل  من  ال�صعب  زكاه 

وموا�صلة التنمية امل�صتدامة بكل اأبعادها.
الأول  الوزير  معايل  لل�صيد  اخلال�صة  بتهاين  اأتقدم  كما 
والطاقم احلكومي، على الثقة التي حظي بها من قبل فخامة 

رئي�ض اجلمهورية.
اإن هذا الربنامج اجلد طموح والذي ياأتي تكملة و�صندا 
قويا، داعما للربامج ال�صابقة منذ 1999 والذي حقق جل 
اأهدافه بف�صل املجهودات املبذولة من طرفكم، اإل اأنني على 
يقني اأن هذه امل�صوؤولية املنوطة بكم اأنتم وطاقمكم، حقيقة 

هي حمل ثقيل وطريق �صاق اأعانكم اللـه عليه.
من  الإدارة  وتقريب  العمومية  اخلدمة  اإطار  يف   -  1
وزير  معايل  طرف  من  املبذولة  املجهودات  نثمن  املواطن، 
الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية، واملتعلق بتقلي�ض 
ال�صفر  جواز  �صالحيات  يف  والزيادة  الإدارية  الوثائق 
يف  للم�صافرين  ال�صرطة  بطاقة  عن  وال�صتغناء  البيومرتي 
املالئم  اجلو  وتوفري  العبور  نقاط  وجميع  واملوانئ  املطارات 
خلدمة املواطن يف ا�صتالم بع�ض الوثائق يف حينها، لذا فاإين 
اأ�صيد بهذه املبادرة واأمتنى اأن تعمم على جميع امل�صتويات، 

لكي نق�صي نهائيا على �صبح البريوقراطية.
كما اأغتنم اأي�صا هذه الفر�صة، لأ�صكر ال�صلطات الولئية 
للتخفيف من  الت�صيري وال�صعي  ب�صكرة على ح�صن  لولية 

معاناة املواطنني والتجاوب مع الهيئات املنتخبة.
و�صعية  حت�صني  دون  من  منقو�صا،  يبقى  العمل  اأن  اإل 
مل�صايرة  ال�صالحيات،  من  املزيد  واإعطائهم  البلدية  روؤ�صاء 

اأ�صغال مواطنيهم.

�صيدي الرئي�ض،
�صيدي معايل الوزير الأول،

اإن ولية ب�صكرة، ولية فالحية بامتياز، بحيث اأ�صبحت 
املنتوج واجلودة، وخا�صة  املراتب الأوىل من حيث  تت�صدر 
متور دقلة نور، ذات ال�صهرة العاملية، و�صاللة املا�صية املعروفة 

بكب�ض اأولد جالل.
مردوديته  وحت�صني  الفالحي  الإنتاج  تنمية  اإطار  ويف 
اأ�صبحت  التي  الرثوة  هذه  النخيل،  واحة  على  واملحافظة 
خالل  الأمطار  و�صح  اجلفاف  نتيجة  العط�ض،  من  تعاين 
ب�صكرة عموما، وحتديدا  بولية  ال�صنوات الأخرية، وخا�صة 
منطقة اأولد جالل و�صيدي خالد وما جاورها، مما ي�صتوجب 
الآبار  بحفر  وذلك  عاجلة،  مائية  م�صادر  اإيجاد  يف  التفكري 
بناء  يف  التفكري  اإمكانية  انتظار  يف  مبدئي،  كحل  العميقة 
ال�صائعة،  الأودية  مياه  ل�صتغالل  املائية  واحلواجز  ال�صدود 
اأن النخلة  وخا�صة يف وادي جدي، وحتى نحد من ظاهرة 
و�صرفت  الوطني  القت�صاد  يف  ت�صاهم  ثروة  كانت  بعدما 
اأ�صبحت  الفالحي،  الدعم  من خالل  طائلة،  اأموال  عليها 
موطنها  من  مهاجرة  الإنتاج  عن  عقيمة  املدن،  بها  تزين 
جراء  املوؤكد،  املوت  من  خوفا  اأخرى،  اأماكن  اإىل  الأ�صلي 

اجلفاف والعط�ض.
والعرفان  بال�صكر  اأتقدم  اأن  يفوتني  ل  الإطار،  هذا  ويف 
الذي  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  معايل  ال�صيد  اإىل 
منطقة  اإىل  قادته  وتفقد،  عمل  بزيارة  ب�صكرة  ولية  �صرف 
ال�صنوي  الكب�ض  بعيد  الحتفال  مبنا�صبة  جالل،  اأولد 
كل  باأن  واملوالني  الفالحني  طماأن  اأثناءها  جالل،  لأولد 
جعل  الذي  الأمر  العتبار،  بعني  �صتوؤخذ  احتياجاتهم 

�صكان املنطقة يرتاحون لهذا القرار امل�صوؤول.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي معايل الوزير الأول،
ب�صكرة،  ولية  مواطني  اأبلغكم حتية  اأمانة، دعوين  بكل 
وعلى اخل�صو�ض �صكان دائرة اأولد جالل الذين حملوين 
ولية  اإىل  جالل  اأولد  ترقية  يف  املتمثل  مطلبهم  تبليغكم 
نظرا للموؤهالت الطبيعية واجلغرافية والب�صرية التي تزخر بها 

هاته املنطقة.
اأما يف جمال الأ�صغال العمومية، ويف اإطار �صيا�صة الدولة 
الرامية اإىل تكثيف املن�صاآت الكربى ولواحقها من طرقات 
خمتلفة ب�صيغها، والتي اأ�صبحت ل توؤدي الوظيفة املنتظرة 
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وهذا  املتزايدة  واملركبات  ال�صاحنات  حلجم  قيا�صا  منها، 
ي�صتدعينا اإىل اللتفاتة اإىل الطرق املوؤدية من واإىل ب�صكرة، 

وذلك بالإ�صراع يف ازدواجية الطرق التالية:
- الطريق الوطني رقم 46 ب�صكرة، اجلزائر، مرورا بطولقة. 
مرورا  الواد،  زريبة  ب�صكرة،   83 رقم  الوطني  الطريق   -

ب�صيدي عقبة.
- الطريق الوطني رقم 3 ب�صكرة، تقرت، مرورا باأوما�ض، 
والطريق الوطني رقم 46 مرورا باجلزائر، ورقلة، مرورا باأولد 

جالل.
- فك العزلة بني ولية ب�صكرة وتقرت، مرورا برخم وتزيوة...
ويف جمال ال�صكن وف�صاءات ال�صباب الرتفيهية، يجب 
العمل على حتفيز عرو�ض ال�صكن بكل �صيغه: الجتماعي، 
الولية  ح�ص�ض  وت�صجيع  تف�صيل  مع  والرتقوي،  الريفي 
من  ومزارع  مواطن  كل  متكني  بهدف  الريفي،  النمط  من 
احل�صول  على �صكن يالئم اإمكانياته واإدماج ولية ب�صكرة 
�صمن وليات اجلنوب يف اإطار التجزئات والقطع الأر�صية.

ويف نف�ض ال�صياق، يجب اإيالء عناية خا�صة برتقية �صباب 
ال�صريحة  لهذه  وتثقيفية  ترفيهية  ف�صاءات  باإيجاد  املنطقة،  

الهامة التي تزخر بها الولية.
ذات  ب�صكرة  ولية  اأن  عن  ف�صال  التكوين،  جمال  ويف 
طبيعة فالحية، �صياحية فهي كذلك تخطو خطوات عمالقة 
نحو اجلانب ال�صناعي، بالنظر اإىل الور�صات الكربى املفتوحة 
وحدات  غرار  على  امليدان،  هذا  يف  منها  ا�صتفادت  التي 
تكرير  ومعمل  الكهرباء  وتوليد  والإ�صمنت  الآجر  وحمطة 
مالئمة،  تكوينية  مبنظومة  مواكبتها  ي�صتوجب  مما  البرتول، 
تتوافق و�صوق العمل التي تقت�صيه خ�صو�صية هذه الولية 

واآفاقها امل�صتقبلية الواعدة.
�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد املجيد منيب؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عمار طيب.

الرحيم،  الرحمـن  اللـه  ب�صم  طيب:  عمار  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،
زميالتي، وزمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
اأول، اأهنئ الطاقم احلكومي على الثقة التي و�صعها فيهم 

فخامة رئي�ض اجلمهورية.
حمورين:  اإىل  مق�صما  هذا  تدخلي  يكون  اأن  اإرتاأيت 
يخ�ض الأول، تثمني ما جاء يف خمطط عمل احلكومة من 

اإجراءات، لتج�صيد برنامج رئي�ض اجلمهورية.
اأنها  نرى  التي  القرتاحات  ببع�ض  الثاين،  ويتعلق 

ت�صتحق العناية، �صمن خمطط عمل احلكومة.
ما ورد يف  الإيجابية على  فيتعلق مبالحظاتنا  الأول،  اأما 
خمطط عمل احلكومة، املعرو�ض علينا من قبل ال�صيد الوزير 

الأول.
تنفيذ  احلكومة  عمل  خمطط  ي�صتهدف  معلوم  هو  كما 
برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية، وفقا للطبيعة الرئا�صية للنظام 
الذي  الربنامج  جت�صيد  ت�صتدعي  التي  اجلزائري  ال�صيا�صي 
اأ�صا�صه رئي�ض اجلمهورية والذي حظي مبوافقة  انتخب على 
الأغلبية ال�صاحقة للناخبني يف 17 اأفريل، وهو ما اأكده فخامة 
رئي�ض اجلمهورية، يف كلمته التي وجهها لل�صعب اجلزائري 

عقب اأدائه لليمني يف 28 اأفريل.
د التاأكيد عليه يف جمل�ض الوزراء يف 07 ماي 2014،  وجدرّ
لذلك نثمن ما ت�صمنه برنامج احلكومة من اإجراءات نذكر 

منها على اخل�صو�ض:
1 - تر�صيخ مبداأ التوافق بني خمتلف مكونات ال�صعب 
امل�صاحلة  وتعزيز  الت�صاركية  الدميقراطية  اإطار  يف  اجلزائري 

الوطنية.
البريوقراطية  وحماربة  الرا�صد  احلكم  مبادئ  تعزيز   -  2
وتقريب الإدارة من املواطن وحتديث وحت�صني اخلدمة العمومية.
الوطني  القت�صاد  تهدد  التي  اجلرائم  مكافحة   -  3

وعلى راأ�صها الف�صاد مبختلف اأ�صكاله.
للمحروقات،  التبعية  من  التخل�ض  على  العمل   -  4
بتنويع القت�صاد الوطني، بت�صجيع ال�صتثمار وال�صراكة بني 
ل�صتحداث  واأجنبيا،  وطنيا  واخلا�ض،  العمومي  القطاعني 

الرثوة ومنا�صب العمل الدائمة.
ال�صتقالل  لتحقيق  الفالحية  الن�صاطات  دعم   -  5

الغذائي للبالد.
وال�صلع  املوازية  التجارة  مبحاربة  امل�صتهلك  حماية   -  6
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املغ�صو�صة واملقلدة.
7 - موا�صلة م�صاريع ربط الطرق وتو�صيع �صبكة الطرقات 
والطرق ال�صيارة، خا�صة يف اله�صاب العليا وحت�صني حركة 
احلديدية  ال�صكك  �صبكة  وتو�صيع  اجلنوب  يف  النقل 

وع�صرنتها.
حلل  لتتفرغ  لل�صباب  وزارة  ا�صتحداث  بارتياح  ن�صجل 
اأن  ونتمنى  وال�صكن  ال�صغل  جمال  يف  ال�صباب  م�صاكل 
يكون ذلك باإ�صراك ال�صباب لإيجاد احللول املنا�صبة لذلك.
اأما فيما يخ�ض بع�ض القرتاحات التي نرى اأنها ت�صتحق 

العناية �صمن خمطط عمل احلكومة فمنها:
1 - التعجيل بو�صع الإطار القانوين لتحقيق الدميقراطية 
الت�صاركية، خا�صة على م�صتوى املجال�ض املحلية، لتمكني 
املواطن من امل�صاهمة يف �صنع القرار املحلي ومتابعة تنفيذه.
للتخل�ض  الرثوة  وم�صادر  الوطني  القت�صاد  تنويع   -  2

من التبعية للمحروقات.
القادمة،  الأجيال  حقوق  على  املحافظة  �صرورة   -  3
على  ت�صهر  وطنية  هيئة  ا�صتحداث  نقرتح  الإطار،  هذا  ويف 

ذلك.
4 - خلق منا�صب ال�صغل الدائمة واملنتجة لفئة ال�صباب، 

لتجاوز ت�صخم القطاع الإداري باملنا�صب املوؤقتة.
خا�صة  الوطنيني،  القت�صاديني  املتعاملني  ت�صجيع   -  5
يف جمال ال�صكن وذلك بالق�صاء على اإجراءات البريوقراطية 

التي تعرت�صهم وتتاأخر معها امل�صاريع.
6 - الإ�صراع يف اإجناز الطريق ال�صيار اخلا�ض باله�صاب 
احلديدية،  ال�صكك  خطوط  بتمديد  اأكرث  والهتمام  العليا 
ت�صهيال لتنقل املواطنني والب�صائع، خا�صة املنتجات الفالحية 

من اجلنوب اإىل �صمال البالد.
للفئات  الدولة  دعم  لو�صول  ناجعة  اآليات  و�صع   -  7

الجتماعية التي ت�صتحقها.
توفري  ي�صاهمون يف  الذين  واملربني  الفالحني  دعم   -  8
املنتجات الفالحية يف ال�صوق الوطنية، والتعجيل با�صتكمال 
اللحوم  لتوفري  العليا،  اله�صاب  م�صتوى  على  مذابح  اإجناز 

احلمراء والق�صاء على تهريب الرثوة احليوانية.
تعلق  ما  خا�صة  الرتبوية،  املنظومة  اإ�صالح  موا�صلة   -  9
املتمدر�صني،  وت�صجيع  الربامج  حمتوى  من  بالتخفيف 
ال�صغط  من  للتخفيف  املهني،  التكوين  قطاع  اإىل  للتوجه 
على اجلامعات وتوفري اليد العاملة املوؤهلة، موازاة مع العمل 

على حل م�صاكل املعلمني والأ�صاتذة، خا�صة تلك املتعلقة 
املعنية  الوزارة  بني  البناء  احلوار  اإطار  يف  وال�صكن  بالأجور 

وال�صركاء الجتماعيني. 
بني  اأكرث  التعاون  جمالت  تو�صيع  نتمنى  الأخري،  ويف 
رئي�ض  برنامج  لتج�صيد  والتنفيذية،  الت�صريعية  ال�صلطتني 

اجلمهورية على اأر�ض الواقع.
كما نثمن ما ت�صمنه م�صروع التعديل الد�صتوري املقرتح 
الت�صريع،  جمال  يف  الأمة  جمل�ض  ل�صالحيات  تو�صيع  من 
بتمكينه من تعديل واقرتاح القوانني يف املجالت املرتبطة 
اإ�صافة  الإداري،  والتق�صيم  الإقليم  وتهيئة  املحلي  بالتنظيم 
من  بتمكينهم  الربملان،  لأع�صاء  الرقابي  الدور  تعزيز  اإىل 
الوطني، وهو  الرتاب  اإعالمية موؤقتة عرب كامل  اإن�صاء جلان 
ما �صيمكنهم من متابعة مدى تطبيق خمطط عمل احلكومة 

على امل�صتوى املحلي.
اللـه  ورحمة  عليكم  وال�صالم  الرئي�ض  �صيدي  �صكرا 

تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عمار طيب؛ الكلمة الآن 
لل�صيد حممد خثري.

ب�صم  بعد  الرئي�ض؛  ال�سيد حممد خثري: �صكرا �صيدي 
اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اللـه؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد الوزير الأول املحرتم،

ال�صادة اأع�صاء الطاقم احلكومي املحرتمون،
زميالتي، زمالئي الأع�صاء املحرتمون،

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

بعد التهنئة معايل الوزير الأول،
اليوم،  اأمامنا  به  تقدمتم  الذي  احلكومة  خمطط  اإن 
بهدف جعل حياة  املجالت،  و�صال يف كل  خمطط جال 
اجلزائريات واجلزائريني اأح�صن من كل وقت م�صى، خا�صة 
فرغم  والتعليم.  وال�صحة  وال�صغل  ال�صكن  جمالت:  يف 
الطلب  ن�صبة  من  للتقلي�ض  املتعاقبة  احلكومات  حماولت 
بكرامة  تليق  �صحية  خدمات  وتوفري  وال�صغل،  ال�صكن  يف 
اجلزائريني ومنظومة تربوية ت�صاير الع�صر وحتافظ على الهوية، 
اإل اأن النقائ�ض يف هذه املجالت اأو القطاعات ل تزال قائمة 
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وحب  الإرادة،  توفرت  اإذا  عالجها  ميكن  كثرية،  لأ�صباب 
الوطن والإخال�ض له وفر�ض اآليات الرقابة وحماربة الر�صوة 
للمنتخبني  الكاملة  ال�صالحيات  واأعطيت  والبريوقراطية 

املحليني الذين يعرفون املواطن جيدا.
معايل الوزير الأول،

املجال�ض  روؤ�صاء  لها  يتعر�ض  التي  ال�صر�صة  الهجمة  اإن 
وهنا  املحلية،  التنمية  على  توؤثر  ما  كثريا  البلدية،  ال�صعبية 
اأوجه نداء عاجال لل�صيد معايل وزير الدولة، وزير الداخلية 
واجلماعات املحلية، لو�صع حد للتحقيقات واملتابعات �صد 
روؤ�صاء البلديات، اإذ مبجرد ر�صالة جمهولة، ُي�صتدعى رئي�ض 
البلدية اأو اأي منتخب حملي ويدان، وقد ورد عنوان بالبند 
منذ  كبرية  مل�صوؤولة  الوطنية  اليوميات  اإحدى  يف  العري�ض 
اأ�صبوعني، قولها »اأنا ل اأثق يف الأميار«، واملقال حول توزيع 
قفة رم�صان التي اأ�صبحت هاج�صا يوؤرق املنتخبني املحليني 

اأي روؤ�صاء البلديات.
وقد ورد يف اإحدى خطابات فخامة رئي�ض اجلمهورية، اأن 
التي  غليزان  اإىل ولية  اأ�صري  وهنا  البلدية،  تبداأ من  الدولة 
املحليني،  منتخبيها  مع  خمتلفني  وكيلني  بوزنني  نتعامل 
فتجمد مهام من حتب وتغ�ض الطرف عمن حتب، وراحت 
وم�صاكل  هموم  متاما  وتنا�صت  �صيا�صية  م�صائل  يف  تخو�ض 
خا�صة  ل�صنوات،  التنمية  فتاأخرت  الغليزاين،  املواطن 
حد  بلديات  اأذكر  وهنا  الولية،  من  ال�صرقي  اجلنوب  يف 
يكفي  اإذ  طارق،  عني  مو�صى،  عمي  الرمكة،  ال�صكالة، 
-  �صيدي الرئي�ض - ذكر ا�صم حد ال�صكالة والرمكة لتعرفوا 
حجم املعاناة، فالكل يذكرها اإذا تعلق الأمر ب�صنوات الدم 
ورفع  بالتنمية  الأمر   تعلق  اإذا  يذكرها  اأحد  ول  والدمار، 
بقوة  ي�صوتون  املناطق  هذه  �صكان  فاإن  ذلك  ورغم  الغنب، 
من  بكثري  اجلزائر  ويحبون  النتخابية  املنا�صبات  كل  يف 
للولية،  زيارتكم  اأثناء  هوؤلء  متنى  وكم  الزائد،  العنفوان 
النقاط  �صمن  كانت  التي  املنطقة  تزوروا  الوزير،اأن  معايل 
اأنها حذفت يف اآخر حلظة بفعل فاعل  اإل  املربجمة للزيارة، 
ول تزال منذ ال�صتقالل منطقة حمرومة من كل الزيارات 
اأنها منطقة قدمت  اإل نادرا، ذنبها الوحيد  الر�صمية للوزراء 
الكثري للثورة املباركة وعاث فيها الإرهاب ف�صادا يف الع�صرية 

احلمراء.
وزير  معايل  ال�صيد  اإىل  بال�صكر  ن�صري  اأن  لبد  كما 
الداخلية، لإيفاده جلنة حتقيق وزارية م�صرتكة لبلدية �صيدي 

وليتي  �صرب  الذي  الزلزال  اإثر  غليزان،  بولية  �صعادة، 
منه  ونلتم�ض  املا�صية،  القليلة  الأيام  يف  وم�صتغامن  غليزان 

متابعة املو�صوع، حتى يتم اإ�صكان جميع املت�صررين.
�صمال  الظهرة  منطقة  فاإن  املائية،  الرثوة  على  وحفاظا 
تزال تطالب  الفالحية، ل  باأرا�صيها  املعروفة  الولية،  غرب 
و�صيدي  مديونة  بلديتي  يف  خا�صة  املائية،  احلواجز  باإقامة 

حممد بن علي.
ويف ميدان النقل، فاإن معايل الوزير اأدرى مب�صكل مدينة 
ال�صيار،  بالطريق  املدينة  يربط  الذي  ال�صطر  رهيو يف  وادي 
ال�صاعة حم�صورا  قرابة  زياراته  اإحدى  ق�صى يف  الذي  وهو 
اإىل  املوؤدي  بالطريق  قطار  عبور  ب�صبب  ال�صيارات،  و�صط 

مدخل املدينة.
اأخريا، ويف اإطار مكافحة اجلرمية املنظمة وبارونات الف�صاد 
واملخدرات، ننوه مبا تقوم به م�صالح الأمن املختلفة، وخا�صة 
 50 من  اأكرث  بحجزها  غليزان،  ولية  يف  الأخرية  العملية 
هذه  انت�صار  الولية  جنب  مما  املعالج،  الكيف  من  قنطارا 

ال�صموم.
كما نتمنى اأن ت�صرب الدولة بقوة كل الذين يتالعبون 
بالأرا�صي الفالحية واأن حتافظ عليها با�صتعمالها يف اإطارها 

القانوين.
معايل  مداخلتكم  يف  ورد  كما  الدبلوما�صية،  ميدان  اأما 
منذ  املختطفني  الدبلوما�صيني  م�صري  هو  فما  الأول،  الوزير 
اأكرث من عامني؟ نتمنى اأن تكلل املفاو�صات برجوعهم اإىل 

اأهاليهم يف اأقرب وقت ممكن.
يف  املعوقني  فئة  هي  الأول  الوزير  معايل  اأخرى،  فئة 
اجلزائر، هذه الفئة، خا�صة عدميي الدخل التي حتتاج فعال 
اإىل رعاية خا�صة، برفع املنحة املخ�ص�صة لهم والرفع من ن�صبة 

املنا�صب املمنوحة لهم يف العمل واملقدرة بـ 1 ٪ فقط.
ميدان ال�صكن، نثمن ما تقوم به م�صالح الوزارة يف هذا 
املجال، من خالل العدد الهائل من ال�صكنات بكل ال�صيغ، 
التي  التغيريات  على  ال�صكن  وزير  لل�صيد  بال�صكر  ونتوجه 

قام بها يف ولية غليزان وحفاظا على ممتلكات الولية..

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد خثري؛ الكلمة الآن 
لل�صيد خمتار �صي يو�صف.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  يو�سف:  �سي  خمتار  ال�سيد 
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ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 
املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض املجل�ض املحرتم،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء الأفا�صل،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

ممثلو الإعالم،
ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته.
الوزراء  وال�صادة  الأول  الوزير  ال�صيد  اأهنئ  البداية،  يف 
على الثقة التي و�صعها فيهم فخامة رئي�ض اجلمهورية، واأمتنى 

لهم النجاح والتوفيق يف مهمتهم.
ال�صيد الرئي�ض،

حول  الأول،  الوزير  ال�صيد  عر�ض  اإىل  ال�صتماع  بعد 
خمطط عمل احلكومة، امل�صتمد من برنامج رئي�ض اجلمهورية، 
�صجلت بع�ض املالحظات والن�صغالت الإ�صافية التي لها 

بع�ض الأولوية والتي اأخت�صرها فيما يلي:
اأثمن ما جاء يف حمتوى هذا املخطط، كما اأثمن املوؤ�صرات 

الإيجابية للتنمية القت�صادية والجتماعية واملالية.
الذي  الوطنية،  وامل�صاحلة  ال�صلم  لنتائج  ارتياحا  ن�صجل 
جاء مببادرة من فخامة رئي�ض اجلمهورية، بعد الت�صويت عليه 
من طرف ال�صعب اجلزائري، وكذلك فاإننا ندعم موا�صلة هذا 

امل�صعى، اإ�صافة اإىل ما جاء وورد يف خمطط عمل احلكومة.
وتاأمينها  املائية  املوارد  وح�صد  املياه  �صيا�صة  يخ�ض  فيما 
وتوزيعها وت�صيريها، م�صاألة يجب اأخذها بعني العتبار، لأنه 
اأكرث حرارة وجفافا يف معظم بلدان  املناخ  اأن ي�صبح  متوقع 
الأبي�ض  البحر  ملنطقة  وال�صمالية  اجلنوبية  ال�صفة  املنطقة، 
املتو�صط واإن ارتفاع درجة احلرارة وانخفا�ض معدلت هطول 
بالفعل  يتحقق  واأثره  اجلفاف  اإىل حدوث  �صيوؤدي  الأمطار 
حاليا مبنطقة املغرب العربي؛ وبالتايل يتعر�ض اأكرث من 80 
احل�صول  يف  �صعوبة  اإىل  اإ�صايف  �صخ�ض  مليون   100 اإىل 
اإىل  يوؤدي  اأن  املرجح  من  والذي   2025 بحلول  املاء  على 
زيادة ال�صغط على موارد املياه اجلوفية، وبالدنا معنية اأي�صا 
اإىل حد كبري بتغري هذا املناخ، واإ�صافة اإىل ماورد يف املخطط، 
اأقرتح لتفادي هذه الكارثة الطبيعية لأجل حماربة ندرة املاء:

تطوير وتنمية قطاع الري.  -  1
عقالنية. ب�صفة  املائية  الرثوة  اإ�صتعمال   -  2

وليات. عدة  يف  �صدود  اإجناز   -  3
وت�صفية املياه. حتلية  حمطة  اإجناز   -  4

املدن. من  عدد  يف  و�صيانتها  املياه  �صبكة  تو�صيع   -  5
ببلدية  اجلمعة  وادي  �صد  م�صروع  اإدراج  وب�صفة خا�صة 
ي�صر، ولية بومردا�ض، ل�صقي امل�صاحات ال�صا�صعة املوجودة 

يف هذه املنطقة الفالحية.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

فيما يخ�ض قطاع ال�صحة، اأرى اأن التدابري والإ�صالحات 
منها:  اأذكر  �صرورية،  احلكومة  عمل  خمطط  يف  الواردة 
العلم  وترقيتها، مع  ال�صحة  املتعلق بحماية  القانون  مراجعة 

اأن واقع م�صت�صفياتنا متدهور.
اأما املنظومة الرتبوية، فنعتربها الو�صيلة املف�صلة لتحقيق 
دولة قوية، لهذا ينبغي ت�صخي�ض نقاط ال�صعف يف التعليم 
احلايل من طرف اخلرباء، ملعاجلة هذا النق�ض لت�صبح مدر�صة 
املوؤهل  الب�صري  العن�صر  بوا�صطة  الأداء  وعالية  ع�صرية 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  تعانيه  الذي  العجز  لتجاوز  والكفء، 

يف جميع مراحلها.
كما اأقرتح اإدراج املعلمني امل�صتخلفني يف منا�صب �صغل 
املن�صب لأنهم  �صنة يف  اأكرث من  لهم  الذين  دائمة، خا�صة 

اكت�صبوا التجربة يف هذا القطاع.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اأما فيما يخ�ض ت�صهيالت التمويل لل�صباب يف اإطار جهاز 
اأنها ل حتقق  اأظن  ال�صباب،  ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
من�صب  ماليني   3 ا�صتحداث  يف  واملتمثل  امل�صطر  الهدف 

�صغل، وهذا بحلول �صنة 2014.
اإن هذه التدابري التي بادرت بها احلكومة ل�صالح املن�صاآت 
ال�صغرية وترقية ت�صغيل ال�صباب خالل الربنامج اخلما�صي 
يف الت�صيري النقدي ويخ�ض  �صلبيا  يدخل   2014  -  2010
اجلانب املايل واإجراءات الت�صهيالت تلك املقدمة من طرف 
يف  املذكورة  للهيئة  تقدميها  بعد  عجزها  اإىل  اأدت  النبوك 
مراحل امل�صاريع الثالث التي هي: ال�صتثمار، ال�صتخالء 
وت�صديد القرو�ض الذي ي�صل اإىل 08 �صنوات دون فائدة، 
مدعمة  القرو�ض  هذه  وكل  1 ٪؛  م�صى  فيما  كانت  بعدما 
عن  النا�صئة  املخاطر  كل  تتحمل  والتي  اخلزينة  ب�صمانات 
بالأحرى  اأو  البنوك  بع�ض  عنه  مما عجزت  التمويل،  عملية 
اإىل  اأدى  مما  القرو�ض،  عمليات  تكون حذرة يف  اأن  عزمت 
القدرة  و�صُعفت  ال�صوق  الدينار يف  قيمة  وهوت  الت�صخم، 
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ال�صرائية.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

لتفادي و�صد كل هذه املخاطر وجتنبها هناك...

يو�صف؛  �صي  خمتار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد عبد القادر بلعور.

ال�سيد عبد القادر بلعور: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛  ب�صم 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه 

املر�صلني.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل الوزير الأول املوقر،
ال�صادة الوزراء املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،
زميالتي، زمالئي،

اأيها احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�ض،
يف  وتقدميه  اليوم  احلكومة  عمل  خمطط  عر�ض  ياأتي 
وقت نعرف فيه حتديات بالغة، تفر�صها على بالدنا الظروف 
اأ�صبحت  التي  الراهنة  الدولية  والعوامل  املحيطة  اجلهوية 
العمل  جميعا  علينا  يحتم  مما  مبكان،  واخلطر  التعقيد  من 
مب�صوؤولية وحزم،  م�صتقبلنا  اإىل  والنظر  تاأمني جمتمعنا  على 
الفعلي  التكفل  اإل من خالل  يكون  اأن  ميكن  ما ل  وهذا 
اإليه  املواطن واحتياجاته، من خالل ال�صتماع  بان�صغالت 
من جهة والعمل على اللتزام بكل ما مت التعهد به له، من 
توفري ظروف العي�ض الكرمي، يف ظل جزائر العزة والكرامة، 
مثال  كان  يوما،  لبالده  ظهره  يدر  مل  الذي  املواطن   هذا 
�صاخمة بني  اجلزائر  تبقى  اأن  اأجل  والكفاح، من  للت�صحية 
الأمم ولعل هذا ما يدل على برهنته الدائمة على ح�صوره يف 
اآخرها  كان  التي  احلا�صمة  الوطنية  واملواعيد  ال�صتحقاقات 

موعد رئا�صيات اأفريل املن�صرم.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير الأول،
وبعد  املخطط،  هذا  ت�صمنه  ما  على  اطالعنا  بعد 
اإىل  منا  و�صعيا  معاليكم،  طرف  من  عر�صه  اإىل  ال�صتماع 
اأطرح جمموعة  اأن  يفوتني  واإثرائه، ل  املخطط  مناق�صة هذا 

ببع�ض  اأنادي  كما  حوله،  والت�صاوؤلت  الن�صغالت  من 
واملالحظات  القطاعات  من  بعدد  تتعلق  التي  التو�صيات 

وهي كالتايل:
بان�صغالت  والتكفل  اآمال  اإىل  يرقى  ل  املخطط  اإن   -
جت�صيد  اإىل  حقيقية  ب�صورة  يتطلعون  فهم  اجلنوب،  �صكان 
واإجناز بع�ض امل�صاريع التنموية ال�صاملة للنهو�ض، كالإ�صراع 
يعرفه  وما  لل�صحراء،  العابر  املزدوج  الوطني  الطريق  مد  يف 

من تاأخر ملحوظ.
- ترقية منطقة متليلي اجلديدة اإىل م�صاف املدن اجلديدة.
رابطا  يكون  احلديدية،  لل�صكك  خط  واإجناز  درا�صة   -
لوليات: ورقلة، غرداية، الأغواط، اجللفة بالعا�صمة ومناطق 

ال�صمال.
ومن املاآخذ على هذا املخطط، اأنه مل ياأخذ بعني العتبار 
الع�صوائية  الرتخي�صات  من  باحلد  اجلنوب  اأهل  مناداة 
بعد  اإل  هذا  يكون  ول  الفالحي  املجال  يف  للم�صتثمرين 
وذلك  احلقيقية،  ال�صت�صرافية  والروؤية  املعمقة  الدرا�صة 
الري  جمال  يف  خمت�صة  و�صية  وجهات  هيئات  قبل  من 
وا�صحا  ت�صاوؤل  اأ�صجل  وهنا  الباطنية،  واملياه  والفالحة 
حول المتيازات التي منحت لالأجانب الإيرلنديني مبنطقة 
هكتار،  األف   120 با�صتثمار  واملقدرة  ال�صالح  عني  املنيعة، 
ت�صحبها 1200 بئر ارتوازي، وهو ما يهدد با�صتنزاف هائل 

للمخزون املائي بهذه املنطقة.
وبالرغم مما �صجلناه من نقاط حمل مراجعة لهذا املخطط، 
فاإنه ل يفوتني اإل اأن اأ�صجل العديد من الإيجابيات، اأذكر 
جزءا منها، خا�صة يف جمايل ال�صحة والداخلية، حمييا يف 
وتفقده  ال�صحة  وزير  لل�صيد  امليدانية  الزيارات  ذاته  الوقت 
املتخذة  والقرارات  ال�صت�صفائية  واملوؤ�ص�صات  املراكز  لكل 
بجد  اأي�صا  اأحيي  كما  القطاع،  ترقية  على  وعمله  بوليتنا، 
عمل ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
وجهده يف تقريب اخلدمة من املواطن وحماربته للبريوقراطية 

وب�صط �صلطان الدولة ولو ن�صبيا بهذه الولية.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير الأول،
الراهن خمتلفة عن  الوقت  غرداية يف  و�صعية ولية  اإن 
بع�ض  من  بعيد  زمن  منذ  نعاين  اإننا  الوطن،  جهات  �صائر 
اأظهرنا  بني  يعي�صون  لأنا�ض  املغر�صة  والأهداف  املخططات 
ويعملون بكل حزم من اأجل جر اجلزائر احلبيبة اإىل منزلقات 
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لول  الأخرية  الآونة  يف  واإنه  واهية،  ومنحدرات  خطرية 
التدخل ال�صجاع واحلازم لأجهزة الأمن مبختلف اأ�صالكها، 
اأحييها ونقدم لها كل ال�صكر والمتنان، لكانت  وباملنا�صبة 
ال�صرارة التي يعم  اليوم، مبثابة  اأعداوؤها  اأرادها  غرداية، كما 
اللـه �صبحانه وتعاىل لطف  لهيبها �صائر ربوع البالد، ولكن 
يفوتني  ل  وهنا  نحورهم؛  يف  الأعداء  كيد  وجعل  و�صلم 
على  الأول  الوزير  معايل  اأحيي  اأن  الرئي�ض -  - �صيدي 
م�صاعيه ال�صخ�صية اجلبارة، يف �صبيل ا�صتتباب الأمن الذي 
عاد اإىل وليتنا ولو ن�صبيا وبف�صل يقظة اأجهزة الأمن مبختلف 

اأ�صالكها كما اأ�صلفت.
اإنناـ  معايل الوزير الأولـ  يف غرداية نتعر�ض اإىل هجمات 
وترويع  م�صاكنها  من  العائالت  تهجري  على  تعمل  اإرهابية، 
الو�صائل،  بكل  الولية  خريطة  تغيري  اأجل  من  الآمنني، 
جزائر  يف  اجلزائري  يتعر�ض  اأن  يعقل  كيف  اأدري  فل�صت 
العديد من  اأن  بوؤ�صا  اإىل هذا كله؟ ويكفينا  العزة والكرامة 
املوؤ�ص�صات  يتخذون  اليوم  يزالون حلد  عائالتنا ل  اأو  اأبنائنا 
واأحرقت  منازلهم  من  ُهجروا  اأن  بعد  لهم  مالذا  الرتبوية 

بكاملها.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير الأول،
عالج  اإىل  ويحتاج  جدا،  عميق  غرداية  يف  اجلرح  اإن 
ل  امل�صكل  لأن  الولية،  اأبناء  من  ين  اخلريرّ بتعاون  جذري 
يزال قائما والداء مل يعالج ب�صفة نهائية، حيث ل يزال اليوم 
من  مقطوعا  دحو  بن  �صاية  بلدية  اإىل  املوؤدي  الطريق  مثال 
يزال  ول  اأ�صهر،   07 منذ  الإجرامية  الع�صابات  بع�ض  قبل 
املواطن يتكبد التعب يف اأخذ الطريق الجتنابي للو�صول 
اإىل بيته، تفاديا للهجمات، كل هذا - �صيدي - يهون اأمام 
ما مت تنفيذه على مراأى من العامل كله، من تدني�ض للراية 
الوطنية وحرقها ورفع راية النف�صال واملناداة جهارا بالتدخل 
الأجنبي وحماية الأمم املتحدة واللجوء اإىل منظمات حقوق 

الإن�صان ولالأ�صف اإنها...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر بلعور؛ الكلمة 
الآن لل�صيد حممد زكرياء.

