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

احلكومة  ممثلي  الوزيرين،  بال�صيدين  الرتحيب  بعد 
عر�ض  اجلل�صة  هذه  اأعمال  جدول  يقت�صي  وم�صاعديهما؛ 
ال�صيد وزير الطاقة واملناجم مل�صروع القانون املت�صمن قانون 
املناجم ومناق�صته من قبل اأع�صاء جمل�ض الأمة؛ ومن دون 

اإطالة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد الوزير، فليتف�صل.

ال�شيد وزير الطاقة واملناجم: ب�صم اللـه الرحمن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ض،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة الأفا�صل،

يف البداية، اأود اأن اأ�صكر ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء اللجنة 
على النقا�ض الذي دار حول م�صروع قانون املناجم.

ال�صيد الرئي�ض،
اأريد اأن اأذكر للمجل�ض املوقر الأهداف الأ�صا�صية املرجوة 

من م�صروع هذا القانون واملتمثلة يف:
- النهو�ض بقطاع املناجم، جلعله م�صدرا هاما خللق الرثوة 

وتوفري العائدات من العملة ال�صعبة.
- توفري منا�صب عمل جديدة، خا�صة يف املناطق املعزولة.
تعزيز  خالل  من  املنجمي،  البحث  واإنعا�ض  بعث   -

الو�صائل واملوارد الب�صرية.
فيما يخ�ض البحث املنجمي، لقد اأ�صبح من ال�صروري 

حالت  التي  النقائ�ض  لإزالة  احلايل،  املناجم  قانون  تغيري 
املخ�ص�صة  املبالغ  ف�صعف  املنجمية،  الن�صاطات  تطوير  دون 
الدولة  قبل  من  متويله  ا�صتبعاد  وكذلك  املنجمي  للبحث 
�صيئا  ترتاجع  الحتياطات  جعل  احلايل،  املناجم  قانون  يف 
قطاع  اأي  اأن حيوية  العلم  مع  كافية،  واأ�صبحت غري  ف�صيئا 
منجمي مرتبط ب�صكل كبري مبجهود ال�صتك�صاف املنجمي. 
املناجم ت�صمح  قانون  فاإن الأحكام اجلديدة مل�صروع  وعليه، 
ا�صتغالل  على  املفرو�صة  الإتاوات  عائدات  با�صتعمال 
والبحوث  الدرا�صات  برامج  لتمويل  للتوجه  املعدنية،  املواد 

املنجمية واإعادة جتديد الحتياطات املنجمية.
العموميني  املتعاملني  يحفز  القانون،  م�صروع  اأن  كما 
من  املنجمي،  البحث  اأ�صغال  يف  ال�صروع  على  واخلوا�ض 
اأو احتياطات منجمية جديدة، وهذا  اكت�صاف مكان  اأجل 
بال�صماح لهم بت�صكيل احتياطات، قد ي�صل املبلغ اإىل 10 ٪ 

من الربح على الدخل املعفى عن ال�صريبة.
فيما يخ�ض جانبا اآخر من هذا امل�صروع، ي�صجع م�صروع 
القانون الباحثني واملتخ�ص�صني يف امليدان املنجمي على اإجناز 
خريطة جيولوجية وجيوفيزيائية وكل الدرا�صات اجليولوجية 
التي  املنتظمة  اجليولوجية  اخلرائط  ماعدا  واجليوفيزيائية 

تتطلب رخ�صة ت�صلمها وكالة امل�صلحة اجليولوجية للجزائر.
فيما يخ�ض جانبا اآخر كذلك وهو تعزيز الرقابة من اأجل 
ل�صرطة  جهويا  فرعا   11 حاليا  يوجد  البيئة،  على  املحافظة 
املناجم التابعة للوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية 

 حم�شر اجلل�شة العلنية الع�شرين
املنعقدة يوم الأحد 24 ربيع الأول 1435

املوافق 26 جانفي 2014

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

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

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة والدقيقة اخلم�شني �شباحا
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اآخرين، خا�صة  اإن�صاء فرعني  املنتظر  48 ولية، ومن  تغطي 
�صرطة  وتاأهيل  لتوظيف  طموح  برنامج  وهناك  اجلنوب  يف 
املناجم �صرع فيه القطاع يف �صنة 2012 والذي �صمح برفع 

عدد �صرطة املناجم اإىل حوايل اأكرث من 70.
فيما يخ�ض النقا�ض - ال�صيد الرئي�ض - كان فيه راأي املجال�ض 

ال�صعبية البلدية اأو الولية يف عملية منح الرتاخي�ض املنجمية.
يف  به  التكفل  �صيتم  الن�صغال  هذا  باأن  هنا  اأوؤكد  اأن  اأود 
ان�صغال  يخ�ض  فيما  القانون  هذا  مل�صروع  التطبيقية  الن�صو�ض 
اآخر، وفيما يخ�ض دفع ناجت الإتاوات اإىل البلديات، اأريد اأن اأذكر 
باأن ناجت حت�صيل هذه الإتاوة يدفع حاليا اإىل ال�صندوق اخلا�ض 
باجلماعات املحلية، غري اأننا �صنعمل، اإن �صاء اهلل، مع اجلهات 
توجد  التي  للبلديات  معينة  ن�صبة  تخ�صي�ض  اأجل  من  املعنية 

على اأرا�صيها امل�صاريع املنجمية، بهدف ت�صجيع ال�صتثمار.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات ال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة الأفا�صل،
لقد تطرق النقا�ض اأي�صا اإىل بع�ض امل�صاريع الكربى لهذا 

القطاع، اأريد اأن اأذكر ثالثة منها:
م�صروع  اأن  هنا  اأوؤكد  اأن  اأود  غار جبيالت:  منجم   -  1
الطاقة  لقطاع  بالن�صبة  ي�صكل  جبيالت  غاز  منجم  تطوير 
من  املرجو  الهدف  �صناعتنا،  لتطوير  كبريا  حتديا  واملناجم 
ا�صتغالل هذا املنجم هو تلبية الحتياجات الوطنية املتزايدة 
من احلديد واملواد الفولذية وكذا �صمان مداخيل هامة من 
العملة ال�صعبة، نظرا لكون هذا امل�صروع �صيقلل من ا�صترياد 
بني  �صركة  اإن�صاء  الغر�ض  لهذا  مت  وقد  احلديدية،  املواد 
جممع �صوناطراك 55 ٪ وجممع مناجم اجلزائر 25 ٪ وجممع 
�صيدار 20 ٪ و�صي�صمح هذا امل�صروع يف مرحلة الإجناز بتوفري 
15.000 من�صب �صغل ويف مرحلة ال�صتغالل بخلق 5.000 
من�صب �صغل مبا�صرة و25.000 من�صب �صغل غري مبا�صر.
ال�صتثمارات لهذا امل�صروع، ت�صل اإىل حوايل 15 مليار دولر.
2 - منجم الباريت بب�صار: �صتفتح يف �صنة 2014، اإن �صاء 
منها:  اأذكر  مغلقة  كانت  التي  خا�صة  املناجم،  بع�ض  اللـه، 
باتنة  ولية  احلمراء،  و�صعبة  يو�صف  خرزة  �صطيف،  ولية  يف 
اإي�صمول، ونحن ندر�ض كذلك لفتح منجم جديد للباريت يف 

ولية ب�صار.
فيمايخ�ض كذلك منجم الذهب، كانت هناك �صعوبات 
هذا  جمددا  �صنفتح  ولكن  اأ�صرتالية،  �صركة  مع  املا�صي  يف 
املنجم ورمبا �صراكة مع �صركات اأخرى، �صنبداأ لوحدنا ثم - 

رمبا - نقوم ب�صراكة مع موؤ�ص�صات عندها خربة يف هذا امليدان.
فيما يخ�ض م�صروعا اآخر كبريا وهو م�صروع تطوير ا�صتغالل 
منجم الزنك والر�صا�ض يف وادي اأميزور يف ولية بجاية، يجب 
الأ�صرتايل  ال�صريك  بها  قام  التي  الدرا�صة  اأن  اإىل  الإ�صارة 
وطريقة ال�صتغالل كانت غري مقبولة من طرف املتخ�ص�صني 
من الطرف اجلزائري، لأنها كانت ت�صكل خطورة على البيئة 
وحتى على ال�صكان، ونحن ندر�ض يف احلني طريقة ا�صتغالل 

اأخرى مع �صركات خمت�صة يف هذا امليدان.
الفو�صفات وتطوير �صناعة  تثمني  اآخر مهم وهو  م�صروع 
من  هاما  احتياطيا  اجلزائر  متتلك  الفو�صفاتية:  الأ�صمدة 
الفو�صفات يقدر بحوايل اأكرث من 2 مليار طن من الفو�صفات، 
تقرر اإن�صاء قطب �صناعي لتثمني وحتويل هذه الحتياطات 
واإنتاج 3 مليون طن �صنويا من الأ�صمدة الفو�صفاتية، ويهدف 
هذا امل�صروع اأ�صا�صا اإىل حتويل الفو�صفات، وامل�صروع الأول 
�صوق  ولية  كربيت يف  وادي  يف   - اللـه  �صاء  اإن   - يكون 
اأهرا�ض والثاين يف ولية تب�صة، و�صيتم، اإن �صاء اللـه، اإجناز 
مليون   1 بطاقة  الفو�صفريك  حام�ض  لإجناز  وحدات   03
ون�صف املليون طن �صنويا والتي ت�صمح لنا باإجناز 3 وحدات 
اأخرى بطاقة 3 ماليني طن �صنويا لإنتاج الأ�صمدة الأ�صا�صية 
 7.000 امل�صروع يف خلق حوايل  وي�صاهم هذا  الفو�صفاتية، 

من�صب �صغل مبا�صر اأو غري مبا�صر.
بع�ض   - وال�صادة  وال�صيدات  الرئي�ض  �صيدي   - هذه 
اجلوانب من م�صروع القانون، واأنا م�صتعد للرد على ان�صغالت 

اأع�صاء هذا املجل�ض املوقر، �صكرا وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأحيل الكلمة الآن 
اإىل ال�صيد مقرر جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ليقراأ على 
م�صامعنا م�صمون التقرير التمهيدي املعد من طرف اللجنة 

حول م�صروع القانون مو�صوع الدرا�صة.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير الطاقة واملناجم، ممثل احلكومة،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،  

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

 ال�صالم عليكم.



5

الدورة  اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 12

املوافق 26 جانفي 2014 الأحد 24 ربيع الأول 1435          

الذي  التمهيدي  التقرير  عليكم  اأعر�ض  اأن  ي�َصرفني 
اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�ض الأمة، حول 

ن�ض قانون يت�صمن قانون املناجم.
املقدمة

عرف القطاع املنجمي يف بالدنا منذ ال�صتقالل وحتى 
الآن، اإ�صدار عدد من القوانني كان اأولها القانون رقم 06-84، 
املوؤرخ يف 28 جانفي �صنة 1984، واملت�صمن قانون املناجم، 
املوؤرخ يف6   ،24-91 القانون رقم  والذي مت تعديله مبوجب 
دي�صمرب �صنة 1991، ومت اإلغاوؤه مبوجب القانون رقم 10-01، 
املناجم،  قانون  واملت�صمن   2001 �صنة  يوليو   3 يف  املوؤرخ 
الذي عدل ومتم مبوجب الأمر رقم 07-02، املوؤرخ يف اأول 
تقدميها  من  الهدف  كان  قوانني  وهي   ،2007 �صنة  مار�ض 
املتعلقة  املنجمية،  ال�صناعة  تطوير  باجتاه  الدفع  وتعديلها 
املتحجرة،  اأو  املعدنية  املواد  وا�صتغالل  البحث  بن�صاطات 
وا�صتقطاب  ت�صجيع  جانب  اإىل  القانون،  هذا  يف  املحددة 
ال�صتثمار الوطني والأجنبي يف هذا امليدان، هذا بالتوازي 
مع اإخ�صاع املوؤ�ص�صات العاملة يف القطاع اإىل معايري النظافة 

و�صروط الأمن وحماية البيئة.
اإل اأنه وبالرغم من القوانني ال�صادرة، فاإن النتائج املح�صل 
الأهداف  حتقق  ومل  املن�صود،  امل�صتوى  اإىل  ترق  مل  عليها 
تراجع  �صاحبها  ذلك  من  العك�ض  على  بل  منها،  املتوخاة 
يف عمليات ال�صتثمار وركود يف الإنتاج الوطني من املواد 
املنجمية، عدا تلك املوجهة ملواد البناء، وهي اأ�صباب كانت 

كافية لتقدمي هذا الن�ض.  
اأ�صباب الإخفاق، فاإن الن�ض اجلديد ومن  ومهما كانت 
الدولة  م�صاعي  �صمن  ياأتي  اأحكام،  من  ت�صمنه  ما  خالل 
امل�صطرة يف خمطط عمل احلكومة،  الأهداف  اإىل  للو�صول 
حتقيق  بهدف  اجلمهورية،  رئي�ض  برنامج  تنفيذ  اأجل  من 
املناجم  قطاع  فيها  يلعب  اأن  ينتظر  التي   امل�صتدمية  التنمية 

دوره م�صتقبال اإىل جانب القطاعات الأخرى. 
رئي�ض  �صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  اأحال  وقد  هذا، 
جلنة  على  املناجم،  قانون  املت�صمن  القانون  ن�ض  املجل�ض، 
ال�صوؤون القت�صادية واملالية مبجل�ض الأمة، بتاريخ  20 جانفي 

حوله. متهيدي  تقرير  واإعداد   ومناق�صته  لدرا�صته   ،2014
ومناق�صة هذا  درا�صة  اللجنة يف  �صرعت  الغر�ض،  ولهذا 
الن�ض يف اجتماع عقدته برئا�صة ال�صيد عبد القادر �صنيني، 
رئي�ض اللجنة، �صباح يوم الثالثاء 21 جانفي 2014، تبادل 

فيه اأع�صاوؤها الآراء حول الأحكام التي ت�صمنها و�صخ�صوا 
اأ�صباب  عن  وت�صاءلوا  القطاع،  يعرفها  التي  امل�صاكل  بدقة 
عجز كل القوانني ال�صادرة املتعلقة بالقطاع عن اإخراجه من 
الو�صع الذي اآل اإليه، اإذا كان امل�صكل يكمن يف القوانني، 
يف  القوانني  من  وغريه  القانون  هذا  تعديل  عملية  واأعابوا 
يف  املطلوبة  اجلدية  غياب  اإىل  تطرقوا  كما  وجيزة،  فرتات 
وكذا  للتطبيق،  قابليتها  ل�صمان  القوانني  م�صاريع  اإعداد 
اإعفائهم  اإىل المتيازات التي متنح للم�صتثمرين من خالل 
من الر�صوم، الأمر الذي يحرم اخلزينة العمومية من فر�ض 
اإ�صافة  اإليها،  اأم�ض احلاجة  اإ�صافية هي يف  �صمان مداخيل 
اإىل هذا تناولوا مو�صوع اإدماج ال�صباب يف ا�صتغالل املحاجر 
ملا يوفره هذا الن�صاط من فر�ض عمل كثرية، ومن املوا�صيع 
ال�صركات يف  بقاء  ان�صغالتهم  كانت �صمن  التي  الأخرى 
و�صالحية  املنجم  ا�صتغالل  انتهاء  رغم  ال�صتغالل  مكان 
عملية  يف  املحليني  املنتخبني  اإدماج  واأهمية  الرخ�صة، 
ا�صتغالل املحاجر، و�صجلوا جملة من الأ�صئلة والن�صغالت 
بع�ض  جانب  اإىل  املوا�صيع،  هذه  بخ�صو�ض  واملالحظات 

التو�صيات لإدراجها يف التقرير التكميلي.
 22 الأربعاء  يوم  م�صاء  اجتماعا  اللجنة  عقدت  كما 
احلكومة،  ممثل  ح�صره  اللجنة،  رئي�ض  برئا�صة  جانفي2014، 
من  وعدد  واملناجم،  الطاقة  وزير  يو�صفي،  يو�صف  ال�صيد 
القانون  الوزارة، قدم فيه ممثل احلكومة عر�صا لن�ض  اإطارات 
تقدميه  اأ�صباب  اإىل  فيه  تطرق  املناجم،  قانون  املت�صمن 
والأحكام التي ت�صمنها، وقد اأتبع العر�ض بتقدمي مقرر اللجنة 
الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات التي �صجلتها اللجنة من 
خالل درا�صتها للن�ض، بعد ذلك اأجاب ممثل احلكومة وب�صفة 

اإجمالية على النقاط التي طرحت خالل الجتماع.
عقدت   ،2014 جانفي   23 اخلمي�ض  يوم  �صبيحة  ويف 
اللجنة جل�صة عمل مبكتبها برئا�صة رئي�ض اللجنة، تدار�صت 
فيها جممل ما اأجاب به ممثل احلكومة على اأ�صئلة وان�صغالت 
على  الأخرية  اللم�صات  وو�صعت  اللجنة،  ومالحظات 
عر�ض  مقدمة،  على  ي�صتمل  الذي  التمهيدي  التقرير  هذا 

ومناق�صة الن�ض وخال�صة. 
تقدمي ممثل احلكومة ن�ض القانون

 والنقا�ض الذي اأثري حوله 
التي  القوانني  اإىل  التقرير  اأن تطرقنا يف مقدمة هذا  بعد 
�صدرت حول القطاع واأ�صباب تقدمي ن�ض القانون املت�صمن 
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مادة   194 على  يحتوي  الذي  اجلديد،  املناجم،  قانون 
اإىل  باخت�صار  يلي  فيما  نتطرق  بابا،  ع�صر  اأحد  على  موزعة 
والأ�صئلة  القانون  لن�ض  احلكومة  ممثل  قدمه  الذي  العر�ض 
اللجنة  اأع�صاء  طرحها  التي  واملالحظات  والن�صغالت 
وجممل الأجوبة والتو�صيحات التي قدمها ممثل احلكومة.  

