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السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في لقاءاته الدورية مع األسرة اإلعالمية:
أجرى السيد عبد المجيد تبون ،رئيس الجمهورية مقابلة صحفية مع وسائل اإلعالم
الوطنية وهذا في إطار لقاءاته الدورية التي تعهد بها منذ توليه رئاسة الجمهورية،
و في هذا اللقاء الذي جمعه باإلعالميين بتاريخ  12جوان  ،2020تطرق السيد
الرئيس إلى عديد القضايا والملفات المعاشة اليوم ،سيما تلك المتعلقة بمسودة
الدستور المقترح ،وملف جائحة كوفيد -19وجهود الدولة في القضاء عليه . .كما
اجرى رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون ،يوم السبت  4جويلية ،2020
لقاء صحفيا مع قناة فرانس  24الفرنسية ،تطرق فيه إلى العالقات الجزائرية-
الفرنسية ،والتطورات الجارية في المنطقة ،وعدد من القضايا األخرى..

أما بخصوص اللقاء مع وسائل اإلعالم
الوطنية فقد ركّز أغلب الصحفيني الذين
شاركوا يف هذا اللقاء أسئلتهم حول مسودة
الدستور ،التي تعتبر من أمهات القضايا التي
حتوز اهتمام كل الشرائح يف املجتمع اجلزائري
هذه األيام ،وكان السؤال األبرز حول نوع النظام
السياسي ،الذي سوف يكرسه الدستور و الذي
عرف توسيع صالحيات الرئيس واستحداث
نائب للرئيس ،ومشاركة اجليش يف
منصب
ٍ
عمليات حفظ السالم خارج احلدود ،أجاب
السيد الرئيس مبا يلي:
"أوال مسودة الدستور معروضة للنقاش
ولإلثراء أو احلذف حسب ما يتطلبه
الدستور التوافقي الذي نسعى إليه.
أما فيما يخص النقطة املتعلقة مبنصب نائب
الرئيس فلقد استخلصناها من الظروف التي
عاشتها البالد ،التي طرحت مشاكل كثيرة كادت
أن تؤدي بالبالد إلى أمور ال حتمد عقباها ،وهو
منصب تعتمده الدول املتقدمة يف دساتيرها.
وعن النظام الذي سوف ينتهج يف احلكم،
فاألنظمة يف العالم متعددة ،وأغلبها نابع من
تقاليد وتاريخ األمم ولم تأتي عفوية،فبعيدا
عن النظام امللكي ،فأغلب دول العالم يعرف
نظام حكم رئاسي أو برملاني وأعتقد أن النظام
السائد اليوم  ،خصوصا األوربية منها هو
النظام الرئاسي ،بدورها تتجه نحو النظام
الشبه رئاسي.
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وعليه فنظام احلكم يجب أن يكون
وليد ثقافة ،وجتربة معينة وليس
اعتباطيا".

قبول �أو رف�ض الد�ستور
حتكمه �إرادة ال�شعب من
خالل اال�ستفتاء

"أعتقد أن توجه أغلب اجلزائريني واملثقفني
يحبذ النظام الشبه الرئاسي".
وعن مدى تقييمه ملستوى النقاش السائد حول
مسودة الدستور ،وكذا االنتقادات احلادة التي
تتلقاها اللجنة املكلفة بصياغة هذ املسودة
وعلى رأسها السيد لعرابة ،ر ّد السيد الرئيس:

"هناك بالفعل مستويات للنقاش ،بني من لديه
تكوين قانوني ،وآخرون يف القانون الدستوري،
وغيرهم لديه تكوين سياسي  ،وهذا ما يجعل
منه دستور توافقي.

خبير دولي يف مجال القانون
الدستوري ،وخبرته تستعني
بها حتى األمم املتحدة،
وليس كما يروج له بعض اجلاهلون بأن هذا
الدستور صاغه بيروقراطيون"
"وعليه فأنا لدي ثقة كبيرة يف أعضاء اللجنة،
هم وطنيون متمسكون بالثوابت"
ويف سؤال آخر حول ما جاء يف املادة 95
الفقرة  ،3والتي تنص بأن رئيس اجلمهورية
هو من يقرر ،وبعد موافقة أغلبية البرملان
أيضا مشاركة اجليش يف عمليات خارج
احلدود هل ميكن معرفة الدوافع التي أدت
إلى اللجوء إلى هذه املادة يف الدستور؟

أجاب السيد الرئيس عن ذلك بالقول:

فغالبا النقاشات الدستورية ال تسمح للمواطنني
املساهمة فيها ،ولكنني فعلت ذلك من أجل "اقتراحنا بإدراج هذه املادة يف الدستور ،أردنا
الوصول إلى دستور توافقي ،وصراحة كنت من خاللها أن نكون كباقي جيوش العالم ،ونحن
أتوقع هذه املستويات من النقاش ويبقى يف نعتبر الدولة الوحيدة التي ترفض مشاركة
النهاية قبول أو رفض هذا الدستور يكون يف جيشها خارج احلدود ،رغم أنه لدينا سوابق
تاريخية مبشاركة جيشنا يف عمليات خارج
االستفتاء".
بخصوص االنتقادات أو االنحرافات مثلما احلدود ،سواء حتت مظلة األمم املتحدة،
سماها السيد الرئيس -خصوصا تلك التي أوبإجماع قومي عربي ،أو االحتاد االفريقي هوحق طبيعي له مثله مثل باقي
تعرض لها السيد لعرابة رئيس
جيوش العالم ،ومن أجل إحالل
جلنة اخلبراء لصياغة الدستور
النظام ال�سيا�سي نابع
السالم"
فتحدث عن ذلك بقوله:
"أنا لدي ثقة يف السيد لعرابة
كونه باألساس ابن شهيد ،وهو

من تاريخ وتقاليد الأمم
ووليد ثقافة وجتارب

"يؤسفني حقا كيف ُحول النقاش
بخصوص هذه املادة ،رغم أنها

تنص صراحة على أنه ليس الرئيس هو من
يخرج اجليش بل بإرادة الشعب ،واملتمثلة يف
ثلثي ممثلي الشعب"
"مشاركة اجليش خارج احلدود ،هو مساندة
جلهود األمم املتحدة وهي فلسفة اجلزائر التي
لم ولن تتغير ،ومثلما ُذكر باملادة أكرر الكلمة
األخيرة يف مشاركة اجليش من عدمه تعود
للبرملان"

وحول ما تعرفه اجلزائر والعالم أجمع
بخصوص جائحة كورونا كوفيد 19 -كان
هناك سؤال يتعلق بوجهة نظر السيد الرئيس
حول املرحلة الثانية من احلجر الصحي؟

كما أن السيد الوزير األول نصب اللجنة الوطنية
للتحري حول وباء كوفيد 19-بعد أن شهد
انتشاره يف  48والية ،التي جتاوزت صالحيات
اللجنة العلمية فهي تهتم بكل التفاصيل حول
هذا الوباء"

وإمنا للتعامل مع كل األمراض واألوبئة مهما
كان نوعها"
وصرح السيد الرئيس بلغة جازمة ال تدع مجاال
للشك" :أن املنظومة الصحية يف اجلزائر من
بني أحسن املنظومات يف افريقيا واملغرب
العربي ،فهي كانت وليدة رؤية خاصة بحماية
املواطن ،والطب املجاني"

كما أكد السيد الرئيس يف موضوع ذي صلة،
على أن الوكالة الوطنية لألمن
الصحي املستحدثة ليست الدولة تتعهد مب�ساعدة
خصيصا من أجل كوفيد،-19

امل�ؤ�س�سات املت�ضررة ولن
تدعها تغرق

كان على إثرها رد السيد الرئيس واضحا جدا
كون وجهة نظره هي نابعة بثقته يف قرارات
اللجنة العلمية املختصة مبوضوع كوفيد،-19
والتي تدرس تطورات احلالة الوبائية ،وعليه
هي من تقترح ما إذا كان هناك متديد للحجر
الصحي من عدمه ،كما أك ّد السيد الرئيس يف
ذات السياق ،بأن ما يهمه هو انتشار هذا الوباء
على مستوى اجلزائر وفقط ،فإذا ما فرضنا
أننا ألغينا احلجر الصحي وفتحنا مجالنا
اجلوي ،فإنا هناك احتمالية لسفر اجلزائريني
مثال لبلدان تشهد احلالة الوبائية فيها انتشارا
ملائة ألف حالة أو أكثر ،وهو ما يعد خطرا على
اجلزائريني واجلزائر ككل ،وعليه يجب علينا
التحفظ يف رفع احلجر ،واتخاذ تدابير كي ال
يعود مجددا يف الظهور"
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السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في لقاءاته الدورية مع األسرة اإلعالمية:

وساق ...حتقيق التنمية يتأتى بالتدريج ،أشهر
عديدة وليس بالسرعة التي يتخيلها احملتجون،
فمن غير املعقول مثال أن يغلق بعض احملتجني
مصنعا أجنبيا بهدف املطالبة بالتوظيف ،األمر
ليس سهال هكذا ويجب التحلي بالتعقل والرزانة
يف معاجلة األمور والتعاطي معها"

وعن سؤال حول اآلثار اإلقتصادية لهذا
الفيروس ،نظرا إلجراءات احلجر الصحي
وما تبعه من إغالق للمحالت وتوقف بعض
االنشطة االقتصادية ،وما إذا كانت هناك
رزنامة زمنية حول املساعدات املقدمة من
الدولة إلى أولئك املتضررين من كل ذلك؟
كان رد السيد الرئيس مبا يلي:
" يف الواقع ،هناك تأثير مالي اقتصادي وآخر
بسيكولوجي ،هذا األخير أعتقد بأن أثره صعب
جدا...فمن الناحية املالية فالتأثير ليس قويا
كون أننا اتخذنا إحتياطاتنا ،أعتقد أن أصحاب
املهن اليدوية هم األكثر تضررا من الناحية
املالية ،وعليه خصصنا منحة  10.000دج دفعنا
منها الشهر األول وسندفع الشهر الثاني ،ورمبا
حتى الشهر الثالث إذا ما استمر
الوباء"

طلبناه متاما بضرورة تسريح املوظفات الالئي
لديهن أطفال وغيرها من اإلجراءات التي
تصب يف خانة تقليص العمال إلى  % 50تفاديا
النتشار العدوى ،وهو ما لم تفعله مؤسسات
القطاع اخلاص امللزمة بتقدمي أدلة على ذلك"
"املهم أن يكون النقاش حول املوضوع سليم
ونزيه ،تفاديا لضرب وزعزعة االستقرار واألمن
ألنها ال تفيد"

ويف سؤال حول قانون املالية يقول :لقد حمل
قانون املالية التكميلي  2020بعض الزيادات،
والتي تثقل كاهل املواطنني .فهل األمر متصل
بظرفية اقتصادية أووضع اقتصادي متهالك؟
أم نحن أمام إصالح اقتصادي قد يكون مؤلم
على بعض املواطنني؟

هناك تكالب �أجنبي على الرئيس" :كل االقتصاديني
واألساتذة املختصني يعون
املؤسسات
بخصوص
االقتصادية سواء خواص ،أو اجلزائر..واحلذر..احلذر جيدا ،أن عالج اقتصادنا يف
من �أجل حماية الوطن
التغييرات الهيكلية ،ومبناسبة
قطاع عمومي فهناك أمور
الظروف التي تشهدها البالد
مقبولة وأخرى مرفوضة فمن
بسبب جائحة كورونا كنا قد
غير املعقول أن تصرح مؤسسة ما بأنها على
حافة االفالس وهي على النقيض متاما ،كون اتخذنا بعض القرارات الظرفية ملواجهة
وزارة املالية تراقب كل تقارير املالية من أرباح الوباء ،أما تلك القرارات الهيكلية جاءت بعد
وخسائر لهاته األخيرة ،فالدولة تتعهد مبساعدة كوفيد -19وانخفاض أسعار البترول..بدأنا
هذه املؤسسات ولن تتركها تغرق ولكن مبراقبة يف حترير االقتصاد من احملروقات وأسدينا
الدولة كما ذكرت وليس باملبالغة يف إشهار تعليمات لتشجيع االنتاج الوطني ،أما فيما
حجم خسائرهم بغرض االستفادة من االعفاء يخص الزيادات فلقد رافقتها زيادات يف القدرة
الشرائية ،ال تنسى أن هناك ماليني املواطنني
الضريبي واجلبائي"
من رفعنا عنهم الضرائب وعليه فمرتباتهم
وبخصوص الغلق الذي تعرفه بعض سترتفع بنحو  20إلى  ، % 25ضف إلى ذلك
املؤسسات االقتصادية يقول السيد رفع احلد األدنى لألجور فالضجة املثارة حول
الرئيس:
هذه الزيادة وباألخص البنزين تأثيرها ال يكاد
"ليس هناك غلق كلي للمؤسسات بل هو جزئي ،يذكر"
وهو ما طبقته املؤسسات العمومية عكس ويف الشق االجتماعي طرح اإلعالميون
نظيرتها يف القطاع اخلاص ،فهناك عمال مشكل تفاقم البطالة باعتبار أنه ال
يف القطاع اخلاص من سرحوا بسبب ظروف تزال هناك احتجاجات مطلبية ذات
احلجر من دون دفع رواتبهم،وهو عكس ما عالقة بالبطالة ،والسكن البعض يربطها
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بكونها ذات طابع نقابي ومدفوعة
بظروف اقتصادية صعبة ما يتوجب
على احلكومة التكفل بها ،بينما هناك
من يربطها بتوظيف سياسي الغرض
منه زعزعة وضرب استقرار البالد ،فمتى
تضطلع احلكومة مبعاجلة هذه املطالب؟
السيد الرئيس:

"أوال سؤال وجيه ،سأبدأ بإجابتي رمبا على
هامش السؤال ،فاحلكومة تدرس كل هذه
املطالب ،علما بأن لها تقريبا خمسة أشهر
منذ تنصيبها ،منها شهرين أو ثالث تقريبا
مررنا فيها بجائحة كوفيد  -19وظروف احلجر
الصحي ،املفروض أن تمُ نح هذه احلكومة الوقت
الكايف..أؤكد أنه لن يضيع حق وراءه طالب ،وقد
تعهدت سابقا بخصوص املعلمني واألساتذة يف
شتى األطوار التعليمية ،وحتى أساتذة التعليم
العالي أنني سأعيد االعتبار ملكانتهم وحتى
مراجعة رواتبهم"
"كما تعهدت أيضا بتخفيض الضرائب على
الطبقات الهشة ،وهذا ما قمنا به"

"فمن غير املعقول اليوم ،أن نرى احتجاجات
على سبيل املثال غلق طريق وطني من أجل
جلب االنتباه كاملطالبة بتوفير اإلنارة مثال !
علما بأنني أول من تكلم عن املناطق الهشة
تلك ومناطق الظل ،أول مرة رئاسة اجلمهورية
تعرض تقريرا مصورا ،وأمام سفراء الدول
وتنشر الفضائح املوجودة على مستوى مناطق
الظل ،هل كنتم تتكلمون عنها يف السابق؟ وعليه
ويف ضوء كل ما ذكر ،فهذا ما يؤكد فرضية
الشطر الثاني من السؤال أي أنها مفتعلة ،فمن
غير املعقول أن تطالبني بتنفيذ مشاريع يتطلب
إجنازها سنة"
"أحصينا  15ألف منطقة ظل ،انطالقا من قرى
كبرى ،إلى أحياء يف بعض املدن ،كما ان هناك
مداشر صغيرة حتتوي على  100إلى  200نسمة،
والعمل على القضاء على هذه املناطق على قدم

"رمبا ما سأقوله اآلن ،لن يتقبله الكثيرون
ولكن هناك من يحرض وبعدة وسائل ،وبطريقة
ممنهجة بتوظيف وسائل التواصل االجتماعي
من أجل حتديد مواعيد اخلروج لالحتجاجات،
هناك تكالب أجنبي على اجلزائر ،لست هنا
بصدد اتهام الشباب الذين خرجوا لالحتجاج،
بل هناك عنصر مجند ويستغل يف أولئك
الشباب ،فاحلذر كل احلذر من هؤالء من أجل
حماية الوطن وهذا هو األساس"
"هذا التكالب األجنبي على اجلزائر لديه
مخططات عديدة يحاول تنفيذها ونحن نعرفها
جيدا ونقف لهم باملرصاد ،ما أود التنويه إليه
هو عدم وقوع املواطنني يف فخ هؤالء ،وكما
أكدت من لديه مطلب شرعي سيحصل عليه"

وعلى الصعيد اخلارجي ال يزال امللف الليبي
يحظى بحصة األسد يف أسئلة الصحفيني،
وهذه املرة كان السؤال على النحو اآلتي:
على الصعيد السياسي ،يالحظ تورط
كل من تركيا ومصر عسكريا يف ليبيا ،فما
هي االقتراحات املقدمة من طرف اجلزائر
خلروج ليبيا من هذا املربع ،وهل ميكن
أن نرى اجلزائر يوما ما تتدخل عسكريا
يف هذا الصراع ،الذي هو على مشارف
حدودها؟
السيد الرئيس:

" دعني أوضح لك األمور جيدا ،هذا املد
واجلزر الذي يعرفه امللف الليبي فكل مرة يكون
فيه طرف ما يف هذا الصراع منهزما يلجأ إلى
املطالبة باحلل السياسي واجللوس إلى طاولة
احلوار ،والعكس فاجلزائر موقفها ومبدأها
واضح منذ البداية ،و هو ظاهر للعلن ،واملتمثل
يف أنه يجب اللجوء للحوار واحلسم ال يكون
عسكريا أبدا ،فحينما كان هناك طرف من
هذا الصراع على وشك الدخول إلى العاصمة
طرابلس صرحنا بأن طرابلس خط أحمر،
كونها عاصمة مغاربية ما نعتبره مؤشرا واضحا
على انهيار الدولة الليبية كليا ،اآلن نحاول بكل
جهودنا الوقوف مسافة واحدة بني كل الفرقاء
وال توجد لدينا عقدة جتاه أي طرف يف هذا
الصراع"

عواقبها ونتائجها الوخيمة ،ومهما طال أمد وليس لدي أي مشكلة مع الرئيس ماكرون الذي
احلرب والصراع ،يف النهاية ال مهرب من طاولة أكرر ما قلته يف حقه ،خصوصا ما صرح به
املفاوضات ،فلماذا نؤجل هذا احلل فلنبدأ به سواء يف اجلزائر أو فرنسا فيما يتعلق بالتاريخ
اآلن وليس بعد أن تتفاقم األضرار واجلزائر املشترك والذاكرة ،فهو موقف مشرف له ،كما
اننا نتشرف به أيضا كونه جرم االستعمار ،ما
هنا من أجلكم ومن أجل مساعدتكم"
"تدخل اجلزائر يف الشأن الليبي وباعتراف يجب أخذه بعني االعتبار ،ومثلما صرحت به
القوى اخلارجية هو تدخل من أجل إحالل سابقا أن هناك لوبيات فرنسية هدفها إثارة
السالم هناك ،ألنه ال توجد لدينا أي نوايا أو التوتر وإذكاء نار الفتنة بني البلدين ،ألن االتفاق
أطماع توسعية ،أو مآرب اقتصادية غير كف بني بلدينا العظيمني واحد يف اوربا واآلخر يف
إفريقيا يُلزمنا على التعامل مع بعضنا البعض،
الدم الليبي ،وتأمني حدودنا
ولكن باملقابل أيضا ال نترك
وحمايتها"
الق�ضية الليبية :احلل يف لهاته اللوبيات الفرصة لتحقيق
"هناك من يسعى جلر اجلزائر
احلوار واحل�سم لن يكون مآربها"
يف الصراع الليبي عسكريا،
ع�سكريا
"بخصوص الواليات املتحدة
وهذا أمر مستحيل ولن يحدث
األمريكية فالصداقة بني
بأي صفة من الصفات ،حتى من
البلدين قدمية جدا ،وجتمعهما
يقول أن التعديل الدستوري اجلديد والسماح
مبشاركة اجليش يف عمليات عسكرية خارج احترام متبادل ،واتفاقات استراتيجية فيما
احلدود الهدف منه التحضير للمشاركة يف ليبيا يخص محاربة اإلرهاب ،وكذا األمن يف املنطقة،
أقول لهم مستحيل ،ألن هدفنا هو املصلحة ويعرفون قدرات اجلزائر ويثمنونها جيدا"
الوطنية واستتباب السلم يف حدودنا هو غاية "حتى أملانيا لدينا معها عالقات صداقة تاريخية،
ورمبا الكثير من اجلزائريني يجهلون أنها من
سامية نسعى إليها"
ويف سؤال آخر دائما يتعلق بامللف اخلارجي ،بني الدول التي ساندت الثورة التحريرية بشكل
ال ميكن تصوره".
وجه أحد الصحفيني سؤاال هو اآلتي:

كنتم قد استقبلتم السفير األمريكي
باجلزائر ،وأيضا كانت لكم مكاملة هاتفية
مع الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.
هل خرجتم بقواسم مشتركة من خالل
مقابالتكم هاته؟
"هناك طبعا قواسم مشتركة ،وهم بلدان
صديقة.

بالنسبة ملكاملتي الهاتفية مع الرئيس ماكرون،
فلقد تطرقنا لعديد املواضيع الثنائية والدولية،

"املركبات االقتصادية يف اجلزائر بداية
االستقالل جلها أملانية ،والكل يعلم أن مكتب
الدراسات للمسجد األعظم كان أملاني"

يف األخير بعد توجه اإلعالميني بالشكر
للسيد الرئيس على منحهم فرصة هذه املقابلة
الصحفية ،رد السيد الرئيس بدوره بالشكر
معتبرا إياهم حلقة وصل مهمة جدا يف نقل
املعلومة الصحيحة إلى الرأي العام ،بعيدا عن
املزايدات واملغالطات وضرورة التحلي بالنزاهة
والشفافية.

"رسالتي إلى الليبيني ،كونوا ليبيني فقط،
فالدماء املُراقة يف هذا الصراع هي دماء
ليبية وليست دماء من يسعون إلى إثارة حرب
بالوكالة ،نحن عشنا هذه املصائب ونعرف جيدا
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السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في لقاءاته الدورية مع األسرة اإلعالمية:
دون عدوانية ويف كنف االحترام ما بني البلدين»
مبرزا أن ذلك «سيمسح بتلطيف مناخ العالقات
الثنائية وجعلها أكثر هدوءا ما بني البلدين
اللذين تربطهما عالقات اقتصادية واجتماعية
وجوار».

وبخصوص اللقاء الذي اجراه رئيس
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
مع قناة فرانس  ، 24فقد اكد فيه ،
أن كل القرارات المتخذة بخصوص الحد
من تفشي وباء كورونا العالمي تبنى
على أساس توصيات المجلس العلمي،
مشيرا إلى احتمال تشديد إجراءات الحجر
الصحي إن لزم األمر ذلك.

«ينبغي الذهاب إلى حل االنتخابات يف ليبيا»
وبالنسبة لألوضاع يف ليبيا أكد رئيس اجلمهورية
استعداد اجلزائر الحتضان أي مسعى للحوار
شريطة أن يكون بطلب من الليبيني مؤكدا
متسك اجلزائر بتعهدها الذي عبرت عنه يف
اجتماع برلني بعدم التشويش على أي مبادرة
تخدم األشقاء الليبيني.

«نعود للحجر الصحي التام إذا قرر املجلس
العلمي ذلك»
ولم يستبعد رئيس اجلمهورية تشديد اجراءات
احلجر الصحي يف حالة ما اذا أوصت به اللجنة
العلمية املكلفة مبتابعة تطور وباء كورونا
باعتبارها الوحيدة التي متلك كافة الصالحيات
إلقرار التوصيات املتعلقة مبجابهة وباء كورونا
العاملي.
وبعد أن أشار الى أنه بالرغم
من ارتفاع عدد االصابات اال أن
الغذائي وتخلي أكثر فأكثر كما أنها تتسارع يف اآلونة األخيرة ولدينا حوالي
الزيادات تظل «يف حدود املقبول»،
ألفي مقترح حول احملتوى تخص حذف أو تغيير
عن االستيراد».
«الد�ستور اجلديد �سي�ضع
أوضح الرئيس تبون أن أغلب
أو توسيع وإضافات» .مضيفا يف سياق متصل،
انزالق
أي
�
متنع
التي
القيود
هذه اإلصابات مصدرها االعراس
وشدد على أن اجلزائر تفضل
أن اللجنة املكلفة بالصياغة قد بدأت يف توسيع
ال�شخ�صية»
ال�سلطة
الى
والتجمعات العائلية يف األماكن
جتنب اللجوء الى صندوق
اجتماعاتها لالستماع الى املزيد من اآلراء.
املغلقة مضيفا أنه مت توجيه
النقد الدولي «ألن اجلزائر
تعليمات للمسؤولني احملليني
بلد اجتماعي أين يتم ضمان «نتوجه نحو نظام شبه رئاسي بصالحيات واسعة
املدن
و
االحياء
لللجوء الى احلجر اجلزئي يف
حتويالت اجتماعية هائلة لفائدة املواطنني»
للبرملان وغلق املنافذ أمام احلكم الفردي»
اذا اقتضت ذلك الضرورة.
«سأعفو عن املساجني كلما استحق األمر وميكن وأضاف رئيس اجلمهورية أن مشروع تعديل
كما أضاف أن هناك من الشباب من يعتقد «أننا أن أعفو عن آخرين الحقا»
الدستور سيقدم منوذجا جزائريا أصيال مبنيا
نستعمل هذا الوباء كشبح حملاولة فرض احلجر
ولم يستبعد رئيس اجلمهورية إمكانية اإلفراج على النظام شبه الرئاسي ويعبر عن ثقافتنا
عليهم ومنعهم من التعبير عن أرائهم».
عن أشخاص آخرين من الناشطني يف احلراك «ألننا نعتبر أن التقليد األعمى ليس له أي نفع»
وبخصوص فتح املجال اجلوي ،أوضح الرئيس احملبوسني ال سيما يف سياق خطوات إضافية مضيفا أن الدستور اجلديد سيعزز من صالحيات
تبون أن هذا االمر «متوقف على قدراتنا وخشيتنا لتعزيز املناخ الذي سيتم يف ظله االنتقال الى الهيئة التشريعية وسيمكن نواب البرملان من
تقدمي مقترحات قوانني وإنشاء جلان رقابة حول
من زيادة عدد االصابات» مذكرا مبختلف التغييرات التي وعد بها.
اإلجراءات التي اتخذتها اجلزائر خالل عملية
أي موضوع وبخصوص أي قطاع وزاري.
اجالء رعاياها الذين يتم عزلهم صحيا ملدة وذكر يف رده على سؤال تناول هذا املوضوع أنه
«بصفتي رئيسا للجمهورية أمارس صالحياتي وتابع أيضا بقوله «كما أن الدستور اجلديد
أسبوعني لتفادي تفش الوباء.
الدستورية بإصدار العفو كلما اقتضت الضرورة سيضع القيود التي متنع أي انزالق الى السلطة
وأضاف رئيس اجلمهورية أن هذا االجراء الوقائي لذلك « حيث متسك يف نفس الوقت بضرورة الشخصية».
سمح بإحصاء بني  40و 50مصابا ضمن هؤالء
رفع اللبس « لكون أن العدالة قد تابعت هؤالء «نتوقع استفتاء حول الدستور بني سبتمبر
الذين مت اجالؤهم.
سراحهم
أطلق
وأن
سبق
من
فيهم
مبن
األشخاص
وأكتوبر»
«التطور يف اإلنتاج الفالحي سمح لنا بتحقيق بتهم السب والشتم واحلث على اإلخالل بالنظام
وقال رئيس اجلمهورية أنه «إذا خفت حدة الوباء
االكتفاء الغذائي وتخلي أكثر فأكثر عن العام».
وانخفض عدد احلاالت املصابة بكورونا فان
االستيراد»
وأضاف «نعم من املمكن إطالق سراح هؤالء االستفتاء حول الدستور سيكون مع الدخول
أن
يتطلب
معينة
فترات
يف
ألنه
األشخاص
عن الشأن االقتصادي استبعد السيد تبون
االجتماعي املقبل ما بني سبتمبر وأكتوبر
املضي
يف
واجلزائريني
اجلزائريات
جميع
يساهم
اللجوء الى صندوق النقد الدولي مبينا أن
القادم».
«اجلزائر ليست يف خطر» وانها تزخر باحتياطات نحو مناخ هادئ ميكننا من االنتقال الى التغيير»
مبرزا «أنه من جملة ذلك مشروع تعديل الدستور «العدالة قادرة على استدعاء أي شخص كان إن
للصرف والتي حتى وان لم تكن هائلة وإمنا
الذي كان مقررا أن يتم خالل هذا الشهر قبل أن رأت ذلك»
متكنها من ضمان اإلنفاق لسنة أو سنتني بدون
تفرض علينا الطبيعة قيودها».
وعن سؤال تطرق الى احملاكمات التي تطال
مشكل».
«تلقينا حوالي ألفي مقترح حول مسودة الدستور شخصيات سياسية بارزة بتهم الفساد والتي
ويف هذا الصدد ،ذكر بأن الفالحة يف بالدنا حاليا
حتدثت عن تنفيذ أوامر للرئيس
تختلف عما كانت عليه يف السابق حيث أنه مت يتم دراستها حاليا من قبل
السابق عبد العزيز بوتفليقة
«ب�إمكاننا �أن من�ضي قدما
إنتاج ما قيمته  25مليار دوالر من املنتجات اللجنة»
لتحقيق �أ�شواط من التقدم قال السيد تبون أن «العدالة قد
الفالحية يف  2019األمر الذي جاء يف الوقت
ذكر السيد تبون أنه «وبالرغم يف عالقاتنا ال �سيما فيما تعلق فصلت وبثت يف األمر لكنها قادرة
املناسب أين تزامن ذلك وتهاوي أسعار النفط».
النقاشات
فان
هذا
كل
من
على استدعاء أي شخص كان إن
ب�إ�شكالية الذاكرة»
وتابع رئيس اجلمهورية قوله «أن هذا التطور
تتواصل
الدستور
مسودة
حول
رأت ذلك» موضحا بأن القضايا
يف اإلنتاج الفالحي سمح لنا بتحقيق االكتفاء
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وأعرب السيد تبون عن أمله يف إيجاد حل سريع
لهذا اإلشكال وأن يحدث توافق ما بني جميع
األطراف يف ليبيا يتوج بتنظيم
انتخابات تضع لبنة االستقرار
«نتوجه نحو نظام �شبه
وتعبر عن كل التوازنات بهذا
رئا�سي ب�صالحيات وا�سعة
البلد مبرزا تقارب الرؤى
اجلزائرية حول هذه املسألة مع
للربملان وغلق املنافذ �أمام
بعض الفاعلني الدوليني على
احلكم الفردي»
غرار فرنسا وايطاليا.

املطروحة أمام العدالة «ليست سياسية» وإمنا
املسألة تخص سوء استغالل للسلطة من قبل
مسؤولني سابقني.

االستعمار الى أن الرئيس ماكرون
«قد حتلى بالشجاعة وقال ما لم
يجرؤ البعض على قوله».

«لم أكن يوما مع العهدة اخلامسة ألنه مت
استبعادي منذ  2017بينما محاولة فرض العهدة
اخلامسة كان يف »2019

وذكر السيد تبون بعديد النقاشات التي جمعته
والرئيس الفرنسي والتي اكتنفها الهدوء ال
سيما تلك التي جرت ببرلني خالل انعقاد
االجتماع اخلاص بالوضع يف ليبيا مبرزا بقوله
أنه «بإمكاننا أن منضي قدما لتحقيق أشواطا
من التقدم يف عالقاتنا ال سيما فيما تعلق
بإشكالية الذاكرة».