ال�سيد حممد زكرياء: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اللـه 
الرحمـن الرحيم و�صلى اللـه على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
معايل دولة الوزير الأول واأع�صاء حكومته،

اأيتها الزميالت والزمالء الأعزاء،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
�صيدي الرئي�ض،

التهاين  خال�ض  اأقدم  اأن  ال�صانحة،  هذه  يف  يفوتني  ل 
اإىل فخامة رئي�ض اجلمهورية، اإثر النجاح الباهر الذي حت�صل 
عليه يف النتخابات الرئا�صية الأخرية، واإىل ال�صادة الوزراء 
الذين نالوا ثقة رئي�ض اجلمهورية يف تعيينهم، واأمتنى للجميع 

التوفيق وال�صداد.
�صيدي الرئي�ض،

اإن خمطط احلكومة املنبثق من برنامج رئي�ض اجلمهورية 
النتخابية  احلملة  اأثناء  قدمت  التي  والعهود  وتعاليمه 
بفل�صفة  يت�صم  للمناق�صة،  علينا  عر�ض  والذي  الأخرية 
اإرادة قوية و�صادقة، لتلبية طموحات  واأفكار ي�صت�صف منها 
مل�صداقية  واإقرارا  بدولته  للثقة  تعزيزا  املواطنني،  وتطلعات 

الدولة وهيبتها.
�صيدي الرئي�ض،

خمطط  يف  جاءت  التي  والأهداف  الأفكار  جت�صيد  اإن 
الوطنيني  وال�صتقرار  الأمن  بتوفري  مرتبط  احلكومة  عمل 
والهدوء وعدم امل�صا�ض بالوحدة الوطنية و�صالمة املواطنني 
هذه  يف  جاء  وكما  الد�صتور  عليه  ن�ض  كما  وممتلكاتهم، 
اجلريحة  غرداية  منطقة  يف  الآن  نعي�صه  ما  اأن  اإل  الوثيقة، 
ويف وادي ميزاب املنكوب خا�صة، والذي يعاين من ماأ�صاة 
وتهجري  وحرق  وتخريب  ونهب  وتنكيل  تقتيل  من  كارثية 
وتدني�ض للمقد�صات، وهدم للمعامل الأثرية امل�صنفة وغريها، 
ويف غياب حل جذري طال انتظاره لهذه املع�صلة املتكررة 
نقي�ض  على  ليجعلنا  وال�صبابية،  الغمو�ض  يكتنفها  التي 
ماجاء يف هذه الوثيقة، ولالأ�صف، فالأ�صرار ل يزالون يعبثون 
يف الأر�ض ف�صادا والأمن ل زال ه�صا وبوادر النفراج تبدو 
التي قدمت  الوعود  املنال، وكل الأمل معقود على  بعيدة 
لنا اأثناء احلملة النتخابية، خمافة اأن ي�صتيقظ �صياطني هذه 

املاأ�صاة جمددا.
وال�صوؤال املطروح: ملاذا هذه املنطقة بالذات؟

األأنها متثل وبجدارة مرجعية جزائرية منذ الدولة الر�صتمية 
الإ�صالم  ال�صامية:  والأخالق  الأمة  ثوابت  على  وحافظت 
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الأفذاذ،  للعلماء  قلعة  متثل  األأنها  والأمازيغية؟  والعروبة 
اأمثال: ال�صيخ طفي�ض وال�صيخ بيو�ض وغريهم كثري؟

األأنها منطقة م�صنفة كرتاث عاملي وحافظت عليه وعلى 
�صنعها  التي  روافدها  مبختلف  وح�صارتها  الأ�صيلة  ثقافتها 

�صكانها دون متييز؟
الإ�صبان  دخول  منذ  والت�صحية  اجلهاد  متثل  األأنها 
اأثناء  ثم  ا�صطاوايل،  الفرن�صي يف  اجلي�ض  اإنزال  ثم  للجزائر، 
الثورة املجيدة، منهم مفدي زكرياء الذي كان يحلم بالأمان 

يف اإلياذته قائال:
بالدي، الأمان، الأمان  

    اأغني عالك، باأي ل�صان
عن  ال�صحراء  ف�صل  عدم  يف  هام  بدور  قامت  والتي 

اجلزائر؟
مكوناتها  بني خمتلف  والتعاون  التعاي�ض  األأنها حققت 
اأخرى جنهلها، تعددت  اأو لأ�صباب  القدم  الجتماعية منذ 

الأ�صباب واملكر واحد؟
با�صم  اجلزيل  ال�صكر  اأقدم  اأن  يل  يطيب  كل،  وعلى 
مركزيا  ال�صلطات  من  الأمر  لأويل  غرداية  منطقة  مواطني 
على  اجلمهورية  رئي�ض  فخامة  راأ�صهم  وعلى  وحمليا، 
ونرجو  الأو�صاع  لتهيئة  ويبذلونها  بذلوها  التي  املجهودات 

املزيد واملثل يقول: »يزع بال�صلطان ما ل يزع بالقراآن«.
وحتية تقدير للمخل�صني وال�صرفاء من رجال الأمن الذين 
يقومون بواجبهم، نرجو اأن تعطى لهم �صالحية نوعية؛ ولكل 
اأبناء اجلزائر الذين ا�صتنكروا ما ح�صل، وعن  الأحرار من 
والأخوة،  املحبة  لت�صود  ال�صدع  لراأب  املباركة  م�صاعيهم 

وهذا منتهى ما نتمناه وننا�صل من اأجله.
هذا واحلل يكمن - ح�صب الراأي ال�صائد - يف اجتثاث 
واملفتنني  واملحر�صني  والقتلة  املجرمني  من  الفتنة  روؤو�ض 
وال�صرب بيد من حديد على هوؤلء وبقوة، وكذا ال�صرامة 
الوطن  بوحدة  امل�صا�ض  يف  يت�صبب  �صخ�ض  كل  متابعة  يف 
دون متييز، وتفعيل قوانني اجلمهورية عدل واإن�صافا وما ذلك 

على الدولة بعزيز.
�صيدي الرئي�ض،

يالحظ يف برنامج العمل هذا، اأنه امتداد وتكملة لربنامج 
�صابق، غري اأنه يفتقد اإىل تقدمي وتقييم ح�صيلة ما اأجنز �صابقا 
على اأر�ض الواقع، واأق�صد برنامج احلكومة الأخري، يف اإطار 
ال�صيا�صة العامة للحكومة، ومع هذا فاإننا نلم�ض بع�ض نتائجه 

يف امليدان، رغم الظروف ال�صيا�صية والأمنية التي مرت بها 
ا�صتثمارات  ومرافقة  العمومية  املن�صاآت  منه  نذكر  البالد، 

ال�صباب وتب�صيط الإجراءات الإدارية على �صبيل املثال.
اأملنا اأن تعمم هذه الإجنازات يف خمتلف القطاعات التي 

ت�صهد نقائ�ض ل تنكر.
فالق�صاء، والعدل اأ�صا�ض احلكم، يتطلب تفعيال جديا ملا 
جاء يف هذه الوثيقة، �صمانا لطماأنينة املواطن واحلفاظ على 
كرامته، وهذا يتطلب من بني ما يتطلب تكوين ق�صاة ذوي 
التوجيه اجلامعي يف  رفع �صقف  ابتداء من  عالية،  كفاءات 
هذا الخت�صا�ض، من 10 اإىل 20 اإىل مافوق ذلك، لختيار 

اأح�صن العنا�صر.
هذا  يزال  ل  املبذولة  املجهودات  رغم  الت�صغيل،  ق�صية 
لإعادة  الأوان  اآن  اأنه  واأرى  العمل،  طالبي  يوؤرق  القطاع 
ملا  نظرا  وفروعها،  للت�صغيل  الوطنية  الوكالة  اأداء  يف  النظر 

ي�صوبها من نقائ�ض و�صكوك.
التي  اجلديدة  الديناميكية  نالحظ  ال�صحة،  ميدان  يف 
ي�صهدها هذا القطاع موؤخرا، بف�صل القرارات اجلريئة التي 
اتخذت، اإل اأنه يحتاج اإىل قرار �صيا�صي للحد من ا�صتغالل 
جدي  مربر  ودون  مفرطة  ب�صفة  العمومية  ال�صحية  املرافق 

على ح�صاب ال�صريحة ال�صعيفة للمجتمع.
�صيدي الرئي�ض،

اإل اأن النوايا احل�صنة وحدها ل تكفي اإذا مل... 

بذلك  زكرياء؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
هذه  يف  للتدخل  امل�صجلني  قائمة  ا�صتنفدنا  قد  نكون 
الثانية  ال�صاعة  على  اليوم  اأ�صغالنا  و�صن�صتاأنف  ال�صبيحة، 
للجميع  ف�صكرا  العام،  النقا�ض  ملوا�صلة  زوال،  والن�صف 

واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة
والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني �سباحا
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وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

اإذن ح�صب التفاق، نوا�صل �صماع تدخالت ال�صيدات 
املرحلي  الربنامج  ملناق�صة  الأمة،  جمل�ض  اأع�صاء  وال�صادة 

للحكومة، واملتدخلة الأوىل هي ال�صيدة لويزة �صا�صوة.

ال�سيدة لويزة �سا�سوة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمـن الرحيم.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املوقر،
معايل ال�صيد الوزير الأول املحرتم وطاقمه احلكومي،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اإعادة  جمهودات  �صميم  يف  يبقى  الب�صري  التطور  اإن 
اأي  من  اأكرث  اليوم  ي�صكل  اأن  وينبغي  الوطنية،  الهيكلة 
وقت م�صى مركز ان�صغالت بالدنا، اإذا اأردنا حت�صني النتائج 

الإيجابية لنظامنا القت�صادي والجتماعي وال�صيا�صي.
ويف هذا ال�صدد، فقد جند هذا الختيار ح�صة كبرية من 
النفقات العمومية يف جمال الرتبية الوطنية، التعليم العايل 

والتكوين املهني.
ال�صنوات  خالل  كثريا  النفقات  هذه  ت�صاعفت  فقد 
الأخرية، وذلك لكون امل�صاعي التي �صطرتها بالدنا يف هذا 
املجال لبلوغ اأهداف الألفية التي حددتها املجموعة الدولية 

يف جمال التنمية الب�صرية.

وبالفعل، فقد �صخرت بالدنا اإمكانيات جبارة يف جمال 
الوطنية  الرتبية  قطاع  اأ�صا�صا يف  تركزت  والتعليم،  التكوين 
م�صتوى  على  البيداغوجي  والإ�صالح  العايل  والتعليم 

اجلامعات.
على  حا�صل  �صباب  تكوين  اإىل  للو�صول  ذلك  كل 
�صهادات ذات قيمة وم�صداقية علمية يف خمتلف املجالت 
مهند�صني  من  والعلمية،  والبيوتكنولوجية  التكنولوجية 
اخت�صا�صيني  اأطباء  الخت�صا�صات،  متعددي  ومهند�صني 

و�صيادلة اإىل غري ذلك.
ذوي  ال�صباب  لهوؤلء  العمل  منا�صب  توفري  اأن  اإل 
الكفاءات، تبقى نقطة ا�صرتاتيجية بالن�صبة لل�صيا�صة الوطنية 
التنموية، لكن - ولالأ�صف - كثري من اأ�صحاب ال�صهادات 
اجلامعية ل يح�صلون على منا�صب عمل ب�صهولة ول يجدون 
مناخ عمل مالئم، مما ي�صطرهم اإىل الهجرة للعي�ض يف البلدان 

الأخرى املتطورة والعمل بها.
ال�صهادات  على  املتح�صل  ال�صباب  هوؤلء  هجرة  اإن 
اجلامعية، تطرح م�صكلة كربى يف بالدنا، هذا البلد الذي وفر 
جميع اأ�صباب الدرا�صة والتكوين ق�صد ت�صكيل نخبة وطنية.
التي  الأهداف  بلوغ  لتعرقل  الهجرة  هذه  تاأتي  لكن 

�صطرتها بالدنا واآفاق تطورها.
هذه  عن  الناجمة  اخل�صارة  تقييم  �صعوبة  من  وبالرغم 
الظاهرة ال�صلبية، اإل اأننا جنزم اأن هذا الو�صع يوؤدي ل حمالة 
اإىل خ�صارة كبرية على م�صتوى كافة املجالت: القت�صادية 

والعلمية وال�صيا�صية.

حم�سر اجلل�سة العلنية الثالثة
املنعقدة يوم الأحد 09 �سعبان 1435

املوافق 08 جوان 2014 )م�ساء(

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

متثيل احلكومة: ال�صيد الوزير الأول واأع�صاء حكومته.
 

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة الثانية والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني زوال
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باتخاذ  اللتزام  اليوم  اأ�صبح  فقد  الغر�ض،  ولهذا 
البيئية  الظروف  خللق  ال�صرورية،  واملبادرات  الإجراءات 
الالزمة، لتثمني الكفاءات العلمية الوطنية،وذلك بت�صهيل 
ال�صباب  وكافة  الكفاءات  هذه  وتوظيف  وتوجيه  وت�صجيع 
احلائز على ال�صهادات العليا، ق�صد ال�صتجابة لالحتياجات 
دون  ي�صمن  ما  وهذا  املوؤهلة،  الإطارات  جمال  يف  الوطنية 
خدمة  يف  العلمية  والكفاءات  الوطنية  النخبة  بقاء  �صك 

البالد.
خريجي  اإن  املجال،  هذا  يف  التذكري  �صبيل  وعلى 
متابعة  يتم  املتقدمة،  البلدان  العليا يف  واملدار�ض  اجلامعات 
م�صارهم اجلامعي من قبل املوؤ�ص�صات والهيئات امل�صتخدمة 
وذلك  متدر�صهم،  طيلة  اخلا�ض  للقطاع  التابعة  اأو  احلكومية 
ق�صد اقتنا�صهم وتوظيفهم مبجرد تخرجهم، وعلى �صوء هذه 
العمومية  ال�صحة  جمال  يف  كذلك  مثال  اأذكر  املعطيات، 
اأي  الوطن،  مناطق  جميع  يف  ال�صحية  التغطية  ويخ�ض 
اجلنوب واله�صاب العليا، يف اإطار اخلدمة املدنية من طرف 
األ وهي اخلدمة  الأطباء املتخ�ص�صني اجلدد، هذه الأخرية 

املدنية، قد ك�صفت عن حمدوديتها وعن طابعها الظريف.
�صوى  تتطلب  ول  ممكنة  املجال  هذا  الدائمة يف  احللول 
توفري ظروف العمل من حيث املن�صاآت والتجهيزات وظروف 
من  جمموعة  على  اقرتاحها  ثم  امل�صجعة،  والأجور  الإقامة 

الأطباء املتخ�ص�صني املتكاملني.
هذا �صيحفز - دون �صك - الأطباء ال�صباب على الإقامة 
�صمان  توفري  وبالتايل  اأطول؛  ملدة  املناطق  هذه  مثل  يف 

اخلدمات العالجية لكل املواطنني ب�صفة دائمة و�صكرا.

الكلمة  �صا�صوة؛  لويزة  لل�صيدة  �صكرا   الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد م�صعود بودراجي.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  بودراجي:  م�سعود  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة،
معايل الوزير الأول،

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

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

اأغتنم هذه املنا�صبة لأهنئ ال�صعب اجلزائري على النجاح 
هذه  الرئا�صية،  النتخابات  يف  اجلزائر  حققته  الذي  الباهر 
وكان  �صحتها،  على  العامل  �صهد  التي  الدميقراطية  العملية 
العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  فوز  نتيجتها 
اإىل  بالنظر  اأمر غري م�صتغرب  بنتيجة عري�صة وهو  بوتفليقة، 
حكمة هذا الرجل والقائد، املجاهد والأب الذي احت�صن 
واأخرجنا  الأبي  ال�صعب  هذا  عرفها  التي  املحنة  اجلزائر يف 
من نفق مظلم بف�صل حنكته وا�صتقراره وبعد نظره، ولهذا 
يجب اأن نعمل جميعا مل�صاندة هذا الرجل واللتفاف حوله، 
من اأجل جت�صيد برناجمه النتخابي، من خالل امل�صاركة يف 
اإثراء الراأي حول خمطط العمل الذي عر�صه علينا ال�صيد 

الوزير الأول واملطروح اأمامنا للنقا�ض.
ومبداإ  را�صخ  باإميان  الدميقراطي  الوطني  التجمع  يف  اإننا 
رئي�ض اجلمهورية  برنامج فخامة  تنفيذ  وراء  ثابت، جمندون 
من خالل موا�صلة وا�صتمرار عمل احلكومة وهي م�صكورة 

على املجهودات اجلبارة والأداء املميز.
ال�صيد وزير الفالحة،

الفالحة  وزارة  راأ�ض  على  تن�صيبكم  منذ  اأوليتم  لقد 
العقار  يخ�ض  ما  لكل  ق�صوى  اأهمية  الريفية،  والتنمية 
الفالحي وتاأمني الفالحني من هذا اجلانب، وما يبني هذا 
الهتمام هو القفزة التي عرفها القطاع يف وترية ت�صليم عقود 
المتياز، بعدما كانت تعرف �صعوبة كبرية يف احل�صول عليها 

لأ�صباب عديدة ل داعي اإىل ذكرها.
العدد  اإىل  بحوزتنا  التي  واملعطيات  الأرقام  ت�صري  حيث 
على  احل�صول  من  متكنوا  الذين  الفالحني  من  الكبري 
التي  العناية  على  يدل  ما  وهذا  وجيزة،  فرتة  يف  عقودهم 
بتاأمني  واملتعلق  احل�صا�ض  اجلانب  اإىلهذا  ال�صلطات  توليها 
اإىل  التفرغ  من  لتمكينه  له،  املنا�صب  اجلو  وتوفري  الفالح 
الإنتاج وخدمة الأر�ض ب�صفة عامة، وهذا �صي�صاهم ل حمالة 
يف الرفع من املنتوج الفالحي يف عدة تخ�ص�صات، �صتمكننا 

من بلوغ الأمن الغذائي للبالد اإن �صاء اهلل.
�صيدي الوزير،

الطالع  من  الفالحني  متكني  ولغر�ض  ال�صدد  وبهذا 
اأن  ميكنكم  هل  املجال،  هذا  يف  املبذولة  املجهودات  على 
تقدموا لنا بع�ض الأرقام عن العقود امل�صجلة موؤخرا، والعدد 
الإجمايل للمودعة؟ وكم تبقى من ملفات عالقة واأ�صبابها؟
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ال�صيد وزير ال�صحة،
املدية  ولية  �صكان  يعانيه  ما  حجم  عليكم  اأخفي  ل 
الطب  ميدان  يف  الداخلية  الوليات  من  عدد  و�صكان 
من  الأمرا�ض  من  كثرية  و�صعيات  تفر�صه  وما  املتخ�ص�ض 
من  لال�صتفادة  العا�صمة  اإىل  ومعظمها  امل�صتمرة  التنقالت 
با�صا  م�صطفى  اجلامعي  امل�صت�صفى  يتيحها  التي  اخلدمات 
وبات  البليدة،  بولية  فانون  فران�ض  وم�صت�صفى  بالعا�صمة 
اخلا�صة  املواعيد  وبعد  الكتظاظ  من  ي�صتكون  املر�صى 
التي  اخلدمة  طلبات  من  الهائل  الكم  ب�صبب  بال�صتقبال، 

يرغب فيها املر�صى من وليات الو�صط.
اله�صاب  يف  املدية  بولية  جامعي  م�صت�صفى  اإن�صاء  اإن 
العليا، باعتبارها النقطة الرابطة ما بني ال�صمال واجلنوب وما 
اإن�صاء  اأكرث من �صروري واإن  بني ال�صرق والغرب، قد بات 
هذا الهيكل �صيوفر العناء وامل�صقة عن املواطنني يف عدد من 
الوليات الداخلية، مبا فيها اجللفة، تيارت، الأغواط، امل�صيلة 
وتي�صم�صيلت، و�صي�صمن يف اإطار ما يزخر به قطاع ال�صحة 
فار�ض  يحي  الدكتور  جامعة  عليه  تتوفر  وما  خدمات  من 
كلية  اإطالق  من  متكنها  هيكلية  واإ�صافات  تو�صيعات  من 
للطب والدرا�صات ال�صيدلنية، و�صي�صمن كل ذلك ترقية 
ونوعية حمكمة من اخلدمات ل يزال مواطنو ولية املدية مع 
مواطني تلك الوليات يتكبدون امل�صاق لتح�صيلها بالبليدة 

اأو باجلزائر العا�صمة.
�صت�صمح  الدولة،  عليها  تتوفر  التي  املالية  البحبوحة  اإن 
مبثل هذه الإ�صافات املهمة يف قطاع ال�صحة، واإن مل تكن 

الآن فمتى �صتكون؟
ال�صيد وزير الأ�صغال العمومية، 

اجلهة  مواطني  بع�ض  ان�صغال  باأمانة  اأنقل  املنرب،  هذا  من 
الرابط   ،4 رقم  ال�صيار  الطريق  م�صري  عن  يت�صاءلون  والذين 
الدرا�صة  واأن  مليانة، خا�صة  وخمي�ض  بوعريريج   برج  بني  ما 
جاهزة منذ �صنتني ونظرا للفائدة القت�صادية والجتماعية التي 
�صتعود من وراء هذا امل�صروع، حيث �صتخفف - ل حمالة - 
من ال�صغوطات على العا�صمة، ويف هذا ال�صدد دائما يجب 
الإ�صارة اإىل احلالت املتدهورة التي يعرفها الطريق الوطني 
رقم 60 اأ،  الرابط ما بني بلدية �صفوان و�صيدي عي�صى، مما 
ي�صتدعي  ترميمه وتو�صيعه، نظرا للحركة الكثيفة مل�صتعمليه.
بني  الرابط،   ،08 رقم  الوطني  الطريق  يخ�ض  فيما  اأما 
وتاأهيل  �صيانة  اإىل  يحتاج  اأي�صا  فهو  وبو�صعادة،  الأربعاء 

خا�ض، لأنه يعترب طريقا حموريا وهو بوابة اجلنوب، ويبدو اأن 
امل�صوؤولني يتجنبونه يف تنقلهم، مما يجعله بعيدا عن العيون 

والهتمام.
ال�صيد وزير املوارد املائية،

تعرف بع�ض مناطق اجلنوب لولية املدية، ل�صيما دائرة 
توزيع  يف  وانقطاعا  تذبذبا  العذاورة  و�صاللة  البخاري  ق�صر 
ا�صتيائهم  التعبري عن  اإىل  باملواطنني  ال�صروب، مما دفع  املياه 
اأعمال  ن�صوب  اإىل  اأحيانا  الأمر  وو�صل  احلالة  هذه  من 

ال�صغب، خا�صة يف ف�صل...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد م�صعود بودراجي؛ الكلمة 
الآن لل�صيد حممد ماين.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  ماين:  حممد  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،

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

لأحكام  تطبيقا  جاء  احلكومة  عمل  خمطط  عر�ض  اإن 
املواد 80، 81،  82 و83 من الد�صتور التي تن�ض على اأن 
تكون احلكومة ملزمة بتقدمي بيان عن ال�صيا�صة العامة �صنويا، 
وما يرتتب عنه من مناق�صة واإثراء، كما يحق للربملان اإيداع 
ملتم�ض الرقابة، طبقا لأحكام املواد 135، 136 و137 من 
الد�صتور، كاآلية رقابة الهيئة الت�صريعية على الهيئة التنفيذية.
فقط  اثنني  اأو  ف�صل  بتحديد  وجيزة  مداخلتي  �صتكون 

من هذا املخطط املعرو�ض اليوم اأمامنا.
هذا املخطط امل�صتنبط من برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية، 
ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي زكاه ال�صعب يف انتخابات 
وتاريخه  ل�صخ�صيته  نظرا  مطلقة،  باأغلبية   2014 اأفريل   17
ال�صديق،  قبل  العدو  بها  له  ي�صهد  التي  وحنكته  وخربته 
نواب  كان  والذي  الربنامج  هذا  ال�صعب  زكى  ومن خالله 
حزب جبهة التحرير الوطني للربملان بغرفتيه اأكرب املدافعني 
وقناعة،  الأخرية عن �صدق  النتخابية  احلملة  عنه، خالل 
العامة للحزب، هاته  ال�صيا�صة  لأنه يتما�صى كلية وتطلعات 
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الأخرية املنبثقة من تغلغل هذا احلزب العريق يف الأو�صاط 
برامج  لثالثة  الربنامج جاء تكملة  ال�صعبية، وكذا لأن هذا 
زمام احلكم،  بوتفليقة  العزيز  ال�صيد عبد  تويل  �صبقته، منذ 
اأهمها  والنتائج املحققة يف جميع املجالت وامليادين ولعل 
اجلانب الأمني، من خالل ميثاق ال�صلم وامل�صاحلة الوطنية، 
هذا  يف  املتخذة  وال�صجاعة  اجلريئة  القرارات  وخمتلف 
املجال، كما جاء يف خمطط عمل احلكومة التعهد بالعمل 

على موا�صلة ما مت البدء فيه يف هذا املجال.
�صرورة  على  اأوؤكد  اأن  الأول،  الوزير  ال�صيد  اأريد،  هنا 
التكفل الكامل وال�صامل بجميع الفئات التي م�صتها املاأ�صاة 

الوطنية.
وهنا اأفتح قو�صا، لأوؤكد على دور رجال احلر�ض البلدي 
جادة  للتفاتة  احلاجة  باأم�ض  هم  الذين  املقاومة،  ورجال 
واأنتهز  واجلي�ض  الأمن  اأ�صالك  جميع  مثل  مثلهم  منكم، 
هذه ال�صانحة للوقوف وقفة اإجالل وتقدير ملختلف اأ�صالك 
يف  احلدودي  ال�صريط  طول  على  املرابطني  واجلي�ض  الأمن 

ظل الظروف اخلطرية املحيطة ببالدنا.
املعرو�ض  احلكومة  عمل  خمطط  يف  انتباهي  �صد  ولقد 
اأمامنا، حر�ض هذه الأخرية على توطيد العالقة بينها وبني 
اأتوقف عند امل�صطلح  اأن  الربملان بغرفتيه، وا�صمحوا يل هنا 
اإن  بالقول  الربنامج،  هذا  يف  املحتوى  وال�صريح  ال�صحيح 
احلكومة �صتنتهج احلوار والت�صاور مع غرفتي الربملان، وهذه 
�صجاعة يف العرتاف باأنه مل تكن هناك عالقة، ول اأق�صد 
هنا الدور الذي تقوم به الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان 
يف حتديد اجلل�صات وغريها، فاأنا اأق�صد اأكرث من ذلك، فكم 
من �صوؤال �صفهي وكتابي بقي طي اأدراج الوزارات املتعاقبة 
يف  احلكومة  اأع�صاء  لل�صادة  امليدانية  الزيارات  اأثناء  وحتى 
العديد من الوليات، ل تعطي اأهمية لوجود املنتخب املحلي 
اأو حتى الوطني ملحاولة معرفة الواقع الذي يعي�صه املواطن 
من  له  يقدم  مبا  الوزير  يكتفي  بل  مبا�صرة،  ممثله  طرف  من 
طرف امل�صوؤول الأول عن الولية، لت�صبح الزيارة عبارة عن 
بروتوكول ل اأكرث ول اأقل، فالأجدر اأن تكلل هذه الزيارات 
امليدانية بلقاء ق�صري مع منتخبي الولية، للوقوف على واقع 
القطاع املعني، وهنا الأمر ل يتعلق باحلكومة فح�صب، بل 
اأراه منا�صبا  باأكملها، وهذا امل�صطلح الذي  الهيئة التنفيذية 
يف هذا الباب، اأي عالقة الهيئة التنفيذية بالهيئة الت�صريعية، 
اإىل  التنفيذيني،  املدراء  اإىل  الإدارة  يف  موظف  اأب�صط  من 

الكبرية  الأهمية  اإعطاء  فيجب  الولة،  اإىل  الدوائر،  روؤ�صاء 
لربط العالقة بني كل هوؤلء، خدمة للمواطن دون اأي عقدة 
القوانني  ظل  يف  الآخر،  من  طرف  لأي  نق�ض،  مركب  اأو 
وال�صالحيات املخولة لكل منهما، ومن باب العرتاف مبا 
هو اإيجابي، فاإين اأنوه بالطاقم الإداري للوزارة الأوىل الذي 
اأبدى احرتافية يف التعامل مع تدخالتنا يف خمتلف املجالت 
ويف الآجال القيا�صية، هذا ما مل جنده - لالأ�صف - عند جل 
والتو�صيح  اجلواب  عناء  نف�صها  تكلف  ل  والتي  الوزارات 
ملمثلي ال�صعب، حيث بعد زيارتكم الأخرية لولية البويرة 
والتقرير املقدم من طرف ال�صيد الوايل - م�صكورا - حول 
اإىل  دفعنا  ما  بالولية،  التنمية  تعانيها  التي  امل�صاكل  بع�ض 
اإيجاد  اإمكانية  املعنية حول  الوزارية  القطاعات  مرا�صلة كل 
احللول الالزمة واإمكانية امل�صاهمة يف ذلك غري اأنه ل حياة 

ملن تنادي.
�صيدي الوزير الأول،

خا�صة  تقييم  ا�صرتاتيجية  و�صع  ال�صروري  من  اإنه 
التنموية  الربامج  تنفيذ  مدى  على  للوقوف  بالوليات، 
تعرفه  الذي  التعبري،  �صح  اإن  والرتاجع،  التخلف  واأ�صباب 
يف  ورد  فيما  الراأي  اأ�صاطركم  ل  وهنا  الوليات،  بع�ض 
الوليات  على  بالرتكيز  للمناق�صة  اأمامنا  املعرو�ض  املخطط 
اجلنوبية واله�صاب العليا فقط، فالأمر يتعلق اأي�صا بوليات 

�صمالية، �صرقية وغربية، تعاين الأمرين يف �صتى املجالت.
جد  ن�صبا  امل�صاريع  بع�ض  اإجناز  ن�صبة  و�صلت  حيث 
الغر�ض،  لهذا  املخ�ص�صة  املالية  الأغلفة  مع  مقارنة  متدنية، 
ولعل زيارتكم الأخرية اإىل كل وليات الوطن قد و�صعتكم 

يف ال�صورة احلقيقية لواقع هذه الوليات.
ل الهيئات املركزية امل�صوؤولية يف بع�ض الأمور،  كما اأحمرّ
ري من طرف رئي�ض  واآخذ كمثال دائما ولية البويرة التي ت�صرّ
تبعية  اإىل  بالإ�صافة  ال�صنة،  تفوق  ملدة  بالنيابة  اأخرى  دائرة 
يجعلها  اأخرى،  اإىل وليات  للولية  املهمة  الإدارات  معظم 
اأب�صط الأمور، مما عرقل   القرارات يف  اتخاذ  قادرة على  غري 
التنمية باملنطقة والتي رقيت اإىل ولية منذ التق�صيم الإداري 
ل�صنة 74، رغم مرا�صلتي �صخ�صيا لكم، ال�صيد الوزير الأول، 
وكذا ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
حول هذا املو�صوع، بالإ�صافة اإىل �صرورة ال�صهر على تطبيق 
بلغوا من الكرب  تعليماتكم حول املدراء وامل�صوؤولني الذين 
اأثبتوا  الذين  املدراء  وكذا  منا�صبهم،  يف  يزالون  ول  عتيا 
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ف�صال يف ت�صيري قطاعاتهم.
فالدولة على امل�صتوى املركزي ت�صع برامج هامة وتر�صد 
متوفرة،  غري  الو�صل  همزة  تبقى  ولكن  معتربة،  مبالغ  لها 
فالثقة التي نعمل جميعا على تر�صيخها بني املواطن والدولة 
على  �صواء  ممثله،  حلقة  اأي  مفقودة،  واحللقة  تكتمل  ل 
اأتابع الأخبار  اأتاأ�صف واأنا  اأو الوطني، وهنا  امل�صتوى املحلي 
نواب  اأعلم حقيقة م�صدره، حول منع  قرار، ل  على �صحة 
الربملان من دخول مراكز المتحانات وما مت تداوله يف بع�ض 

و�صائل الإعالم، فيا حبذا لو متت برجمة...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد ماين؛ الكلمة الآن 
لل�صيد اآدم قبي.

وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  قبي:  اآدم  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املوقر،
ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

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

اأخت�صر  اأن   - الأول  الوزير  اأ�صت�صمحكم - معايل  اأول، 
وذلك  النقاط،  من  جمموعة  يف  احلكومة  خمطط  مناق�صة 

ربحا للوقت و�صعيا لإي�صال واإي�صاح الفكرة.
امل�صاحلة  مب�صعى  تذكري  املقدمة  يف  ورد  الأوىل:  النقطة 
الوطنية، وهو اأمر ندعمه، ولكن باملقابل ماهي الدرو�ض من 

العملية الإرهابية بتڤنتورين؟
موا�صلة  اإطار  يف  يندرج  منو  بربنامج  املق�صود  ما   -  2
كنا  اخلارجي؟  حميطه  يف  الوطني  القت�صاد  اإدماج  جهود 
نعتقد - يا�صيادة الوزير الأول - اأن اقت�صادنا الوطني يعاين 
من اندماج مت�صرع وغري حم�صوب يف املحيط اخلارجي، وهو 
املالية  قانون  انطالقا من  ال�صعي لت�صحيحه،  الأمر الذي مت 

التكميلي 2009.
اإن برنامج عملكم ل يت�صمن هوية وروؤية وا�صحة للم�صروع 
القت�صادي، وهو �صل�صلة من امل�صاريع القطاعية املمولة من 
قبل املوازنة، وهذا غري كاف لتحقيق الهدف الأ�صا�صي، وهو 
اإنهاء الطبيعة الريعية لالقت�صاد والذي ل يتاأتى اإل ب�صيا�صة 

الأولوية  ذات  القطاعات  جلهة  املعامل  وا�صحة  �صناعية 
حتديد  اإىل  بالإ�صافة  كافية،  بحماية  حتظى  اأن  يجب  والتي 
دور القطاع العام و�صكل م�صاهمة الدولة واإجراءات املرافقة 

التي ت�صمل التكوين وتطوير البحث واأ�صكال ال�صراكة.
تو�صيات جلنة  اأين  الالمركزية،  بتعزيز  يتعلق  فيما   -  3
الوطن  مناطق  تنظيم  عن  وماذا  الدولة؟  هياكل  اإ�صالح 

اإداريا ومن ثرّم اقت�صاديا؟
اإننا نعتقد اأن اإعادة الهيكلة الإدارية، كما مت تقدميها، قد 
ل تكون كفيلة مبواجهة امل�صاكل، فامل�صائل املرتبطة بتقريب 
تكنولوجيات  عرب  معاجلتها  ميكن  املواطن،  من  الإدارة 
العدل  ووزير  العدل،  وزارة  احلديثة،كنموذج  التوا�صل 
التخطيط  م�صاحة  ت�صييق  ول�صرورة  ذلك،  على  م�صكور 
نتائج عك�صية،  اإدارية قد تعطي  تنظيم  اإعادة  الإقليمي عرب 
عرب  الإقليمي  التخطيط  م�صاحة  تو�صيع  هو  براأينا  واحلل 
واجتماعية  اقت�صادية  خ�صائ�ض  على  موؤ�ص�صة  الالمركزية، 

للمناطق املختارة، وهو الجتاه املهيمن دوليا.
اأقل  جتربة  يف  الوزارات  هيكلة  اإعادة  مربرات  ما   -  4
بل  �صيا�صية،  لي�صت  احلكومة  واأن  خ�صو�صا  �صنة،  من 
التوازنات  التزامات  من  حرة  كانت  وبالتايل  تكنوقراطية، 

ال�صيا�صية والتي تفر�ض اأحيانا اإعادة هيكلة الوزارات؟.
ممار�ض  هو  ما  وفق  تتاأتى  اجلامعات  - ع�صرنة حكامة   5
املرافق  ت�صيري  يف  التدري�ض  هيئة  �صراكة  تعزيز  عرب  دوليا، 
بع�ض  عند  اأقله  امل�صوؤولني  اختيار  من  بتمكينها  اجلامعية، 
امل�صتويات، وهذا ب�صورة تدريجية، لن�صل يف النهاية لت�صيري 
يف  امل�صوؤولية  اجلامعيون  معه  يتحمل  للجامعات،  دميقراطي 

النتائج مع الهيئة الو�صية.
يف جمال حماربة الف�صاد، نثني على املجهودات املبذولة 
وتوحي  ال�صطح  على  تطفو  اأمور  هناك  ولكن  للحكومة، 
هذه  احل�صر،  ل  املثال  �صبيل  وعلى  املحاربة،  جدية  بعدم 
قد  اجلمارك،  اإدارة  من  مف�صول  مركزي  اإطار  هناك  الأيام 
اأقام عدة اأحاديث يف عدة قنوات تلفزيونية خا�صة، ويتوجه 
على  بالت�صرت  واملتعلقة  الإدارة  حق  يف  خطرية،  باتهامات 
العملة  حتويل  اجلبائي،  ال�صريبي  التهرب  الف�صاد،  ملفات 
املعنية  ال�صلطات  تبد  ومل  اإلخ،  م�صبوهة...  بطرق  ال�صعبة 
اأي رد فعل، واإذا بقي هذا الأمر بهذا ال�صكل �صوف يعمق 

ال�صكوك حول املكافحة اجلدية للف�صاد.
التحقيق  يحال على  املركزي  الإطار  اأن هذا  اإما  وعليه، 
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ويتابع  اجلد  حمل  عليها  يتكلم  التي  الق�صايا  هذه  وتاأخذ 
اأ�صحابها اأو يعاقب على ت�صريحاته املغر�صة والكذب.