1 - تقدمي ممثل احلكومة ن�ض القانون:
اأو�صح ممثل احلكومة يف جممل العر�ض الذي قدمه اأمام 
القانون  ال�صادر مبوجب  املنجمي احلايل  الت�صريع  اأن  اللجنة، 
رقم 01-10، املوؤرخ يف 3 يوليو �صنة 2001، جاء لإعادة بعث 
الوطني من جديد، من خالل  املنجمي  القطاع  احلركية يف 
خلق الرثوة ومنا�صب ال�صغل يف اإطار التنمية امل�صتدمية، غري 
الق�صور يف  �َصاَبُه  القانوين قد  اأن هذا الإطار  اأظهر  الواقع  اأن 
عدة جوانب، الأمر الذي اأثر على منو القطاع وتطوره، حيث 
الإجراءات  رغم  ملحوظا  تراجعا  املنجمي  الإنتاج  �صهد 
اإىل ا�صتغالل  اأم�ض احلاجة  املقررة، وذلك يف وقت نحن يف 
اأن  احلكومة  ممثل  ي�صيف  وعليه،  اقت�صادنا.  مقدرات  جميع 
ن�ض هذا القانون جاء بهدف التكفل بان�صغالت القطاع، من 
خالل ل �صيما، اإيالء العناية الالزمة للبحث املنجمي وجعله 
من �صميم تدخل الدولة، باعتبار اأن تنمية القدرات املنجمية 
الوطنية لن تتم بغري ذلك، كما يويل ن�ض القانون اأهمية ملفهوم 
املواد املنجمية ال�صرتاتيجية، وهذا لالأهمية التي حتتلها هذه 

الأخرية يف الت�صريعات املنجمية يف الوقت ااحلا�صر.
عالوة على ما تقدم، تطرق ممثل احلكومة اإىل الإجراءات 
املقرتحة فيما يخ�ض ل�صيما، كيفية ممار�صة ن�صاطات البحث 
وال�صتغالل املنجميني، حقوق والتزامات املتعاملني، الأحكام 
التي ت�صمنها  الرئي�صية  اجلبائية واملالية، وغريها من املحاور 

ن�ض القانون.
ن�ض القانون بح�صور ممثل احلكومة: مناق�صة   -  2

لقد متحور ما �صجلته اللجنة خالل درا�صتها للن�ض حول 
العديد من النقاط،  كانت حمل مناق�صة مع ممثل احلكومة، 

ن�صتعر�صها فيما يلي: 
اأ( الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات التي متحور حولها 

النقا�ض:
ما هي اأ�صباب تقدمي ن�ض قانوين جديد بدل من تعديل 

القانون ال�صاري املفعول؟ 
- ما هي الأ�صباب احلقيقية التي اأدت اإىل تراجع ال�صناعة 

املنجمية يف اجلزائر؟

البحث  لتطوير  �صيا�صة وا�صرتاتيجية وطنية  - هل هناك 
املنجمي يف البالد؟

املنجمي؟  للبحث  خم�ص�ض  مايل  غالف  هناك  هل   -
وكم يبلغ؟

- ما اأ�صباب عزوف ال�صتثمار الأجنبي، اأو �صعفه على 
التي  املادية  القانونية والتحفيزات  الت�صهيالت  الأقل، رغم 

ن�ض عليها القانون رقم01-10، املت�صمن قانون املناجم ؟  
- ما هي املعادن الأكرث جاذبية اأو الأكرث جلبا لال�صتثمار 

الوطني والأجنبي؟
ل �صيما  املناجم،  قطاع  يف  العاملني  عدد  يبلغ  كم   -

املخت�صني؟ 
- ملاذا ُتعطى الأولوية للمتعاملني الأجانب لال�صتثمار يف 

القطاع املنجمي؟
الذي  بتمرنا�صت،  الذهب  ا�صتغالل  ما م�صري منجم   -

توقف ن�صاطه؟
لذوي  الالزمة  احلماية  القانون  هذا  ن�ض  مينح  مل   -
الأمالك العقارية عند القيام بعمليات ال�صتغالل املنجمي، 
يوليو   3 يف  املوؤرخ  رقم10-01،  القانون  مينحها  كان  التي 

�صنة2001، واملت�صمن قانون املناجم.
- ملاذا ن�ض القانون على ا�صتحداث وكالتني منجميتني، 

بدل من الكتفاء بواحدة؟
- ملاذا ل تخول �صالحية منح اجلماعات املحلية الرتاخي�ض 
املنجمية، ل�صتغالل املقالع ذات القدرة الإنتاجية املحدودة؟
حتى  املنجمي  ال�صتغالل  يف  اجلزائر  تاأخرت  ملاذا   -

اليوم، رغم الإمكانيات الكبرية التي تتوفر عليها البالد؟ 
- هل هناك تفكري يف اإدماج ت�صغيل ال�صباب يف القطاع 

املنجمي، وبالأخ�ض بالن�صبة للمقالع ال�صغرية؟
- يالحظ عدم ن�ض هذا القانون على حق ال�صفعة الذي 

متلكه الدولة.
املنجمية  للمواد  ت�صنيف  وجود  عدم  يالحظ   -

ال�صرتاتيجية وغري ال�صرتاتيجية.
املجال  يف  والدرا�صات  البحوث  اعتماد  يالحظ   -
املنجمي على اجلانب النظري، وافتقارها اإىل اجلانب التقني، 

وعدم وجود معاهد متخ�ص�صة يف البحث املنجمي.
- عدم مراعاة �صروط الأمن وحماية البيئة وكذا ال�صحة 

العامة يف ا�صتغالل بع�ض املكامن املنجمية.
- غياب املتابعة املطلوبة ملرحلة ما بعد ا�صتغالل املنجم، 
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اآثار �صلبية، ل�صيما على البيئة  وما تخلفه هذه العملية من 
و�صحة واأمن املواطن.

املنجمية  الرخ�ض  مدة  متابعة  يف  ال�صرامة  غياب   -
املمنوحة، ل�صيما بعد انتهاء �صالحيتها.

املناجم«  »�صرطة  ا�صتحداث  على  املناجم  قانون  ن�ض   -
األ  املنجمية؛  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  م�صتوى  على 
التابعة  الرقابة  اأ�صالك  باقي  مهام  مع  تعار�صا  ذلك  ي�صكُل 

لإدارات اأخرى مثل قطاع البيئة؟
الأن�صطة  كافة  اإىل  اجلبائية  الإعفاءات  تو�صيع  مت  ملاذا   -

املنجمية، بغ�ض النظر عن طبيعة املكامن امل�صتغلة؟
- األ يوؤدي منح امتيازات �صريبية للم�صتثمرين يف املجال 
الك�صب  بهدف  لال�صتغالل  ال�صركات  دفع  اإىل  املنجمي، 
دون مراعاة اجلوانب الأخرى املتعلقة بالبيئة والأمن و�صحة 

املواطن؟
- هل مت ا�صرتجاع اأر�صيف املناجم؟

ب( الردود والتو�صيحات التي قدمها ممثل احلكومة:
التي  النقاط  على  ردوده  احلكومة  ممثل  اأجمل   لقد     

طرحتها اللجنة مبا يلي:
لقطاع  املنظم  الت�صريعي  الإطار  مراجعة  �صبب  حول 
املناجم يف بالدنا، اأو�صح ممثل احلكومة اأن القطاع مل يحظ 
مثل  مو�صوعية،  اأ�صباب  لعدة  املا�صي،  يف  الالزمة  بالعناية 
نق�ض التاأطري الوطني يف هذا املجال، الأمر الذي ا�صتدعى 
ال�صتينات،  التعاون الأجنبي، ول�صيما يف فرتة  اإىل  اللجوء 
حيث بلغ تعداد املتعاونني الأجانب ما يقارب 300 متعاون، 
اآنذاك.  مهمة  ا�صتك�صافات  اإىل  احلال،  بطبيعة  اأدى  ما  وهو 
العمومي  القطاع  هيكلة  اإعادة  �صيا�صة  انتهاج  ومع  اأنه  غري 
يف الثمانينيات، فقد هذا القطاع املنجمي الديناميكية التي 
الأجانب،  املتعاونني  مغادرة  نتيجة  وبالأخ�ض  يعرفها،  كان 

وعدم �صد هذا النق�ض من خالل التاأطري الفني الوطني.
اأما خالل فرتة الت�صعينيات، ونظرا للظروف الأمنية التي 
�صنة  غاية  اإىل  مكانه  يراوح  القطاع  بقي  البالد،  بها  مرت 
2001، وهي �صنة اإ�صدار القانون رقم   01 - 10، املوؤرخ يف 3 
يوليو �صنة 2001، املت�صمن قانون املناجم، الذي كان يهدف 
اإىل اإعادة اإنعا�ض القطاع املنجمي من جديد، غري اأن الن�ض 
املنجمي،  البحث  اأن�صطة  متويل  من  الدولة  ي�صتثني  كان 
تاركا ذلك للمتعاملني اخلوا�ض، الذين مل ي�صهد لهم اإقبال 
يف هذا اخل�صو�ض، وهو ما ترتب عنه تراجع وركود الإنتاج 

الوطني من املواد املنجمية غري املوجهة للبناء.
ولهذا، اعترب ممثل احلكومة اأنه كان من ال�صروري اإنعا�ض 
اإمكانيات معتربة ترتكز  البحث املنجمي الذي �صُتجند له 
على جمموعة من الإجراءات، منها تعزيز الإمكانيات املادية 

والب�صرية للديوان الوطني للبحث اجليولوجي واملنجمي.
نظام  يف  النظر  اأعاد  الن�ض  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  كما 
نظام  اإدخال  خالل  من  املنجمية،  الن�صاطات  ا�صتغالل 
خا�ض ل�صتغالل املواد املنجمية ال�صرتاتيجية، ونظام عام 
ل�صتغالل املواد املنجمية غري ال�صرتاتيجية، مع ال�صتغناء 

عن نظام المتياز املعمول به حاليا.
ممثل  اأو�صح  املنجمية،  الوطنية  القدرات  وبخ�صو�ض 
املواد  من  العديد  على  وت�صتمل  واعدة،  اأنها  احلكومة 
امللح،  الر�صا�ض،  الزنك،  الفو�صفات،  احلديد،  غرار:  على 
الذهب، الرخام ...اإلخ، ويبقى امل�صكل الأ�صا�صي يف ترقية 
الإمكانيات  هذه  ا�صتغالل  ق�صد  املنجمي،  البحث  وتعزيز 

اقت�صاديا، �صواء لتلبية احلاجيات الوطنية اأو للت�صدير.
وبغر�ض  اأنه  اأكد  القطاع،  يف  التكوين  م�صكل  وب�صاأن 
مت  املنجمي،  املجال  يف  والفني  التقني  التاأطري  �صمان 
الذي   ،2012 �صنة  للمناجم  الوطني  املعهد  ا�صتحداث 
�صي�صاهم يف دعم قدرات الت�صيري وحت�صني طاقات ا�صتغالل 
الرثوة املنجمية التي تزخر بها البالد، علما اأن هذه املوؤ�ص�صة 
واملهند�صني  ال�صامني  للتقنيني  متخ�ص�صا  تكوينا  �صت�صمن 
يف خمتلف جمالت قطاع املناجم، اإىل جانب ذلك، ت�صمن 
جامعة عنابة حاليا تكوينا عاليا يف جمال البحث املنجمي، 
بع�ض  م�صاهمة  اإىل  ال�صاأن،  هذا  يف  الإ�صارة  جتدر  كما 
وتاأطري  تكوين  القطاع يف  املتدخلني يف  اخلوا�ض  املتعاملني 

امل�صتخدمني.
وعن �صبب ا�صتحداث الوكالتني املنجميتني، اأكد ممثل 
الهيئتني،  عمل  عقلنة  هو  ذلك  من  الهدف  اأن  احلكومة 
وتفادي الت�صارب يف ال�صالحيات الذي �صاد �صري الوكالت 
هذا  ويف  املنجمية؛  الرتاخي�ض  منح  يف  ول�صيما  ال�صابقة 
ونطاق  الوكالتني  اخت�صا�ض  جمال  الن�ض  يحدد  الإطار، 
عملهما بو�صوح، �صواء يف جمال منح الرتاخي�ض املنجمية، 

اأو مراقبة قواعد الفن املنجمي. 
اأكد  بتمرنا�صت،  الذهب  منجم  ا�صتغالل  وبخ�صو�ض 
ا�صتحداث  مت  ال�صابقة  للتجارب  ونظرا  اأنه  احلكومة  ممثل 
على  الرو�صية  ال�صراكة  اإطار  يف  �صتعمل  عمومية  موؤ�ص�صة 
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ا�صتغالل هذا املنجم من جديد.
 وبخ�صو�ض توفر القطاع على الأر�صيف املنجمي، اأو�صح 
اأن هذا الأخري متوفر ويت�صمن خمتلف املعطيات اجليولوجية 

ملرحلة ما قبل ال�صتقالل.
اأن  اأكد  املقالع،  ا�صتغالل  �صالحية  الولة  منح  وب�صاأن 
احلل الذي تبنته احلكومة حل توافقي ياأخذ بعني العتبار 
متطلبات التنمية املحلية، و�صروط الرقابة ال�صارمة الواجب 

توفرها يف ا�صتغالل الأن�صطة املنجمية. 
ا�صتغالل منجم »غار جبيالت«،  التاأخر يف  وعن �صبب 
اأو�صح  ممثل احلكومة اأن امل�صكل الأ�صا�صي يف هذا املو�صوع 
هو ارتفاع التكلفة الإنتاجية التي يطرحها ا�صتغالل املنجم، 

ل�صيما �صروط معاجلة املنتوج والنقل كذلك.
مثل  فيها  الن�صاط  انتهى  التي  املناجم  و�صعية  وب�صاأن 
ممثل  اأو�صح  املناجم،  من  وغريه  بالقناد�صة  الفحم  منجم 
البداية  يتطلب جهودا كبرية، وقد مت يف  الأمر  اأن  احلكومة 
خ�صراء  كم�صاحات  ل�صتغالله  القناد�صة  موقع  تهيئة 

و�صتعمم هذه التجربة على املواقع الأخرى. 
اخلال�صة

القانون  لن�ض  اللجنة  درا�صة  خال�صة  يف  القول  ميكن 
املت�صمن قانون املناجم، اأن الأ�صباب التي دعت اإىل تقدميه، 
كما ورد يف عر�ض الأ�صباب، تكمن اأ�صا�صا يف عجز الإطار 
القانوين احلايل املنظم للقطاع يف بالدنا عن حتقيق الأهداف 
خالل  من  كثرية  نقائ�ض  وت�صجيل  اأجلها،  من  �صن  التي 
تدارك  من  لبد  فكان  �صنوات،  ع�صر  من  لأزيد  تطبيقه 
القطاع،  النقائ�ض،  لتمكني الدولة من ال�صتثمار يف  تلك 
وو�صائل  اإمكانيات  تتطلب  التي  املنجمية  ال�صناعة  وتطوير 
دامت  ما  الأجنبية،  ال�صراكة  بخيار  الحتفاظ  مع  معتربة، 
هذه الأخرية ت�صب يف م�صلحة اجلماعة الوطنية، والنهو�ض 

بالقطاع لي�صاهم يف التنمية امل�صتدمية.  
ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل�ض الأمة املوقر، هو التقرير التمهيدي الذي اأعدته جلنة 
ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�ض الأمة، حول ن�ض قانون 

يت�صمن قانون املناجم و�صكرا �صيدي الرئي�ض.

املخت�صة؛  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
والآن ن�صرع يف النقا�ض العام، وامل�صجل الأول للتدخل هو 

ال�صيد ح�صني �صعيدي، فليتف�صل.

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  �شعيدي:  ح�شني  ال�شيد 
اللـه واحلمد للـه وال�صالة ال�صالم على ر�صول اللـه.

�صيدي الرئي�ض،
معايل وزير الطاقة واملناجم،

معايل وزير العالقات مع الربملان،
اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�ض الأمة،

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

ن�صكر اللجنة املخت�صة على التقرير التمهيدي القّيم.
اإن امل�صروع املت�صمن قانون املناجم الذي هو بني اأيدينا، 
الغر�ض منه اإعادة بعث الن�صاط املنجمي يف اجلزائر، وخالل 
عر�ض الأ�صباب التي اأدت اإىل تراجع هذا الن�صاط، ح�صب 
 - روؤيتنا  - ح�صب  واقعية  تكن  امل�صروع، مل  هذا  م�صمون 
ول تتمثل يف نفاد الحتياطات املنجمية ونق�ض املجهودات 
وعدم م�صاركة امل�صتثمر اخلا�ض والأجنبي... اإلخ، اإذ كاأننا 
نح�صر م�صاكل قطاع بحجم قطاع املناجم يف �صببني اأو ثالثة 

فقط، لكن احلقيقة اأكرب من ذلك.
معايل الوزير،

حتى نتجنب اأخطاء املا�صي، يجب فتح نقا�ض وا�صع بني 
جميع الأطراف املعنية بهذا القطاع.

امل�صتثمر  قبل  من  العزوف  هذا  ملاذا  ال�صوؤال:  ونطرح 
الن�صاط  هذا  اقتحامه  وعدم  والأجنبي،  الوطني  اخلا�ض 

بال�صكل املطلوب، وبالأخ�ض ا�صتغالل املعادن الباطنية؟
روؤية  اإىل  يفتقد  املناجم،  لقطاع  املتاأزم  الواقع  اإن 
ا�صرتاتيجية، مع غياب برامج للتاأهيل، وفق خمطط تنموي 

لتطوير قدراته وجتديد جتهيزات موؤ�ص�صاته.
معايل الوزير،

اإن هذا القطاع ا�صتهلك اأموال طائلة ومل يحقق النتائج 
املرجوة.