ونفى باملناسبة ادعاء دعمه لترشح الرئيس
األسبق لعهدة رئاسية خامسة قائال يف هذا
اخلصوص «لم أدعم بتاتا ترشح عبد العزيز
بوتفليقة لعهدة خامسة حيث أنها قضية ظهرت
يف  2018وكنت آنذاك يف منزلي ولم يكن حتى
ليطلب رأيي حول ذلك ،وقتها».
«يتم التحضير لزيارة دولة إلى فرنسا وأخرى
مماثلة للرئيس الفرنسي إلى اجلزائر لوال
أجندتنا املكثفة»
وبخصوص تبادل الزيارات من قبل رئيسي
الدولتني الى اجلزائر وفرنسا اعتبر السيد تبون
أنهما ستكونان زيارتا دولة وأنهما تستدعيان
الكثير من الوقت مبرزا أن ذلك سيكون محل
دراسة من اجلانبني عندما يزول وباء كورونا.
ويف هذا اجلانب ذكر رئيس اجلمهورية أن مثل
هذه الزيارات تتطلب عشرة أيام من الغياب
على األقل ليتم اإلعداد لها مشيرا الى اجلدول
الزمني باجلزائر الذي يعرف التسريع يف العملية
الدميقراطية.
«بإمكاننا أن منضي قدما لتحقيق أشواط من
التقدم يف عالقاتنا ال سيما فيما تعلق بإشكالية
الذاكرة»

وأضاف يف هذا السياق أن «الرئيس ماكرون نزيه
وواضح ونظيف تاريخيا ولم يشارك بتاتا يف ما
حدث يف املاضي ويود أن يخدم بلده ولكنه يود
أيضا أن تعود عالقتنا الى مستواها الطبيعي»
الفتا أيضا بالقول «نحن دولة نافذة لديها
كلمتها يف املجتمع الدولي ال سيما على الصعيد
اإلقليمي».
«نتمنى أن تعلن فرنسا اعتذارها حتى يساهم
ذلك يف تلطيف األجواء بني البلدين»
ويف رده على سؤال حول مسألة املطالبة باالعتذار
من قبل فرنسا على اجلرائم املرتبكة إبان احلقبة
االستعمارية أشار رئيس اجلمهورية الى أنه «سبق
وأن وصلتنا شبه اعتذارات ،وكانت هناك تعليقات
ايجابية اجتاه هذا املطلب من قبل العديد من
املسؤولني الفرنسيني» مضيفا «أننا نتمنى أن
يتم تقدمي االعتذار».
«مجابهة إشكالية الذاكرة مع فرنسا ضروري
لتلطيف مناخ العالقات بني البلدين»

أبرز رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون
ردا على سؤال تناول حدث استرجاع رفات
أنه من الضروري أن يتم مع فرنسا
رموز املقاومة الشعبية ضد
مجابهة إشكالية الذاكرة لتلطيف
االستعمار الفرنسي قال
مناخ العالقات ما بني البلدين.
«مل �أكن يوما مع العهدة
الرئيس تبون أن «الرئيس
الفرنسي ماكرون قد تفهم اخلام�سة لأنه مت ا�ستبعادي منذ وشدد السيد تبون بقوله أنه
 2017بينما حماولة فر�ض «يجب علينا أن جنابه إشكالية
الطلب اجلزائري وتلقاه بصدر
رحب» الفتا بخصوص جرائم العهدة اخلام�سة كان يف  »2019الذاكرة التي تشوش عالقتنا من

وذكر يف هذا الصدد «نحن لم نفقد األمل يف
إيجاد حل يف ليبيا ونواصل بشكل دوري يف
اتصاالتنا مع كل األطراف التي نقف بنفس
املسافة إزاءها ولن نقف أبدا مع طرف على
حساب طرف أخر».
«لن أؤكد ولن أنفي شروع اجلزائر يف بناء قواعد
عسكرية قبالة احلدود املغربية»
وحول معلومات مفادها اجناز من قبل اجلزائر
لقاعدة عسكرية كرد فعل على املغرب الذي يتطلع
لتشييد قاعدة عسكرية بالقرب من احلدود التي
تربط البلدين ذكر الرئيس تبون أنه «ال ميكنه
تأكيد أو نفي هذه األخبار» مبرزا أن احلكمة كانت
دائما لها الكلمة العليا بني البلدين».
«ليس لدينا أي مشكل مع شعب املغرب الشقيق
وال مع امللك  ،بل هناك يف املغرب من لديهم
مشكل مع اجلزائر»
ويف رده على سؤال حول العالقات مع بلد املغرب
الشقيق ذكر السيد تبون بقوله «أقولها بشكل
رسمي بأن اجلزائر ليس لها أي إشكال أو مشكل
مع هذا البلد اجلار» مضيفا أنه ما مت مالحظته
هو أن «هذا البلد هو من لديه مشكل مع اجلزائر
ال سيما مع التصعيد اللفظي الذي نتمنى أن
يتوقف وكذا من خالل حتليل الشأن الداخلي
اجلزائري وفق أحكام مسبقة».
وأبرز يف رده على هذا السؤال بقوله «نتمنى
للمغرب الشقيق كل التنمية واالزدهار وليس
لدينا أي مشكل ال
مع املغرب وال مع
دولته وال مع امللك
«نتمنى �أن تعلن فرن�سا
املغربي» معربا عن اعتذارها حتى ي�ساهم ذلك يف
ترحيبه بأي مبادرة تلطيف الأجواء بني البلدين»
متكن من غلق وطي
هذا اإلشكال.
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إن الغاية الرئيسية المتوخاة من وراء مشروع
تعديل الدستور هي تزويد األمة بدستور
المعبر
توافقي يستجيب للتطلعات المشروعة
ّ
عنها من طرف الشعب ...لذلك يتضح بأن
المقاربة التي اختارها السيد رئيس الجمهورية
لتفعيل عملية التعديل الدستوري ،ترمي إلى
أن تجعل الدستور المرتقب حجر الزاوية في بناء
الجمهورية الجديدة التي يرغب فيها الجميع.
من هذا املنطلق ،ميكن القول بأن نسخة مشروع تعديل
الدستور التي أعدتها جلنة اخلبراء عاجلت العديد من
املطالب التي ع ّبرت عنها الطبقة السياسية والفاعلني
االجتماعيني.
من جهة أخرى ،يعد طرح املشروع للنقاش الشعبي سابقة هي
األولى من نوعها ،وهو ما أشار إليه السيد رئيس اجلمهورية
يف وقت سابق عندما حتدث عن رغبته يف اخلروج بـدستور
يستند إلى توافق وطني واسع النطاق يستجيب
ملطالب الهبة الشعبية للثاني والعشرين فبراير 2019
ويترجم أمال عموم اجلزائريات واجلزائريني.
كما تأتي مبادرة التعديل الدستوري استجابة ملطالب
اجلزائريات واجلزائريني املنادية بإجراء تغييرات
عميقة يف املنظومة السياسية واالقتصادية للبالد،
ويف مقدمتها اإلعتماد على دستور يعيد النظر يف أمناط
احلكامة ويفتح أفاق ًا جديدة تكون انعكاس ًا وجتسيد ًا ألمال
وتطلعات الشعب اجلزائري بكافة طبقاته وأطيافه.
حري بنا التذكير ،أن رئيس اجلمهورية
ويف هذا اإلطار،
ٌ
املنتخب من طرف الشعب ميلك كامل السيادة والتفويض
كي يختار سبيال أخر غير ذلك الذي يقضي بإخضاع مشروع
التعديل الدستوري للنقاش العام ،ثم عرضه على البرملان
وأخيرا تقدميه لالستفتاء الشعبي.
رغم ذلك ،فقد وقع اختيار السيد رئيس اجلمهورية على هذا
املسار وذلك سعي ًا منه للوصول إلى وضع دستور توافقي ،يكون
مبثابة الدستور املرتبط باجلزائر ومستقبلها وليس دستور ًا
مرتبط ًا بشخص أو بحقبة زمنية محددة ...لذلك ،ميكن
الوقوف عند حقيقة هامة وللتاريخ ،هي أن طرح الوثيقة
للمرة األولى للنقاش الواسع يف اجلزائر ُي َع ُّد بحد ذاته أمر ًا
إيجابي ًا جد ًا َو َج َب تثمينه ،وهو ما ُيفيد أيضا بأن السلطة
العليا يف البالد أرادت أن تُعطي للشعب فرصة التعبير عن
تطلعاته وأماله بكل سيادة ودميقراطية.
وبالعودة إلى املشروع التمهيدي لتعديل الدستور ،يتضح جليا
أنه يحمل يف طياته الكثير من املؤشرات والدالالت اإليجابية،
تدل على وجود إرادة سياسية يف إحداث التغيير اجلذري يف
مجاالت احلقوق األساسية واحلريات العامة والفصل املتوازن
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بني السلطات الثالث وتكريس استقاللية القضاء واحلرب
على الفساد وغيرها...

ومن جهة أخرى ،يتضح توجه املؤسس الدستوري إلى تعزيز
دور ومكانة البرملان من خالل حتديد العهدة البرملانية
بعهدتني فقط وإقرار التصويت داخل البرملان بحضور أغلبية
األعضاء وحتديد مدة حالة الطوارئ أو احلصار بثالثني ()30
يوما ,ال جتدد إال مبوافقة البرملان ،كما هو احلال بالنسبة
للحالة االستثنائية التي حددت لها مدة ( )60يوما وال ميكن
جتديدها إال مبوافقة البرملان ،كما مت ضبط مسألة احلصانة
البرملانية من حيث حتديد ما يندرج ضمن األعمال املرتبطة
مبمارسة العهدة وتلك اخلارجة عنها.

يالحظ أن جلنة اخلبراء هاته قد سعت أيضا
من جانب آخر،
َ
إلى وضع بصمتها من خالل اإلتيان بـمقترحات معينة خارج
احملاور احملددة مسبقً ا من قبل رئيس اجلمهورية.

عالوة على ذلك ،وبهدف التحديد الدقيق لصالحيات
كل سلطة فقد مت إلغاء حق التشريع بأوامر خالل العطل
البرملانية مع احلفاظ على هذا النمط من التشريع خالل
مدة شغور املجلس الشعبي الوطني ويف غضون مدة احلالة
االستثنائية بشرط تقدميها للبرملان يف املدة املطلوبة.

جدير بنا اإلشارة كذلك إلى أن املقترحات الواردة يف املشروع
التمهيدي لتعديل الدستور قد جاءت يف سياق احملاور الكبرى
التي سبق حتديدها من ِقـ َبل رئيس اجلمهورية يف رسالة
التكليف املوجهة للسيد أحمد لعرابة بصفته رئيس جلنة
اخلبراء املكلفة بصياغة املقترحات املؤدية ملراجعة الدستور
بشكل ُم َع َمق.

فالقراءة املتمعنة والدقيقة حملتوى املشروع التمهيدي لتعديل
الدستور تؤدي بنا إلى الوقوف عند عدد من املالحظات:
من بينها وخالفا لدستور  ،2016حتتوي هذه النسخة على
ملخص يذكر محتوى وترقيم جميع األحكام الدستورية...
هذا العنصر اجلديد يمُ َ ثل ميزة إضافية كونه يسهل قراءة
املستند.
ومن جانب أخر ،يالحظ أن الفصل الثاني من الباب الثاني
املتعلق باحلقوق األساسية واحلريات العامة يتضمن ما يأتي
مساير ًا للتوجهات العاملية اجلديدة يف األنساق الفقهية
والفلسفية حلقوق اإلنسان ،حيث مت التوسع بشكل ملفت
يف املصفوفة الدستورية الوطنية املتعلقة بحقوق اإلنسان
وحرياته األساسية ،ومن بينها نذكر على سبيل املثال ال
احلصر :النص على عدم تقييد احلقوق األساسية واحلريات
العامة إال مبوجب قانون وألسباب مرتبطة بحفظ النظام
العام ,وتكريس عدد من املبادئ واحلقوق كمبدأ األمن
القانوني وحماية املرأة من كل أشكال العنف واحلق يف احلياة
أي شكل
واحلق يف سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة يف ّ
كانت وجترمي التعذيب واالجتار بالبشر الخ ،وهو ما يعد
عنصرا ايجابيا ينبغي تثمينه.
أما يف ما يتصل مبوضوع السلطات فقد تضمنت مسودة مشروع
تعديل الدستور مصطلحات غير مألوفة لوصف السلطات
املؤسسية الدستورية تختلف عن تلك املستخدمة عادة يف
الدساتير ،فبد ًال من السلطة التنفيذية جند مصطلح "رئيس
اجلمهورية" و"احلكومة" .أما ما يقيد التعبير عن السلطة
التشريعية فقد إستخدم مصطلح "البرملان" ،وفيما يتعلق
بالسلطة القضائية فقد مت إستخدام مصطلح "العدالة".
ويف ذات السياق فقد أولت جلنة اخلبراء عناية هامة ملسـألة
تعزيز الفصل بني السلطات وتوازنها لسيما بعد تكريس
مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتني رئاسيتني متتاليتني أو
منفصلتني ،إضافة إلى متكني رئيس اجلمهورية من تعيني
نائب له وكذا تعزيز مركز رئيس احلكومة ،األمر الذي يبني
بوضوح نية املؤسس الدستوري يف إعادة تنظيم صالحيات
اجلهاز التنفيذي.

وعن اجلانب الرقابي الذي يؤديه البرملان فقد تقرر إلزام
احلكومة بإرفاق مشاريع القوانني مبشاريع النصوص
التطبيقية لها ،وكذلك إلزام احلكومة بتقدمي املستندات
والوثائق الضرورية إلى البرملان ملمارسة مهامه الرقابية،
مع اإلشارة إلى إمكانية ترتيب مسؤولية احلكومة على إثر
استجوابها.
يف باب العدالة ،فقد أبانت جلنة اخلبراء على نيتها يف تعزيز
مبدأ إستقاللية العدالة من خالل دسترة مبدأ عدم جواز
نقل القاضي والضمانات املرتبطة به ودسترة تشكيلة املجلس
األعلى للقضاء ،األمر الذي سيقوي مكانته وأدائه ،سيما
أيضا من خالل إسناد نيابة رئاسة املجلس األعلى للقضاء
إلى الرئيس األول للمحكمة العليا الذي ميكن له أن يرأس
املجلس نيابة عن رئيس اجلمهورية وكذلك إبعاد وزير العدل
والنائب العام لدى احملكمة العليا من تشكيلة املجلس األعلى
للقضاء.
وعن اجلانب املتعلق مبوضوع الرقابة الدستورية فقد
بات واضح ًا أن املؤسس الدستوري مييل إلى تبني الرقابة
الدستورية القضائية كبديل للرقابة الدستورية السياسية
وذلك من خالل إقرار احملكمة الدستورية بدال من املجلس
الدستوري.
يف هذا السياق يتضح من قراءة املشروع التمهيدي لتعديل
الدستور أن ثمة توجه إلى اعتماد منط متميز يف ما يتصل
بتشكيلة احملكمة الدستورية السيما طريقة تعيني أعضائها،
حيث جند  4أعضاء معينني من طرف رئيس اجلمهورية
وعضوين اثنني ( )2معينان من طرف رئيس املجلس الشعبي
الوطني من غير النواب ,وعضوين اثنني ( )2معينني من
طرف رئيس مجلس األمة من غير أعضاء مجلس األمة ,مع
اشتراط عدم االنتماء احلزبي لألعضاء املعينني ،باإلضافة
إلى  4قضاة منتخبني من طرف زمالئهم.

إلى األوامر ورقابة مدى تطابق القوانني والتنظيمات مع
املعاهدات ،عالوة على إقرار حق طلب الهيئات يف إستصدار
رأي تفسيري من احملكمة الدستورية وتكريس اختصاصها
بالنظر يف مختلف اخلالفات التي قد حتدث بني السلطات
الدستورية بعد إخطار اجلهات املختصة ،مع ضرورة املالحظة
أنه تقرر أيضا توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب
القانون.
ويف سياق تكريس التوجه نحو جمهورية جديدة بأمناط
تسيير وحكامة مغايرة ملا كان سائدا من قبل ،جتسدت
بوضوح نية املؤسس الدستوري يف تكريس الشفافية والوقاية
من الفساد ومكافحته من خالل تخصيص حيز دستوري
للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته,
وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية ،عالوة على ترتيب عدد من
األحكام الدستورية ذات الصلة مثل منع اجلمع بني الوظائف
العمومية والنشاطات اخلاصة أو املهن احلرة ،ووجوب تفادي
حاالت تضارب املصالح بالنسبة لكل عون عمومي يف إطار
ممارسة مهامه ،وكذلك التصريح باملمتلكات يف بداية الوظيفة
أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعني يف وظيفة عليا
يف الدولة ،أو منتخب أو معني يف البرملان ،أو منتخب يف
مجلس محلي ،إلخ....
ويف الباب املتعلق بالبعد االنتخابي ،فقد تقرر دسترة
السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات مع تعزيز
مهامها ,وتشكيلتها ,وتنظيمها وعملها.
وجدير بنا اإلشارة إلى أن جلنة اخلبراء حاولت
توسيع نطاق إجتهادها من خالل إدراج مقترحات
اخرى غير تلك املتعلقة باحملاور التي حددها لها السيد رئيس
اجلمهورية ،وهو ما كان له األثر االيجابي ،ويف هذا اجلانب
نشير إلى بعض املقترحات على سبيل املثال ال احلصر كمسألة
دسترة احلراك الشعبي ليوم  22فيفري  2019يف إطار ديباجة
الدستور ،عالوة على إدراج لغة متازيغت ضمن األحكام التي ال
تخضع للتعديل الدستوري ،األمر الذي ينبغي تثمينه كثيرا
كونه يعزز من احلصانة الهوياتية لألمة.
ومن أهم تلك املقترحات أيضا وبهدف التكيف مع التحديات
التي تواجه البالد ومتاشيا مع متطلبات اإلستباقية
االستراتيجية ،والتي كانت محل نقاش دسترة مشاركة اجلزائر
يف عمليات حفظ السالم حتت رعاية األمم املتحدة واالحتاد
االفريقي وجامعة الدول العربية ،باإلضافة إلى دسترة مشاركة
اجلزائر على استعادة السلم يف إطار االتفاقيات الثنائية مع
الدول املعنية.
خالصة القول ،يتضح جليا أن املشروع التمهيدي لتعديل
الدستور املطروح للنقاش قد كرس بوضوح االرادة السياسية
الرامية إلى وضع اجلزائر يف السبيل نحو العصرنة واحلداثة
والدميقراطية واملواطنة.

أما عن اجلانب املتصل باختصاص احملكمة الدستورية،
فقد ارتأى املؤسس الدستوري إلى توسيع الرقابة الدستورية
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مشروع تعديل الدستور

مقرتحات د�ستور
امجلهورية اجلديدة

73

مقرتحا..

من �أجل تكري�س
التغيرياملن�شود..

مشروع تعديل الدستور

باب احلقوق األساسية واحلريات العامة:
• إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام األحكام
الدستورية ذات الصلة باحلقوق األساسية واحلريات العامة
• النص على عدم تقييد احلقوق األساسية واحلريات العامة إال
مبوجب قانون وألسباب مرتبطة بحفظ النظام العام ..أو حماية
حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور
• ترسيخ مبدأ األمن القانوني
• احلق يف احلياة
• جترمي التعذيب واالجتار بالبشر
• حماية املرأة من كل أشكال العنف
• استفادة النساء ضحايا العنف من هياكل االستقبال وأنظمة
التكفل ،وطرق الطعن املناسبة
• احلق يف التعويض عن التوقيف واحلبس املؤقت
• احلق يف سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة يف أي شكل
كانت
• حماية األشخاص الطبيعية عند معاجلة املعطيات ذات الطابع
الشخصي
• حماية ممارسة العبادات دون متييز
• إقرار مبدأ التصريح ملمارسة حرية االجتماع والتظاهر
• إقرار مبدأ التصريح إلنشاء اجلمعيات ومبدأ عدم حلها بقرار
قضائي
• دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها
• إقرار حق املواطن من الوصول إلى املعلومات والوثائق
االحصائية واكتسابها وتداولها
• ال ميكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء
األحزاب السياسية .امتناع االدارة عن كل ممارسة حتول
بطبيعتها دون ممارسة هذا احلق
• تكريس احلق يف احلصول على املاء ،وترشيد استغالله،
واحملافظة عليه لألجيال القادمة.
• إلزام الدولة بضمان جودة العالج واستمرارية اخلدمات
الصحية.
• تكريس مبدأ حياد املؤسسات التربوية.
مشاركة الشباب يف احلياة السياسية.
•
• حماية األشخاص املسنني والفئات احملرومة ذات االحتياجات
اخلاصة.
• تكريس حرية االنتاج الفكري
• إقرار حق املواطنني يف تقدمي ملتمسات لدى السلطات العمومية
وإلزامها بالرد عليها.
يف باب تعزيز الفصل بني السلطات وتوازنها:
• تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتني رئاسيتني متتاليتني
أو منفصلتني.
• إمكانية تعيني نائب رئيس اجلمهورية
• تعزيز مركز رئيس احلكومة
• إقرار مدة حالة اتلطوارئ أو احلصار بثالثني ( )30يوما ،ال
جتدد إال مبوافقة البرملان.
• إقرار مدة للحالة االستثنائية ( )60يوما..
• ..وعدم جتديدها إال مبوافقة البرملان.
• إقرار حق احملكمة الدستورية يف رقابة القرارات املتخذة أثناء
احلالة االستثنائية
• إقرار التصويت داخل البرملان بحضور أغلبية األعضاء
• حتديد العهدة البرملانية بعهدتني فقط.
• التمييز يف االستفادة من احلصانة البرملانية بني األعمال
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•
•
•
•
•
•

املرتبطة مبمارسة العهدة وتلك اخلارجة عنها.
إلغاء حق التشريع بأوامر خالل العطل البرملانية.
احلفاظ على حق التشريع بأوامر خالل مدة شغور املجلس
الشعبي الوطني ويف غضون مدة احلالة االستثنائية..
..مع ضرورة تقدميها للبرملان يف املدة املطلوبة.
إلزام احلكومة بإرفاق مشاريع القوانني مبشاريع النصوص
التطبيقية لها.
إلزام احلكومة بتقدمي املستندات والوثائق الضرورية إلى
البرملان ملمارسة مهامه الرقابية.
إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية احلكومة على إثر استجواب.

يف باب السلطة القضائية:
• تعزيز مبدأ استقاللية العدالة.
• دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي ،والضمانات املرتبطة
به.
• دسترة تشكيلة املجلس األعلى للقضاء.
• إسناد نيابة رئاسة املجلس األعلى للقضاء إلى الرئيس األول
للمحكمة العليا..
• ..الذي ميكن له أن يرأس املجلس نيابة عن رئيس
اجلمهورية.
• إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى احملكمة العليا من
تشكيلة املجلس األعلى للقضاء.
• الرفع من عدد القضاة املنتخبني الذين ميثلون القضاء
اجلالس يف عضوية املجلس األعلى للقضاء مبا يتناسب مع
تعدادهم يف اجلهات القضائية ،مع احلفاظ على عدد قضاة
النيابة املنتخبني.
• إدراج ممثلني اثنني نقابيني عن القضاة ،ورئيس املجلس
الوطني حلقوق اإلنسان ضمن تشكيلة املجلس األعلى
للقضاء.
يف باب احملكمة الدستورية:
• إقرار احملكمة الدستورية بدال من املجلس الدستوري.
• تعديل تشكيلة احملكمة الدستورية ال سيما طريقة تشكيل
أعضائها:
•  4أعضاء معينني من طرف رئيس اجلمهورية
• عضوان اثنان ( )02معينني من طرف رئيس املجلس الشعبي
الوطني من غير النواب،
• عضوين اثنني ( )02معينني من طرف رئيس مجلس األمة من
غير أعضاء مجلس األمة ،مع اشتراط عدم االنتماء احلزبي
لألعضاء املعينني.
•  4قضاة منتخبني من طرف زمالئهم.
• توسيع الرقابة الدستورية إلى األوامر ،وإلى رقابة توافق
القوانني والتنظيمات مع املعاهدات.
• إقرار الرقابة الدستورية البعدية على األوامر والتنظيمات
• إقرار حق طلب الهيئات يف طلب رأي تفسيري من احملكمة
الدستورية
• تكريس اختصاص احملكمة الدستورية بالنظر يف مختلف
اخلالفات التي قد حتدث بني السلطات الدستورية بعد
تكريس اختصاص احملكمة الدستورية بالنظر يف مختلف
اخلالفات التي قد حتدث بني السلطات الدستورية بعد
خطار اجلهات املختصة.

• توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
يف باب الشفافية ،الوقاية من الفساد ومكافحته:
• دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد
ومكافحته ،وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
• منع اجلمع بني الوظائف العمومية والنشاطات اخلاصة أو
املهن احلرة.
• حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي ال
يستهدف حتقيق املصلحة العامة.
• يجب على كل عون عمومي ،يف إطار ممارسة مهامه ،تفادي
حاالت تضارب املصالح.
• التصريح باملمتلكات يف بداية الوظيفة أو العهدة..
•  ..وعند انتهائها لكل شخص يعني يف وظيفة عليا يف
الدولة..
•  ..أو منتخب أو معني يف البرملان ،أو منتخب يف مجلس
محلي.
• إلزام السلطات العمومية باحترام احلكم الراشد..
•  ..ويفترض احترامه يف تسيير الشؤون العمومية.
• معاقبة القانون الستغالل النفوذ
يف باب السلطة الوطنية املستقلة النتخابات:
• دسترة السلطة الوطنية املستقلة النتخابات.
• تعزيز مهام السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات،
وتشكيلها ،وتنظيمها وعملها.
يف مقترحات أخرى جاء ما يلي:
• دسترة احلراك الشعبي ليوم  22فيفري 2019
يف إطار ديباجة الدستور.
• حظر خطاب الكراهية والتمييز.
• إمكانبة تخصيص بعض البلديات بنظام
خاص.
• تعزيز دور الدولة يف إطار حماية البيئة واملاء
الصالح للشرب وحتسني نوعية احلياة.
• تكريس مبدأ حياد اإلدارة ،ومبدأ الشرعية ،وعدم متاطلها
يف عالقتها مع اجلمهور.
• إلزامية تعليل اإلدارة لقراراتها والرد على الطلبات يف اآلجال
التي يحددها القانون.
• تكريس مبادئ املساواة ،عدم التمييز ،االستمرارية ،التكيف،
النوعية ،الكفاءات واالستشراف للمرافق العمومية.
• ال يحتج بتطبيق القوانني والتنظيمات إال بعد نشرها بالطرق
الرسمية.
• تكريس مجلس وطني اقتصادي وإجتماعي وبيئي
• إدراج لغة متازيغت ضمن األحكام التي تخضع للتعديل
الدستوري.
• إمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة مبوجب
قانون أو تنظيم حسب احلاالت.
• دسترة مشاركة اجلزائر يف عمليات حفظ السالم حتت
رعاية األمم املتحدة.
• دسترة مشاركة اجلزائر يف املنطقة على استعادة السلم يف
إطار االتفاقيات الثنائية مع الدول املعنية.
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جلسات

جلسات

أعضاء مجلس األمة يصادقون على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020

تكييف التدابري املالية  ..ملواجهة الأو�ضاع ال�صحية واالقت�صادية العاملية
صادق أعضاء
مجلس األمة يوم
الثالثاء  2جوان ،2020
على مشروع قانون
المالية التكميلي لسنة
 .2020خالل جلسة عامة
عقدها المجلس برئاسة
السيد صالح قوجيل ،رئيس
مجلس األمة بالنيابة،
وبحضور وزير المالية
السيد عبد الرحمان
راوية ووزيرة العالقات
مع البرلمان السيدة
بسمة عزوار.

وزير الصناعة واملناجم ،والسيدة بسمة عزوار،
وزيرة العالقات مع البرملان ،والسيد بشير
مصيطفى ،الوزير املنتدب لدى وزير املالية،
املكلف باإلحصائيات واالستشراف .لألسباب
تقدمي املشروع وتأطيره يف هذا الظرف
االستثنائي غير املسبوق ،املتمثل يف األزمة
الصحية العاملية وتزامنها مع الركود اقتصادي
العاملي.

كما تطرق إلى السوق النفطية وانخفاض الطلب
على هذه املادة  ،وما تعرفه أسعار برميل النفط
من انهيار وصلت إلى مادون السعر املرجعي
الذي حدده قانون املالية األولي بـ  50دوالرا
أمريكيا للبرميل ،وهو ما تطلب مراجعة هذا
السعر بتخفيضه إلى  30دوالرا أمريكيا
للبرميل.

عر�ض الوزير
تطرق وزير املالية السيد عبد الرحمان راوية
خالل عرضه ملشروع قانون املالية التكميلي
لسنة  2020على أعضاء املجلس خالل جلسة
علنية عقدها املجلس يوم اإلثنني  1جوان 2020
بحضور كل من السيد فرحات آيت علي براهيم،
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وأوضح أن املشروع يندرج ضمن مسعى إجراء
تعديالت على التوقعات املدرجة يف قانون املالية
األولي لسنة  ،2020ويسعى للتكفل بتغطية
النفقات املدرجة يف قانون املالية األولي لسنة
 ،2020وكذا التكفل بتغطية النفقات الناجتة
عن مكافحة انتشار جائحة كورونا ،متاشيا مع
سياسة تعزيز امليزانية واحلفاظ على مستوى
معقول من النشاط االقتصادي.

كما استعرض التدابير التشريعية اجلديدة التي
تضمنها املشروع ،حيث أشار إلى أنها ترمي
إلى حتقيق العديد من األهداف ذات الطابع
االقتصادي واملالي واالجتماعي يف مقدمتها
تعزيز القدرة الشرائية لألسر ،وإنعاش
االقتصاد الوطني ،وتشجيع إنشاء املؤسسات
الناشئة وتطويرها.

ن�ص القانون
يهدف مشروع قانون املالية التكميلي لسنة
 2020إلى تصحيح بعض مؤشرات املالية التي
نص عليها قانون املالية األولى وتكييفها مع
الوضع اجلديد الذي صاحب انتشار جائحة
كورونا كوفيد  ،19وانخفاض أسعار احملروقات
إلى مستوى متدني ،والتحكم يف التحديات
الصحية واالقتصادية واملالية املرافقة ،واحلد
من انخفاض املوارد من خالل تخفيض اإلنفاق
مع ضمان استمرار تقدمي اخلدمات ومواصلة
الدعم االجتماعي  ،واحلفاظ على دميومة
احلركية االقتصادية ومناصب الشغل.
حيث مت تأطير املشروع عبر إدخال تغييرات
على املجاميع االقتصادية الكلية واملالية على
النحو اآلتي:

• السعر املرجعي لبرميل اخلام حدد بـ 30
دوالرا أمريكيا مقابل  50دوالرا أمريكيا يف
قانون املالية األولى.

• سعر السوق التقديري لبرميل النفط اخلام
حدد بـ  35دوالرا أمريكيا مقابل  60دوالرا
أمريكيا يف قانون املالية األولي
• نفقات التسيير ستنخفض ( خارج األجور
والتحويالت اإلجتماعية) بـ  141مليار دج
• نفقات التجهيز عرفت إنخفاضا بـ  309مليار
دج
• القيمة اجلارية لواردات السلع (خارج خدمات
عوامل اإلنتاج) ،ستنخفض بـ  4.7مليار دج
أمريكي
• القيمة اجلارية لواردات اخلدمات ستنخفض
بـ  2.3مليار دوالر أمريكي
• سعر صرف الدينار اجلزائري تراجع بنسبة
 13باملائة  ،إذ حدد يف قانون املالية األول بـ 123
دج للدوالر الواحد األمركي
كما نص مشروع قانون املالية التكميلي لسنة
 2020على جملة من التدابير اإلجتماعية
واإلقتصادية الهامة التي إتخذتها احلكومة
لصالح املواطن ،تتعلق بتعزيز القدرة الشرائية
لألسر ،واإلنعاش اإلقتصادي ،وتشجيع إنشاء
املؤسسات الناشئة وتطويرها.

رد الوزير على ان�شغاالت
وا�ستف�سارات �أع�ضاء املجل�س
عبر وزير املالية السيد عبد الرحمان راوية،
خالل رده على انشغاالت أعضاء مجلس األمة،
عن التفاعل اإليجابي الذي حضي به نص
القانون املالية التكميلي لسنة  ،2020من طرف
السيدات والسادة أعضاء املجلس يف مجمل
تدخالتهم خاصة فيما تعلق باملسائل االجتماعية
واإلقتصادية واملالية.
مؤكدا أن التراجع الذي عرفته إيرادات امليزانية
يف اطار اعداد نص القانون مقارنة بتوقعات
اإليرادات يف قانون املالية االولي لسنة ،2020
يعود لالنخفاض الكبير الذي شهدته عائدات
اجلباية النفطية واجلباية العادية.

وعن تقليص ميزانية التجهيز ،اوضح الوزير
أن نص قانون املالية التكميلي لسنة ،2020
يأتي يف ظروف استثنائية تتطلب حتكما أكبر
وصرامة يف االلتزامات املالية .كما أكد أن
تخفيض ميزانية التجهيز ال يؤثر يف اإلنعاش
االقتصادي طاملا ال يزال متوافقا مع مستوى
قدرات المتصاص االستثمار.

وعن التحويالت اإلجتماعية  ،أكد الوزير أن
شريحة واسعة من السكان تستفيد من نظام
الدعم (بشكل ضمني ومباشر) وأن الدولة
خصصت يف امليزانية إعتمادات مالية معتبرة
للتحويالت اإلجتماعية يف نص هذا القانون.
معلنا عن وجود دراسة قائمة حاليا إلصالح
سياسة اإلعانات والتحويالت اإلجتماعية
إلستهداف األسر ذات الدخل الضعيف.
وحول تشجيع صناعة حتويل اإلنتاج الفالحي
أوضح الوزير أنه يتم عن طريق حساب
التخصيص اخلاص التابع لقطاع الفالحة،
بتغطية فوائد القروض الفالحية والغذائية
القصيرة واملتوسطة وطويلة املدى ،وكذالك
إعانات ضمن مساهمة الدولة يف تثمني وتخزين
وحتويل املنتوجات الفالحية.
وبخصوص التحكم يف اجلباية وحتسني
التحصيل فأوضح الوزير أنه يتم اإلعتماد على
العديد من اإلجراءات التي تتمثل يف جملة من
التسهيالت املمنوحة جللب املكلفني بالضريبة
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جلسات

لدفع ديونهم اجلبائية عن طريق:

جلسات

تو�صيات جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية واملالية

تناول أعضاء املجلس خالل مناقشتهم ملشروع قانون املالية التكميلي
لسنة  2020العديد من املواضيع ذات األبعاد االقتصادية واملالية
واإلجتماعية ،احمللية والوطنية ،حيث طرحوا جملة من األسئلة
واإلنشغاالت واملالحظات بشأنها ،تعلقت السيما بالضريبة ،الفئات
الهشة ومناطق الظل ،القطاع الصحي  ،البنوك واملصاريف ،أسعار
الوقود ،الفالحة خاصة يف اجلنوب الكبير وغيرها من اإلنشغاالت.

• اإلرجاء القانوني للدفع،
• جدولة الديون اجلبائية للمؤسسات التي
تواجه صعوبات مالية،
• اإلعفاء املشروط،
• الطعن الوالئي.
أما عن الضريبة على الثروة فقد أكد الوزير
أنه سيتم إخضاع املمتلكات التي يحوزها
اخلاضعون للضريبة ويتم تطبيقها عن طريق
اإلرتباط الوثيق باملظاهر اخلارجية للثروة
وعناصر املستوى املعيشي من املمتلكات
التي متت حيازتها ،واملتأتية من املداخيل
املصرح بها ،ويف هذا الصدد فإن اجلديد
يف هذه الضريبة يكمن يف كون املمتلكات
املعنية ستخضع للضريبة حتى لو كانت ملكا
لصحابها على غرار العقارات املستأجرة.

ليؤكد الوزير يف ختام رده أنه رغم املؤشرات
التي متيز الظرف الصعب الذي مير به
اإلقتصاد الوطني على غرار ما تواجهه
سائر الدول العالم  ،فإن الدولة اجلزائرية
ال تدخر جهدا من أجل التخفيف من وقع
األزمة املزدوجة يف جانبها اإلقتصادي
والصحي وتأثيرها على التوازنات
اإلقتصادية واملالية الكلية وبالتالي العمل
على احلد من مفعولها أيضا من الناحية
اإلجتماعية.
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السيد عبد الحميد لطرش

السيد أحمد بوزيان

ثمنت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية
التي يترأسها بالنيابة السيد عبد الكرمي
مباركية ،يف تقريرها التكميلي ،التدابير
واإلجراءات التشريعية التي تضنها نص
القانون واإلجراءات التي عمدت احلكومة
إلى اتخاذها لتجاوز األزمة التي تسببت فيها
جائحة كورونا كوفيد 19وما صاحبها من ركود
اقتصادي عاملي وانهيار أسعار النفط من
جراء االنخفاض احلاد يف الطلب عليه يف
األسواق العاملية .وقدمت بعض التوصيات يف
تقريرها وهي :

وحول موضوع رفع سعر الوقود فأوضح أن
هذا اإلجراء يساهم يف تقليص اإلستهالك
املفرط لهذه املادة األساسية كما تسمح
بتقليص دعم الدولة غير املباشر لهذا
املنتوج .