التحديات  مواجهة  يف  ال�صروري  من  اأنه  نعتقد   -  7
التقليدي   ال�صيا�صي  تواجدنا  يتعزز  اأن  احلدود  على 
للقطاع  القت�صادي  بالتواجد  ال�صاحل  دول  يف  خ�صو�صا  
النفوذ  تقل�ض  بتدارك  الكفيل  وحده  وهو  واخلا�ض،  العام 
اإليه العديد من الأطراف املعنية  الإقليمي، وهو ما انتبهت 
اأن تكون راأ�ض حربة يف  ب�صراع النفوذ، وعلى الدبلوما�صية 
فتح املجال اأمام املوؤ�ص�صات القت�صادية اخلا�صة والعامة، هذا 
اإ�صافة للفر�ض القت�صادية ال�صرفة التي مينحها هذا التوجه.
اجلميع،  اأمام  عام  نقا�ض  فتح  �صرورة  نلح على  اإننا   -  8
قبل ال�صروع يف ا�صتغالل الغاز ال�صخري، لأن الإمكانيات 
اأكرث  القت�صادية  القرارات  من  جتعل  للتو�صل  احلالية 
تعقيدا وبحاجة ما�صة اإىل �صرح منهجي يحرتم الراأي العام، 
اأمام  حتى ن�صمن اندماج اجلميع يف امل�صعى و�صد الذرائع 
اأي �صوء فهم اأو ا�صتغالل ظرف، رغم اأن هذا الأمر مت متريره 
هذا  ن�صرح  اأن  مينع  هذا ل  ولكن  بغرفتيه،  للربملان  بالن�صبة 
الأمر لالإقناع، لأننا اإذا كنا نثق يف الوزير الأول ولكن ماذا 

عن هوؤلء اخلرباء اإذا مل يقنعونا، اأنا ل اأعتقد..
للم�صروع،  كمية  اأهداف  غياب  عن  �صنتغا�صى   -  8
احلكم  يف  اإليه  نحتكم  موؤ�صر  من  متكنونا  اأن  نود  ولكن 
ح�صن  على  و�صكرا  الأول  الوزير  �صيادة  يا  جناحكم  على 

الإ�صغاء.

الآن  الكلمة  قبي؛  اآدم  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
لل�صيد بوزيد بدعيدة.

ال�سيد بوزيد بدعيدة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد املحرتم، رئي�ض جمل�ض الأمة املوقر،
معايل الوزير الأول،

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

الأ�صرة الإعالمية،
ال�صيوف الكرام.

بداية، �صاأخت�صر نظرا ل�صيق الوقت، لأن �صبع دقائق قليلة 
جدا لكي نعلق على كل خمطط احلكومة، �صيدي الرئي�ض.

رئي�ض  فخامة  لأهنئ  ال�صانحة  هذه  اأ�صتغل  بداية، 
التي  الكبرية  الثقة  على  بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية، 
و�صعت يف �صخ�صه للمرة الرابعة من طرف اأغلبية ال�صعب 
الأمان  ال�صتمرار،  ال�صتقرار،  فيه  يرى  الذي  اجلزائري، 

والزدهار.
ال�صيد الرئي�ض،

من خالل ت�صفح وثيقة خمطط عمل احلكومة املعرو�صة 
الطالع  ذلك  قبل  اأحبذ  كنت  واملناق�صة،  للدرا�صة  علينا 
على ح�صيلة عمل احلكومة ال�صابقة والذي كان من املنتظر 
ال�صنة، لأنني  اأو بداية هذه  ال�صنة املا�صية  نهاية  عر�صها يف 
من  تنفيذه  ميكن  مل  ما  كل  ينقل  احلايل  املخطط  اأن  اأرى 
طرف احلكومة ال�صابقة، �صمن حماور كبرية من برنامج رئي�ض 
اجلمهورية، خا�صة منها اجلانبني القت�صادي والجتماعي، 
كيفية  الإيجابية يف  اجلوانب  بع�ض  احلايل  املخطط  ي�صيف 
هذا  وجت�صيد  تنفيذ  على  لل�صهر  �صارمة  اإجراءات  اتخاذ 

الربنامج ميدانيا وهذه اأمنية اجلميع.
املالحظة الثانية - �صيدي الرئي�ض - من خالل الف�صل 
الثاين من هذا املخطط، فاإن احلكومة اعتمدت يف خمططها 
هذا على الفرتة اخلما�صية القادمة )2015 - 2019( لتج�صيد 
هذا  تق�صيم  يتم  اأن  الأجدر  من  كان  املر�صومة،  الأهداف 
مرحلة  كل  متتد  مراحل،  خم�ض  اإىل  اخلما�صي  املخطط 
ح�صب  الأهداف  ر�صم  خاللها  من  يتم  واحدة،  �صنة  اإىل 
واملتابعة  املراقبة  لأجهزة  ي�صمح  مما  والأولويات،  املتطلبات 
مبتابعة مدى حتقيق الأهداف وكذلك اإعطاء الفر�صة للربملان 
لالطالع على احل�صيلة ال�صنوية للحكومة، مما ي�صمح باإعطاء 
جدية واهتمام اأكرث للربنامج الرئا�صي وجت�صيده ميدانيا، لأن 
التجربة املا�صية - ال�صيد الرئي�ض - يعرفها اجلميع، وامل�صاريع 
املخططات  �صمن  �صنوات  منذ  املعطلة  املختلفة  الإمنائية 
احلكومية ال�صابقة لدليل على ذلك وهي كثرية، وخا�صة يف 
جمال ال�صكن، اأعطي مثال، نحن يف ولية باتنة منذ 2007 
ويف  هذا،  يومنا  اإىل  اإجنازها  يتم  مل  �صكنية  م�صاريع  هناك 
خمتلف املجالت القت�صادية والجتماعية، وعلى م�صتوى 
خمتلف الوليات، ومنذ املخطط اخلما�صي 2005 - 2009، 
ومل تتم امل�صاءلة اأو املحا�صبة على ذلك اأو عن اأ�صباب هذا 

التعطل والإهمال.
عملية  خطط  ر�صم  يجب   - الرئي�ض  ال�صيد   - لذلك 
�صنوية باأهداف معينة، يكون يف امل�صتطاع حتقيقها وم�صاءلة 
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املعنيني ومتابعتهم اأثناء التنفيذ.
دولة  اأركان  توطيد  الأول،  الف�صل  �صمن  جاء  كذلك 
الدميقراطيات  ترقية  الثاين:  العنوان  يف  وبال�صبط  القانون 
اإجراءات  �صت�صع  احلكومة  واأن  والالمركزية،  الت�صاركية 
�صفافة وقنوات دائمة للحوار والت�صاور، حول تنفيذ القرارات 
وامل�صاريع املوجهة لتلبية حاجيات املواطنني، هذا جيد جدا، 
منه  يتحقق  �صابقة ومل  �صماعه من حكومات  اعتدنا  لكننا 
بعيدون  ال�صعب  وممثلو  ذلك  يتحقق  فكيف  اأ�صاأل  �صيء، 
الذين  وهم  امل�صاركة؟  وهذه  الت�صاور  هذا  عن  البعد  متام 
امل�صتوى  على  املواطنني  ان�صغالت  لإي�صال  انتخابهم  مت 
املحلي والوطني، لكن لالأ�صف يتم تغييبهم حمليا ووطنيا، 
وعدم اإ�صراكهم يف اقرتاح برامج التنمية واحل�صور امليداين 
امل�صاريع  وتنفيذ  العمل  وترية  تقدم  مدى  على  لالطالع 

املربجمة.
كما نالحظ اإغفال الن�صغالت املقدمة من طرف النواب 

اخلا�صة بقطاعات التنمية املحلية والوطنية.
يف هذا الإطار، اأ�صاأل هل ميكن فعال فتح احلوار والت�صاور 
احلوار  لأن  العمومية،  الإدارة  واأعوان  ال�صعب  ممثلي  بني 
والت�صاور واإ�صراك اجلميع حول مو�صوع التنمية، يعترب جناحا 
ملخطط احلكومة؛ وجاء �صمن هذا املخطط، حول مو�صوع 
العالقة بني احلكومة والربملان، اأن احلكومة �صتنتهج اأ�صلوب 
الربملان،  غرفتي  مع  اأ�صا�صية  والت�صاور كقاعدة عمل  احلوار 
م�صامني  لتطبيق  والتكتل  ال�صري  الوحيد يف  احلل  اإنه  نعم 
الرئي�ض -  �صيادة  رئي�ض اجلمهورية، ندعو  -  برنامج فخامة 
اإىل تعميم هذا احلوار على امل�صتوى الوطني، وخا�صة على 
امل�صتوى املحلي، الذي نرى فيه الأ�صا�ض يف تنفيذ خمطط 

عمل احلكومة.
اأمام  يف جمال اخلدمة العمومية التي تعترب مراآة الدولة 
مبتغى  حتقيق  عن  بعيدا  احلكومة  عمل  ليزال  املواطنني، 
البريوقراطية  للت�صرقات  نظرا  الرئا�صي،  الربنامج  واأهداف 
العون  هذا  اقتناع  وعدم  املواطنني  اأمام  الدولة  لأعوان 
راحته  على  وال�صهر  املواطن  خدمة  اأجل  من  متواجد  اأنه 

له القانون يف ذلك. وال�صتجابة ملتطلباته ح�صب ما يخورّ
ال�صيد الرئي�ض،

اإن نية احلكومة فعال ت�صعى ح�صب هذا املخطط لتب�صيط 
القطاع  هذا  على  وامل�صوؤولون  العمومية،  اخلدمة  اإجراءات 
والإجراءات  املواطنني،  معاناة  لتخفيف  بجدية  يعملون 

املواطنني  طرف  من  وا�صتح�صانها  الداخلية  لوزارة  الأخرية 
يف  املغرو�صة  البريوقراطية  عقبة  لكن  ذلك،  على  لدليل 
كبار  م�صوؤولون  ومنهم  الدولة  اأعوان  من  كبرية  فئة  اأذهان 
ويف  الكربى  الإدارية  والقطاعات  الوليات  م�صتوى  على 
خمتلف الإدارات العمومية املحلية والوطنية، فكيف ميكن 
التخل�ض من هوؤلء البريوقراطيني الذين ل يرتاحون اإل اإذا 

تعطلت م�صالح املواطن؟
كالر�صوة  ال�صلبية  الت�صرفات  اأنواع  كل  تف�صي  كذلك 
املنظومة  اإن  ال�صلطة،  ا�صتعمال  يف  والتع�صف  واملحاباة 
تغيري  يف  اأراه  فاحلل  مفعلة،  غري  لكنها  موجودة  القانونية 

ذهنيات هوؤلء اأو اإعفائهم واإعطاء الفر�ض للفئات...

الكلمة  بدعيدة؛  بوزيد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد كمال خليلي.

ب�صم اهلل  الرئي�ض؛  لل�صيد  �صكرا  ال�سيد كمال خليلي: 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ض،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،
اأ�صرة الإعالم،

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

ال�صيد الرئي�ض،
ل يختلف اثنان اأن كل جزائري غيور على وطنه ومن اأي 
موقع هو فيه، يحذوه العزم على اأن ي�صاهم يف توفري ال�صروط 
النمو  وتاأمني  البالد  ا�صتقرار  على  احلفاظ  اإىل  الرامية 
امل�صاحلة  �صيا�صة  خالل  من  املواطن،  بان�صغالت  والتكفل 

الوطنية وتوطيد اأ�ص�ض املرجعية الدينية، الوطنية.
ولكن ل يتاأتى هذا - ال�صيد الرئي�ض - اإل بتكافوؤ الفر�ض 
والقت�صاديني، يف  والجتماعيني  ال�صيا�صيني  الفاعلني  بني 
قبول  جدية  يف  والطماأنينة  بالثقة  للم�صاركني  ي�صمح  جو 
بناء  للم�صاركة يف  منها،  ينظرون  زاوية  اأي  من  م�صاهماتهم 

هذا الوطن العزيز، يف اإطار دميقراطية ت�صاركية حقيقية.
والأجدر بنا - ال�صيد الرئي�ض - يف هذه املرحلة اأن نرى 
البريوقراطية ومكافحة  مناذج ولو ب�صيطة يف اجتثاث جذور 
الف�صاد الذي اأ�صبح هاج�صا يوؤرق العاملني ال�صادقني، دون 
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اأن مي�ض اأ�صحابه، وخا�صة على امل�صتويات العليا، فامل�صوؤول 
اأ�صبح  اليوم،  يف  �صفقات  عدة  ينجز  كان  الذي  املدير  اأو 
ينجزها يف �صهر اأو اأكرث، مما اأثر �صلبا على وترية الإجناز، مثل 
�صعبي يقول: »راح ال�صالح يف جرة الطالح«، والأمثلة كثرية 

يف عدة جمالت اأخرى.
ال�صيد الرئي�ض،

الدميقراطية الت�صاركية والالمركزية ل تكفي اأن ن�صع لها 
الت�صيري     حتديث  اأو  الربامج،  اأو  ال�صفافة  الإجراءات  بع�ض 
اأو تعزيز بع�ض و�صائل التدخل اأو تعميم بع�ض التكوين، اإمنا 
يتطلب اأول اإرادة قوية يف اإعطاء املنتخب �صفة حقيقية التي 
ل تنازعه فيها الإدارة ول تفرمله يف ت�صابقه نحو الإ�صالح 

والتنمية والتطوير وجت�صيد ما جاء من اأجله.
هي   - الرئي�ض  ال�صيد   - واحلكومة  الربملان  بني  العالقة 
منفذ  عالقة  هي  الد�صتور،  مواد  وتطبيق  احرتام  عالقة 

ومراقب، هي عالقة حتفيز ودفع نحو تنمية حقيقية جادة.
الإ�صغاء  اأو  تلبية بع�ض اللتما�صات  لي�صت عالقة  هي 
اليومية  الإ�صكالت  ببع�ض  التكفل  اأو  تنفيذ  دون  لالآراء، 

للربملاين.
على  تقع  اليوم  الربملان  اإ�صكالية  اأو  الربملاين  اإ�صكالية 
اأن تكون هذه  اأراد  اإذا  ع،  ع للم�صررّ ع الذي �صررّ كاهل امل�صررّ
وتعزيز  اجلزائرية  للدولة  ال�صيادة  فعال  ومتثل  قوية  املوؤ�ص�صة 

الف�صل بني ال�صلطات والعالقة التي تربط بينهم.
عمل  خمطط  يقر  العمومية،  اخلدمة  ترقية  اإطار  ويف 
فقدت  التي  والإدارة  املواطن  بني  الثقة  با�صتعادة  احلكومة 
الدولة  م�صداقية  وا�صتعادة  موجودة،  اأ�صال  تكن  مل  اأو 
وهيبتها ل يتاأتى اإل بالإ�صراك الفعلي اأو اإ�صراك الفاعلني يف 
املجتمع، وعلى راأ�صهم املنتخبون الذين مل يوؤخذ راأيهم يف 
الكثري من امللتقيات والندوات التي من �صاأنها اأن ت�صاهم يف 
اإعداد م�صاريع القوانني والن�صو�ض لإدارة �صوؤون اجلماعات 

املحلية.
اأما ما ذكر يف تعزيز ترقية اخلدمة العمومية وجت�صيد مبادئ 
التقنيات  حت�صني  حول  يدندن  يبقى  فهو  الرا�صد،  احلكم 
فقط، فهي واإن كانت �صرورية ل ترقى اإىل التح�صني الدائم 

لنوعية اخلدمة العمومية.
نفذ  اإذا  وا�صتقالليتها،  العدالة  اإ�صالح  جمال  يف  اأما 
- فعال - ما ذكر يف هذا املخطط، نقول اإننا انطلقنا يف بناء 

عدالة م�صتقلة ومطمئنة للجميع.

وما ذكر يف الف�صل الرابع حول ت�صيري املن�صاآت الأ�صا�صية 
الأ�صغال  وزارة  على   - �صديد  وباأ�صف   - ن�صجل  و�صونها، 
 03 رقم  الوطني  الطريق  اإليها  و�صل  التي  احلالة  العمومية 
الذي يعد �صريان القت�صاد الوطني، فهو الذي يربط موانئ 
ال�صطر  وخا�صة  م�صعود،  حا�صي  مبنطقة  و�صكيكدة  عنابة 
ونحن  الوادي،  بولية  مرورا  وتڤرت،  ب�صكرة  بني  الرابط 
ال�صابقة.  ال�صنوات  اخلام�صة طيلة  للمرة  نتدخل بخ�صو�صه 
والأدهى والأمر الطريق الوطني رقم 48 الرابط بني الطريق 
الوطني رقم 03 ومدينة الوادي، والطريق الوطني رقم 46اأ 
جالل،  اأولد  ومدينة   03 رقم  الوطني  الطريق  بني  الرابط 
حيث تق�صد 47 ولية ما تنتجه ولية الوادي من خريات 
الطريق  بجانب  متر  املركبات  وتبقى  وحيوانية،  فالحية 
مل�صافات متقطعة تفوق 200 كلم، ويبقى ال�صوؤال مطروحا، 

ينتظر الإجابة.
البيداغوجي مل  فالتح�صني  الوطنية،  الرتبية  ويف جمال 
ياأخذ حقه يف هذا املخطط الذي ركز على اجلانب التقني يف 
تطوير القطاع، وخا�صة التجارب الفا�صلة التي مل ي�صر اإليها.
انتهاج  اإىل  املخطط  اأ�صار  فقد  ال�صكن،  جمال  يف  اأما 
م�صعى نوعي يف جمال الت�صميم والبناء، وتخ�صي�ض م�صاكن 
متكيفة مع حاجيات املناطق والأ�صخا�ض، لكن تبقى مناطق 

اجلنوب تعاين من �صيق امل�صاحة ونوعية الت�صميم.
ويف جمال عالقات العمل اأي�صا، يبقى التوقيت اخلا�ض 
اجلانب  على  بالفائدة  يعود  ملا  �صروريا،  اجلنوب  مبناطق 
وبارك  �صكرا  الطاقوي،  وخا�صة  والقت�صادي  الجتماعي 

اهلل فيكم.

الكلمة  خليلي؛  كمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد الطيب ڤنيرب.

ال�سيد الطيب ڤنيرب: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

وطاقم  �صالل  املالك  عبد  الأول،  الوزير  معايل  ال�صيد 
حكومته املحرتم،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
الذي  املوقر،  املجل�ض  هذا  يف  بتدخلي  اليوم  اأنا  �صعيد 
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»اإن  الرحيم:  الرحمـن  ب�صم اهلل  بعد  تعاىل،  بقوله  فيه  اأبداأ 
ين�صركم اهلل فال غالب لكم« والنت�صار الكبري هو لل�صعب 
اجلزائري الذي عرب بكل حرية ونزاهة مل�صتقبل جزائر الأمن 
اجلمهورية،  رئي�ض  لفخامة  وبقوة  اختياره  يف  وال�صتقرار، 

ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، رئي�صا يوم 17 اأفريل 2014.
واأهنئه على هذا الختيار الأمثل  الفر�صة  اأغتنم  حيث 
واجلزائريات  اجلزائريني  كل  طرف  من  به  حظي  الذي 
احلبيب  للوطن  واملخل�صني  التحرير،  ثورة  ملبادئ  الأوفياء 
اآمنة  واملحبني لالأمن والأمان وال�صتمرارية، يف ظل جزائر 

قوية وم�صتقرة.
كما ي�صعدين كذلك اأن اأهنئ معايل الوزير الأول، ال�صيد 
فيه  وو�صعها  جددها  التي  الثقة  على  �صالل،  املالك  عبد 
فخامة رئي�ض اجلمهورية هو وطاقم حكومته الأخيار، الذين 
مل يختاروا بال�صدفة واإمنا - وبال �صك - لإخال�صهم للوطن 
ال�صيد  لك  ومتمنيا  اجلزائري،  ال�صعب  وتفانيهم يف خدمة 
الوزير الأول وحكومتك التوفيق والنجاح يف اأداء مهامكم 
النبيلة واحلر�ض على جت�صيد هذا املخطط على اأر�ض الواقع، 
اجلزائر  خلدمة  وحبكم  توا�صعكم  من  اأنه  على  متفائل  واأنا 
وحكمة التوا�صل التي متتازون بها، �صوف ت�صلون - ل حمالة، 
اإن �صاء اهلل - اإىل الأهداف املرجوة يف ظل القيادة الرا�صدة 
وبكل  كذلك  يفوتني  ل  كما  اجلمهورية،  رئي�ض  لفخامة 
الثقة  على  اأويحي،  اأحمد  القدير،  ال�صيد  اأهنئ  اأن  اعتزاز 
ديوان  قمة  على  الرئي�ض،  فخامة  فيه  و�صعها  التي  مة  القيرّ
رئا�صة اجلمهورية، واأ�صكره على تفانيه وحر�صه على موا�صلة 
كافة  تعم  الوطن، حتى  فئات  كل  مع  احلكيمة  امل�صاورات 
�صفافة،  الد�صتور  اإثراء  امل�صاركة يف  املجتمع، وتكون  �صرائح 

توافقية، جدية وقوية.
ولية  عن  الأحرار  املنتخبني  من  ب�صفتي  واأنني  كما 
وتقدير  واإجالل  حمبة  حتية  اأحيي  اأن  دون  اأمر  ل  النعامة، 
والأمن  الدرك  رجال  كل  كذلك  واأحيي  املغوار  جلي�صنا 
جزائرنا  حدود  حماية  على  ال�صهر  على  واجلمارك  الوطني 

العميقة.
�صيدي الوزير الأول،

اأجل  من  عملكم،  خمطط  مناق�صة  ب�صدد  اليوم  نحن 
حر�صكم  فيه  نرى  والذي  اجلمهورية،  رئي�ض  برنامج  تنفيذ 
واإرادتكم القوية املتفائلة لنجاح هذا الربنامج الذي ي�صمل 
ملطالب  ا�صتجابة  القطاعات،  جميع  يف  املتوا�صلة  التنمية 

قد  كبرية  جمهودات  اأن  ونرى  اجلزائري،  لل�صعب  �صرعية 
بذلت ونتائجها جد مر�صية ومطمئنة، ظهرت يف املوؤ�صرات 
القت�صادية واملالية ال�صابقة ما بني الفرتة 2010 - 2013، 
ويف هذا املخطط نثمن جل املجهودات والقرتاحات التي 
وردت فيه ومنها على �صبيل املثال التق�صيم الإداري اجلديد 
الذي وعد به فخامة الرئي�ض �صعبه اجلزائري الأبي، حيث 
املدى جلزائر  بعيدة  بروؤيته  ونرحب  م�صداقيته  ن�صك يف  ل 

الغد اإن �صاء اهلل.
ان�صغالت  برفع  ملزمون  ال�صعب  وممثلي  كنواب  نحن 
اأمن وطننا احلبيب، الذي عاهدناه  املواطنني واحلفاظ على 
اأرواحهم  زهقت  الذين  الأبرار  �صهداءنا  لأجله  ونعاهد 
و�صفكت دماوؤهم لت�صقى اأر�ض اجلزائر الطاهرة، حتى ت�صبح 
على ما هي عليه اليوم �صاخمة، جذعها يف املاء وراأ�صها يف 

ال�صماء.
واأدخل مبا�صرة يف الطلب الأول، حيث اإن اأبناء منطقتي 
دوائر  اأكرب  برتقية  ويطالبون  وكرمكم  جودكم  يف  يطمعون 
امل�صرية  ولية  منها  اهلل،  �صاء  اإن  جدد  وليات  اإىل  الولية 
حقها  ه�صم  التي  الأخرية  هذه  ال�صفراء،  عني  وولية 
عني  كانت  حيث   ،1984 �صنة  ال�صابق  الإداري  التق�صيم  يف 
اجليو�صرتاتيجي  ملوقعها  نظرا  بجدارة،  الولية  هي  ال�صفراء 
اأقدم  من  اأنها  اأحد  على  يخفى  ل  حيث  واحلايل،  القدمي 
املقاطعات التي حكمت يف الن�صف الأول من القرن املا�صي 
منطقة ال�صاورة من رڤان اإىل مع�صكر ومن تيارت اإىل احلدود 
املغربية، والدليل على اأن حقها مه�صوم، اأنه كان الرقم 44 
عني الدفلى، 45 عني ال�صفراء، و46 عني تيمو�صنت ول نعرف 

كيف دخلت النون بني العينني؟
اإياها �صكان  التي حملني  وبالأمانة  اأويف بعهدي  وحتى 
هذه املدينة احلدودية املجاهدة، التي �صجلت مرور ب�صمات 
فخامة  املخل�ض،  املجاهد  بينهم  ومن  اجلزائر،  اأبطال  معظم 
رئي�ض اجلمهورية، عرب جبالها ال�صاخمات ال�صاهقات، قلت 
مدينة  �صكان  فاإن  اأمانتي،  واأو�صل  بعهدي  اأويف  وحتى 
عني ال�صفراء يلتم�صون من فخامة رئي�ض اجلمهورية ومنكم 
�صيدي الوزير الأول املحرتم، رد احلق امل�صلوب لهذه املدينة، 
بال�صياحة  ومتتاز  العليا  اله�صاب  يف  تقع  حدودية  كونها 
على  ح�صلت  اأنها  كما  العريق،  والتاريخ  والآثار  والزراعة 
رئي�ض  لفخامة  الرئا�صية  النتخابات  يف  جدا  كبرية  ن�صبة 
اإل لأنه  اجلمهورية، ال�صيد عبد  العزيز بوتفليقة، ل ل�صيء 
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يف  البعيدة  لروؤيته  وتثمينا  لفخامته  وحمبة  وطني  واجب 
ازدهار اجلزائر. 

املمنوح  الوقت  ول�صيق  متعددة  كثرية  الن�صغالت 
اأكتفي بهذا.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد الوزير الأول،

زمالئي، زميالتي،
يف تدخلي الأخري هذا، ا�صمحوا يل اأن اأغتنم هذه الفر�صة 
واأ�صكر كل مواطني ومواطنات ولية النعامة وبلدياتها من 
لبيو�ض، امل�صرية، الق�صدير، ماأوى بن عمار وعني بن خليل، 
، على  النعامة، ع�صلة، تيوت، عني ال�صفراء، مڤران، واجلننيرّ
الثقة الكبرية، ال�صادقة التي منحوين اأياها وهي يف اأعماق 

قلبي و�صرفوين بها.
حملوين  عظيمة  م�صوؤولية  الوقت  نف�ض  يف  واإنها  كما 
هذه  خدمة  يف   - اهلل  �صاء  اإن   - واأظل  اأكون  و�صوف  بها، 
الولية الطيبة واأ�صهر على ان�صغالتها واأدق جميع الأبواب 
و�صرفني  كرمني  الذي  العظيم   ال�صعب  لهذا  اجلميل  لرد 
يف  ون�صرا  تكرميا  وزادين   ،2012 ماي   10 ت�صريعيات  يف 
فازت يف كل  التي  احلرة  بالقوائم   ،2012 نوفبمر  حمليات 
البلديات وبرئا�صة بلديتني و08 مقاعد يف املجل�ض ال�صعبي 

الولئي.
واأعتز كذلك واأفتخر اأنهم اختاروين لهذا املقعد..

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا، ر�صائلك املتعددة الجتاهات قد 
لل�صيد طه  الآن  الكلمة  اأ�صحابها، �صكرا لك؛  اإىل  و�صلت 

ح�صني �صوية.

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  ال�سيد طه ح�سني �سوية: 
اهلل وبه ن�صتعني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد دولة الوزير املحرتم الفا�صل،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء الأفا�صل،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�صنا املوقر،

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف،
ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم واأ�صعد اهلل م�صاءكم.

واأنا اأت�صفح م�صروع خمطط عمل احلكومة لتنفيذ برنامج 
رئي�ض اجلمهورية، فاإنه ل ينتابني اأي �صك يف الإرادة ال�صابقة 
احلكومي  الطاقم  كل  بها  يتمتع  التي  الفولذية  والعزمية 

الكفوؤ، وعلى راأ�صه دولة الوزير الأول بوطنية واإخال�ض.
وال�صلة،  املحبة  عنوان  والدعاء  بالتوفيق  لكم  اأدعو  فاأنا 

ونهج الأحبة والوفاء الذي هو من �صيمنا طبع الكرام.
ولكن ما حز يف نف�صي هي بع�ض الت�صاوؤلت والن�صغالت 
والتي  اليوم  يناق�صها  الب�صيط  املواطن  حتى  اأ�صبح  والتي 

�صاأحاول اأن اأخت�صرها من خالل هذه امل�صاهمة املتوا�صعة.
�صيدي الرئي�ض،

باملخططات  اخلا�صة  التنموية  امل�صاريع  م�صري  هو  ما 
ال�صابقة، اأي 2009 - 2014 التي لزالت مرتاكمة اإىل حد 

ال�صاعة يف معظم  الوليات، ل �صيما الوليات الداخلية.
ففي ولية اأم البواقي لزلنا نتحدث اإىل حد ال�صاعة متى 

يتم ت�صليم كل برنامج اله�صاب الذي هو برنامج 2004؟
فعلى �صبيل املثال ل احل�صر، م�صرح جهوي مبدينة عني 
م�صرح  قلت  اإجنازا،  ولي�ض  ترميمات  اإىل  يحتاج  البي�صاء، 
جهوي يف دائرة عني البي�صاء، اإىل حد ال�صاعة مل يتم ومل 

ن�صتلم هذا امل�صروع الذي هو من برنامج 2004.
حرج،  ول  فحدث   2014-2009 لربنامج  بالن�صبة  اأما 
اإذا كانت كل امل�صاريع منطلقة كما يتغنى بها البع�ض، فاإن 
 ٪ 20 معظم هذه امل�صاريع املنطلقة مل تتعد ن�صبة الإجناز فيها 
املتعلقة  تلك  منها  وخا�صة  جممدة،  تكن  مل  اإن   ٪ 30 اأو 
علم  على  والعمران  ال�صكن  وزير  ال�صيد  ولعل  بال�صكن، 

باحلظرية ال�صكنية لولية اأم البواقي.
املياه  ت�صفية  حمطة  لإجناز  كافية  تكن  مل  �صنوات   09
 ،2006 برنامج  البي�صاء، هذه �صمن  مبدينة عني  امل�صتعملة 
عني  ببلدية  ثانوية  لإجناز  كافية  تكن  مل  �صنوات  و06 

الفكرون.
قائمة  ن�صر  مت  مليلة  عني  مدينة  ففي  ال�صكن،  توزيع  اأما 
تفوق اأكرث من 700 مواطن يف �صهر �صبتمرب 2013، اإىل حد 
ال�صاعة مل ننته من درا�صة الطعون، ومل يتم توزيع ال�صكنات 

يف هذه البلدية والتي يعي�ض مواطنوها الأمرين.
�صنة  البواقي  اأم  ولية  ا�صتفادت  الفالحة،  ميدان  ويف 
2009 من م�صروع جممع جهوي لتخزين وجمع احلبوب، 
نظرا للطابع الفالحي الرعوي لهذه الولية، ولكن اإىل حد 
ال�صاعة مل يتم حتى توطني امل�صروع، اإىل حد ال�صاعة ليوجد 
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�صيء! فكيف يتم تطبيق برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية، يف 
ظل هذه الرتاكمات القدمية لعدة برامج والتي اأر�صدت لها 
رئي�ض  برنامج  تطبيق  عن  امل�صوؤول  من  مهمة؟  مالية  مبالغ 
اجلهاز  اأم  احلكومي  الطاقم  هو  هل  الفعلي؟  اجلمهورية 
التنفيذي املحلي؟ نحن ل ن�صك يف الإرادة ال�صيا�صية لكل 
الطاقم احلكومي، لكن تنفيذ برنامج رئي�ض اجلمهورية هو اأمر 
حملي، ويتطلب جمهود كل اجلهاز التنفيذي وكل املنتخبني 
وكل الطاقات الفعالة ميدانيا، وبالتايل نرى اأنه يجب اإعادة 
م�صوؤولية  هو  هل  ياترى  الربنامج،  هذا  تطبيق  يف  النظر 

احلكومة اأو م�صوؤولية املحليني؟
على  يخفى  ل  كما   - اأخرى  جهة  من  جهة،  من  هذا 
لعاب  ي�صيل  اجلديد  الإداري  التق�صيم  فاإن   - اجلميع 
الكثريين، ولالأمانة، فاإن اأعيان و�صكان مدينة عني البي�صاء 
اجلديد،  الإداري  التق�صيم  م�صروع  �صغف  وبكل  ينتظرون 
لعل وع�صى اأن يكونوا حمظوظني من هذا التق�صيم الإداري 
املدينة،  هذه  بها  تتميز  التي  العالية  ال�صكانية  للكثافة  نظرا 
الطموح  وهذا  اله�صاب،  لربنامج  منتمون  اأنهم  عن  ناهيك 
رمبا يراود الكثريين منهم منذ 1974 و1984 بحكم اأنهم يف 

اأقدم دائرة منذ احلقبة ال�صتعمارية.
الوزير  اأ�صكر  اأن  فبودي  الت�صغيل،  ل�صيا�صة  بالن�صبة  اأما 
هذا  م�صتوى  على  جمهودات  من  به  قام  ما  على  ال�صابق 
ال�صيد   - لكن  البطال،  اجلزائري  ال�صباب  واإنقاذ  القطاع 
الوزير الأول - اأنا اأت�صاءل: هل فكرت حكومتكم يف تطبيق 

املنحة على البطالة؟
مبعنى اأننا نعطي منحة للبطال ولكن عندما جند له وظيفة 
اأي  الأمر كذلك  واإذا مل يكن  فاأر�صله  بها  يلتحق  اأن  لبد 
رف�ض، اأوقف مبا�صرة هاته املنحة، اأو رمبا هو من خالل اجلهاز 

يوؤ�صر فيتح�صل على راتبه وهو ماكث يف املنزل.
لليد  بالن�صبة  خا�صة  حتفيزية،  البطالة  منحة  كانت  اإذا 
العاملة، اأعطيه منحة البطالة ولكن اإذا اأر�صلته يف يوم ما اإىل 

ور�صة املقاول ول يلتحق بها فاأوقفها مبا�صرة.
هل مت التفكري من اأجل خلق الرثوة وخلق �صوق عمل 

يف اجلزائر ويكون ميدانيا؟
اأما بالن�صبة للجانب الأمني، فاإن ولية اأم البواقي تفتقر 

لأعوان الأمن.
اإذا كانت املقايي�ض تبني اأنه لكل 356 مواطنا ل بد لهم 

من �صرطي، فنحن بعيدون كثريا...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد طه ح�صني �صوية؛ ال�صيد 
عبد الكرمي قري�صي تقدم بتدخل مكتوب �صوف يحول اإىل 
ال�صيد الوزير الأول ويرد عليه يف حينه، والآن الكلمة لل�صيد 

غري�صي مهني.