والفو�صفات  الذهب  ملناجم  والت�صيب  الإهمال  اإن 
واحلديد، على الرغم من وجود ال�صريك الأجنبي يف بع�ض 
الأحيان، لكنها تعاين �صعوبات مالية وتقنية وهناك تراجع 

من �صنة اإىل اأخرى وهي يف تدهور م�صتمر.
معايل الوزير،

اإن جناح قطاع املناجم ل يكفيه النوايا الطيبة للم�صوؤولني، 
اإمنا يتطلب و�صع ا�صرتاتيجية �صاملة وعميقة بنظرة م�صتقبلية 
ا�صتثماري  بفكر  امل�صاريع،  بني  وتن�صيق  طموحة  واأهداف 
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واإرادة �صيا�صية.
اأن  من  بالرغم  املناجم،  قطاع  يعرفه  الذي  الركود  اإن 
املعدنية،  اخلامات  من  هامة  احتياطات  على  تتوفر  اجلزائر 
الدرا�صات  يف  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  �صعف  اإىل  يرجع 
وال�صتك�صاف، واأ�صبحت الآن تعاين الإفال�ض، منها على 
�صبيل املثال موؤ�ص�صة )ORGM( ومن الأ�صباب كذلك عدم 
التخلي  اأجنزت،  التي  وال�صتك�صافات  الدرا�صات  متابعة 

عنها ب�صهولة.
عليها  تعتمد  التي  البدائية  الو�صائل  اإىل  بالإ�صافة 
املوؤ�ص�صات الوطنية يف البحث والتنقيب، عو�ض ال�صتعانة 
ت�صتعملها  التي  ال�صناعية  والأقمار  املتطورة  بالتكنولوجيا 
لن�صاط  املحلي  امل�صتثمر  توجه  وكذلك  املتطورة،  الدول 

ا�صتغالل املقالع املوجهة ملواد البناء لأنها غري مكلفة.
ويف هذا الباب - معايل الوزير - نفتح قو�صا، حيث جند 
ع�صوائية  تراخي�ض  مينحون  القطاع  هذا  م�صوؤويل  بع�ض  اأن 
لن�صاطات املحاجر، داخل الن�صيج العمراين، وكذا بجانب 
على  �صلبية  انعكا�صات  من  لها  ملا  الفالحية،  امل�صتثمرات 
�صالمة و�صحة املواطنني والبيئة ب�صكل عام؛ وهذا ما حدث 
باملخرج  تقع  حمجرة   21 هناك  ب�صار،  بولية   - لالأ�صف   -
ي�صتن�صقون  �صكانها  اأ�صبح  اجلديد،  ب�صار  ملقاطعة  اجلنوبي 
م�صاكن  من  قريبة  لأنها  املقالع  هذه  من  املنبعث  الغبار 

املواطنني.
ت�صاريح  اخلوا�ض  هوؤلء  منح  مت  اأ�صا�ض  اأي  على 
وبعد  املواطنني،  و�صحة  �صالمة  تراع  مل  التي  لال�صتغالل 
تقرر  املحاجر،  ن�صاط  على  �صنوات  لعدة  ال�صكان  احتجاج 
بعد  حمجرة،   12 تعليق  احلالية  الولئية  لل�صلطات  موؤخرا 
وحتويلها  املحاجر  باقي  غلق  وننتظر  طويلة،  ل�صنوات  معاناة 

اإىل مواقع اأخرى.
معايل الوزير،

ويف الأخري، اإننا منلك الأ�صباب والو�صائل لإجناح وتطوير 
هذا القطاع والرتقاء به اإىل املوا�صفات العاملية.

جلب  هو  الن�صاط،  هذا  لتفعيل  الأ�صباب  بني  من  اإن 
امل�صتثمر الأجنبي املتخ�ص�ض ذي ال�صمعة العاملية والكفاءة 
العالية، وتكون ال�صراكة يف املناجم وبالأخ�ض التي ي�صعب 
الذهب  مناجم  مثل  ا�صتغاللها،  املحلي  امل�صتثمر  على 
والفو�صفات واحلديد، وتكون ال�صراكة بعقلية )رابح - رابح( 
كافية  رقابة  فر�ض  مع  املجال،  هذا  تن�صيط  هو  والهدف 

و�صفافية كاملة.
�صغل  منا�صب  وخلق  ثروة  خلق  من  نتمكن  وحتى 
وك�صب اخلربة الدولية الالزمة يف هذا الخت�صا�ض وتنويع 
ال�صادرات بالن�صبة للمواد املنجمية غري تلك املوجهة ملواد 

البناء.
ن�صكر لكم كرم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اللـه.

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

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  بوعمامة:  عبا�ص  ال�شيد 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اللـه 

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

ال�صيد وزير الطاقة واملناجم،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

اأع�صاء جمل�ض الأمة،
ال�صادة احل�صور،

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

ن�ض  تقدمي  على  الوزير  معايل  ال�صيد  اأ�صكر  البداية،  يف 
هذا القانون، وال�صكر مو�صول لل�صيد رئي�ض اللجنة واأع�صائها 

على املجهودات املبذولة.
اأثمن ما جاء يف قانون املناجم من اإجراءات وقوانني، من 
لأجل  وهذا  للدولة،  احل�صا�ض  القطاع  بهذا  النهو�ض  اأجل 
يكون  اأن  اأردت  الذي  الن�صغال  اأما  املناجم،  قطاع  حت�صني 
املناجم،  قانون  خارج  �صتكون  التي  هذه  مداخلتي  حمور 
اأ�صت�صمح ال�صيد الرئي�ض وال�صادة الزمالء يف تطرقي لبع�ض 

الن�صغالت.
واملتعلقة  الدولة  املتخذة من طرف  الإجراءات  اإن كافة 
بتح�صني امل�صتوى املعي�صي للمواطن ب�صفة عامة، واجلنوب 
اأ�صبحت  التي  الن�صغالت  بع�ض  اأن  اإل  خا�صة،  ب�صفة 
داخل  تناق�صات  عدة  جراء  من  يوم،  بعد  يوما  تتفاقم 
تثبت  والتي  �صوناطراك  موؤ�ص�صة  تتخذها  التي  ال�صيا�صة 
اجلنوب،  يف  الت�صغيل  مل�صكل  احلقيقية  املعاجلة  يف  ف�صلها 
بحقوق  للمطالبة  مالذا  ال�صارع  مرة  كل  يف  جتعل  والتي 
الت�صغيل، ومن بني ذلك كله جند ت�صريحات امل�صوؤولني عن 
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الكاملة حلل  ال�صجاعة  طياتها  �صمن  القطاع ل حتمل  هذا 
امل�صاكل وجت�صيد الوعود التي يتم الت�صريح بها يف كل مرة 

ويف كل زيارة عمل.
حيث ن�صجل اأن يف الزيارة الأخرية التي كانت مبنا�صبة 
2013/02/24 التي قام بها ال�صيد معايل الوزير الأول رفقة 
اأنه  ل�صوناطراك،  العام  واملدير  واملناجم،  الطاقة  وزير  ال�صيد 
بوعود ل�صكان  ل�صوناطراك  العام  الطاقة واملدير  تف�صل وزير 
اإليزي وبح�صور ال�صيد الوزير الأول الذي اأ�صدر تعليمات 
�صارمة يف هذا الإطار، اإل اأنه ل تعليمات ول وعود نفذت 

اإىل يومنا هذا.
املدير  اأو  الطاقة  بوزير  الت�صال  وحاولنا  را�صلنا  اأننا  كما 
العام ل�صوناطراك، من اأجل التذكري، ولكن نظرا لن�صغالتهم 

الكبرية عن ولية اإليزي مل يحدد لنا موعد.
�صيدي الرئي�ض، من بني هذه الوعود:

1 - فتح مركز التكوين بولية اإليزي، تابع ملوؤ�ص�صة �صوناطراك، 
لتاأهيل اليد العاملة ح�صب احتياجات هذه املوؤ�ص�صة.

مبولدات  اإهرير  �صكان  لتزويد  كهربائية  اإجناز حمطة   -  2
كهربائية.

اإ�صعاف  ب�صيارات  اأمنا�ض  عني  م�صت�صفى  تدعيم   -  3
رباعية الدفع.

النقل. بحافالت  القدم  كرة  فريق  تدعيم   -  4
ال�صباب. لفائدة  فالحية  حميطات  اإ�صت�صالح   -  5

�صركة  طرف  من  تا�صت  مبنطقة  عميق  بئر  حفر   -  6
.)ENTP(

�صوناطراك. موؤ�ص�صة  يف  تيقنتورين  عمال  اإدماج   -  7
وبعد كل الآمال التي علقها �صباب �صكان ولية اإليزي 

على هذه الوعود، اإل اأنها مل تنفذ اإىل يومنا هذا.
حيث  التوظيف،  م�صكل  فهو  الكبري،  الن�صغال  اأما 
التي جترب  الوزير الأول  ال�صادرة عن  التعليمات  اأنه رغم  نرى 
املوؤ�ص�صات البرتولية على اأن يكون التوظيف على امل�صتوى 
نف�ض  متار�ض  مازالت  �صوناطراك  موؤ�ص�صة  اأن  اإل  املحلي، 
م�صتوى  على  التوظيف  فيها  يتم  التي  القدمية  ال�صيا�صة 
يتم توظيفها من  التي  بالن�صبة لالإطارات  العا�صمة، خا�صة 

قبل املديرية العامة ل�صوناطراك على اأ�صا�ض جهوي.
امل�صكل،  اإليزي واجلنوب يعاين من هذا  ويبقى �صباب 
يف عدم منحهم الفر�صة لكي ي�صبحوا اإطارات داخل هذه 
املنطقة من  �صباب  يتم طرد  اإذ  اأكرث من هذا  بل  املوؤ�ص�صة، 

جنهلها،  لأ�صباب  التعاقد  اإعادة  عدم  اأ�صا�ض  على  العمل 
عرب  نقل  �صركة  من  عمال   09 طرد  مت  املثال  �صبيل  على 
اأن  العقد لهم بحجة  يتم جتديد  اأمنا�ض ومل  الأنابيب بعني 
التجديد يتم يف املديرية العامة ل�صوناطراك، مما جعل هوؤلء 
ال�صباب بعد �صنتني من العمل يف هذه املوؤ�ص�صة دون عمل 
هذه  يف  خا�صة  ب�صفة  النظر  اإعادة  منكم  نطلب  لذا  اليوم 
املناطق احلدودية، وهذا من اأجل حتفيز هذا ال�صباب لكي 
املعلومات،  جانب  يف  خا�صة  املنطقة،  اأمن  يف  اأكرث  ي�صاهم 
اإن مل يتم  لأن اجلي�ض وامل�صالح الأمنية ل تكفي وحدها، 
التعاون من طرف �صباب و�صكان هذه املناطق، لأن املواطن 
فكيف  اأداة،  اإل  ماهي  الأمنية  وامل�صالح  الأمن  اأ�صا�ض  هو 
مديريات  �صت  فيها  يوجد  برتولية  منطقة  يف  وهو  ل�صاب 
جهوية تابعة ل�صوناطراك واأكرث من مائة موؤ�ص�صة خا�صة وهو 

بطال ودون عمل.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
يجب اأن تتوفر النية حلل هذا امل�صكل الذي اأتعب �صكان 
اجلنوب وامل�صوؤولني املحليني وعطل التنمية بهذه الوليات.
كما نرى �صرورة اإعطاء �صالحيات التوظيف للمديرين 
اجلهويني على امل�صتوى املحلي وتكون الفر�صة جلميع �صباب 

هذا الوطن ح�صب املوؤهالت.
معاليكم  من  نطلب  تنفذ،  مل  التي  للوعود  بالن�صبة  اأما 
تنفيذ الوعود التي مت الت�صريح بها ل�صكان هذه الولية، لأن 
عدم تنفيذ هذه الوعود مل يزد املواطن يف اجلنوب اإل كرها 
يف هذه املوؤ�ص�صات التي راأى فيها كثريا من الظلم والتهمي�ض 

ل�صكان هذه الوليات.
تفعيل  باإعادة  تقوم  اأن  فيجب  للحكومة،  بالن�صبة  اأما 
وتتم  �صرامة،  اأ�صد  وتكون  املوؤ�ص�صات  لهذه  التعليمات 
اأن  املعقول  من  لي�ض  لأنه  احلكومة،  طرف  من  املتابعة 
التي  املوؤ�ص�صات  هذه  يف  تطبق  ل  الأول  الوزير  تعليمات 

اأ�صبحت خارج القانون.
�صكرا على كرم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم.

الكلمة  بوعمامة؛  عبا�ض  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيدة رفيقة ق�صري.

ال�شيدة رفيقة ق�شري: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم.
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ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
احلايل،  املناجم  قانون  ل�صتبدال  امل�صروع  هذا  جاء 
ال�صادر يف 2001، والهدف من هذا القانون هو ا�صتك�صاف 
بالدنا.  يف  املنجمية  الحتياطات  وزيادة  جديدة  مكامن 
بالدنا،  متلكها  التي  املعتربة  اجليولوجية  الحتياطات  ورغم 
ال�صتثمارات  يف  تراجع  عقود  ثالثة  من  اأكرث  منذ  لوحظ 
منجمية  مكامن  ا�صتك�صاف  وعدم  املنجمية  الن�صاطات  يف 

جديدة، قابلة لال�صتغالل.
تكلف  املنجمية  الن�صاطات  اأن  اأحد  على  يخفى  ل 
ومقاربة  معتربة،  اإمكانيات  ت�صخري  وت�صرتط  كبرية،  اأموال 
م�صدرا  الرثوات،  خللق  هاما  م�صدرا  وتعترب  اقت�صادية، 
لالإيرادات بالعملة ال�صعبة، واأي�صا م�صدرا للت�صغيل واإن�صاء 

اأقطاب تنموية جديدة.
الهدف  الإجراءات،  من  �صل�صلة  القانون  هذا  ويت�صمن 

منها هو اإنعا�ض البحث املنجمي.
الن�صاطات  �صنفت  القانون،  هذا  يف  جاء  ما  وح�صب 
والنظام  العام  النظام  نظامني:  ح�صب  املنجمي  املجال  يف 

اخلا�ض.
البحث وا�صتغالل  ن�صاطات  العام على  النظام  - يطبق 

املواد املعدنية واملتحجرة غري ال�صرتاتيجية،
النظام  هذا  فيطبق  اخلا�ض،  النظام  يخ�ض  فيما  اأما   -
واملتحجرة  املعدنية  املواد  وا�صتغالل  البحث  ن�صاطات  على 
امل�صنفة »ا�صرتاتيجية«، ومتنح الرتاخي�ض يف اإطار هذا النظام، 
خ�صي�صا للموؤ�ص�صات العمومية القت�صادية، باإمكانية تعاقد 

مع الغري ب�صرط اأن حترتم قاعدة 51/49.
على  الوطنية  ال�صيادة  يكر�ض  الذي  الإجراء  بهذا  اأنوه 

الرثوات ذات الطابع ال�صرتاتيجي.
كما اأرحب بكل ما جاء يف الباب التا�صع من هذا القانون، 
حول الإجراءات الردعية يف حالة ارتكاب خمالفات، من 
طرف العاملني، �صواء كانوا يف جمال التنقيب املنجمي، 
اأو يف جمال ال�صتك�صاف، اأو يف جمال ال�صتغالل، وخا�صة 
اللتزامات املفرو�صة على كل العاملني، فيما يتعلق بحماية 

البيئة والرثوة النباتية واحليوانية والرثوة الثقافية.

املالية  الأحكام  من  �صل�صلة  القانون  هذا  ويت�صمن 
واجلمركية التحفيزية لفائدة امل�صتثمرين اأذكر منها:

التجهيزات  يخ�ض  فيما  امل�صافة  القيمة  على  اإعفاء   -
واملواد امل�صتعملة يف الن�صاط املنجمي،

- اإعفاء على القيمة امل�صافة فيما يخ�ض اخلدمات مثل 
الدرا�صات وعمليات الكراء،

يخ�ض  فيما  اجلمركية  والر�صوم  احلقوق  على  اإعفاء   -
التجهيزات واملواد واملنتجات املوجهة للن�صاط املنجمي.

لدي بع�ض الت�صاوؤلت ملعايل الوزير:
ت�صري املادة 8 من هذا القانون اإىل قائمة - تفوق املئة - 
من املواد املعدنية واملتحجرة التي تدخل يف نظام املناجم، 

اأذكر منها:
-  املواد املعدنية امل�صعة.
- املواد الوقودية ال�صلبة.
- املواد املعدنية الفلزية.

-الأحجار النفي�صة و�صبه النفي�صة.
�صوؤايل هو:

هو  ما  على  وجيزة  ب�صفة  نتعرف  اأن  املمكن  من  هل 
م�صتغل الآن من مواد معدنية يف بالدنا؟

والذهب  احلديد   - الوزير  معايل   - عر�صكم  يف  ذكرمت 
يوجد  هل  والر�صا�ض،  والزنك  والفو�صفات  والباريت 

اإمكانيات اأخرى فيما يخ�ض هذه املعادن؟
من  الب�صرية،  املوارد  بتكوين  متعلقة  الثانية،  املالحظة 
واعدة  اآفاق  له  املنجمي،  بالن�صاط  النهو�ض  اأن  �صك  دون 
فيما يخ�ض الت�صغيل و�صي�صاهم يف تقلي�ض ن�صبة البطالة، 

ل�صيما يف املناطق النائية واملحرومة.
و�صيتطلب اإنعا�ض البحث املنجمي تعزيز الو�صائل واملوارد 

الب�صرية للهياكل اأو الأ�صالك املذكورة يف هذا القانون:
- كوكالة امل�صلحة اجليولوجية املكلفة باأ�صغال املن�صاآت 
للمعلومة  القانوين  والإيداع  املعدين  واجلرد  اجليولوجية، 

اجليولوجية،
بت�صيري  املكلفة  املنجمية،  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة   -

املمتلكات املنجمية،
- الديوان الوطني للبحث اجليولوجي واملنجمي،

- �صرطة املناجم،
- وتقنيني وخرباء واأعوان خمت�صني يف املناجم...