تدخالت �أع�ضاء املجل�س

• من أجل التقليل من حوادث املرور والضحايا
التي تخلفها ،يتعني أن تتوفر احلافالت
املستوردة على املواصفات العاملية ومعايير
السالمة واألمان،
• يتعني إنشاء إدارة ضريبية إلكترونية حقيقية
مرتبطة بامللف البيومتري املعمول به يف اإلدارة
اإللكترونية  ،فهي التي متكننا من تصفية كل
األمور يف هذا اجلانب،
• لتفادي االزدواج الضريبي يتعني أن تكون
الضريبة ثابتة حول األمالك الشاغرة مببلغ
سنوي ،سواء كانت األمالك سكنية أو جتارية،
• ضرورة فتح ورشة لدراسة الوضع الضريبي
القائم يشارك فيها خبراء ومختصون،
تتخذ فيها تدابير تتماشى وطبيعة املجتمع
اجلزائري
• ضرورة اإلسراع يف ضبط قوائم الفئات
املعوزة لتسهيل تقدمي الدعم لها،
• يتعني التفاف إلى املناطق اجلنوبية واحلدودية
التي يوجد بها أكثر مناطق الظل يف الوطن
والتي تتطلب الدعم فعال.
• ضرورة مراجعة سعر املتر املربع يف اجلنوب،

الذي يتساوى يف الوقت احلاضر مع املتر املربع
يف الشمال ،رغم الفرق الكبير بينهما من حيث
قساوة الطبيعة .
• يتعني أن يكون إحتساب نسبة  1باملائة من
الضريبة على األمالك من قيمة اإليجار
الشهري وليس من قيمة البناء ،
• ضرورة تطبيق القانون رقم  08-15الذي
يحدد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها،
للسماح للمواطن بتسوية وثائق مسكنه ،ومن
مت السماح للدولة بتحصيل اإلتاوة،
• ضرورة السماح للمجاهدين ببيع السيارات
التي استوردوها بعد حصولهم على البطاقة
الرمادية ،لتستفيد اخلزينة منها،
• ضرورة التكفل بالشباب الذين ساهموا فعال
بإبداعهم يف توفير أدوات الوقاية من فيروس
كورونا ،
• تخصيص ميزانية يف املشروع التمهيدي
لقانون املالية لسنة  ،2021النشاء قناة دولية
تعنى بالشان العام يف البالد ومحاربة الدعاية
واإلشاعة التي تبثها األبواق اإلعالمية
املعادية،
• ضرورة استرجاع األموال املنهوبة والقروض
من املستدينني،
• اإلسراع يف تنظيم سوق الصرف وإصالح
البنوك،
• العمل على اإلسراع يف اجناز املستشفيات يف
املناطق التي تعاني من نقص يف هذه املنشآت
الصحية عبر الوطن ،وجتهيز املنجز منها،
• اإلسراع يف تسوية اإلدارية لشاغلي األراضي
الفالحية ،وبخاصة يف املناطق الصحراوية،
• اإلسراع يف استقطاب السيولة النقدية
املوجودة يف السوق املوازية.

السيد ناصر بن نبري

السيد حميد بوزكري

السيد عبد القادر مولخلوة

السيد الياس عاشور

السيد بوجمعة زفان

السيدة رفيقة قصري

السيد فؤاد سبوتة

السيد عبد الكريم قريشي

السيد مولود مبارك فلوتي

السيد محمد خليفة

السيد غازي جابري

السيد مصطفى جغدالي

السيدة مختارية شنتوف

السيد الطاهر غزيل

السيد عبيد بيبي

السيد مصطفى جبان

السيد نور الدين باألطرش
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تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

(القطاع املوازي) املتضاربة حولها االرقام.

ثمن رؤساء املجموعات البرملانية الثالث ملجلس األمة ،خالل تدخالتهم التدابير التشريعية
واإلجراءات التي تضمنها مشروع قانون املالية التكميلي لسنة  ،2020كما قدموا آرائهم
ومواقفهم بشأنها ،كما تطرقوا للظروف الصحية واالقتصادية واملالية االستثنائية التي
تعيشها البالد جراء تفشي جائحة كورونا كوفيد  ،19وتداعياتها املختلفة على احلياة بشكل
عام ،منوهني باجلهود التي يبذلها كافة مستخدمي القطاع الصحي وكل األسالك األخرى
التي تسهر على صحة وامن الوطن.
واثنوا على احملافظة على الطابع االجتماعي للدولة ،ودعوا الى ضرورة التخلي عن التبعية
للمحروقات والتي تشكل تهديدا مستمرا جلهود التنمية يف بالدنا.
وعلى صعيد أخر ،نددوا بحمالت التشويه وبث الفرقة بني املواطنني اجلزائريني ،وباملؤامرات
البائسة التي حتاك هنا وهناك ضد اجلزائر وقيادتها الوطنية وجيشها الوطني الشعبي،
عبر أبواق إعالمية تهدف لضرب إستقرار اجلزائر ومؤسساتها ،ونوهوا يف الوقت نفسه
بالدور الكبير الذي تقوم به املؤسسة العسكرية يف أهم وأخطر مرحلة متر بها بالدنا،
مؤكدين دعمهم الدائم واملستمر لهذه املؤسسة الرائدة التي تتخندق دائما وأبدا يف صف
املصالح العليا للوطن واألمة ،ودعوا إلى رص الصفوف إلفشال كل تلك املؤامرات والدسائس.

ال�سيد علي جرباع

رئي�س املجموعة الربملانية
بسم اهلل الرحمـن الرحيم.
الوطني
التجمع
حلزب
مجلس ّ
الفاضل،
األمة
السيد رئيس
السادة الوزراء احملترمون،
الدميقراطي

السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة املوقر،

مستقرة ،مزدهرة ولألمة اإلسالمية جمعاء،
تنعم بالهناء واالستقرار.

كما أرفع من هذا املقام احملترم أنبل عبارات
التقدير والشكر لكل مهنيي الصحة مبختلف
رتبهم ،ورساالت التهاني والتشجيع نظير
مجهوداتهم وروح املسؤولية التي طبعت
نشاطاتهم.
كما أترحم على أرواح املتوفني جراء وباء
كورونا ،سائال املولى عز وجل أن يتغمدهم
برحمته الواسعة ،ومتمنيا الشفاء العاجل
جلميع املصابني.
السيد الرئيس،

أسرة اإلعالم،
السادة احلضور،
السالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
مبناسبة عيد الفطر املبارك ،باسمي
وباسم املجموعة البرملانية للتجمع الوطني
الدميقراطي ،أنتقي أحريف بكل إتقان ،ليس
ألنني مبدع الكلمة ،بل ألنني سأوجهها ملن تثبت
ألجله اجلمل طربا ،لقدومها إليك ،أهنئك أيها
الشعب اجلزائري العظيم ،وأقول عيدكم مبارك
سعيد ،وكل عام وأنتم بألف خير يف جزائر آمنة،
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من هذا املقام أدين وبشدة ،باسمي وباسم
املجموعة البرملانية للتجمع الوطني الدميقراطي،
التهجم على الشعب اجلزائري ومؤسساته ،مبا
فيها مؤسسة اجليش الوطني الشعبي سليل
جيش التحرير ،من قبل قناة "فرانس  "5وكذا
"القناة البرملانية" يف برنامجيهما الوثائقيني
حول احلراك اجلزائري ،والتي نعدها هجمة
من الهجمات اإلعالمية املوجهة ضد اجلزائر
شعبا وحكومة ومؤسسات.

ونثمن موقف اخلارجية اجلزائرية باستدعائها
سفيرنا يف فرنسا للتشاور حول هذا املوضوع.
ونِؤكد بأن حراك  22فبراير ،يبقى محطة
تاريخية من محطات اجلزائر وشعبها لتحقيق
األفضل ،وال ميكن لتقرير من قناة فرنسية أن
يغير التاريخ ولن يستطيع أيا كان قرصنة تلك
الهبة الشعبية أو تزييف حقيقتها بعد حتقيق
أهدافها بدعم تاريخي ق ّل نظيره يف العالم من
قبل مؤسستنا العسكرية التي لها يف كل مرة

وعليه البد على القائمني على هذا القطاع اللجوء
إلى التمويالت غير البديلة (إثراء القطاع املالي
واملصريف وحتسينهما بأدوات ومنتجات جديدة
مبا فيها الصيرفة اإلسالمية).
السيد الرئيس،

إن عجز الرأسمال الوطني على حتريك عجلة
ودواليب االقتصاد الوطني  -إن صح هذا
التعبير -وعدم مواكبته للتطور املذهل يف
العالم ،بات من الضروري االستثمار األجنبي
على أساس أنه مورد لرؤوس األموال وملناصب
الشغل ولنقل التكنولوجيا.

ويف كل مناسبة ويف كل محطة التحية والتقدير
واالحترام ألنها أهل لذلك.
السيد الرئيس،

يعد هذا القانون ،أول قانون مالية تكميلي يحال
على مجلسنا املوقر للمناقشة يف أول حكومة يف
حقبة رئيس اجلمهورية املنتخب ،السيد عبد
املجيد تبون.

نعم الكل يعلم بأن هذا القانون جاء يف ظل
حالة غير معهودة يف تاريخ العالم ،طبعها ركود
اقتصادي عاملي ،جراء انهيار وتهاوي أسعار
النفط وانخفاض اجلباية البترولية من جهة،
ومن جهة أخرى األزمة الصحية التي أملت
بالعالم بأسره مبا فيها اجلزائر ،وشكل وباء
"كورونا" هاجسا جتاوز كل التقديرات.
إننا يف املجموعة البرملانية للتجمع الوطني
الدميقراطي ،إذ نسجل وبفخر ما قامت به
الدولة اجلزائرية يف هذه الظروف العصيبة
واحلالكة من تكفل اجتماعي وصحي وبذل جهود
مضنية يف احلفاظ على استقرار البلد وتوفير
كل املستلزمات صحية كانت أم غيرها ومبتابعة
شخصية من قبل السيد رئيس اجلمهورية.

كما نشيد بطريقة تعامل السلطات مع هذه
اجلائحة والتي نعدها ناجحة ،وكذا التضامن
الكبير ملختلف الشرائح من هيئات وجمعيات
ومنظمات وأفراد وشخصيات وطنية ،أعطت
صورة على أن الشعب اجلزائري شعب أصيل
وقادر على جتاوز احملن والصعوبات مهما
صعبت.
نعم السيد الرئيس،

هذه الثنائية (انهيار وتهاوي أسعار النفط وجائحة

كورونا) التي ألقت بظاللها على ميزانية الدولة
وعلى الوضعية االقتصادية للبلد ،أضحى فيها
قانون املالية التكميلي بصيغته احلالية ضرورة
البد منها ،وواجب ميليه الوضع وميليه أيضا
الضمير ،لتجنب اللجوء إلى املديونية اخلارجية
أو التمويل غير التقليدي ملا لهما من مخاطر.
من خالل متعننا لنص قانون املالية التكميلي
 2020مبحاوره ،فإننا يف املجموعة البرملانية
للتجمع الوطني الدميقراطي نثمنه وندعمه
ونؤيده ،لكونه:
 -حافظ على الطابع االجتماعي للدولة،

وحسن القدرة الشرائية للمواطن جتسيدا
ّ
لتعهدات السيد رئيس اجلمهورية وذلك بـ:
 إلغاء الضريبة على الدخل اإلجمالي للموظفنيالذين يتقاضون أجرا أقل من  30.000دج،
 باإلضافة إلى رفع األجر الوطني املضمونإلى  20.000دج وتخفيض فوائد املداخيل
احملققة يف مناطق اجلنوب إلى  % 50لفئات
معينة ،محددة وملدة  5سنوات.

ومن هنا فإن إلغاء قاعدة  49/51لصالح
القطاعات غير االستراتيجية يصب يف هذا
االجتاه ،كما يعد قرار رفع معدل االقتطاع من
املصدر للشركات األجنبية العاملة بعقود تأدية
خدمات يف اجلزائر من  % 24إلى ،% 30
قرارا شجاعا ومحفزا للمستثمرين األجانب،
للتواجد واالستثمار بصفة دائمة يف اجلزائر،
وهو ما ندعمه.

غير أنه ويف هذا الباب ،نلح إحلاحا شديدا على
ضرورة االستقرار التشريعي أو االستقرار يف
التشريع ،ألنه عامل مهم ومهم جدا ويعد أحد
مقومات األمن القانوني ومحور اهتمام املستثمر
األجنبي ،فاالستقرار التشريعي أو القانوني له
أهمية كبرى يف استقطاب االستثمارات األجنبية
ويحفز املتعامل األجنبي ،وكذا ضمان وتكريس
حقوق املستثمر األجنبي وحتقيق توقعاته؛ كما
أن له دور يف حتسني مناخ االستثمار لتحقيق
التنمية االقتصادية.
كما نثمن قرار إلغاء النظام التفضيلي الستيراد
مجموعات  CKDو ،SKDباعتبارها استجابة
لالحتياجات الوطنية ،وعليه فإن القرارات

والتدابير املتخذة يف إطار نص قانون املالية
التكميلي  ،2020هي يف اعتقادي قرارات
شجاعة وجريئة حلماية االقتصاد الوطني
ولتحسني القدرة الشرائية للمواطن.
السيد الرئيس،

بودي – إن سمحتم لي بذلك – أن أعرج على
مواضيع ذات صلة.

لقد حان الوقت اليوم أكثر من أي وقت مضى
للتفكير وبعمق يف بدائل احملروقات ،فالكل
يجمع بأن الفالحة تعد بديال للبترول.
إن اجلزائر حباها اهلل بإمكانيات هائلة خاصة
عامل املناخ فهي متتلك  8أشهر يف العام ،كلها
أوقات إلنتاج مختلف املنتجات الفالحية ،وتتمتع
بخيرات تستطيع من خالل ذلك إنتاج جميع
املنتجات الفالحية وتأمني الغذاء اجلزائري،
دون أن أعرج على األرقام والتوجه إلى التصدير
واملنافسة.
ولتحقيق ذلك ،على القائمني على هذا
القطاع تفعيل مهمة األجهزة التقنية والبشرية
واللوجستيكية مع بعد النظر ،من خالل جعل كل
السياسات مطابقة للبعد الفزيائي والبحث عن
آلية لتنظيم األسواق وترشيد وتأطير الفالحني.
وملا ال إعادة التعاونيات الفالحية التي كانت
سابقا محل الدولة واخلوض يف هذا املوضوع
طويل وعميق له أخصائيوه.
السيد الرئيس،

يف مجال حتسني اقتصادنا ومداخيله ومواكبة
اقتصاد العالم ،يُتداول كثيرا إعالميا وسياسيا
واقتصاديا موضوع االقتصاد الرقمي ،هذا النوع
من االقتصاد والذي يعمل على نشر ما يسمى
مبجتمع املعلومات واملعرفة ،أو ما يطلق عليه
اقتصاد املعرفة ،هذا االقتصاد يحقق حتسني
املراكز التنافسية وزيادة اندماج اقتصاد الدولة >>>

إنه فعال قرار شجاع ،قرار جريء يف ظل وضع
تهويلي صعب ،كما قد تقابله هذه النفقات من
حتسني األجور ومن تغطية مالية معتبرة وهو
ما نثمنه.

حتسني املردود اجلبائي ،وهو أمر جيد ،ويف هذا
الباب ولكون قانون املالية هو آلية وليس مصدر
متويل ،فإننا نرى كما يراه ويلح عليه الكثير من
خبراء االقتصاد ،ضرورة تعبئة موارد جديدة
خارجية عن موارد اخلزينة سواء كانت موارد
داخلية أم خارجية كالقروض السندية واالحتواء
املالي وتوسيع الوعاء الضريبي وعدم االكتفاء
فقط بالتحصيل ألموال القطاع غير املهيكل
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يف االقتصاد العاملي وزيادة فرص التجارة
العاملية والوصول إلى األسواق العاملية.
وعليه ،فتطبيقاته جندها يف مجاالت
عدة ،نذكر منها على سبيل املثال :التجارة
اإللكترونية والتسويق اإللكتروني وكذا
االستثمار االلكتروني.
وبالرجوع إلى حالنا وواقعنا ،جند أنفسنا
وبشهادة املختصني أننا مازلنا لم نصل بعد
إلى املستوى املنشود أو املطلوب وذلك راجع
إلى:

تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

املعطيات املوضوعية ذات الصلة ،ستظل عقيمة
ألنها لم تربط اإلكراهات مبنابعها احلقيقية.

ال�سيد الها�شمي ج ّيار

وعليه ،فإن املقاربة اجلديدة للجهاز التنفيذي
الرامية إلى التصدي لألزمة يف العمق واجلوهر،
تستحق التنويه والتشجيع ،ال سيما وأنها لم
تنحصر يف املدى القريب واجلانب االستعجالي
فحسب ،بل تتسع إلى مقاربة استراتيجية على
املدى املتوسط والطويل ،كما يبينهما على سبيل
املثال ،كل من منظومة االستثمار الصناعي
والبرنامج االستشرايف؛ وهي املقاربة التي
تعتبر من عناصر احلل الهيكلي لألزمة ،ذلك
ألنها ال تتنافى والسياسة االقتصادية مبختلف
أشكالها املعروفة لدى كل البلدان التي تراهن
على الزيادة يف النمو وتنويع اإلنتاج.

رئي�س املجموعة الربملانية
للثلث الرئا�سي

 غياب البنية التحتية يف إجراء املعامالتاإللكترونية (السداد بالوسائل اإللكترونية ،أو
التصديق اإللكتروني للوثائق).

 -إرتفاع تكلفة األنترنت وضعف التدفق.

وأملنا يف هذه الظروف الصعبة ،سيدي الرئيس،
أن الفاعلني يف احلقل السياسي يقفون بجانب
الدولة يف انتهاج هذا املسعى الذي ال بديل له،
وذلك من خالل حتسيس الرأي العام ،وتوجيه
األنظار إلى حتمية االقتصاد املنتج واملتنوع على
املدى الطويل ،ألنه دون ذلك ،ستضل بالدنا
مع ّرضة لألزمات يف عالم ال يرحم املتهاونني
واملقصرين.

 ضعف املوارد البشرية وغياب اخلبراتالتكنولوجية.

إذن ،على القائمني على هذا القطاع العمل
على رفع هذه التحديات والصعوبات والعوائق
والعراقيل حتى نكون يف مصف الدول املتقدمة
يف هذا املجال.

كما أتساءل هنا أين وصل مشروع إطالق
الوكالة الوطنية للرقمنة؟
السيد الرئيس،

ويف مجال حتسني صورة اجلزائر خارجيا يف
مجال مكافحة الفساد ،وليسمح لي – السيد
الرئيس -أن أعرج على هيئة هامة ،هي مجلس
املنافسة ودوره يف مكافحة الفساد.

إن مجلس املنافسة مبهامه الثالث االستشارية
والقضائية ومراقبة هياكل السوق ،وبناء على
شهادات وجتارب خبراء يف مجال املنافسة
فإن املنافسة والفساد وجهان لعملة واحدة،
فالفساد يتراجع بالتطبيق الصارم لقواعد
املنافسة ويستشري بقوة بعدم تطبيقها.
وعليه ،فمجلس املنافسة يعد وسيلة ناجعة
للوقاية من الفساد ومكافحته خاصة يف مجال
الصفقات العمومية ،غير أن هذا املجلس
تعترضه عراقيل قصد ممارسة مهامه على
أكمل وجه ،هذه املهام التي أقرها له القانون،
فبالرجوع إلى التقرير السنوي لسنة 2018
على ما أعتقد جنده أشار إلى أن هذه العراقيل
تكمن أساسا يف الغموض الذي يشوب القانون
األساسي ملجلس املنافسة ونظام املسار املهني
ألعضائه غير احملفز ،إلى جانب الثغرات
والتناقضات يف املنظومة القانونية للمنافسة
والتي يجب احتوائها لضمان بيئة أعمال نزيهة
وشفافة.
ويف األخير وفقكم اهلل ملا فيه خير البالد
وشكرا.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم.
سيدي الرئيس املوقر،
معالي الوزراء األفاضل،
زميالتي ،زمالئي األعزاء،
احلضور الكرام،
السالم عليكم ،وعيدكم مبارك سعيد.
منذ صدور قانون املالية لسنة  2020يف ديسمبر
املاضي ،تطورت األوضاع بشكل ُمقلق مع ظهور
مشاكل عويصة ،تتمثل يف انهيار أسعار النفط
بنسبة حوالي  % 50يف ثالثة أشهر ،وانتشار
وباء الكورونا ،الذي أدى إلى وفاة عدد كبير
من املواطنات واملواطنني ،رحمة اهلل عليهم ،من
بينهم أعضاء من أسالك األطباء واملمرضني.
وهي األسالك التي نتوجه إليها بالتحية والتقدير
على ما تقوم به ،دون أن ننسى عمال النظافة
واحلماية املدنية وكل العاملني يف قطاعات
أخرى من أجل صحة وسالمة اجلزائريني.
وأمام هذه اإلكراهات ،فقد جاءت إجراءات
وجيهة جتاه الفئات الهشة يف املجتمع؛ وتتمثل
هذه اإلجراءات يف ارتفاع األجر الوطني
القاعدي ،وكذا اإلعفاء اجلبائي لألجراء الذين
يتقاضون أقل من  30.000دج شهريا.
كما جاء يف نفس السياق ،القرار املتعلق مبنحة
التضامن للمتضررين من الكورونا ،وكذا
املرسوم التنفيذي الذي يؤسس لعالوة استثنائية

لفائدة بعض مستخدمي اجلماعات اإلقليمية،
واملؤسسات العمومية التابعة لها ،املجندين يف
إطار الوقاية من انتشار وباء الكورونا ،واملقدرة
بـ  5000دج ال تخضع للضريبة وال الشتراكات
الضمان االجتماعي.
وبطبيعة احلال ،فإن هذه التطورات واإلجراءات
ال تخلو من انعكاسات ثقيلة على ميزانية الدولة
واالقتصاد الوطني بشكل عام ،ذلك ألن النفقات
زادت حجما ،يف الوقت الذي تراجع فيه ما لدينا
من النمو بسبب احلجر الصحي ،وانخفضت
عائدات الدولة ،ومن خالل كل هذا ،فقد اشتد
العجز يف امليزانية ،يف حني أن احلاجيات
االجتماعية تزداد ضغطا ،وأنه البد من مواصلة
النشاط يف مختلف القطاعات.

ويف الواقع – سيدي الرئيس -فإن الوضع املالي
املتأزم ليس بجديد يف بالدنا ،ولقد تفطنت إليه
السلطات العمومية ،يف اآلونة األخيرة ،بحيث
أنها حاولت أن تُخفض من نفقات التسيير بقدر
اإلمكان ،لكن مسألة املرور من ميزانية عاجزة
برصيد سلبي ،إلى ميزانية فائضة برصيد
إيجابي ،ليس باألمر اليسير ،وال ميكن حتقيقه
بني عشية وضحاها ،ألن اإلجراءات الظرفية
وحدها ال تكفي لبلوغ هذا الهدف.
وإذا أضفنا أن العجز املالي امللحوظ ،ال يعني
امليزانية العامة وحدها ،بل ميس كذلك اجلماعات

احمللية ،وصناديق الضمان االجتماعي التي هي
بحاجة ماسة إلى مساعدات من طرف الدولة،
فنجد أنفسنا  -وبغض النظر عما يخص
قانون املالية التكميلي املعروض علينا  -أمام
سؤال جوهري وهو :كيف نواجه هذه املشاكل
احلرجة ،وكيف يتم التحكم مستقبال يف عجز
امليزانية؟
إنه سؤال معقد للغاية ،ألن هامش مناورة
احلكومة جد ضيق ،بحيث أن احللول الظرفية
املمكنة ،حتمل يف طياتها إكراهات أخرى وهي
احللول املتمثلة فيما يلي ،كما يعرف اجلميع:

البالد والعباد؛ وبالرغم من هذا ،فإن آثار كل
الصيغ املذكورة أعاله بقيت محدودة ،ألنها ال
ميكن أن تعطي أكثر مما أتت به؛ وهو واقع
موضوعي ال مفر منه ،والذي ينبغي إدراجه يف
حتاليلنا ،ويف مقارباتنا حملتوى قوانني املالية،
سواء بصفتنا برملانيني أم مواطنني؛ ذلك ألنه
ليس هناك أي حل سحري لعجز ميزانية الدولة
اجلزائرية ،كما أن االنتقادات أو املطالب املتكررة
يف هذا املجال ،والتي ال تأخذ يف احلسبان

إنه التحدي األكبر ،املوضوع على عاتق اجلميع،
وفقا ملنطق التضامن ،والتقارب ،وتضافر جهود
األمة ،أمام أزمة خانقة ،وحول ملف جد هام
يتعلق بنجاعة االقتصاد الوطني ،وقدرته على
املنافسة ،وخلق مناصب الشغل للشباب ،واحل ّد
من هجرة األدمغة ،واستدراك التأخر ،والعودة
بالبالد إلى الرزانة والصرامة اللتني أدتا بها
إلى القضاء على االستعمار وتأسيس لدولة
وطنية عصرية ،يسود فيها االزدهار والعدل.
واهلل ولي التوفيق والسالم عليكم.

 إما االستدانة ألجل طويل عن طريق إصدارسندات،
 أو االقتطاع من رأس مال الهيئات االقتصاديةالتابعة للدولة،
 أو استحداث أو خلق النقود، أو اللجوء املتزايد إلى اجلباية.وجتدر اإلشارة إلى أن هذه احللول قد سبق وأن
ُج ّربت من طرف السلطات ،وهي احللول التي
تعرفها جيدا املصالح املعنية لدى وزارة املالية،
التي قامت بإعدادها وتطبيقها وفقا للقرارات
التي مت اتخاذها على الصعيد السياسي ،يف
فترة أو أخرى.
ولقد جتندت هذه املصالح بكل ما لديها من
طاقات وكفاءات ،جلعلها تأتي بثمار لصالح

21

تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

زيادة أخرى متكن املواطن من حتسني ظروفه
املعيشية.

ال�سيد بوحف�ص حوباد

السيدات والسادة،

رئي�س املجموعة الربملانية
حلزب جبهة التحرير الوطني

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم
على أشرف املرسلني.

السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة ،احملترم؛
معالي وزير املالية احملترم؛

معالي السيدات والسادة الوزراء احملترمون؛

زميالتي ،زمالئي أعضاء مجلس األمة
احملترمون؛
أسرة اإلعالم؛

احلضور الكرمي؛

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

يف البداية أريد أن أرفع أسمى عبارات التهنئة
والتبريكات لكافة الشعب اجلزائري واألمة
اإلسالمية مبناسبة عيد الفطر املبارك ،سائال
اهلل عز وجل أن يعيده علينا باليمن والبركات،
وأن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البالء ،وأن يوفقنا
لتجاوز املخاطر الصحية واملالية والصعوبات
االقتصادية التي تعيشها بالدنا.
لقد جاء عرض مشروع قانون املالية التكميلي
لسنة  2020يف ظل أزمتني عميقتني ألقتا
بضررهما على اجلزائر والعالم أجمع ،وتتعلقان
مبا يلي:
أوال ،تفشي جائحة كورونا التي حصدت
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اآلالف من األرواح وعطلت احلياة االقتصادية
واالجتماعية ،األمر الذي دفع بالدولة إلى
اعتماد جملة من القرارات ملواجهة هذه
اجلائحة من حجر صحي وحمالت حتسيسية
للتنبيه إلى خطورة هذه اجلائحة ،إلى جانب
إقرار إجراءات احترازية للحد من انتشارها.
وباملناسبة نترحم على أرواح شهداء اجليش
األبيض ،وحتية وتقدير واحترام لكل السلك
الطبي الذي أثبت أنه واقف وقفة تاريخية يف
السهر على عالج املرضى ومتابعة حاالتهم
الصحية ،كما نقدر كل الذين تطوعوا ملواجهة
اجلائحة يف حماالت أثبتت للمرة األلف تالحم
الشعب اجلزائري مع بعضهم البعض ،وهو
التالحم الذي جسده أيضا اجليش الوطني
الشعبي من خالل جتنده لتقدمي يد املساعدة
للمرضى عبر وضع كل االمكانيات البشرية
واملادية ملواجهة اجلائحة.
أما املسألة الثانية ،فهي تتعلق بانهيار أسعار
النفط يف األسواق الدولية ما أفرز أزمة
اقتصادية عاملية ،أثرت بشكل كبير على
مداخيل الدول املنتجة ،كما هو احلال بالنسبة
لبالدنا؛ وهي السانحة لتجدد جبهة التحرير
الوطني مبجلس األمة دعمها لتوجيهات رئيس
اجلمهورية ،السيد عبد املجيد تبون ،والقاضية
بضرورة التعجيل يف إيجاد بدائل أخرى بعيدا
عن النفط.

السيدات والسادة،

إننا نسجل وبكل اعتزاز ما قامت به الدولة
اجلزائرية من أجل مواجهة تداعيات كوفيد
 ،19وما خلفته من آثار اقتصادية للبالد ،عبر
التكفل باحتياجات املواطنني الصحية ،ومنها
االجتماعية ،ومبتابعة شخصية من السيد
رئيس اجلمهورية دون أن ننسى الهبة التضامنية
الشعبية مبختلف شرائح املجتمع اجلزائري
لتقدمي يد املساعدة لكل محتاج ،وهو ما يؤكد
مرة أخرى على عمق وجتذر فعل اخلير لدى
الشعب اجلزائري ،خاصة يف أيام احملن؛ وبهذه
املناسبة أوجه ،نيابة عن زمالئي أعضاء كتلة
جبهة التحرير الوطني ،أسمى عبارات التقدير
واالحترام لكل هؤالء الذين أظهروا وعيا
منقطع النظير وكرما هو يف األصل من شيم
اجلزائريني كافة.

املوجودة دون املس بالدعم املوجه للفئات الهشة،
وأيضا حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنني
وفق توجيهات رئيس اجلمهورية ،وهنا أود أن
أشيد بقرار السيد الرئيس ،القاضي برفع احلد
األدنى من األجر الوطني املضمون إلى  20ألف
دينار جزائري ،مبا يؤكد احلرص الذي توليه
السلطات العليا يف البالد للفئات الهشة ،رغم
الظروف املالية واالقتصادية الصعبة ،على أمل
أن يتم مراجعة هذا القرار ثانية عندما تتحسن
األوضاع املالية للبالد وحينها ميكن إقرار

إن ما أفرزته جائحة كورونا على اقتصاديات
الدول ومن بينها اجلزائر ،ما ترتب عنه أزمة
اقتصادية مالية يحتم على احلكومة التفكير
جديا يف البحث عن بدائل أخرى للمحروقات،
خاصة أن هذه اجلائحة كشفت لنا عن طاقات
شبانية ،استطاعت بوسائل قليلة ويف ظروف
صعبة حتقيق ابتكارات وتقدمي إبداعات،
أسهمت يف التقليل من آثار هذه اجلائحة ،خاصة
وأن هذه الكفاءات متكنت من صنع أجهزة كانت
تستورد من اخلارج بالعملة الصعبة ،حيث
متكن شباب من صنع أجهزة للتعقيم تدعمت
بها املصالح االستشفائية باإلضافة إلى دخول
اجلامعة على اخلط ومتكن الكثير من طلبتنا
من إنتاج مواد تعقيم ،أسهموا بها يف دعم جهود
الدولة يف مواجهة كوفيد  ،19وألن األمر هو
هكذا ،فإننا ندعو احلكومة إلى االهتمام أكثر
بهذه اإلبداعات خاصة وأنها ميكنها أن تساهم
يف خلق مؤسسات صغيرة منتجة ومربحة
ألصحابها وللبالد ،وهي النظرة التي ملسناها
يف برنامج الرئيس الذي يولي أهمية وعناية
كبيرة بكل ما من شأنه مساهمة يف حتقيق
إقالع اقتصادي يف اجلزائر اجلديدة.

كما أننا يف كتلة جبهة التحرير الوطني نلفت
انتباه احلكومة إلى ضرورة إعادة النظر يف
املنظومتني البنكية والضريبية ،إميانا منا
بأن حتسينهما سيم ّكن الدولة من حتصيل
موارد مالية جد معتبرة خاصة إذا متكنا من
محاربة التهرب الضريبي عبر إيجاد تسهيالت
للمتعاملني االقتصاديني ،ومن جهة أخرى
إصالح مالي ميكننا من االستفادة من ماليير
الدوالرات ،هي اليوم بعيدة عن مراقبة الدولة

مع إقرار إصالحات يف املنظومة البنكية تسمح
للمغتربني باملساهمة يف بناء بلدهم كما تفعل
جاليات الدول الكثيرة واألمثلة يف هذا الشأن
عديدة.

سيدي رئيس مجلس األمة بالنيابة،
معالي الوزراء،

السادة والسيدات،

أغتنم هذه املناسبة ألسجل باسم كتلة جبهة
التحرير الوطني استنكارا لكل احملاوالت الرامية
للتدخل يف الشأن اجلزائري ،وتنديدنا مبحاولة
تشويه احلراك املبارك من بعض األبواق التي ال
تريد لهذه اجلزائر اجلديدة أن تتقدم خطوات
إلى األمام ،وأيضا يف الوقت الذي عبر فيه
الشعب اجلزائري للمرة األلف متاسكه ووقوفه
إلى جانب مؤسساته الشرعية؛ كما جندد بهذه
املناسبة وقوفنا إلى جانب رئيس اجلمهورية،
السيد عبد املجيد تبون ،يف سعيه إلى بناء
جزائر جديدة ،واستعدادنا التام يف مرافقته
إلمتام برنامجه اإلصالحي.

كما نغتنم هذه السانحة لتقدمي أسمى عبارات
التقدير للجيش الوطني الشعبي ،سليل جيش
التحرير الوطني ،وكذا كافة األسالك األمنية
الساهرة على حماية البالد من األعداء ،جيش
واقف مع شعبه ،وكذا كل األسالك الطبية يف
مواجهة جائحة كوفيد .19
نترحم مرة أخرى على ضحايا هذا الوباء،
داعني اهلل أن يشفي املرضى ويرحم املوتى
ويعجل برفع هذا الوباء.
ّ

ويف األخير أقول :املجد واخللود لشهدائنا
األبرار والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى
وبركاته.