ال�سيد غري�سي مهني: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�ض املجل�ض املوقر،
�صيدي معايل الوزير الأول الفا�صل،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء الأفا�صل،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء املجل�ض املوقر.
نلتقي اليوم ملناق�صة خمطط عمل احلكومة وهو املخطط 
اجلمهورية،  رئي�ض  لل�صيد  النتخابي  الربنامج  من  امل�صتلهم 
لل�صعب  به  تقدم  والذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد  املجاهد 

اجلزائري يوم 17 اأفريل وحظي بتزكية �صعبية كبرية.
�صيدي الرئي�ض،

اإن هذا املخطط املعرو�ض اأمامنا للنقا�ض، قد جاء متكامال 
وجاء لي�صتجيب لتطلعات ال�صعب اجلزائري ورغبته الكبرية 

يف حت�صني ظروفه القت�صادية والجتماعية امل�صروعة.
اأن موا�صلة تنفيذ ميثاق ال�صلم وامل�صاحلة الوطنية،  كما 
من �صاأنه امل�صاهمة اأكرث يف تثبيت الوحدة الوطنية وتر�صيخ 

الن�صجام الوطني.
�صيدي الرئي�ض،

اإن التحديات املحيطة باجلزائر يف �صياق جهوي ودويل، 
اجلبهة  تقوية  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  علينا  تفر�ض 
يف  املحتملة  ال�صعوبات  كل  ملواجهة  الداخلية  الوطنية 

امل�صتقبل.
رئي�ض اجلمهورية،  ال�صيد  مبادرة  نبارك  الإطار،  ويف هذا 
يف عر�ض وثيقة التعديل الد�صتوري للنقا�ض الوطني، خللق 
املزيد من التوافق وامل�صاحلة مع الذات والتاريخ وامل�صتقبل.

ال�صيد الرئي�ض،
اأهدافه  اإن هذا املخطط، بحول اهلل تعاىل، �صوف يحقق 

الوطنية حتت اإ�صراف ال�صيد رئي�ض 
القادمة  اخلما�صية  للفرتة  بالن�صبة  خا�صة  اجلمهورية، 
كل  حجز  على  الدولة  �صتعكف  حيث   ،2019-2015
الرئا�صي  الربنامج  جت�صيد  اأجل  من  والطاقات،  الو�صائل 
التخل�ض  وكذلك   ،٪ 7 قدرها  للنمو  �صنوية  ن�صبة  وحتقيق 
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مبا  الوطني  اقت�صادنا  وتنويع  املحروقات  تبعية  من  تدريجيا 
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  للبالد،  العليا  امل�صلحة  يخدم 

تعاىل وبركاته.

الكلمة  مهني؛  غري�صي  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد عبد الباهي مر�صلي.

ال�سيد عبد الباهي مر�سلي: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ ب�صم 
وعلى  �صيدنا حممد  على  اهلل  و�صلى  الرحيم  الرحمن  اهلل 

اآله.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
�صيدي معايل الوزير الأول املحرتم،
ال�صادة اأع�صاء احلكومة املحرتمون،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،
اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي.
ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بعد اطالعنا على ما جاء يف خمطط عمل احلكومة، من 
درا�صتنا  وبعد  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  برنامج  تنفيذ  اأجل 
ف�صول  على  ي�صتمل  والذي  الرثي  الربنامج  هذا  ف�صول 
مهمة، بدءا بالف�صل الأول الذي يت�صمن توطيد اأركان دولة 
القانون وتعزيز ال�صتقرار وترقية احلوار الوطني، ثم الف�صل 
واملايل،  القت�صادي  املجال  تدعيم  يت�صمن  الذي  الثاين 
املنتجة،  الن�صاطات  تنمية  يت�صمن  الذي  الثالث  والف�صل 
والف�صل الرابع املت�صمن ت�صيري املن�صاآت الأ�صا�صية و�صونها 
التنمية  برنامج  دعم  يف  دورها  تعزيز  بغر�ض  وتو�صيعها، 
الف�صل  وهو  ف�صل  اآخر  حتى  والجتماعية،  القت�صادية 
الثامن الذي يت�صمن �صيا�صة الدفاع الوطني وما اأ�صيف له 

من مالحق.
اأقول �صيدي الرئي�ض، اإن حمتوى هذه الف�صول جيد بل 
ممتاز، هذا واإين اأهيب مبعايل الوزير الأول وال�صادة الوزراء اأن 
لوا كل ما جاء يف هذا الربنامج، حتى ل يبقى الكالم  يفعرّ
حربا على ورق، وكم نتمنى اأن نرى ثمرة هذا العمل، لأنه 
وقع؟  واأي  وقع،  له  كان  الواقع  اأر�ض  على  طبرّق  اإن  بحق 
ونكون بذلك قد قطعنا �صاأوا كبريا والتحقنا مب�صاف الدول 
املتقدمة، وكما قال تعاىل: »وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم 
ور�صوله واملوؤمنون« �صدق اهلل العظيم، وقوله �صلى اهلل عليه 

يتقنه«.  اأن  عمال  اأحدكم  عمل  اإذا  يحب  اهلل  »اإن  و�صلم: 
اأعطف بعد اإذنكم - �صيدي الرئي�ض - لأحتدث عن ولية 
واإقليما  خا�صا  و�صعا  تندوف  لولية  اإن  فاأقول  تندوف، 
الغربي  اجلنوب  وليات  من  وولية  تراب  اإنها  نعم  خا�صا، 
للجزائر، ولكنها - �صيدي الرئي�ض - متتاز عن غريها من باقي 
وليات الوطن مبوقعها اجلغرايف احل�صا�ض والهام جدا، كونها 
ولية لها 04 حدود، مع املغرب وال�صحراء الغربية وموريتانية 
ومايل، تزخر برثوات باطنية مل ت�صتغل بعد، كالغاز والبرتول 
واحلديد والذهب وغري ذلك من الرثوات، فاإىل متى تظل 

ل؟ ا تفعرّ رـّ هذه الرثوات مدفونة حتت الأر�ض ومل
فلم  اأ�صماء كغار جبيالت، حيث منجم احلديد،  جمرد 
هذا الركود؟ وحتى متى ت�صتغل اأح�صن ا�صتغالل والفوائد 
جمة؟ اأدناها امت�صا�ض الكثري من البطالة وت�صغيل وت�صجيع 
اليد العاملة حتى من خارج الولية التي كنا ناأمل اأن تكون 
تندوف  الرئي�ض - ولية  �صيدي  اأف�صل، لكن -  ولية ول 
وق�صاوة  تندوف  �صيء،  كل  من  تعاين  ومازالت  كانت 
الطبيعة تندوف ونق�ض التنمية القت�صادية، تندوف وعدم 
الطبيعية  للتوابع  الت�صدي  وعدم  تندوف  الإطارات،  ترقية 

كاجلفاف.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي  نعم  تندوف،  ولية  يف  ويتاأمل  يئن  ال�صعب  اإن 
لالأ�صف،  تندوف  ولية  يف  جدا  مرتدي  الو�صع  الرئي�ض، 
اأدراك ما احلڤرة والتهمي�ض، واحليلولة  الزدراء، احلڤرة وما 
ممن  هالة  دونهم  لأن  املهمني،  امل�صوؤولني  اإىل  الو�صول  دون 
ملن  لإي�صال،  واحدة  ثغرة  بفتح  ي�صمحون  ل  حولهم،  هم 
يريد اإي�صال، ما يعاين منه املواطن اجلزائري التندويف، وقد 
املنتخبني  املمثلني  حتى  ومنع  احلدود،  احلاجز  هذا  تعدى 

عرب الولية وحتى على م�صتوى اأع�صاء الربملان بغرفتيه.
نعم �صيدي الرئي�ض، ال�صادة الأع�صاء،

لقد طفح الكيل، اإن ال�صعب ي�صت�صرخكم اأن ت�صعفوه، 
فاأ�صعفوه.

�صيدي الرئي�ض،
مابال اأقوام يت�صدقون بحل الربملان؟ اأين حمرة اخلجل؟ 

اأين عقول هوؤلء؟ اأجئنا هنا عبثا؟
من  املوقر  اجلمع  هذا  اأفرزت  نزيهة  انتخابات  جتر  مل  اأو 

الأع�صاء الذين اختارهم ال�صعب مبح�ض اإرادته؟
اأفال من رادع؟ حتى متى يتالعب - �صيدي الرئي�ض - 
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اإليه  اآل  ملا  اأملا  نعت�صر  اإننا بحق  الأبي؟  ال�صعب  باإرادة هذا 
حالنا من هانات وهنات، اأفغري هذا ال�صبيل �صلكوا؟ ما لنا 
ولهم؟ وما ذنبنا وحكومة تقبل واأخرى تدبر، وكلما جاءت 

واحدة لعنت اأختها؟
دعونا نعمل ونتبواأ مكانتنا ب�صكلها الالئق، فنكون فعال 
عني ول�صان املواطن الذي اأوكل لنا هذه املهمة، وليكن لنا 
ال�صوء الأخ�صر مل�صاءلة ومناق�صة  لنا  الكامل ويعطى  احلق 
وهو  األ  بحق،  دورنا  نوؤدي  حتى  كان،  مهما  م�صوؤول  اأي 
اإي�صال �صوت املواطنني اإىل امل�صوؤولني حيثما كنا، ول يقزم 
اأو يحجم دورنا وي�صغر �صاأننا ونبقى يف دوامة تعبث بها الريح.
باإرادة  نف�صه امل�صا�ض  ل له  من هاهنا نحذر كل من ت�صورّ
امرئا عرف  اهلل  الغماد، رحم  برك  فاإن دون ذلك  ال�صعب، 
قدر نف�صه ووقف دونه، وكما قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »من 

كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خريا اأو لي�صمت«.
وال�صالم  والعباد،  البالد  خري  فيه  ملا  املوفق  واهلل  هذا 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: بارك اهلل فيك، �صكرا لل�صيد عبد الباهي 
مر�صلي؛ الكلمة الآن لل�صيد اأحمد عياد.

ال�سيد اأحمد عياد: �صكرا  �صيدي الرئي�ض؛ بعد ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل الوزير الأول املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،

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

اجلزائري  ال�صعب  اأهنئ  اأن  اإ�صمحوا يل  بدء،  بادئ ذي 
مر�صح  لختيار  اأفريل،   17 يوم  العظيم،  انت�صاره  على 
العزيز  عبد  املجاهد،  ال�صيد  وال�صتمرارية،  ال�صتقرار 

بوتفليقة.
كما اأهنئ معايل الوزير الأول وطاقمه احلكومي، واأمتنى 
بخ�صو�ض  اأما  النبيلة.  مهامهم  يف  وال�صداد  التوفيق  لهم 
اآفاق  من  فيه  مبا  اأمامنا،  املعرو�ض  احلكومة  عمل  خمطط 
واعدة، حبذا لو كان مدعما مب�صاريع واأهداف وا�صحة وباأرقام 
اآلية  حمددة واآجال معروفة، لري�صم طريقة تنفيذية وليكون 

ولي�ض  اجلمهورية،  رئي�ض  برنامج  لتطبيق  املعامل،  وا�صحة 
اخت�صارا اأو امتدادا له.

يف  عبارة  ا�صتوقفتني  املخطط،  هذا  ف�صول  اأت�صفح  واأنا 
الوطنية:  هويتنا  مكونات  تثمني  وهي   ،02 رقم  ال�صفحة 
اأن يقال:  العروبة والأمازيغية والإ�صالم، وكان من الأ�صح 
مواد  ترتيب  ح�صب  وهذا  والأمازيغية،  العروبة  الإ�صالم، 

الد�صتور: املادة 02 واملادة 03 و03 مكرر.
ولكي ل يوؤول كالمي، نحن نعتز بالإ�صالم الذي يحثنا 
على العتزاز بالعروبة والأمازيغية. ومن ناحية اأخرى، فاإنني 
اأثمن العديد من النقاط التي جاء بها خمطط عمل احلكومة 

واأذكر منها:
يراعى  اأن  يجب  والذي  اجلديد  الإداري  التق�صيم   -  1
فيه اجلانب الأمني، اإ�صافة اإىل تقريب الإدارة من املواطن، 
يف  دوائر  وا�صتحداث  احلدودية  املناطق  اإعمار  هنا  واأق�صد 
املدن البعيدة من مقرات الولية، واأ�صري اإىل اأن ولية تندوف 
توجد بها دائرة واحدة، مما يثقل كاهل املواطن. كما يجب 
ق�صد  املحلية،  اجلباية  توزيع  مبراجعة  التق�صيم  هذا  يتبع  اأن 

توفري ا�صتقاللية مالية للبلديات امل�صتحدثة.
اإ�صافة  يتطلب،  وال�صتقرار  الأمن  على  الرهان  اإن   -  2

اإىل تعزيز امل�صاحلة الوطنية:
اجلي�ض  اأفراد  به  يقوم  ما  وهذا  احلدود،  حماية  اأول، 

الوطني ال�صعبي املرابطني على اآلف الكيلومرتات.
الإرادة  بتوفر  الداخلية  الجتماعية  اجلبهة  ثانيا، حماية 
�صغل  منا�صب  يوفر  منتج،  اقت�صاد  نحو  للتوجه  ال�صيا�صية 
دائمة، وهذا بالت�صيري املدرو�ض لحتياطي ال�صرف واخلروج 

من التبعية اجلبائية البرتولية.
اخلدمة  حت�صي�ض  يف  النوعية  القفزة  ونثمن  نزكي   -  3
واأ�صكال  �صور  ف�صيئا على جميع  �صيئا  والق�صاء  العمومية، 

البريوقراطية من خالل:
الوطني  ال�صجل  وا�صتحداث  الإدارية  الهياكل  ع�صرنة 
للحالة املدنية، تقلي�ض عدد وثائق احلالة املدنية، والعديد من 
لتعزيزها  تدعو  والتي  املواطن  ا�صتح�صنها  التي  الإجراءات 

وموا�صلة العمل بها.
قطاع  على  احلديثة  التكنولوجيات  اإدخال  بعد   -  4
اإل  عديدة،  بت�صهيالت  يحظى  املواطن  اأ�صبح  العدالة، 
املخطط  هذا  التي جاءت يف  النقاط  بع�ض  على  نوؤكد  اأننا 

والتي من �صاأنها تخفيف معاناة املتقا�صني ونذكر منها:
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- تاأكيد حقوق الدفاع اأثناء خمتلف مراحل الإجراءات 
والتي نرجو اأن تت�صمن مرحلة ال�صبطية الق�صائية.

- اإجناز مقرات جديدة للجهات الق�صائية املن�صاأة قانونا، 
ومنها جمل�ض ق�صاء تندوف.

هذا ولأن اجلانب املحلي هو من �صلب اهتمامات خمطط 
عمل احلكومة وب�صفتي ممثل ولية تندوف، فاإنني اأقف عند 
بع�ض النقاط واملطالب التي اأرجو اأن توؤخذ بعني العتبار، 

بعد اأن و�صع زميلي يده على الداء.
- اجلانب ال�صحي: ت�صجيع ا�صتقرار الأطباء، من خالل 
بناء �صكنات وظيفية جمهزة، مع تعزيز المتيازات للعاملني 

منهم يف اجلنوب الكبري.
اأجانب،  اأخ�صائيني  باأطباء  تندوف  م�صت�صفى  دعم   -

لتغطية العجز على غرار بع�ض وليات الوطن.
نحو  تندوف  من  املر�صى  اإجالء  عمليات  ت�صهيل   -

امل�صت�صفيات اجلامعية بال�صمال.
وهنا ل يفوتني اأن اأ�صكر ال�صيد معايل وزير ال�صحة على 
التجاوب ال�صريع، من خالل اإبرام اتفاقيات بني م�صت�صفيات 
اجلنوب وامل�صت�صفيات اجلامعية، اإل اأنها لزالت غري مفعلة، 

خا�صة يف جانب الإجالء وال�صتقبال.
- التوظيف: يعاين اأبناء الولية، املرت�صحون للم�صابقات 
ويظهر  والإق�صاء،  التهمي�ض  العمومية  الإدارات  بع�ض  يف 
واأخ�ض  اجلهوي،  الطابع،  ذات  املوؤ�ص�صات  يف  جليا  هذا 
بالذكر ل احل�صر: املديرية اجلهوية للميزانية واملديرية اجلهوية 
التعليمات  اإىل احرتام  املنرب  اأدعو من هذا  للخزينة، ولهذا 
والن�صو�ض املنظمة لعمليات التوظيف والت�صغيل لوليات 
توظيف،  هناك  كان  كلما  اأ�صبح  تندوف  يف  اجلنوب،لأننا 
تكون مظاهرات، وهذه الظاهرة غريبة على تندوف ون�صتطيع 

اأن نق�صي عليها بقليل من العدل فقط.
- جمال التنمية الب�صرية: اإميانا منا ب�صرورة منح الفر�صة 
للجميع للم�صاهمة يف تنمية الوطن، فاإننا نرى اأنه اأ�صبح من 
الإطارات  من  الولية،  اأبناء  اإعطاء  امللح  من  بل  الواجب، 
ذوي الكفاءات واملوؤهالت املهنية والعلمية، الفر�صة يف تقلد 
الوظائف العليا يف الدولة، لأننا يف تندوف اأ�صبحت عندنا 
املديرية  ي�صريرّ  الولية،  من  امل�صلحة  رئي�ض  األفناها،  ظاهرة 
بالنيابة �صنة اأو �صنتني، وبالتايل يعني رئي�ض م�صلحة اأخرى 
اأو رئي�ض مكتب من ولية اأخرى، ويف اأغلب الأحيان اأقل 
التنمية  على  ويوؤثر  العزمية  يحبط  احلقيقة  يف  وهذا  كفاءة، 

تاأثريا �صلبيا.
- يف جانب النقل والأ�صغال العمومية: نطالب بتفعيل 
م�صروع الطريق الـرابط بني تندوفـ  �صو املوريتانية، ملا له من 
مركز حدودي  باإن�صاء  وتعزيزه  واجتماعية،  اقت�صادية  فوائد 

لت�صهيل تنقل الأ�صخا�ض والب�صائع وبعث جتارة املقاي�صة.
اإدراج ولية تندوف �صمن خمطط النقل ل�صركة اخلطوط 

اجلوية »طا�صيلي«.
الب�صرية  بالو�صائل  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  تدعيم   -
الكافية، للق�صاء على الطوابري التي ن�صطدم بها اأثناء �صراء 

التذاكر، مع فتح نقطة البيع مبطار الولية.
يف الأخري، ورد يف تقدمي ال�صيد الوزير الأول ملخطط عمل 
املهياأة مبناطق اجلنوب،  الأرا�صي  تق�صيم قطع  اأن  احلكومة، 
من �صمن الو�صائل املنتهجة للق�صاء على اأزمة ال�صكن، وهنا 
لبد اأن اأ�صري اأننا يف ولية تندوف مل تق�صم اأي قطعة اأر�ض 

اإىل حد الآن ولأ�صباب جنهلها، اإن مل نقل اأ�صباب واهية...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد اأحمد عياد؛ الكلمة الآن 
لل�صيدة نوارة �صعدية جعفر.

ال�سيدة نوارة �سعدية جعفر: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل.
تلك  هي  والفاعلة،  ال�صادقة  ال�صيا�صة  اأن  يف  جدال  ل 
واأن  الب�صرية،  املوارد  وترقية  املواطن  خلدمة  تتوجه  التي 
احلكم الرا�صد الذي اأبرز خمطط احلكومة العزم على جت�صيد 
مبادئه، من خالل تدابري واإجراءات، يهدف اإىل حفظ كرامة 
الإن�صان ومتكينه من ممار�صة حقوقه والقيام بواجباته يف نطاق 

امل�صاواة والعدل.
مرهون  ا�صتدامتها،  و�صمان  التنموية  الربامج  جناح  اإن 
تعمل  ما  وهذا  الب�صري،  العن�صر  وتاأهيل  اإعداد  بح�صن 
الرثي  العمل  خمطط  خالل  من  حتقيقه،  على  احلكومة 
الب�صرية،  اأوىل مكانة معتربة للتنمية  املعرو�ض علينا والذي 
يف اإطار موا�صلة امل�صار التنموي الذي �صرع يف اإجنازه فخامة 

رئي�ض اجلمهورية منذ �صنوات.
حتقيق  من  اجلزائر  متكنت  املنتهجة،  ال�صيا�صة  فبف�صل 
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موؤ�صرات تنموية هامة، ذكرمت ـ ال�صيد الوزير الأول ـ البع�ض 
منها خالل تدخالتكم �صبيحة هذا اليوم.

هذه املوؤ�صرات التي انعك�صت اإيجابا على حت�صني  ظروف 
الفقر  وتقلي�ض  البطالة  وتخفي�ض  التعليم  وتعميم  ال�صكن 
اآليات الت�صامن الوطني  وحت�صني اخلدمات ال�صحية وتعزيز 

وترقية املراأة وحماية الأ�صرة.
ذلك  مع  فاإنه  الب�صري،  باملورد  يتعلق  املو�صوع  دام  وما 
املرهون مبدى جناعة  التحدي  الرئي�صي، وهو  التحدي  يبقى 
�صيا�صاتنا الرتبوية، باعتبارها املحدد الرئي�صي ملالمح مواطن 

الغد.
من  اجلزائر  ت�صع  املجال،  هذا  املحققة يف  الإجنازات  اإن 
بني الدول التي �صخرت اإمكانيات �صخمة، لتمكني اأبنائها 
من التح�صيل العلمي والرتبوي، فبعد حتقيق الكمية يبقى 
النوعية،  حتقيق  اإىل  يتطلع  الأول،  الوزير  ال�صيد  املجتمع، 
لتح�صني  �صعيا  حديثة،  بيداغوجية  طرق  بانتهاج  وذلك 
املردود الرتبوي والعمل على تهوية املدر�صة وانفتاحها على 
والجتماعية  القت�صادية  املجالت  خمتلف  يف  حميطاتها 
والثقافية، با�صتحداث هياكل دائمة للفعل الرتبوي، ويف هذا 
الإطار، اأثمن ما جاء يف خمطط احلكومة بخ�صو�ض تن�صيب 
املر�صد  تفعيل  واإعادة  والتكوين،  للرتبية  الوطني  املجل�ض 
�صت�صاعد  الأطر  هذه  مثل  اإن  والتكوين،  للرتبية  الوطني 
ومو�صوعي  علمي  تقييم  على  و�صركائها  الرتبوية  الأ�صرة 
مدر�صة  بناء  على  وي�صاعد  الرتبوي  الفعل  ترقية  يف  ي�صهم 
والتاريخية  الروحية  املجتمع  قيم  تر�صخ  ع�صرية،  جزائرية 

والثقافية وتنفتح على الثقافة العاملية.
اإن�صاء  احلكومة،  خمطط  يف  الواردة  التدابري  بني  ومن 
الوعي  على  تدل  عالمة  هو  العمومية،  للخدمة  مر�صد 
مبفهوم  املخلة  البريوقراطية  املمار�صات  تلحقه  الذي  بال�صرر 
دور املرافق العمومية والإدارات التي ما وجدت اإل لتعميق 
على  وحري�صة  و�صاهرة  راعية  باعتبارها  الدولة،  يف  الثقة 
تقدمها  التي  اخلدمات  من خالل  باملواطنة،  ال�صعور  تنمية 

للمواطنات واملواطنني.
الإرادة  �صك يف  اأدنى  ي�صاورنا  ل  فاإنه  ذلك،  دون  ومن 
التي  التجربة  وبحكم  واجبنا  من  فاإنه  للحكومة،  ال�صادقة 
الإداري  التقاع�ض  حماربة  املجال،  هذا  يف  البالد  عا�صتها 
كل  على  الق�صاء  اأن  اإىل  ننبه  اأن  البريوقراطية،  وتف�صي 
للف�صاد  م�صدرا  تعد  التي  والتجاوزات  التع�صف  اأ�صكال 

وتغذي ال�صعور بالإق�صاء والإجحاف والتهمي�ض، ل ميكن اأن 
يتحقق فقط عن طريق تعزيز هياكل الأمن احل�صري وتطوير 
التكنولوجيات  وتعميم  اإدخال  عرب  الإلكرتونية،  الإدارة 
اجلديدة، ل ميكن الق�صاء على التع�صف والتجاوزات بهذا 
فقط، بل الأمر يحتاج، وقد ل اأبالغ يف ا�صتخدام امل�صطلح، 

يحتاج اإىل هبة وطنية ينخرط فيها املواطن بقناعة.
اإىل هذه  وقد �صبقنا ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام 

الهبة، بالقيام باإجراءات خا�صة بتح�صني الأداء الإداري.
املجتمع  فيها  يوؤدي  اأن  ميكن  الوطنية  الهبة  هذه  اإن 
ي�صجع  اأن خمطط احلكومة  وقويا، خا�صة  بارزا  دورا  املدين 
تقييم  عمليات  ون�صر  اإجناز  اأجل  من  ويدعمها،  اجلمعيات 
مو�صوعية وموثقة خلدمة خمتلف الهيئات املكلفة باخلدمات 

الإدارية والجتماعية.
اإن هذا التوجه هو خطوة عملية اإيجابية، تعطي جلمعيات 
وحتقيق  دورها  ملمار�صة  الفر�صة  احلقيقية  املدين  املجتمع 
الإطالع مبغزى املواطنة ملنت�صبيها وتوفر لهم �صلطة النظر يف 
�صري املرافق والإدارات، ولكنه توجه ينبغي اأن يعزز بتجديد 
خطوات  عرب  الب�صرية،  املوارد  وترقية  تثمني  مناهج  وتقومي 
ب�صيطة وذات مردودية، ومنها اإعالء �صاأن الكفاءة واجلدارة 
اأدوات  وتفعيل  الرداءة  اأ�صكال  كل  على  احلماية  واإ�صقاط 
اجلزاء والعقاب ومن الوا�صح اأن هذه املهمة طويلة النف�ض ...

جعفر؛  �صعدية  نوارة  لل�صيدة  �صكر  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد حممد بن يون�ض.

الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم  يون�ص:  بن  حممد  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
�صيدي معايل الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

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

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

بداية، اأغتنم هذه الفر�صة لأهنئ فخامة رئي�ض اجلمهورية، 
ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، على انتخابه لعهدة رابعة لقيادة 
الأول  الوزير  معايل  واأهنئ  اأف�صل،  م�صتقبل  نحو  البالد 
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رئي�ض  فخامة  فيهم  و�صعها  التي  الثقة  على  الوزراء،  وكافة 
اجلمهورية.

اأود اأن اأعرب لكم عن عميق ت�صكراتي وامتناين ملا  كما 
مل�صناه من خالل عر�صكم لربنامج احلكومة، من رغبة ملحة 
وعزم كبري على امل�صي قدما نحو تعزيز �صري الوطن يف منهج 
التنمية امل�صتدامة والرتقية الجتماعية، اإذ نحن ل ي�صاورنا 
اأننا افتقدنا يف عر�صكم اإىل  �صك على هذا العزم، اإل 
ما يكفي من الأرقام التي �صت�صاعدنا على تقييم مدى جناعة 
خمتلف التوجهات يف الربنامج ومدى جناح مراحل التنفيذ 

والتطبيق.
من الإن�صاف اأن نعرتف اأن املجهودات املبذولة يف اجتاه 
الأهمية،  غاية  اأمر يف  الأداء  وتطوير  الإداري  اجلهاز  تاأهيل 
بالذهنيات  املجهودات  هذه  ت�صطدم  اأن  نخ�صى  اأننا  غري 
واملال  املجهود  فهذا  املوظفني،  من  العديد  لدى  البالية 
تفتح  اأن  نقرتح  لذلك  الرياح،  اأدراج  يذهب  كله  والوقت 
اجلامعات  املتخرجني من  القوافل من  لر�صكلة هذه  اأق�صام 
قبل توظيفهم، عو�ض منحهم منا�صب موؤقتة، ل يجنون منها 
اإل عادات �صيئة، كما هو مالحظ اأثناء تاأدية وظائفهم، يجب 
تعيينهم كمورد ب�صري م�صتعد لتقم�ض الدور الذي تر�صده 
والوظيف  الإدارة  ترقية  جمال  يف  اجلديدة،  الإ�صالحات 
العمومي، يف معر�ض احلديث عن اأزمة ولية غرداية، يجب 
املخططات  خمتلف  تنفيذ  تاأخري  يف  زيادة  اأن  اإىل  التنبيه 
التي تقررها احلكومة والتي جاءت الإ�صارة اإليها يف برنامج 
ت اأكرث من فر�ض تفاديا لالنزلقات املتجددة  العمل، قد يفورّ

يف املنطقة.
اأ�صحاب  جميع  توؤرق  التي  والهواج�ض  املخاوف  اإن 
اأن  علمنا  اإذا  خا�صة  وتتفاقم،  تزداد  الواعية  ال�صمائر 
الوزير  معايل  اأدعو  م�صتمرة،  لزالت  الوندالية  الأحداث 
الأول من هذا املنرب اإىل م�صاعفة الهتمام بالأو�صاع بولية 
غرداية، لأن اعتبار ما حدث يف هذا اجلزء من الوطن �صحابة 
باأن  اإل تعقيدا، علما  �صيف خطاأ ج�صيم، ل يزيد امل�صكل 
النهب واحلرق والتهجري لزال م�صتمرا، والغريب يف ذلك 
اأننا دخلنا مرحلة تدمري البنايات التي كانت قد نهبت من 
اإىل هذه املجموعات  اأن نن�صى الإ�صارة  قبل واأحرقت دون 
التي تتعقب الأ�صخا�ض لتتعدى عليها يف و�صح النهار على 
الطرقات الرئي�صية، ولزالت اإىل اليوم بع�ض الأحياء التي 
تتواجد فيها املرافق العمومية حمرمة على امليزابيني، وخا�صة 

تلك التي تتعلق بوظائفهم و�صوؤونهم ال�صحية واملالية، ومن 
املوؤكد اأن ا�صتمرار هذه الو�صعية �صتت�صبب يف تعطل خطة 
برنامج احلكومة يف ولية غرداية، اإذ ينبغي الإ�صراع لالنتهاء 
واأ�صماء  املوؤامرة  لنا خيوط  التي �صتك�صف  التحقيقات  من 
كل القتلة وكذا الذين ي�صعون م�صتعينني ببع�ض املجرمني 
اإىل طم�ض هوية هاته املنطقة من الوطن، وذلك بنب�ض القبور 

وتهدمي املعامل التاريخية.
قطاع  بتنظيم  اأكرث  الهتمام  يجب  اأخرى،  جهة  ومن 
اأحد  نظرنا  يف  كان  والذي  غرداية،  بولية  والتعليم  الرتبية 
الأ�صباب يف زيادة التوتر بني ال�صاكنني من خالل املوؤ�ص�صات 
الذين خرجوا عن كل �صيطرة  التالميذ  توتر بني  الرتبوية، 
الرتبية  م�صوؤويل  وم�صمع  مراأى  على  ذلك  وكل  ومراقبة، 
القطاع  برنامج الإ�صالح يف  اإن دعم  على م�صتوى الولية، 

الرتبوي يف ولية غرداية يجب اأن مير بعدة تنظيمات:
على  وبناوؤها  املدر�صية،  اخلريطة  يف  النظر  باإعادة    - 1
اأ�ص�ض دميوغرافية حقيقية، ل على اأ�صا�ض ال�صتجابة لالأهواء 

واحل�صابات،
2 - احلر�ض على احرتام وتطبيق قوانني الدولة يف جمال 
التوظيف بقطاع الرتبية وبغريه ومنح الفر�ض للكفاءات ل غري.
الدولة  موؤ�ص�صات  يف  واملتابعة  املراقبة  جهاز  تقوية   - 3

واإداراتها، خا�صة يف اجلامعة واملوؤ�ص�صة الرتبوية..

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد بن يون�ض؛ والكلمة 
الآن لل�صيدة زهية بن عرو�ض.

بعد  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  عرو�ص:  بن  زهية  ال�سيدة 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

املر�صلني؛
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صيدات وال�صادة ممثلو و�صائل الإعالم،

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

�صيدي الرئي�ض،
مع  العهد  جتديد  على  الأبي  �صعبنا  اأهنئ  اأن  بداية  اأود 
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الأمن وال�صتقرار مع الوحدة وال�صيادة الوطنية، من خالل 
ال�صيد  رئي�ض اجلمهورية،  لفخامة  وال�صيد  ال�صائب  اختياره 
عبد العزيز بوتفليقة، واللتزام معه ملوا�صلة امل�صرية، م�صرية 
ال�صيا�صي  الإ�صالح  ور�صات  وا�صتكمال  والتنمية  البناء 
حاليا  املعرو�ض  الد�صتور،  تعديل  مقدمتها  ويف  العميق، 
على طاولة امل�صاورات على م�صتوى ديوان رئا�صة اجلمهورية، 
اأطياف  كل  مع  �صرط  اأو  قيد  دون  واملناق�صة،  لالإثراء 
املجتمع اجلزائري، من خالل ممثليه من اأحزاب وتنظيمات 
ير�صم  توافقي  بد�صتور  �صويا  للخروج  وطنية،  و�صخ�صيات 
وم�صتقبل  م�صتقبلها  وي�صت�صرف  اجلزائرية  الدولة  معامل 

الأجيال القادمة.
دحر  على  وعزمية  اإ�صرارا  اأكرث  اليوم  وجزائر  ل؟  كيف 
التحديات  ورفع  الدنيئة  املوؤمرات  و�صد كل  ال�صعاب  كل 
والرهانات وما اأكرثها، اأمنية كانت، اقت�صادية اأم اجتماعية، 
وتفويت الفر�صة على اأ�صحاب احل�صابات ال�صيقة واملخاطر 
نتيجة  جبهة،  من  اأكرث  وعلى  جانب  كل  من  بنا  املحدقة 
نتيجة  علينا،  املفرو�صة  �صيا�صية  اجليو  وامل�صالح  الأطماع 
حميطنا  على  واإفرازاتها  العاملية  املالية  القت�صادية  الأزمة 

اجلهوي والإقليمي والدويل.
لتثمني  اأتوقف هنا  اأن  ـ  الرئي�ض  ـ �صيدي  وا�صمحوا يل 
امل�صتعلة يف دول  الأزمات  التعامل مع  املقاربة اجلزائرية يف 
الوطني  لقوات جي�صنا  وعرفان  اإجالل  حتية  وتقدمي  اجلوار، 
م�صالح  ولكل  الوطني  التحرير  جي�ض  �صليل  ال�صعبي 
عيون  تنام،  ل  التي  العيون  هاته  الوطني،  الأمن  واأ�صالك 
�صاهرة، عاملة بكل ثبات، بكل روح الت�صحية والحرتافية 
�صما�صرة  وحماربة  الإرهاب  مكافحة  اأجل  من  العالية، 
نريان  اإ�صعال  وحماولة  املوت  وجتار  واملخدرات  الأ�صلحة 
الفتنة وتاأجيج النعرات الدفينة هنا وهناك، لزعزعة ال�صتقرار 
والت�صكيك يف كل ما هو جزائري، لكن هيهات ثم هيهات 

نحن يف اجلزائر حتى منوت واقفني.
�صيدي الرئي�ض،

املنبثق  احلكومة  عمل  خمطط  اأمام  اليوم  اأننا  �صحيح 
للحديث عن جوانب  رئي�ض اجلمهورية،  برنامج  اأ�صا�صا من 
َتُهمُّ التنمية، القت�صاد، لكنها فر�صة اأي�صا للم�صي اأبعد من 
وامل�صاحلة  ال�صلم  ميثاق  تنفيذ  متابعة  ذلك، لدعم موا�صلة 
اأكرث لت�صبح  الوطنية، بل واأدعو من هذا املنرب اإىل تطويرها 
ترت�صخ  ولكي  الأجيال  مدى  على  �صعبنا  ثوابت  من  ثابتا 

نبذ  التغافر،  ال�صلمي،  التعاي�ض  الت�صامح،  قيم  يف جمتمعنا 
بالوحدة  للم�صا�ض  حماولة  كل  واإدانة  والكراهية  العنف 

الوطنية وما اأدراك ما الوحدة الوطنية.
قيم  تعزيز  مع  اجلزائر؟  حتيا  اأن  على  العزم  نعقد  مل  اأو 
الأخوة والت�صامن الوطني التي �صتبقى واإىل الأبد جزًء من 

القيم الإن�صانية.
اأمنيتيـ  �صيدي الرئي�ضـ  ورجائي اأن تتجاوز حكومة عبد 
املالك �صالل ت�صيري الأزمات واإخماد نريان حالة الطوارئ 
والإ�صراع يف اإجناز خمتلف الور�صات �صمن اأهداف التنمية 
قدرة  يف  واحدة  حلظة  اأ�صك  ل  واأنا  امل�صتدامة،  الوطنية 
وم�صوؤولية ونزاهة كل اأع�صاء الطاقم احلكومي، خا�صة واأنه 
الهادئة  القوة  تاريخ بالدنا، بوجود  ميتاز، وهذا لأول مرة يف 
والطاقة احلية وبن�صبة عالية تفوق طاقة الغاز ال�صخري، اأق�صد 
بذلك قوة فحالتنا ال�صيدات الوزيرات الالئي �صريفعن من 

دون اأدنى �صك وعن جدارة هذا التحدي بل واأكرث.
اأمنيتي كذلك اأن نخرج نهائيا من دائرة البناء الفرتا�صي 
اإىل جت�صيد طموحات مواطنينا ومواطناتنا امل�صروعة يف احلياة 
التي  وال�صعادة  بل  والكرامة،  العدالة  تن�صد  التي  الكرمية 
اأبدا  ال�صعادة مل تكن  نادرة،  اأيامنا هذه عملة  اأ�صبحت يف 
مرتبطة باملال ول بالفقر، بل بقوة الإميان وحبنا لالآخر، حينها 
نكون قد �صرعنا ـ اأخواتي اإخواين ـ فعال يف بناء اجلمهورية 
اجلزائرية الثانية التي يعود الف�صل يف و�صع حجرها الأ�صا�صي 
الوطنية،  ال�صيادة  حامي  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  اإىل 
اخلم�صينية  تد�صني  هنا  واأعني  البالد،  يف  الأول  القا�صي 
ومكت�صبات  اإجنازات  اأهم  من  ولعل  لال�صتقالل،  الثانية 
من  توفره  وما  اليوم  اإىل  ال�صتقالل  من  اجلزائرية  الدولة 
حماية ودعم للفئات اله�صة واملحرومة من املجتمع باأ�صكال 
مبا�صرة وغري مبا�صرة، غري اأن �صيا�صة الدعم هذه حتتاج ـ يف 
اأكرث  ت�صويب  واإىل  لآلياتها  ومراجعة  تقييم  اإىل  ـ  اعتقادي 
ليم�ض هذا الدعم فعليا امل�صتحقني احلقيقيني، ون�صع بذلك 

حدا للمتالعبني واملنتفعني بهذه ال�صيا�صة ظلما وعدوانا.
واإىل  هدف  ذات  م�صاندة  �صيا�صات  اإىل  اللجوء  يجب 
اأ�صل للمنتوجات املدعمة من طرف الدولة، واأتوقف هنا ـ 
�صيدي الرئي�ض، ال�صيدات وال�صادة ـ عند مبداأ اأ�صا�صي من 
مبادئ احلكم الرا�صد وحقوق الإن�صان، األ وهي الدميقراطية 
واأعطاها  اجلمهورية  رئي�ض  برنامج  ثمنها  التي  الت�صاركية 
البعد الذي ت�صتحق، لكنني اأ�صدد يف هذا ال�صدد، اأن هذا 
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امل�صعى لن يكون له معنى خارج ال�صباب، املجتمع املدين، 
وت�صجيعهم على النخراط والندماج كليا يف كل م�صتويات 
البناء والتنمية الوطنية، وهي النظرة الرباغماتية التي حتدثتم 

عنها يف عر�صكم هذا ال�صباح ال�صيد الوزير الأول.
من  الب�صرية  املوارد  يف  هو  ال�صتثمار  كل  ال�صتثمار، 
خالل: التكوين، املرافقة ولي�ض من خالل تخ�صي�ض املبالغ 
املالية لل�صباب فح�صب، يف �صكل م�صاعدات ظرفية واآنية، 
كثريا ما تنتهي بالإفال�ض والإحباط وحتى النتحار، اأو لي�ض 
من حقنا، بل من واجبنا بناء جزائر قوية اآمنة م�صتقرة ورائدة 
بني الأمم، و�صبابنا هو تاج اجلزائر وفخرها وهو املعدن ال�صايف 
يف  الوطني  ملنتخبنا  �صعيد  فحظ  لتن�صب،  التي  والرثوة 
مونديال 2014، رم�صان كرمي وكل عام اأنتم وذووكم باألف 

خري، �صكرا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�ض؛ الكلمة 
لل�صيد حممد ال�صعيد �صعداين.