يف  لحظته  ما  الب�صري،  العن�صر  تكوين  يخ�ض  فيما 
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واجليولوجيا  الأر�ض  علوم  فيها  تدر�ض  التي  الأق�صام 
واملناجم، هو نوع من عزوف الطلبة عن تلك التخ�ص�صات، 
الفروع يف  غلق  اإىل  الأحيان  بع�ض  اأدى يف  العزوف  وهذا 
اجلامعات واملعاهد، وهذا راجع ممكن اإىل غياب روؤية وا�صحة 
ال�صغل يف جمال  �صوق  يخ�ض  فيما  الطالب  عند  ومتفائلة 

املناجم.
موؤ�ص�صات  م�صتوى  على  �صريوج  القانون  هذا  اأن  اأملي 
املتعلقة  الفروع  اختيار  اإىل  الطلبة  و�صيدفع  العايل،  التعليم 
املناجم  قطاع  اأن  علما  واملناجم،  املنجمية  باجليولوجيا 

�صيحتاج اإىل الكفاءات املتخ�ص�صة يف امليدان.
املادة  املدرجة يف  باللتزامات  اأرحب  ال�صياق،  ويف هذا 
الرتخي�ض  �صاحب  يلزم  الذي  الإجراء  وخا�صة   ،124
املنجمي، بالقيام با�صتقبال طلبة  مرتب�صني يف التخ�ص�صات 
اجلامعات  مع  عليها  التفاق  يتم  رزنامة  ح�صب  املنجمية، 
دون  �صت�صمح  امليدان  يف  الرتب�صات  هذه  اإن  واملعاهد؛ 
املكمل  التطبيقي  اجلانب  على  بالتح�صل  للطالب  �صك 

للمح�صول النظري.
من املمكن اأن ي�صاف اإىل هذا، ت�صجيع التعاون يف جمال 
البحث  وخمابر  املنجمية  املوؤ�ص�صات  بني  العلمي  البحث 

املتمركزة يف اجلامعات اأو يف مراكز البحث العلمي.
للقطاع  �صي�صمح  القانون،  هذا  اأن  اآمل  الأخري،  يف 

املنجمي، بامل�صاهمة يف تطوير القت�صاد الوطني، و�صكرا.

الكلمة  ق�صري؛  رفيقة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيدة زهية بن عرو�ض.

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

املر�صلني؛
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد وزير الطاقة واملناجم، ممثل احلكومة،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

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

املحروقات  عائدات  عن  اجلزائر  يف  نتحدث  ما  كثريا 

و�صرورة حترير اقت�صادنا الوطني من تبعيته لقطاع املحروقات، 
نهتم  قلما  لكن  العاملية،  النفطية  ال�صوق  لتقلبات  وبالتايل 
اآخر  باعتباره م�صدرا  املناجم،  لقطاع  الكافية  الرعاية  ونويل 

من م�صادر خلق الرثوة وتوفري الإيرادات بالعملة ال�صعبة.
واليوم، ومن خالل مناق�صة واإثراء هذا امل�صروع اخلا�ض 
فر�صة  واملناجم  الطاقة  وزير  ال�صيد  لنا  يتيح  املناجم،  بقطاع 
ال�صعف  مواطن  وكذا  القوة  مواطن  على  ال�صوء  ت�صليط 
والكنوز  اجلزائر  جغرافيا  �ص�صاعة  ال�صا�صع،  احلقل  هذا  يف 
اإعادة العتبار  الطبيعية التي تزخر بها بالدنا، والتي تنتظر 
الركود  من  �صنوات  بعد  فاأكرث،  اأكرث  فيها  وال�صتثمار  لها 
واجلمود، خا�صة اإذا علمنا اأن الن�صاط املنجمي وكل ما يدور 
الأوىل  املراحل  الغني، ظل وطيلة  الطبيعي  الفلك  يف هذا 
اأثبتت  وقد  الوطنية،  الثقيلة  ال�صناعة  عماد  لال�صتقالل، 
�صناعة  جمال  يف  والقوية  الرائدة  وجتربتها  جدارتها  اجلزائر 
يبقى  الذي  بعنابة  احلجار  مركب  عرب  وال�صلب،  احلديد 
وعلى  بل  ببالدنا،  لل�صناعة  اأ�صا�صيا  مرجعا  هذا  يومنا  اإىل 
امل�صتوى املغاربي والإفريقي، مرورا بغار جبيالت، بتندوف، 
 - اجلزائري  اجلديد  املركب  اجلديد،  امل�صروع  اإىل  وو�صول 
 40 بـ  يبعد  والذي  بولية جيجل  »م�صروع بالرة«  القطري 

كلم فقط عن ميناء جن جن العاملي.
هذا امل�صروع، م�صروع بالرة، الذي تعلق عليه اآمال كبرية 
يف بعث الن�صاط ال�صناعي والقت�صادي وتوفري اليد العاملة 
باملنطقة، فهنيئا لنا بهذا امل�صروع اجلديد املوقع عليه موؤخرا 
ماليري   10 قيمته  ما  �صيوفر  والذي  القطري  ال�صريك  مع 
اأن يدخل  بعد  ال�صترياد،  فاتورة  اإجمايل  �صنويا من  دولر 
من  ماليني طن   5 لإنتاج   2016 من  بداية  الت�صغيل  حيز 

الفولذ �صنويا.
وعلى ذكر بعث الن�صاط مبنطقة جيجل هناك مبنطقة امليلية 
وحدة الكاولني )KAOLIN( )ENOF(  املغلقة منذ �صنوات نظرا 
للظروف الأمنية التي مرت بها اجلزائر، وكانت هذه املادة 
بالذات »الكاولني« ت�صتورد من اإنكلرتا، فحبذا - ال�صيد 
الن�صاط من  بعث  النظر يف  يعاد  اأن  واملناجم -  الطاقة  وزير 
ولال�صتثمار  للت�صغيل  تعود  حتى  الوحدة،  لهاته  جديد 
فوائد  من  به  تعود  وما  العاملة،  اليد  من  ت�صغل  ما  وت�صغل 

على القت�صاد الوطني.
�صيدي الرئي�ض،

املناجم  قانون  م�صروع  والنقا�ض  بالدرا�صة  نتناول  ونحن 
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اأريد اأن اأتعر�ض جلوانب اأراها جد هامة وح�صا�صة يف حتقيق 
ال�صتثمار  بفتح  وذلك  ببالدنا،  القت�صادية  التنمية  معادلة 
اأكرث يف القطاع املنجمي واإعادة العتبار لن�صاطات متفرعة 
املوارد  تذبذب  اأزمة  جتاوز  ن�صمن  حتى  الن�صاط،  هذا  عن 
الآن  من  ونخطط  وغاز،  برتول  من  التقليدية،  الطاقوية 
وم�صبوطة  املعامل  وا�صحة  وروؤية  ت�صور  لو�صع  ف�صاعدا 
املنجمية  ثرواتنا واحتياطاتنا  والتوقعات، لتجديد  الأهداف 
كبري  لعدد  والتكوين  الت�صغيل  جمال  وتوفري  جهة،  من 
ال�صباب  اأقول  وملا  اأخرى،  اجلزائري من جهة  ال�صباب  من 
وتقنيني  مهند�صني  من  الإطارات  بذلك  اأق�صد  اجلزائري، 
التاأهيل  اإىل  فقط  حتتاج  ب�صيطة،  عاملة  يد  اأي�صا  ولكن 

وال�صتغالل العقالين.
واأنا  القانون،  هذا  خالل  من  ن�صتك�صفها  التي  احلقيقة 
ف�صلت عمدا ا�صتعمال م�صطلحات القطاع وهو ال�صتك�صاف 
لعودة  وا�صحة  اإرادة  هناك  اإن  احلقيقة،  قلت  والتنقيب، 
جملة  و�صع  خالل  من  املنجمي،  الن�صاط  يف  ال�صتثمار 
امل�صجل حتى  العجز  ل�صتدراك  والتدابري  الإجراءات  من 
خمزونا  متلك  اجلزائر  واأن  خا�صة   ،2001 قانون  يف  الآن 
واحتياطا كبريا متنوعا من الرثوات الطبييعية ال�صطحية منها 
والباطنية وحتى البحرية، لكنها غري م�صتغلة مبا فيه الكفاية، 
مع  البناء  قطاع  يتجاوز  ل  منها  واملعروف  املوجودة  بل 
اإىل  الو�صول  اأن  وبب�صاطة،  الرئي�صي  امل�صكل  الأ�صف، لأن 
املتعاملني  �صواء من  للمناجم،  التجاري  مرحلة ال�صتغالل 
اخلوا�ض اأو الأجانب، مقيد مبرحلة البحث وال�صتك�صاف، 
هذه املرحلة التي تظل على عاتق الدولة، باعتبار اأن املناجم 
وامل�صاحات امل�صتغلة هي ملكية عمومية واأن عملية البحث 
�صيدي   - اأعتقد  لكن  �صخمة،  واإمكانيات  اأموال  تتطلب 
الرئي�ض، ال�صيد وزير الطاقة واملناجم - اأن الرهان اليوم وغدا 
هو يف اإيجاد مناجم ومواقع منجمية جديدة وت�صجيع البحث 
املنجمي الذي هو اأ�صا�ض ال�صناعة املنجمية، مادامت هناك 
اأكرث،  املجال  اإقحامها يف  وجب  تكنولوجية حديثة  و�صائل 
ربحا للطاقة واقت�صادا للوقت وا�صتجابة لل�صرورة امللحة، لرفع 

�صادراتنا الوطنية خارج املحروقات.
نحن ل ننكر اأن الدولة �صتبقى وعليها اأن تبقى �صاحبة 
مع  املربم  التعاقد  من   ٪ 51 بن�صبة  الأ�صهم  يف  الأغلبية 
قطاع  يف  طبيعي  اأمر  فهذا  والأجانب،  اخلوا�ض  ال�صركاء 
ح�صا�ض و�صيادي كهذا، لكن يبدو يل - �صيدي الرئي�ض- 

الراغب يف  اجلزائري  لل�صباب  يفتح  اأن  ال�صتثمار لبد  اأن 
خريجي  خا�صة  القت�صادية،  التنمية  عملية  يف  النخراط 
واجليوفيزياء  اجليولوجيا  علوم  يف  واملتكونني  اجلامعات 
وغريها، مادام اأن راأ�ض املال جبان - كما يقال يف القت�صاد- 
الب�صرية  واملوارد  الب�صرية  الطاقة  هو  احلقيقي  املال  وراأ�ض 

املبدعة واخلالقة واملنتجة للرثوة.
وعلى ذكر الإبداع، مل يغفل هذا القانون �صبط الإجراءات 
اإىل  وال�صتك�صاف،  املنجمي  للتنقيب  بالرتخي�ض  املتعلقة 
جانب ال�صتغالل احلريف وال�صناعي، مع مراعاة الن�صغالت 
اخلا�صة بحماية املحيط والبيئة، وهذا �صيء نثمنه، خا�صة مع 

و�صع ما ي�صمى باأعوان �صرطة املناجم.
�صف اإىل ذلك، م�صاألة الرقابة الإدارية والتقنية وال�صهر 
على �صالمة اأماكن ومواقع ال�صتغالل املنجمي واأمنها، وهي 
ن�ض  وقد حر�ض  القت�صادي،  للن�صاط  فعال  اآليات مالزمة 
هذا القانون على التاأكيد والتجديد عليها، بالنظر حل�صا�صية 
القطاع وا�صتدراكا لالختاللت، على �صوء التجربة املا�صية 
حتى نتفادى احلوادث واملخاطر، مبا يف ذلك مرحلة ما بعد 
بالن�صبة  التاأمني  عقد  باإلزامية  وذلك  والإنتاج،  ال�صتغالل 
من  املنجمي،  وال�صتغالل  املناجم  قطاع  يف  للمتعاملني 

خالل دفرت اأعباء حمدد م�صبقا.
ومت�صابك  معقد  القطاع  هذا  مثل  ولأن  الأخري،  يف 
وتدخل فيه عدة م�صالح وقطاعات، اأود اأن اأ�صتف�صر ال�صيد 
يو�صف يو�صفي حول بع�ض الن�صغالت، بدءا بحق المتياز 
وامليدانية  الفعلية  املراقبة  تتم  وكيف  مينح؟  ملن  املنجمي، 
ال�صرعيني  غري  التجار  عن  وماذا  املنجميني؟  للمتعاملني 
ملواد البناء، خا�صة املتاجرين بالرمال وما ينجر عنه من اآثار 

اقت�صادية وبيئية و�صحية حتى؟
منذ  يراودين  ان�صغال  وهو  باملنا�صبة،  ا�صتف�صار  ولدي 
العبادلة،  و�صهل  ب�صار  مدينة  فيها  اأزور  مرة  كل  ويف  مدة 
اإنها منطقة القناد�صة حتديدا التي تقابلنا يف كل مرة بوجهها 

احلزين الباعث للياأ�ض والأمل.
واحلجارة  الفحم  اآثار  اليوم  اإىل  حتمل  التي  القناد�صة 
مثل  اخليال  اأفالم  من  فيلم  يف  وكاأننا  ال�صوداء  الربكانية 
العامل  نهاية  يروي حكاية  الذي   )Apocalypse now( فيلم 
ونهاية كل مظاهر احلياة من على كوكب الأر�ض، فاإىل متى 
تبقى هذه الأرا�صي امليتة الفحمية ت�صتغيث ويحلم �صكانها 
بالق�صاء على تلك الآثار واملظاهر التي يرون فيها خطرا على 
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�صحتهم؟
الن�ض، لكنني  اإن جتاوزت م�صمون م�صروع هذا  معذرة 
لن�صغايل   - يو�صفي  يو�صف  ال�صيد   - تفهمكم  من  واثقة 
هذا، واأ�صكركم م�صبقا على اجلهد املبذول يف قطاع الطاقة 
واملناجم، وال�صكر مو�صول لكل القائمني على ت�صيري وتدبري 
�صوؤون هذا القطاع الذي يبقى، مهما يكن من اأمر، هو م�صدر 

رزقنا وعي�صنا وعليه يقوم اقت�صادنا الوطني.
يف الأخري، اأ�صت�صهد بهاته الآية الكرمية اإذ يقول اللـه عز 
وجل يف حمكم تنزيله بعد ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم »فاأما 
الزبد فيذهب جفاًء واأما ما ينفع النا�ض فيمكث يف الأر�ض« 

�صدق اللـه العظيم.
�صكرا مرة اأخرى، وال�صالم عليكم ورحمة اللـه.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�ض؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد القادر بن �صامل.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  �شامل:  بن  القادر  عبد  ال�شيد 
ب�صم اللـه الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

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

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

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

اللـه  وهبها  ما  على  اجلزائر حت�صد  اأن  اأحد يف  ي�صك  ل 
من ثروات باطنية، وبالتايل فقد كانت حمل اأطماع يف فرتة 
تتنبه  يجعلها  الذي  ال�صيء  بعده،  وما  ال�صتعمار  قبل  ما 
خلفيات  من  ذلك  عن  يرتتب  وما  الأطماع  هذه  مثل  اإىل 
�صيا�صية واقت�صادية؛ وعليه، وجب احلذر ودرا�صة وا�صت�صراف 
التحولت القت�صادية التي من �صاأنها تغيري خريطة العامل.

املعمورة،  دول  من  الكثري  خالف  وعلى  اجلزائر  اإن 
املعطيات  اإىل  ا�صتنادا  ل�صعبها،  الرخاء  �صمان  با�صتطاعتها 
وال�صرتاتيجي  اجلدي  التفكري  �صريطة  اآنفا،  املذكورة 
ل�صتغالل تلك اخلريات الباطنية، بعيدا عن الت�صرع واأخذ 

القرارات دون �صند مو�صوعي.
وعودة  العامل  �صيادة  نحو  وال�صباق  العاملي  ال�صراع  اإن 

متاأنية،  وقفات  اإىل  يحتاج  اأمر  جديدة،  باأ�صكال  الهيمنة 
تراجع فيها ال�صعوب �صيا�صاتها واأولوياتها وح�صاباتها، خا�صة 

تلك التي تعتمد على البرتول كاجلزائر مثال.
التفكري يجب اأن ين�صب على قراءات م�صتقبلية كم�صري 
الأجيال القادمة وم�صدر عي�صها، اأي بقائها متحدية لل�صعوب 
الأخرى، حتى ل ن�صيء لها ونكون قد ت�صببنا يف تفقري هذه 
الأجيال، تبذيرا و�صوء ا�صتغالل لكوامن الأر�ض من معادن 

وغريها.
الطاقات  هذه  على  بالأ�صا�ض  تعتمد  اجلزائر  ومادامت 
وعقلنة  عليها  احلفاظ  فوجب  الوحيد،  دخلها  م�صدر  وهي 

ا�صتغاللها.
يركز يف  الذي  املناجم  قانون  املت�صمن  القانون  وم�صروع 
عر�ض اأ�صبابه على اأن ا�صتبداله اأ�صبح �صروريا، لكي ي�صمح 
للقطاع املنجمي اأن ياأخذ - م�صتقبال - مكانة جتعله ي�صاهم 
يف تطوير القت�صاد الوطني، وهذا بخلق الظروف التي متكنه 
من حت�صري م�صتقبله، وهو اأمر يف غاية الأهمية اإذا عرفنا كيف 
ن�صرّي هذا امللف، نظرا حل�صا�صيته من جهة وخلطورته من جهة 
الكت�صافات  هذه  يف  ال�صروع  اأن  من  الرغم  فعلى  اأخرى، 
باإيرادات  البالد  على  يعود  اأن  �صاأنه  من  اجلديدة  املنجمية 
البعيدة  املناطق  يف  خا�صة  للت�صغيل،  ومب�صادر  العملة  من 
حيث  من  تخوفا  يطرح  اآخر  جانب  من  فاإنه  واملحرومة، 
ودفاتر  الرتاخي�ض  اأ�صحاب  وعالقة  والإمكانيات  الت�صيري 
ال�صروط وهلم جرا، ثم هاج�ض الإجهاز على احتياطنا من 
لتغطية  كافية  تعد  البرتول مل  اإيرادات  وهل  البرتول،  غري 
قد  املنجمي  امليدان  يف  ال�صتثمار  اأن  �صحيح  احلاجيات؟ 
تراجع، ولكنه يف كل احلالت يبقى ثروة لالأجيال؛ وبالتايل 
فاإن الأحكام اجلديدة مل�صروع هذا القانون والتي تركز على 
اإنعا�ض البحث املنجمي وت�صنيف املواد املعدنية اأو املتحجرة 
يف  لالإنتاج  النوعية  ت�صيف  اأن  �صاأنها  من  دقيقة  وب�صروط 

امليادين املذكورة، غري اأنه يجب ت�صجيل الآتي:
وكذا  املنجمي  المتياز  منح  مب�صاألة  الإحاطة  �صرورة 
ومقننة   رادعة  قوانني  خالل  من  وذلك  املنجمي،  املتعامل 
ول تقبل التاأويل ول يكون فيها الراأي املنفرد وقابلة للمراجعة 
للمتالعبني  املجال  ل يرتك  حتى  النهائي،  القرار  قبل 
املوؤ�ص�صات العمومية احلائزة على  مب�صري الأمة، مثال مراقبة 
الرتخي�ض املنجمي يف حال ما اإذا تعاقدت مع الغري، مع اأننا 
ل ن�صك حلظة يف ذلك ما دام م�صروع هذا القانون قد جاء 
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بعد �صل�صلة من الجتماعات واملالحظات من قبل خمتلف 
الدوائر الوزارية.