سيدي الرئيس،
معالي الوزراء،

السيدات والسادة،

بنا ًء على ما سبق ،فإننا يف جبهة التحرير
الوطني ندرك جيدا أن إعداد مشروع قانون
املالية التكميلي لسنة  2020قد مت ضبطه
يف ظروف جد صعبة وبأنه جاء لترشيد أكبر
القدرات املالية للبالد والتحكم األحسن يف إنفاق
املال العام ،وأيضا ملواجهة االختالالت املالية
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رئيس مجلس األمة بالنيابة :

قانون املالية التكميلي ..قانون كان البد منه بالنظر لالختالالت التي �شابت قانون املالية ل�سنة 2020

ألقى السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة،
كلمة يف ختام جلسة املصادقة على نص قانون املالية
التكميلي لسنة  ،2020أكد فيها «بأن نص القانون هذا
يأتي يف ظروف خاصة يعرفها اجلميع ...قانون كان ال
بد منه ،بالنظر لالختالالت التي شابت قانون املالية
ّ
لسنة  ،2020كما أشار باملناسبة إلى أن
التغيرات التي
«التعديالت التي جاء بها قانون املالية
أمورا
حصلت تُ عتبر
ً
التكميلي تأتي متاشي ًا واملستجدات التي
حركت األمور
هامةّ ..
يشهدها الراهن الصحي واالقتصادي
التي كانت موجودة
ولله الحمد ..نعم
الوطني والظروف التي أملتها تقلبات
لله الحمد ،من
سوق البترول على الساحة الدولية»...
منا كان مؤمنا أننا

سنُ جري االنتخابات
هذا ،وقد أبرز السيد صالح قوجيل،
الوقت؟
في ذلك
رئيس مجلس األمة بالنيابة بأن «بناء
بعزيمة
ولكن
اجلمهورية اجلديدة التي ُيرسي معاملها
الشعب المناضل
السيد رئيس اجلمهورية باتت ُتقلق
المخلص واإلطارات
أطراف ًا خارجية لم تهضم بعد املكانة
المخلصة ّ
تمكنّ ا من
التي اكتسبتها اجلزائر بني الدول بفضل
إيصال الجزائر إلى بر
األمان.
مبادئها واستقاللية قرارها السياسي
ورفضها التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول ،وأضحت تحُ سد عليها» ،مضيف ًا «بأن اجلزائر
وبالنظر لتمسكها مببادئها وبقيمها النوفمبرية فال
خوف عليها وال أحد بإمكانه زعزعتها أو املساس
السيد»...
بقرارها السياسي
ّ
وختم السيد رئيس املجلس بالنيابة كلمته بالتعبير
«عن إميانه بأن اخلطوات التي مت مباشرتها بداية
مبراجعة الدستور والتي ستليها قوانني عضوية أخرى
ُتعنى باحلياة السياسية ستُ فضي إلى بناء دميقراطية
حقيقية تسع اجلميع»...
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ختام هذه الجلسة أو هذا اللقاء ،أشكر – بدوري  -كا ّفة
أعضاء مجلس األمة عىل مساهمتهم ،من خالل تدخالتهم
العديدة يف مناقشة مرشوع هذا القانون الهام ،كام أشكر أيضا
رؤساء املجموعات الربملانية الذين من خالل تدخالتهم ،التي
عبرّ وا فيها عن موقف ورؤية عائالتهم السياسية من هذا
املرشوع ،كانوا يف مستوى الحدث.
ّ
إن مرشوع هذا القانون يأيت يف ظروف خاصة يعرفها الجميع..
هو قانون كان ال ب ّد منه ،بالنظر لالختالالت التي شابت قانون
املالية العادي لسنة  2020منذ املصادقة عليه يف نهاية السنة
ا ُملنرصمة ،والتعديالت التي جاء بها تأيت متاشياً واملستجدات
التي يشهدها الراهن الصحي واالقتصادي الوطني والظروف
التي أملتها تقلبات سوق البرتول عىل الساحة الدولية..
وعىل هذا ،نشكر األخ وزير املالية عىل التوضيحات
والتحليالت التي قدمها بصدد هذا القانون وآفاقه املستقبلية
ألن هذا القانون سيسري املرحلة الراهنة ،من اآلن إىل آخر
السنة ..ولكن هناك يف مرشوع هذا القانون ً
أيضا مؤرشات
وكذا توجهات نحو املستقبل.
حقيقة إن الوضع الذي نعيشه حاليا ليس سهال ،األمر الذي
عشناه مدة سنة بعدما صادقنا عىل قانون املالية العادي لسنة
 2020حتى اليوم ..التغريات التي حصلت ُتعترب أمو ًرا هامة..
ح ّركت األمور التي كانت موجودة ولله الحمد ..نعم لله
الحمد ،من منا كان مؤمنا أننا سنُجري االنتخابات يف ذلك

الوقت؟ ولكن بعزمية الشعب املناضل املخلص واإلطارات
املخلصة مت ّكنّا من إيصال الجزائر إىل بر األمان.
صحيح أن املحطات املقبلة قد تكون أصعب وأدق ،لكننا
مع ذلك فقد وجدنا الطريق الصحيح ،حتى وإن كان هناك
أناس يشككون يف ذلك ،أقول الطريق الصحيح ألننا اسرتجعنا
الرشعية بعد االنتخابات الرئاسية يف ديسمرب األخري ،حيث
برز يف تلك االنتخابات  -ونتكلم بكل رصاحة -أن املشاركة
فيها كانت معتربة رغم عدم مشاركة البعض وهذا من
نتخ َب رئيس الجمهورية واسرتجعنا
حقهم ولكن يف األخري ُا ِ
الرشعية ،وملا انتخب رئيس الجمهورية  -وأكررها مرة أخرى
ألنني أرشت إليها سابقا – اعرتف املرتشحون األربعة الذين
ترشحوا معه ،علنيا وفرديا ،مبارشة بعد االنتخابات ،بنتائج
االنتخابات وتحدث هذه ألول مرة يف الجزائر ،نعم أقولها
مرتني "ألول مرة يف الجزائر"؛ فهذه الرسالة ليست موجهة
للداخل فحسب بل للخارج كذلك.
خالل مراسم تنصيب رئيس الجمهورية ،حرض منافسوه
األربعة مع كل إطارات األمة وهذا أيضا يحدث ألول مرة
يف الجزائر؛ وهاته الرسالة وهذا املشهد مل نتوقف عنده كثريا
لذلك أعود للحديث عنه مرة أخرى بهذه املناسبة الربملانية
الخاصة مبصادقة مجلس األمة عىل مرشوع قانون املالية
ّ
التكمييل لسنة  ،2020أل ّنه يعطي ويزرع األمل للمستقبل.
ّ
إن انتخاب رئيس الجمهورية تم عىل أساس برنامج ،ملا انتخب

الشعب ،انتخب عىل الشخص ولكن يف نفس الوقت انتخب
أساسا بالنسبة لرئيس
عىل برنامج ،ويتع ّلق هذا الربنامج ً
الجمهورية يف إعادة النظر يف الدستور وبناء دولة للجميع
وإعطاء املفهوم الحقيقي للدميقراطية ،هذا هو الربنامج الذي
انتخب عليه الشعب؛ ملا ُن ّصب الرئيس أول يشء
قام به هو وضع مسودة مرشوع الدستور وهذا
إن انتخاب رئيس
ّ
الجمهورية تم على
من حقه ،فالرشعية تعطيه هذا الحق ،و ُتجيز له
أساس برنامج ،لما
أن يقدم املرشوع الذي وعد به الشعب ،ويذهب
انتخب الشعب،
انتخب على الشخص
مبارشة إىل الشعب بدون مشاورة أيا كان ،هذه
ولكن في نفس
هي الدميقراطية ،لكنه أراد ،قبل أن يقوم بذلك،
الوقت انتخب على
ّ
املشاورة وفتح مناقشة واستقبال كل اآلراء
ويتعلق هذا
برنامج،
أساسا
البرنامج
ً
حتى يكون املرشوع يف األخري فد حظي بالرضا
بالنسبة لرئيس
– وليس باألغلبية – ولكن يف األخري الشعب هو
الجمهورية في
الذي س ُيص ِّو ُت عليه يف االستفتاء الذي س ُي ّ
إعادة النظر في
نظم
الدستور وبناء دولة
بهذا الشأن ..هذه هي الدميقراطية ،فاليوم نحن
للجميع وإعطاء
يف مرحلة مهمة والجميع أي أحزاب وشخصيات
المفهوم الحقيقي
للديمقراطية ،هذا
ومدعو
وإطارات ،وكل واحد منا ،له الحق
ٌ
هو البرنامج الذي
للمساهمة يف هذا النقاش إلثراء مسودة مرشوع
انتخب عليه الشعب.
الدستور..
صحيح أن الوضع الصحي الذي نعيشه ليس سهال
هو اآلخر ،ولكن يف نفس الوقت نكافح هذا الوباء وننظم
أنفسنا للخروج من هذه الوضعية ،ونحرض أنفسنا ملا بعد
هذه املرحلة لبناء الدولة ،وأنا قلتها يف عدة مناسبات
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املرحلة احلالية هي مرحلة بناء دميقراطية حقيقية ..وبناء جمهــــــورية جديدة

وأكررها اليوم  -ويجب علينا تكرارها  -ألن هذه الدولة
التي سنقوم ببنائها من خالل هذا الدستور هي دولة الجميع،
كل واحد منا يجد مكانته فيها وتكون دولة الجميع وللجميع،
فالحكم يتغيرّ حسب رغبة الشعب ..وكذلك
ستكون لنا
األمر بالنسبة للسلطة ..ولكن الدولة ال تتغيرّ وال
مناسبات أخرى -
إن شاء الله  -ونحن
تزول ..فلام ننظم أنفسنا ونذهب إىل الشعب،
ذاهبون إلى مرحلة
فالشعب هو الذي سينتخب املسؤولني الذين
مهمة ..ستكون
سيسريون ،من خالل املجالس املنتخبة محليا أو
لنا فيها مساهمة
فعالة حتى
ّ
وطنيا ،هذه الدولة وهذه الدميقراطية أو هذه
نستكمل الدستور
الجمهورية الجديدة..
المقترح من طرف
رئيس الجمهورية
ونذهب للشعب
ليصادق على
هذا الدستورُ ،ث َّم
ستليها قوانين
مهمة
عضوية أخرى
ّ
تُ عنى بالحياة
السياسية :قانون
األحزاب وقانون
االنتخابات..
وبعدهما مباشرة
نجري انتخابات
حتى نستكمل بناء
مؤسساتنا،

لقد سبق يل أن قلت يف مرة من املرات إننا
نعيش واق ًعا "غري معقول" أي باللغة الفرنسية
« »!!L’irrationnelوقلنا بأ ّنه رغم ذلك وجب
معالجة هذا الواقع غري املعقول ،هي مهمة
السيايس ،حتى نصل إىل الطريق الصحيح..

فاملرحلة التي نحن ذاهبون إليها هي املرحلة
التي سنبني فيها دميقراطية حقيقية ،بناء
جمهورية جديدةّ ..
إن بناء الجمهورية الجديدة
التي يُريس معاملها السيد رئيس الجمهورية باتت
ُتقلق أطرافاً خارجية ،مل تهضم بعد املكانة التي
اكتسبتها الجزائر بني الدول بفضل مبادئها واستقاللية قرارها
السيايس ورفضها التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،وأضحت
ُتحسد عليها ،فنحن ال نتدخل يف الشؤون الداخلية ألي كان
وال نقبل باملقابل ألي كان التدخل يف شؤوننا الداخلية؛ هذا
أم ٌر معروف ونناضل من أجله ..صحيح ّ
أن هناك أناس ال
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يعجبهم هذا األمر وهذا املوقف ،ولكن الجزائر عندما تبقى
مرتبطة بتاريخها ونضالها ومبادئها وبقيمها النوفمربية ،ال
خوف عليها وال أحد بإمكانه زعزعتها أو املساس بقرارها
السيايس الس ّيد..
كلنا يتذكر ملا غادرنا الفريق أحمد قايد صالح إىل األبد –
رحمة الله عليه – مبارشة بعد انتخاب رئيس الجمهورية،
حيث كانت وفاته صدمة كبرية بالنسبة إلينا ،ولكن املشهد
الذي شهدناه كلنا يومئ ٍذ – وهناك الكثري من نيس ذلك
املشهد – وا ُملتم ِّثل يف تلك الهبة العظيمة للشعب الجزائري
الذي رافق الفريق أحمد قايد صالح إىل مثواه األخري ،حيث
خرج الشعب الجزائري عن بكرة أبيه ،والتحق املواطنون
بالعاصمة يف الصباح الباكر قادمني إليها من مختلف واليات
الوطن ،ومشوا يف جنازة الفريق يف مشهد جنائزي مهيب..
من جنّد ذاك الشعب؟ من ناداه؟ الشعب وحده من تجنّد
من تلقاء نفسه استجابة لنداء الضمري والوطنية والوفاء
لقادته املخلصني ..ولكننا مل نقم بقراءة لهذه الهبة إىل غاية
يومنا هذا! ولكن يف الخارج قد تكون محل قراءة..

األشخاص الذين يتهكمون ويشككون يف دور الجيش الوطني
الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وأنا دا ًمئا ُأضيف إليها
عبارة "بحق وجدارة" أي سليل جيش التحرير الوطني "بحق
وجدارة" ( ..تصفيق)  ..ألن هذا الجيش عندما نسمع اليوم
– وليس اليوم فقط بل منذ االستقالل  -كمناضلني ومواطنني
ومسؤولني ،كمجاهدين وكأبناء شهداء وكأبناء مجاهدين،
نسمع بأن الجزائر ال متلك رشعية منذ  .1962ما معنى ذلك؟
معناه أن االستعامر لو بقي لكن أحسن ..معناه أن الرشعية

كانت يف وقت االستعامر فقط ..هل هذا معقول؟
هذا ما أسميه بغري املعقول « ،»!!L’irrationnelنعم هذا
هو األمر غري املعقول ،يجب أن ال نبقى صامتني ،يجب علينا
القول لهم إنكم عىل خطأ :من يعطي الرشعية؟ بالطبع
الشعب هو الذي مينح هذه الرشعية ولكن من يحرص عىل
الرشعية وعىل الشعب؟ إ ّنه الجيش الوطني الشعبي؛ ألنه
يوم تكون هذا الجيش يف  1962وأعطيت له تسمية" :جيش
وطني شعبي" أل ّنه مرتبط بالوطن وبالشعب ،وهذه هي
مهمته اليوم وباألمس ومستقبال..
عىل أية حال ،كانت هذه – جـلـسـة املـصادقـة عىل مرشوع
قانون املالية التكمييل لسنة  - 2020مناسبة ذ ّكرنا فيها بهذه
األمور ،حتى نجد الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه
يف املعامالت سواء من الناحية السياسية أم االقتصادية أم
االجتامعية..
حقيقة األمور ليست سهلة إذا مل نتجنّد كلنا ملواجهتها،
فالظرف الذي نعيشه يستوجب تجند الجميع ،وال يرض
إن كانت هناك آراء مختلفة أو متنوعة ..ولكن يجب أن
نفرق بني املصلحة العامة واملصلحة الشخصية ،بني الطموح
الشخيص والطموح الجامعي أو طموح الوطن ،ملا نصل إىل
هذا املستوى الذي نعرف فيه التفريق ج ّيدًا بني هذا وذاك
فحينئ ٍذ سنجد الطريق الصحيح..

ستكون لنا مناسبات أخرى  -إن شاء الله  -ونحن ذاهبون إىل
مرحلة مهمة ..ستكون لنا فيها مساهمة ف ّعالة حتى نستكمل
الدستور املقرتح من طرف رئيس الجمهورية ونذهب

للشعب ليصادق عىل هذا الدستورُ ،ث َّم ستليها قوانني عضوية
أخرى مه ّمة ُتعنى بالحياة السياسية :قانون األحزاب وقانون
االنتخابات ..وبعدهام مبارشة نجري انتخابات حتى نستكمل
بناء مؤسساتنا ،ولكن يف نفس الوقت ال ننىس
األشخاص الذين
العمل اليومي والذي له عالقة باالقتصاد
يتهكمون ويشككون
وبالشؤون االجتامعية وقانون املالية هذا قد
في دور الجيش
الوطني الشعبي
رسم خريطة طريق بالنسبة ملا تبقى من سنة
سليل جيش التحرير
 2020ورسم يف نفس الوقت طريقا للمستقبل
دائما
الوطني وأنا
ً
ُ
أضيف إليها عبارة "بحق
من أجل تفادي التهاون مع هذا الجانب ألن
وجدارة" أي سليل
االنعكاسات االقتصادية واالجتامعية ميكن أن
جيش التحرير الوطني
تنعكس سل ًبا عىل السياسة ..إذن ،يجب علينا
"بحق وجدارة"  ..ألن
هذا الجيش عندما
امليض قد ًما دون أن ننىس هذا الجانب الخاص
نسمع اليوم – وليس
باألمور االقتصادية واالجتامعية ،وسنلتقي -
اليوم فقط بل منذ
االستقالل  -كمناضلين
إن شاء الله  -يف مناسبات أخرى مع مواضيع
ومواطنين ومسؤولين،
أخرى.
كمجاهدين وكأبناء
يستأنف مجلس األمة أشغاله يف جلسة عا ّمة
ُخص ُص
غدًا ،الخميس  4جوان  ،2020وست َّ
الجلسة لطرح عد ٍد من األسئلة الشفوية تقدّم
بها عددٌ من الزمالء ،عىل عد ٍد من أعضاء
الحكومة.
وأخريا تحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري
واملجد والخلود لشهدائنا األبرار والسالم عليكم
ورحمة الله تعاىل وبركاته؛ ُرفعت الجلسة.

شهداء وكأبناء
مجاهدين ،نسمع
بأن الجزائر ال تملك
شرعية منذ  .1962ما
معنى ذلك؟ معناه
أن االستعمار لو بقي
لكن أحسن ..معناه
أن الشرعية كانت في
وقت االستعمار فقط..
هل هذا معقول؟
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القانون المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية ومكافحتهما

�آليات وتدابري  ..للوقاية من جرميتي التمييز وخطاب الكراهية

رد الوزير

بعد االستماع النشغاالت واستفسارات أعضاء
املجلس حول نص القانون  ،قدم وزير العدل
حافظ األختام التوضيحات والشروحات ،
حيث أكد أن اجلزائر اجلديدة قوامها العدل
واإلنصاف  ،وأن الدولة تعمل على القضاء
على كل أشكال التمييز العنصري والتصدي
لها بصرامة وبخاصة وأن الدستور اجلزائري
ينص على مساواة املواطنني أمام القانون،
مشيرا يف ذات السياق أن خطاب الكراهية
دخيل على املجتمع وبخاصة وأنه أصبح يشكل
تهديدا يف ظل انتشاره عبر مواقع التواصل
اإلجتماعي  ،وان محاربته ال متس بحرية
التعبير.

مجلس
أعضاء
صادق
على مشروع
األمة
قانون يتعلق بالوقاية من
التمييز وخطاب الكراهية
ومكافحتهما؛ خالل جلسة
علنية عقدها المجلس
يوم الخميس  23أفريل
 ،2020الجلسة ترأسها
السيد صالح قوجيل ،رئيس
مجلس األمة بالنيابة،
وحضرها السيد بلقاسم
زغماتي ،وزير العدل ،حافظ
األختام ،والسيدة بسمة
عزوار ،وزيرة العالقات مع
البرلمان..

نص القانون
تضمن نص القانون املتعلق بالوقاية من التمييز
وخطاب الكراهية ومكافحتهما على  48مادة ،
وقد نصت املادة  2منه على مفاهيم ملصطلحات
هذا القانون وهي :

عرض الوزير

 ..نحو جترمي جميع أشكال العنصرية
واجلهوية
خالل عرضه ملشروع القانون املتعلق بالوقاية
من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما أمام
أعضاء مجلسة األمة  ،أكد وزير العدل ،حافظ
األختام ،أن اجلمهورية اجلديدة قوامها العدل
واإلنصاف ،وأن الدولة تعمل على القضاء على
كل أشكال التمييز العنصري والتصدي لها
بصرامة ..موضحاً بأن محاربته ال ميكن أن
متس بحرية التعبير املكفولة دستورياً...
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مضيفا أن نص القانون يهدف إلى وضع
منظومة تشريعية لتجرمي جميع أشكال
العنصرية واجلهوية وكذا خطاب الكراهية التي
تعد ظواهر دخيلة على املجتمع اجلزائري وديننا
اإلسالمي ،وأصبحت تشكل تهديدا للمجتمع
وحلمته ،وزاد يف تناميها وانتشارها ذلك التطور
غير املسبوق الذي وصلت إليه وسائل اإلعالم
واالتصال ،منوها يف ذات السياق أن جترمي
التمييز وخطاب الكراهية ال يهدف إلى احلد
من حرية التعبير أوحظرها ،بل يهدف إلى منع
املمارسات من بلوغ حدود خطير تتجسد السيما
يف التحريض على التمييز والعداء والعنف.

«خطاب الكراهية» يعني به :جميع أشكال
التعبير التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمييز
وكذا تلك التي تتضمن أسلوب االزدراء أو
اإلهانة أو العداء أو البغض أو العنف املوجهة
إلى شخص أو مجموعة أشخاص على أساس
اجلنس أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل
القومي أو اآلثني أو اللغة أو االنتماء اجلغرايف
أو اإلعاقة أو احلالة الصحية.

«التمييز»  :كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو
تفضيل يقوم على أساس اجلنس أو العرق
أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اللغة
أو االنتماء اجلغرايف أو اإلعاقة أو احلالة
الصحية ،يستهدف تعطيل أو عرقلة اإلعتراف
بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع
بها أو ممارستها على قدم املساواة يف املجال
السياسي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو
الثقايف أو أي مجال آخر من مجاالت احلياة
العامة.

«أشكال التعبير»  :القول أو الكتابة أو الرسم أو
اإلشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو أي
شكل آخر من أشكال التعبير ،مهما كانت الوسيلة
املستعملة.
«اإلنتماء اجلغرايف»  :االنتماء إلى منطقة أو جهة
محددة من اإلقليم الوطني.

وتضمن القسم الثاني من الفصل الثاني من القانون
آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية إنشاء
املرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب
الكراهية ،حيث سيتولى هذا املرصد رصد
أكل أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية
وحتليلهما وكشف أسبابهما ،وإقتراح التدابير
واإلجراءات الالزمة للوقاية منهما .هدا املرصد
الذي يوضع لدى رئيس اجلمهورية والذي يتمتع
بالشخصية املعنوية واإلستقالل املالي واإلداري،
يتشكل من ستة ( )6أعضاء من بني الكفاءات
الوطنية التي يختارهم رئيس اجلمهورية ،وأربعة
( )4ممثلني للجمعيات الناشطة يف مجال تدخل
الرصد ،وتكون عضويتهم ملدة خمس ( )5سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة.
أما الفصل الثالث منه فتضمن مواد حلماية ضحايا
التمييز وخطاب الكراهية  ،يف حني األحكام
اجلزائية فتطرق لها القانون بالتفصيل يف فصله
اخلامس.

بخصوص سؤال حول أهمية املرصد الوطني
للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يف ظل
وجود املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،أكد
الوزير أنهما يختلفان من حيث املهام  ،فاملجلس
الوطني حلقوق اإلنسان هيئة دستورية مهمتها
املراقبة واإلنذار املبكر والتقييم يف مجال
احترام حقوق اإلنسان ،بينما مهمة املرصد
الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
استشارية  ،فهو يتولى رصد كل أشكال
ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية وحتليلهما

وكشف أسباب وإقتراح التدابير واإلجراءات
الالزمة للوقاية منهما.

وعن إمكانية حتريك الدعوى العمومية من
طرف املرصد الوطني للوقاية من التمييز
وخطاب الكراهية  ،أكد الوزير أن املرصد
الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
ال ميلك حق حتريك الدعوى العمومية  ،وإمنا
له أن يبلغ اجلهات القضائية املختصة عن
األفعال التي تصل إلى علمه والتي يحتمل أنها
تشكل جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف
هذا القانون.

توصيات لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق االنسان
والتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي

ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق االنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي التي يتراسها السيد نورالدين بلطرش  ،يف تقريرها التكميلي الذي
تاله السيد فؤاد سبوتة مقرر اللجنة ،كل أحكام النص املتعلق بالوقاية من التمييز
وخطاب الكراهية ومكافحتهما ،السيما وأنها تهدف بالدرجة األولى إلى أخلقة احلياة
العامة ونشر ثقافة التسامح واحلوار ونبذ العنف بكل أشكاله ،ووضع برامج تعليمية
وتكوينية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان واملساواة ،وهذا من أجل بناء
دولة قوية يسودها العدل واإلنصاف دون تهميش أو إقصاء.
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القانون المتضمن قانون العقوبات

 ..للتكفل بالأ�شكال اجلديدة للإجرام
صادق أعضاء مجلس
على مشروع
األمة
قانون المتضمن قانون
العقوبات ؛ خالل جلسة
علنية عقدها المجلس
يوم الخميس  23أفريل
 ،2020الجلسة ترأسها
السيد صالح قوجيل،
األمة
مجلس
رئيس
بالنيابة ،وحضرها السيد
بلقاسم زغماتي ،وزير
العدل ،حافظ األختام،
والسيدة بسمة عزوار،
مع
العالقات
وزيرة
البرلمان..

نص القانون

يأتي مشروع القانون املتضمن قانون العقوبات
يف إطار بناء جزائر جديدة وأخلقة املجتمع
واإلدارة  ،حيث يرمي إلى تكييف قانون العقوبات
مع التحوالت اجلارية يف بالدنا بهدف التكفل
باألشكال اجلديدة لإلجرام الناجتة عنها ،وسد
الفراغ القانوني املسجل يف املنظومة القانونية
يف مجال تسيير األزمات وجترمي األفعال التي
عرفت انتشارا كبيرا خالل السنوات األخيرة
وصلت إلى درجة تهديد األمن واالستقرار يف
البالد  ،ومن بني هذه األفعال :

عرض الوزير

أوضح وزير العدل ،حافظ األختام ،خالل
عرضه ملشروع القانون املعدل واملتمم لألمر
رقم  156 - 66املؤرخ يف  18صفر عام 1386
املوافق  8يونيو سنة  1966واملتضمن قانون
العقوبات ،بـأن هذه التعديالت والتتميمات
تأتي لسد الثغرات واالختالالت التي شابت
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بعض أحكامه .وإلى سد الفراغ القانوني
املوجود يف املنظومة القانونية يف مجال تسيير
األزمات ،ومنها الظرف االستثنائي الذي تعيشه
بالدنا جراء انتشار وباء كوفيد  ، 19على غرار
كافة دول مما يؤثر سلبا على جناعة التدابير
املتخذة من طرف الدولة يف مجال حماية األمن
والنظام العمومني والصحة العامة.

• املساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية ،
• إهانة اإلمام والتعدي عليه،
• ترويج أنباء كاذبة تهدف إلى املساس بالنظام
واألمن العموميني،
• التزوير للحصول على اإلعانات و املساعدات
العمومية واإلعفاءات اإلجتماعية،
• األفعال املاسة بنزاهة االمتحانات
واملسابقات،
• تعريض حياة الغير أو سالمته اجلسدية
للخطر،
كما يرمي مشروع هذا القانون إلى تشديد
العقوبات على اجلرائم اآلتية:
• هدم أو تدنيس األماكن املعدة للعبادة،
• رفع احلد األدنى واألقصى لعقوبة الغرامة
املتصلة مبخالفة األنظمة الصادرة عن اإلدارة.

انشغاالت واستفسارات أعضاء
المجلس

بعد االستماع النشغاالت واستفسارات أعضاء
املجلس ،أوضح وزير العدل حافظ األختام أن
املادة  144من قانون العقوبات متنح لإلمام كل
احلماية القانونية أثناء ممارسة وظيفته  ،شأنه
شأن جميع املوظفني ،إال أن األحكام التي نص
عليها مشروع هذا القانون فجاءت حلماية األئمة
من اإلعتداءات  ،منوها يف ذات السياق إلى أن
هذه األحكام ال ترمي إلى تفضيل هذه الفئة من
املوظفني أو حمايتها دون غيرها ،وإمنا حفاظا
على املساجد وحمايتها .

توصيات لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق االنسان
والتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي

أما بالنسبة لذهاب اإلعانات واملساعدات
العمومية لغير مستحقيها فأشار الوزير إلى أن
األمر يتعلق بغياب قاعدة معطيات على مستوى
البلديات حتدد مستحقيها.
وعن تفشي ظاهرة حمل األسلحة البيضاء  ،أعلن
الوزير أنه أعطى تعليمات لوكالء اجلمهورية
إلعالم الرأي العام بكل هذه اجلرائم  ،مؤكدا
أن العقاب وحده غير كاف للقضاء على هذه
الظاهرة فاألسرة اجلزائرية يجب أن تقوم
بدورها يف محاربة اإلجرام .مشيرا يف ذات
السياق عن وجود ورشة يف الوقت احلاضر على
مستوى وزارة العدل تعكف على إعادة النظر يف
قانون العقوبات برمته.

ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق االنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي التي يتراسها السيد نورالدين بلطرش  ،يف تقريرها التكميلي الذي تاله
السيد فؤاد سبوتة مقرر اللجنة ،كل أحكام نص هذا القانون الذي يرمي بالدرجة األولى
إلى حماية األمن والنظام العموميني والصحة العمومية ،داعية يف الوقت نفسه إلى التزام
الصرامة يف تطبيقها لوضع حد للممارسات غير القانونية التي عرفتها بالدنا مؤخراً ،وال
سيما أنها أحكام وتدابير ُوضعت ملواجهة كل من تس ّول له نفسه املساس بأمن واستقرار
الوطن واملواطن والعبث بالوحدة الوطنية وتهديدها بأي شكل من األشكال..
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جلسات

جلسات

السيد صالح قوجيل رئيس
مجلس االمة بالنيابة في
كلمته بعد المصادقة على
مشروعي القانونين :

جت�سيد العدالة ..
ركيزة للجمهورية
اجلديدة
يف كلمته اخلتامية بعد املصادقة على مشروعي
القانونني ،أكد السيد صالح قوجيل ،رئيس
مجلس األمة بالنيابة على أهمية القانونني
بالنظر للمسار املتبع منذ انتخاب السيد عبد
املجيد تبون رئيس ًا للجمهورية يف إعادة بناء
الدولة ومتكينها من كل األدوات القانونية التي
ُتضبط عبرها ممارسات املؤسسات واألفراد
يف إطار بعث اجلمهورية اجلديدة ...حيث
أكد السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة أن
العدالة تبقى أهم ركيزة ُتبنى عليها اجلمهورية
اجلديدة املنشودة من أجل ترسيخ دميقراطية
حقيقية ُتفضي رأس ًا للتأسيس لدولة احلق
شدد السيد رئيس مجلس
والقانون ...وقد ّ
األمة بالنيابة أن الدولة عملت وستعمل
من أجل التمكني الفعلي لـ"حرية التعبير
احلقيقية" التي ُتصان فيها كرامة األفراد وهيبة
عبر السيد صالح قوجيل،
املؤسسات ...كما ّ
رئيس مجلس األمة بالنيابة عن اعتزازه
وافتخاره بالهبة التضامنية الواسعة للشعب
اجلزائري يف هذه اجلائحة ...وختم السيد
رئيس املجلس بالتعبير عن إميانه بأن اجلزائر
ستخرج منتصرة  -بإذن اهلل  -من تداعيات هذه
اجلائحة لتدخل مرحلة التأسيس لدميقراطية
حقيقية وعميقة ،الفت ًا االنتباه إلى أن الشعب
اجلزائري سيبقى يقظ ًا كما كان دائم ًا منذ ثورة
نوفمبر املباركة ضد األعداء الذين يحاولون
زعزعة استقرار وأمن البالد ،مؤكد ًا أنهم
سيصطدمون بوعي الشعب اجلزائري األبي...
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أوال

أهنئ السيد وزير العدل ،حافظ األختام عىل هذين
القانونني الهامني ،اللذ ْين صادقنا عليهام ،كام أهنئ
السيدة الوزيرة املكلفة بالعالقات مع الربملان ،وأيضا األخت
واإلخوة أعضاء مكتب مجلس األمة ،وأعضاء لجنة الشؤون
القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم املحيل وتهيئة
اإلقليم والتقسيم اإلقليمي ،الذين بذلوا كل املجهودات هاته
األيام وتجندوا تجنيدا حقيقيا حتى نصل إىل خالصة عملنا ،هم
مشكورون عىل ذلك ،كام أشكر اإلخوة أعضاء مجلس األمة
الحارضين معنا اليوم ،وكذا اإلخوة الذين يتابعون أشغالنا عن
بعد بسبب التدابري االحرتازية وإجراءات الحجر الصحي التي
أقرتها السلطات جراء جائحة كورونا فريوس (كوفيد )19 -؛
ونحن يف اتصال معهم باستمرار خالل هذا الوضع االستثنايئ.
حقيق ًة هذين القانونني هامني ،وصحيح أ ّنه يجب أن تكون عدالتنا
هي املرآة للجزائر يف الداخل ويف الخارج.
يف كل بلد ويف كل سياسة هناك قواعد خاصة بها ،وللمامرسة
الدميقراطية ً
أيضا قواعدها ،وهاته القواعد ُتحدَّد من خالل
القوانني وما يسمى بدولة القانون ،فكل املامرسات سواء السياسية
أو الدميقراطية تكون مرتبطة بالقانون حتى يدرك كل شخص أين
تبدأ مسؤوليته وأين تنتهي ،وملا تحدد املسؤولية هذا يعني ّأن
هناك طرف آخر له املسؤولية فيام بعد ،ألن ليس هناك مسؤولية
مطلقة وهذا يندرج يف إطار الثقافة ،ألن الدميقراطية لها ثقافتها
وللسياسة ثقافتها والدولة كدولة لها ثقافتها.
نحن يف مرحلة – حقيق ًة  -صعبة ،الوضع الذي نعيشه من خالل
هذا الوباء كباقي البلدان لسنا وحدنا ولكن يف نفس الوقت ملا
نقارن أنفسنا مع اآلخرين من خالل اإلعالم ،نحن فخورون..
نحن فخورون أوال وقبل كل يشء بشعبنا ،هذا التضامن وهاته
املساندة يف كل جهات الوطن ،يف قرانا ومدارشنا يف كل امليادين
نرى هذا التضامن للشعب وهذا ما يفرحنا و يعطينا األمل.