ال�سيد حممد ال�سعيد �سعداين: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ 
اأ�صرف  وال�صالم على  الرحيم وال�صالة  الرحمـن  ب�صم اهلل 

املر�صلني.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل الوزير الأول والطاقم احلكومي،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

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

من طرف  انتخابه  اجلمهورية  رئي�ض  لفخامة  نبارك  اأول، 
ال�صيد  نهنئ  كما  اأفريل،   17 يوم  اجلزائري  ال�صعب  اأغلبية 
رئي�ض  ثقة  منحهم  على  حكومته  وطاقم  الأول  الوزير 

اجلمهورية واأمتنى لهم كل التوفيق.
�صيدي الوزير الأول،

اأعدت  ماذا  احلكومة،  وثيقة  مناق�صة  ب�صدد  ونحن 
املناطق  ل�صكان   2019-2014 برناجمها  يف  حكومتكم 
احلدودية وباخل�صو�ض اجلنوبية منها؟ ونظرا ملا ت�صهده حدودنا 
املرتامية الأطراف والتي جعلت من قواتنا بكل ت�صكيالتها 
يف حالة ا�صتنفار ق�صوى، ول ي�صعني يف هذا املقام �صوى اأن 
نثمن عمل كل املخل�صني، �صواء كانوا ع�صكريني اأو مدنيني، 
ال�صعب  انتخب  ولهذا  بالدنا،  وا�صتقرار  اأمن  للحفاظ على 

اجلزائري وباأغلبية فخامة الرئي�ض يوم 17 اأفريل، واإن تر�صيم 
حقيقي  تكفل  طريق  عن  يكون  احلدودية  املناطق  �صكان 
خالل  من  ال�صكان،  لهوؤلء  احلياة  متطلبات  وبكل  وجاد 
برامج كاملة و�صاملة يف ال�صكن، ال�صحة واملرافق ال�صرورية 
منها وحتى الرتفيهية، ل�صمان بقاء هوؤلء احلرا�ض احلقيقيني 

يف حماية اجلزائر.
ون�صرد هنا على �صبيل املثال ل للح�صر، م�صكلة الت�صادم 
بني �صكان البلديات احلدودية، من ولية الوادي ووليات 
من تب�صة وخن�صلة وهو م�صكل قدمي لكنه جتدد اإىل اأن اأ�صبح 
حجر  مرمى  على  البلديات  وهاته  النار،  باإطالق  الت�صادم 
من ال�صقيقة تون�ض، واجلميع يعلم الو�صع الأمني يف تون�ض، 
امل�صكل  هذا  �صريعا حلل  التدخل  يكون  اأن  منا  ي�صتوجب 
وزير  الدولة،  وزير  جواب  يف  جاء  كما  ـ  �صحيح  القائم، 
الداخلية على �صوؤال �صفوي ـ باأن اأرا�صي العر�ض حلها عن 

طريق العدالة، لكن يجب التحرك.
التكفل  اأمامنا  املقدمة  احلكومة  وثيقة  يف  جاء  كذلك 

بقطاع الفالحة.
جمهودا  بذل  الوادي،  ولية  يف  الفالح  اأن  تعلمون 
جبارا لكي يجعل من اأر�ض �صعبة اإىل اأر�ض منتجة، وهذا 
املرتبة  وجعلها حتتل  اجلبارة،  اخلا�صة وجمهوداته  باإمكانياته 
الأوىل يف منتوج البطاطا وعدة منتوجات فالحية اأخرى، لذا 
نطالب ـ �صيدي الوزير الأول ـ بت�صجيل برامج جديدة يف 
امل�صالك الفالحية والكهرباء الريفية؛ اإن الفالح يف الوادي 
مل ي�صتفد من اأي قر�ض فالحي، وال�صبب اأنه ل يتوفر على 
قرار من اأمالك الدولة اأو ال�صرط الفا�صخ، لأن مديرية اأمالك 
مدير  من  بالنيابة  ون�صف  �صنة  من  اأكرث  منذ  ت�صري  الدولة 
ال�صتثمار  م�صاريع  عرقلة  همه  كل  الذي  العقاري  احلفظ 
عنده يف مديرية احلفظ العقاري، ثم يعرقلها كمدير لأمالك 
الدولة، واحلل يكمن عمليا يف تعيني مدير جريء لأمالك 

الدولة حلل م�صكلة العقار يف الوادي.
�صيدي الوزير املحرتم، 

تعلمون  واأنتم  الإن�صان،  يف  ال�صتثمار  وثيقتكم  يف  جاء 
اأن ال�صتثمار يف الإن�صان يتطلب توفري لهذا الإن�صان ـ على 
قطاع  منها   ،٪ 100 خدمتها  تكون  قطاعات  عدة  ـ  الأقل 
�صئتم  واإذا  والريا�صة  الفالحة  الثقافة،  الرتبية،  ال�صحة، 
عليكم  الإن�صان،  يف  ال�صتثمار  ـ  الأول  الوزير  �صيدي  ـ 
الإن�صان  وجعلها يف خدمة  القطاعات  هذه  باإ�صالح جميع 
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على اأح�صن وجه.
�صيدي  ـ  تنتمي  اجلديد،  الإداري  التق�صيم  وب�صدد 
لكن  ورقلة،  ولية  اإىل  اإداريا  الربمة  بلدية  ـ  الأول  الوزير 
بلديتها  رئي�ض  الوادي،  ولية  من  ينحدرون  �صكانها  جميع 
يف  نطالب  ولذلك  الوادي،  اأهل  من  اأ�صلهم  ومنتخبوها 
الأم  وليتهم  اإىل  باإعادتهم  اجلديد  الإداري  التق�صيم 
من  املواطن  لتقريب  دائما  ت�صعى  الدولة  اأن  ومبا  الأ�صلية، 
الإدارة، فهنا ن�صعى لتقريب املواطنني من اأهاليهم وذويهم، 
ولذا نرجو جعلها يف احل�صبان يف التق�صيم الإداري اجلديد 

حلل هذه املع�صلة.
الوادي  من  امل�صافرون  ـ  الأول  الوزير  �صيدي  ـ  يعاين 
اإىل اجلزائر من تاأخر يف الإجناز للطريق رقم 48 على م�صافة 
رغم  وذلك  الإجناز،  يتم  �صنتني مل  من  ولأكرث  كلم،   110
ال�صيد  اثنني، ورغم تدخل  مقاولني  اإىل  اأحيل  امل�صروع  اأن 
اأن  ومبا  حالها،  على  بقيت  الأمور  لكن  مرات  عدة  الوايل 
بولية  ال�صمال  يربط وليات  �صريان حي،  هو  الطريق  هذا 
الوادي، لذا طلبنا عدة مرات باأن يكون طريقا مزدوجا، حتى 
ت�صهل التجارة واحلركة يف املرور وكذلك تقل�ض من حوادث 

املرور اخلطرية التي اأودت باأرواح العديد من النا�ض.
م�صعود  وحا�صي  الوادي  ولية  بني  الطريق  كذلك 
الآن،  ينجز حلد  الذي مل  ورڤلة  املتبقي من ولية  وال�صطر 
علما اأنكم ـ ال�صيد الوزير الأول ـ قد التزمتم اأمام املجتمع 
املدين لولية الوادي اأثناء زيارتكم باأن يكون احلل مركزيا، 

فنحن يف انتظار هذا احلل.
�صيدي الوزير الأول املحرتم،

امل�صافرون من الوادي من املغرتبني جتاه فرن�صا، يحبذون 
ـ ومطار الوادي هو مطار دويل ويتوفر على كل ال�صروطـ  قلت 
يحبذون برجمة رحلة يف الأ�صبوع من الوادي عرب اجلزائر اإىل 
فرن�صا وكذلك نطالب بتخ�صي�ض طائرات من احلجم الكبري 
اأ�صبحت  التي  التنقل  عملية  ت�صهل  الوادي، حتى  لولية 
�صعبة ب�صبب تدهور الطرقات الرابطة بني الوادي وال�صمال.
ل يفوتني يف هذا املقام اإل اأن اأثمن جمهودات الوزراء، 
ومنهم ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام على جمهوداته يف 
اإ�صالح هذا القطاع، ن�صكركم �صيدي رئي�ض املجل�ض املوقر، 
ونتمنى حلكومة ال�صيد عبد املالك �صالل التوفيق، وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد ال�صعيد �صعداين؛ 
الكلمة الآن لل�صيد حممد اأخاموك.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  اأخاموك:  حممد  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،
ال�صيد معايل الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،
ال�صادة الزمالء،
اأ�صرة الإعالم.

حتية خال�صة تعم اجلميع، واإنه ل�صرف يل اأن اأزفها مع تهاين 
جتديد  على  احلكومي،  والطاقم  الأول  الوزير  لل�صيد  احلارة 
النتخابات  بعد  اجلمهورية،  رئي�ض  طرف  من  فيكم  الثقة 
بالن�صبة  هاما  تاريخيا  منعطفا  تعد  والتي  الأخرية،  الرئا�صية 
مل�صري الوطن، اإن برنامج الرئي�ض وتعهداته يتطلع لها ال�صعب 
الوطنيني  كل  عاتق  على  يقع  وجت�صيدها  الكبرية،  بالثقة 
والزدهار  والرقي  ال�صتمرارية  �صمان  اأجل  من  واخلريين، 

للوطن.
�صيدي،

لبع�ض  نتعر�ض  اأن  املقام  هذا  يف  العادة  جرت  لقد 
ان�صغالت املواطنني يف وليتنا التي حظيت بربنامج تنموي 
اأنه  يبدو  الأخرية  املدة  هذه  واإجنازها يف  حتقيقها  لكن  هام، 
معطل ويعاين من التهاون، فاملواطنون ي�صتكون من م�صاكل 

اجتماعية واقت�صادية كبرية.
فال�صحة و�صعها �صيء للغاية، والبطالة متف�صية اإىل حد 
يف  وهم  باأ�صحابها،  يهتم  اأحد  ول  متوقفة  ال�صياحة  كبري، 

و�صع مل يبق لهم اإل الت�صاوؤل.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيد معايل الوزير،
الإداري  التق�صيم  ب�صاأن  الدولة  فيه  فكرت  ما  نثمن 
اجلديد، باإ�صافة بع�ض الوليات للجنوب واله�صاب، خا�صة 
واأهميتها،  املناطق  هذه  حل�صا�صية  ونظرا  احلدودية،  املناطق 
فاإننا نقرتح ـ وبحكم قربنا من هذه املناطق ـ  ترقية كل من 

عني قزام وتني زواتني اإىل وليتني منتدبتني.
�صيدي الوزير الأول،

هو  والالمبالة  الإهمال  اإن  م�صوؤولية  وبكل  اأقول 
الو�صع ال�صائد حاليا بوليتنا، فاأمتنى اأن تنظروا اإليه باهتمام 
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وم�صوؤولية، وفقكم اهلل واأعانكم و�صكرا.

الكلمة  اأخاموك؛  لل�صيد حممد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد م�صطفى اآماد.

ال�سيد م�سطفى اآماد: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

رئي�ض  برنامج  تنفيذ  اأجل  من  احلكومة  عمل  خمطط 
اجلمهورية.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
معايل الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
اأ�صرة الإعالم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

معايل الوزير الأول،
يف  اجلمهورية  رئي�ض  ثقة  على  نهنئكم  البداية،  يف 
�صخ�صكم على راأ�ض احلكومة اجلزائرية، من اأجل التطبيق 
اجليد لربنامج رئي�ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل الوزير الأول،

تقريب الإدارة من املواطن، لبد من تق�صيم اإداري، يقرب 
الإدارة من املواطن وذلك باإن�صاء ولية حدودية يف كل من 
جانت، برج باجي خمتار وعني قزام، اإذ اأن امل�صافة بني عني 

قزام ومترنا�صت ت�صاوي امل�صافة بني الأغواط والعا�صمة.
اإدراج  مع  جامعة  اإىل  لتمرنا�صت  اجلامعي  املركز  ترقية 
الطب  كلية  اإن�صاء  مع  املناطق  مع  وو�صله  التخ�ص�ض، 
بالولية، من اأجل الرتقاء مب�صت�صفياتنا اإىل جامعة و�صمان 

توفري الطب.
وتخ�صي�ض  بالولية  الطبي  �صبه  التكوين  مركز  فتح 

من�صب �صامن لال�صتقرار �صبه الطبي يف القرى واملدا�صر.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض المة املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،
دعم تربية الإبل، بزيادة توفري اللقاح واخلرجات البيطرية 
اإىل مناطق البدو الرحل و�صمان و�صول الدعم الدويل من 

ال�صعري اإىل املربني، خا�صة يف �صنوات اجلفاف الأخرية.
اإعادة برامج الرحلة اجلوية يف النهار من ولية مترنا�صت، 

مع فتح رحلة اأ�صبوعية للتو�صيل والنقل، والتعامل التجاري 
وا�صتقرار  اجلالية  �صالمة  اأجل  من  ومايل،  النيجر  مع 

التبادلت التجارية.
اإجناز الطريق املزدوج لأ�صغال اجلنوب، بدءا من اأق�صى 
تتوقف  قد  التي  الأ�صغال  تقدم  اإمتام  اأجل  من  اجلنوب، 
الأ�صغال بها، مما يعطل نقل البرتول، نف�ض ال�صيء بالن�صبة 
لل�صكك احلديدية، اأطلب برجمتها داخل وليات اجلنوب 

نظرا لبعد امل�صافة بني البلديات ومقر الولية.
م�صاركة املنتخبني يف التعامل مع دول ال�صاحل، بحكم 

معرفتهم اجلدية للطبيعة ومنط احلياة يف دول اجلوار.
يقومون  الذي  اجلبار  العمل  على  الأمن  اأ�صالك  نحيي 
املناطق  �صباب  م�صاركة  ونطلب  الوطن،  حدود  حلماية  به 

احلدودية للم�صاهمة يف الدفاع عن اجلزائر.
املناطق احلدودية: جانت،  البطالني يف  نن�صى �صبابنا  ل 
عني ڤزام، تينزواتني تيمياوين، الربج، ول نن�صى جاليتنا يف 
احلدود النيجرية واملالية، اإذ اإن القن�صلية هناك مغلقة ملدة ـ 
رمباـ  3 �صنوات، ول اأحد ميكنه اأن ي�صتخرج وثيقة، والظروف 

معروفة، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

و�صكرا  اآماد؛  م�صطفى  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الولية  �صكان  مطالب  يرافع عن  لكي  بذلها  التي  للجهود 
التي ينتمي اإليها، وكذلك على مواقف البالد من م�صاكل 
اجلرية، �صكرا لك، الكلمة الآن لل�صيد عبد القادر �صنيني.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم 
اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد الوزير الأول الفا�صل،

ال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

رجال ال�صحافة،
ال�صالم عليكم.

ال�صيد الوزير الأول،
الذي  اجلديد  احلكومي  املخطط  مناق�صة  ب�صدد  نحن 
الرقي  ذروة  اإىل  العزيز  بوطننا  للو�صول  ورائه  من  ن�صعى 

والزدهار.
نحن ل ن�صك مبا جاء به هذا املخطط ول ن�صك اأي�صا يف 
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تفانيكم، والثقة التي و�صعت فيكم من طرف فخامة رئي�ض 
اجلمهورية، ما هي اإل دليل على الكفاءة التي تتحلون بها 

يف تنفيذه كلية.
اأول، لأنه بني على اأ�ص�ض �صلبة، واأولها ملا اختار ال�صعب 
بجانب  وال�صتقرار  الأمن   2014 اأفريل   17 يوم  اجلزائري 

رئي�ض، كر�ض حياته خلدمة اجلزائر.
ثانيا:  موا�صلة امل�صاحلة الوطنية، بعدما ا�صرتجعت اجلزائر 
مكانتها املرموقة يف الداخل واخلارج وما حققناه من م�صاريع 
كربى، رفعنا بها حتديات الأجيال، يب�صط - لحمالة - لكم 

املجال واملهام.
�صيدي الوزير الأول،

اأزمات �صيا�صية واقت�صادية واحلرب ت�صن  العامل يعي�ض 
اإىل  اللتفات  واجبنا  ومن  اأمننا،  وتهدد  بجانبنا  اأوزارها 

ما مي�ض وطننا.
الوقفة  تن�صى  لن  غرداية  مدينة  جريحة،  غرداية  مدينة 
 2008 في�صان  اأثناء  اجلمورية،  رئي�ض  لفخامة  التاريخية 
واليوم  ملوؤازرتها،  ولية   47 جتندت  حيث  بها،  حل  الذي 
اأ�صبح  الكره واخلوف ي�صودها، فاإىل متى تبقى قوات الأمن 

جمندة؟
العلم  ومهد  التحرير  ثورة  اأبطال   ال�صهداء  مات  هل 
مثال  اهلل  »و�صرب  تعاىل:  اهلل  قول  فيهم  ليحق  والعلماء؟ 
مكان  كل  من  رغدا  رزقها  ياأتيها  مطمئنة  اآمنة  كانت  قرية 

فكفرت باأنعم اهلل فاأذاقها اهلل لبا�ض اجلوع واخلوف«.
�صايرمت  املع�صلة،  واكبتهم  الأول،  الوزير  �صيدي  اأنتم 
الفتنة،  هذه  لفك  و�صعكم  ما يف  بكل  و�صعيتم  الأحداث 
لكن الفتنة ل تزال قائمة، مما يهدد اأمننا، واحلل يبقى حمليا 

وحمليا فقط بني الأ�صقاء.
واملجتمع  الأعيان  وتوؤازروا  ت�صاعدوا  اأن  منكم  نتمنى 
�صمن  الولية  هذه  حتظى  واأن  م�صعى،  للخري  املدين، 

خمططكم التنموي بنظرة خا�صة ل�صتدراك ما �صاع.
�صيدي الوزير الأول،

ال�صترياد  فاتورة  واملايل:  القت�صادي  ال�صعيد  على 
ترهق كاهل الدولة، واجلزائر لي�صت بحاجة اإىل الكماليات 
وال�صلع املغ�صو�صة واملحظورة دوليا، ولذا يجب علينا ترقية 
ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة، هذا القطاع احل�صا�ض الذي 

مل يعرف �صوى التغيري يف امل�صرفني عليه يف مدة ق�صرية .
وفيما يخ�ض الواردات بالعملة ال�صعبة، فاإن اجلزائر تزخر 

مبعادن �صتى، ت�صتطيع بعد ت�صديرها اأو حتويلها اأن جنني ثمارها 
ونتحرر تدريجيا من ريع املحروقات، وهنا يجب الإ�صارة اإىل 
الغاز ال�صخري الذي اأ�صبح حديث ال�صاعة، فال جنعل من 
يف  ن�صارع  واأل  الآثار  جمهولة  بتقنيات  جتارب  حقل  بلدنا 

ا�صتغالل هذه الرثوة، ل�صمان اأمن الأجيال القادمة.
�صيدي الوزير الأول،

العامل  اأ�صبحت  الطرقات  اإن  والطرقات:  النقل 
الأ�صا�صي يف حوادث املرور وح�صد الأرواح.

امل�صتوردة،  ال�صيارات  عدد  يواكب  مل  القطاع  هذا 
والدليل على ذلك الطريق الوطني رقم 01 على حاله يف 
اأن  بالتوازي مع ال�صكة احلديدية  كثري من املناطق، نتمنى 

تعطوه الأولوية.
اخلطوط اجلوية تبقى بالن�صبة ملواطنينا يف اخلارج اأ�صعارها 

عالية وكلنا نرغب يف خدمة جيدة.
ال�صكن: ل ننكر ما اأجنز وما نتمناه هو توفري قطع اأر�صية 
واله�صاب   اجلنوب  يف  خا�صة  امل�صاندة،  مبالغ  يف  والرفع 

العليا.
للجزائر  فاإن  العظمى،  بالدول  بالدنا  قارنا  اإذا  ال�صحة: 

من�صاآت كربى ومتعددة.
ولكن  الأداء،  يف  حت�صنا  ال�صنة  هذه  عرفت  ال�صحة 
ال�صحة ل تزال مري�صة، وال�صبب هو الإهمال على م�صتوى 
لقلة  املعطلة  والأجهزة  اجلواري،  امل�صتوى  وعلى  القاعدة 

م�صالح ال�صيانة.
املفاجئة،  الزيارات  كرثة  ال�صحة  وزير  معايل  من  نرجو 
لكم  ونتمنى  الوزير،  �صيدي  عليكم  وال�صالم  لكم  و�صكرا 

كل اخلري وال�صداد و�صكرا.

�صنيني؛  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد مو�صى متدرتازة.

بعد  الرئي�ض؛  لل�صيد  �صكرا  متدرتازة:  مو�سى  ال�سيد 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم.
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�صالم اهلل عليكم، اأزول فالون.
ال�صيد  لتدخل  وال�صماع  للربنامج  املعمقة  القراءة  بعد 
الوزير الأول، �صيكون لنا موقف مغاير اأحيانا ومكمل اأحيانا 
التنمية  وهو  األ  املرجو،  الهدف  حتقيق  اأجل  من  اأخرى، 

امل�صتدامة لبالدنا.
الالمركزية،  الت�صاركية  للدميقراطية  العتبار  اإعادة  ـ   1
من خالل اإعادة العتبار للجماعات املحلية ودورها الفعال 
و�صيا�صي  مدين  جمتمع  وبناء  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف 

جديد وتقوية ال�صيادة املبا�صرة لل�صعب.
الأخذ  �صرورة  والربملان،  احلكومة  بني  العالقات  ـ   2
بعني العتبار اأفكار واقرتاحات الأغلبية، مع احرتام الأقلية 
اأ�صا�صيا  مبداأ  كونه  املعار�صة،  موقف  اإهمال  دون  واآرائها، 

لتكري�ض نظام دميقراطي متعدد.
وعلى اأع�صاء احلكومة ت�صهيل العمل الربملاين يف معاجلة 
م�صاكل املواطنني واملواطنات والدفع بعجلة التنمية يف كل 

وليات الوطن.
م�صاحلة  هي  نظرنا  يف  احلقيقية  الوطنية  امل�صاحلة  ـ   3
اأ�صلوب  اأنها  رغم  وموؤ�ص�صاته،  تاريخه  مع  اجلزائري  ال�صعب 
بني  ال�صلمي  والتعاي�ض  املدين  ال�صلم  لتحقيق  اإن�صاين 
الرئي�ض،  ال�صيد   – امل�صاحلة  اأين  واجلزائريات،  اجلزائريني 
ال�صيد الوزير الأول – عندما يهم�ض ج�صر كامل من حياة 
العرتاف  عدم  وهو  األ  امل�صتقلة  للجزائر  الأليم  التاريخ 

ب�صحايا الدميقراطية 1963ـ1965؟
اأما يف الإطار القت�صادي والجتماعي، لبد من التوجه 

– يف نظرنا – ح�صب املحاور الكربى التالية:
امل�صتدامة،  التنمية  ـ   1

الإقليمي للتنمية، التقارب  ـ   2
العمومية، اخلدمات  تقوية  ـ   3

واإن�صاء  املوجودة  العمل  منا�صب  على  احلفاظ  ـ   4
منا�صب عمل جديدة.

بالدولة  يدفع  وهذا  لل�صوق،  الجتماعي  القت�صاد  ـ   5
والعدالة  الجتماعي  والتما�صك  واحلماية  التنظيم  اإىل 

والأمن وتاأكيد مبادئ اجتماع الأمة وت�صميم م�صاريعها.
ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد الوزير الأول،
فيما يخ�ض ال�صيا�صة القطاعية: تعترب الإرادة ال�صيا�صية 
الأولويات  عرب  لل�صكان  والعمل  احلياة  �صروط  لتح�صني 

القطاعية التالية:
النفط  عائدات  ن�صتخدم  اأن  ينبغي  الطاقة:  قطاع  تنمية 
املالية  املوؤ�ص�صات  ملواجهة  فعالة  ا�صتقاللية  لكت�صاب 
الأول  -  الوزير  ال�صيد  الرئي�ض،  ال�صيد    - ولهذا  الدولية، 
نطالب  بحتمية التحكم العمومي، الجتماعي الدميقراطي 
ال�صفافية  ت�صمن  التي  الوحيدة  والو�صيلة  الطاقة،  لقطاع 
وال�صتقاللية  هي اخلربة، نوعية املن�صاآت وتقنيات التنقيب، 
ويف هذا ال�صدد نطالب بحوار عمومي، وطني، عاجل حول 
بابا  �صيكون  الأخري  وهذا  اجلزائر،  يف  الطاقوية  ال�صيا�صة 
ال�صرتاتيجية  اخلريات  حول  وطني  اإجماع  لبناء  مفتوحا 

امل�صتقبلية للبالد.
ال�صباب والريا�صة: يجب اأن نبني ال�صيا�صة يف هذا القطاع 
على تقنيات التقرب والهتمام بال�صباب، ويف هذا ال�صدد 
من العاجل تطوير الفكرة املبنية على الريا�صة اجلماهريية، 
والعودة اإىل الريا�صة املدر�صية، مع هدف الو�صول اإىل نظام 

حقيقي وطني للثقافة البدنية والريا�صية.
الذاتي  الكتفاء  لتحقيق  للفالحة:  جديدة  �صيا�صة 
للمواد الغذائية الأ�صا�صية، فاإن اإنتاجنا للقمح واحلليب لهما 
اأولوية ا�صرتاتيجية، اأما على امل�صتوى الدويل، فيجب العمل 

من اأجل تنظيم جديد للفالحة يف اإطار الأمم املتحدة.
بناء حتالف ا�صرتاتيجي مع البلدان املدافعة عن ال�صيادة 

يف جمال التغذية والتنمية الريفية.
وال�صراكة  التنويع  على  مركزة  لل�صناعة،  اأخرى  �صيا�صة 
اإلتزام  التناف�صية،  القطاعات  يف  لالقت�صاد  تدريجي  بتفتح 

�صديد للدولة يف القطاعات ذات العالقة بالقت�صاد.
تعني  ل  عاملي،  طابع  ذات  اقت�صادية  جمموعة  تاأ�صي�ض 

انتهاج �صيا�صات اخلو�ص�صة واإمنا ت�صيري �صيا�صات �صناعية.
نريد احلفاظ على القطاعات ال�صرتاتيجية لقت�صادنا.
نريد كذلك جعل اجلزائر اأقوى يف املناف�صات الدولية.

املجال  هذا  يف  العمومية،  الأموال  ت�صيري  يف  ال�صفافية 
الأمة، ول�صيما مداخيل  املالية حل�صابات  باملراجعة  نطالب 

النفط واحتياطي ال�صرف.
- تطهري املوؤ�ص�صات العمومية.

- قابلية حتويل الدينار بدينار جديد.
- اإ�صالح جبائي على اأ�ص�ض ل مركزية وت�صامنية.

- حماربة الف�صاد.
- تقوية �صالحيات جمل�ض املحا�صبة ول مركزيته.
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- التكفل مبراقبة الأموال العمومية.
�صيدي الرئي�ض،

لن اأن�صى بتاتا باأنني ع�صو يف جمل�ض الأمة، اأمثل اجلزائر 
التي  الولية  واإخواين يف  باأ�صرها، ولكن احرتاما لأخواتي 
فيما يخ�ض  اأتكلم  اأن  وزو، يجب علينا  تيزي  اأمثلها، ولية 
اأعر�ض  وزو،  تيزي  ولية  يف  واإخواين  اأخواتي  ان�صغالت 
 - الأول  الوزير  ال�صيد  الرئي�ض،  ال�صيد   - م�صامعكم  على 
وليتنا  يف  الكربى  الإجنازات  مت�ض  التي  امل�صاكل  بع�ض 

والتي تعرقل تنمية املنطقة، منها:
اأزفون  ميناء  من  لكل  الإدارية  ال�صتقاللية  حتمية   -
وتقزيرت من اإدارة املوانئ لبجاية، وجعل دورهما يف تنمية 

الولية فعال.
من   الرتبة يف كل  اجنراف  ناجمة عن  كارثة  من  احلد  ـ 
درا�صات  يف  وال�صروع  وتقزيرت  احلمام  عني  عزازقة،  مدن 

جيوتقنية عميقة وطويلة املدى.
غرار  على  وزو  تيزي  ولية  يف  جاف  ميناء  اإحداث  ـ 
الوليات الأخرى، والأحداث الأليمة ل�صتاء وثلوج 2010 
باقية يف الأذهان، حيث بقيت قرى كاملة معزولة عن بقية 
الولية ووليات القطر الوطني عدة اأيام، وخا�صة يف بع�ض... 

الكلمة  متدرتازة؛  مو�صى  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد اإبراهيم مزياين.

ال�سيد اإبراهيم مزياين: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي وزمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم، اأزول فالون.
نحن اليوم جنتمع يف جمل�صنا هذا ملناق�صة خمطط عمل 
احلكومة، من اأجل تنفيذ برنامج رئي�ض اجلمهورية، ح�صبما 

مت ذكره يف الوثيقة امل�صلمة اإلينا.
فبتفح�ض هذا املخطط يتبني ـ ال�صيد الوزير الأول ـ اأن 
دقيقة،  عملية  اإجراءات  اأي  دون  نوايا،  جمرد  يت�صمنه  ما 
القريب  املدى  على  امل�صطرة  الأهداف  حتقيق  كيفية  تظهر 
واملتو�صط والبعيد، فهذا املخطط يخلو من الأرقام والتواريخ 

امل�صتقبل  تنفيذه يف  مراقبة مدى  اأ�صا�صها ميكن  التي على 
على اأر�ض الواقع.

فاأنا مت�صائم جدا ـ �صيد الوزير الأول ـ كمعظم اجلزائريني 
وهذا  املخطط  هذا  يف  امل�صطرة  الأهداف  حتقيق  مدى  يف 
ل�صبب رئي�صي وهام، وهو اأن هذا املخطط هو تنفيذ لربنامج 
رئي�ض اجلمهورية الذي هو يف هذا املن�صب منذ �صنة 1999، 
وما مل يتم حتقيقه يف 15 �صنة ي�صعب ـ اإن مل اأقل ي�صتحيل ـ  

حتقيقه يف 5 �صنوات.
هذه مالحظة عامة على هذا املخطط، اأما بتفح�صه، فاأود 

الإ�صارة اإىل بع�ض النقاط:
الوطنية  فامل�صاحلة  الوطنية،  امل�صاحلة  م�صاألة  هي  فاأولها، 
تعودنا  لكن  جدا،  جميلة  عبارة  ـ  الأول  الوزير  �صيدي  ـ 
بالعبارات  ونكتفي  نحتفظ  اأن  بالدنا  يف   - لالأ�صف   -
وال�صعارات والكلمات اجلميلة ويخلو م�صمونها من معناها 

احلقيقي.
يت�صالح  التي  امل�صاحلة  هي  احلقيقية،  الوطنية  امل�صاحلة 
فيها اجلزائري واجلزائرية مع تاريخه وما�صيه وحا�صره، لبناء 

حقيقي مل�صتقبله.
يعرفون  ل  واأبناوؤنا  الوطنية،  امل�صاحلة  عن  نتكلم  فكيف 

اأي �صيء حول تاريخ واأبطال ثورتهم املجيدة؟!
اأبطال  اأحد  لتاريخ  مدار�صنا  برامج  يف  اأثر  اأي  جند  فال 
باخلري،  يذكره  اهلل  اأحمد،  اآيت  ح�صني  ال�صيد  وهو  الثورة، 
جزائر  عن  ال�صتقالل  منذ  دفاعه  هو  الوحيد  ذنبه  لأن 

الدميقراطية واحلريات.
اجلامعات  اأحد  طرف  من  املنظمة  املنتديات  اأحد  ففي 
اجلزائرية، حول موؤمتر باندونغ لالأ�صف مل يتم دعوته، رغم اأنه 
كان رئي�ض البعثة، واأكرث من ذلك مل يتم ذكر حتى ا�صمه 

يف هذه الندوة.
الوزير  ال�صيد  الوطنية  امل�صاحلة  نبني  الت�صرفات  اأبهذه 
الأول؟! وهو نف�ض م�صري الكثري من اأبطالنا، ككرمي بلقا�صم 
وخيذر وم�صيلي وبو�صياف؛ ففي مدار�صنا نعلم اأولدنا من 
هو  من  نعرفهم  ول  وروزلفت،  النا�صر  وعبد  وتيتو  نهرو  هو 
وبو�صياف  اأحمد  واآيت  رم�صان  وعبان  مهيدي  بن  العربي 
وزيغود يو�صف والقائمة طويلة جدا، وبهذا فقد حان الوقت 
التعليم  مادة يف  واإدراج  اأبطالنا،  لبطل من  لإعادة العتبار 

املتو�صط والثانوي لدرا�صة تاريخ ثورتنا احلقيقي.
فال ميكن اأن تكون م�صاحلة حقيقية ـ �صيدي الوزير الأول ـ 
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دون العرتاف ب�صهداء الدميقراطية �صنوات 1963 ـ 1965 
من  وهم  ودميقراطية،  حرة  جزائر  اأجل  من  �صحوا  الذين 

خرية اأبناء هذا الوطن.
فال ميكن اأن تكون هناك م�صاحلة حقيقية، اإذا كنا ل نزال 
ل يطالبون  الذين  املفقودين،  عائالت  ملطالب  حال  جند  مل 
�صوى مبعرفة احلقيقة حول م�صري ذويهم واأهلهم، فال ميكن  
دون  الوطنية،  امل�صاحلة  عن  الكالم   - الوزير  -  �صيدي 
العرتاف بحق اأغلبية هذا ال�صعب، بالعرتاف بلغته ولغة 

اأجداده كلغة ر�صمية.
فال م�صاحلة وطنية دون العرتاف بالأمازيغية، لغة وطنية 
ور�صمية، فامل�صاحلة الوطنية ـ ال�صيد الوزير الأول ـ ل ميكن 

اأن تكون دون م�صارحة ودون معرفة احلقيقة.
وتعزيز  الت�صاركية  الدميقراطية  برتقية  يتعلق  فيما  ثانيا، 
الف�صاد،  ومكافحة  الق�صاء  وا�صتقاللية  الت�صريعية  ال�صلطة 
ال�صيا�صية  الإرادة  انعدام  اأمام  �صعارات  جمرد  تبقى  فهي 

احلقيقية للم�صي يف هذا الجتاه.
وهو  هامة،  مبالحظة  اأكتفي  القت�صادي،  اجلانب  ففي 
وهو   ،٪98 بن�صبة  للمحروقات  اقت�صادنا  تبعية  ا�صتمرارية 
التحديات  اأمام  ل �صيما  بالدنا،  ا�صتقرار  على  �صيء خطري 
الأمنية الكبرية التي يتعر�ض لها جنوبنا الكبري، واأهم دليل 
اأنه  اأتاأ�صف  ولهذا  تقنتورين،  يف  حدث  ما  هو  ذلك  على 
مرتفعة جدا يف  والغاز  البرتول  واأ�صعار  �صنة   17 لأكرث من 
ال�صوق الدولية، لكننا مل ن�صتغل هذه الإيرادات لإخراج 
اقت�صادنا من هذا التبعية ولو بن�صبة 10٪ اأو 20٪، لأن بناء 
بناء  عرب  ـ  الأول  الوزير  ال�صيد  ـ  حتما  مير  البالد  ا�صتقرار 

اقت�صاد متنوع وهو ما ينعدم حاليا.
ـ  الأول  الوزير  �صيدي  ـ  بجاية  ولية  يف  التنمية  عن  اأما 
الكربى  امل�صاريع  اإجناز  يف  خطري  تاأخر  على  لكم  اأوؤكد 
اإيفاد  اإىل  ـ  الوزير الأول  ـ �صيدي  اأدعوكم  املربجمة، ولهذا 
كل الوزراء، كل يف قطاعه، لزيارة الولية للدفع قدما بهذه 

امل�صاريع والتاأكد من هذا التاأخر ومن هو املت�صبب فيه.
بجاية،  ولية  وايل  هو  الأول،  املت�صبب  اإن  فاأقول  اأنا  اأما 
يكون  اأن  بدل  التنمية،  اأمام  حقيقيا  عائقا  اأ�صبح  الذي 

م�صهال لها.
كما اأدعوكمـ  �صيدي الوزير الأولـ  لإعطائنا التو�صيحات 
ع تكرير البرتول بالق�صر، هل هذا امل�صروع  الالزمة حول جممرّ
باق يف بجاية، اأم مت حتويله اإىل ولية اأخرى، كما حدث ذلك 

يف املا�صي؟ وهذا ـ �صيدي الوزير الأول ـ اأمام  الت�صريحات 
املتناق�صة بني ال�صيد الوزير ووايل ولية بجاية.