من   39 باملادة  جاء  مبا  والإ�صادة  الوقوف  ميكن  كما 
اجليولوجية  امل�صلحة  وكالة  بدور  واملتعلقة  الثالث  الف�صل 
للجزائر وهي مهمات جد ح�صا�صة وحيوية، بل و�صيادية - اإن 
الف�صل  من   40 للمادة  بالن�صبة  نف�صه  ال�صيء  وهو  �صئنا - 
املنجمية،  للن�صاطات  الوطنية  الوكالة  بدور  املتعلقة  الرابع 
وكذا  والتاأهيل  للبحث  واملراقبة  باملتابعة  تعلق  فيما  خا�صة 
 129 املادة  جاء يف  ما  فاإن  املقابل،  ويف  والتنفيذ.  الفح�ض 
املتعلقة ب�صاحب الرتخي�ض املنجمي ووجوب توفري التاأطري 
التقني الكامل واملوؤهل لكافة ن�صاطاته املتعلقة بال�صتك�صاف 
وال�صتغالل املنجميني يعد اأمرا ذا اأهمية، اإذا ما توبع ذلك 

مبراقبة حقيقية.
املتجدد  امل�صروع  هذا  خالل  من  نلم�ض  هذا،  كل  بعد 
العقالين  ال�صتغالل  على  الدولة  عزم  باملناجم،  اخلا�ض 
لرثواتها املنجمية، من خالل منظومة قوانني من �صاأنها ت�صيري 
ا�صتغاللها الأمثل بعد درا�صة معمقة وا�صتحداث الوكالتني 

املنجميتني.
مناجمنا  ا�صتنقاذ  يف  لي�ض  الأهم  اإن  لأقول،  اأعود 
بل  البرتولية،  ثروتنا  اإىل جانب  وا�صتغاللها يف وقت واحد 
التطورات  يف  والتفكري  ال�صتغالل  هذا  عقلنة  يف  الأهم 

والتغريات العاملية.
يبقى مو�صوع البيئة - ال�صيد الوزير - واردا بكل خلفياته 
وخطورته، لأن الأمر يتعلق بتاأثريمواد ومعادن ومدى تاأثريها 

على الإن�صان.
من  اآت  هو  ملا  وال�صحة  البيئة  عن  نتحدث  كنا  واإذا 
هو  عما  احلديث  بالأحرى  فاإنه  وا�صتغالل،  ا�صتك�صافات 
موجود الآن مبنطقة القناد�صة بب�صار وداخل املحيط احل�صري 
واأمرا�ض »ال�صيليكوز« التي اأودت بحياة املنجميني القدامى 
واآثار هذه الأكوام الراب�صة مبداخلها والتي ت�صهد عن اآلف 
العمال اإبان العهد ال�صتعماري الذين ق�صوا حتت الأنقا�ض 

بحيث اأحرقوا طاقاتهم لت�صتفيد فرن�صا.
�صيدي الرئي�ض،

�صيدي الوزير،
اإن الو�صعية لزالت كما هي، ول يزال الهيكل احلديدي 
بقدر  تغطية م�صاحة  وماعدا  الفحم كما هو،  بتهيئة  اخلا�ض 
بكارثة  يوحي  الأمر  فاإن  اجلديد،  بب�صار  لالأطفال  ملعب 

�صحية.
املنجم،  هذا  و�صحايا  بال�صحة  يتعلق  الأمر  دام  وما 
ال�صحف  عرب  �صكاوى  رفعوا  قد  »ال�صيليكوز«  مر�صى  فاإن 
للوزارة  فهل  فرن�صا،  من  تعوي�صات  فيها  يطالبون  الوطنية، 
دور يف م�صاعدة هوؤلء املتبقني على قيد احلياة من ا�صرتجاع 

بع�ض احلقوق؟
على  اأطرح  اأن   - الوزير  ال�صيد   - اأود  الأخري،  يف 
حلفر  ت�صتخدم  التي  الباريت  مبادة  يتعلق  �صوؤال  معاليكم 
واملكت�صفة  ال�صعبة  بالعملة  ت�صتورد  والتي  البرتولية،  الآبار 
بولية ب�صار، واملفرت�ض ا�صتغاللها يف اأقرب وقت ويف اأقرب 
الآجال، وقد اأجبتم - ال�صيد الوزير - على هذا الن�صغال.

وكل  له  التابع  والطاقم  الوزير  ال�صيد  اأ�صكر  الأخري،  يف 
�صاأنه،  من  للرفع  ي�صعون  الذين  الوطن  لهذا  املخل�صني 
القائمني ليال نهارا على رفع التحدي وكل عمال ال�صركات 
البرتولية الوطنية من اإطارات ومهند�صني وال�صكر مو�صول 

كذلك اإىل ال�صيد رئي�ض اللجنة واأع�صائها، �صكرا.

�صامل؛  بن  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ 
ب�صم اللـه الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل، رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد الفا�صل، وزير الطاقة واملناجم، ممثل احلكومة، 

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض،
ال�صادة احل�صور،

اأ�صرة الإعالم،
طابت جل�صتكم وال�صالم عليكم.

اأول، ن�صجل ارتياحنا الكبري ونرحب بالأحكام اجلديدة 
الواردة يف م�صروع هذا القانون املت�صمن قانون املناجم والذي 
يهدف اإىل تكري�ض ال�صيادة الوطنية وت�صجيع ال�صتثمار يف 

قطاع املناجم.
ن�صه  يف  لحظنا  كما   - املناجم  قانون  م�صروع  ين�ض 
اجلديد - على العودة بقوة للدولة، ول�صيما بالن�صبة للموارد 
لوحظ  بعدما  اجلديد،  القانون  هذا  وجاء  ال�صرتاتيجية، 
املناجم،  قطاع  يف  والأجنبي  املحلي  ال�صتثمار  يف  تراجع 
و�صتج�صد العودة اإىل ال�صتثمار العمومي، ون�صتطيع تف�صري 
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يف  ف�صل  قد   2001 لعام  املناجم  قانون  باأن  الرتاجع  هذا 
جلب ال�صتثمارات الأجنبية وحتى يف ت�صجيع ال�صتثمار 
وفقا  جدا،  ليربايل  القدمي  الن�ض  اأن  من  بالرغم  الوطني، 

لأحكام هذا القانون اجلديد.
ال�صرتاتيجية  املوارد  وا�صتغالل  ا�صتك�صاف  رخ�ض  اإن 
املوؤ�ص�صات  اإىل  تعطى  �صوف  واليورانيوم  الذهب  مثل 
القت�صادية العمومية ويكون ر�صيد هذه املوارد ملكا كامال 

للدولة، وفقا للمادة 70.
ذلك  مع  لها  العمومية  املوؤ�ص�صة  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
الإمكانية ح�صب احلاجة لتطوير املنجم واللجوء اإىل �صريك 
من   ٪ 51 عن  ليقل  ما  على  واحلفاظ  اأجنبي  اأو  جزائري 
طرحها  اأريد  الت�صاوؤلت  بع�ض  هناك  املنجم،  يف  ح�صتها 
واأرجو من معاليكم - �صيدي الوزير - اإفادتنا بالتو�صيحات 

الالزمة.
ملاذا م�صروع هذا القانون ين�ض على حل الوكالة الوطنية 
الوطنية  بالوكالة  وتعوي�صها   )ANPM( املنجمي  للرتاث 
كان  اأخرى؟  بوكالة  وكالة  تغيري  ملاذا  املنجمية؟  لالأن�صطة 

يكفي التدقيق ب�صكل اأف�صل �صالحيات الوكالة!
معايل الوزير،

هل ميكن اأن تف�صروا لنا باأكرث و�صوح ملاذا قانون 2001 
ب�صكل عائقا لتطوير ال�صتثمار يف جمال املناجم يف بالدنا؟ 
التخلي  ومت  اأغلقت  قد  املناجم  بع�ض  اأن  يف  ال�صبب  وما 
عن اأعمال ال�صتك�صاف؟ هل هو مرتبط فقط بالعديد من 
حرمان  وبالتايل  القطاع،  غادروا  الذين  الب�صرية  املوؤهالت 
القطاع من بع�ض اخلربات؟ اأم اأن هناك اأ�صبابا اأخرى؟ نريد 

تو�صيحا حول هذه امل�صاألة.
�صي�صمح  اجلديد  القانون  اإن   - الوزير  معايل   - قلتم 
ومداخيل  الرثوات  خللق  هاما  م�صدرا  يكون  اأن  للقطاع 
بالعملة ال�صعبة، هذا �صيئ جميل ومريح جدا، ولكن يجب 
اإىل  الطبيعية  مواردنا  بت�صدير  نقوم  عندما  اأنه  اإىل  الإ�صارة 
الطبيعية  ن�صتورد منه منتجات م�صطنعة مبواردنا  ثم  ما،  بلد 
التي ن�صدرها، فهذا يعود مكلفا للغاية من جهة، ومن جهة 
لأنه  بالدنا،   ن�صط يف  اقت�صاد  اإر�صاء  اأخرى لي�صاعد على 
-كما يعلم اجلميع- لتج�صيد اقت�صاد ن�صط مولد للعديد من 
منا�صب ال�صغل، يلزمنا اإن�صاء وحدات ت�صنيع منتجة ملواردنا 

الطبيعية على كل الأ�صعدة.
مهمة  اأراها  بنقطة  مداخلتي  اأختتم  اأن  الأخري  يف  واأود 

امل�صادرة  وهي  القانون،  هذا  م�صروع  لها  يتطرق  مل  جدا، 
القانون  اأحكام  من  اإجراء  وهو  العمومية،  للمنفعة  الإدارية 
�صد  ممتلكاته  بيع  على  املالك  باإجبار  للدولة  ي�صمح  العام 

اإرادته، على �صبيل املثال:
- بناء طريق �صريع يعرب الأرا�صي اخلا�صة.

-  ا�صتغالل مواقع منجمية يف الأرا�صي اخلا�صة.
حرمان  ميكن  ول  مقد�ض  حق  هي  امللكية  الواقع  يف 
اإذا كانت ال�صرورة العمومية موؤكدة وتفر�ض  اإل  اأحد منه، 
ذلك، ولكن مع التعوي�ض العادل وامل�صبق، فنالحظ اأن هذا 
القانون اجلديد، مل مينح احلماية الالزمة لأ�صحاب الأرا�صي 
التي ت�صحب منهم ممتلكاتهم لل�صرورة العمومية، وهنا الن�ض 

ل ي�صري اإىل التعوي�ض العادل وامل�صبق.
اأكتفي بهذا القدر، اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء وال�صالم 

عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 
الكلمة الآن لل�صيد حممد بن طبة.

الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم  طبة:  بن  حممد  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،
معايل وزير الطاقة واملناجم الفا�صل، ممثل احلكومة،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،
اأ�صرة الإعالم،

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

نقلة  فعال  لأنه  املناجم  قانون  يف  جاء  ما  اأثمن  بداية، 
تعرفها  التي  الإ�صالحات  ا�صتكمال  م�صرية  يف  نوعية 
نبدي  اأن  مينعنا  ل  هذا  لكن  املجالت،  بالدنا يف خمتلف 
بع�ض املالحظات التي نراها �صرورية وناأمل اأن توؤخذ بعني 

العتبار.
مطالبون  املنجمي  ال�صتغالل  اأ�صحاب  اأن  رغم  اأول، 
قانونيا بتاأهيل واإعادة الأماكن اإىل حالتها الأ�صلية والتكفل 
من  كغريها  اأنها  اإل  والأ�صرار،  وال�صطرابات  بالأخطار 
كثري من العمليات تبقى - واقعيا ولالإن�صاف لي�ض يف كل 
جتاوزات  عليها  يالحظ  كما  جادة،  متابعة  دون   - الأحيان 
البعدية  الأ�صغال  املواطن، كون  واآثارها  اأ�صرارها  يح�صد 
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اأو ما ي�صمى هنا بت�صيري مرحلة ما بعد املنجم، مل تتم كما 
هو مطلوب.

ثانيا، اإن ن�صاط ال�صتغالل املنجمي غري املرخ�ض موجود 
يف  خا�صة  ال�صارمة،  الرقابة  غياب  يف  الواقع،  اأر�ض  على 
ا�صتغالل مقالع احلجارة والتي يف كثري من املواقع ل تخ�صع 
لأي تدخل من الدولة وت�صتغل بطريقة ع�صوائية ل تراعى 

فيها اأدنى �صروط ال�صالمة الأمنية اأو ال�صحية.
ي�صاف اإليها كثري من املقالع الرملية املنت�صرة هنا وهناك 
والتي يفلت بع�صها اأي�صا من الرقابة وال�صتغالل املرخ�ض، 
كما يقال نف�ض ال�صيء عن بع�ض مقاطع الطني والتي تبقى 
اأماكن ا�صتغاللها بعد النفاد غري موؤهلة، مثرية بذلك خماطر 
واحليوان،  الإن�صان  على  خا�صة  بذلك  اأق�صد  البيئة،  على 

وهما عن�صران اأ�صا�صيان يف النظام البيئي.
ثالثا، مواقع وردة الرمال اأو ما ي�صمى اأي�صا بزهرة ال�صحراء 
- �صيدي الرئي�ض، معايل الوزراء، زميالتي، زمالئي - هذه 
الرثوة الوطنية بلغت من �صهرتها، رغم الإهمال،اأن اأ�صبحت 
تطلق على م�صميات اأخرى دون تلك احلجرة الكري�صتالية، 

الرائعة، اجلميلة وهذا له معناه ومدلوله.
وردة الرمال، هي اأنواع كثرية من احللوى يف املطبخ اجلزائري 
وغريه؛ وردة الرمال، اأ�صبحت م�صمى لكثري من الفنادق 
بفندق  ن�صمع  �صرنا  الغربية  البالد  ويف  العربية  البالد  يف 
كثرية  وجمعيات   )Sand rose hotel(و  )Rose de sable(

ن�صوية وغري ن�صوية ت�صمت بهذا الإ�صم، ومنتديات يف مواقع 
�صتى من هذا العامل ت�صمت بوردة الرمال واأ�صبحت وردة 
ق�صوة  يج�صد  بلحاج،  ر�صيد  حممد  للمخرج  فيلما  الرمال 

حياة ال�صكان البدو يف ال�صحراء اجلزائرية.
الرمال   وردة  نبيل،  لغادة  رواية  �صارت  الرمال،  وردة 
اإحدى  يف   )STING( العاملي  الربيطاين  املطرب  بها  تغنى 

روائعه.
الأ�صول  ذات  الكندية  املطربة  اختارتها  الرمال،  وردة 
األبوماتها  لأحد  عنوانا  لتكون   )Lynda Thalie( اجلزائرية 
واأخريا، وردة الرمال، �صارت رمزا لكثري من املبدعات يف 

جمال الأدب والفن.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
زميالتي، زمالئي.

اجلوفية  املياه  وجود  على  علمي  دليل  الرمال،  وردة 

العميقة يف قلب ال�صحراء، لأنها تت�صكل عادة يف امل�صتوى 
بني  التفاعالت  من  �صل�صلة  عرب  اجلوفية  للمياه  العلوي 
املعادن املتواجدة يف املياه وغريها والتي ت�صكل، عرب مراحل 
متنوعة، اأ�صكال مثل بتالت الزهور وعادة ما يكون �صكلها 

كري�صتاليا رائعا يف قمة اجلمال.
معايل الوزير،

وطنية  ثروة  وهو  املحجر،  بهذا  الهتمام  من  نحن  اأين 
كالأ  الوردة  هذه  مواقع  نرى  ونحن  العامل؟  كل  يف  نادرة 

مباحا ل يراعى فيه اإىل ول ذمة!
اجليولوجيون  ولهذا  الربح،  اإل  تراعي  ل  التاجر  يد  اإن 
اليوم ي�صريون اإىل خطورة ال�صتخراج الع�صوائي للوردة التي 
يتطلب تكونها وقتا طويال، مطالبني - ونحن معهم نطالب - 
بحمايتها واحرتام اأوقات ا�صتخراجها من الأر�ض، واحرتام 
يفوتني يف هذا  بها هذا ال�صتخراج، ول  يتم  التي  الطرق 
املجال اأن اأ�صكر مديرية ال�صياحة وال�صناعة التقليدية لولية 
واإن كان  الرمال،  الر�صمي وردة  لعر�صها يف موقعها  ورڤلة، 
ب�صورة حمت�صمة ل تربز قيمة هذه ال�صخرة التي ل �صك 
اأنها عامل من عوامل جلب ال�صياح لبالدنا، مما ي�صاهم يف 
تطوير ال�صياحة والنهو�ض بالقت�صاد الوطني وهكذا ميتزج 

احل�ض الفني لرجل ال�صحراء بعطاء الطبيعة.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
زميالتي، زمالئي،

اإن قانون املناجم يتحدث عن مهند�صي �صرطة املناجم 
واملقايي�ض  القواعد  احرتام  �صمان  على  ي�صهرون  الذين 
النظافة والأمن و�صروط ال�صتغالل،  التي ت�صمن  اخلا�صة 
وحماية  املنجمية  الأمالك  وعلى  الأ�صالك  على  للحفاظ 
البيئة، باعتبارها كل ما يحيط بالإن�صان من موجودات من 
ماء وهواء وكائنات حية وجماعات، اأي كل املجال الذي 

ميار�ض فيه الإن�صان حياته ون�صاطاته املختلفة.
هذا كله جميل يف القانون، والأجمل اأن ي�صري القانون 
امل�صتمرة لالإن�صان يف حد ذاته يف هذا  التعبئة  اإىل �صرورة 
امل�صتمر  التكوين  خالل  من  عامال،  اأو  م�صرفا  املجال، 
والندوات الدائمة التي حت�ص�ض املقارب لهذه املناجم ب�صتى 
والوقاية  وخماطرها  ا�صتغاللها  و�صروط  بفوائدها  اأنواعها، 
منها، بل يا حبذا، واأقول يا حبذا لو حتدد بع�ض الر�صائل 
الإيجابية ال�صغرية املركزة، املدرو�صة ليحفظها كل العمال 
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ويرددوها جماعيا ويوميا بوعي وعن ظهر قلب، قبل ال�صروع 
يف كل عمل يف هذا املجال.