ملن نناضل نحن؟ الجواب :لهذا الشعب! فلام نرى ردة فعل
هذا الشعب يف الظرف الذي نعيشه ،ستشجعنا أكرث فأكرث
للمستقبل واملستقبل لن يكون إال زاهرا ألننا أدركنا زمن
وبصفة خاصة بعد االنتخابات األخرية لرئاسة الجمهورية
وتنصيب الرئيس وبرنامجه الذي أعلن عنه أمام الشعب
ووعد به الشعب وإن توقف يف هاته املرحلة ،غري أنه يف بالنا
مبارشة بعد انحصار الوباء ونسرتجع أنفاسنا ،سندخل مبارشة
يف تطبيق ما وعد به رئيس الجمهورية ،ابتداء من الدستور
إىل قانون األحزاب ،قانون االنتخابات ،إىل االنتخابات لتجديد
املؤسسات.
هذا كله سيأيت بعد مرور هاته املرحلة الصعبة التي نعيشها،
ورصيدنا يف الرأسامل البرشي (،)Le capital humain
يعني ثقتنا يف أوالدنا وما دُمنا موجودين اليوم ،يف بداية
بناء الدميقراطية الحقيقية وبناء الدولة ،وكام أكرره دامئا،
الدولة ليست هي الحكم ،الدولة للجميع ،بحيث إن كل
واحد منا يجد مكانا له يف هاته الدولة ،الحكم يتغري حسب
رغبات الشعب من مرحلة إىل مرحلة ،ولكن الدولة تبقى
دامئا صامدة ،وركيزتها هي العدالة للجميع؛ أقول إن الركيزة
الحقيقية للدولة الدميقراطية هي العدالة ،ولهذا فإن هذ ْين
القانونينْ اللذ ْين صادقنا عليهام يف هذا الظرف االستثنايئ الذي
متر به البالد ،كان من الرضوري املصادقة عليهام ،ألننا مع
حرية التعبري ونناضل من أجلها وندعمها ونساعدها؛ لكن ليس
حرية "التهريج" والجزائر مستهدفة مبارشة أو غري مبارشة..
أقولها مرتني! ألن الجزائر ال تتدخل ،أبدا ،يف الشؤون الداخلية
ألي بلد ،وبرهنت من عهد الثورة إىل اليوم وال مرة تدخلنا
يف الشؤون الداخلية لألصدقاء أو األشقاء وال غريهم ..ولكن
ال نقبل ً
أيضا ألح ٍد التدخل يف شؤوننا الداخلية ،بصفة مبارشة
من مواطنني جزائريني أو بصفة غري مبارشة من الخارج.

ونحن نعيش ونسمع ونقرأ ونتابع من خالل الشاشات
والقنوات ،السموم التي يطلقونها عىل الجزائر.
علينا باليقظة ،وقوتنا يف الدميقراطية التي سنبنيها ومناعتنا من
خالل الدولة التي سنقوم ببنائها ،ومناعتنا كذلك يف إخالص
املسؤولني يف أي مستوى كان أقول يف أي مستوى كان.
وبهذا أخوايت ،إخواين ،مرة أخرى كل الشكر ملمثيل
الحكومة ومرافقيهام ،والشكر أيضا ألعضاء مجلس هذين القانونني
األمة وملكتب وأعضاء اللجنة املختصة ،ولرؤساء هامني ..ويجب
املجموعات الربملانية ،وألعضاء املكتب لحضورهم أن تكون
ومساهمتهم املبارشة وإتيانهم بالواجب ،فهذا العمل عدالتنا هي
نعتربه أدا ًء للواجب ،حيث قمنا بواجبنا ووضعنا لبنة املرآة للجزائر
الخاصة بقطاع العدالة يف يف الداخل ويف
يف أساس املنظومة القانونية
ّ
اخلارج.
بالدنا.
وعىل أية حال نتمنى كل النجاح للحكومة يف هاته
املرحلة ،ونحن دورنا يف هذه املرحلة هو دعم ومساندة
الحكومة ،فمثلام وافقنا عىل مخطط عمل الحكومة
من خالل الالئحة التي أصدرها أعضاء مجلس األمة بشأن
املخطط ،نساند الحكومة كذلك اليوم يف هذه املرحلة ،مثلام
نساند أيضا وندعم عمل السيد رئيس الجمهورية ومواقفه
وقراراته والتي ترمي ك ّلها إىل بناء الدميقراطية الحقيقية،
وبناء الجمهورية الجديدة.
وملا كان شهر رمضان عىل األبواب ،نتمنى لشعبنا ولكل
املواطنني ولكم جمي ًعا شهرا كرميا ورمضان مباركا؛ وتحيا
الجزائر واملجد والخلود لشهدائنا األبرار ،والسالم عليكم
ورحمة الله تعاىل وبركاته والجلسة مرفوعة.
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جلسات

عقد مجلس األمة يوم
االثنين  22جوان 2020
جلسة علنية ،برئاسة السيد
صالح قوجيل ،رئيس مجلس
خصصها
األمة بالنيابة،
َّ
للمصادقة على تقرير
يتعلق بإثبات عضوية خمسة
ً
ً
جديدا في
عضوا
عشر ()15
مجلس األمة بعنوان الثلث
الرئاسي ،وكذا المصادقة
على القائمة اإلسمية
لنواب رئيس مجلس األمة
بعنوان سنة  ...2020وذلك
بحضور وزيرة العالقات مع
البرلمان ،السيدة بسمة
عزوار.

�إثبات ع�ضوية خم�سة ع�شر ( )15ع�ضو ًا جديد ًا
بعنوان الثلث الرئا�سي وامل�صادقة على قائمة نواب
رئي�س جمل�س الأمة

يف بداية اجللسة ،وقف احلضور دقيقة صمت
ترحماً على روح شهيد الواجب الوطني ،العريف
زناندة مصطفى ،الذي استشهد يف ميدان الشرف،
يوم السبت  20جوان بعني الدفلى ...وباملناسبة
تق ّدم السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة إلى مؤسسة
اجليش الوطني الشعبي ،قيادة وضباطاً وجنود،
وإلى عائلة الفقيد ،بأح ّر تعازيه ،داعياً العلي القدير
أن يتقبل شهيد اجلزائر يف عداد الصاحلني من
عباده...
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أما فيما يتعلق بإثبات عضوية األعضاء
اجلدد يف مجلس األمة ،أشار السيد رئيس
مجلس األمة بالنيابة ،بأن جلنة الشؤون
القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم
احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي،
باعتبارها اللجنة املختصة ،كانت قد شرعت
يوم اخلميس املاضي  18جوان ،ومباشرة
بعد تلقيها قرار اإلحالة من مكتب املجلس،

املنعقد يوم األربعاء املوافق لـ  17جوان ،وذلك
طبقاً للقوانني املعمول بِها ،شرعت يف دراسة
ملفات إثبات عضوية خمسة عشر ( )15عضوا
جديدا ،عينهم رئيس اجلمهورية ،السيد عبد
احمليد تبون ،بعنوان الثلث الرئاسي.

احال بعدها السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة،
الكلمة إلى مقرر جلنة الشؤون القانونية واإلدارية
وحقوق اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي ،السيد فؤاد سبوتة ،الذي تال
التقرير الذي أعدته اللجنة بهذا اخلصوص ،ومتت
املصادقة عليه باإلجماع من قبل أعضاء مجلس
مت إثبات عضوية األعضاء ا ُ
االمة ،وبذلك ّ
جلدد يف
مجلس األمة ،وعددهم خمسة عشر ( )15عضواً،
ملدة ست ( )6سنوات ،ابتدا ًء من تاريخ تنصيبهم.

كما ّ
متت خالل اجللسة املصادقة على
القائمة اإلسمية ملكتب مجلس األمة (نواب
رئيس مجلس األمة) بعنوان سنة ،2020
املقترحة من قبل املجموعات البرملانية؛
ويف ختام اجللسة ،هنّأ السيد رئيس مجلس
األمة بالنيابة أعضاء مجلس األمة املع ّينني،
كما هنّأ أعضاء املكتب اجلدد ومن خاللهم
مسؤولي أجهزة الهياكل ،حاثاً اجلميع من

أجل مزيد من العمل واملثابرة يف إطار التعاون
والتنسيق والتكامل املؤسساتي مبا يخدم
أهداف املرحلة ويؤسس ملعالم اجلمهورية
اجلديدة التي التزم بها رئيس اجلمهورية،
السيد عبد املجيد تبون...
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تجديد الهياكل

تجديد الهياكل

نواب الرئيس

العيد حاجي

(عن املجموعة البرملانية حلزب جبهة
التحرير الوطني)
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غازي جابري

(عن املجموعة البرملانية حلزب جبهة
التحرير الوطني)

لويزة �شا�شوى
(عن املجموعة البرملانية للثلث
الرئاسي)

حميد بوزكري
(عن املجموعة البرملانية للتج ّمع
الوطني الدميقراطي)

حممد را�شدي ،رئيس جلنة
التربية والتكوين والتعليم العالي
والبحث العلمي والشؤون الدينية
(ع /حزب جبهة التحرير الوطني)

رئيس جلنة التجهيز والتنمية احمللية
(ع /التجمع الوطني الدميقراطي)

رابح بن يوب

عبد املجيد بن قدا�ش

عمر بلحاج

عمار عبد احلميد ماحي باهي

عمر دادي عدون

بلقا�سم عبد العايل

�أحمد بناي

ليلى حمادي ،أرملة عسالوي

نورالدين تاج

حممد �أخاموك

 ،رئيس جلنة الصحة والشؤون
االجتماعية والعمل والتضامن
الوطني (ع /الثلث الرئاسي)

ميلود حنايف

* عني رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون ،السيد محمد حميدو عضو مجلس األمة،
وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بتاريخ  23جوان .2020

حممد قط�شة

 ،رئيس جلنة الثقافة واإلعالم
والشبيبة والسياحة (ع /التجمع
الوطني الدميقراطي)

حممد بوزيان

حممد حميدو *

احلاج نور

بوجمعة زفان

 ،املراقب البرملاني (ع /حزب جبهة
التحرير الوطني)

مو�سى �شر�شايل  ،املدعو مصطفى

حممد بلحاج

القائمة االسمية لألعضاء
اجلدد بعنوان الثلث الرئاسي

رئيس مجلس االمة بالنيابة  :جزيل
الشكر والعرفان العضاء المكتب ورؤساء
اللجان الدائمة المنتهية عهدتهم
 ...وهنيئا العضاء المكتب ومسؤولي
أجهزة الهياكل الجدد

�سليمان زيان ،رئيس جلنة الشؤون
القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان
والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم
اإلقليم (ع/حزب جبهة التحرير الوطني)

حممد الطيب حمارنية

رئيس جلنة الشؤون االقتصادية
واملالية (ع /الثلث الرئاسي)

عبد احلق بن بولعيد

رئيس جلنة الدفاع الوطني (ع/
الثلث الرئاسي)

ر�شيد بو�سحابة

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
والتعاون الدولي واجلالية اجلزائرية
يف اخلارج (ع /الثلث الرئاسي)

م�صطفى جبان

رئيس جلنة الفالحة والتنمية
الريفية (ع /حزب جبهة التحرير
الوطني)

رؤساء اللجان الدائمة

وبعد رفع اجللسة ،اجتمع مكتب املجلس
اجلديد برئاسة السيد صالح قوجيل ،حيث
مت تكليف نواب الرئيس اجلدد ،باإلشراف
على عملية تنصيب مكاتب اللجان الدائمة
للمجلس بعنوان سنة .2020

�ساعد عرو�س
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 8ماي يوما وطنيا للذاكرة

 ..من �أجل �صون ذاكرة الأجيال ال�صاعدة
استهل مجلس األمة أشغال جلسته العلنية المنعقدة يوم اإلثنين 29
جوان  ،2020المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن
وطنيا للذاكرة ،بالوقوف دقيقة صمت وتالوة
يوما
اعتماد تاريخ  08ماي ً
ً
الفاتحة على روح المجاهدين المرحومين بلعيد عبد السالم (رئيس
حكومة سابق) ،وحمود شايد (عضو مجلس األمة األسبق) ،وكذا على
روح شهيدي الواجب الوطني النقيب بن سماعيل فاتح والعريف أول
خالد زكريا اللذان توفيا في كمين إرهابي بوالية المدية   .

صادق أعضاء مجلس األمة
يوم الثالثاء  30جوان
 2020على نص القانون
يتضمن اعتماد  8ماي
يوما وطنيا للذاكرة ،خالل
جلسة عامة ترأسها رئيس
مجلس األمة بالنيابة
السيد صالح قوجيل
وحضرها وزير المجاهدين
وذوي الحقوق السيد
الطيب زيتوني ،ووزيرة
العالقات مع البرلمان
السيدة بسمة عزوار.

مبنح اإلستقالل للجزائر نظير مشاركة أبنائها
االشاوس يف حتقيق النصر على النازية يف
احلرب العاملية الثانية ( ،)1945 - 1939لكن
املستعمر لم يتوان يف مقابلة هذه املسيرات
السلمية يقمع وحشي ودموي خلف عشرات
االالف من الضحايا.
رد الوزير على انشغاالت
واستفسارات أعضاء المجلس

عرض الوزير

خالل عرضه ملشروع القانون املتضمن اعتماد
 8ماي يوما وطنيا للذاكرة خالل جلسة عامة
عقدها املجلس يوم اإلثنني  29جوان ،2020
تطرق وزير املجاهدين وذوي احلقوق إلى أسباب
تقدمي املشروع وأهميته التاريخية يف حفظ ذاكرة
األمة وإيصالها لألجيال القادمة ،والذي يأتي
أيضا جتسيدا لقرار رئيس اجلمهورية ،تخليدا
ألرواح الضحايا األبرياء الذين سقطوا ضحية
البطش الهمجي والقتل واإلبادة التي مارستها
الشرطة وامليليشيات اإلستعمارية واجليش
الفرنسي خالل تلك الفترة ضد املتظاهرين
العزل الذي خرجوا يف مسيرة وطنية عارمة
وسلمية .لتذكير فرنسا بإلتزاماتها ووعودها
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عقب استماعه النشغاالت أعضاء املجلس
خالل جلسة املناقشة ،أوضح وزير املجاهدين
وذوي احلقوق السيد الطيب زيتوني ،خالل رده
ان ملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية هو
قيد الدراسة على مستوى الوزارة ،مشيرا الى
انه لم يفصل فيه مع اجلانب الفرنسي بعد.
وعن احياء أيام وطنية أخرى ،كشف الوزير عن
برنامج من اجل احياء يوم وطني للمظاهرات
التي جرت يف ورقلة ويف غيرها من املدن،
واعتبار مبايعة األمير عبد القادر ،مؤسس
الدولة اجلزائرية يوما للمقاومة ،وترسيم
استشهاد قائد الكشافة اإلسالمية اجلزائرية
محمد بوراس يوما وطنيا وهي كلها أيام
وطنية تندرج يف اطار التحضير ملشروع جترمي
االستعمار الفرنسي يف اجلزائر والذي يعتبر
مطلبا شعبيا.
وبشان القناة التلفزيونية ،أوضح وزير املجاهدين
وذوي احلقوق ،ان رئيس اجلمهورية قد امر
بانشائها يف اجتماع مجلس الوزراء مبناسبة
الذكرى اخلامسة والسبعني ملجازر الثامن ماي،

وأعطى امرا بتسريع انشاءها الهميتها الكبيرة
يف تربية جيل املستقبل ،وسيبت فيها كل ما
يتعلق بالتاريخ اجلزائري وكذا برامج الوزارة
عبر قناة اليوتيوب.

وعن األرشيف الوطني املوجود يف فرنسا،
اكد الوزير ان هذا األرشيف هام ومتنوع وال
يقتصر على تاريخ الثورة التحريرية فقط ،بل
الى ميادين أخرى كثيرة ،مضيفا ان مطلب
استرجاع األرشيف هو مطلب شعبي ثابت ال
رجعة فيه.
وحول الوسائل التي ستستعمل اليصال الرسالة
لالجيال الصاعدة ،فذكر الوزير ردا عن السؤال
بوجود  43متحفا موزعا على  43والية جزائرية

مجهزا بكل الوسائل الالزمة ،وانها تختلف عن
املتاحف الكالسيكية األخرى ،ووجود  5مشاريع
الجناز متاحف أخرى مت حتديد مواقعها ،اال
ان الوضعية املالية احلالية للبالد حالت دون
انطالق اشغالها .منوها يف ذات السياق ان
متحف املجاهد يستقبل اكثر من 600000
زائرا سنويا رغم ان الدخول اليه ليس مجانا
وهو دليل على تعطش واهتمام املواطنني
والشباب بتاريخهم وثورتهم.
مؤكدا يف األخير ان مشروع قانون جترمي
االستعمار ،سيكون يف مصاف الدستور ،ويف
مستوى تضحيات الشهداء االبرار ونضال
املجاهدين.

توصيات لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق واالنسان والتنظيم
المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي

ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق واالنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي والتي يتراسها السيد سليمان زيان يف تقريرها التكميلي الذي تاله السيد
فؤاد سبوتة مقرر اللجنة ،احكام هذا املشروع الذي يعد التفاتة هامة جتاه محطة من بني
اهم احملطات التاريخية يف بالدنا ،كما اللجنة نوهت باملجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة
املجاهدين وذوي احلقوق يف مجال كتابة التاريخ واحياء بطوالت املجاهدين وتخليد ذكرى
الشهداء االبرار الذين ضحوا بارواحهم يف سبيل حترير هذا الوطن الغالي من براثن االحتالل
الفرنسي ،وقد اوصت يف ختام دراستها مبا يلي:
• ضرورة اإلسراع يف إطالق القناة التلفزيونية اخلاصة بالتاريخ التي أمر بها السيد رئيس
اجلمهورية
• ضرورة العمل على إجناز املزيد من األفالم التاريخية التي متجد وتخلد ثورة التحرير املباركة.
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القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017

 ..ل�ضمان ال�شفافية والنجاعة يف ت�سيري املالية العامة

توصيات لجنة الشؤون اإلقتصادية والمالية
اعتبرت جلنة الشؤون اإلقتصادية واملالية
للمجلس والتي يتراسها السيد محمد الطيب
حمارنية يف تقريرها الذي أعدته خالل
دراستها ملشروع قانون تسوية ميزانية لسنة
، 2017والذي تاله مقرر اللجنة السيد عبد
احلق قازي تاني ،ان دراسة ومناقشة هذا
القانون هي فرصة سانحة العضاء البرملان
ملمارسة احدى اهم اليات الرقابة التي
مينحها إياهم الدستور  ،وان دراسته تاتي يف
ظرف صعب متيز بانخفاض الكبير ملستويات
احملروقات يف األسواق العاملية ،حيث شكلت
فرصة العضاء املجلس وللجنته املكلفة

صادق أعضاء مجلس االمة
يوم الثالثاء  30جوان
 ،2020على مشروع
المتضمن
القانون
تسوية الميزانية لسنة
 ،2017خالل جلسة عامة
عقدها المجلس ،والتي
تراسها السيد صالح
قوجيل ،رئيس مجلس
االمة بالنيابة  ،بحضور
وزير المالية السيد أيمن
بن عبد الرحمن ووزيرة
العالقات مع البرلمان
السيدة بسمة عزوار.

بالشؤون االقتصادية واملالية للوقوف على
ظروف تنفيذ قانون املالية لسنة  2017من
جهة ،وهي فرصة للوقوف على تقييم مجلس
احملاسبة والتوصيات املقدمة من قبله من
جهة أخرى .كما ثمنت اللجنة اجلهود التي
تبذلها القطاعات الوزارية من اجل التكفل
بالنقائص التي تتم معاينتها حتى ال تتكرر
مستقبال ،وكذا التقيد الصارم باالحكام
التشريعية والتنظيمية التي حتكم منظومتنا
املالية العمومية  ،وتدعوها لبذل مزيد من
اجلهد يف هذا املضمار.

وفي ختام دراستها للمشروع قدمت اللجنة جملة من التوصيات وهي :

وقد استهلت اجللسة العلنية التي خصصت
لتقدمي ومناقشة مشروع القانون املتضمن
تسوية امليزانية لسنة  ،2017باالستماع لعرض
قدمه السيد أمين بن عبد الرحمن ،وزير املالية،
ممثال للحكومة ،والذي تطرق فيه لالطار
االقتصادي الكلي املعتمد يف اعداد قانون املالية
لسنة  2017ونتائج تنفيذه .
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حيث أوضح الوزير ،ان قانون املالية لسنة
 2017مت حتضيره ضمن سياق خاص متيز
بتقليص االيرادات املالية اثر التراجع احملسوس
السعار املواد الطاقوية على املستوى الدولي
منذ شهر جوان  2014والتي كان لها وقعا
سلبيا على توازناتها االقتصادية واملالية الكلية
الداخلية واخلارجية .لذلك اتخذت الدولة
جملة من التدابير اجلبائية وامليزانياتية بهدف
حتسني اإليرادات وترشيد النفقات من اجل
احلفاظ على التوازانات االقتصادية وحتسني
النمو ،ومن جانب اخر ذكر الوزير ان قانون
املالية لسنة  2017تضمن حزمة من التدابير
التشريعية والتي ترمي أساس الى حتسني
مستوى اإليرادات اجلبائية وترشيد النفقات
امليزانياتية  ،وتسجيل اإلجراءات اجلبائية وكذا
تشجيع االستثمار.

عقب عرض الوزير استمع أعضاء مجلس االمة
للتقرير الذي أعدته جلنة الشؤون االقتصادية
واملالية يف املوضوع  ،والذي تاله السيد عبد احلق
قازي تاني ،مقرر جلنة الشؤون االقتصادية واملالية،
وفقا للمادة  80و  81من النظام الداخلي للمجلس.
املادة  :80تدرس اللجنة املختصة النص
املتضمن تسوية امليزانية للسنة املعنية،
باإلستماع إلى ممثل احلكومة  ،وكل من
تدعوه اللجنة من اخلبراء واملختصني،
وتعد تقريرا يف املوضوع  ،تُضمنه
إستنتاجاتها وتوصياتها.
ويعرض النص املتضمن تسوية
امليزانية للمناقشة واملصادقة عليه
بكامله يف اجللسة العامة .

بعدهاُ ،فتح املجال للنقاش العام حيث ع ّبر
أعضاء املجلس عن انشغاالتهم حول ما ورد
يف مشروع القانون ،تناولها ممثل احلكومة
بالشرح والتوضيح.
املادة  :81طبقا ألحكام املادة ( 142الفقرة )2من
الدستور ،وأحكام املادة  37من القانون العضوي
رقم  ،12-16تدرس اللجنة املختصة النص
املتضمن املوافقة على األمر  ،وتسمتع إلى ممثل
احلكومة ،وتعد تقريرا يف املوضوع.

يُعرض النص املتضمن املوافقة على األمر يف
جلسة عامة للمصادقة عليه بكامله  ،بعد اإلستماع
إلى عرض ممثل احلكومة وتقرير اللجنة املختصة
دون مناقشة يف املوضوع يف أول دورة برملانية.

• تعزيز عملية اعداد امليزانية بادماج النفقات
(احلالية) وتلك التي لم يتم تسجيلها يف
امليزانية العادية للدولة ،بسبب عدم النص
عليها يف قانون املالية ،ووضع ميزانية تتسم
بالعقالنية بناء على توقعات واقعية للنفقات.
• االحترام الصارم للمبادئ امليزانية
واحملاسبية ،والتي شرعت لضمان الشفافية
والنجاعة يف تسيير املالية العامة.
• تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية يف تسيير
االعتمادات املوجهة مليزانية التسيير
• االحترام الدقيق لقواعد سير احلسابات
اخلاصة للخزينة ومواصلة تطهيرها
• مواصلة اجلهود املبذولة يف مجال التحصيل
اجلبائي وتعبئة املوارد اجلبائية.
• توفير كل الظروف املناسبة من اجل تطبيق
احكام القانون العضوي رقم  15-18املؤرخ يف
 2سبتمبر  ،2018واملتعلق بقوانني املالية يف
اجاله والذي اتى مبقاربة جديدة لتسيير املالية
العامة تنطوي على فكرة البحث على النتائج
والنجاعة ،انطالقا من اهداف محددة عوض
مقاربة الوسائل املعمول بها حاليا.
• الشروع يف وضع تصور من اجل اصالح
املنظومة اجلبائية.

• القيام بتقييم شامل للنفقات اجلبائية وضمان
جناعتها مستقبال مبنحها للقطاعات التي تدر
قيمة مضافة حقيقية لالقتصاد الوطني.
• مواصلة حتديث مختلف مصالح قطاع املالية
وإدخال الرقمنة على سيرها.
• ضمان التطبيق الصارم والدقيق لالحكام
التشريعية والتنظيمية التي حتكم ميزانية
التجهيز ،لتفادي تكاليف اعادة التقييم والتي
باتت تشكل عبئا على اخلزينة العمومية من
سنة مالية إلى أخرى.
• التحكم يف التقديرات املالية لضمان مقروئية
افضل للتسيير متوسط املدى الذي مت اعتماده
مؤخرا.
• اجراء تقييم دقيق وشامل للسياسات
العمومية ،قبل رصد املوارد العمومية ،وهذا
لضمان الفاعلية والنجاعة يف التسيير.
• تدارك النقائص التي عاينها مجلس احملاسبة،
مبناسبة التقارير التي يعدها حول تسيير
ميزانية الدولة ،ومتابعتها بصفة مستمرة على
مستوى اإلدارات العمومية ،الن تكرار هاته
النقائص توحي انها لم حتظ باهتمام اجلهات
املعنية.
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جلسات

جلسات

رئيس مجلس األمة بالنيابة بعد
المصادقة على مشروعي القانونين:

 8 ..ماي 45

هو بـــــــــــــاب
أول نوفمبر 1954

"اآلن وقد وصلنا إىل ختام أشغال جلساتنا التي عقدناها خالل هذين
اليومني ،بودي أن أشكر اإلخوة أعضاء لجنة الشؤون القانونية واإلدارية
وحقوق اإلنسان والتنظيم املحيل وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي ،وكذا
اإلخوة أعضاء لجنة الشؤون االقتصادية واملالية عىل العمل الذي قاموا به
يف وقت وجيز ،بإعداد التقارير حول مرشوعي القانونني ،وهي التقارير
التي م ّكنتنا من مناقشة وتحديد املوقف منهام.
فيام يخص املالحظات والتوصيات التي جاءت بها اللجنة القانونية ،سواء
يف تقريرها التمهيدي أم التكمييل ،وكذا تلك التي جاءت يف مداخالت
أعضاء مجلس األمة ،خالل مناقشة مرشوع القانون املتضمن اعتامد  8ماي
يو ًما وطن ًيا للذاكرة ،سوف نحفظها ونسلمها إىل السيد الوزير املعني ،الذي
سيأخذها بعني االعتبار مستقبال.
نحن دامئا  -يف مجلس األمة  -ن ّذكر أنه خالل عملية املصادقة عىل أي
يتم
مرشوع قانون نقدم اقرتاحات ومالحظات وتوصيات بشأنه ،وعادة ما ُّ
ادراجها يف التقارير التكميلية ،ونطلب عندئذ من القطاع الوزاري املعني
أن يأخذها بعني االعتبار ،السيام عند وضع النصوص التطبيقية ملرشوع
ذلك القانون الذي صادقنا عليه ،ونحرص عىل أن ال تبقى مشاريع القوانني
مجرد كالم فقط ،ألن كل قانون له نصوصه التطبيقية ،ودامئا ما كنت
أوجه هذه املالحظات؛ والحمد لله ،أن هذا االقرتاح منوه به اليوم يف
مسودة املرشوع التمهيدي لتعديل ومراجعة الدستور الحايل ،والكثري مل
يلحظ ذلك بالرغم من أهميته ،فعندما يقدم مرشوع قانون إىل املجلس
الشعبي الوطني أو مجلس األمة ،يجب أن تقدم معه نصوصه التطبيقية،
فعند مناقشة املرشوع تناقش معه أيضا نصوصه التطبيقية ،وهذه النقطة
لها معنى كبري من الناحية السياسية والدميقراطية ،وبصفة خاصة هي ذات
عالقة بدور الربملان يف املستقبل؛ هذه جملة من املالحظات التي أردت أن
أقدمها قبل أن نتكلم عن موضوع الذاكرة.
حقيقة ،هذا املرشوع الذي بادر به رئيس الجمهورية ،السيد عبد املجيد
تبون ،بتكريس  8ماي من ّ
كل سنة يوما وطنيا للذاكرة ،فهذه مبادرة
للتاريخ وللذاكرة وتحمل كثريا من املعاين ،هي ليس فقط يوما لتخليد
خاصة ألخذ العربة منها؛ فمن ناحيتي الذاكرة
الذكرى ،ولكن بصفة ّ
والتاريخ لها معناها الكامل ،ونحن يف املراحل والسنوات القادمة  -إن شاء
ثم ّ
إن هذا التاريخ وهذه الذاكرة
الله  -سنعطي أهمية كبرية للذاكرة؛ ّ
فيهام محطات ،ألن ثورتنا كلها محطات ها ّمة.

بعد املصادقة على مشروعي القانونني،
القانون املتضمن اعتماد  8ماي يوما وطنيا
للذاكرة والقانون املتضمن تسوية امليزانية
لسنة  ،2017القى رئيس مجلس األمة
بالنيابة كلمة باملناسبة هذا نصها :
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أوال ،ملا نتكلم عن نوفمرب ،نقول إن الوقت قد حان لقراءة محتوى بيان
أول نوفمرب وتفسريه ،ولحد اآلن ،من الناحية التاريخية أو من ناحية كتابة
التاريخ ،عندما نتكلم عن بيان أول نوفمرب ،يُقال" :أول نوفمرب"" ،ترصيح
أول نوفمرب" وغريهام من املسميات ،لكننا مل نتعمق يف محتوى "بيان أول
نوفمرب" ،واليوم حان الوقت وبحضور السيد وزير املجاهدين بأن تجرى
دراسة و ُتع َّمق حوله وعىل كل الجمل والعبارات الواردة فيهّ ،
ألن ثورة
أ ّول نوفمرب مل يكن لها زعيم فقامت دون زعامة ،ونحن نرفض الزعامة،
والزعامة تم تعويضها بالعمل الجامعي؛ كام أن الفاتح من نوفمرب مل يقم
تحت شعار حزب ،مثلام هو يف ثورات أخرى :ثورة الفيتنام هي ثورة

عظيمة وقامت باسم الحزب الشيوعي الفيتنامي ،لكن
أحببت أن أذكركم بهذا ،ألنه خالل الفرتة األخرية برز
ثورتنا مل تقم باسم حزب ،ومل تكن لنا زعامة.
كالم كثري حول تفسري "بيان أول نوفمرب" ،وعليه حان
الوقت لنفرس ونتع ّمق يف هذا البيان كام جاء يف أفكار
فقد كان شعار "بيان أول نوفمرب" هو( :من الشعب
الذين حرروه وصاغوه؛ وهنا تكمن "عبقرية" هؤالء
وإىل الشعب) ،ومنذ أول نوفمرب وإىل غاية اليوم مازال
اإلخوة الستة ،فعندما تقرأ "بيان أ ّول نوفمرب" تقول
هذا الشعار قا ًمئا ،وسيبقى قا ًمئا يف املستقبل ،وهذا هو
إن كتبة هذا البيان علامء وذوي مستوى تعليمي عالٍ ،
رس أول نوفمرب ،واملطلوب اليوم هو كام قلت إجراء
ولكن أفضلهم حائز عىل شهادة االبتدائية !! لكنهم كانوا
دراسة معمقة ملحتوى ومضمون "بيان أ ّول نوفمرب"
متشبعني بأدبيات وثقافة الحركة الوطنية ،ألنهم تربوا
وتفسري الجمل والعبارات الواردة فيه ،إ ّنه نداء للشعب
وتك ّونوا يف أحضان هذه الحركة.
الجزائري ،لكل الشعب الجزائري كأفراد وليس كأحزاب،
ّ
لاللتحاق بالثورة ،وفيه الربنامج العميل الذي تقوم به
أردت أن أذكر بهذا الجانب الذي له أهمية كبرية ،ذلك
الثورة ،لكن فيه جانب آخر خاص باملفاوضات ،وألننا قمنا
ألنه عندما نتكلم عن  8ماي  ،1945فهو يُعترب مقدمة
بثورة ضد املستعمر فبالتأكيد أ ّنه سيأيت يوم نتفاوض فيه
أل ّول نوفمرب ،فالثامن ماي فتح الباب حتى وصلنا إىل
مع هذا العدو ،وعند حلول وقت التفاوض مع العدو،
أول نوفمرب ،حيث مل يبق األمل يف العمل السيايس ،ومثة
يجب أن تكون لدينا دعائم الدولة الدميقراطية ،وقد
هناك قناعة أنه ليس بالعمل السيايس نخرج االستعامر،
نص عليها "بيان أ ّول نوفمرب" :دولة شعبية واجتامعية،
والدليل عىل ذلك ما حدث يف  8ماي  ،1945حيث كان
َّ
دولة دميقراطية مببادئ اجتامعية وشعبية وإسالمية.
العامل كله يحتفل باالنتصار ،وأبناؤنا املجندين يف الصفوف
األمامية للجيش الفرنيس يف جبهات القتال ،الذين شاركوا
فهذه قضايا تحتاج ك ُّلها اليوم إىل تحليل وتفسري،
يف تحرير فرنسا من النازية ،كانوا ال يزالون يف فرنسا ،مل
فاالستعامر ملا استعمر العباد والبالد،
يعودوا بعد إىل الجزائر ،ويف هذا الوقت
استعمر أيضا الدين يف الجزائر ،نعم ديننا
كانت فرنسا االستعامرية تقتل أبناء شعبنا
حان الوقت لنف�سر
كان مستعمرا ،فعندما حررنا البالد والعباد،
هنا يف الجزائر !!
ونتعمق يف بيان �أول
حررنا الدين أيضا يف الجزائر من قبضة
يف
جاء
كما
نوفمرب
االستعامر؛ إذا كنتم تتذكرون جيدًا التاريخ،
إذن ،مل يبق أمل يف السياسة للحصول عىل
حرروه
الذين
أفكار
�
إبن باديس رحمه الله مباذا كان يطالب
االستقالل؛ وعليه تأكدنا أن االستعامر كام
و�صاغوه
زمن االستعامر؟ كان يطالب بفصل الدين
دخل بالسالح يجب أن يخرج بالسالح،
عن الحكومة ،ألن ديننا كان مستعمرا،
هذه هي إرادة أول نوفمرب ،وهذه هي
فخطبة الجمعة التي كانت ُتلقى يف املساجد الرسمية،
إرادة املناضلني الذين فجروا الثورة.
كانت تأيت مكتوب ًة و ُمع ّد ًة من طرف املحافظ أو نائبه
هذه األشياء عندما نتكلم عنها وندقق فيها ،مع الخرباء
أو الحاكم ،وكان اإلمام مجرد موظف يقرأ الخطبة التي
واملؤرخني ،وكل كلمة نعطيها مكانها الذي تستح ُّقه،
ُتكتب له !!
فإننا نضمن مستقبال ألبنائنا ولألجيال الالحقة قراءة
لقد كان ديننا مستعمرا ،وعىل هذا األساس ُذكرت عبارة
املعنى الحقيقي والتاريخ الحقيقي لهذه الثورة ،وأنا
"مبادئ إسالمية" يف "بيان أول نوفمرب"؛ هذا هو معناها،
أردت أن أذ ّكر بهذا ،مبا أن املجال اليوم مفتوح للحديث
تم ذلك عىل أساس
عن الذاكرة وكتابة التاريخ الحقيقي ،فالسيد رئيس
وبالتايل خالل املفاوضات مع العدو ّ
بناء دولة دميقراطية شعبية اجتامعية مببادئ إسالمية،
الجمهورية يرجع يف كل خطاباته إىل "بيان أ ّول نوفمرب"
وهو املعنى ا ُملخالف إلقامة دولة الئكية ،ألننا رفضنا
ألن مرجعيتنا الوطنية هي أول نوفمرب ،وأنا أردت -
ُ
الدولة الالئكية ،ألن االستعامر عندما كان يتفاوض معنا،
بهذه املناسبة  -أن أذ ّكر بهذا الجانب بصفتي مجاهدًا
كان يقول إن هناك مليون رعية فرنسية أو أوروبية،
أ ّو ًال ُث َّم كمسؤول عن هذا املجلس املوقر.
أو مسيحيني أو يهودا ،ويجب أخذ هؤالء الناس الذين
سيعيشون معكم بعني االعتبار !! ألن يف فكرهم أن هذا
تحيا الجزائر ،املجد والخلود لشهدائنا األبرار ،وعيدكم
املليون سوف يبقى يف الجزائر ،لكن "بيان أول نوفمرب"
مبارك مبناسبة إطاللة ذكرى  5جويلية املزدوجة :عيدي
قد أغلق هذا الباب ،حتى ال تكون هناك دولة الئكية،
االستقالل والشباب ،والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل
وهذا هو التفسري الحقيقي لعبارة مبادئ اسالمية يف
وبركاته؛ والجلسة مرفوعة".
"بيان أول نوفمرب".