فاإن  الرئي�ض،  ال�صيد  الأول،  الوزير  ال�صيد  الأخري،  ويف 
يقع  فما  خطرية،  واأمنية  خارجية  حتديات  تعرف  اجلزائر 
واملغرب  مايل  ليبيا،  تون�ض،  ا�صطرابات يف حدودنا يف  من 
يف  ونحن  خطر،  يف  ومواطنينا  ومن�صاآتنا  بالدنا  اأمن  يجعل 
جبهة القوى ال�صرتاكية، موؤمنون اإميانا �صارخا، اأنه ملواجهة 
هذه التحديات، يجب تقوية اجلبهة الداخلية وبناء متا�صك 
وطني حقيقي بني كل اجلزائريات واجلزائريني، وهذا لن يتم 
تعني  التي  الق�صايا  اأمهات  وطني حول  اإجماع  باإعادة  اإل 
جميع اجلزائريات واجلزائريني، وهذا ميكن اأن يتحقق �صرط 
اأن يفهم كل الفاعلني ال�صيا�صيني والأحزاب وال�صخ�صيات 
واجلمعيات والنظام ب�صرورة هذا الإجماع وب�صرورة امل�صي 

قدما يف هذا الجتاه، �صكرا ثنمرث.

الكلمة  مزياين؛  اإبراهيم  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد ب�صري �صبلي، بل لل�صيد كمال بلخري.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  لل�صيد  �صكرا  بلخري:  كمال  ال�سيد 
الرحمن الرحيم وبه ن�صتعني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد الوزير الأول املحرتم،

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

ال�صيدات وال�صادة ممثلوا اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الذين  الأبرار  �صهدائنا  على  اأترحم  بدء،  ذي  بادئ 
بف�صلهم وبف�صل ت�صحياتهم، لغري، جنتمع حتت هذه القبة 
املوقرة من الربملان، لنناق�ض خمططا حكوميا جزائريا، بطاقم 
فالهدف  وروؤانا  اختالفاتنا  كانت  فمهما  جزائري،  حكومي 
دوما  والنهو�ض  لوطننا  العليا  امل�صلحة  خدمة  هو  واحد،  

مب�صتوى معي�صة مواطنينا.
يف البداية، اأرحب بالطاقم احلكومي وعلى راأ�صهم ال�صيد 
ملخطط  املف�صل  العر�ض  هذا  على  ون�صكره  الأول،  الوزير 

عمل حكومته.
تدخلي هذا هو اإثراء ب�صيط لبع�ض القطاعات التي حتتاج 

لإثراء دائم.
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�صديقك من �صدقك،
هو  لالإثراء  دوما  يحتاج  اأنه  اأرى  الذي  الأول  القطاع 
الربامج وحمتويات  اأخو�ض يف  الرتبية والتعليم، ولن  قطاع 
الكتب اأو الإ�صالحات املتعددة التي ما فتئت تطبق عليه 
للنهو�ض به ول اأخو�ض يف ال�صطرابات التي ما فتئ يعرفها، 
فقد كفى زمالئي من الغرفتني واأوفوا؛ لقد عرفت املدر�صة 
اجلزائرية، وخا�صة يف الآونة الأخرية، العنف داخل املدر�صة 
والتي من املفرو�ض اأن تكون للتلميذ واملعلم والأ�صتاذ دار 

الأمن والأمان.
�صيدي الرئي�ض،

حتدث  جرائم  عن  الوطنية  ال�صحف  تطالعنا  يوم  كل 
داخل املدار�ض، من اعتداءات تقع على الأطفال، اإىل بيع 
اإىل �صحايا  انق�صمت  فاملدر�صة  ا�صتهالكها؛  اإىل  املخدرات، 
اإىل  الوزارة  تو�صلت  واإن  حتى  الطرق،  ب�صتى  ومعتدين 
يعم  مل  اإذا  يكفي،  لن  هذا  فاإن  �صائبة،  ت�صوبه  ل  اإ�صالح 
الأمن والأمان داخل مدار�صنا، وقد دقت عدة جهات اأمنية 
اإنذارات عن تف�صي هذه الظاهرة يف مدار�صنا، فاآفات ال�صارع 
دخلت املدر�صة، فكيف نطلب من مدر�صة دخلها العنف اأن 

تخرج لنا جيال �صويا؟
الذهاب  عن  يعزفون  التالميذ  بع�ض  اأن  علمنا  لقد 
كانوا  اأو  لالعتداءات  عر�صة  يكونوا  اأن  خوفا  ملدار�صهم، 

عر�صة لذلك.
وقبل التفكري يف اإ�صالح الكتب واملقرر واحلجم ال�صاعي 
اإىل غري ذلك، يجب التفكري يف تاأمني حميط املدر�صة اجلزائرية 

واإبعادها عن احل�صابات ال�صيا�صية والعنف املدر�صي.
اجلزائرية  املدر�صة  هيبة  ا�صرتجاع  على  العمل  فوجب 
ج منها العلماء والعباقرة ل قاتلة العباقرة والعبقرية. التي تخررّ
القطاع الثاين الذي كتبت عنه ال�صحف موؤخرا واأ�صال 
ا�صرتجاع  يف  والتفكري  الطاقة،  قطاع  هو  احلرب  من  الكثري 
ال�صحافة  عنها  تتحدث  التي  والأخطار  ال�صخري  الغاز 
والتي ـ ح�صبها  ـ قد تنجم عن ا�صتخراجه، ول�صت بخبري 
اأن بالدنا تزخر باحتياطي  اأراه  يف هذا امليدان، لكن الذي 
هام من منابع الطاقة امل�صتدامة والنظيفة خارج املحروقات التي 
ل�ص�صاعة  بالنظر  الأيام،  من  يوم  �صت�صاف يف   - - ل حمالة 

م�صاحة اجلزائر.
ملاذا نهتم اأكرث بالطاقات الدائمة واملتجددة واإيالئها عناية 
وطال  ولت  قد  التجربة  مرحلة  لأن  بتعميمها؟  وهذا  اأكرث 

تعميمها على طاقة اأو�صع، خا�صة طاقة ال�صم�ض والرياح وبداأ 
التفكري يف ت�صديرها لنكتفي منها داخليا اأول، لأن م�صكل 
م�صكلها  اأول  لنحل  قائما،  ليزال  داخليا  بالطاقة  التزود 
املتكررة  النقطاعات  باب  لن�صد  مواطنينا  ونزود  داخليا 
خا�صة  املناطق،  من  العديد  تعرفها  مافتئت  التي  للكهرباء 

ال�صحراوية منها ويف عز ال�صيف.
يرث  اأن  اإىل  تفنى  ل  التي  الرثوة  هي  الفالحة،  قطاع 
اهلل الأر�ض وما عليها، يجب العرتاف اأول اأن احلكومات 
املتعاقبة اأولت اهتماما بقطاع الفالحة، غري اأن هذا الهتمام 
والأرمادة القانونية املخ�ص�صة للقطاع، مل تكن للنهو�ض به 
على اأح�صن وجه، خا�صة فيما يخ�ض ا�صت�صالح الأرا�صي 

الزراعية يف جنوبنا الكبري.
ما الهدف من النهو�ض بالزراعة، اإن مل يكن من اأجل 
هذه  من  ذاتيا  اكتفينا  فاإن  والغذائي؟  الذاتي  الكتفاء 
املحا�صيل الزراعية، فاإن فاتورة ال�صترياد تتقل�ض، وبالتايل 
ق�صد  املحروقات،  اأموال  ومنها  الدولة  خزينة  اإنهاك  عدم 
وم�صاكل  الفالحني  م�صاكل  فحل  الداخلي،  ال�صتهالك 
ا�صت�صالح الأرا�صي واحلد من الت�صحر وال�صتغالل الأمثل 
ال�صم�صية  الطاقة  خا�صة  الزراعة،  يف  املتجددة  للطاقات 
ل�صت�صالح الأرا�صي ال�صحراوية وطاقة الرياح ل�صت�صالح 
يجب  كما  بالقطاع،  النهو�ض  �صاأنه  من  اجلبلية  الأرا�صي 
كذلك التقلي�ض من م�صاحات الأرا�صي امل�صرتيحة وتكوين 
يف  احلديثة  التكنولوجيات  معرفة  من  ومتكينهم  فالحني 
اإليهم  باأن يوفد  جمال الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صي، وهذا 
اأو من خمت�صني يف  اإما من طلبة املعاهد الزراعية  مكونون، 

القطاع ويكون التكوين على الطبيعة.
احلد من حالة تبور الأرا�صي للتو�صع على ح�صابها، لذا 
ل يجب التفكري يف حلول مل�صاكل الفالحة والفالحني يف 
اجلزائر، لأن احللول وجدت، غري اأن م�صاكلنا كلها تنح�صر 

يف تطبيق احللول لهذه امل�صاكل.
اإن كل قطاع مهما كان يحتاج للمتابعة والعناية والر�صكلة 
وال�صيانة، هذه هي م�صاكلنا احلقيقية، واأكرب ا�صتثمار هو يف 
العن�صر الب�صري والذي من دونه ل ن�صتطيع النهو�ض باأي 
قطاع ول نحقق الكتفاء يف اأي قطاع، اإن مل نوله الهتمام 

الكايف.
�صيدي الرئي�ض،

اأ�صاء  ملن  نقول  اأن  مببداإ  نعمل  اأن  كذلك  علينا  واجب 
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اأ�صاأت وملن اأح�صن اأح�صنت.
ونحن نثمن الإجراءات الأخرية التي قام بها ال�صيد وزير 

املجاهدين، والتي ت�صب يف م�صلحة الأ�صرة الثورية.
اأطلعنا عل تقرير عن حت�صن الإنتاج الفالحي يف الآونة 
القطاع،  هذا  يف  الأخرية  اجلهود  نثمن  ونحن  الأخرية، 
وحبذا لو ميدنا وزير القطاع بالأرقام التي تو�صح هذه الزيادة 

وهو م�صكور.
وال�صالم  اجلزائر،  خلدمة  جميعا  اهلل  وفقنا  الأخري،  ويف 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد كمال بلخري؛ الكلمة الآن 
لل�صيد جمال �صعيد.

وال�صالم على  وال�صالة  ب�صم اهلل  ال�سيد جمال �سعيد: 
ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل الوزير الأول املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

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

بعد اطالعي وتفح�صي ملحتوى خمطط عمل احلكومة، 
حول تنفيذ برنامج رئي�ض اجلمهورية، اأثمن ما جاء فيه من 
نقاط اإيجابية، ا�صتجابة لتطلعات ال�صعب، على �صوء الوعود 
رئي�ض  لفخامة  النتخابية  احلملة  اإطار  يف  تقدميها  مت  التي 

اجلمهورية.
جاء  ما  احل�صر،  �صبيل  على  ل  الذكر  �صبيل  فعلى 
بخ�صو�ض اخلدمة الوطنية التي ُقل�صت اإىل �صنة وحتت�صب يف 
التقاعد، حيث يعترب هذا مك�صبا لل�صباب، كذلك الربامج 

ال�صكنية مبختلف ال�صيغ.
�صيدي الرئي�ض،

املجتمع  يف  تف�صت  طبيعية  غري  لظاهرة  احلرية  تنتابني 
اجلزائري، األ وهي ظاهرة ال�صكن الفو�صوي اله�ض، الذي 
منه  نعاين  ومازلنا  ال�صوداء،  الع�صرية  يف  بالدنا  منه  عانت 
الع�صرات  يوميا  نرى  اأ�صبحنا  حيث  هذا،  يومنا  غاية  اإىل 
من ال�صكنات الفو�صوية اله�صة تنمو كالفطريات، ما يجب 
على الدولة الوقوف وبحزم يف وجه هذه الظاهرة التي تعود 

�صلبا على املواطن والبيئة والقت�صاد الوطني، حيث اأقرتح 
اأرا�صي �صاحلة للبناء لوقف زحف هذا  هنا تخ�صي�ض قطع 

الطوفان.
غطاء  حتت  اإيواء،  �صهادة  على  مواطن  اأي  ح�صول  اإن 
ت�صريح �صريف من طرف اأي مواطن قاطن مبنطقة ما، والتي 
ي�صكل  اأ�صبح  اإقامة،  �صهادة  على  احل�صول  ميكنه  مبوجبها 
ال�صكنات  من  وال�صتفادة  التوزيع  عملية  يف  هاج�صا 
لهذه  املانح  املواطن  اأن  ذلك  من  والأغرب  الجتماعية، 

ال�صهادة هو اأ�صال م�صجل يف قائمة طالبي ال�صكنات.
�صيدي الرئي�ض،

يفوق  طوله  �صاحلي  �صريط  على  م�صتغامن  ولية  حتوز 
)ZET(، رغم  �صياحي  تو�صع  منطقة   15 وحوايل  120كلم، 
فنادق  من  �صياحية،  من�صاآت  اإىل  تفتقر  الولية  فاإن  هذا 
ال�صياح  من  الهائل  العدد  ل�صتقبال  �صياحية،  ومركبات 
 08 الأحيان  بع�ض  يف  جتاوز  الذي  ال�صطياف  مو�صم  يف 
ال�صتثمار  عن  امل�صتثمرين  عزوف  واإن  م�صطاف؛  ماليني 
يف هذا املجال راجع اإىل العراقيل البريوقراطية، مما ينعك�ض 
�صلبا على القت�صاد الوطني، وعليه ي�صتوجب علينا تب�صيط 

الإجراءات القانونية لال�صتثمار لت�صبح حافزا للم�صتثمر.
�صيدي الرئي�ض،

اإن املبداأ الذي جاء من اأجله خمطط عمل احلكومة يف 
اأنه  اإل  املواطن،  معي�صة  ظروف  حت�صني  هو  الأوىل،  فكرته 
اأ�صبحت بع�ض البلديات يف قطر الوطن ـ مل نقل الكل ـ 
يعي�ض �صكانها يف جحيم، جراء ال�صموم التي تفرزها املفارغ 
العمومية الع�صوائية، حيث اأثبتت بع�ض التقارير الطبية، اأن 
الكثري من الأمرا�ض املزمنة، خا�صة منها التنف�صية، اأ�صبحت 
تهدد املجتمع من جراء تفاقم هذه املفارغ، مما يوؤثر �صلبا على 
مبعاجلة  التكفل  يف  الدولة  خزينة  واإنهاك  العمومية  ال�صحة 
هذه الأمرا�ض، ومن هنا يجب على احلكومة اتخاذ التدابري 
مراكز  باإن�صاء  الظاهرة،  هذه  على  للق�صاء  م�صتقبال  الالئقة 

تقنية للردم و�صكرا.

الكلمة  �صعيد؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.

ال�سيد حممد الطيب الع�سكري: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
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ال�صيد الفا�صل، رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد الفا�صل، معايل الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل،
معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صيدات وال�صادة ممثلو و�صائل الإعالم،

اأيها اجلمع الكرمي،
طابت جل�صتكم وال�صالم عليكم.

للحكومة  اخلما�صي  العمل  مبخطط  نرحب  البداية،  يف 
الذي يهدف اإىل تنفيذ برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية.

جميع  على  الإ�صالحات  يف  ال�صتمرار  نتمنى  كما 
امل�صتويات، لدفع البالد اإىل التنمية ال�صاملة والتقدم.

احلكومة،  عمل  خمطط  خالل  من  بارتياح،  ون�صجل 
املجالت،  جميع  يف  الذاتي  الكتفاء  لتحقيق  الإرادة 

باعتبارها جزءا يتجزاأ من ال�صيادة الوطنية.
وكما تابعنا، من خالل احلملة النتخابية لرئا�صيات 17 
اأفريل 2014، فاإن التعهدات امل�صطرة يف الربنامج الرئا�صي 
عن  التنفيذ،  حيز  الآن  يدخل  اجلمهورية،  رئي�ض  لفخامة 
اليوم، ونتمنى  اأمامنا  طريق خمطط عمل احلكومة املطروح 
فقط ال�صهر والرعاية من طرف اجلهاز التنفيذي على جت�صيد 
برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية على اأر�ض الواقع ويف الآجال 

املحددة لها.
اأريد اأن اأتطرق اإىل بع�ض النقاط، اأراها مهمة جدا ومتثل 

حتديات للحكومة يف بع�ض القطاعات.
اأن  من  بالرغم  القت�صاد،  ميدان  يف  الأول،  التحدي 
اجلزائر �صنفت من بني الدول الإفريقية القليلة التي حققت 
جزءا كبريا من اأهداف الألفية للتنمية، وهذا قبل الآجال 
اأي قبل 2015، فاإن القت�صاد ليزال نقطة �صعف لبالدنا، 
ويبقى  الطبيعية،  املوارد  ا�صتغالل  على  اأ�صا�صا  يعتمد  لأنه 
غري متنوع، حيث النمو القت�صادي غري كاف لتوليد فر�ض 
الت�صغيل، وبالتايل النمو القت�صادي و�صيا�صة الت�صغيل بقيا 
الوطني، وخا�صة  ال�صيئة لالإنتاج  النتائج  حمدودين ب�صبب 
جهود  بذل  ينبغي  ولذا  امل�صافة،  القيمة  خلق  حيث  من 
املواد  الإنتاجي وخلق �صناعات جتهيز  اجلهاز  لتنويع  كبرية 

اخلام.
الكبرية  للكميات  نظرا  موؤهالت حقيقية،  لديها  اجلزائر 
من املواد اخلام والإمكانيات ال�صناعية وخلق القيمة امل�صافة 

من هذه املوارد الطبيعة.
ينبغي ت�صريع وترية تنويع ال�صادرات وزيادة ال�صتثمار، 

من خالل خلق املناخ املالئم للن�صاط القت�صادي.
على  قائم  اقت�صاد  نحو  تتوجه  اأن  اجلزائر  على  ينبغي 
وخلق  عالية  منو  باإمكانيات  تتمتع  التي  القطاعات  معاجلة 

فر�ض الت�صغيل.
التحدي الثاين، جت�صيد الإدارة الإلكرتونية اأو احلكومة 
الأمم  منظمة  اأعدته  الذي   2018 تقرير  يف  الإلكرتونية: 
املتحدة، حول الرتتيب العاملي والإفريقي للدول من حيث 
الت�صيري  يف  والت�صال  لالإعالم  احلديثة  التقنيات  اإدخال 
ال�صديد  ولالأ�صف  جند  الإلكرتونية؛  الإدارة  وا�صتعمال 
اجلزائر يف املرتبة الثانية ع�صرة اإفريقيا ويف املرتبة 132 عامليا، 
بعد تون�ض التي ح�صلت على املرتبة الرابعة اإفريقيا واملرتبة 
103 عامليا، م�صر املرتبة اخلام�صة اإفريقيا واملرتبة 107 عامليا، 

وجتيء ال�صنغال يف املرتبة الأوىل اإفريقيا.
التحدي هو اأن نح�صن مرتبة اجلزائر يف اإفريقيا وعامليا ولنا 
من املوؤهالت الب�صرية والتقنية واملالية لنحتل املراتب الأوىل 

يف اإفريقيا.
اجلزائر  مل�صروع  جرى  ماذا  هو:  املطروح  ال�صوؤال 
برنامج  جت�صيد  اإىل  يهدف  كان  الذي  2013؟  الإلكرتونية 
وطني ل�صتعمال التكنولوجيات احلديثة لالإعالم والت�صال، 
وذلك خلدمة املوطن، لع�صرنة الإدارة ولتقريب الإدارة من 
لفائدة  الإلكرتوين  اخلط  على  خدمات  وو�صع  املواطن 
املواطن، وهذا يعترب جد اإيجابي لاللتحاق بالدول املتقدمة 

يف هذا املجال.
وتنفيذ  و�صع  ال�صحة:  ميدان  يف  الثالث،  التحدي 
تعترب  ال�صرطان،  مبر�صى  جديا  والتكفل  ال�صرطان  خمطط 
امل�صتوى  فعلى  فعلية،  اأولوية  احلقيقة  ال�صرطان يف  مكافحة 
العاملي معروف اأنه من دون اإرادة �صيا�صية قوية ل ميكن اأن 
يكون خمطط ال�صرطان فعال، واحلمد هلل، الإرادة ال�صيا�صية 
ملكافحة  وطني  وتطبيق خمطط  و�صع  ينبغي  اإذن  موجودة، 
املعاناة  وتخفيف  الوفيات  عدد  لتقلي�ض  وهذا  ال�صرطان، 
امل�صاريع  وت�صغيل  اإجناز  يف  والإ�صراع  املر�ض،  بهذا  املرتبطة 

احلالية والالحقة يف هذا املجال.
التحدي الرابع، يف ميدان الرتبية الوطنية: تعترب اجلزائر 
التعليم  هدف  حققت  التي  القليلة  الإفريقية  الدول  من 
للكل، مع العلم اأن يف اجلزائر املدر�صة اإجبارية اإىل حد �صن 
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الرتبية  لقطاع  الكبري  التحدي  اأن  اأرى  ع�صرة،  ال�صاد�صة 
الوطنية يف الدول كلها، هو الوقاية من مغادرة املدر�صة دون 

موؤهالت.
م�صتمرا  مدر�صيا  ف�صال  نالحظ  ال�صديد،  الأ�صف  ومع 

وبن�صبة اأعلى يف فئة التالميذ املحرومني اجتماعيا.
الإعانات  و�صبكة  املهمات  يف  النظر  نعيد  اأن  ينبغي 

املتخ�ص�صة للتالميذ الذين يواجهون �صعوبات.
ومن جهة اأخرى، ينبغي تنفيذ �صيا�صات عمومية طموحة 
وا�صتثنائية للتالميذ ذوي الإعاقة يف التعلم، مثل ال�صعوبات 
القت�صادية والجتماعية، ال�صطرابات اللغوية، ال�صطرابات 
يف  الطبية  ال�صطرابات  اأو  ال�صلوكية  ال�صطرابات  املعرفية، 

مرحلة الطفولة املبكرة.
يجب اأن ن�صمن ذلك ب�صيا�صة م�صتهدفة، يف الطور الأول 
والثاين، لتقلي�ض عدد املطرودين من املدار�ض والإكماليات 
يف وقت مبكر، خا�صة يف املناطق التي تواجه اأ�صد الإعاقة.

التحدي اخلام�ض، نوعية احلياة من الناحية البيئية..

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 
الكلمة الآن لل�صيد حممد لزهر �صحري.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  �سحري:  حممد  لزهر  ال�سيد 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املوقر،

احلكومي  والوفد  املحرتم  الأول  الوزير  معايل  ال�صيد 
املرافق لكم،

زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اإن حمتوى خمطط عمل احلكومة من اأجل تنفيذ برنامج 
الد�صتوري  للنقا�ض يف �صرحنا  رئي�ض اجلمهورية، واملطروح 
العظيم هذا، قد متيز بكثافة معلوماتية على امل�صتويني الكمي 
والكيفي، وهو ما يربز بو�صوح الأهمية التي اأولتها احلكومة 
ملختلف القطاعات، وبهذا فهي م�صكورة على اجلهد املبذول.
امل�صائل  من  الكثري  حمل  قد  املخطط  كان  واإذا 
والإجراءات الإيجابية، ومل يخفق يف ال�صهو عن اأي قطاع، 
�صاأكتفي  فاإنني  للمداخلة،  املمنوح  الوقت  ل�صيق  ونظرا 

بالتدخل يف بع�ض النقاط التي اأرى من ال�صروري اإعطائها 
اإثراء هذه  امل�صاهمة يف  اأجل  والعناية، من  النظر  ق�صطا من 

الوثيقة الد�صتورية العملية.
وتعزيز  القانون  دولة  اأركان  توطيد  الأول:  الف�صل  اأول، 

ال�صتقرار وترقية احلوار الوطني.
اإذ نثمن جميع ما مت اتخاذه من اإجراءات اإىل حد الآن، 
باملقابل ـ ولالأ�صف ـ    فاإننا  وما هو مربمج ل�صتكماله لحقا، 
من  فئة  تخ�ض  التي  الإجراءات  حول  احلديث  جند  ل 
)Patriotes(   الذين  املعنيني بامل�صاحلة، وهي فئة الوطنيني 
وقفوا ول يزالون اإىل جانب الدولة واجلمهورية دون هوادة، 
بهم  والتكفل  بتعوي�صهم  اخلا�صة  النداءات  جميع  اأن  غري 
هذا  والرجولية،  البطولية  مواقفهم  على  مكافاأتهم  ل  ومل 

احلديث الذي ل يزال حمل غمو�ض واإرجاء.
ثانيا، موا�صلة اإ�صالح العدالة وتدعيم ا�صتقالليتها.

بجميع  نرحب  واإننا  احلكم،  اأ�صا�ض  العدل  اإن  حقيقة، 
اجلهاز  هذا  اإ�صالح  يف  ت�صب  التي  والتدابري  الإجراءات 

و�صمان ا�صتقاللية هذه ال�صلطة الد�صتورية.
لدي  الوثيقة،  يف  جاء  ما  قراءة  وبعد  املو�صوع  هذا  ويف 
والذي  املنجز  العمل  كل  اإىل  اإ�صافة  مالحظات،  ثالث 
�صوف ينجز نو�صي باإعطاء الأهمية لأخالقية العمل يف هذا 

القطاع.
تعديل  على  �صادقنا  واأن  �صبق  هذا  املوقر  جمل�صنا  يف 
اأدخل فيما ي�صطلح عليه بالو�صاطة الق�صائية، والتي لتزال 
مبهمة ميدانيا وغام�صة واقعيا ومل يذكر �صيء عن تعزيزها 

هنا.
غري  اأم  تعزيزها  فيجب  الو�صاطة،  جنحت  هل  ال�صوؤال: 

ذلك فيجب التخلي عنها؟
ثالثا، تتدعيم املجال املايل والقت�صادي:

اأكتفي بطرح جملة من الأ�صئلة، مبا  اجلانب املايل: وهنا 
اأن املو�صوع تقني بحت:

بالرغم من و�صعيتنا املالية املريحة، وبالرغم من خمتلف 
الدينار  �صرف  قيمة  تبقى  ملاذا  والإجراءات،  العوامل 

مرتاجعة؟ مقارنة مثال بالدينار التون�صي والدرهم املغربي؟ 
ملاذا تبقى م�صارفنا تتميز بالكال�صيكية، خا�صة يف الأداء 
كافة  على  املذهل  التطور  من  بالرغم  وذلك  والتعامل؟ 
الأ�صعدة الذي يتطلب ع�صرنة وفعالية يف املنظومة امل�صرفية.
دورها؟  وما  الإعراب؟  من  الوطنية  البور�صة  حمل  ما 
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وماذا حققت؟ خا�صة واأن هذا النظام اأو اجلهاز حموري يف 
البلدان املتطورة؟

املحلي  واجلبائي  املايل  الت�صيري  حتديث  و�صع  هو  ما 
اأكرث من الزمن  اأو  اأم�صينا عقدا  للجماعات املحلية والذي 

نتحدث عنه وعن حتقيقه؟
الريع  خارج  املالية  املوارد  تعبئة  م�صتوى  و�صع  هو  ما 
احلكومات  جميع  هدف  كان  والذي  البرتولية  واجلباية 

املتعاقبة؟
للعملة  ال�صرعي  غري  ال�صوق  على  الق�صاء  يتم  كيف 
مل�صالح  يبقى  اأن  له  مقدر  اأنه  اأم  باملقدور،  كان  اإذا  ال�صعبة 

م�صبوهة ول�صالح امل�صبوهني؟
رابعا، ما هي الإجراءات التي تتبناها احلكومة يف التعامل 

مع العقار ال�صناعي ومع التالعب بالعقار ال�صناعي؟
تنوي  كيف  ال�صتثمار،  اإ�صالح  عن  التحدث  اإطار  يف 
امل�صتثمر،  لإرادة  القاتلة  البريوقراطية  مع  التعامل  احلكومة 
اأ�صبح   )ANDI( اإطار  يف  مثال  الوحيد  ال�صباك  اإن  حتى 
ملحدودية  الت�صعيب  اإىل  الت�صهيل  من  ي�صري  الآخر  هو 

ال�صالحيات املمنوحة ملمثليه؟
كيف يتم التعامل مع الثقل والبطء املعرقل حول معاجلة 
حيث  من  ل�صيما  بال�صتثمار،  اخلا�صة  القرو�ض  ملفات 

الآجال وغريها؟
خام�صا، تفعيل تنمية الن�صاطات املنتجة:

كيف يتم احلفاظ على املنتوج الوطني وتثمينه واإي�صاله 
لكل  ال�صترياد  وممار�صة  ثقافة  ظل  يف  التناف�صية،  مل�صتوى 
�صيء، وباأي ثمن وباأية و�صيلة، دون الهتمام حتى مبا ي�صر 

�صحة اجلزائري و�صحة اقت�صاد اجلزائر؟
كيف يتم الق�صاء على ال�صوق املوازية والفو�صوية، وتوفري 
م�صاحات وف�صاءات جتارية حمرتمة تليق باملواطن والزبون؟

األ ترون اأنه حان الوقت لنقول قف، ل�صترياد ال�صيارات 
من  وطرقنا  زحام،  من  مدننا  تعرفه  ملا  بطريقة غري عقالنية، 
الآ�صيوي  احلديد  خلردة  مكبا  اأ�صبحت  وحظائرنا  �صحايا؟ 

وغري الآ�صيوي؟
اأن  الدولة  مبقدور  األي�ض  بل  حكومتنا،  مبقدور  األي�ض 
لتغطية  اأكرث،  اأو  بقرة  ماليني  ثالثة  اأو  مليونني  ت�صتورد 

حاجيات املواطن من احلليب؟
املدعم  الوطني  امل�صتثمر  اأو  الدولة  مبقدور  األي�ض  بل 
بودرة  لإنتاج  بالبالد  فقط  واحد  م�صنع  اإن�صاء  الدولة،  من 

احلليب؟
كيف نف�صر اأن دولة ت�صدر النفط )ولو خاما( اأن ت�صتورد 
الوقود اأو الزيوت اأو البنزين مببالغ �صخمة من اخلارج، ول 

ت�صتطيع اإنتاج ذلك حمليا؟
ويحظى  باخلارج،  لل�صياحة  يذهب  اأن  للجزائري  كيف 
اأف�صل  نظيف  حميط  ويف  اأف�صل،  ومعاملة  ثمنا  اأقل  بغرفة 
الذي  حتى  بل  ببالده؟  يجدها  التي  من  اأف�صل  وباأ�صعار 
ي�صافر من بلد اأجنبي اإىل بلد اأجنبي اآخر، يدفع تذكرة اأقل 

بكثري من التي يدفعها يف �صركته الوطنية؟
و�صل  الذي  الب�صائع  من  الواردات  فارق  نف�صر  كيف 

�صقف 9.45 مليار دولر �صنة 2013؟
الدولة  مبيزانية  الت�صيري  نفقات  ارتفاع  اأي�صا  نف�صر  كيف 
اإىل   2.659 )من  �صنوات  ثالث  ظرف  يف  ال�صعف،  اإىل 

دينار(؟ مليار   4.204
كيف نف�صر اأي�صا ارتفاع اإجمايل التحويالت الإجمالية 
 96 من  والزيت،  وال�صكر  واحلبوب  احلليب  بدعم  املتعلقة 
اإىل 197 مليار دينار، يف ظرف ثالثة �صنوات، ومن امل�صتفيد 

احلقيقي؟
والأكرث من ذلك هو املواطن الذي ي�صتهلك 100 كلغ 
من ال�صكر يف ال�صنة وامل�صنع الذي ي�صتهلك 100 قنطار من 

اإنتاج ال�صكولطة اأو احللويات اإىل غري ذلك.
اأكتفي بهذا، لكون الوقت ل ي�صمح، ولرمبا لأن الإكثار 

ل ينفع.
جت�صيد  يف  والنجاح  مهامها  يف  للحكومة  التوفيق  اأمتنى 

هذا املخطط.
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  ال�صكر،  جزيل  اأ�صكركم 

تعاىل وبركاته.