اإذا  ولهذا  الإن�صان  هي  البيئة  اإن  العلماء،  بع�ض  يقول 
اأردنا بيئة نظيفة رائعة بجمالها وجاللها علينا اأن ن�صتثمر يف 
ولكن  تقنيا  نكونه  اأن  حاولنا  الذي  الإن�صان  هذا  الإن�صان، 
ن�صينا ال�صطر الثاين منه يف البناء، وهو هذا اجلانب  الوجداين، 
حتى تكتمل املعادلة وتتعانق التقنية اأو يد الإن�صان وعقله مع 
واحدة  اأن�صودة  يف  وين�صجمون  اجلميع  ليمتزج  ونف�صه  قلبه 

هي كون نظيف جميل، رائع وقد قيل قدميا:
يا خادم اجل�صم كم ت�صعى خلدمته

        اأتـــطلب الربـــح مما فيه خ�صران
اأقبل على النف�ض وا�صتكمل ف�صائلها

       فاأنت بالنف�ض ل باجل�صم اإن�صان
وال�صالم عليكم  الإ�صغاء  �صكرا لكم جميعا على كرم 

ورحمة اللـه وبركاته.

والكلمة  طبة؛  بن  لل�صيدحممد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد اأحمد حيدار.

ال�شيد اأحمد حيدار: �صكرا لل�صيد الرئي�ض.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد وزير الطاقة واملناجم،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،

ال�صيدات وال�صادة الإعالميون.
املناجم  قانون  البداية، نثمن ما جاء يف ن�ض م�صروع  يف 
هذا  ليوؤ�ص�ض  جاء  حيث  مادة،   144 على  يحتوي  الذي 

القطاع احليوي بعد عودة ال�صتقرار.
الوطني  القت�صاد  يف  كبرية  اأهمية  له  القطاع  هذا  اإن 
والذي نعتربه نقلة نوعية حقيقية يف تنوع ال�صادرات وخلق 
يد عاملة جديدة، خا�صة يف املناطق النائية واحل�صول على 

اإيرادات مالية جديدة، خا�صة بالن�صبة للبلديات.
 ولكن لن يتاأتى ذلك اإل بعودة ال�صتقرار ومد خطوط 
واإن�صاء مدار�ض خا�صة  واإن�صاء الطرقات  ال�صكك احلديدية 
لهذه ال�صعبة، خا�صة يف ميدان الهيدرولوجيا، حيث تراجع 
عدد العمال يف هذه ال�صعبة من 100.000 اإىل 400 عامل 
املوؤ�ص�صات  تغلقون  - كيف  الوزير  ال�صيد   - نت�صاءل  فقط، 

عامل   100.000 من  العدد  انخف�ض  الهيدرولوجية، حتى 
اإىل 400 عامل؟

حيث نعلم اإن هذا القطاع له اأهمية يف التنمية امل�صتدامة 
ويتم امت�صا�ض البطالة.

اإن الوقت احلا�صر يتطلب منا جميعا ال�صتثمار يف هذا 
املواد  حيث  الداخلي،  الطلب  ازدياد  يف  خا�صة  القطاع، 
احلظرية  ارتفاع  ظل  يف  املازوت،  مادة  وخا�صة  الطاقوية، 
الوطنية لل�صيارات لأكرث من 7 ماليني �صيارة مما حتم على 

الدولة ا�صترياد هذه املادة لأكرث من 3 ماليري دولر.
املحروقات  خارج  ال�صادرات  تنوع  عن  البحث  فيجب 
لتعوي�ض اخلزينة العمومية، حيث نعلم اإن اإيرادات اخلزينة 

تاأتي من البرتول بن�صبة 90 ٪.
�صيدي وزير الطاقة واملناجم، 

لدي ت�صاوؤل: لقد ا�صتفادت ولية النعامة من م�صروع بناء 
اأُعلن عنه  م�صنع لالإ�صمنت بعني ورقة بلدية ع�صلة، الذي 
يف مناق�صة دولية والذي ا�صتفادت من بنائه �صركة جزائرية 
خا�صة؛ وحلد ال�صاعة مل تنطلق به الأ�صغال منذ حوايل �صنة 
كاملة، وهذا امل�صروع يعد مك�صبا للولية والوليات املجاورة 
على  زيادة  الإ�صمنت،  وهي  الأولية  املادة  توفري  من حيث 

امت�صا�ض البطالة بتوفري اليد العاملة يف املنطقة.
ومعرفة  التدخل  �صيادتكم  من  اأطلب  الأ�صباب  ولهذه 
اأ�صباب التاأخر يف انطالق الأ�صغال بهذا امل�صروع واإذا كانت 

الولية �صغرية - �صيدي الوزير -... فروا راأيكم!
�صيدي الرئي�ض،

للمعادن  الوطنية  الوكالة  م�صري  عن  اليوم  نت�صاءل 
)اأجينور( والتي متول   )AGINOR( النفي�صة، خا�صة للذهب 
هذه  ا�صترياد  ويتم  القطاع  هذا  يف  الن�صطني  احلرفيني  كل 
املادة من اخلارج بالعملة ال�صعبة، مما وّلد عجزا لهذه املوؤ�ص�صة 
الهامة يف متويل اخلزينة العمومية ون�صاطها يف امليدان، خا�صة 
احتياطي  على  يحتوي  مترنا�صت  يف  منجم  اكت�صاف  بعد 
هام، ونحن نعلم اأن اأغلب دول العامل تعتمد على اإيرادات 
ماليتها على املواد املنجمية، وهنا نذكر دولة جنوب اإفريقيا 
الرئي�ض  لل�صيد  �صكرا  البرتول،  على  العتماد  دون  مثال، 

وال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

والكلمة  حيدار؛  اأحمد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد مو�صى متدرتازة.
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ال�شيد مو�شى متدرتازة: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ بعد ب�صم 
اللـه الرحمن الرحيم؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد وزير الطاقة واملناجم والوفد املرافق له،

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

�صالم اهلل عليكم،
اأزول فالون.

والتعديالت  املناجم  قانون  مناق�صة  ب�صدد  اليوم  نحن 
التي اأدخلت على قانون 2001.

اجلزائريني  كل  يهم  �صياديا  قطاعا  املناجم،  قطاع  يعترب 
واجلزائريات ويحدد يف نف�ض الوقت م�صتقبل اأجيال كاملة 

وقادمة.
من  يتجزاأ  ل  وجزءا  عن�صرا  القطاع  هذا  نعترب  كما 

ال�صرتاتيجية التنموية للبالد.
الأ�صباب،  وعر�ض  القانون  لهذا  الأولية  قراءتنا  بعد 
نلتم�ض اأن الهدف الأ�صا�صي - ال�صيد الرئي�ض - هو اإعادة 
تنمية  يف  امل�صاهمة  �صاأنه  من  الذي  املناجم  قطاع  بعث 
عمليات  بت�صجيع  للدولة  ال�صماح  وكذا  الوطني  القت�صاد 
الكت�صاف والتنقيب املنجمي، من خالل منح ت�صهيالت 
وبعث  الذاتي  الكتفاء  تلبية  بغية  املحليني،  للم�صتثمرين 
ال�صياق  هذا  يف  القطاع،  هذا  يف  املدى  طويلة  ا�صرتاتيجية 

اإ�صمحوا يل اأن اأديل ببع�ض املالحظات: 
للمناجم  القانوين  الإطار  اأن  هي  الأوىل:  املالحظة   -
يعاين، وهذا ب�صهادة املتعاملني والأخ�صائيني، يف اإطار غياب 
التمويل واكت�صافات معدودة التي تكّون خطورة كبرية على 

م�صتقبل القطاع.
يف  كبريين  وتاأخر  عطل  ي�صجل  الثانية:  املالحظة   -

ال�صتغالل املنجمي الوطني الذي دام اأزيد من عقد.
املنجمي  املجال  يف  اجلزائر  طاقات  الثالثة:  املالحظة   -

هائلة، ولكنها ل تزال غري معروفة وتنعدم ال�صيطرة عليها.
- املالحظة الرابعة: القدرات الوطنية ل تزال حمدودة، 

يف ظل انعدام خريطة جيولوجية وطنية، وا�صحة ودقيقة.
اإن قطاع املناجم - �صيدي الرئي�ض - ي�صكو من اإ�صكالية 
التكنولوجيات  وا�صتعمال  التكوين  منها  الب�صرية،  املوارد 
التجهيزات  جتديد  يف  ال�صتثمار  م�صتوى  و�صعف  احلديثة 

واملن�صاآت.

تكون  اأن  املعقول  من  هل  هو:  املطروح  وال�صوؤال 
اأن  رغم  م�صتوردة،  الوطنية  الحتياجات  من   ٪ 75 حوايل 

الحتياطات هائلة؟
فيما يخ�ض ال�صرطة املنجمية:

طرف  من  املنجمي  املجال  ت�صيري  مراقبة  مهام  اأداء  اإن 
امل�صالح التابعة للوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية 
غري مر�صية وغري مقنعة، فيما يتعلق بت�صيري املواقع املتوقفة، 
وعدم ت�صديد خمتلف امل�صتحقات وتطبيق القانون يف جمال 

حماية البيئة.
ولهذا يجب بذل املزيد من ال�صرامة يف تطبيق القانون؛ 
حيث مت اإح�صاء من جمموع اأكرث من 2500 موقع منجمي 
م�صتثمروها  يدفع  مل  موقع،   500 م�صتوى  على  خمالفات 
امل�صتحقات املفرو�صة عليهم، وح�صب الوكالة، فاإن املتعاملني 

اخلوا�ض هم الذين �صجلوا اأكرب ن�صبة للتجاوزات.
اأي�صا مت ت�صجيل تاأخر يف ا�صتغالل بع�ض املعادن اإىل اأجل 
املوارد  لنق�ض  وذلك  لليورانيوم  احلال  هو  كما  غري حمدد، 
اخلا�صة،  املن�صاآت  هذه  م�صتوى  على  تعمل  التي  الب�صرية 
علما اأن هذه الطاقات البديلة �صت�صبح يف امل�صتقبل البديل 
مادة  على  العتماد  ميكن  مبا  للمحروقات،  ال�صرتاتيجي 
اليورانيوم احليوية يف م�صاعفة توليد اإنتاج الطاقة الكهربائية، 
الهائلة  ثروتها  احتياطات  ل�صتغالل  اجلزائر  ويبقى خمطط 
من اليورانيوم، يتخبط منذ �صنوات، رغم ر�صد احلكومة نحو 
150 مليون دولر للوفاء مبوجبات العملية يف اآفاق 2012، 
يف وقت ل يزال الوعاء الحتياطي الإجمايل من اليورانيوم 

جمهول.
ال�صيد الرئي�ض،

�صندات   10 املنجمية  الوطنية  الوكالة  منحت  كما 
ل�صتغالل عدد من املواقع بقيمة 350 مليون دينار، واأف�صى 
فتح العرو�ض التقنية اإىل قبول 33 عر�صا للمناق�صة اخلا�صة 
بـ 18 موقعا منجميا، غري اأن 20 عر�صا فقط مت تقدميها من 

طرف امل�صتثمرين، يف اإطار اجلانب املايل لعر�ض املناق�صة.
�صيدي الرئي�ض،

الت�صهيالت  رغم  اأنه  هو  قوله  ميكن  ما  الأخري،  ويف 
الوطني  للم�صتثمر  منحها  الدولة  حتاول  التي  والتحفيزات 
والأجنبي، اإل اأن الإقبال على عملية التنقيب والكت�صاف 
الإقدام  وعدم  واجلمود  الرتاجع  من  نوعا   يعرف  املنجمي 

عليه.
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ي�صتقطب  ل  بالدنا  يف  ال�صتثمار  ملاذا  نت�صاءل،  وهنا 
امل�صتثمرين املحرتفني يف املجال، فاأين يكمن اخللل؟

م�صتثمرين  مع  دائما   - الرئي�ض  �صيدي    - نتعامل  ملاذا 
اأجل  من  الريعية،  الذهنية  ذوي  عالية،  احرتافية  بال  هواة 
تنتجه  ما  م�صري  يبقى  وهل  املناجم؟  تنتجه  ما  امت�صا�ض 

املناجم على حالته اخلام؟
اأمل يحن الوقت لو�صع ا�صرتاتيجية منجمية وطنية طويلة 
املدى؟ لأن كل التحديات القادمة وامل�صتقبلية هي حتديات 
عن�صر  هو  املنجمي  املجال  لأن  كذلك،  ومنجمية  طاقوية 
- ال�صيد  ولأن  امل�صتدامة،  والتنمية  القت�صادي  الن�صجام 
الرئي�ض، اأخواتي، اإخواين- من ي�صيطر على الطاقة ومواردها 

�صي�صيطر - ل حمالة - على القت�صاد العاملي.
القطاع  هذا  ودفع  الرتدد  من  نهائيا  اخلروج  اأردنا  واإذا 
ت�صمن  ا�صتعجالية،  وطنية  ا�صرتاتيجية  وو�صع  الأمام  اإىل 
يكون  احلكومات  بزوال  تزول  ل  عديدة،  اأجيال  م�صتقبل 
قطاع  مثل  ال�صرتاتيجية،  القطاعات  حول  الوطني  الوفاق 
املناجم والأولوية �صتعطى - ل حمالة - لال�صتثمار اجلزائري 
الن�صجام  زعزعة  على  قادرة  م�صتقبلية  م�صاكل  لتفادي 
الجتماعي وال�صيادة القت�صادية وحتى ال�صيا�صية، و�صكرا، 

ثنمريث.

الكلمة  متدرتازة؛  مو�صى  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد اإبراهيم مزياين.

ال�شيد اإبراهيم مزياين: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ بعد ب�صم 
اللـه الرحمـن الرحيم؛ 

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيد وزير الطاقة واملناجم،

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

ال�صالم عليكم، اأزول فالون.
قانون  درا�صة  ب�صدد   - الرئي�ض  ال�صيد   - اليوم  نحن 
 ،10-01 رقم  القدمي  اجلديد،  القانون  يلغي  الذي  املناجم 

املوؤرخ يف 03 جويلية 2001.
وبالعودة اإىل عر�ض الأ�صباب لهذا القانون، جند اأن احلكومة 
ترمي من خالل هذا القانون اإىل اإعطاء الن�صاطات املنجمية 
التنمية  اإطار  يف  ال�صغل،  ومنا�صب  الرثوة  خلق  يف  دورها 

للم�صتثمرين  الهامة  امل�صاهمة  ل�صالح  ل�صيما  امل�صتدامة، 
بعبارة  اأي  والتكنولوجيات،  الأموال  روؤو�ض  على  احلائزين 
اأخرى ت�صجيع ال�صتثمار يف املجال املنجمي، بتوفري حوافز 
ال�صريح  العرتاف  بعد  وهذا  للم�صتثمرين،  هامة  جبائية 
بف�صل القانون القدمي يف ا�صتقطاب ال�صتثمارات يف امليدان 

املنجمي التي تراجعت ب�صفة وا�صحة.
الأ�صباب  عر�ض  اإىل   - الوزير  ال�صيد   - بالعودة  لكن 
لهذا القانون القدمي، جند، تقريبا، نف�ض الأ�صباب التي اأدت 
باحلكومة اآنذاك اإىل اإ�صدار القانون رقم 01-10، املوؤرخ يف 
03 جويلية 2001، الذي األغى القانون رقم 84-06، املوؤرخ 
يف 07 جانفي 1984، وهنا نطرح �صوؤال، هل فعال امل�صكل 
يكمن يف القانون اأم يف �صيء اآخر؟ علما - �صيدي الوزير- 
جتلب  التي  الأ�صباب  اأهم  من  الت�صريعي  ال�صتقرار  اأن 

امل�صتثمرين، وهو ما ينعدم - لالأ�صف - يف بالدنا.
واأكرث من هذا، فمن خالل التعديالت العديدة للقوانني 
يتاأكد انعدام روؤية وا�صرتاتيجية اقت�صادية وا�صحة من طرف 
احلكومة، للنهو�ض باقت�صادنا اإىل الدرجة التي يتمناها كل 

جزائري وجزائرية غيور على وطنه.
ولعل اأهم مثال على ذلك - �صيدي الوزير - هذا القانون 
الذي ياأتي بعد 13 �صنة تقريبا من �صدور القانون القدمي وهناك 
يف  اإلغاوؤه  مت  الذي  املحروقات  كقانون  عديدة،  اأخرى  اأمثلة 
2005، مبوجب القانون رقم 05-07، الذي تنازلت فيه احلكومة 
- مبوجب هذا القانون - عن ثرواتنا لل�صركات الأجنبية، قبل 
 ،10-06 رقم  الأمر  مبوجب  ذلك،  بعد  �صنة  عنه  ترتاجع  اأن 
ونعطي   ،49 - 51 قاعدة  باإر�صاء   32 املادة  ن�ض  عدل  الذي 
مثال اآخر على �صيا�صة الربيكولج التي تنتهجها احلكومة يف 
ت�صيري مواردنا املعدنية ال�صرتاتيجية، وهو بيع مركب احلجار 
الذي كان مفخرة لكل اجلزائريني واجلزائريات يف �صنوات 
يف   )ARCELOR MITTAL( هندية  ل�صركة  ال�صبعينات، 
2001، بهدف تطويره، لكن لالأ�صف تقوم احلكومة باإعادة 
�صرائه  يف 2013 يف حالة اأكرث كارثية من التي كان عليها 