نحن دائما  -في مجلس
نذكر أنه خالل
األمة ّ -
عملية المصادقة على
أي مشروع قانون نقدم
اقتراحات ومالحظات
وتوصيات بشأنه ،وعادة
يتم ادراجها في
ما ُّ
التقارير التكميلية،
ونطلب عندئذ من
القطاع الوزاري المعني
أن يأخذها بعين االعتبار،
السيما عند وضع
النصوص التطبيقية
لمشروع ذلك القانون
الذي صادقنا عليه،
ونحرص على أن ال
تبقى مشاريع القوانين
مجرد كالم فقط ،ألن
كل قانون له نصوصه
التطبيقية ،ودائما
ما كنت أوجه هذه
المالحظات؛ والحمد لله،
أن هذا االقتراح منوه
به اليوم في مسودة
المشروع التمهيدي
لتعديل ومراجعة
الدستور الحالي ،والكثير
لم يلحظ ذلك بالرغم
من أهميته ،فعندما
يقدم مشروع قانون
إلى المجلس الشعبي
الوطني أو مجلس
األمة ،يجب أن تقدم
معه نصوصه التطبيقية،
فعند مناقشة المشروع
تناقش معه أيضا نصوصه
التطبيقية ،وهذه النقطة
لها معنى كبير من الناحية
السياسية والديمقراطية،
وبصفة خاصة هي ذات
عالقة بدور البرلمان في
المستقبل...
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األس ـ ـ ـ ـ ــئلة
الشفوية

�أع�ضاء جمل�س الأمة يطرحون
�سبعة ع�شر (� )17س�ؤاال �شفويا
على �أع�ضاء يف احلكومة

عقد مجلس األمة جلسة علنّ ية يوم
الخميس  4جوان  ،2020برئاسة
السيد محمد بوبطيمة ،نائب رئيس
مجلس األمةُ ،خصصت لطرح تسعة
( )9أسئلة شفوية على أعضاء في
الحكومة تخص قطاعات :الطاقة،
التضامن الوطني ،الفالحة ،السكن
والعمران واألشغال العمومية،
وذلك بحضور وزراء القطاعات
المعنية إلى جانب السيدة بسمة
عزوار ،وزيرة العالقات مع البرلمان.
ص46 :
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عقد مجلس األمة جلسة
علنّ ية يوم الخميس  18جوان
 ،2020برئاسة السيد مليك
خذيري ،نائب رئيس مجلس
األمةُ ،خصصت لطرح ثمانية
( )8أسئلة شفوية على أعضاء
في الحكومة تخص قطاعات:
الداخلية ،الموارد المائية،
الصحة ،والعالقات مع البرلمان
وذلك بحضور وزراء القطاعات
المعنية.

ص:52 :
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دعم الالمركزية االدارية ..وم�سابقة ثانية لـ 249من�صب بالأغواط
أشاد وزير الطاقة ،السيد
محمد عرقاب ،بالدور
الذي يقوم به قطاع
الطاقة يف استحداث
مناصب شغل وذلك
يف مستهل إجابته على
السؤال الشفهي الذي
طرحه عضو مجلس
األمة عن حزب جبهة
التحرير الوطني ،السيد
محمود قيساري ،حول
امكانية حتويل مديرية
إنتاج مجمع سوناطراك
من اجلزائر إلى مدينة
ورقلة لقرب حاسي مسعود منها ،ومدى امكانية
حتويل مديرية النقل لذات املؤسسة إلى والية
األغواط لقرب حاسي رمل منها ،مع ابقاء
املديرية العامة ومديرية التسويق يف العاصمة.
وما مدى إمكانية استحداث مديريات جهوية
بكل من ادرار وعني صالح مع إعطائها صالحية
توظيف أبناء املنطقة ارساءا لألمن واالستقرار
املستدام املبني على الثقة املطلقة.،
وذكر وزير الطاقة ،يف سياق متصل ،بالعدد
االجمالي لليد العاملة على مستوى مجمع
سونطراك الذي بلغ حاليا  154ألف عامل
منها أكثر من  123ألف عامل يعملون باجلنوب.
وميتلك مجمع سوناطراك  32شركة فرعية

و 19مساهمة يف شركات متواجدة يف املناطق
اجلنوبية من البالد .كما تعد شركة سوناطراك
عشر مديريات جهوية لالنتاج وأربع مديريات
جهوية للنقل باألنابيب متوزعة على مستوى
مواقع الصناعة النفطية والغازية ،وتتمتع هذه
املديريات بدرجة عالية من االستقاللية.
وأضاف السيد عرقاب يف عرضه أن العديد
من مديريات سوناطراك حولت منذ مدة إلى
املناطق اجلنوبية كقسم االنتاج االقليمي بحاسي
مسعود ،ومديرية النقل االقليمي يف حوض
احلمراء وقسم االنتاج االقليمي حلاسي رمل يف
والية األغواط ،وقسم الصيانة اإلقليمي للنقل

يف والية األغواط ،مصفاة أدرار ،ومصفاة أدرار،
ومصفاة حاسي رمل ،ومصفاة حاسي مسعود،
ومراكز جتميع الغاز الطبيعي يف عني صالح،
وعني آمناس وحاسي الطويل واملرق وغيرها من
الوحدات.

كما ذكر الوزير بوحدات معاجلة الغاز الطبيعي
يف حاسي مسعود ،ومراكز التكوين املتخصصة
يف الصناعة البترولية ،باالضافة إلى بعض
األنشطة املرتبطة باخلدمات االجتماعية التي
توظف عدد ال بأس به من العمال.
ويف ختام إجابته ،أوضح السيد محمد عرقاب
أن شركة سونطراك وفروعها لديها مخطط

االنطالقة الفعلية مل�صفاة تيارت �ستكون يف 2022
أكد وزير الطاقة السيد
محمد عرقاب أن مصفاة
تيارت سيتم إنشائها
وستنطلق األشغال الفعلية
لها سنة  2020وذلك ردا
على االستفسار الذي
قدمه عضو مجلس األمة
عن الثلث الرئاسي،
السيد أحمد بوزيان حول مصير مصفاة تيارت
التي تتربع على  500هكتار من مجموع 1470
هكتار املخصصة للمشروع برمته والتي انطلقت
أشغالها بتاريخ  17نوفمبر  2014حيث متت تهيئة
األرضية بنسبة كلية ما جعل ساكنة والية تيارت
وما جاورها يتنفسون الصعداء لفتح املشروع
آفاق كبيرة للتشغيل فمن شأنه أن يوفر 15000
منصب شغل مباشر و 1000منصب شغل غير
مباشر ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن
هذا املشروع سيوفر للدولة مواد بترولية مكررة
تغنيها عن االستيراد ،ورغم ذلك فقد مت تأجيل
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توظيف سنوي والذي ينفذ مع احترام القوانني
السارية املفعول باملشاركة الوطيدة مع الوكالة
الوطنية للتشغيل والتي تأخذ بعني االعتبار
املساواة وتضمن الكفاءات املطلوبة لتحقيق
املردودية املستهدفة.
ليعود وزير الطاقة ،وردا على التعقيب األول،
لعضو مجلس األمة ،السيد محمود قيساري
حول قضية التوظيف التي أجريت مؤخرا
بوالية األغواط ،والتي أسفرت عن جناح 249
شاب من بني  450منصب معروض ،ما تسبب
يف احتجاجات سجن على اثرها مجموعة من
شباب املنطقة لكسرهم قوانني احلجر ،وعد
وزير الطاقة بإجراء مسابقة ثانية باتفاق مع
والي الوالية الذي سيشرف شخصيا عليها مع
مديري سونطراك اجلهويني ،وستجرى بكل
شفافية حتصيال لكفاءات املنطقة.

أما عن التعقيب الثاني اخلاص بإنشاء شركة
سونطراك ملشفى بغرداية يف حني تبقى منطقة
بالل ببلدية حاسي الرمل بأمس احلاجة إلى
العون يف املجال الصحي خاصة حاجتها ملصلحة
احلروق لعجز املنطقة يف املجال واالضطرار
للتنقل إلى اجلزائر العاصمة ،وعد وزير
الطاقة أن يجعله ضمن مخططات سونطراك
املستقبلية خاصة وأن عمالها بحاجة لهذا النوع
من املصلحة.

للتكرير يف الفترة القصيرة لكميات اضافية من
النفط اخلام للحفاظ على عائدات التصدير
والتخفيف من عجز ميزانية املدفوعات.

املشروع إلى غاية .2022

ويف ذات السياق ،ذكر وزير الطاقة أن االستهالك
الوطني من الوقود والبنزين الديازال ارتفع
بشكل ملحوظ يف السنوات األخيرة فقد قفز
االستهالك الداخلي من  5.6مليون طن عام
 2000إلى  14.4مليون طن يف  ،2019يف حني،
بلغت القدرات احلالية للتكرير يعد االنتهاء
من برنامج إعادة تأهيل املصايف الثالث أرزيو
وسكيكدة واجلزائر العاصمة بنحو  30مليون
طن وذلك بزيادة طاقة  3.7مليون طن مما
ساعد بإنتاج  14مليون طن من الوقود ما يكفي
تغطية الطلب نسبيا على البنزين وحوالي 84
باملائة من الطلب على الديازال.
ولتلبية طلب السوق على املدى القريب ،أوضح
الوزير ،أن سونطراك أدرجت يف برامجها
تطوير بناء وحدة تكسير الفيول إلنتاج الديازال
والبنزين على مستوى مصفاة سكيكدة .ويعمل
فوج من اخلبراء على مستوى الوزارة من أجل

جمموعة من االقرتاحات حلل مع�ضلة عمال ال�شبكة االجتماعية

دراسة خصائص الوقود لغرض رفع قدرات انتاج
املصايف احلالية من هذه املنتجات دون اللجوء

وأكد وزير الطاقة ،يف سياق متصل ،أن
قطاعه برمج إنشاء أربع مصايف إضافية
بقدرة خمس ماليني طن لكل منها يف حاسي
مسعود وتيارات وبسكرة ،حيث مت االنتهاء
من الدراسات التقنية والهندسية وتهيئة
األرض املخصصة لهذه املصايف اجلديدة يف
نهاية  2017وسوف يتم إجناز هذه املصايف
يف إطار عمل احلكومة للفترة  2021إلى
 2024من أجل تأمني االمدادات الوطنية
على املدى املتوسط والبعيد وكذا رفع قدرات
البالد يف النشاطات التحويلية من أجل خلق
القيمة املضافة ومناصب شغل والقضاء على
االستيراد.

توجه عضو مجلس
األمة عن حزب جبهة
التحرير الوطني ،السيد
بن زعيم عبد الوهاب،
بسؤال وزيرة التضامن
السيدة كوثر كريكو حول
استراتيجية وزارتها حلل
قضية عمال الشبكة
االجتماعية الذين ظلوا
لسنوات عديدة يتقاضون
أجرا ال يتعدى اخلمس
آالف دينار ،ما اعتبره
عضو مجلس األمة إهانة
صريحة لدراستهم وللعمل
واملجهود الذي يبذلونه،
مطالب الوزيرة باملناسبة
بضرورة إدماجهم يف مناصبهم وتثبيتهم فيها
بأجر ال يقل عن احلد األدنى املعمول به ضمانا
حلقوقهم االجتماعية كجزائريني يقدمون
خدمات للوطن.
وكان رد وزيرة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا املرأة ،السيدة كوثر كريكو ،أن وزارتها
تولي األهمية القصوى للطبقة الكادحة بل أنها
تكن لها كل االحترام نظرا للمجهودات التي
تبذلها خدمة للوطن واملجتمع يف جل الهيآت
واملؤسسات التي تشغلها.
وقد أكدت الوزيرة على سعي الدولة إلى حتقيق
التنمية االجتمناعية ،واالقتصادية عبر ترقية
العنصر البشري واالهتمام به ،حيث بذلت
الكثير من املجهودات وخاصة بالنسبة لألسرة
املعوزة والتي بدون دخل.

وعرجت الوزيرة ،باملناسبة ،على مفهوم األجهزة
والبرامج التي تهدف إلى حتقيق االدماج
االجتماعي للفئة الضعيفة والهشة يف سوق
العمل حتى يفهم كيف يعمل اجلهاز ومن بينه
جهاز النشاطات االدماجية االجتماعي املوجه
لفائدة األشخاص دون املؤهالت العلمية الذي

يسعى إلى ضمان اإلدماج االجتماعي لهم
عن طريق إكسابهم خبرة مهنية ترفع قابلية
توضيفهم يف املستقبل.

وبهذا الصدد ،ذكرت الوزيرة ببرنامج منحة
النشاطات ذات املنفعة العامة املستحدث
مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  336-94وهذا
تطبيقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 08-
 94املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 94
والذي مت استخالفه فيما بعد بجهاز نشاطات
االدماج االجتماعي املنشئ مبوجب املرسوم رقم
 79-12والهادف إلى تشغيل األشخاص يف حالة
هشاشة إجتماعية الذين تتراوح أعمارهم ما
بني  18و 60سنة ملدة سنتني قابلة للتجديد
مرتني وتستفيد هذه الفئة من تعويض شهري
مبا فيها التغطية االجتماعية.
ويف هذا السياق ،أوضحت السيدة كريكو
أنه تقرر سنة  2011إدماج جميع املستفدين
من برنامج الشبكة االجتماعية ضمن جهاز
نشاط االدماج االجتماعي طبقا للقرار الوزاري
املشترك املؤرخ يف  22فبراير  .2011هذا من
جهة ،أما من جهة أخرى ،فقد باشرت الوزارة،
حسب تصريحات الوزيرة ،يف عملية حتسيسية
بداية من  2019بغرض استهداف املستفدين
من هذا اجلهاز يف برامج تكوينية وتأهيلية على
مستوى القطاعات ومنها قطاع التكوين املهني
من أجل حتضيرهم لالستفادة من أجهزة أخرى
يف حالة رغبتهم يف ذلك ومنها جهاز القرض
املصغر وأجهزة أخرى قبل نهاية مدة عقودهم.

وأشارات الوزيرة يف سياق متصل ،أنه تقرر
متديد عقود املستفدين من برامج الشبكة
االجتماعية ملدة سنتني اعتبارا من شهر جوان
 2019إلى غاية جوان  2021كما أن مصالح
القطاع تعطي األولوية القصوى لهذه الفئة
كمواطنني من خالل مرافقتهم واستهدافهم
ببرامج تكوينية من أجل تنمية وتعزيز قدراتهم
التأهيلية.
>>>

47

األسئلة الشفوية 2020/06/04

األسئلة الشفوية 2020/06/04

>>> ويف األخير ،أكدت وزيرة التضامن أن قطاعها يولي
أهمية بالغة للعناية بامللف وأن مصاحلها تعكف حاليا
على دراسة كل السبل املتاحة من أجل إيجاد احللول
املالئمة للمستفدين بالتنسيق مع القطاعات الوزارية
املعنية.
من جهة أخرى ،وتعقيبا على ما ذكرته وزير التضامن
صرح عضو مجلس األمة السيد عبد الوهاب بن
زعيم بعدم اقتناعه باإلجابة ،معربا عن استيائه ،من
الوضعية التي يعيشها عمال االدماج االجتماعي منذ
عشرين سنة والذين يتقاضون حوالي 100دج يوميا
أي يعملون جاهدون من أجل ما قيمته كأس حليب
والقليل من اخلبز.
وكبداية حلل القضية وان لن تكون منصفة اقترح
عضو مجلس األمة على الوزيرة ومن خالل على
احلكومة احللول التالية:

 1حتويل عمال الشبكة للعمل بتوقيت خمس ساعاتمبا أن معضمهم يعمل يف اجلماعات احمللية واملطاعم
واملدارس ومصالح النظافة .حتويل لن ينجر عنه،
حسب ذات املتدخل ،أثر مالي كبير وميكنهم من
االستفادة من التقاعد وأجرة مقبولة حسب ما ينص
عليه القانون.
 2على املصالح الوزارية تطهير القائمة االسميةللمستفدين من هذا النظام على مستوى كل الواليات
ثم على مستوى قطاع العمل لعقود االدماج املدني حتى
يتم حتديد األشخاص الواجب استفادتهم وحتويلهم
إلى التوقيت اجلزئي كعمال مرسمني.
 3على وزيرة التضامن االسراع على امضاء علىادماج مجموعة من الشباب يف املناصب املالية
الشاغرة النقاضهم من الشارع

 4املاليير املكدسة يف الصندوق اخلاص للتضامنالتابع للوزارة ،والتي ضخت لتجسيد البرامج
التضامنية والتي لألسف تنتظر توقيعكم للسماح
للمديريات بتقدمي املساعدات للمسنني واملطلقات...
الخ

 5اعادة النظر يف اجلامعيني املنتهية عقودهمبعد ست سنوات من العمل والتفاني ليجد نفسه يف
الشارع
 6النظر إلى ذوي االحتياجات اخلاصة فمعانتهمرباعية :العجز واملرض والبطالة واحلجر

وقد رحبت وزيرة التضامن باقتراحات عضو مجلس
األمة موضحتا ،يف سياق متصل ،أن حاملي الشهادات
اجلامعية الذين يدخلون يف إطار اإلدماج مبوجب
املرسوم التنفيذي رقم  19-336والذين مت حتويلهم
البالغ عددهم  36094مستفيد يف شهر نوفمبر
 2019إلى جهاز االدماج املدني من طرف قطاع العمل
والضمان االجتماعي وفقا لتدابير املرسوم 19-336
وسيتم ادماجهم على مستوى االدارات واملؤسسات
التي يشغلون بها وفقا للرزنامة املنصوص عليها يف
ذات املرسوم.
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�إجناز وحدات التربيد يعرف وترية متقدمة
أوضح وزير الفالحة
الريفية،
والتنمية
السيد شريف عوماري،
تطوير
أن  برنامج
قدرات التبريد الذي
أسند إلى الشركة
للتبريد
املتوسطية
«فريغو ميديت» ،مت
تعديله سنة 2018
ليشمل  30وحدة
تبريد ،منها اثنني يف
جنوب البالد (املنيعة
بطاقة
وتيميمون)
استيعاب تصل إلى
 383500متر مكعب.

وجاء هذا التوضيح ردا على سؤال عضو
مجلس األمة عن حزب جبهة التحرير
الوطني ،السيد مصطفى جغدالي ،حول
مصير عملية اجناز خمسني مخزن جديد
بطاقة إجمالية قدرها  632500متر مكعب
والتي انطلقت سنة  2011من قبل الشركة
املتوسطية للتبريد .وتتوزع املخازن على
الشكل التالي :تسع مخازن جتميع تتركز يف
مناطق االنتاج ،واحدى عشرة يف القواعد
اللوجستيكية وتتمكرز يف املراكز احلضرية
الكبرى لالستهالك ،وواحد وعشرون يف
التخزين والتوزيع تتمركز يف التجمعات

السكنية الكبرى .أما مجمع اللحوم فواحد
يف منطقة الوسط ،ولضمان متوين الضواحي
الكبرى يف اجلنوب الكبير مت تخصيص ثمان
مخازن بطاقة استيعاب اثنان وثالثون وخمس
مائة متر مكعب.

20الف متر مكعب دخلتا حيز االستغالل.

كما أشار إلى وجود ثالث وحدات تبريد انتهت
أشغال تهيئتها ،سيتم استالمها  يف األيام املقبلة
بوهران واملدية والشلف ،إلى جانب بلوغ وحدتي
األغواط وتندوف املرحلة األخيرة ،حيث يرتقب
استالمهما يف اقرب اآلجال.

كما يتضمن برنامج التنمية ،حسب السائل،
توسيع قدرات التخزين عن طريق تهيئة
مجمعني للحوم يف كل من سكيكدة ومستغامن
ومنطقة الوسط بطاقة إجمالية تقدر بتسعني
ألف متر مكعب.

وذكر وزير الفالحة والتنمية الريفية ،يف
مستهل إجابته ،احلضور أن احلكومة قد
سطرت برنامجا هاما يهدف إلى رفع
وتطوير قدرات التبريد باعتباره من أهم
املشاريع العمومية ،وذلك بهدف رفع قدرات
التخزين الوطني وضبط السوق من خالل
امتصاص الفائض من االنتاج الفالحي من
أجل حتقيق التوازن بني العرض والطلب
وتنويع قنوات التوزيع والتسويق والتخزين
لفائدة كل من املستهلك يف السوق احمللية
واملنتخبني واملصدرين.
وأفاد الوزير ،أن تنفيذ البرنامج قد أسند إلى
املؤسسة املتوسطية للتبريد «فريغو ميديت»
وهي مؤسسة عمومية اقتصادية ذات طابع
جتاري محض تابعة ملجمع الصناعات
الغذائية واللوجستيكية.

وأكد الوزير ،يف نفس اإلطار ،بأن بعض املشاريع
التي واجهت عوائق عديدة ،تعرف حاليا تقدما
يف اإلجناز عبر العديد من واليات الوطن،
مشيرا إلى أنه مت اإلعالن عن مناقصات وطنية
ودولية لإلجناز  7وحدات جديدة للتبريد  منها
 4وحدات مت إسنادها ملؤسسات اإلجناز بكل
من أدرار وبسكرة وورقلة ومتنراست ،وفيما
جتري  عمليات تسوية العقار اخلاص بـ 3وحدات
أخرى يف أدرار وورقلة وغرداية.

ويف ذات السياق ،ذكر الوزير أعضاء مجلس
األمة أنه مت يف سنة  2018مت تعديل حجم برنامج
املنشآت اجلديدة وفق الئحة مجلس مساهمة
الدولة وأصبح يشمل ثالثني وحدة من بينها
وحدتني بجنوب البالد مبنطقة املنيعة وتيميمون
بحجم اجمالي يفوق ثمان وثالثني ألف متر
مكعب.

ومكن هذا التعديل من احلفاظ على املشاريع
املبرمجة يف اجلنوب وجتميد بعض  املشاريع يف
الشمال مع األخذ بعني االعتبار املشاريع التي
ينجزها اخلواص ،يضيف الوزير ،الذي أشار ،يف
نفس السياق ،إلى أنه مت استالم وحدتي تبريد،
توجد األولى بوالية الوادي  بسعة  20الف متر
مكعب واألخرى يف بوفاريك بالبليدة  بسعة

يف اخلتام أعقب عضو مجلس األمة معبرا عن
أسفه عن تأخر عرض هذا السؤال الذي كان
مبرمجا منذ  ،2018ألهميته لعدم تغليط الرأي
العام على أن املوالني والتجار هم من يحتكرون
السوق الوطنية ورفع أسعار املواد األولية وفك
اللغز الذي يتكلم عليه بعض الوزراء كوزير التجارة
على أنه له القدرة واالمكانيات الالزمة لتنظيم
السوق الوطنية من اخلضر والفواكه واللحوم
ومواد ضرورية للمواطن اجلزائري.

ا�ستحداث نظام معلوماتي ملتابعة امل�ستثمرين
ردا على سؤال عضو
مجلس األمة عن
حزب جبهة التحرير،
السيد أحمد بوزيان،
والذي ألقاه نيابة عنه
عضو مجلس أألمة
السيد ناصر بن نبري
املتعلق برفع الغنب على
االستثمار الفالحي لتطوير البالد باستحداث
قوانني مرنة متكن املستثمر احلقيقي من
امتالك األرض واستصالحها مع مراعاة
تعويض املالك ،حيث أن القوانني املعمول به
مجحفة إلى حد ما ،حسب السيد بوزيان،
حيث يشارك املستثمر بنسبة  66باملائة يف
حني تقدر مساهمة املالك ب  34باملائة ،كما
ميارس املالك الشغب واالبتزاز على املستثمر
الذي يبقى رهني مزاج املالكفي ظل سياسة
اجتماعية عقيمة ما زالت تنتهجها الدولة على
حساب االستثمار واملصالح العليا للبالد على
رغم من عدم جناعتها ،أوضح وزير الفالحة
أنه أضح من الضروري إعادة تأهيل وبعث

ديناميكية على املستثمرات الفالحية.

وأضاف املسؤول األول على قطاع الفالحة،
أن السلطات العمومية اعتمدت تنظيما يرتكز
أساسا على مبدئ الشراكة عمال بأحكام املادة

 21من القانون  03-10املؤرخ يف  15آوت 2010
والذي يحدد شروط استغالل األراضي الفالحية
التابعة ألمالك الدولة بهدف تطويرها وجعلها
مستثمرة ذات قدرات فالحية عالية وذات جودة.

وأوضح ذات املتدخل أن الشراكة يف مفهوم
القانون السابق الذكر تعتبر اتفاق يساهم فيه
كل شريك بجزء من وسائل االنتاج قصد تثمني
ورفع القدرات االنتاجية للمستثمرات الفالحية.
كما يتعني على صاحب االمتياز املساهمة املباشرة
يف العمل باملستثمرة ،ويف هذا اإلطار ،وللحماية
القانونية لألشخاص الراغبني يف الشراكة بادر
قطاع الفالحة والتنمية باعداد منشور وزاري
مشترك يحمل رقم  1809الصادر بتاريخ 5
ديسمبر  ،2017والذي يهدف إلى توضيح بعض
أحكام القانون وبعض النصوص التطبيقية وكذا
تبسيط وتوحيد إجراءات تنفيذية منها مبدئ
الشراكة واحترام نسبة املشاركة احملددة بنسبة
 34-66عمال بأحكــام املـادة  62من األمر رقم
 01-09املؤرخ يف  22جويلية  2009املتضمن قانون
املالية التكميلي لسنة  2009مما يضمن مشاركة
املستفيد يف النشاط الفالحي للمستثمرة.

ان مخطط عمل القطاع يف إطار برنامج احلكومة
الذي مت اعتماده من طرف البرملان بغرفتيه يهدف،
حسب الوزير ،إلى ترقية وتشجيع املشاريع الكبرى
املهيكلة واملدمجة بالنسبة للشعب االستراتيجية

وتشجيع حاملي املشاريع املصغرة للشباب املقاول
يف شكل تعاونيات بالتخفيف من اجراءات حيازة
العقار من خالل استحداث شباك موحد متعدد
القطاعات على املستوى احمللي من أجل املعاجلة
السريعة لطلبات االستثمار ،وتقليص مجال اعداد
العقود كما يهدف إلى تطهير العقار الفالحي.
ويف سياق متصل ،أكد وزير الفالحة أنه جاري
العمل على وضع ميكانزمات وإجراءات جديدة
تنظم عملية منح األراضي وذلك باالعتماد على
هيآت سيتم استحداثها مبرافقة املستثمرين
وإزالة العقابات التي حتول دون جتسيد مشاريعهم
االستثمارية مع توجيههم مبا يتماشى والسياسة
التنموية للفالحة املعتمدة.
ومن أجل االملام باملعطيات امليدانية ،أشار
الوزير إلى استحداث نظام معلوماتي بالرقمنة
على مستوى وزارة الفالحة يعمل على احصاء
ومرافقة املستثمرين ومتابعة استثمارهم وضمان
استغالل األمثل للعقار وأيضا من باب االطالع
على العقبات التي تعرقل االستثمار الفالحي
بشكل يوضح مجال التدخل.
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دعوة امل�ستفيدون �إلى مقا�ضاة املرقني لتوقف �أ�شغال ع�شرة �آالف �سكن ت�ساهمي
وحدة سكنية يف طور اإلجناز ،ما يعادل نصف
السكنات املتبقي إجنازها على الصعيد الوطني.
ويرتقب تسليم حصة بـ 3آالف سكن اجتماعي
تساهمي يف والية اجلزائر خالل عام .2020

كشف وزير السكن والعمران
واملدينة ،السيد كمال
ناصري ،أن عدد السكنات
بصيــــــغة االجتمـــــــــاعي
التساهمي التي تعرف
توقفا يف األشغال يبلغ 10
األف وحدة على املستوى
الوطني.

وأوضح السيد كمال
ناصري ،وزير السكن
والعمران واملدينة ،ردا على
انشغاالت عضو مجلس
األمة عن الثلث الرئاسي
السيد رشيد بوسحابة ،حول
مصير السكن االجتماعي
التساهمي بوالية اجلزائر
على اخلصوص ،وواليات الوطن بشكل عام،
واالجراءات املتخذة الستالمها ،واألجندة املسطرة
إلنهاء كابوس املواطنني الذين يعيشون أزمة سكن
خانقة كمستأجرين عند اخلواص وبأثمان باهضة
رغن أنهم دفعوا كل املستحقات املالية املطلوبة
لشققهم واليزالوا ينتظرون استالماها منذ أزيد
من عشر سنوات ،بانه متت برمجة إجناز 317
ألف وحدة بهذه الصيغة انتهي من إجناز 287
منها بينما يتبقى إجناز  30ألف وحدة من بينها

فأشغال بناء  85مسكن منتهية متاما ،بينما
أشغال التهيئة بها وصلت إلى  45باملائة ،يف حني
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املعنية والتي تقوم بدراسة املوقع من خالل حتديد
احلركة املرورية وعدد احلوادث املسجلة فيه.

واعترف املسؤول األول على قطاع األشغال
العمومية والتنقل باالنتشار العشوائي للمهالت
يف بعض األماكن مع عدم احترام للمقاييس
والشروط التقنية واالدارية والتنظيمية يف وضغها
ال سيما املنجزة استجابتا لرغبات املواطنني بعد
كل حادث مرور تشهده منطقتهم قصد احلفاض
على سالماتهم مما يتسبب يف تشكيل االزدحام
وحصوص أضرار جسيمة يف املركبات وحوادث
مرور خاصة مع نقص االنارة أو انعدامها وعدم
وجود إشارات تنبيه مسبقة.

أما بخصوص املشاريع التي تعرف تعثرات وتوقف
يف األشغال ،أشار وزير السكن إلى مؤسسة
باتيجاك التي حتدث عنها عضو مجلس األمة
فيما يخص والية اجلزائر ،والتي نحصي 2358
وحدة سكنية متوقف األشغال بها يف كل من
درارية ورغاية وكل من والية مسيلة وقسنطينة.

 10آالف متوقفة األشغال بها وتعاني من مشاكل
عدة أهمها تقاعس املرقني يف إجناز مشاريعهم،
حسب الوزير.
وذكر الوزير ،يف مستهل عرضه ،أن اجلزائر
العاصمة ،عرفت حصة هامة من برنامج السكنات
االجتماعية التساهمية فاقت  42الف وحدة
سكنية ،مت تسليم إلى غاية اليوم  27ألف وحدة
سكنية ،أنهيت األشغال بها ،بينما تبقى  15الف

�إجناز  146م�سكن مبزغيطان مرهونا بحل
النزاع الق�ضائي بني املقاول واملرقي
ويف رده على سؤال عضو
مجلس األمة عن حزب
جبهة التحرير الوطني،
السيد فؤاد سبوتة ،حول
مشروع  400مسكن
بصيغة البيع باإليجار
مبنطقة مزغيطان بوالية
جيجل ،الذي انطلقت
األشغال به يف  ،2008غير أنه ال يزال يراوح
مكانه .فبعد فك العقد مع املقاول األول الذي
جلأ إلى العدالة لم يستطع املرق استالم املشروع
ما رهن مستقبل  400عائلة ،ذكر السيد كمال
ناصري ،وزير السكن والعمران واملدينة أن واليو
جيجل استفادت خالل اخلماسي 2009-2005
من مشروع  400سكن بصيغة البيع باإليجار،
الكن وبعد مدة قسم املشروع إلى حصتني حصة
 315سكن وحصة  85سكن ،مت إجناز  254مسكنا
يتم تسليمها ملستحقيها ما إن يتم االنتهاء من
أشغال الطرقات والشبكات املختلفة من الصنف
الثالث.