�صحري؛  لزهر  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد حممد بو�صالغم.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  بو�سالغم:  حممد  ال�سيد 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء املحرتمون،
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زميالتي وزمالئي اأع�صاء املجل�ض املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
اأيدينا  بني  هو  الذي  احلكومة  برنامج  مناق�صة  مبنا�صبة   
تهانينا اخلال�صة،  الوزير الأول -  اأقدم لكم - معايل  اليوم، 
يف  اجلمهورية  رئي�ض  ال�صيد  جددها  التي  الثقة  على 
اأع�صاء احلكومة  �صخ�صكم لقيادة احلكومة، وتهانينا جلميع 
نعتربه  ما  وهذا  والنجاح  التوفيق  كل  لكم  متمنيا  قاطبة، 
ت�صيري  يف  جناحكم  عن  للبالد،  الأول  القا�صي  من  عرفانا 
على  العمل  موا�صلة  ثمة  ومن  ال�صابق،  التنفيذي  اجلهاز 
لل�صيد  النتخابي  الربنامج  ر�صمه  الذي  والنهج  الدرب 
ذكر  وعلى   ،2014 اأفريل   17 موعد  يف  اجلمهورية،  رئي�ض 
النتخابات الرئا�صية الأخرية، اأنوه بالتنظيم اجليد وال�صبط 
احل�صن ل�صريان هذا ال�صتحقاق الوطني الهام، ونثمن دور 
وال�صلطات  والعدل  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
املحلية، دون اأن نن�صى خمتلف اأ�صالك الأمن، وعلى راأ�صهم 
الوطني  التحرير  جي�ض  �صليل  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض 

الذي اأبلى البالء احل�صن على الوجه املطلوب.
كذلك الندفاع الإيجابي لالأحزاب ال�صيا�صية واملنظمات 
احلملة  وتن�صيط  تاأطري  يف  واملحلية،  الوطنية  واجلمعيات 
منا جميعا جزيل  لهم  اإجراء النتخابات،  ويوم  النتخابية، 
ال�صكر والتقدير على املجهودات املبذولة، وعلى ما متيزوا به 

قبل واأثناء وبعد النتخابات، من رزانة وحكمة وان�صباط.
ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد معايل الوزير الأول،
اإن هذا املنرب يلزمنا اإ�صداء الن�صائح وتقدمي القرتاحات، 
لدى  الدولة  �صورة  ويخدم  احلكومة  عمل  يرقي  نراه  مبا 
املواطنني ويعزز اللحمة الوطنية ومتا�صكها، مبا يعزز ال�صتقرار 
نن�صده  الذي  والتطور  للتنمية  ملزمة  �صروط  وهي  والأمن، 

جميعا ونتطلع لبلوغ ما بلغته الأمم والدول املتقدمة.
�صيدي الرئي�ض،

�صاأحاول اأن اأكون خمت�صرا يف تدخلي هذا.
ملا  حتمية  اأ�صحت  الوطنية،  امل�صاحلة  ترقية  اإن   - 1
اللحمة  وتعزيز  ولل�صلح  للجراح  ت�صميد  من  اإليه  ترمي 
اأنه  نرى  فاإننا  وم�صتقبلها،  للدولة  خدمة  ومتا�صكها،  الوطنية 
من الواجب العتناء يف جانب منها مب�صري اأولئك الرجال 
متيجة،  مقاومو  املثال  �صبيل  على  والق�صد  عامة،  املقاومني 

الفارطة  الربيعية  الدورة  ناق�صنا يف  واأن  �صبق  فقد  وللتذكري 
طرحت  املناق�صة  خ�صم  ويف  الع�صكرية،  املعا�صات  قانون 
باب  من  يكون  ال�صاأن  هذا  ويف  باملقاومني؛  التكفل  ق�صية 
م�صري  عن  احلكومة  تف�صح  اأن  حقه،  حق  ذي  كل  اإيتاء 
هذه الفئة، ل�صيما واأن العديد منهم فقد اأمالكه وت�صرر يف 

ج�صده ويف حياته املهنية ول يزالون كذلك.  
والحتكاك  املحلي  املنتخب  وظيفة  ممار�صة  اإن   - 2
الدائم باملواطنني، �صمح لنا باملعاينة والوقوف على النقائ�ض 
املنظمة  الإدارية،  املنظومة  منها  ت�صكو  التي  والختاللت 
خا�صة  واملحلية،  العمومية  والإدارات  املوؤ�ص�صات  لأجهزة 
اآلياتها، فال امل�صوؤول املنتخب را�صي ول امل�صوؤول الإداري 
را�صي ول املوظف را�صي، ناهيك عن املواطن الذي ي�صكو 
من اخلدمة املقدمة واجلو العام الذي ت�صري فيه �صوؤون الإدارة 
�صوؤون  ل�صريان  امل�صرة  احلالة  هذه  وملعاجلة  عامة؛  ب�صفة 
الدولة واملواطن، اأرى اأنه بات لزاما الذهاب اإىل حلول اأكرث 
جراأة، تتمثل يف اإعادة هيكلة الإدارة العمومية وا�صتحداث 
بلديات جديدة، وفقا ملعايري عالية، من حيث عدد ال�صكان، 
وا�صتحداث - على م�صتوى املدن الكربى - جمال�ض �صعبية 

للمدينة، كما هو معمول به على م�صتوى اجلزائر العا�صمة.
ا�صتحداث وليات جديدة، ح�صب معايري علمية ودقيقة، 
وكل هذا من �صاأنه تقريب املواطن من الإدارة وكذلك جر 
امل�صالح غري املمركزة املطالبة بالتكييف وحاجيات املواطن.
 ،1984 �صنة  ويف   1974 �صنة  يف  اأن  عليكم  يخفى  ل 
الكبري  والنق�ض  اآنذاك،  املالية  الظروف  حمدودية  ورغم 
للتق�صيم  كان  اأنه  اإل  اجلامعات،  وخريجي  الإطارات  يف 
الإداري، ومنه ا�صتحداث بلديات ودوائر ووليات جديدة، 
الأثر الإيجابي على التكفل اجلاد باملواطنني وبتنمية املناطق، 
نتائجه  العام، وكانت من  الراأي  ارتياحا كبريا لدى  اأفرز  مما 
فتح منا�صب عمل متعددة وخمتلفة على جميع امل�صتويات، 
�صاهمت يف توظيف اليد العاملة املوؤهلة وترقية العديد من 

املوظفني والإطارات اإىل منا�صب عليا.
القرتاح  بهذا  الأخذ  يتم  لو  اأنه  نعتقد  الباب،  هذا  يف 
من  للعديد  اله�صة  الو�صعية  تطرحها  التي  الإ�صكالية  فاإن 
والت�صغيل  الت�صغيل  قبل  ما  �صيغة  اإىل  املنتمني  املوظفني 
ويف  لها.  حال  جتد  فاإنها  ال�صيغ،  من  ذلك  غري  اإىل  املوؤقت 
نقرتح  العمومية،  اخلدمة  لرتدي  واعتبارا   ال�صياق،  نف�ض 
تكوينية  مراكز  واإن�صاء  الإداري  التكوين  مراكز  فتح  اإعادة 
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وال�صابة  ال�صاب  تاأهيل  بتح�صري  �صك  دون  ت�صمح  اأخرى، 
املطلوبة،  لل�صفات  واكت�صابه  العمومية  الإدارة  يف  للعمل 
وحتليه  وزمالئه،  وم�صوؤوليه  روؤ�صائه  واحرتام  كالن�صباط 

بال�صمري املهني خلدمة الدولة.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيد معايل الوزير الأول،
اإ�صافة اإىل ما جاء يف مداخلة زميالتي وزمالئي اأع�صاء 
جمل�صنا املوقر، واأوؤكد على �صرورة العتناء اأكرث بالقطاعات 
التنموي والإن�صاين والذي هو �صوب  البعد  احليوية، ذات 
على  واأق�صد  ا�صرتاتيجي،  اأنه  اعتبار  على  الدولة،  اهتمام 
احل�صا�ض  القطاع  هذا  والتعليم،  الرتبية  قطاع  الذكر  �صبيل 
جدا، اأرى اأنه من الواجب اإعادة النظر يف املنظومة الرتبوية، 
اأطفالنا  يف  زرع  اإىل  تهدف  التي  الرتبية  اإىل  اأكرث  بالتوجه 
احل�صن،  وال�صلوك  وال�صرية  احلميدة  الأخالق  وتالمذتنا 
الوطنية يف بعدها  املتلقي مقومات �صخ�صيتنا  مما يعزز لدى 
الثالثي: اأمازيغية الأ�صل وعربية الل�صان واإ�صالمية الديانة..

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد بو�صالغم؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد  املجيد بوزريبة.

ال�سيد عبد املجيد بوزريبة: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل الوزير الأول،
معايل ال�صادة الوزراء،

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

ال�صالم عليكم.
اجلزائري  ال�صعب  اأهنئ  اأن  اإل  ي�صعني  ل  البداية،  يف 
على قراره ال�صيد، بخ�صو�ض جتديد الثقة يف �صخ�ض ال�صيد 
املجاهد، عبد العزيز بوتفليقة، يف النتخابات الرئا�صية ليوم 

.2014 اأفريل   17
مب�صعى  اأخرى  مرة  مت�صك  قد  يكون  الختيار،  وبهذا 
الرقي  من  وباملزيد  وال�صتقرار  الأمن  وا�صتدامة  التجديد 

والزدهار.
التوفيق،  وكامل  والعافية  ال�صحة  باملنا�صبة  له  ونتمنى 
يف  ت�صب  اأهداف،  من  اجلديد  العقد  ت�صمنه  ما  لتج�صيد 
وقاية الوطن من الأخطار و�صونه من التهديدات وموا�صلة 

معركة التنمية ال�صاملة.
عبد  ال�صيد  الأول،  الوزير  اأخرى  جهة  من  اأهنئ  كما 
الثقة  على  احلكومي،  طاقمه  اأع�صاء  وكامل  �صالل  املالك 
لهم  متمنيا  اجلمهورية،  رئي�ض  ال�صيد  فيهم  و�صعها  التي 
اأر�ض الواقع،  التوفيق يف ترجمة خمطط عملهم هذا  على 

خدمة للوطن واملواطن.
فت�صفحنا للوثيقة اأكد لنا اأنها مل ترتك ل كبرية ول �صغرية 
الالزم  التحديات  ول  املواطنني  وتطلعات  ان�صغالت  من 
تنم  وحلول  ت�صورات  وو�صعت  اأح�صتها،  اإل  مواجهتها 
عن دراية ومهنية و�صعور بامل�صوؤولية. ول�صك اأن اخلرجات 
النتخابات  قبل  الأول  الوزير  لل�صيد  العملية  امليدانية 
ظرف  يف  الوطن  وليات  جميع  اإىل  قادته  والتي  الرئا�صية 
قيا�صي، واطالعه على واقع التنمية يف امليدان ومدى تنفيذ 
املخطط  بها  جاء  التي  ول�صيما  ال�صابقة،  الربامج  خمتلف 
مبا�صرة،  املواطن  مع  وتوا�صله   ،2014 ـ   2010 اخلما�صي 

زادت هذا املخطط ثراء وواقعية.
التبعية  من  التدريجي  التخل�ض  اإىل  املخطط  تطرق  اإن 
القت�صاد  اإدماج  جهود  موا�صلة  خالل  من  للمحروقات، 
للمجال  الأولوية  منح  مع  اخلارجي،  حميطه  يف  الوطني 
ينم  وال�صكن،  الت�صغيل  وتطرقه لإ�صكاليتي  املنتج  الوطني 
الت�صغيل  كون  �صادقة،  �صيا�صية  واإرادة  كبرية  �صجاعة  عن 

وال�صكن اأهم مطالب املواطنني.
فهو  للمحروقات،  التبعية  من  التدريجي  التخل�ض  اأما 

التحدي الأ�صا�صي للدولة كونه ثروة زائلة.
فبالن�صبة لل�صكن، فبف�صل الربامج ال�صخمة التي اأجنزت 
مليون       )2(  ،2014 نهاية  مع  �صتبلغ  والتي  ال�صيغ  مبختلف 
و548 األف و 739 وحدة، بالإ�صافة اإىل اأكرث من 2 مليون 
مربجمة للفرتة اخلما�صية املقبلة، هذا كفيل باختفاء الأزمة 

نهائيا مع حلول نهاية 2019.
وبتفعيل تنمية الن�صاطات املنتجة وموا�صلة دعم ال�صباب 
بال�صيغ املعمول بها  لإن�صاء املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 
يبادر  التي  تلك  اأخرى، ل�صيما  ا�صتحداث �صيغ  اأو  حاليا 
الإطارات  اأو  اجلامعية  ال�صهادات  حاملو  ال�صباب،  بها 
املتو�صطة خريجي معاهد التكوين املهني، مع احلر�ض على 
املالئمة مقيا�ض  ال�صعب  بع�ض  واإدراج يف  التكوين  حت�صني 
الن�صاط،  يف  انطالقها  ومرافقة  املقاولتية  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء 
اإىل  الفتية،  املوؤ�ص�صات  بح�صانة  يعرف  ما  اإن�صاء  من خالل 
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غاية بلوغ املوؤ�ص�صات هذه 2 مليون، هذا كفيل بتقليل اأزمة 
اأن  علما  للمحروقات،  التبعية  من  يقلل  وكذلك  الت�صغيل 
حدود  يف  حاليا  بالدنا  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

هي 9.8 ٪ . البطالة  ون�صبة  األف،   700
العتبار  بعني  اأخذ  هذا  املخطط  اأن  يقيني،  يف  زاد  ومما 
 ،27 ال�صفحة  يف  جاء  ما  املواطنني،  وتطلعات  ان�صغالت 
من  اجلبلية  املناطق  با�صتفادة  واملتعلق  اخلام�ض،  الف�صل 
املناطق  لتنمية  �صندوق  اإن�صاء  خالل  من  خا�ض،  متويل 
اإىل  الرامية  والأعمال  امل�صاريع  لتمويل  يخ�ص�ض  اجلبلية، 
تثمني قدرات هذه املناطق، وهو مطلب جاء من القواعد، قد 
رفعه منتخبو ون�صطاء املجمع املدين لولية جيجل، كما قد 
يكون رفعه منتخبو ون�صطاء املجتمع املدين للوليات املماثلة 
ك�صكيكدة، بجاية، تيزي وزو اإىل اآخره، كون تنمية وتثمني 
هذه املناطق تتطلب تكاليف اإ�صافية دائما ومدة اإجناز اأطول 

و�صعوبات.
يف  ال�صكان  لتثبيت  دعمه  على  فزيادة  الإجراء،  وهذا 
الأرياف وعودة حتى الذين نزحوا منها، �صيعزز ويثمن ما يعرف 

باقت�صاديات املناطق اجلبلية.
اأغتنم فر�صة وجود الطاقم احلكومي، وعلى  يف الأخري، 
راأ�صهم ال�صيد الوزير الأول، لأقدم بع�ض الن�صغالت التي 

تهم الو�صع الراهن والراأي املحلي بجيجل.
اإ�صتفادت جيجل من م�صاريع عدة، منها م�صاريع �صخمة 
وعلى راأ�صها منفذ الطريق ال�صيار الذي يربط ميناء جنجن 
بالطريق ال�صيار �صرق - غرب على م�صتوى مدينة العلمة، 
باأمل كبري، كونه يحطم  اإليه اجليجليون  ينظر  الطريق  وهذا 
منذ  الولية  على  فر�صته  الذي  الطبيعة  ح�صار  ويك�صر 
الأزل، لكن هذا امل�صروع اأعلن انطالقته ال�صيد الوزير الأول 
منت�صف ماي 2013، يعني منذ حوايل 10 اأ�صهر، و�صمعته 
اآنذاك يوجه توجيهات �صارمة لأ�صحاب املوؤ�ص�صات املنجزة 
يوم  تبداأ  �صهرا،   36 وهي  الإجناز  مدة  ح�صاب  تعداد  على 

انطالق امل�صروع الذي كان منت�صف...

بوزريبة؛  املجيد  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيدة رفيقة ق�صري.

ال�سيدة رفيقة ق�سري: �صكرا �صيدي الرئي�ض.

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
الوزاري اجلديد واأمتنى له كل  اأهنئ الطاقم  البداية،  يف 

التوفيق.
يت�صمن هذا املخطط الذي جاء لتج�صيد برنامج فخامة 
رئي�ض اجلمهورية، تفا�صيل عديدة حول اإجراءات �صتتخذها 
احلكومة ملوا�صلة ع�صرنة البالد وترقية الن�صاط القت�صادي 

املتنوع، و�صتحر�ض احلكومة على:
ـ موا�صلة ال�صتثمارات العمومية، لدعم وتو�صيع البنية 

التحتية وترقية ت�صيريها و�صيانتها.
مناخ  بتح�صني  واملايل،  القت�صادي  املجال  تدعيم  ـ 

الأعمال وحماربة الف�صاد.
التحويلية  املنتجة، كال�صناعة  الن�صاطات  تنمية  تفعيل  ـ 

وتثمني املوارد الطبيعية.
ـ موا�صلة دعم اإن�صاء املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.

واملنجمي  وال�صياحي  الفالحي  القطاع  على  الرتكيز  ـ 
البيئة،  على  احلفاظ  العتبار  بعني  الأخذ  مع  والطاقوي، 
التنمية  املخطط على  وركز هذا  م�صتدامة،  تنمية  اأجل  من 

الب�صرية بالعتماد على املعرفة.
اأنوه بكل ما جاء يف هذا املخطط من تدابري جد اإيجابية 

والتي مت�ض كل املجالت.
لدي بع�ض املالحظات:

الإدارة  لع�صرنة  الدولة  عزم  هو  انتباهي  لفت  ما  ـ   1
وحت�صني اخلدمة العمومية، من اأجل تقلي�ض معاناة املواطن 
لالإعالم  حديثة  و�صائل  با�صتعمال  وهذا  البريوقراطية،  من 

والت�صال.
يعطي  بداأ  والذي  املجال،  هذا  يف  املبذول  باجلهد  اأنوه 

ثماره يف عدة قطاعات اأذكر منها:
بوثائق  يتعلق  فيما  املحلية،  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
احلالة املدنية وجوازات ال�صفر، ووزارة العدل اأي�صا وتو�صيع 
جمال اخلدمات الإلكرتونية، خا�صة احل�صول على الوثائق 

يف وقت قيا�صي.
ومن املرتقب اأن  توا�صل احلكومة جتديد اخلدمة العمومية، 

وهذا �صيعيد - دون �صك - الثقة بني املواطن والإدارة.
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التنوع  اإن  املايل:  الت�صيري  بتحديث  يتعلق  فيما  ـ   2
للمحروقات،  التبعية  من  تدريجيا  والتخل�ض  القت�صادي 

مربوط مبنظومة م�صرفية، ومالية، ع�صرية وفعالة.
ويت�صمن هذا املخطط عدة تدابري ت�صري يف هذا ال�صياق، 
الدفع  لعملية  التدريجي  الإدخال  م�صروع  بارتياح  و�صجلنا 

الإلكرتوين يف التبادلت امل�صرفية.
اأن هذه الإجراءات التي تتعلق بتطوير  اإنني على يقني 
و�صائل الدفع الع�صرية، �صتقل�ض من ال�صيولة وتعزز ال�صفافية 

يف الن�صاط التجاري والتبادلت امل�صرفية.
الدولة  اإيرادات  اأن  املعروف  من  اجلبائية:  الرقابة  ـ   3
تنق�صم بني اجلباية العادية واجلباية البرتولية، وتقارب الآن 

اجلباية العادية ن�صبة ٪56.
اإىل  الربنامج  هذا  يرمي  الإيرادات،  م�صادر  ولتنويع 
الب�صرية  القدرات  لتعزيز  وحتديثها  اجلبائية  الإدارة  اإ�صالح 
واملادية على م�صتوى الهيئات املكلفة بالرقابة املالية، ملحاربة 

الغ�ض ال�صريبي امل�صيء لقت�صاد البالد.
يجب اأي�صا يف راأيي تفعيل اآليات الرقابة اجلبائية املحلية، 
اإىل  الآن  ت�صل  التي  العقارية  باملمتلكات  ـ  مثال  ـ  املتعلقة 

0.02٪ فقط، يعني ل �صيء.
مبوارد جديدة،  البلديات  �صتزود  اجلباية  هذه  تفعيل  اإن 
املحيط  بتح�صني  املتعلقة  الرئي�صية  مهامها  باأداء  لها  ت�صمح 

للمواطن.
4 ـ ويف الأخري، التحويالت الجتماعية: من املرتقب يف 
هذا املخطط موا�صلة، عن طريق التحويالت الجتماعية، دعم 
اأ�صعار املواد ذات ال�صتهالك الوا�صع، وخا�صة املواد الطاقوية، 

الكهرباء والغاز والوقود واملواد الغذائية واملياه... اإلخ.
القدرة  على  احلفاظ  موا�صلة  ب�صرورة  الدعم مربر  وهذا 
غري  ا�صتهالك  هو  ن�صاهده  ما  لكن  للمواطن،  ال�صرائية 

عقالين لتلك املواد املدعمة.
يف  الإنارة  با�صتعمال  الطاقة  تبذير  نرى  ملا  نتاأ�صف  كم 
النهار مثال، اأو ا�صتعمال مكيفات الهواء يف اأماكن �صاغرة! 
قنوات  �صيانة  لعدم  املياه،  ت�صرب  نرى  ملا  نتاأ�صف  كم 
ترمى مع  الغذائية  املواد  نرى  ملا  نتاأ�صف  املياه!  كم  �صرف 
النفايات! كم نتاأ�صف ملا نرى ال�صتعمال غري الالزم للورق 

يف الإدارات وقائمة الأمثلة طويلة!
هذا  لكن  واع،  غري  م�صتهلكا  جمتمعا  اأ�صبحنا  وهكذا 

حت�صني  يجب  اجلميع،  م�صوؤولية  من  هو  ال�صلبي  الت�صرف 
وتوعية املواطن، بنمط ال�صتهالك العقالين، ويجب اأن يتم 
هذا التح�صني اأول: من طرف اأجهزة الرقابة للدولة واأي�صا 
والدينية  الرتبوية  واملوؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  طرف  من 
وو�صائل الإعالم والت�صال؛ يجب اأن نتكلم ب�صراحة حول 
حقيقة الأ�صعار، خا�صة اأ�صعار املواد الطاقوية، علما اأن اجلزائر 
تبحث الآن على ا�صتغالل وح�صد كل اأنواع الطاقة، مبا فيها 
تطويرها  �صمان  اأجل  من  وهذا  التقليدية،  غري  املحروقات 
القت�صادي والجتماعي، مع الأخذ بعني العتبار حقوق 

الأجيال املقبلة.
وتقدمي  درا�صات،  باإجراء  مكلف  مر�صد  اإن�صاء  اأقرتح 
اقرتاحات تتعلق مبحاربة ظاهرة التبذير، واإن كان بتقنني هذا 

املجال، كما هو معمول به يف البلدان الأخرى املتقدمة.
ال�صيد الوزير الأول،

ذكرمت يف عر�صكم اأن ن�صبة النمو �صت�صل اإىل 7٪، ون�صبة 
البطالة �صتقل�ض اإىل 8٪، ون�صبة الت�صخم �صتكون اأقل من 
هذا  اإن  القول  ميكن  متفائلة،  اجلد  املوؤ�صرات  بهذه   ،٪3

املخطط واعد وطموح.
اأملي اأن كل الإجراءات املقرتحة، �صتج�صد ب�صفة فعالة 

يف امليدان دون عراقيل و�صكرا.

الكلمة  ق�صري؛  رفيقة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد حممد ر�صا اأو�صهلة.

ال�سيد حممد ر�سا اأو�سهلة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ بعد 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل 

الكرمي؛
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي وزمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،
الأ�صرة الإعالمية الكرمية،

�صالم اهلل عليكم.
ها نحن اليوم نناق�ض خمطط عمل احلكومة طبقا لأحكام 
ترجمة  وهي  بعدها،  وما  منه   79 املواد  ل�صيما  الد�صتور، 

عملية لربنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية.
حمل  الأول،  الوزير  معايل  يا  حكومتنا  عمل  فمخطط 
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رئي�ض  وعود  مع  متما�صية  اآفاقية،  خطوطا  وفحواه  ن�صه  يف 
اجلمهورية، وهي اآفاق نتطلع اإليها كذلك نحن ممثلي الأمة، 
يحرمنا  ل  الواردة يف خمططكم،  الآفاق  لهذه  تثميننا  واإن 
علينا  ميلي  الد�صتوري  الواجب  واأن  �صيما  النتقاد،  حتى 
ال�صعب واأن نتح�ص�ض  اأوفياء لثقة  نبقى  اأن  نحن الربملانيني 

تطلعاته، طبقا لأحكام املادة 100 من الد�صتور.
التي  القطاعات  اأهم  ذكرمت  تدخلتم،  اليوم حني  �صباح 
ميكنها ا�صتحداث نقلة نوعية يف القت�صاد الوطني، واأذكر مما 

ذكرمتوه ال�صناعة وال�صياحة.
معايل الوزير الأول،

ل ينكر اإل جاحد جمهودات الدولة اجلزائرية للنهو�ض 
بقطاعي ال�صياحة وال�صناعة، اإل اأنه ل ينبغي كذلك غ�ض 
اخلا�ض  لال�صتثمار  مالئم  مناخ  خلق  �صعوبة  عن  الطرف 

الوطني منه والأجنبي بهذين القطاعني باخل�صو�ض.
فمنظومتنا البنكية لزالت �صعيفة، من حيث  تنظيمها 
الهيكلي، من حيث الإجراءات املعتمدة ومن حيث و�صائل 
بة اأو غائبة يف املعامالت  الدفع الإلكرتونية التي ما زالت مغيرّ

التجارية.
والف�صاد  ال�صريبي  والغ�ض  والتهرب  املوازي  القت�صاد  
القت�صاد  اأي  عادم،  وهو  ال�صرعي،  القت�صاد  ينخر  لزال 
املوازي، لكل القوى احلية لالقت�صاد الوطني، ذلك اأنه يعدم 

حتى حمفزات ال�صتثمار يف امليدان ال�صرعي.
اأما البريوقراطية ال�صرطانية وامل�صرطنة، فاأ�صبحت ترهب 

امل�صتثمر وتثقل كاهل املواطن، بل وتنخر هيكل الدولة.
لزالت  الأول،  الوزير  معايل  يا   ،2014 جزائر  ففي 
املحافظات العقارية ت�صلم املواطن ا�صتمارة وتطلب منه مالأها 
مالأها  اأو  باليد  مالأها  حتى  ترف�ض  يعني  بالداكتيلوغراف، 
بالو�صائل الأخرى، بل بالداكتيلوغراف فقط، لأجل طلب 
معلومات عقارية، واأقف عند هذا املثال، فيما يتعلق ببع�ض 

البريوقراطيات التي يواجهها امل�صتثمر.
ملفات  بقاء   يف  ت�صببت  بلدنا  يف  الإدارية  البريوقراطية 
ال�صتثمار املحلية يف اأدراج املديريات الولئية التنفيذية، من 
اأو غري  موافق  راأي  اإبداء  اأجل  فقط، من  الراأي  اإبداء  اأجل 
موافق، يبقى امللف عنده اأ�صابيع بل ولأ�صهر وهنا اأحتدث عن 
ال�صتثمار  اأت�صاءل: هل  اللجنة  هذه  وب�صاأن   )CALPIREF(

يف العقار اأ�صبح بالن�صبة للم�صتثمر غاية اأو و�صيلة؟ 
كيف ل مننح للم�صتثمر كذلك الوجاهية ملناق�صة مقا�صد 

م�صروعه اأمام اللجنة املخت�صة؟
وهل الوايل له من املوؤهالت القت�صادية بح�صن اأو ب�صوء 

نية ما مينح له تقدير مدى مالءمة هذا امل�صروع من عدمه؟
فقط  اأوجهها  من  وجه  هذا  بل  البريوقراطية!  هي  هذه 

معايل الوزير الأول.
اإن الق�صاء على البريوقراطية يف خمطط عملكم، �صيوؤ�ص�ض 
البريوقراطية  �صنحارب  فهل  العمومية،  للخدمة  مر�صد  له 

بالبريوقراطية؟
البريوقراطيةـ  معايل الوزير الأولـ  حتارب بتغيري الذهنيات؛ 
امل�صوؤوليات،  على  الأجيال  بتداول  يتم  الذهنيات  وتغيري 

وهنا التلميح يغني عن الت�صريح.
معايل الوزير الأول،

باإحالة  القا�صية  تعليماتكم  تنفيذ  مدى  ما  اأت�صاءل: 
الإداريني املتقاعدين، القاعدين، على التقاعد؟

حماربة البريوقراطية تتم بتفعيل واإجناح م�صروع احلكومة 
الإلكرتونية الذي �صبق لزميلي الأ�صتاذ الع�صكري احلديث 
عنه والذي �صرف عليه من املال العام الكثري والذي كان 
املنتجة  العمل،  منا�صب  اآلف  خلق  على  قادرا  لوحده 
اجلزائر،  وبنات  اجلزائر  لأبناء  اخلدماتي  القطاع  يف  للرثوة 

الذين در�صوا املعلوماتية يف اجلامعة اجلزائرية.
تتم  ـ  الأول  الوزير  معايل   - البريوقراطية  حماربة 
املحلية  ال�صلطات  بني  خا�صة  الت�صاركية،  بالدميقراطية 

الإدارية واملنتخبة، يف معادلة ل غالب ول مغلوب.
ال�صرعي،  غري  ال�صكن  بهدم  البلدية  رئي�ض  تلزم  فال 
والوايل �صالحية منح �صكن ملن هدم  الدائرة  رئي�ض  ومننح 
له �صكنه رئي�ض البلدية، فنخلق يف ذهن املواطن ا�صتياًء من 

املنتخب ومن العملية النتخابية.
اأما عن غياب اإطار قانوين للت�صاور بني املنتخب الوطني 

وال�صلطات املحلية، فحدث ول حرج!
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

معايل الوزير الأول،
الثانية  الوطنية  الرثوة  باحلديث عن  اأختم تدخلي هذا، 
بعد البرتول، وهي ثروة الثورة التحريرية، اأقول ثروة الثورة 
التحريرية، مبا حتمله من قيم و�صري الرجال والن�صاء، وما كنا 
لنجل�ض ها هنا لول ت�صحياتهم اجل�صام، ويف هذا ال�صاأن اأ�صع 
مما  الكثري  ذلك  اأمثلة  ومن  التاريخي،  الفيلم  عيني  ن�صب 
�صهدناه يف ال�صنوات الأخرية، ومن ذلك فيلم م�صطفى بن 
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بولعيد الذي ي�صون ويحفظ وينقل احلقيقة التاريخية الوطنية 
اأح�صن اأحيانا من كتب ومراجع التاريخ، وهنا معايل الوزير 
التحفيزات  كل  من  التاريخي  الفيلم  اإفادة  اأمتنى  الأول، 
وعلى راأ�صها الإعفاء ال�صريبي يف قانون املالية املقبل، خا�صة 
يف الإنتاج وما ذلك ِبَغاٍل ول مكلف للخزينة العمومية متى 

تعلق الأمر بتاريخ اجلزائر.
�صكرا لكم، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد ر�صا اأو�صهلة؛ نقف 
عند هذا احلد ونعود بعد ربع �صاعة ملوا�صلة النقا�ض، �صكرا 

لكم جميعا؛ اجلل�صة موقوفة.

اإيقاف اجلل�سة على ال�ساعة اخلام�سة
والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني

وا�ستئنافها يف ال�ساعة ال�ساد�سة
والدقيقة اخلام�سة والع�سرين م�ساًء

وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة م�صتاأنفة.

طبعا الذين هم قلقون الآن من ا�صتئناف اجلل�صة، بكونها 
املتدخلني  لأن عدد  اجلميع  فاأطمئن  ليلية،  �صتكون جل�صة 
املتبقني هو متوا�صع جدا، ولهذا �صنتيح الفر�صة لهم، لكي 

ننهي بهم قائمة الراغبني يف التدخل.
جل�صة  يف  اإليها  ن�صتمع  ف�صوف  الربملانية،  الكتل  اأما 
ال�صباح، ثم ردود ال�صيد الوزير الأول يف اليوم املوايل، اإذن 

فلريتاح اجلميع.
اإذن، املتدخل الأول هو ال�صيد اأحمد ال�صعيد ر�صوان، 
اإذن  دورك،  و�صياأتي  عودة،  بن  قادة  ال�صيد  قبلك  عفوا، 

الكلمة لل�صيد قادة بن عودة.

ال�سيد قادة بن عودة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
برنامج  مبنا�صبة مناق�صة خمطط عمل احلكومة، لتج�صيد 
يف  ال�صعب،  طرف  من  عليه  امل�صادق  اجلمهورية،  رئي�ض 

رئا�صيات 17 اأفريل 2014، اأتقدم باملالحظات التالية:
1 ـ حول امل�صاحلة الوطنية، اأذكر باأن ال�صعب اجلزائري 
الت�صعينيات  يف  جرت  التي  الأحداث  يخ�ض  فيما  زكاها 
التي  املواقف  ت�صمل  ل  د�صرتتها  اأن  نوؤكد  ولهذا  فقط، 
اتخذت اأثناء الثورة التحريرية، وذلك لكي نفرق يف الأمر، 

ففرتة امل�صاحلة الوطنية �صاحلة اإل اأثناء ا�صتقالل اجلزائر.
2 ـ ترقية الدميقراطية الت�صاركية والالمركزية، املمار�صات 
التعامل  ف�صلت  العمومية  ال�صلطات  اأن  اأكدت  ال�صابقة، 
كل  على  املنتخب  دور  تغييب  مع  املدين،  املجتمع  مع 

امل�صتويات.
ولهذا فاملطلوب تو�صيح العالقة بني املنتخبني وال�صلطات 
العمومية وال�صفافية، يف توزيع الإعانات للجمعيات وم�صاهمة 

املنتخب يف ذلك.
العملية  هذه  اإن  تعلمون،  كما  الإداري:  التق�صيم  ـ   3
الالزمة  الحتياطات  كل  اتخاذ  يجب  لذا  جدا،  ح�صا�صة 
ال�صيقة  اجلهوية  الت�صرفات  كل  بتجنب  وذلك  لنجاحه، 
التكفل  بتح�صني  املو�صوعي  بالتفكري  وذلك  وال�صعبوية، 
مع  املواطن،  من  الإدارة  وتقريب  التنموية  بال�صروريات 
احلفاظ على الن�صيج الجتماعي لكل منطقة؛ ولإجناح هذه 
العملية يجب اإ�صراك املنتخب يف هذه املبادرة، مع التاأكيد 
والرتكيز على ما جاء يف م�صودة تعديل الد�صتور، املادة 119 

مكرر.
الوكالت  لفتح  العمومية  البنوك  ت�صجيع  البنوك:  ـ   4
اخلا�صة  املعايري  احرتام  مع  وهذا  املناطق،  كل  يف  البنكية 
يكون  الوكالت  عدد  اأي  منطقة،  لكل  ال�صكانية  بالكثافة 
هذه  دفع  اأخرى  ومن جهة  ال�صكان من جهة،  بعدد  ن�صبيا 
البنوك لبذل جمهودات لتكوين اإطارات �صامية يف التقنيات 
ال�صتثمار  عملية  اإجناح  يف  �صي�صاهم  هذا  وكل  البنكية، 

الوطني وحماربة التهريب ال�صريبي.
من  مطلوب  البنكية،  ال�صكوك  ا�صتعمال  ولتعميم 
الربيد،   �صونالغاز،  العمومية  املوؤ�ص�صات  تاأمر  اأن  احلكومة 
لزرع  وهذا  املواطنني،  مع  بال�صك  التعامل  للمياه  اجلزائرية 

ثقافة التعامل بهذه الآلية.
5 ـ العدالة: نالحظ القفزة النوعية لهذا القطاع، �صواء 
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على م�صتوى الهياكل من حماكم وجمال�ض جديدة اأو على 
م�صتوى كل الوليات، كما تقرب العدالة من املواطنني.

بال�صتثمار  اخلا�صة  الإجراءات  تب�صيط  ال�صتثمار:  ـ   6
الوعاءات  اقتناء  اأو  التمويل  يخ�ض  فيما  حد،  اأق�صى  اإىل 
العقوبات  ت�صديد  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  العقارية 
على امل�صتثمرين وامل�صتفيدين من الأرا�صي الفالحية ومل 
تنطلق م�صاريعهم يف الآجال املحددة اأو حتويلها اإىل اأغرا�ض 

اأخرى.
الإ�صراع  الن�صاطات:  ومناطق  ال�صناعية  املناطق  ـ   7
املوجودة  الن�صاطات  ومناطق  ال�صناعية  املناطق  تهيئة  يف 
م�صتوى  على  مناطق  ا�صتحداث  اأخرى  جهة  ومن  حاليا، 
كل دائرة اإدارية يف الوطن لتحفيز ال�صباب على ال�صتثمار.
الفالحية  الآلت  �صناعة  ت�صجيع  الفالحة:  ـ   8
اللجوء  الطلبات،  اكتفاء  ا�صتحال  واإذا  وغريها،  كاجلرارات 
خلفا  الفالحية،  الإنتاجية  ن�صبة  نرفع  لكي  ال�صترياد  اإىل 

ل�صترياد ال�صيارات ال�صياحية.
للحبوب  التخزين  حمالت  اإجناز  يف  الإ�صراع  املطلوب 

والتربيد للفواكه واخل�صر.
دور  تفعيل  يف  القوي  التدخل  احلكومة  من  نطلب 
يف  الفالحني  ملرافقة  الفالحية  التنمية  وبنك   )CNMA(

متويل م�صاريعهم.
9 - الريا�صة: نطلب من احلكومة التكثيف من تكوين 
م�صتوى  على  وتوزيعهم  والريا�صية  البدنية  الرتبية  اإطارات 
على  احل�صول  اأجل  من  وذلك  التعليمية،  املدار�ض  كل 
كفاءات ريا�صية وتفعيل دور الريا�صة املدر�صية واجلامعية يف 

املحافل الدولية.
م�صتوى  على  املحلية:  الحتياجات  بع�ض  الأخري،  يف 
مياه  حتويل  م�صروع  اإجناز  يف  متاطال  نالحظ  تيارت،  ولية 
البحر من منطقة املقطع اإىل ولية تيارت، وهذه العملية لها 
اأهمية بالغة لولية تيارت وغليزان، على م�صتوى ماء ال�صرب 

اأو ال�صقي.
لولية  املحلي  املطار  ا�صتعمال  عدم  هي  الثانية،  النقطة 

تيارت الذي يو�صف...

الكلمة  عودة؛  بن  قادة  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد اأحمد �صعيد ر�صوان.