يف �صنة 2001.
ال�صوؤال: فمن هو اخلا�صر الأكرب من �صيا�صة الربيكولج 

هذه �صيدي الوزير؟
ولي�صت  للقطاع،  امل�صرّي  الوزير  لي�ض  طبعا،  اجلواب 
ال�صعب  هو  اخلا�صر  بل  اجلمهورية،  رئا�صة  ول  احلكومة 
 - الوزير  �صيدي   - ولهذا  اجلزائرية،  والدولة  اجلزائري 
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يف  فقط  لي�ض  اجلزائر  يف  ال�صتثمار  انعدام  يف  فالإ�صكال 
كثرية،  اأخرى  ميادين  يف  بل  فح�صب،  املنجمي  امليدان 
العيب لي�ض يف القانون، واإمنا يف انعدام ثقة هوؤلء امل�صتثمرين 
يف القوانني واحلكومات اجلزائرية املتعاقبة، نظرا - عما �صبق 
الإ�صارة اإليه - لنعدام �صيا�صة اقت�صادية وا�صحة يف اجلزائر، 
لعل من بني هذه الأمثلة هو تف�صيل �صركة »رونو« الفرن�صية 
ال�صتثمار يف املغرب بدل اجلزائر رغم اأن اجلزائر هي الزبون 

الأول ل�صركة »رونو« يف اإفريقيا.
اأكرث  ت�صتقطب   - الوزير  �صيدي   - اأ�صبحت  فاجلزائر 
البزنا�صيني، باملفهوم العام للكلمة، الذين يخدمون م�صالح 
مهما  ال�صريع،  الربح  هو  الوحيد  همهم  اجلزائر،  يف  لوبيات 
كانت الطرق، على ح�صاب امل�صالح العليا للبالد، ول ت�صتقطب 
وثروة  �صغل  منا�صب  اإىل خلق  يهدفون  الذين  امل�صتثمرين 
كبرية  �صوق  مبثابة  اجلزائر  فاأ�صبحت  قوي،  اقت�صاد  وبناء 
خارج  امل�صنعة  املنتجات  كل  فيها  نبيع  اأين  لال�صتهالك، 
والت�صدير،  لالنتاج  كبرية  �صوقا  تكون  اأن  بدل  حدودنا، 
اقت�صاديا  رائدة  لتكون  املوا�صفات  كل  لها  اجلزائر  اأن  رغم 
وجهويا بامتياز، لكن لالأ�صف اجلزائر بعيدة كل البعد عن 

هذا الطموح.
احلكومة  فاإن   - الوزير  ال�صيد   - املتقدمة  البلدان  ففي 
التي ت�صدر قانونا يف اأي ميدان كان، ل ميكن اأن ترتاجع عنه 

اإل با�صتقالتها.
تقوم  البلد كمخرب  اأن جتعل  فلي�ض من حق احلكومات 
واملعدنية  الطبيبعية  فالرثوات  �صاءت،  متى  بتجارب  فيه 
وبهذا  لل�صعب،  ملك  هي  بل  للحكومات،  ملكا  لي�صت 
م�صروع  بحجم  م�صروع  اأن   - الوزير  ال�صيد   - تعتقدون  األ 
قانون املحروقات اأو قانون املناجم الذي نحن ب�صدد درا�صته، 
الوطنية،  الفعاليات  فيه كل  ت�صارك  وطنيا،  اإجماعا  يتطلب 
اإىل  يخل�صون  اأخ�صائيني،  وخرباء  وجمعيات  اأحزاب  من 
واجلزائريني  اجلزائريات  كل  م�صالح  يحمي  قانون  اإ�صدار 
بدل  القادمة،  الأجيال  وي�صمن حقوق  وامل�صتقبلية  احلالية 
بعد  عنها  لنرتاجع  اأحادية،  ب�صفة  قوانني  اإ�صدار  يف  التهور 
بالن�صبة  هذا  احلكومة؟  نف�ض  من  ذلك  من  �صنوات  ب�صع 

لعر�ض الأ�صباب.
نقطتني  اإىل  الإ�صارة  فاأود  القانون،  هذا  بتفح�ض  اأما 

هامتني:
التحفيزات  اإعطاء  يف  املبالغة  هي  الأوىل،  النقطة   -

اخلزينة  ح�صاب  على  طبعا  وذلك  للم�صتثمرين،  اجلبائية 
العمومية وماله من عواقب �صلبية عليها، علما اأن هذا القطاع 
يتوفر على خماطر كبرية، وهو ما يظهر يف الوهلة الأوىل اأن 
هذا القطاع يعد عبئا كبريا على اخلزينة العمومية، بدل اأن 

يكون م�صدر متويل لها.
- النقطة الثانية، تتعلق مبنح الرتاخي�ض املنجمية، فن�ض 
الوطنية  الوكالة  اخت�صا�ض  من  ذلك  اأن  توؤكد   62 املادة 
للوايل  مربر  راأي  على  احل�صول  بعد  املنجمية،  للن�صاطات 
هي  التي  للمقالع  بالن�صبة  ال�صيء  ونف�ض  اإقليميا،  املخت�ض 
من اخت�صا�ض الولة، ومن هنا نالحظ - �صيدي الوزير - 
ال�صعبية:  املجال�ض  املمثلني يف  ال�صعب،  ملمثلي  تاما  تغييبا 
من  الكثري  باأن  تام  علم  على  اأنكم  رغم  والولئية،  البلدية 
معار�صة  ب�صبب  اإنتاجها  توقيف  اأو  غلقها  مت  املقالع  هذه 
تقومون  ل  فلماذا  املعنية،  املناطق  يف  واملواطنات  املواطنني 
باإ�صراك هذه اجلماعات املحلية يف اتخاذ القرارات وتراخي�ض 

ال�صتغالل؟
كل  رغم  ال�صعب،  ممثلي  تغييب  احلكومة  توا�صل  ملاذا 
يف  امل�صاريع  واإجناز  التنمية  عمليات  تواجه  التي  امل�صاكل 

بلدياتنا وولياتنا؟
واملجال�ض  البلديات  روؤ�صاء  يف  احلكومة  تفكر  ل  ملاذا 
ال�صعبية الولئية، اإل بعد مواجهتها مل�صاكل يف اإجناز امل�صاريع 

على اأر�ض الواقع ومعار�صات املواطنني؟
بجاية  ولية  يف  اأن   - الوزير  �صيدي   - علم  على  واأنتم 
مثال هناك الكثري من املقالع متوقفة ب�صبب معار�صة مواطني 
القرى واملدا�صر، لأن اإعطاء الرتاخي�ض لأ�صباه امل�صتثمرين، 
املحاباة  ل�صيا�صة  يخ�صع  بل  تقنية،  درا�صة  لأي  يخ�صع  ل 
و�صيا�صة »اأعطيلي، نعطيلك« وهو ما �صّوه كل جبالنا وودياننا، 
ناهيك عن عدم احرتام اأدنى �صروط حماية البيئة والطبيعة 

وحماية �صحة املواطنني واملواطنات.
ونف�ض ال�صيء بالن�صبة للم�صاريع الكربى لهذه الولية، 
�صرق  ال�صيار  بالطريق  الولية  يربط  الذي  ال�صيار  كالطريق 
الرمزي  املبلغ  ب�صبب  املواطنني،  ملعار�صة  نظرا  غرب،   -
�صواء  البلديات،  روؤ�صاء  اإ�صراك  عدم  وب�صبب  للتعوي�صات 
يف حتديد املناطق التي مير عربها هذا الطريق اأو حتديد مبلغ 
التعوي�صات، والآن تاأتي الإدراة وعلى راأ�صها ال�صيد الوايل، 
مل  فلماذا  مل�صاعدتها،  البلديات  روؤ�صاء  بهوؤلء  لت�صتنجد 

ت�صركهم يف اإجناز القرار؟
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يوؤكد   - الوزير  �صيدي  الرئي�ض،  �صيدي   - هذا  فكل 
طرف  من  املنتهجة  ال�صيا�صات  كل  اإجناز  يف  التاأخر  ويف�صر 
املواطنني  اإ�صراك   عدم  ب�صبب  التنمية  جمال  يف  احلكومة 
عنهم،  ال�صتغناء  ميكن  ل  اأ�صا�صيني،  كفاعلني  وممثليهم 
املنتخبة  املجال�ض  يف  ممثليهم  اأو  املواطنني  حتميل  ميكن  فال 
م�صوؤولية ف�صل �صيا�صات تنموية هم مل ي�صاركوا يف حتديدها.
متى   - الوزير  �صيدي  الرئي�ض،  �صيدي   - الأخري  ويف 
باإ�صراك  تكون  املجالت  التنمية يف كل  اأن  احلكومة  تفهم 
املواطنني ولي�ض �صد املواطنني؟ وهو ما مل تفهمه احلكومة 
لالأ�صف لغاية اليوم، واأح�صن دليل على ذلك هو ا�صتمرارها 
على  والالمركزية،  املركزية  الإدارات  �صالحيات  تعزيز  يف 
ح�صاب املجال�ض املحلية املنتخبة التي هي املمثل ال�صرعي 

للمواطنني واملواطنات، �صكرا تنمرث.

الكلمة  مزياين؛  اإبراهيم  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد بلقا�صم قارة.

الرحيم،  الرحمـن  اللـه  ب�صم  قارة:  بلقا�شم  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

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

اأع�صاء جمل�ض  الأفا�صل،  الف�صليات، زمالئي  زميالتي 
الأمة املحرتمون،

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

معايل وزير الطاقة واملناجم،
�صوؤايل يتمثل فيما يلي:

ا�صتفادوا  الذين  امل�صتثمرين  من  جمموعة  م�صري  ماهو 
من رخ�ض ا�صتغالل بع�ض املناجم على امل�صتوى الوطني، 
حيث تبني لهم اأثناء القيام بعملية ال�صتغالل، وجود هذه 
املناجم على اأرا�صي تابعة للخوا�ض، وحتى املمرات املوؤدية 
اإىل  اأدى  اإىل هذه املناجم تابعة لهم كذلك، ال�صيء الذي 
مع  نزاع  امل�صتثمرين يف  ال�صتغالل، ودخول  جتميد عملية 
املواطنني، حتى و�صل بهم احلد اإىل اللجوء اإىل العدالة، مما 
انعك�ض �صلبا على عملية اآجال ال�صتغالل، وبالتايل ترتبت 
عنها خ�صائر مادية معتربة لهوؤلء امل�صتثمرين، ولكم منا فائق 

التقدير والحرتام.

وبذلك  قارة؛  بلقا�صم  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
نكون قد اأنهينا قائمة امل�صجلني للتدخل �صبيحة هذا اليوم؛ 
والآن اأ�صاأل ال�صيد الوزير هل هو جاهز للرد على الأ�صئلة؟ 

فالكلمة لكم معايل الوزير.

وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه  ب�صم  الوزير:  ال�شيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صكرا لل�صيد الرئي�ض و�صكرا لأع�صاء هذا املجل�ض املوقر 
على الأ�صئلة وعلى طرح امل�صاكل.

ولتنمية  الوطني،  لالقت�صاد  جدا  مهم  املناجم  قطاع  اإن 
البالد وخللق ثروات لالقت�صاد الوطني.

نعم، هناك ا�صرتاتيجية يف هذا القطاع، ماهي ا�صرتاتيجيته 
لهذا البلد؟ كيف �صنطور هذا القطاع؟

القطاع  هذا  نطّور  اأن  ن�صتطيع  ل  �صيء،  كل  وقبل  اأول 
دون تنقيب وا�صتك�صاف املواد املعدنية لهذه البالد.

جئنا ن�صحح هذا القانون لكي تتكفل الدولة بال�صتك�صاف 
�صنوات   10 من  اأكرث  منذ  املعدنية؛  املواد  عن  والتنقيب 
- لالأ�صف- مل ت�صتغل الهيئة الوطنية املكلفة بالتنقيب لأنها 
ممولة من طرف الدولة، اأما �صركات اخلوا�ض والأجانب فلم 
تقم بال�صتثمار، ل يوجد �صركة منتجة اليوم قامت بالبحث 
عن املواد، �صواء كانت �صركات عمومية اأو �صركات خا�صة.

اأعطيك مثال: هناك الكثري من الأمثلة عن احلديد، يف 
املنوال،  ا�صتمررنا على هذا  واإذا  اكت�صاف،  الونزة ل يوجد 

فبعد �صنوات �صيغلق هذا املنجم.
ال�صناعة  يف  ت�صتعمل  التي  الباريت  مادة  يخ�ض  فيما 
ولية  ويف  خن�صلة  بولية  ميمون  عني  يف  البرتولية، 
تي�صم�صيلت، نف�ض ال�صيء مل نقم بالبحث عن احتياطات 
اإ�صافية لهذه املادة؛ واإذا ا�صتمر الو�صع كذلك فبعد �صنوات 
�صنغلق هاته املناجم. ن�ض هذا القانون على اأن الدولة هي 
�صاحبة ال�صاأن فتتدخل ومتول ال�صتك�صاف والتنقيب عن 

املواد، وهذا من اأهم ما جئنا به يف هذا القانون.
فيما بعد �صاأذكر املعادن املتوفرة يف هذه البالد التي حتتاج 
اإىل ال�صتك�صاف فيما يخ�ض التطور القت�صادي. التنقيب 
ل يكفي ولكن �صيكون البحث حول البنية التحتية لهذا 
القطاع، وت�صمل اخلريطة اجليولوجية وكل ما يخ�ض البنك 
 )ANPM( نظام  يخ�ض  فيما  بعقلنة  قمنا  لذلك  املعلوماتي، 
للوكالت اإحداهما تخت�ض باجلانب العلمي فقط وهو بنك 
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املعلومات واخلرائط اجليولوجية، والأخرى تخت�ض بالرخ�ض 
والرقابة.

النظام احلايل حينما فرقنا الرقابة من جهة ومنح الرخ�ض 
من جهة اأخرى ظهرت بع�ض التناق�صات فجمعناهما.

عن  والبحث  التنقيب  يخ�ض  فيما  ال�صبعينيات،  يف 
املواد كان يوجد رمبا 300 مهند�ض فلم يبق اإل 30 مهند�صا 
يعملون  كانوا  الذين  الأخرية  �صنوات  الع�صر  هذه  وخالل 
يف )ORGM( ذهبوا لأنهم وجدوا اأنف�صهم دون �صغل وعو�ض 
اأن يبحثوا عن املعادن كانوا يعملون �صيئا اآخر كالبحث عن 
اأكرث لهذه  اأن نعطي حيوية  القانون هو  اأهداف  املياه، ومن 

املوؤ�ص�صة.
جانب اآخر من ال�صرتاتيجية التي نتبعها، هي ملا كانت 
اأن�صاأنا  الثمانينات  بداية  يف   )SONAREM( لـ  الهيكلة  اإعادة 
الكثري  لديها  كان  املنجمية،  املوؤ�ص�صات  من  كبريا  عددا 
جمعناها  فعلنا؟  ماذا  الرخام،   )ENOF( امللح  امل�صاكل:  من 
كلها واأن�صاأنا موؤ�ص�صة جديدة )MANEL( مناجم اجلزائر التي 
ولتحقق  قوة  اأكرث  لها  نعطي  املوؤ�ص�صات حتى  جتمع جميع 

الأهداف يف امل�صتقبل.
وكما اأننا ل ن�صتطيع اأن نخلق �صناعة معدنية، منجمية، 
اجلامعة  يف  كنا  م�صتحيل،  الب�صرية،  املوارد  نوظف  مل  اإذا 
التقنيات  املتعددة  املدر�صة  يف  اأتذكر  واأنا  ال�صبعينيات  يف 
يف ق�صم املناجم ل يوجد ول طالب واحد! لالأ�صف هناك 
قطاعان مهمان يف البالد هما املناجم والري هذا كذلك 
فاأن�صاأنا  الذهنيات،  تتغري  اأن  لبد  كان  اأحد،  به  ل يوجد 

معهدا جديدا للمناجم ومت فتحه العام املا�صي.
ماهي الرثوات التي تتمتع بها البالد؟ الرثوات ما �صاء 
اللـه! اأذكر منها الكربى، احلديد لي�ض اإل يف الونزة، يف غار 
جبيالت و�صاأخربكم ملاذا نحن م�صتعدون لتطوير منجم غار 
جبيالت ولي�ض فقط غار جبيالت، يوجد احلديد يف الهڤار، 

ثم نتطرق اإىل اجلنوب.
يف عني وزان بال�صبط، هناك كميات كبرية من احلديد، 
مناطق  يف  موجود  ولكنه  تب�صة  ولية  يف  الفو�صفات  هناك 

اأخرى مل نكت�صفها بعد باحلجم الكايف.
فيما يخ�ض املعادن، معلوم اأن اليورانيوم موجود، الذهب 
كذلك، الفناريوم، التاڤ�صتان موجود، النحا�ض موجود اأي�صا، 
موارد  من  لها  لبد  كلها  املعادن  هذه  ولكن  اللـه،  ما�صاء 

ب�صرية لكي نكت�صفها ولبد من متويل من طرف الدولة.