تعليمة وزارية م�شرتكة للق�ضاء على فو�ضى املمهالت وع�شوائية و�ضعها

ويف ظل عدم انصياع املرقني أصحاب هذه
املشاريع املتعثرة إلعذارات الوزارة ،فإن السيد
ناصري يرى بأن أفضل حل لضمان حقوق
املستفيدين هو تنظمهم ضمن جمعيات واللجوء
إلى القضاء حملاكمة املرقني واسترجاع حقوقهم
مع تكفل اإلدارة بتعيني مرقني جدد الستكمال
املشاريع.
ملفتا االنتباه ،يف سياق متصل ،إلى أن التدابير
املتخذة بفسخ العقود مع املرقني ينجر عنه حتما
تفاقم يف الصعوبات كون عملية إمتام اإلجناز من
طرف مرقي جديد بعد اللجوء إلى العدالة ينجم
عنه بالضرورة بعض التأخر اإلضايف ونقص يف
التمويل.

وذكر وزير األشغال العمومية والتنقل ردا على

تعزيزا لل�شفافيـــة وتكاف�ؤ الفـــر�ص كل �إعالنات املناق�صات على املوقع الإلكرتوين للوزارة
توجه عضو مجلس
األمة عن حزب جبهة
التحرير الوطني ،السيد
عبد القادر جديع ،إلى
وزير األشغال العمومية،
السيد فاروق شيعلي،
بسؤال شفهي يخص
املبالغة يف األسعار
املرجعية املبالغ فيها
والالمعقولة إلجناز الطريق السيار مما يتسبب
يف إهدار املال العام.

 35باملائة من ذات األشغال تخص  169مسكنا ،يف
حني أن أشغال  146مسكن متوقفة متاما ومواصلة
إجنازها يبقى مرهونا بحل النزاع املوجود حاليا
بني يدي القضاء ،بني املقاول واملرقي صاحب
املشروع .ويف انتظار حل هذا النزاع ،فان وكالة
عدل ستأخذ على عاتقها إجناز أشغال الطرقات
والشبكات املختلفة بالنسبة للجزء املتبقي ،يضيف
السيد ناصري.

أوضح وزير األشغال
العمومية ،السيد فاروق
شيعلي ،أنه مت اصدار
تعليمة وزارية مشتركة بني
وزارتي الداخلية واألشغال
العموميةمن أجل إزالة
املمهالت العشوائية وإعادة
النظر لتلك التي ال تخضع
للمعايير التنظيمية والتقنية.

سؤال شفوي لعضو مجلس األمة عن حزب جبهة
التحرير الوطني ،السيد نورالدين باألطرش
حول تنامي انتشار املمهالت العشوائية الضاربة
للقوانني وللمعايير التقنية أن استعمال املمهالت
وأماكن وضعها يخضع ألحكام املرسوم التنفيذي
رقم  499-05املؤرخ يف  29ديسمبر ،2005
وكذا القرار الوزاري املؤرخ يف  7أفريل 2006
ومواصفتها التقنية .ويتم وضع املمهالت بقرار
من والي الوالية بناءا على تقرير جلنة تقنية
خاصة مشتركة تتكون من ممثلي القطاعات

وللتصدي لهذه الظاهرة ،أوضح السيد فاروق
شيعلي ،مت اصدار تعليمة وزارية مشتركة بني
وزارتي الداخلية واألشغال العمومية والنقل
يف  27فبراير  2016من أجل إزالة املمهالت
العشوائية وإعادة النظر لتلك التي ال تخضع
للمعايير التنظيمية والتقنية وبهذا اخلصوص مت
خالل سنة  2019إجناز أكثر من عشرين ألف
ومائتني ممهل جديد ونزع قرابة عشرين ألف
واربع مائة ممهل غير مطابق للمقاييس وكذلك
إعادة تأهيل خلمس أالف وثالثة مائة وستة
وتسعني ألف ممهل والعملية متواصلة إلى غاية
القضاؤ النهائي على هذه الظاهرة.

وطلب السيد عبد القادر جديع ،يف هذا
الصدد ،الوزير تعليل الظاهرة وتوضيح
املبررات املوضوعية ،ان وجدت ،وتبيان
االجراءات املتبعة من طرف الوزارة من أجل
وضع حد للتصرفات الغير مسؤولة ومحاسبة
املتسببني يف هدر املال العام ،مشيرا ،يف سياق
متصل ،بتكلفة إجناز ستة مائة وخمسني
كيلومتر طريق سيار يف دولة مجاورة كلف ثالثة
ونصف مليار دوالر يف حني تكلفة الف ومائتني
كيلومتر من الطريق السيار يف اجلزائر قدرت
بستة أضعاف.

فجاء رد الوزير على
السؤال ،بالتذكير أن
إجناز الطريق السيار
شرق-غرب يندرج ضمن
مشروع جهوي ضخم
للطريق السيار املغاربي
الذي يربط بني طرابلس
وبني نواكشط
بليبيا
مبوريطانيا واملقدر طوله بأكثر من سبعة آالف
كيلومتر .وهو ميتد يف التراب اجلزائري على ما
يفوق األلف ومائيتني كيلومتر ومربوط باملوانئ
التجارية وبأقطاع التنمية الرئيسية الواقعة على
الساهل ويف منطقة الهضاب العليا بواسطة
طرق رابطة.

مشيرا ،يف سياق متصل ،أن أي مشروع للبنية
التحتية يتم وفق مجموعة من االجراءات
واملراحل ابتداءا من حتديد اجلدولة االقتصادية
واالجتماعية إلى اعداد الدراسات وإختيار
مؤسسات اإلجناز ومكاتب الدراسات للمراقبة
واملتابعة...الخ وذلك يف إطار النصوص القانونية
السارية وأي مخالفة لالجراءات من أي نوع كانت
تقع حتت طائلة القانون وتتولى اجلهة املختصة

معاجلتها واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها ويف
هذا الصدد ويف إطار تعزيز الشفافية وإعطاء
فرص أكبر ملختلف املتعاملني مع وزارة األشغال
العمومية منذ شهر جانفي بإلزام أصحاب

املشاريع العمومية من القطاع بنشر كل إعالنات
املناقصات عبر املوقع اإللكتروني للوزارة األمر
الذي استحسنه املتعاملني مع الوزارة من
مؤسسات ومكاتب دراسات.
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توقيف � 444شخ�صا بينهم  56قا�صرا يف عنف املالعب
الداخلية
وزير
أكد
واجلماعات احمللية والتهيئة
العمرانية ،السيد كمال
بلجود ،ردا على السؤال
الشفوي الذي طرحه عضو
مجلس األمة عن حزب جبهة
التحرير الوطني ،السيد
نورالدين باألطرش ،واملتعلق
بظاهرة العنف يف املالعب،
واملتسائل عن اآلليات
واملؤسسات التي من شأنها
أن تسترجع األمن واآلمان
يف هذه الهياكل الرياضية
واملجتمع بصفة عامة ،أن
متابعة األحداث املرتبطة
بالنظام العام تسمح جليا
مبالحظة ظاهرة العنف قد مست التظاهرات
الرياضية.
وأوضح الوزير ،أنه مت تسجيل  173حالة عنف
بالنسبة للموسم الرياضي للسنة املاضية ،مت
توقيف على اثرها  1327شخص من بينهم 209
قاصر ،وتقدمي  228شخصا أمام العدالة أين
وضع  139رهن احليس االحتياطي ،فيما مت
اإلحلاق بأضرار خفبفة ل 170مركبة ،أما خالل

الرياضية وسوء برمجة املقابالت ،إضافة
إلى وضعية بعض املنشآت الرياضية .وعوامل
إجتماعية لبعض الشباب املناصر املتعصب.

وبالرغم من تسجيل هذه األحداث خاصة
خالل مباريات كرة القدم بالنظر إلى شعبيتها،
فإنه مقارنة بالدول األخرى وكذا بالنظر إلى
عدد املنافسات فان األرقام ال تدعو للقلق.
وذكر الوزير ،يف هذا اإلطار ،مبختلف التدابير
القانونية والتنظيمية املتخذة من أجل مكافحة
ظاهرة العنف يف املالعب ،على غرار إنشاء
جلان مكلفة بتنظيم األنصار ،إعداد بطاقية
وطنية األشخاص املمنوعني من الدخول إلى
املنشآت الرياضية وحتيينها.

السنة اجلارية فقد مت توقيف  444شخص
من بينهم  56قاصر .وقد مت تقدمي من بني
املوقوفني  94شخصا أمام العدالة ،أودع على
إثرها  17منهم رهن احلبس االحتياطي ،فيما

تسببت هذه األعمال يف أضرار السيما على
املركبات.

وتعود أسباب تفشي هذه الظاهرة ،حسب الوزير،
إلى عوامل متعلقة أساسا بتنظيم املنافسات

فضال عن ذلك ،فقد أعيد النظر يف برمجة
اللقاءات وبيع التذاكر يومني على األقل من
تاريخ إجراء املباراة ،مع احلرص على صيانة
املنشآت الرياضية ،باإلضافة إلى انتهاج
مساعي عصرية يف التفتيش مبداخل املالعب
ملنع دخول املمنوعات واملقذوفات ،يف حني
أشار الوزير إلى أن لألسرة التربوية ،الدينية
واجلمعوية الدور األكبر يف توعية الشباب
وتعزيز أخالق التشجيع الرياضي.

ففي إطار عصرنة االدارة وحتسني اخلدمة
العمومية ،ذكر السيد كمال بلجود ،أعضاء
املجلس أن بلدية خنشلة استفادت من مقر بلدي
جديد بتربع على مساحة اجمالية تقدر ب11382
الف متر مربع مكون من أربع طوابق حتتوي على
مكاتب وجناح خاص باحلالة املدنية باالضافة إلى
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قاعة محاضرات بطاقة استيعاب  250شخص
وهو األمر الذي استحسنه املواطنني املنتخبني
ومستخدمي البلدية ملا نتج عنه من سهولة أداء
املهام ومتكني املواطنني من خدمة عمومية الئقة
وذات نوعية دون تسجيل طوابير كما كان يف
السابق يف املقر القدمي الضيق املساحة خاصة
على مستوى احلالة املدنية.
وعالوة على اخلدمات االدارية التي يقدمها مقر
البلدية ،أضاف الوزير ،فقد مت اجناز خمس
ملحقات ادارية عملية ،كلها مجهزة باملتطلبات
الرقمية واخلدمة الاللكترونية عن طريق ربطها
باأللياف البصرية وكذلك توفير العنصر البشري
الذي استفاد من عدة دورات تكوينية من أجل
تقدمي خدمة عمومية ذات نوعية السيما تلك
املتعلقة باحلالة املدنية ،باالضافة إلى برمجة
إجناز ملحقة ادارية جديدة يف حي مريغ حلسن
يف اطار برنامج املخططات البلدية.
كما استفادت والية خنشلة ،حسب ذات املتحدث،
من مشروع إجناز مقر دائرة جديدة باقليم بلدية
خنشلة يف اطار برنامج القطاعي مبساحة اجمالية
يقدر ب4200متر مربع يتكون من  20مكتب،
قاعة لالجتماعات وجناح خاص بالشبابيك ودخل
حيز اخلدمة منذ أزيد من ثمان أشهر.

أكد وزير املوارد املائية،
السيد أرزقي براقي ،أن
تزويد بلديات تيارت باملياه
الصاحلة للشرب سوف
يشهدا حتسنا ملحوظا قبل
نهاية السنة اجلارية مع
تسليم مشاريع التي هي يف
طور االجناز.

وردا على سؤال شفوي
لعضو مجلس األمة عن
الثلث الرئاسي ،السيد
أحمد بوزيان يتعلق مبشكل
التذبذب يف عملية توزيع
املياه الصاحلة للشرب
بوالية تيارت ،مع توزيعها يف
ساعات متأخرة من الليل،
أوضح وزير املوارد املائية السيد أرزقي براقي
أن عملية توزيع املياه الصاحلة للشرب ستعرف
حتسنا يف هذه الوالية قبل نهاية السنة اجلارية،
مضيفا انه سيتم اإلسراع يف إجناز املشاريع
املتعلقة بتحسني هذه اخلدمة يف مختلف بلديات
والية تيارت.

ع�صرنة القطاع من الأولويات ..ومقر بلدية خن�شلة القدمي يدخل اخلدمة قريبا
ويف سؤال آخر طرحه
عضو مجلس األمة عن
الثلث الرئاسي ،السيد
رشيد بوسحابة ،متعلق
بتأخر عملية ترميم مقر
بلدية خنشلة ،والذي مرت
سنة على غلقه على رغم
من أنه كان يسدي خدمات
خلمس وأربعني الف ساكنة قاطنني مبحيطه،
األمر الذي جعل املواطنني يعبرون لعضو مجلس
األمة عن سخطهم واستيائهم وعن شعورهم
باحلقرة ،أكد وزير الداخلية أن األشغال جارية
قصد حتويله إلى مصلحة مركزية للحالة املدنية
والتنظيم العام وهو ما سيسمح بتحسني اخلدمة
العمومية وتخفيف العبء على مواطني الوالية،
الذين يشتكون من بعد املقر اجلديد لبلدية
خنشلة الذي دشن يف .2006

لت�أمني التزويد باملاء حتويل املياه
من املناطق املجاورة �إلى مدينة تيارات

وذكر أن توزيع املياه الصاحلة للشرب عبر الوالية
تتميز بالتوزيع اليومي على  23بلدية  وأن  11بلدية
تتزود بنظام يوم على يومني ،يف حني تتزود باقي
البلديات بنظام يوم على ثالثة أيام ،مبرزا أنه مت
جتسيد عدة مشاريع قصد حتسني التموين.

أما بالنسبة للمقر القدمي لبلدية خنشلة ،موضوع
السؤال ،فقد أكد وزير الداخلية لعضو مجلس
األمة أنه مت استرجاعه وأشغال الترميم سارية
فيه قصد حتويله إلى مصلحة مركزية للحالة
املدنية والتنظيم العام.

يف اخلتام ،أوضح السيد بلجود أن أولويات
الوزارة هو الوصول إلى عصرنة القطاع
لتمكني املواطن من استخراج كل الوثائق عن
بعد ،دون التنقل إلى البلديات وملحقاتها.

وأضاف أنه بالنسبة لبلديتي تيارت والرحوية
مت جتسيد مشروع إعادة تهيئة وتأهيل محطة
معاجلة املياه للسد بخدة وذلك للرفع من قدراتها
اإلنتاجية ،مضيفا أن بلديتي فرندة ومدريسة
استفادتا من وضع حيز اخلدمة ملشروع جلب
املياه من الشط الشرقي وهو حاليا يف مرحلة
التجارب النهائية.

العميقة والذي هو حاليا يف مرحلة الربط
بالطاقة الكهربائية ،قد وضع حيز اخلدمة.
وبخصوص بلديات حمادية وبوقارة والرشايقة،
أشار الوزير إلى أن الطبقة اجلوفية تعرضت
النخفاض يف منسوب املياه بها وعليه ،فقد
تأثرت اآلبار التي تعتمد عليها هذه البلديات يف
عملية التموين.

تعقيبا على ما جاء عن وزير املوارد املائية ،اعتبر
عضو مجلس األمة ،السيد بوزيان أن جواب
الوزير ال يحل مشكلة املواطن الذي ينتظر توفر
املياه الصاحلة للشرب الن نقاط التعبئة التي
يلجأ لها املواطن بتيارت أغلبها من مياه السدود
الغير صاحلة للشرب ،األمر الذي يعمق معانات
املواطن بحثا عن نقاط املاء املتناثرة هنا وهناك
خاصة يف فصل الصيف.
ويف هذا الصدد طرح عضو مجلس األمة
باملناسبة على الوزير انشغالني ،األول يخص
مصير الدراسة التي قام بها مكتب من كوريا
اجلنوبية حول مشروع توصيل املياه الشروب من
مستغامن ومشروع حتلية املياه أو عن طريق نظام
املاو الذي أضحى يف طي النسيان .واالنشغال
الثاني مصير دراسة أرسلت إلى الوزارة لتوصيل
املياه الشروب من منطقة زمالة األمير عبد
القادر وبالضبط من أبار أجرماية البالغ عددها
تسع عشرة بئرا.
وبعد أن شكر الوزير عضو مجلس األمة عن
صراحته ،أوضح أن احلل مبدينة تيارت هو حتويل
املياه باملناطق اجلوارية ألن احلل الذي اقترحه
املكتب الكوري مكلف جدا حيث يتطلب تكلفة
خمس وأربعني مليار لتوصيل املياه من محطة
حتويل املياه إلى تيارت .كما ميكن استغالل املياه
اجلوفية كحل للمشكلة وهناك مشاريع اخرى
متكن من حتسني ملحوظ قبل نهاية السنة.

أما بالنسبة لبلدية املهدية فان مشروع
تدعيم عملية التزود باملياه انطالقا من اآلبار
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و�ضع ا�سرتاتيجية حمكمة حتل م�شاكل التزود باملاء ال�شروب بجيجل

احلاجة �إلى الوقت والثقة للحكم على انتهاج طريق ال�صواب

أكد وزير املوارد املائية،
ارزقي براقي ردا على
سؤال شفوي طرحه عضو
مجلس األمة السيد فؤاد
سبوتة ،حرص قطاعه
على اإلسراع يف إجناز
املشاريع يف املناطق التي
تعاني عجزا يف التموين
باملاء الشروب وذلك حسب األولويات املسطرة يف
املخطط الوطني للمياه ،تطبيقا ملبدأ التضامن
املائي بني األقاليم.

أكد وزير الصحة والسكان
وإصالح املستشفيات ،عبد
الرحمان بن بوزيد ،توفر
كل اإلمكانيات الوقائية
الطبية
واملستلزمات
من أجل التكفل اجليد
باملصابني بوباء كورونا
(كوفيد  )19يف مختلف
املستشفيات الوطنية ،مشيرا إلى تخصيص 51
مركزا للحجر الصحي ب  15والية من الوطن
الستقبال املواطنني الوافدين من اخلارج .وأن
الوقت والثقة ما نحتاجه للقول هل جنن يف
الطريق الصحيح للتمكن من الفيروس.

وقد توجه عضو مجلس األمة ،السيد  فؤاد
سبوتة ،بسؤال شفوي إلى وزير املوارد املائية
تساءل من خالله حول مسألة توفير خدمة
عمومية للمياه ترقى لتطلعات املواطن اجلزائري
بصفة عامة ومواطني والية جيجل بصفة خاصة،
التي ال تزال اغلب بلدياتها دون ماء شروب فمن
بني الثمان وعشرين بلدية حتصيها الوالية ثمان
بلديات فقط يحضى ساكنتها مباء اآلبار يف حني
يكتفي البقية مبياه الصهاريج رغم أن الوالية
حتوي خمس سدود تزود الواليات املجاورة منها.
مطالبا الوزير ،يف سياق متصل ،بفتح حتقيق حول
مشروع انطلقت األشغال به سنة  ،2013لتزويد
ثالث بلديات بأعالي جبال جيجل انطالقا من
بلدية على مستوى سطح البحر االمر يوحي
بوجود خلل يف التقدير والتقييم والتحليل..

ذكر املسؤول األول على املوارد املائية ،أن  6بلديات
يف والية جيجل يتم تزويدها باملياه الصاحلة
للشرب عن طريق السدود وهي جيجل والعوانة
وقاوس واألمير عبد القادر وتاكسانة وإراقن،
فيما يتم تزويد  14بلدية أخرى عن طريق املياه
اجلوفية وكذا  8بلديات عن طريق الينابيع.
وفيما يخض الشق األول من السؤال اخلاص
باستغالل مياه السدود اخلمس املتواجدة بوالية

جيجل ،قال الوزير ان البلديات الست التي تتزود
حاليا من ثالثة سدود العقرم ،وكسير ،وايراقن،
برمجت فيها عدة مشاريع تهدف أساسا إلى ربط
أكبر عدد ممكن من البلديات بسدود الوالية.

ومن ضمن هذه املشاريع أبرز الوزير ،مشروع
ربط  6بلديات تقع بالناحية الشرقية للوالية
بسد بوسيابة الذي يدخل يف نظام سد بني
هارون وهي امليلية وأوالد يحيى خدروش وسيدي
معروف وسطارة وغبالة وأوالد رابح ،مؤكدا
أن األشغال ستنتهي وتدخل حيز اخلدمة يف
السداسي الثاني من السنة اجلارية.

وأضاف أنه بعد االنتهاء التام من مشروع سد
تبلوط ،برمجت عملية ربط البلديات املجاورة
بهذا السد الكبير من قبل املؤسسة اجلزائرية
للمياه ،حيث قسمت هذه العملية إلى شطرين،
الشطر األول يتمثل يف ربط بلديتي جيملة وبن
ياجيس والشطر الثاني يقضي بربط بلديات
تاكسنة ،وجانة ،الشحنة والشقفة.
أما بخصوص املسألة املتعلقة بتزويد البلديات
التي تقع يف أعالي اجلبال واملتمثلة يف كل من
بلدية بلهادف أوالد عسكر وبرج الطهر ،انطالقا

تنفيذ خم�س م�شاريع �صحية بوالية الأغواط

ذكر وزير الصحة والسكان
املستشفيات،
واصالح
السيد عبد الرحمن بن
بوزيد ،ردا على انشغال
عضو مجلس األمة عن
حزب جبهة التحرير
الوطني ،السيد محمود
قيساري ،حول مصير
مستشفى  240سرير واملستشفى اجلامعي بوالية
األغواط أن هذه األخيرة تضم أربع مؤسسات
استشفائية ،ثالث منها مستشفيات عامة متواجدة
على مستوى األغواط وآفلو وقصر احليران
باالضافة إلى مؤسسة استشفائية متخصصة
لألم والطفل.
وأضاف الوزير أن والية االغواط ،لضمان
أحسن تغطية صحية متخصصة ،استفادة من
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خمسة مشاريع لدراسة
إجناز وجتهيز مستشفيات
جديدة منها مستشفيني
عامني وأخرى متخصصة،
تكمن أساسا يف مستشفى
جامعي يسع لـ 240سرير
ومركز ملكافحة السرطان،
يتوفر على  160سرير
ومؤسسة استشفائية متخصصة يف أمراض
األمومة والطفل

وكذا إجناز مستشفى لألمراض العقلية ،بسعة
تقدر بـ 120سرير لتغطية االحتياجات الصحية
بالوالية واملناطق املجاورة.
ففيما يخص املستشفى العام ذو طاقة استيعاب
 240سرير فقد مت اجنازه تعويضا للمؤسسة

من بلدية العنصر التي تقع على مستوى سطح
البحر ،أبرز الوزير أن هذا املشروع ،سجل
سنة  ،1993حيث استفادت والية جيجل من
مشروع قطاعي آنذاك واملتمثل يف تزويد البلديات
الثالثة من بئرين بحقل املياه اجلوفية بوادي
إرجانة ببلدية العنصر ،مع العلم أن الدراسة التي
تسبق املشروع كانت منتهية.
وأضاف يف هذا السياق ،أنه بسبب الظروف
األمنية التي عرفتها اجلزائر خالل تلك الفترة
عرف املشروع ركودا وتوقفا يف األشغال ،مشيرا
إلى أنه يف سنة  2008سجلت عملية إعادة بعث
وتهيئة هذا املشروع.
وقصد تدارك النقص وتعزيز التزود باملياه
الصاحلة للشرب يف هذه البلديات ،مت اقتراح
أحد احللول واملتعلق بالتزود انطالقا من حقل
املياه اجلوفية لوادي النيل أو من نظام سد تبلوط
أو من نظام سد بني هارون أو من متديد نظام
سد بوسيابة ،حيث أكد السيد براقي أن الوزارة
تعكف على تبني احلل األجنع تقنيا واألقل تكلفة
ماليا القتراحه يف اطار برنامج سنة .2021

االستشفائية العمومية القدمية ذات البناء اجلاهز
ولتغطية حاجيات سكان يفوق عددهم املائتني ألف
نسمة وتغطية حاجيات سكان الدوائر املجاورة
التي ال يوجد بها مؤسسات عمومية استشفائية.
وستكون هذه املؤسسة التي تضم  24مصلحة
مصالح استشفائية جامعية تتبع لكلية الطب يف
األغواط نظرا لتوفر اجلامعة بالوالية وذلك بناءا
على طلب وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
أما بالنسبة ملشروع  60سرير الذي مت اجنازه
مبدينة بليل منذ  2010فقد عرف تعطال يف
األشغال لفسخ العقد مع الشركة املكلفة باالجناز
بقرار من وال الوالية نظرا لعدم احترام اآلجال
احملددة يف جدول االجناز وستسند األشغال
لشركة أخرى.
وفيما يتعلق مبشروع املستشفى املتخصص

وأوضح الوزير يف رده على السؤال الشفوي
الذي طرحه عضو مجلس األمة عن حزب جبهة
التحرير الوطني السيد عبد الوهاب بن زعيم
حول التدابير املتخذة ملكافحة داء كورونا ،أن
تنصيب جلنة علمية مكلفة بتطورات الوباء،
قد ساهم بكل فعالية يف تطوير العالج وتدعيم
االستراتيجية الوطنية ملكافحة الوباء ورفع
مستوى مخزون املستلزمات الوقائية واحلماية،
من بينها كواشف التشخيص ودواء عالج الوباء
وكذا الكمامات.

وبخصوص توفر الكمامات ،أشار السيد بن
بوزيد إلى املخزون الوطني لهذه الوسيلة الطبية
الواقية والذي يقدر حاليا بأزيد من  16مليون
كمامة ،مذكرا بأن العديد من القطاعات ما زالت
تساهم حاليا يف إنتاج ما يفوق مليوني كمامة
يوميا تتطابق املعايير الصحية لتوفيرها بأسعار
معقولة لفائدة املواطنني.
كما مت تخصيص يف بداية الوباء ،يضيف الوزير،
 6000سرير خاص باإلنعاش ولم يتم استعمال
حلد اآلن سوى نسبة  17باملائة منها وكذا فتح
 26مركزا للفحوص والتشخيص مبختلف مناطق
الوطن ،داعيا املواطنني إلى االنضباط وضرورة

وجلنة الصحة ،فيما استفسر عن عدم توافق
أرقام الوفيات التي تقدم يوميا وعدد املصابني
بغرفة االنعاش .وتأسف ،ذات املتدخل ،يف
سياق متصل ،للفديوهات التي يبثها املواطنون
يوما عبر شبكات التواصل االجتماعي للكشف
على احلاالت املزرية للتسيير والتعامل مبختلف
املستشفيات اجلزائرية ،مطالبا تدخل وزارة
الداخلية واحلماية املدنية لضبط األمور
والتفتيش الدوري واليومي.

احترام اإلجراءات الصحية من خالل االلتزام
مبسافة التباعد وشروط النظافة واستخدام
الكمامات.

وأشاد املسؤول األول لقطاع الصحة باملستوى
اجليد للعالج والدواء املستعمل الذي مكن
انخفاض يف عدد الوفيات من ”حوالي  30وفاة
إلى أقل من  10يوميا ،مشددا يف هذا السياق على
أهمية االلتزام بتوجيهات املنظمة العاملية للصحة
من أجل حتسني طرق ومستوى العالج واالطالع
على أهم املعلومات حول الوباء للحد من انتشاره
قصد التمكن من القضاء على الفيروس ورفع
احلجر الصحي كليا يف مختلف واليات الوطن،
يف حني ذكر بجهود ومساعي كل القطاعات يف
أعداد برتوكوالت صحية من أجل عودة مختلف
النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
من جهة أخرى ،أكد الوزير صعوبة تطبيق العالج
املنزلي باجلزائر على احلاالت املؤكد إصابتها
بفيروس كورونا ،بسبب الصعوبات االجتماعية
املتعلقة بالعائالت اجلزائرية ،التي لها أفراد كثر
بالرغم من ضيق سكناتها.
وتعقيبا على رد الوزير ،حمل السيد بن زعيم
املسؤولية الكلية لتاعيات املرض لوزارة الصحة

وتعرض عضو مجلس األمة باملناسبة ملصير
الف وخمس مائة طبيب الذين ينتظرون امتحان
االستدراك ،كما طالب الوزير مبنح عمال ما قبل
التشغيل منحة العدوة ،وقضية طبيب خنشلة
الذي عرض على جلنة التأديب ودفع لالستقالة
ملجرد تعرضه بالنقد لظروف العمل واالمكانيات
املنعدمة..

وردا على التعقيب رأى وزير الصحة أن السبيل
الوحيد للفصل يف قضية طبيب خنشلة هو االطالع
الكامل على ملفه .أما عن املنحة فاعتبر الوزير
أن كل واضحة فيما يخصها ،يف حني قضية الغاء
االمتحان االستدراكي لطلبة الطب فقد شدد
وزير الصحة أنها من املستحيالت السبع على
األقل وهو يف منصبه حلجة أن اجلزائر بحاجة
إلى رفع مستوى أطبائها باعتبارنا حتت مجهر
العالم وال يليق اعطاء الضوء األخضر لطبيب
مبمارسة مهنته دون التأكذ من قدراته.
أما عن عدد الوفيات املعلن عنها فهي تخص
الوفيات باملستشفيات وتلك التي ترفع إلى مثواها
األخير خارج املستشفيات أي يف بيت املصاب.
وأما عن املسؤولية فقد أكد املسؤول األول عن
قطاع الصحة أن مصاحلها على قدم وساق غير
أن القرارات األخيرة ترجع إلى خلية أزمة على
مستوى الوزارة األولى تقدم لها كل املعطيات
االزمة وهي التي تقرر.

مبرضى السرطان بسعة استيعاب  140سرير
فلثد بلغن نسبة األشغال به  78باملائة وينتطر
االنتهاء بأشغاله خالل السداسي األول من السنة
املقبلة .2021

قرار ترقية املدر�سة الوطنية ل�شبه الطبيني بالأغواط
�إلى معهد وطني عال مودع لدى الأمانة العامة للحكومة

أما مستشفى أمراض النساء والطفل املنطلقة
األشغال به منذ  2011بسعة  120سرير بأفلو
فقد مت االنتهاء من أشغال االجناز ولم تبقى
سوى بعض األشغال على مستوى غرفة العمليات
ومت تسليم وتركيب كل التجهيزات ماعدا املولد
الطهربائي الذي لم يسلك بعد والتجهيزات
اخلاصة مبحطة معاجلة مياه الصرف التي
ستسلم قريبا.

وعن تساؤل عضو مجلس
األمة عن حزب جبهة
التحرير الوطني ،السيد
مصطفى جغدالي ،حول
امكانية ترقية املدرسة
الوطنية للشبه الطبيني
بوالية االغواط إلى معهد
عال ،ذكر الوزير بوجود
مرسوم تنفيذي لترقية هذه املدرسة إلى معهد
وطني عال على مستوى األمانة العامة للحكومة
ملناقشته.

أما مستشفى األمراض العقلية املبرمج منذ
 2006ل 120سرير فقد بلغت األشغال به 87
باملائة وتوقفت األشغال به لفسخ العقد ويتم منح
الصفقة ملتعامل آخر.
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األسئلة الشفوية 2020/06/18

عهد جديد بني احلكومة والربملان
كما أشارت املتحدثة إلى أن أعضاء البرملان يتولون
رفع انشغاالت املواطنني إلى اجلهات املختصة
والدفاع عنها بل وتقدمي اقتراحات للتكفل بها
بصفتهم ممثلني للشعب وعليه فان الروابط التي
جتمع بني الهيئة التنفيذية والتشريعية ينبغي أن
تتم باالحترام والثقة املتبادلة ،حيث أن أعضاء
احلكومة وتنفيذا ملا جاء يف مخطط احلكومة
يعملون جاهدين من أجل استقبال أعضاء البرملان
واالستماع إلى انشغاالتهم وتزويدهم بكل املعلومات
واملعطيات التي تخص الشأن العام ومرافقتهم
ودعوتهم للمشاركة يف زيارتهم امليدانية للوقوف
على وتيرة االجنازات يف دوائرهم االنتخابية
ونفس الشيء بالنسبة للسلطات احمللية املطالبة
بفتح ابوابها امام ممثلي الشعب حتى يتسنى لهم
تقدمي اقتراحاتهم للسلطات املختصة.

أكدت وزيرة العالقات مع
البرملان ،بسمة عزوار،
حرص احلكومة الدائم
على التكفل بكل انشغاالت
أعضاء البرملان ،يف سياق
توطيد التعاون والتنسيق
الوظيفي مع غرفتي البرملان
ويف ظل االحترام التام
ملبدأ الفصل بني السلطات
وتعزيز الدميقراطية.

وأوضحت الوزيرة ،يف
ردها على سؤال عضو
مجلس األمة ،السيد عبد
الكرمي قريشي ،عن الثلث
الرئاسي ،يستفسر فيه
حول الطريقة الناجعة
التي ميكن اعتمادها من أجل متكني عضو
البرملان من احلصول على األجوبة والردود حول
مختلف القضايا التي يطرحها املواطن ،بأن
املنتخب يضطلع مبهام واضحة محددة دستوريا
على غرار مساهمته يف التشريع والرقابة على
احلكومة ومدى تنفيذ برنامجها باللجوء إلى
آليات دستورية تتمثل يف آلية األسئلة الشفوية
والكتابية وفق اإلجراءات املضبوطة ،على غرار
مساهمته يف التشريع ويف مراقبة عمل احلكومة
ومدى متثيل برنامجها مع احترام مبدأ الفصل
بني السلطات.

وذكرت السيدة عزوار أنه من بني اآلليات
الدستورية للرقابة البرملانية ،طرح األسئلة الكتابية
والشفوية التي أثبتت جناعتها ،من خالل آلياتها
مبا يف ذلك االتصال املباشر بني صاحب السؤال
وعضو احلكومة ،مشيرة إلى أن اجللسات التي
تبرمج لهذا الغرض تعتبر منبرا لشرح سياسة
احلكومة وإعالم املواطنني باإلجراءات املتخذة
يف املسائل التي تعني حياتهم اليومية ،وبالتالي
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فهي فضاء دميقراطي يكرس فيه الدميقراطية
بامتياز ،حيث تولي الهيئة التنفيذية اهتماما
بالغا لذلك ،كما تعمل على التكفل بكل األسئلة
املطروحة باعتبار ذلك من صميم عملها.