ال�سيد اأحمد �سعيد ر�سوان: �صكرا؛ ب�صم اهلل الرحمن 
الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد الوزير الأول،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

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

نهنىء ال�صيد الوزير الأول عن جتديد الثقة يف �صخ�صكم 
الطاقم  نهنىء  كما  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  طرف  من 
مهامكم  اأداء  والتوفيق يف  النجاح  لكم  ونتمنى  احلكومي، 

خدمة للبالد والعباد.
اأنا �صاأكون جدرّ خمت�صر، لأنني جئت من ولية ق�صنطينة 

وهي عزيزة علي كثريا ومنحتني الكثري.
ا�ض الذين ينتقدون ولية ق�صنطينة،  اأريد اأن اأقول للنرّ

ل بدرّ اأن ي�صكنوا معنا يف هذه الولية كي ينتقدونا:
ال�صيد  مثل  القاعة،  يف  هنا  معنا  هم  رجال  هناك   -  1
الدين  نور  د  وال�صيرّ ال�صحة  وزير  بو�صياف،  املالك  عبد 
الوزير  ال�صيرّد معايل  واأ�صكر  بق�صنطينة،  وا  مررّ الذين  بدوي، 
جاع لإزالة ال�صاليهات، وهم يبلغونك  ل على القرار ال�صرّ الأورّ
التحية، لأنهم كانوا ي�صكنون يف حيرّ �صوطاركو، ومعظمهم 
مر�صى بال�صرطان، هناك �صيء نبلرّغه، نقول يف مدينة ق�صنطينة، 

رهم بها. م�صاريع �صخمة  حتققت، �صاأذكرّ
معايل  الباردو،  هناك  التيليفريك،  الرتامواي،  هناك 
وزيرة البيئة هي موجودة هنا، ممكن اأن تكون اأح�صن مكان 
يخ�ض  فيما  اجلامعية،  املدن  هناك  م�صتقبال،  اجلزائر  يف 
ة، باملنا�صبة، ن�صكر وزير ال�صكن الذي اأفادنا  ال�صكنات اله�صرّ
بالبناء الريفي، لأن عندنا 9 بلديات ريفية حلرّت لنا م�صكل 
جاع  ال�صرّ القرار  الفالحة على  وزير  واأ�صكر  الكبري،  ال�صكن 
الذي من اأجله توفر احلليب، لدي طلب من طرف الفالحني 
عبة،  بالعملة ال�صرّ ة كنا ن�صتوردها  املادرّ املنتجني للبذور، هذه 
حون منوذجيون يف ولية ق�صنطينة، ينتجون  واليوم يوجد فالرّ
 )les silos mobiles( هذه البذور، اأبلغه حتيتهم وطلبهم توفري
يف وقت احل�صاد، كي ل تختلط البذور وت�صهل لهم مهمة 

اأداء احل�صاد.
ل، فيما  ل، ال�صيرّد عبد املالك �صالرّ اأطلب من الوزير الأورّ
البلديات،  التي هي عبء على  البتدائية  املدار�ض  يخ�ض 
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ف احلقيقي فيها هو مدير املدر�صة؛  فاملدر�صة البتدائية املوظرّ
وال�صبكة   )ANEM(و الت�صغيل  قبل  ما  كلهم  والآخرون 

الجتماعية.
من  ت�صتفيد  اأن  بودنا  ريفية،  بلديات   09 كذلك  عندنا 
ة ل باأ�ض  �صيغة )FONAL( لأن الوزير املعني اأعطى لنا ح�صرّ
منازل  يف  ي�صكن  من  فهناك  العبء  لتخفيف  لكن  بها، 
الأحياء،  بالبقاء يف هذه  ي�صمح   )FONAL( وبالتايل  قدمية؛ 

وهكذا ننق�ض العبء عن ال�صكن الجتماعي. 
ا�ض تعالوا لروؤية ق�صنطينة عا�صمة الثقافة العربية! اأقول للنرّ
اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  ن�صكر  باأننا  لهم  نقول  ـ   1
حتى  لق�صنطينة  منحه  الذي  الثمني  ال�صيء  هذا  لأجل 
تكون عا�صمة الثقافة العربية التي جلبت لها 72 م�صروعاً، 
املتعلق  ال�صجاع  القرار  على  الأول  الوزير  د  ال�صيرّ واأ�صكر 
بربنامج خا�ض ملدينة علي منجلي، الذي مل ير مدينة علي 
فيها  �صاء اهلل - �صيكون  اإن  املقبلني -  العامني  منجلي، يف 

ة. مهمرّ جدرّ  مدينة  �صكن،  األف   400
ا�ض الذين يتكلرّمون، لياأتوا وي�صكنوا معنا هم  واأقول للنرّ
واأولدهم كي ينتقدوا ق�صنطينة، فال يعي�صوا معنا عن بعد 

اأو ياأخذوا تذكرة الذهاب دون اإياب.
ال�صلطات  ون�صكر  بخري،  ق�صنطينة  باأن  لهم  نقول  نحن 
املحلية وعلى راأ�صها ال�صيرّد وايل ولية ق�صنطينة الذي يبذل 
جمهودا كبريا وله يوميا خرجات ميدانية، لأن الذي يعرف 
ق�صنطينة ودر�ض فيها يعلم كيف كان باردو وكيف �صي�صبح.
يح والكنطول،  كان من ي�صمع بالقما�ض ينده�ض فجرّ الررّ
بالبيوت  مليئا  ق�صنطينة  حزام  كان  اأزيلت،  كلرّها  هذه 
ان الأ�صليني، اليوم احلمد هلل ربرّ  الق�صديرية اأكرث من ال�صكرّ
ل اأخذ قراًرا، اأن�صاأ مدينة جديدة  د الوزير الأورّ العاملني، وال�صيرّ
ق ما راأته عيناه، اإنه  هي عني النحا�ض والذي يراها ل ي�صدرّ
خري كبري لق�صنطينة، وكذلك القرار ال�صجاع الأخري لوزير 
فيما  مرتاحني  ق�صنطينة  مواطني  ترك  العمومية،  الأ�صغال 
مرتاحني، وهذا  ق�صنطينة  نا�ض  النفق، فجعل  يخ�ضرّ جتنرّب 
اإ�صافيا  �صيئا  يبقى  فهو  اأم ل  نفق  ُوجد  ف�صواء  نحتاجه،  ما 
ا�ض عملوا وقاموا مبجهود كبري يف هاته الولية  لق�صنطينة، فالنرّ

هم. ول ننكر حقرّ
اأنا عندي طلب اآخر لوزير النقل وهو القطار بني البلديات، 
يو�صف،  زيغود  مثال يف  اإمكانيات،  عندنا  احل�صري،  القطار 
اأهمية، لأنها  الو�صيلة  لهذه  اأن تكون  فبودنا  اأولد رحمون، 

اأن ق�صنطينة  �صتنق�ض كثرياً من ازدحام الطرقات، تعلمون 
نا اأن يحل امل�صكل، اأنا لي�ض لديرّ ما اأقول،  ور�صة كبرية وبودرّ
ق�صنطينة،  يف  احتاجنا  اإن  احلكومة  لطاقم  اأقول  اأن  �صوى 
فه، ونحن يف اخلدمة وبارك اهلل فيكم واهلل  فنحن حتت ت�صررّ

يعينكم اإن �صاء اهلل.

ر�صوان؛  �صعيد  اأحمد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
د الواد. الكلمة الآن لل�صيرّد حممرّ

اهلل  ب�صم  ئي�ض؛  الررّ د  لل�صيرّ �صكرا  الواد:  حمّمد  ال�سّيد 
حيم وبه ن�صتعني. الرحمن الررّ

د رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم، ال�صيرّ
ل املحرتم وطاقمه الوزاري، د الوزير الأورّ ال�صيرّ

رون، اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقرّ
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
اإنرّ اإعادة انتخاب الرئي�ض، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، من 
عب اجلزائري، هو خري دليل على ثقة املواطنني يف  طرف ال�صرّ
لم وال�صتقرار وجت�صيد  رئي�صهم، ملتابعة م�صرية التنمية وال�صرّ

برناجمه النتخابي يف امليدان.
الع على خمطط عمل احلكومة، وجدناه �صامال  فبعد الإطرّ
وكامال، م�ض كلرّ القطاعات واأ�صار اإىل كلرّ كبرية و�صغرية، 
من �صاأنها امل�صاهمة يف التنمية وتلبية تطلرّعات ال�صاكنة عرب 

كلرّ الوطن.
اإلرّ  لنا  بقي  وما  خريا،  ن�صتب�صر  اإننا  خريا،  ن�صتب�صر  اإننا 
اأن نتمنرّى التوفيق والنجاح للطاقم احلكومي، برئا�صة الوزير 
هذه  نغتنم  حتى  الطموح،  الربنامج  هذا  لتج�صيد  ل،  الأورّ
لم وال�صتقرار. الفر�صة ال�صانحة لزدهار اجلزائر يف كنف ال�صرّ
لكن، ل تفوتني هذه الفر�صة لأعربرّ عن بع�ض املالحظات:
ة موجودة،  ة: اإنرّ املرافق ال�صحيرّ فيما يخ�ضرّ قطاع ال�صحرّ
لكن النوعية تعاين من نق�ض مزمن، ومل ترق بعد اإىل 

ما يطمح اإليه املواطنون.
�صامل  اإ�صالح  اإىل  ة  ما�صرّ حاجة  يف  ة  ال�صحرّ قطاع  اإن 
ائيني يف اله�صاب واجلنوب  وجذري، فنق�ض الأطباء الأخ�صرّ
املناطق،  هذه  يف  ا�صتقرارهم  عدم  ب�صبب  مع�صلة،  اأ�صبح 
لغياب وجود حوافز حقيقية جللبهم، فاخلدمة املدنية لن حتل 

ة يف هذه املناطق، لالأ�صباب املذكورة �صابقا. م�صكلة ال�صحرّ
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لة،  ل نق�صا يف اليد العاملة املوؤهرّ التكوين املهني: اإننا ن�صجرّ
اإعادة  يجب  لذا  وغريها،  والفالحة  البناء  قطاع  خ�صو�صا 
العتبار لهذه املهن، بالتكوين اجليرّد وفتح جمال الت�صغيل.

ا عندما يغطي   ال�صمان الجتماعي: �صنكون �صعداء جدرّ
والكلرّ  فئاتهم  بجميع  اجلزائريني  الجتماعي كلرّ  ال�صمان 

ل على بطاقة ال�صفاء. يتح�صرّ
الفالحة: اإن قطاع الفالحة هو من اأهم القطاعات التي 
لمت�صا�ض  عليه  ل  ويعورّ الغذائي  الأمن  حتقيق  اإىل  ت�صعى 
جورّ  يف  للعمل  الفالحني  وم�صاعدة  بدعم  وذلك  البطالة، 
م�صروع  املوالني وكذا  المتياز ودعم  مالئم، كت�صوية عقود 
�صقي م�صاحة كبرية من الأرا�صي، الذي ي�صاهم - بال �صكرّ  - 
يف ارتفاع الإنتاج الفالحي، ونحن متفائلون باأن هذا القطاع 
احليوي �صيحظى بالهتمام الالزم و�صيعرف - اإن �صاء اهلل - 

ما وازدهارا. تقدرّ
لأخذ  الفالحة  وزير  د  ال�صيرّ اأنا�صد  املنرب،  هذا  من  اإنني 
املناطق  على  للمحافظة  زمة،  الالرّ والإجراءات  التدابري  كلرّ 
كاحللفاء  ال�صهبي  النبات  من  تبقى  ا  عمرّ فاع  والدرّ ال�صهبية 
التي توفر الغذاء الأ�صا�صي  النباتات  وال�صيح وغريهما من 
والعمل  اجلفاف  اء  جررّ رهيب،  تراجع  يف  لأنها  للموا�صي، 

الإن�صاين. 
ن ونقف اإىل جانب الوزيرة على �صجاعتها،  الرتبية: نثمرّ
للنهو�ض واإ�صالح هذا القطاع احليوي الذي لزال يتخبرّط 

يف بع�ض امل�صاكل.
ل�صالح  منا�صب  باإ�صافة  نطالب  اإننا  العايل:  التعليم 
ار، لتوظيف اأ�صاتذة، لأنهم مل ي�صتفيدوا اإل من  جامعة ب�صرّ
ا، نلتم�ض من الوزير الأول  15 من�صبا، وهذا عدد قليل جدرّ

التدخل.
ر  تتطورّ اأن  يجب  الوطنية  التلفزة  الت�صال:  جمال  يف 
التي  اجلهوية  الإذاعات  يخ�ض  وفيما  براجمها،  ن  وحت�صرّ
الوطني،  الرتاب  كلرّ  ها  بثرّ ي�صمل  اأن  بدرّ  ل  كبري،  دور  لها 

وخ�صو�صا املناطق احلدودية.
ن جمهودات  املجاهدون: بالن�صبة للمجاهدين، فاإننا نثمرّ
الدولة من اأجل العناية بهم، من الناحيتني املادية واملعنوية، 
د  ال�صيرّ من  ونلتم�ض  ميلكون،  ما  اأعزرّ  للجزائر  موا  قدرّ لأنهم 
الإجراءات  بع�ض  ن  ونثمرّ  ، اأق�صى حدرّ اإىل  مرافقتهم  الوزير 

الإدارية التي قام بها يف املدة الأخرية.
الوطني  للجي�ض  تقدير  حتية  ال�صعبي:  الوطني  اجلي�ض 

وال�صيادة  الرتابية  ال�صالمة  على  حر�صه  على  ال�صعبي، 
لع�صرنة وحداته  بها  يقوم  التي  اجلهود  ن  نثمرّ كما  الوطنية، 
قطاع  تطوير  ن كذلك  نثمرّ الإطار  هذا  قدراته، ويف  وحت�صني 
ال�صركات  بع�ض  ُت�صلم  اأن  ونتمنرّى  الع�صكرية،  ال�صناعة 
من  به  ز  يتميرّ ملا  نظرا  اجلي�ض،  اإىل  ف�صلت  التي  الوطنية 
ان�صباط و�صرامة يف الت�صيري، كما ناأمل الإبقاء على اخلدمة 
الثمينة  الفر�صة  فهي  العامة،  للمنفعة  زيادة  لأنها  الوطنية، 
البع�ض  بع�صهم  للتعارف على  اجلزائري،  لل�صباب  زة  واملميرّ
ورحمة  عليكم  وال�صالم  الكبري،  وطنهم  واكت�صاف  ومعرفة 

اهلل تعاىل وبركاته.

د الواد؛ الكلمة الآن  ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيرّد حممرّ
د اإبراهيم بوحلية. لل�صيرّ

حيم.  حمن الررّ ال�سّيد اإبراهيم بوحلية: ب�صم اهلل الررّ
د رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،  معايل ال�صيرّ

ر، ل املوقرّ د الوزير الأورّ معايل ال�صيرّ
اأع�صاء  ادة؛  وال�صرّ وال�صيرّدات  ولة  الدرّ وزير  د  ال�صيرّ معايل 

احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ل  الأورّ الوزير  احلكومة،  اأهنئ  اأن  بداية  يل  اإ�صمحوا 
فخامة   طرف  من  ا�صتحقوها،  التي  الثقة  على  والأع�صاء، 
ال�صيرّد عبد العزيز بوتفليقة، رئي�ض اجلمهورية بتعيينهم على 
على  بالعمل  وتكليفهم  التنفيذية  لطة  ال�صرّ قطاعات  راأ�ض 
ا�صتكمال تنفيذ برنامج فخامته، من اأجل تعزيز الإ�صالحات 
ك بخيار  الوطنية ودعم التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة والتم�صرّ
على  واملحافظة  عب  ال�صرّ اه  زكرّ الذي  الوطنية  امل�صاحلة 
الإجنازات واملكا�صب التي حققتها اجلزائر والتي انعك�صت 

اأمنا واأمانا وا�صتقرارا على البالد.
املبذول  للجهد  تقديري  عميق  عن  اأي�صا  اأعربرّ  اأن  اأود 
وواعدا،  ثريا  يبدو  اإذ  ة،  خا�صرّ بعناية  املخطط  هذا  و�صع  يف 
ة  ل مررّ واأعتقد باأن الزيارات التي �صملت 48 ولية، وهي لأورّ
يف تاريخ اجلزائر، ل ي�صتطيع اأحد اأن ينكرها والتي مل تغفل 
ظروف  توفري  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  قطاع،  اأو  جمال  اأيرّ 
عي�ض كرمية للمواطن اجلزائري، يف ظلرّ دولة احلقرّ والقانون 

وفق روؤية ا�صتباقية ووقائية حكيمة.
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اأقول  اأن  عليرّ  م  يحترّ  ، ب�صيط  كمواطن جزائري  واجبي 
اإنني اآمل اأن يكون التعديل الد�صتوري القادم يف م�صتوى 
يج�صد  واأن  اآمالهم،  ق  يحقرّ اجلزائري،  عب  ال�صرّ تطلرّعات 
ل فيها  التعديل بناء دولة موؤ�ص�صات، متوازنة متنا�صقة ل تغورّ
ل�صلطة على �صلطة اأخرى، واأن يكون التعديل الد�صتوري 
ـ يف اخلتامـ  عبارة عن و�صية جيل نوفمرب العمالق لالأجيال 

عب ويفرح اجلزائر. القادمة، وهو ما يفرح ال�صرّ
بع�ض  على  من�صبا  ـ  ئي�ض  الررّ د  ال�صيرّ ـ  تدخلي  �صيكون 
القطاعات التي اأراها حملرّ اهتمام املواطن، ويف هذا الإطار 
يجب التنويه باملجهودات اجلبارة التي بذلتها وزارة الداخلية 
بالن�صغالت  ل  التكفرّ يف  ة،  املحليرّ واجلماعات  ووزيرها 
فيما  ة  خا�صرّ معاناته،  من  والتخفيف  للمواطن  الأ�صا�صية 
يتعلرّق بالتخفيف من الوثائق الإدارية واحلدرّ من البريوقراطية 
ورفع الغنب عنه وت�صييع جهده ووقته يف ا�صتخراج وثائق 
اإ�صافة  بارتياح كبري،  املواطن  ا�صتقبله  ما  لها، وهو  ل معنى 
ن  اإىل القانون اجلديد املعرو�ض حاليا على الربملان، واملت�صمرّ
منذ  معدل  وغري  جامدا  بقي  والذي  املدنية،  احلالة  قانون 
ن اأحكاما من �صاأنها  �صبعينيات القرن املا�صي، والذي يت�صمرّ

ت�صهيل املعامالت الإدارية وت�صهيل حياة املواطن.
يدخل اأي�صا يف هذا الإطار اإ�صالح قطاع العدالة، الذي 
الدول،  من  للعديد  فيه  مرجعا  ل  ت�صكرّ اجلزائر  اأ�صبحت 
التي مترّ حتقيقها يف هذا  العمالقة  ن اخلطوات  نثمرّ اإذ  ونحن 
امل�صار والتي اأر�صت دعائم ا�صتقاللية الق�صاء واأثرت وكيرّفت 
ع�صرنة املنظومة الت�صريعية والقانونية والعقابية الوطنية، طبقا 
املواطن  كرامة  تكفل  اإن�صانية،  لقيم  ووفقا  دولية  ملقايي�ض 

وحرياته الأ�صا�صية.
اإل اأننا نطمح اإىل تكري�ض املزيد واأكرب لهذه الإ�صالحات، 

وندعو لتو�صيعها لتكون �صاملة لكلرّ تفا�صيل القطاع.
ا�صتقاللية  على  اأ�صا�صا  يرتكز  العدالة  قطاع  اإ�صالح  اإن 
للحريات،  �صمانا  للقا�صي،  الالزمة  احلماية  وتوفري  الق�صاء 
�صتور، يف ف�صل  ال�صلطة الق�صائية، وهذا  كما ين�ضرّ عليه الدرّ
بل  فح�صب،  ن�صيا  ت�صريعا  يكون  اأن  يجب  ل  ال�صتقالل 
مقد�صا  مبداأ  باعتباره  واملمار�صة  الفعل  اإىل  يرقى  اأن  يجب 
القت�صادي  والإنعا�ض  التنمية  �صيا�صات  كلرّ  عليه  تعتمد 
اأبدا  ميكن  ل  كبرية  ردع  ة  قورّ ل  وي�صكرّ الف�صاد،  وحماربة 

جتاهلها.

بنداءات  العتناء  اإىل  احلكومة  ندعو  ال�صياق،  هذا  يف 
ال�صتغاثة التي ترد من اأفراد اجلاليات اجلزائرية يف املناطق 
را وتعي�ض عنفا م�صلرّحا، على غرار ما يحدث  التي ت�صهد توترّ
يف حدودنا يف جانب ال�صقيقة ليبيا، كما ندعو مبنا�صبة حديثنا 
عن اجلزائريني يف اخلارج، اإىل تكثيف التن�صيق الدبلوما�صي 
احلجز  مراكز  يخ�ضرّ  فيما  الدبلوما�صية،  الآليات  وتفعيل 
املهاجرين غري  ل�صبابنا  الأوروبية  ول  الدرّ تقيمها بع�ض  التي 
ال�صرعيني، والتي يعانون فيها من �صوء املعاملة وقمع وعنف 

وتعدرّ على اأب�صط حقوق الإن�صان.
باعتبار مركزها ال�صرتاتيجي ودورها احليوي  اإن اجلزائر 
ة الإفريقية، وبالنظر اإىل جتربتها الناجحة يف مكافحة  يف القاررّ
يف  الإرهاب  مكافحة  يف  ج�صيمة  مب�صوؤولية  تنوء  الإرهاب، 
باملقاربة  ن�صيد  الإطار  هذا  حراء، ويف  وال�صرّ احل  ال�صرّ منطقة 
بلوما�صية والتنموية التي تتبناها  الأمنية وال�صرتاتيجية والدرّ
اجلزائر بالتن�صيق مع بع�ض الدول الإفريقية املعنية، من اأجل 
الإقليمي  ور  بالدرّ ه  وننورّ للمنطقة،  وال�صتقرار  الأمن  اإعادة 
يف  الوطنية  امل�صاحلة  جت�صيد  يف  تلعبه  الذي  واملحوري 
لم والأمن،  جمهورية مايل، كخطوة اأ�صا�صية ل�صتتباب ال�صرّ
م�صتوى  على  �صواء  املبذولة،  اجلهود  كل  عاليا  ن  ونثمرّ

�صمية اأو الربملانية لتجرمي... بلوما�صية الررّ الدرّ

الكلمة  بوحلية؛  اإبراهيم  د  لل�صيرّ �صكراً  الرئي�ص:  ال�سيد 
ح. ار مالرّ الآن لل�صيرّد عمرّ

حيم. ال�سّيد عمار ماّلح: ب�صم اهلل الرحمن الررّ
ال�صيرّد املحرتم رئي�ض جمل�ض الأمة،
ل، ال�صيرّد املحرتم، معايل الوزير الأورّ

اأع�صاء احلكومة املحرتمون،
اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�ض الأمة،

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

ليعرف اجلميع اأن الفاحت نوفمرب 1954، هو الذي فتح لنا 
واملناق�صة  ث  والتحدرّ والفتخار،  والكرامة  ة  العزرّ اأبواب  كل 
يف الربامج التي تقدم لنا؛ وعليه، فالواجب علينا الولء كلرّ 
داً. الولء للوطن يف جميع امليادين، وطناً و�صعباً واحًدا ُموحرّ

ة نقاط �صاأخت�صر ذكرها: لديرّ عدرّ
الوطني  جلي�صنا  وال�صكر  والعرفان  التقدير  كل   )1
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املوافق 08  جوان 2014 الأحد 09 �سعبان 1435          

ارة  واخلطرية التي  اأ�صالك الأمن، على الأعمال اجلبرّ وكل 
من  الكيلومرتات  اآلف  على  ة  خا�صرّ نهاراً،  لياًل  ونها  يوؤدرّ

ول املُجاورة. ُحدودنا مع تلك الدرّ
فاع واملحافظة  رع الواقي لهذا الوطن يف الدرّ فهم جميعا الدرّ

ود عن هذا الوطن. على ثوابت الأمة، والذرّ
ام مطلوب على الوطن لهوؤلء. ل الترّ وعليه، فالتكفرّ

التام مطلوب على الوطن لهوؤلء ولهذا   نعم، فالتكفل 
مرة اأخرى، كل الحرتام والعرفان جلي�صنا ومل�صالح الأمن.

الفرن�صية،  باللغة  جزائرية،  جريدة  يف  اأخريا  قراأت   )2
اأمريكا وفرن�صا يف حماربة الإرهاب  اأن اجلزائر �صُت�صارك مع 
العراق  يف  وقع  ما  نن�صى  هل  �صحيح؟  هذا  هل  ليبيا؛  يف 

ويف �صوريا ويف ليبيا نف�صها؟
ل دْخل لنا ع�صكريا يف اأي دولة جماورة ول نقحم جي�صنا 

يف هذه امل�صاكل اخلطرية.
يجر  نعم، الدفاع عن حدودنا واجب مع تون�ض وليبيا والنرّ
ومايل واملغرب، ول ن�صلرّم �صربا واحداً من حدودنا، لأنرّ دماء 

�صة. هداء �صقت هذه الأر�ض املقدرّ ال�صرّ
الألفاظ  )هذه  كا�صحا«  »ُهجوماً  نواجه  حاليا   )3
مايل  من  الالجئني  من  الع�صكري(  امليدان  يف  ن�صتعملها 
ن�صاء،   ،1975 منذ  الُبليزاْرُيو  ما�صيا  نْن�صى  ول  والنيجر، 
اأطفال �صغارا، وكبارا منت�صرين يف كل مدينة، كيف �صيكون 

احلل لهوؤلء؟ ! 
من  ولية  كل  اأن  فهي  الأخرية:  مالحظتي  اأما   )4
ال�صحة،  ميدان:  يف  و�صياتها  ُخ�صُ لها  الوطن  وليات 
اأنرّه يف  اأرى  فاحلل  وال�صياحة....  والتعليم  واملياه  وال�صكن، 
الولية نف�صها، وعلى امل�صوؤولني اأي الوايل اأول، املنتخبون، 
واملجال�ض املنتخبة بالتن�صيق خا�صة مع احلكومة اتخاذ القرار 
وليعلم  ولية،  كلرّ  يف  ة  الهامرّ بالإجنازات  واخلا�ض  الأخري 
يف  الأمن  على  اأ�صا�صا  مبني  القت�صادي  مو  النرّ اأن  اجلميع 
البالد، وعلى الق�صاء احلررّ وعلى ردع الف�صاد وعلى الرقابة 

عب. ال�صارمة لالأموال العمومية ولأموال ال�صرّ
وفيق وال�صداد حلكومتنا يف عملها  بالترّ يف الأخري، متنيانا 

اإن �صاء اهلل، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

كان  الذي  ح  مالرّ ار  عمرّ لالأخ  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سّيد 
ل الأخري يف القائمة. امل�صجرّ

جمل�ض  لأع�صاء  بالن�صبة  العام  النقا�ض  اأنهينا  لقد 

الأمة، بقي لنا اأن ن�صتمع غدا اإىل تدخالت روؤ�صاء اأو ممثلي  
املجموعات الربملانية، بودي اأن اأ�صكر اجلميع على امل�صاركة.
احلكومة  اأع�صاء  ادة  وال�صرّ ل  الأورّ الوزير  د  ال�صيرّ اأ�صكر 
على ح�صورهم وتقدميهم الوثيقة التي كانت مو�صوع نقا�ض 
اإن �صاء اهلل ـ �صتكون اجلل�صة على  ـ  يف هذه القاعة، وغدا 

ال�صاعة التا�صعة الن�صف �صباحا، فكونوا يف املوعد.
�صكرا لكم جميعا، واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة ال�ّسابعة م�ساء
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قري�سي الكرمي  عبد  لل�سيد  كتابي   1 -تدخل 
ع�سو جمل�ص الأمة 

حول مناق�سة خمطط عمل احلكومة
من اأجل تنفيذ برنامج رئي�ص اجلمهورية

على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم،  الرحمـن  اهلل  ب�صم 
اأ�صرف املر�صلني �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه  و�صلم.

ال�صيد الفا�صل رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد الوزير الأول املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

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

ال�صيد الرئي�ض،
ال�صيدات وال�صادة،

بداية، اأتقدم باأخل�ض التهاين لفخامة رئي�ض اجلمهورية، 
يف  العري�ض  الفوز  على  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد 
غالبية  ثقة  ونيله  الفارط  اأفريل   17 لـ  الرئا�صية  النتخابات 
هذا  بناء  ا�صتكمال  يف  قدما  للم�صي  اجلزائري،  ال�صعب 
بلوغ  ثمرّ  ومن  وال�صتقرار،  الأمن  كنف  يف  املفدى  الوطن 
الرقي والزدهار الذي ين�صده ال�صعب اجلزائري من اأق�صاه 
ال�صحة  دوام  اجلمهورية  رئي�ض  لفخامة  راجيا  اأق�صاه،  اإىل 
وعلى  احلكومي  الطاقم  اإىل  بالتهنئة  اأتقدم  كما  والهناء، 
راأ�صهم معايل الوزير الأول ال�صيد عبد املالك �صالل، على 
الثقة التي منحها اإياهم فخامة رئي�ض اجلمهورية، راجيا لهم 
على  اإياكم  �صاكرا  النبيلة،  مهامهم  يف  والنجاح  التوفيق 
املخطط املقدم اأمامنا، لتج�صيد هذا الربنامج الطموح، ومن 
ثمرّ تلبية حاجيات املواطنني الذين يعلقون عليه اآمال كبرية.

ال�صيد الرئي�ض،
ال�صيدات وال�صادة،

مبا�صرة  اأتقدم  اأن  يل  اإ�صمحوا  الوقت،  ل�صيق  نظرا 
باملالحظات التالية لإثراء هذا املخطط:

1 -  نطلب تعميم املدار�ض الوطنية يف بع�ض جامعات اجلنوب.

ال�صحراء  يف  اجلوفية  املياة  على  املحافظة  �صرورة   -  2
اجلزائرية، للحفاظ على م�صتقبل احلياة يف تلك املناطق يف 

ظل انعدام جتديدها لقلة املطار.
على  املثمرة  الأ�صجار  غر�ض  يف  الوديان  اإ�صتغالل   -  3

�صفافها.
4 - ننبه �صيادتكم اإىل ما تقوم به الكثري من ال�صركات 
البرتولية من جتاوزات على البيئة، من خالل رمي نفاياتها 

البرتولية التي تعود بال�صرر على احلياة يف تلك املناطق.
الأرا�صي  بتوزيع  اخلا�صة  امل�صاعدات  تعميم   -  5
ال�صا�صعة،  اجلنوب  ولية  يف  ال�صباب  على  للبناء  ال�صاحلة 

حلل م�صكلة ال�صكن نهائيا يف هذه املناطق.
متكننا  ال�صم�صية  للطاقة  كبرية  مبوارد  بالدنا  تزخر   -  6
متاأخرون كثريا يف هذا  اأننا  اإل  املجال،  الريادة يف هذا  من 
وال�صتثمار  قدما  امل�صي  �صرورة  على  نوؤكد  وعليه  املجال، 

يف هذا املجال لأجل طاقة نظيفة.
يف  بالت�صغيل  اخلا�صة  التعليمات  تطبق  متى   -  7
امل�صينة  املظاهر  على  نق�صي  حتى  البرتولية،  ال�صركات 

اليومية التي تعي�صها ولية ورقلة؟
�صيما  ول  الوطنية،  الطرق  ا�صتكمال  على  نلح   -  8
باإجناز  الوليات  تقوم  حيث  واحد،  رقم  الوطني  الطريق 
اجلنوبي  ال�صطر  اإجناز  وعدم  لها  التابع  ال�صمايل  ال�صطر 

وكاأن الأمر ل يعنيها!
9 - اأين و�صل م�صروع ال�صكة احلديدية تڤرت، حا�صي 

م�صعود، ورڤلة، غرداية، الأغواط، اجللفة؟
10 -  ملاذا مل تعتمد وزارة النقل الرتامواي بالعجالت 

لربح الوقت بدل الطريقة املعتمدة حاليا؟
يف  حجز  اأي  اأن  الأول  الوزير  معايل  اأيعقل   -  11
خارجيا،  اأو  داخليا  اأكان  �صواء  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
يكلفنا مبلغا معينا من الأموال لدولة اأخرى؟ وملاذا نتعامل 

مع و�صطاء؟ وملاذا ل نكون نحن الو�صطاء؟
نق�ض  من  الوطن  من  اجلنوبية  املناطق  تعاين   -  12

الرحالت اجلوية ومن ارتفاع �صعر تذاكرها.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ملــــحق
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�سعيدي ح�سني  لل�سيد  كتابي  �سوؤال   - 2
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية
68 و71  134 من الد�صتور، واملادتني  طبقا لأحكام املادة 
من القانون الع�صوي رقم 99-02، املوؤرخ يف 08 مار�ض 1999، 
الأمة،  الوطني وجمل�ض  ال�صعبي  املجل�ض  تنظيم  الذي يحدد 
احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

ي�صرفني اأن اأطرح على معاليكم �صوؤال كتابيا التايل ن�صه:
معايل الوزير،

بناء على املرا�صلة الواردة من وزارة الداخلية واجلماعات 
بني  اجلمع  بخ�صو�ض  للمنتخبني،  الفرعية  املديرية  املحلية، 
يف  عليها  املن�صو�ض  راتبا(،  )لي�صت  املنتخبني  عالوات 
 ،2013/05/25 يف  املوؤرخ   ،91/13 التنفيذي  املر�صوم 
الذي يحدد �صروط النتداب والعالوات املمنوحة لهم طبقا 

للمادة 70 من قانون الولية رقم 07/12.
جند اأن النواب ووؤر�صاء اللجان الدائمة ي�صتفيدون خالل 
ممار�صة عهدتهم من عالوات وتعوي�صات مالئمة تتكفل بها 
ميزانية الولية. وبهذا جند اأن كل ما يتقا�صاه املنتخبون هو 

عبارة عن عالوة وتعوي�ض ولي�ض باأجرة �صهرية.
الأجر  اأي  املن�صب،  باأجر  ت�صرح  الإدارة  اأن  كما 
ال�صمان  �صندوق  يف  لال�صرتاك  القابل  للموظف  ال�صايف 
لالقتطاع  يتعر�صون  املنتخبني  بع�ض  كما جند  الجتماعي، 
مرتني يف نف�ض ال�صهر على م�صتوى ال�صندوق الجتماعي 
حمالون  هوؤلء  اأن  بحكم  )الولية(،  امل�صتخدمة  والإدارة 

على التقاعد وميار�صون عهدة انتخابية.
معايل الوزير،

ال�صوؤال املطروح، ملاذا يتعر�ض هوؤلء املنتخبون لالقتطاعات 
اأما  �صهرية،  اأجورا  لي�صت  وهي  والتعوي�صات  املنح  من 

املتقاعدون املنتخبون فتقتطع منهم مرتني؟
ولكم منا اأ�صمى عبارات التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 09 دي�صمرب 2013    
        
                             ح�سني  �سعيدي   

                ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:
تف�صلتم بطرح بع�ض الت�صاوؤلت حول القتطاعات التي 
مت�ض املنح والتعوي�صات التي يتقا�صاها املنتخبون؛ ردا على 
ذلك ي�صرفني اأن اأفيدكم باأن هذه التعوي�صات واملنح تخ�صع 
اإىل نف�ض القواعد املتعلقة بالقتطاعات القانونية املن�صو�ض 
والر�صوم  املبا�صرة  ال�صرائب  قانون  من   66 املادة  يف  عليها 
املماثلة، وكذلك الأمر بالن�صبة للمنتخبني املحليني الدائمني 
املتواجدين يف و�صعية التقاعد قبل انتخابهم، بحيث ميكن 
للمعنيني اجلمع بني منحة التقاعد والتعوي�صات املن�صو�ض 
 25 يف  املوؤرخ   ،91/13 رقم  التنفيذي  املر�صوم  يف  عليها 
فرباير 2013، الذي يحدد �صروط انتداب املنتخبني املحليني 
ال�صاري  الت�صريع  اإن  حيث  لهم،  املمنوحة  والعالوات 
�صرف  يخ�صع  احلالة  هذه  ويف  اجلمع،  هذا  مينع  املفعول ل 
هذه التعوي�صات اإىل نف�ض قواعد القتطاعات القانونية اأي 

ال�صمان الجتماعي وال�صريبة على الدخل الإجمايل.
وميكن الإ�صارة يف الأخري اإىل اأنه مبوجب التعليمة الوزارية 
امل�صرتكة بني وزارة الداخلية واجلماعات املحلية ووزارة املالية 
وكذا املديرية العامة للوظيفة العمومية، مت تقدمي التو�صيحات  
الوافية وف�صل يف الن�صغالت التي تف�صلتم بطرحها، والتي 
كان قد تعر�ض لها م�صريو املوؤ�ص�صات والإدارات العمومية 
التنفيذي  املر�صوم  �صدور  مبنا�صبة  الرقابة،  هيئات  وكذا 
املحددل�صروط انتداب املنتخبني املحليني امل�صار اإليه اأعاله.

فائق  بقبول   - الأمة  جمل�ض  ع�صو  ال�صيد   - تف�صلوا 
عبارات التقدير.

اجلزائر، يف 24 فيفري 2014    

الطيب بلعيز     
وزير الدولة     

            وزير الداخلية واجلماعات املحلية
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