عن  تبحث  اأن  ميكنها  التي  اخلا�صة  املوؤ�ص�صة  ماهي 
من  بتمويل  ذلك  يكن  مل  اإذا  الذهب،  عن  اأو  اليورانيوم 

طرف الدولة وبالتايل يجب على الدولة اأن تتدخل؟
جدا   كبرية  وبكميات  لل�صناعة  ت�صتعمل  مواد  هناك 
كامللح، احتياطات امللح التي عندنا يف البالد فوق الأر�ض  
اأكرث من احتياطات البرتول املوجودة  ولي�ض حتت الأر�ض 

حتت الأر�ض.
ونحن  �صنويا،  األف طن   200 اأو   150 ننتج  نحن  اليوم 
باإمكاننا اأن ننتج مليون طن ب�صهولة، وال�صوق متوفر داخل 

البالد وخارج البالد.
هناك مادة الباريت التي ت�صتعمل يف ال�صناعة البرتولية، 
هناك كميات كبرية و�صنفتح يف ولية ب�صار منجما جديدا 

لهذه املادة.
مثل  ال�صناعــة  يف  ت�صتعمـل  اأخــرى  مــواد  هنــاك 
يخ�ض  فيما   )Kiesselgur, les terres décolorantes(

)Kaolin( ُفتح املنجم مع )ENOF( و�صريك اأجنبي من كندا، 

وينتج اليوم حوايل 20 األف طن، هناك م�صكل يف النوعية، 
لبد اأن يكون )Kaolin(  اأبي�ض، هناك بع�ض امل�صاكل ملعاجلة 

هذه املادة.
ماذا فعلنا؟ العام املا�صي فتحنا منجم رخام الكري�صتال 
 - اللـه  �صاء  اإن   - �صنفتح  العام  هذا  يف  وهران،  ولية  يف 
منجم خرجة يو�صف، الر�صا�ض والزنك يف �صعبة  احلمراء 
يف ولية �صطيف، اإ�صمول - كما ذكرت - يف ولية باتنة، 

فيما يخ�ض الباريت يف دراي�صة بولية ب�صار.
مرة  �صنفتح  ام�صما�صة،  تراك  يف  الذهب  يخ�ض  فيما 
اأخرى هذا املنجم، لدينا اليوم فيما يخ�ض الذهب حوايل 
اأكرث  تكون  رمبا  الإمكانيات  ولكن  كاحتياطي،  طن   100
فاأكرث اإذا عززنا جمهودنا فيما يخ�ض البحث عن هذه املادة 

ال�صرتاتيجية.
ملاذا اأوقفنا امل�صروع يف وادي اأميزور؟ اأوقفنا امل�صروع ملا 
راأينا طريقة  ال�صلطات املحلية وملا  املواطنني، مع  تكلمنا مع 
ال�صتغالل التي اقرتحتها ال�صركة التي تريد الإنتاج، راأينا 
مع  تكلمنا  ملا  قلت  اأوقفناه،  الذين  نحن  هناك خطورة،  اأن 
املواطنني وطريقة ال�صتغالل التي ت�صكل خطورة، وامل�صكل 
لي�ض يف املنجم، بل يف طريقة ال�صتغالل التي كانت فيها 

خطورة، خطورة على املحيط وعلى ال�صكان.
نحن ندر�ض طريقة اأخرى ل�صتغالل هذا املنجم، علما 
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فيما  �صواء  العامل  يف  املناجم  اأكرب  من  وهو  هام  املنجم  اأن 
هو  والزنك،   الر�صا�ض  يخ�ض  فيما  اأو  احتياطاته  يخ�ض 
بطريقة  ن�صتغله  اأن  لبد  ن�صتغله  ملا  ولكن  املناجم  اأكرب  من 

عقالنية.
فيما يخ�ض الرخام، لالأ�صف اليوم ل يغطي اإل 35 ٪ من 
من  وهدفنا  كبرية جدا  احتياطات  لدينا  البلد،  احتياجات 
الآن اإىل ب�صع �صنوات قادمة، اأن ن�صل اإىل 50 ٪ على الأقل.
الرخام  من  نوعية  ن�صدر  نحن  الكري�صتال،  يخ�ض  فيما 

الذي ننتجه يف منجم الكري�صتال.
الأملا�ض، وجدنا  هناك حتى  اأخرى،  ومواد  معادن  هناك 
بعد،  امل�صدر مل جنده  الأملا�ض، ولكن  حبيبات �صغرية من 
لكن  ويحفر،  وليذهب  فليتف�صل،  يبحث  اأن  يريد  الذي 
يف  الرمال،  حتت  فهو  بعد،  نكت�صفه  مل  الأ�صا�صي  امل�صدر 
ملا  ولكن  املنطقة،  يعرفون  للذين  بالن�صبة  ال�صا�ض،  عرڤ 
الأملا�ض وجدناها يف  معها حبيبات  اأخذت  الوديان  جاءت 
منطقة رڤان، ولكن يجب اأن نبحث عن امل�صدر ولبد من 

هيئة كفوؤة للبحث عن هذه املادة.
وهناك كذلك الأحجار الثمينة و�صبه الثمينة، مع العلم 
وحجم  قيمة  لتعليم  مدر�صة  مترنا�صت  موؤخرا يف  فتحنا  اأننا 
موؤخرا  كذلك  فتحنا  الثمينة،  و�صبه  الثمينة  الأحجار  هذه 
مدر�صة يف مترنا�صت للتكوين يف هذا امليدان وهناك منجم 
املواد  بع�ض  ي�صنعون  كيف  لنعلمهم  �صبيالت،  للرخام يف 
من الرخام، اإذن املدر�صة بداأت يف ذلك، وهناك من تكونوا 

يف هذا املجال.
 )Il   y a tout le tableau de  mendeliev( كذلك هناك بع�ض املواد
نادرة، حاليا هي  الأتربة  ملاندولييف،  الدوري؟  اجلدول  يوجد 
مادة اأ�صا�صية يف العامل لي�ض فقط هنا، ولكن لبد من البحث 

عن مكان هذه املواد وكيف هي طريقة ا�صتغاللها.
نعود لغار جبيالت، غار جبيالت فيه املواد املعدنية ولو اأنه 
غني بن�صبة 57 ٪ من احلديد، فيه كذلك مادة الفو�صفور، بقينا 
التي ت�صتخرج منها هذه  الطريقة  ل�صنوات عديدة نبحث عن 
املادة، ومادة الفو�صفور تعترب �صما للحديد، لكن مل جند طريقة 
لذلك، وحتى لدى املخابر املوجودة يف العامل، مل جند طريقة 

لنزع مادة الفو�صفور من هذا املعدن.
ومادة احلديد املعدين ثمنه باهظ يف ال�صوق الدولية اأما 
لي�صت  فهي  ال�صعر  مع  نقارنها  ملا  والنقل،  الإنتاج  تكاليف 

اقت�صادية.

ا�صتغالل  لأن  تغريت؟  ملاذا  الأمور  تغريت  اليوم 
املعدن  و�صعر  ارتفع،  وال�صلب  للحديد  البالد  وا�صتهالك 
مادة  ل�صتخراج  اأخرى  طرق  رمبا  كذلك  وهناك  ارتفع، 
احلديد  اإىل  املعدن  نحول  ملا  وهي  املعدن  من  الفو�صفور 
وال�صلب ون�صتخرج الفو�صفور من ال�صلب نف�صه ولي�ض من 
املعدن، فكل هذه العنا�صر جعلتنا ندر�ض كيف ن�صتغل هذا 
املنجم الكبري الذي يحتوي تقريبا على ملياري طن يف غار 

جبيالت وم�صري عبد العزيز.
املنجم؛  هذا  ا�صتغالل  لدرا�صة  موؤ�ص�صة جديدة  اأ�ص�صنا 
مباذا �صتقوم به هذه املوؤ�ص�صة؟ لكي ن�صتغل املنجم لبد لنا 

من املاء والغاز الطبيعي.
احتياطاته  ونعرف  املنجم  ماهو  نعرف  �صيء،  كل  قبل 
واأول  الطبيعي  والغاز  املاء  من  لنا  لبد  وحتليله،  وتركيبته 
مانقوم به هو بحث هل كميات املياه متوفرة يف ذلك املنجم 
اأماكن  من  بها  ناأتي  ندر�ض كيف  موجودة،  كانت غري  واإن 
اأخرى فيها املياه والغاز، لأننا نحتاج اإىل الطاقة ونحتاج اإىل 
املياه ل�صتغالل هذه املناجم وكذلك كيفية نقل هذا املعدن 
الذي يكون  القطار  يتم حتويله عن طريق  فرمبا  امل�صانع،  اإىل 
رمبا اأح�صن و�صيلة، ولكن رمبا هناك طرق اأخرى قيد الدرا�صة 
فحتى الأنبوب، يف بع�ض البلدان ي�صتعملونه كاأنبوب، يرحي 
املعدن وميزج مع املاء.. على كل حال كل هذا حتت الدرا�صة 
واإن �صاء اللـه بعد �صنة ون�صـف ال�صنة من الآن، اأو �صنتني 
�صتكون الدرا�صة قد اكتملت واإن �صاء اللـه �صن�صرع يف اإجناز 

هذا امل�صروع.
وهي  الأولية  املادة  جنمع  الفو�صفات،  يخ�ض  فيما 
الفو�صفات، مع مادة الأمونياك من الغاز الطبيعي، و�صن�صنع 
اأنواع الأ�صمدة  3 ماليني طن من جميع  باملادتني الثنتني 
التي ن�صتعملها هنا يف البالد والتي ت�صدر اإىل بلدان اأخرى.
�صيكون  رمبا  اليوم،  ندر�صها  التي  امل�صاريع  اأهم  من  هذه 
امل�صروع  الأقل.  على  دولر  ماليني   5 حوايل  ال�صتثمار 
وملا  الفو�صفات،  5 ماليني طن من  اإنتاج  اإىل  الأول يحتاج 
نف�ض  من  الثاين  امل�صروع  ندر�ض  امل�صروع،  هذا  من  ننتهي 
احلجم، و�صن�صل -  اإن �صاء اللـه - اإىل 10 ماليني طن من 

اإنتاج الفو�صفات.
طريقة  اليوم  ندر�ض  نحن  اأميزور،  وادي  يخ�ض  فيما 
فيها  ل يكون  والتي  عقالنية  بطريقة  املنجم  هذا  ا�صتغالل 
توفري  عن  ف�صال  املحيط،  على  ول  ال�صكان  على  ل  خطر 
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فر�ض �صغل جديدة وبكرثة.
غاز  اأنبوب  و�صعنا  ملاذا  ال�صحراء،  مناطق  يخ�ض  فيما 

اأحدهما جلانت واآخر لتمرنا�صت.. هل يوجد ماء؟
معلوم اأن ال�صكان لبد لهم من املاء والطاقة، ولكننا نفكر 
يف امل�صتقبل يف ا�صتغالل هذه الرثوات املعدنية  يف املنطقة.
ل ن�صتطيع اأن نوؤ�ص�ض �صناعة حملية اإذا مل منلك الطاقة 
واملاء، و�صنكثف اأ�صغال البحث والتنقيب يف هذه اجلهة من 

البلد.
اأذكر فقط اأن هذا ل ينطبق على املناجم فح�صب ولكن 

حتى املحروقات.
اإمكانيات  الهڤار، لالأ�صف، جيولوجيا، لي�صت هناك  يف 
تام�صنة،  يف  الهڤار،  جنوب  ولكن  املحروقات  يخ�ض  فيما 
عن  البحث  بداأنا  النيجر،  عن  بعيدا  لي�ض  تاف�صا�صت،  يف 

املحروقات يف هذه اجلهة.
اإليزي، مترنا�صت، كم من  فيما يخ�ض وليات  وكذلك 
�صنزيد،  بذلك  اأعلم  تكفي،  �صم�صية؟ ل  طاقة  عندها  قرية 
ولكن حرام هذا الكالم الذي يقال:  »حڤرونا«! اأنا ل اأقبلها، 
لأنني اأعلم ماذا نفعل ولي�صت هناك منطقة اأعز اإلينا، مثل 
هذه املناطق بكل احرتام؛ ويف اخلمي�ض املا�صي التقيت مع 
�صيء،  كل  عن  تكلمنا  واإليزي،  مترنا�صت  من  اأتوا  اإخوان 
من  الأخ  بها  تف�صل  التي  الأ�صياء  من  الكثري  عن  تكلمنا 
اأهرير، تكلمنا عن  اإليزي، تكلمنا عن ال�صغل، تكلمنا عن 
الطاقة، يف كل اجلوانب وعلى كل حال بابي مفتوح، املكتب 
مفتوح جلميع  الأخوات والإخوة، فليتف�صلوا اإذا كانت فيه 

ان�صغالت اإ�صافية.
واحدة  اليوم،  وكالتان  هناك  الوكالت،  يخ�ض  فيما 
لرخ�ض ال�صتغالل والأخرى للمراقبة واخلرائط اجليولوجية، 

هناك بع�ض امل�صاكل فيما بينهما.
التقني  للجانب  خ�صي�صا   - قلنا  كما   - واحدة  اأجنزنا 
وبنك  اإلخ...،  اجليولوجية  اخلرائط  يخ�ض  فيما  والعلمي 
املعطيات، والأخرى تتكفل بكل �صيء فيما يخ�ض الرخ�ض 

والرقابة.
الولية  راأي  اإبداء  ال�صروري  من  منجم،  اأي  و�صع  قبل 
واإل فال نعطي �صيئا، اأنا على علم اأن هناك م�صاكل، نحاول 
املجال  ونف�صح  التنظيمية،  بالطريقة  حتى  نعاجلها  كيف 
اأو الوليات لإبداء راأيهم،  للم�صوؤولني املحليني كالبلديات 
قبل اأن يعطي الوايل راأيه، �صنجد حال لهذا امل�صكل الذي 

طرح فعال.
هو  والإخوة،  الأخوات  طرحه  الذي  الثاين  امل�صكل 

كيف ن�صجع البلديات لرخ�ض املناجم... اإلخ.
داخل  تكلمت  واأنا  الإمكانية،  هذه  لها  �صنعطي  رمبا 
احلكومة ملنح جزء من الر�صوم للبلديات التي عندها املناجم، 
بع�ض  حل  يف  وت�صاعدها  الأمور  لها  �صت�صهل  هذه  ورمبا 
وجود  لأن  مثال،  الطرق  يف  البلدية  تعرفها  التي  امل�صاكل 
منجم فيها يعطي فر�صا لل�صغل ونوفر لها كذلك الإمكانيات 
املالية، ولهذا نحاول اأن نطبق هذا ولكن ل ميكن اأن ناأتي به 
املالية ومن خالله نرى كيف  اإمنا يف قانون  القانون،  يف هذا 

نعالج هذا الو�صع.
فيما يخ�ض القناد�صة، نحن اليوم نحاول اأن ندر�ض كيف 
نرفع اإنتاج الفحم يف هذه املنطقة. م�صاكل القناد�صة: املنجم 
اأغلق يف 1957 اأو 1958 هو مغلق منذ ذلك التاريخ، نعم 
تركوا ه�صبات من الفحم احلجري، هناك جتربة منذ 5 اأو 6 
الفحم،  ه�صبة  متويل  لإعادة  �صوناطراك  طرف  من  �صنوات 
اأن تقوم بكل �صيء، �صندر�ض  لكن �صوناطراك ل ت�صتطيع 
وال�صلطات  الولية  طرف  من  التمويل  يتم  وكيف  الأمور 
من  العمل  ي�صتطيعون  كمثال  منوذجا  لهم  اأعطينا  هناك، 
املحلية،  ال�صلطات  اأكرث  �صن�صاعد  ورمبا  جنح  املثال  خالله، 
لكي يعاجلوا الأماكن الأخرى املوجودة فيها هذه امل�صاكل.

الذين  املتعاملني  بع�ض  منعنا  الرمال،  يخ�ض  فيما 
و�صرطة  املحمية  املناطق  بع�ض  من  الرمال  ي�صتخرجون 
العدد  و�صرنفع  �صرطيا   70 حوايل  اليوم  عددهم  املناجم، 
لكي يراقبوا باأكرث فعالية جميع املناجم واملحاجر التي كانت 

فيها بع�ض امل�صاكل واأنا على علم بها.
�صيدي الرئي�ض، 

الأ�صئلة  جميع  على  اأجيب  اأن  حاولت  لقد  اأ�صكركم، 
وان�صغالت الأخوات والإخوة، اأع�صاء هذا املجل�ض املوقر، 

اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ طبعا  النقا�ض يف 
بقطاع  خا�صة  خمتلفة  جلوانب  وتعر�ض  ثريا  كان  ال�صبيحة 
املناجم ويف بع�ض املرات خرج عن اإطار املناق�صة اإىل موا�صيع 

تهم ق�صايا اأخرى وطنية تخ�ض البلد عامة.
املهم يف النقا�ض، لي�ض يف طرح الأ�صئلة و�صماع الأجوبة 
املعنية  ال�صلطات  لتتوىل  النتباه  لفت  يف  اأي�صا  واإمنا  فقط، 
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غرفة  الغرفة،  هذه  قبة  حتت  تثار  التي  بالق�صايا  التكفل 
بها  التكفل  يتم  مل  اأو  اأثريت  التي  الق�صايا  اأما  الربملان، 
ب�صبب الظرف ال�صيق، فاإن الإخوة امل�صاعدين لل�صيد الوزير 
درا�صة  مو�صوع  تكون  و�صوف  �صجلوها  وقد  هنا  موجودون 

وعناية من قبل الوزارة. 
بودي اأن اأ�صكر اجلميع على تدخالتهم، وال�صكر مو�صول 

اإىل ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اللجنة املخت�صة.
التا�صعة  ال�صاعة  على  غدا  جمل�صنا  اأ�صغال  �صت�صتاأنف 
ومناق�صة  لعر�ض  اجلل�صة  و�صتخ�ص�ض  �صباحا،  والن�صف 
م�صروع القانون املتعلق بالن�صاط ال�صمعي الب�صري؛ �صكرا 

لكم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف الدقيقة اخلام�شة بعد منت�شف النهار
                                       



طبعت مبجل�س الأمة يوم الأربعاء 25 ربيع الثاين 1435

املوافق 26 فيفري 2014

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

الإدارة والتحرير

جمل�س الأمة، 07 �سارع زيغود يو�سف

اجلزائر 16000

الهاتف: 73.59.00 )021(

الفاك�س: 74.60.34 )021(

رقم احل�ساب الربيدي اجلاري: 3220.16

ثمن الن�سخة الواحدة 

12 دج