ويف ذات السياق ،أكدت وزيرة العالقات مع
البرملان أن مخطط عمل احلكومة الذي صادق
عليه البرملان وضع بني أولوياته التزام أعضاء
احلكومة الكامل والتام بالرد على األسئلة
الشفوية والكتابية ألعضاء البرملان يف اآلجال
احملددة دستوريا ،حيث تولي الهيئة التنفيذية
اهتماما بالغا لهذه اآللية وتعمل على التكفل
بكل األسئلة املطروحة حيث يندرج ذلك ،حسب
املتحدثة ،يف صميم عمل احلكومة وهذا يف إطار
توحيد األهداف والرقي بالدميقراطية كما أن
التأسيس لرقابة برملانية فعالة يعد من صميم
متطلبات إنشاء اجلمهورية اجلديدة املجسدة
لتطلعات الشعب اجلزائري.

وبخصوص األسئلة الكتابية ،ذكرت الوزيرة أن
الرد عليها يتم يف اآلجال القانونية أي ثالثني
يوما ،مؤكدة بأنه لم يسجل أي تأخير حلد اليوم
نظرا لعدم ارتباطها بالبرمجة .أما فيما يتعلق
باألسئلة الشفوية التي أسس لها الدستور آجاال
هي األخرى ،أوضحت املتحدثة أن احلكومة تتكفل
بها خالل اجللسات العامة املخصصة لها طبقا
للمادة  71من القانون العضوي رقم  16 /12كل
أسبوع بالتداول بني الغرفتني ،أي كل  15يوما لكل
غرفة ،موضحة أنه ال ميكن اإلجابة إال على عدد
محدد من األسئلة خالل اجللسة الواحدة بسبب
ارتباطها بالبث التلفزيوني املباشر وبالنظام
الداخلي لغرفتي البرملان ،الذي ال يسمح للعضو
من طرح أكثر من سؤال خالل كل جلسة نظرا
للعدد املعتبر لألسئلة .وأضافت أن األمر ميكن
تداركه بعد إنشاء القناة البرملانية ،حيث أكد
رئيس اجلمهورية على ضرورة إطالقها يف اآلجال
القريبة.

ويف سياق متصل ،ذكرت السيدة بسمة عزوار أن
جلسات االستماع التي تعقدها اللجان الدائمة
على مستوى غرفتي البرملان لالستماع ألعضاء
احلكومة  يف إطار عرض السياسات القطاعية،
تعتبر أيضا منبرا ألعضاء البرملان من أجل
التعبير عن انشغاالتهم وطرح أفكارهم .كما
اعتبرت أن آليات البعثات االستعالمية املؤقتة
التي ينص عليها الدستور ،تساهم يف ترقية
االتصال بني الهيئة التنفيذية وأعضاء البرملان،
مضيفة بأن كل دائرة وزارية تضم إطارا ساميا
على مستوى ديوانها مكلف بالعالقات مع البرملان،
مهمته تسهيل عملية االتصال والتواصل.
وأشارت وزيرة العالقات مع البرملان ،يف ختام
عرضها ،أن مختلف الدوائر الوزارية تضطلع
مبعاجلة الرسائل واآلراء التي تردها خارج آلية
الرقابة املنصوص عليها ،وهذا حسب طبيعة
االنشغاالت والصالحيات التي ينص عليها
القانون .وأن كل دائرة وزارية تضم إطار سامي
على مستوى ديوانها مكلف بالعالقات مع البرملان،
مهمته تسهيل عملية االتصال والتواصل.

مجلس األمة يختتم دورته
البرلمانية العادية 2020-2019

جلسات

رئيس مجلس األمة بالنيابة:

«نحن اليوم نلم�س �أ�شياء جتعلنا
ن�ؤمن ونتفاءل بامل�ستقبل»

وتعقيبا على رد الوزيرة ،أشار عضو مجلس
األمة ،السيد عبد الكرمي قريشي إلى رد وزير
العدل حافظ األختام ،السيد بلقاسم زغماتي
على سؤال كتابي أرسل إلى مصاحله منذ ثالث
سنوات مضت ،األمر الذي استحسنه املتحدث
مناديا أعضاء احلكومة أن يسلكوا حذوه ،جتسيدا
لتعليمات رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز
تبون على تكامل العمل بني السلطة التنفيذية
والتشريعية ،علما أن املئات من املراسالت بقيت
حبيسة األدراج منذ عدة سنني ،وأن إهمالها قد
يؤدي إلى خلق مشاكل ميكن تداركها مستشهدا
باحتجاج أبناء والية ورقلة األخير ،الذي نعت
بثورة اجلياع ،غير أنه يف حقيقة األمر ،حسب ذات
املتدخل ،مجرد مطالبة باحلقوق ،وليست جوعا،
وقد طرحت املسألة على احلكومة السابقة لكنها
أهملت القضية ولم تستجب الهتمام النواب.
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جلسات

مجلس األمة يختتم دورته البرلمانية العادية 2020-2019

مجلس األمة يختتم دورته البرلمانية العادية 2020-2019

جلسات

في ختام الدورة البرلمانية العادية  2020-2019رئيس مجلس األمة بالنيابة يؤكد :

الد�ستور اجلديد ي�ستجيب ملعامل اجلمهورية اجلديدة ..و�سيكـــون جامعا لكل اجلزائريني و�سيبقى للأجيال القادمة

وقد جرت مراسم االختتام يف جلسة علنية
انعقدت ،برئاسة السيد صالح قوجيل،
رئيس مجلس األمة بالنيابة ،وحضور:
السيد سليمان شنني ،رئيس املجلس
الشعبي الوطني ،السيد عبد العزيز جراد،
الوزير األ ّول ،أعضاء عن احلكومة ممثلني
يف السيدات والسادة :كمال بلجود ،وزير
الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة
العمرانية ،بلقاسم زغماتي ،وزير العدل
حافظ األختام ،أمين بن عبد الرحمان،
وزير املالية ،شمس الدين شيتور ،وزير
االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة،
يوسف بلمهدي ،وزير الشؤون الدينية
واألوقاف ،مليكة بن دودة ،وزيرة الثقافة
والفنون ،كوثر كريكو ،وزيرة التضامن
الوطني واألسرة وقضايا املرأة ،فرحات آيت
علي ابراهيم ،وزير الصناعة ،عبد الرحمان
ين بوزيد ،وزير الصحة والسكان واصالح

58

ً
عمال بأحكام المادة  5من القانون
العضوي رقم  ،12-16الذي يحدد
تنظيم المجلس الشعبي الوطني
ومجلس األمة ،وعملهما ،وكذا
العالقات الوظيفية بينهما وبين
الحكومة ،اختتم مجلس األمة ،يوم
الخميس  09جويلية  ،2020دورته
البرلمانية العادية .2020 - 2019

املستشفيات ،بسمة عزوار ،وزيرة العالقات
مع البرملان ،يحيى بوخاري ،األمني العام
للحكومة ،والسيدات والسادة أعضاء مكتب
املجلس الشعبي الوطني ،والرئيس األول
للمحكمة العليا ،السيد عبد الرشيد طبي،
والسيدة فريدة بن يحيى ،رئيسة مجلس
الدولة ،واألسرة اإلعالمية...
هذا ،وقد تال احلضور ،يف مستهل اجللسة،
فاحتة الكتاب على أرواح شهداء ورموز
املقاومة الشعبية التي استرجعت اجلزائر
ُرفاتهم بعد احتجاز قسري دام أكثر من
ليلقي بعدها
 170سنة مبتحف بباريسُ ...

السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة ،كلمة
باملناسبة ،تطرق فيها إلى عديد املواضيع
املتعلقة بالراهن الوطني ،اإلقليمي
واجلهوي ،مشيد ًا بعودة مكانة اجلزائر
وحضورها على املستوى اإلقليمي خصوصا
حول األزمة يف الشقيقة ليبياُ ،من ّوها
مبوقف رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد
تبون من األزمة.
ويف موضوع التنسيق بني غرفتي البرملان،
فقد أبدى السيد رئيس مجلس األمة
بالنيابة كبير ارتياحه ملستوى التنسيق
والتشاور ولالنسجام الذي طبع العمل
بني الغرفتني طيلة هذه الدورة ،مثمنا يف
هذا الصدد العمل اجلبار الذي قامت به
احلكومة ال سيما يف هذه الفترة احلرجة
التي متر بها البالد جراء انتشار وباء كوفيد

تقدم السيد رئيس مجلس األمة
 ...19وهناّ ،
بالنيابة بتحية إكبار وعرفان إلى الطاقم
الطبي وشبه الطبي وأعوان احلماية املدنية
ومختلف األسالك األمنية من شرطة ودرك
وطني والتي تقف بكل إقدام وبسالة يف وجه
هذا الوباء املميت...
كما رفع أسمى آيات التقدير واالمتنان إلى
مؤسسة اجليش الوطني الشعبي ،سليل
جيش التحرير الوطني بحق وجدارة ِكفاء
التضحيات اجلسام التي يقدمونها يف
هاته املرحلة ويف كل األوقات يف سبيل أمن
اجلزائر ووحدتها وسيادتها...
ويف موضوع آخر ،تطرق السيد صالح
قوجيل إلى مسألة الذاكرة ،لير ّد على
األصوات الناعقة التي لم تستسغ استرجاع
اجلزائر رفات شهدائها األبرار ،مؤكد ًا
بأن هذه األطراف واللوبيات لم تنس

بعد اجلزائر ،كما أعطى وباألرقام احلالة
ُ
البائسة التي خلفها االستعمار الفرنسي
قبل طرده من اجلزائر ...ليعرج بعدها
على مسألة تعديل الدستور الذي بادر به
السيد رئيس اجلمهورية والذي قال بشأنه
بأنه دستور يستجيب ومعالم اجلمهورية
اجلديدة ،سيكون جامع ًا لكل اجلزائريني
وسيبقى لألجيال القادمة وذلك بالنظر
للمنهج الذي تبناه السيد رئيس اجلمهورية
عبر إشراكه ملختلف الفعاليات الوطنية يف
إبداء رأيها ...أما بخصوص االستدانة
ثمن السيد صالح قوجيل
اخلارجية ،فقد ّ
قرار رئيس اجلمهورية القاضي بعدم
اللجوء لالستدانة اخلارجية حفاظ ًا على
استقاللية القرار السياسي الوطني ...كما
تع ّرض السيد صالح قوجيل للرهانات
واالستحقاقات التي تنتظر اجلزائر يف
الفترة القادمة ...وهنا دعا املواطنات

واملواطنني ومختلف الفاعلني السياسيني
واالقتصاديني واالجتماعيني للتجند
حول برنامج رئيس اجلمهورية ،السيد عبد
املجيد تبون ،خدمة للجزائر وللمصلحة
العليا للوطن ...لتختتم الدورة البرملانية
باالستماع إلى تالوة سورة الفاحتة وعزف
النشيد الوطني.
السيد غازي
جابري ،نائب
رئيس مجلس
األمة تغيب عن
جلسة اختتام
الدورة لظروف
قاهرة.
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اجلزائر خرجت �إلى بر الأمان ...واهتدت �إلى الطريق ال�صحيح ملمار�سة الدميقراطية وبناء دولة حقيقية للجميع
...نحيي الن�ساء
والرجال العاملني
ليال ونها ًرا من �أطباء
ومعاونيهم ،واحلماية
املدنية وم�صالح الأمن من
�شرطة ودرك وطني وكذا
اجلي�ش الوطني ال�شعبي،
وكل املتطوعني من
املجتمع املدين ،املواجهني
لهذا الوباء...

بنتائج االنتخابات ،وهذا جانب يجب أن يبقى يف
ذاكرتنا ،ويبقى مثاال للمستقبل.

وعند مراسم تنصيب رئيس الجمهورية ،الفائز يف
االنتخابات ،حرض أولئك املرتشحون ً
أيضا ،وهذه
ُتعدُّ هي األخرى رسالة قوية للخارج؛ ففي الخارج
يحللون كل األحداث ،وقد عرفوا أن الجزائر خرجت
إىل بر األمان واهتدت إىل الطريق الصحيح ملامرسة
الدميقراطية وبناء دولة حقيقية للجميع ،ألن رئيس
الجمهورية ملا انتخبه الشعب ،انتخب برنامجه كذلك،
ونحن نعيش برنامجه اآلن من خالل اإلصالحات التي نقوم بها،
وبصفة خاصة ا ُمليض قد ًما نحو مراجعة وتعديل الدستور.

والسالم عىل أرشف املرسلني ،الجلسة
"بسم ال ّله الرحمن الرحيم ّ
والصالة ّ
مفتوحة.
السيد رئيس الـمجلس الشعبي الوطني؛
السيد الوزير األ ّول؛
السيدات والسادة أعضاء الحكومة ،الحارضون معنا؛
السيدات والسادة أعضاء مكتب الـمجلس الشعبي الوطني؛
السيد الرئيس األول للمحكمة العليا؛
السيدة رئيسة مجلس الدولة؛
زمياليت ،زماليئ ،أعضاء مجلس األمة؛
أرسة الصحافة واإلعالم؛
السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.
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تقديم الرتحيب وتوجيه الشكر للجميع عىل حضورهم
معنا ومشاركتنا مراسم اختتام الدورة الربلـامنية
العادية 2020-2019؛ وكام جرت به التقاليد واألعراف سألقي
كلمة بهذه املناسبة ولكن قبل ذلك أطلب منكم الوقوف دقيقة
صمت وقراءة سورة الفاتحة ترحماً عىل أرواح رفات وجامجم
ٍ
تم اسرتجاعهم
 24من قادة املقاومة الشعبية ورفاقهم الذين ّ
مؤخ ًرا من فرنسا وكذا عىل كامل أرواح شهدائنا األبرار.
(وقوف الجميع دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة ترحماً عىل
أرواح الشهداء)
شك ًرا لكم؛ والله يرحم جميع الشهداء.

إذن ،يقتيض جدول أعامل جلستنا هذه – مثلام قلت آن ًفا –
إجراء مراسم اختتام الدورة الربملانية العادية  ،2020-2019يف
مجلس األمة ،ومثلام جرت العادة سألقي كلمة بهذه املناسبة،
وفيها أقول:

فالرئيس يف أي بلد يف العامل ،عندما ينجح ويرشع يف تطبيق برنامجه،
يضع دستورا ويتوجه به مبارشة إىل الشعب ،ولكن رئيسنا ونظرا
لوضعنا ،والنشغاالت املواطنني بصفة عامة والحياة السياسية
بصفة خاصة ،ارتأى توزيع مسودة مرشوع تعديل الدستور عىل
األحزاب والجمعيات والشخصيات ليشارك الجميع يف إبداء
رأيه ،وهذا أمر جديد بالنسبة إلينا ألنه عندما يصدر الدستور
غدا سيسمى بدستور الجميع ! ُث َّم ألنه سيمر عىل الربملان أ ّوال
ثم يستفتى فيه الشعب ،وهذا الدستور اليوم حسب املناقشات
واالقرتاحات سيكون أول دستور -ليس دستورا مرحليا – يبقى
مع األجيال !! ال يتغري حسب أهواء األشخاص والحكام ،وحينئذ
نبني الدولة التي تكون للجميع ،هي بيت الجميع ،كام أسلفت
ذكر ذلك يف العديد من املناسبات (ذاخمناغ إلكل) ،ويبقى الحكم
حسب رغبات الشعب ،يتغيرّ من مرحلة إىل أخرى ،ولكن الدولة
ال تتغيرّ بتغيرّ الحكم ،والدستور كذلك هو دستور الجميع ودستور
الدولة الجزائرية.

لقد امتدت هذه الدورة – كام تعلمون – عىل مدار  10أشهر
منذ افتتاحها يف شهر سبتمرب  ،2019وكانت املحطات التي عشناها
جميعا خاللها صعبة ومل تكن معاملها واضحة للجميع ،ولكن عندما
متسكنا مببادئنا ومبادئ أول نوفمرب ،وبذاكرتنا وبالدستور تجاوزنا
كل تلك العقبات ،حتى وصلنا إىل تنظيم االنتخابات الرئاسية ،التي
نحن اليوم نلمس أشياء تجعلنا نؤمن ونتفاءل باملستقبل،
كان الكثري يش ّكك يف إمكانية تنظيمها خالل تلك الظروف الصعبة،
فالدولة الجزائرية عندما ندعمها بالذاكرة وبتاريخنا ،ألن مامرسة
ولكن بفضل الله وعزمية الرجال خاصة الجيش الوطني الشعبي،
الدميقراطية هي – حقيقة  -مامرسة سياسية ولكنها يف نفس
سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة ،وعىل رأسه املرحوم
الوقت ثقافية.
أحمد قايد صالح ،وصلنا إىل تنظيم االنتخابات
وخرجنا إىل بر األمان.
...عندما مت�سكنا مببادئنا واليوم أي يف هذه املرحلة التي نعيش أطوارها ،لدينا
ومبادئ �أول نوفمرب،
مرشوع وبعـد أن يُرفع عـنّـا هذا الوبـاء  -إن شاء الله
وهكذا جرت االنتخابات الرئاسية وفاز فيها
وبالد�ستور
وبذاكرتنا
– الذي نعاين من تبعاته وآثاره منذ  4أشهر كاملة جراء
السيد عبد املجيد تبون ،حيث اعرتف املرتشحون
العقبات،
تلك
كل
جتاوزنا
الوضعية الصحية الناجمة عنه ،وباملناسبة نحيي النساء
األربعة اآلخرون بنتائجها ،وكان هذا االعرتاف
تنظيم
إلى
�
و�صلنا
حتى
والرجال العاملني ليال ونها ًرا من أطباء ومعاونيهم،
مبثابة رسالة للداخل والخارج ،ألنه ألول مرة االنتخابات الرئا�سية...
والحامية املدنية ومصالح األمن من رشطة ودرك
يف تاريخ الجزائر ،يبارك املنهزمون ويعرتفون
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علينا �أن نعود �إلى الذاكرة كلما واجهتنا �صعوبات وحتديات ،لنجد الطريق ال�صحيح ،واليوم نحن على الطريق ال�صحيح

وطني وكذا الجيش الوطني الشعبي ،وكل املتطوعني من املجتمع
املدين ،املواجهني لهذا الوباء ،فرغم كل الصعوبات نحن ماضون يف
الطريق الصحيح السرتجاع أنفاس الدولة الجزائرية.

املرحلة ،ونحن نشجعها عليه ألن فيه تحوالت كبرية يف الهيكلة من
خالل القطاعات التي ستمول اقتصادنا ،الذي سيسمح لنا بالحفاظ
عىل قرارنا السيايس ،ألن استقالليته هي ما نحافظ عليه أكرث من
أي أمر آخر ،هذه هي حريتنا واستقاللنا.
ودا ًمئا يف إطار الحفاظ عىل استقاللية قرارنا السيايس واالقتصادي،
فقد رفض السيد الرئيس اللجوء إىل االستدانة الخارجية ،التي
إن رجعنا إليها فسريجع االستعامر ،ولكن السيد الرئيس رفضها
وهو مشكور عىل ذلك ،ونبقى دامئا نرفضها ،ولكن عندما نرفض
املديونية الخارجية يجب علينا تنظيم أنفسنا عىل املستوى الداخيل
وبصفة خاصة يف امليدان االقتصادي واالجتامعي فذلك ليك نواجه
التحديات ونكون يف مستوى الجزائر.

نحن اليوم يف مرحلة تتبعها بحول الله مرحلة أخرى مثلام أعلن
عن ذلك السيد رئيس الجمهورية حيث سيكون الدستور الجديد
جاهزًا يف سبتمرب أو أكتوبر ،ورمبا قبل ذلك ،ومن املمكن أال تدوم
عطلتنا الربملانية إىل غاية شهر سبتمرب ،ورمبا سنعود إىل العمل قبل
استنفادها لنُحدِّد املوقف من هذا الدستور الجديد ل ُيحال بعد
ذلك عىل الشعب الجزائري ويُعرض عليه لالستفتاء الشعبي.
كام ّ
أن العمل الذي تقوم به الحكومة اليوم يف امليدان االقتصادي
واالجتامعي ،هو عمل ج ّيد ،ويجب تشجيع الحكومة ودعمها
والوقوف معها ،وبصفة خاصة بعد التعديل
الوزاري األخري الذي ليس تعديال من أجل
العمل الذي تقوم به
األشخاص ولكنه إلعادة التوجيه وتحديد
احلكومة اليوم يف امليدان
األولويات وإعطاء دفع حقيقي القتصادنا ،وإيالء
االقت�صادي واالجتماعي،
كل العناية والرعاية للفئات الهشة واملعوزة
هو عمل ج ّيد ،ويجب
والضعفاء وكام قال السيد الرئيس ّ
إن سياستنا
ت�شجيع احلكومة ودعمها
هي عدم التخيل عن الضعفاء ،تلك كانت قيم
والوقوف معها
ومبادىء ثورتنا وألن الجانب االجتامعي له
أهمية كبرية ،وهذا ما تقوم به الحكومة يف هذه
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نحن نتذكر جميعا ما كانت الجزائر عليه يف 1962
بعد االستقالل مبارشة ،فعندما نعود إىل ذاكرتنا،
نتذ ّكر أ ّننا كنا  8ماليني نسمة ،ومليونا مترشد
الجئ داخل الجزائر !! و 300.000الجئ ما بني
تونس واملغرب ،و 400.000سجني يف الجزائر ويف
فرنسا ،وكانت الخزينة فارغة ،واجهنا تحديات
كبرية ،والحمد لله وبفضل الله ثم بفضل الرجال
وتجنّد الشعب الجزائري واجهنا التحدي األول
يف سبتمرب  1962أال وهو الدخول املدريس ،فقد

وتوجيه صحيح ،وأال ننىس تاريخنا؛ علينا أن نعود إىل الذاكرة
كلام واجهتنا صعوبات وتحديات ،لنجد الطريق الصحيح ،واليوم
نحن عىل الطريق الصحيح ،حيث عندما يهتم رئيس الجمهورية
بالذاكرة فذلك يعني أن لها أهمية كبرية ،سواء ذاكرة ما قبل
الثورة أم أثناءها أم غري ذلك ،ألن ثورتنا مل يقدها حزب سيايس
أو زعيم ،بل قادها العمل الجامعي تحت شعار أول نوفمرب" :من
الشعب وإىل الشعب" ،وهذا هو شعارنا اليوم ً
أيضا ،يجب أن
يبقى قامئا وساري املفعول اليوم ً
أيضا.

ذهب املعلمون كلهم ،حتى إن جيسكار دستان الذي كان وزيرا
للاملية آنذاك ،يف حكومة الجرنال ديغول ،أوقف رواتب املعلمني
وتم ذلك؛ ولكن
الفرنسيني يف الجزائر ليجربهم عىل املغادرةّ ،
الشباب الجزائري تجنّد وحتى حملة الشهادة االبتدائية انخرطوا
يف سلك التعليم ،وحققنا الدخول املدريس بنجاح ورفعنا بالتايل
تحدي الدخول املدريس.
أتذ ّكر أ ّنه كان هناك مختص أورويب من بلجيكا ،جاءت به الحكومة
الجزائرية ليدرس الوضعية املالية للجزائر ،فقال – وقد سمعتها
منه شخصيا – إن ما عاينته من خالل الدراسة
التي أنجزتها ،أن الكهرباء واملاء والرضوريات
متوفرة واملفروض انعدامهاCeci est un( ،
يف �إطار احلفاظ على
 )!! miracleفهذه معجزة ! وحقيقة أنه عندما
ا�ستقاللية قرارنا ال�سيا�سي
غادر املعمرون واملحتلون األخصائيونٌّ ،
كل يف
واالقت�صادي ،فقد رف�ض
موقع عمله واختصاصه ،عوضهم الجزائريون
ال�سيد الرئي�س اللجوء �إلى
الذين كانوا معهم يف امليدان ،فالتجربة الحقيقية
اال�ستدانة اخلارجية ،التي
آنذاك كانت عىل مستوى التلفزيون الجزائري ،يف
�إن رجعنا �إليها ف�سريجع
الجزائر وقسنطينة ووهران ،حيث غادر التقنيون
اال�ستعمار ،ولكن ال�سيد
واإلطارات الفرنسيون الجزائر ،فعوضهم
الرئي�س رف�ضها وهو م�شكور
الجزائريون ومل يتوقف البث يوما؛ هذه بعض
على ذلك
تحديات  1962وقد ذكرتها ألن هذا الشعب
عظيم وال يحتاج إال لخطاب سيايس صحيح

ينبغي أن نستلهم دامئا من ذاكرتنا ومن تاريخنا،
فاألزمة التي حدثت يف التسعينيات ،وأقولها
بكل رصاحة كمجاهد ،وليس بصفتي رئيسا لهذا
املجلس ،تذكرون أن حزباً ما عندما نجح يف
االنتخابات البلدية نزع أنصاره ومناضلوه شعار
(من الشعب وإىل الشعب) ،وعوضوه بشعار
(دولة إسالمية) وكرسوا قبور الشهداء ،هذه
أمور نتذكرها وال يجب أن ننساها ،ليس انتقاما
ولكن لتفادي أخطاء أخرى ألن ما ميس الثورة
ومبادئها ومكاسبها ال نقبله أبدا.
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جلسات

ملطلب عمره � 58سنة والقا�ضي با�سرتجاع رفات وجماجم زعماء املقاومة ال�شعبية �ضد اال�ستعمار الفرن�سي
�أثمن عاليا ا�ستجابة رئي�س اجلمهورية ،ال�سيد عبد املجيد تبونٍ ،
تكرهوا شيئا وهو خري لكم؛ فهؤالء مل ينسوا ومل يتجردوا بعد من
أفكارهم االستعامرية والبد عىل فرنسا أن تعلم أن من يعرقل
العالقات بيننا وبينها هم هؤالء الذين مل ينسوا الجزائر ويريدون
العودة إليها !!
أما عىل الصعيد الديبلومايس والخارجي ،فنالحظ ّ
أن مكانة الجزائر
يف املحافل الدولية حول القضايا املطروحة دوليا وإقليميا حارضة
بقوة ،وذلك من خالل مواقفها الثابتة ،السيام فيام يخص قضية
الجارة الشقيقة "ليبيا"؛ فمنذ  5أشهر قال رئيس الجمهورية إن
هذا املشكل هو ليبي -ليبي ،ويجب عىل الليبيني أن يتفاوضوا
ويتحاوروا فيام بينهم ويعودوا للمسار الدميقراطي ويعطوا
الكلمة للشعب ليختار قيادته؛ وموقف الجزائر هذا ال يزال ثابتا
اليوم رغم التحوالت التي وقعت والتدخالت األجنبية التي حدثت
عىل املشهد الليبي ،وهم اليوم يعودون إىل مقرتح الجزائر ،و ُيعدُّ
هذا مفخرة للجزائر التي تبحث عن استقرار بلدان الجوار وفض
النزاعات بالحوار وإبعاد التدخل األجنبي يف الشؤون الداخلية
للدول.

أعود للحديث مرة أخرى عن موضوع الذاكرة والتاريخ ،ألمثن
ملطلب
عاليا استجابة رئيس الجمهورية ،السيد عبد املجيد تبون،
ٍ
عمره  58سنة والقايض باسرتجاع رفات وجامجم زعامء املقاومة
الشعبية ضد االستعامر الفرنيس ،املوجودة مبتحف فرنسا ،حيث
بعد ّ
كل هذه السنوات اسرتجعها السيد رئيس الجمهورية وهي
خطوة من الخطوات التي سرتغم فرنسا عىل االعرتاف بجرامئها،
وما هذه إ ّال خطوة أوىل يجب أن تتبعها خطوات أخرى ،ونحن
متمسكون بهذا.

معكم بعني االعتبار !! ألن يف فكرهم أن هذا املليون سوف يبقى
يف الجزائر ،لكن "بيان أول نوفمرب" قد أغلق هذا الباب بعبارة (يف
إطار املبادئ اإلسالمية) حتى ال تكون هناك دولة الئكية.

لقد كانت املادة األوىل يف دستور ( 1963اإلسالم دين الدولة) ،وليس
دين أحزاب وجمعيات ،وهذه هي األمور التي يجب دراستها
من طرف مختصني وخرباء واملؤرخني لتوضيح املفاهيم الحقيقية
لبيان أول نوفمرب ،وبعدها ستسهل كل األمور األخرى ،ألن ثورتنا
كانت عبارة عن محطات ،فيها محطة أول نوفمرب ،ومحطة 20
أوت  1955ومحطة مؤمتر الصومام يف  ،1956وأيضا محطة مؤمتر
سننظم يف مجلس األمة ندوات حول الذاكرة وندعو األساتذة
 1957بالقاهرة الذي مل يتكلم عنه كثريا ،وقد كان – يف الحقيقة
واملختصني يف التاريخ ونناقشها موضوعا موضوعا ،وسنبدأ ببيان
– مؤمترا جامعا حرضه الجميع ،وبعدها جاء تشكيل الحكومة
أول نوفمرب ألننا لحد اليوم مل نفرس مفهومه ومواده واملواقف التي
املؤقتة وغريها من املحطات امله ّمة يف تاريخ ثورتنا؛
ذكرت فيه ،ومل نحللها لنعطيها مفهومها الحقيقي؛
وسنعطي لهذه املحطات جميعا حقها من الدراسة
وقد حان وقت ذلك ،ألنه توجد حاليا بعض
يقدها
مل
ثورتنا
...
والنقاش ،واليشء األهم وأنا كمجاهد أمتنى ذلك،
التفسريات الخاطئة ،فحينام نقول عىل سبيل املثال
زعيم،
أو
�
�سيا�سي
حزب
أن نتكلم عن جميع النقائص والخلفيات والخالفات
ال الحرص يف "بيان أول نوفمرب" :بناء الدولة وفق
اجلماعي
العمل
قادها
بل
التي كانت موجودة ،وال نخفيها وال نخاف منها،
مبادئ إسالمية ،فهذا املقصود به باب املفاوضات
نوفمرب:
أول
�
�شعار
حتت
ّ
ألن الثورة نجحت رغم كل يشء ونجحت بكل ذلك
مع فرنسا ،فعندما نتفاوض مع فرنسا عىل دولة
إلى
�
و
ال�شعب
"من
ً
أيضا ،ونلنا استقاللنا الحقيقي ،ونحن اليوم نربو عن
دميقراطية ،اجتامعية وفق مبادئ إسالمية ،يعني
ال�شعب" ،وهذا هو
 45مليون نسمة وغدا نصبح  60مليون نسمة ،يجب
أننا عندما نتفاوض مع املستعمر لن نقبل بدولة
ً
يجب
ا،
أي�ض
�
اليوم
�شعارنا
أن نبلغ هذا ونهتم بأجيالنا املقبلة ،ألن جيل نوفمرب
الئكية ،لقد رفضنا الدولة الالئكية ،ألن االستعامر
و�ساري
قائما
يبقى
أن
�
لن يبقى وإذا مل يقرؤوا تاريخهم جيدا وبصورة
عندما كان يتفاوض معنا ،كان يقول إن هناك
ً
ا.
أي�ض
�
اليوم
املفعول
صحيحة فقد يضلون الطريق !
مليون رعية فرنسية أو أوروبية ،أو مسيحيني أو
يهودا ،ويجب أخذ هؤالء الناس الذين سيعيشون
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إن االستعامر الذي طردناه تحول إىل أحزاب
ولوبيات – وقد ذكر هذا السيد رئيس الجمهورية
عند حديثه عن الرئيس الفرنيس يف الحوار التلفزي
الذي أجراه مؤخ ًرا مع إحدى القنوات الفرنسية –
تؤثر عىل عالقات فرنسا والجزائر ،وباألمس فقط
شاهدنا رد فعل حزب من األحزاب ،كان ينتمي
للمعمرين هنا يف الجزائر ولدعاة الجزائر فرنسية،
وال يزالون متواجدين كأحزاب ولكن عىس أن

ارت�أى ال�سيد الرئي�س
توزيع م�سودة م�شروع
تعديل الد�ستور على
الأحزاب واجلمعيات
وال�شخ�صيات لي�شارك
اجلميع يف �إبداء ر�أيه،
وهذا �أمر جديد بالن�سبة
�إلينا لأنه عندما ي�صدر
الد�ستور غدا �سي�سمى
بد�ستور اجلميع

يف الحقيقة هناك أمور عديدة مطروحة علينا مبناسبة
هذا االختتام ،وهناك تحديات كثرية ً
أيضا يجب أن
نتجند جميعا كرجل واحد ملواجهتها لصالح البالد
والشعب الجزائري.
هذه عىل أية حال الكلمة التي أردت إلقاءها بهذه
املناسبة ،وقد حاولت التكلم عن مواضيع شتى،
تحتاج إىل الخوض فيها بالتحليل والدراسة املع ّمقة
مستقبال إن شاء الله.
أكتفي بهذا ،وأدعوكم اآلن إىل االستامع اىل مراسم
االختتام وشكرا للجميع".
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نشاطات السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة

رئيس مجلس
االمة بالنيابة،
السيد صالح
قوجيل يشارك
في مراسم
استقبال رفات
 24من شهداء
المقاومة
الشعبية .

رئيس مجلس األمة بالنيابة،
السيد صالح قوجيل يشارك
في مراسم تشييع ودفن
رفات شهداء المقاومة الشعبية
الـ  24الى مثواهم األخير بمربع
الشهداء بمقبرة العالية

رئيس مجلس األمة بالنيابة ،يشارك
في الحفل الذي اقامه السيد
الفريق السعيد شنقريحة ،رئيس
أركان الجيش الوطني الشعبي،
باسم السيد رئيس الجمهورية
القائد األعلى للقوات المسلحة،
وزير الدفاع الوطني،

في الذكرى ال  58لعيدي
االستقالل والشباب ،رئيس
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
يضع اكليل من الزهور بمقام
الشهيد ،بحضور كبار مسؤولي
الدولة

بعد اختتام الدورة البرلمانية
العادية  ،2020-2019ارتأى رئيس
مجلس األمة بالنيابة ،السيد
صالح قوجيل ،على إسداء خالص
عبارات الشكر والتقدير لإلطارات
السامية للمجلس ومن خاللهم
لكافة الموظفات والموظفين
والعامالت والعاملين على ما
بذلوه كل في موقعه من مجهود
َو َس َم ُه االخالص والتفاني من
أجل إنجاح الدورة المنقضية
وضمان سير العمل خالل المرحلة
الماضية التي تميزت بالعديد من
األحداث .تم ذلك خالل لقاء جمع
السيد صالح قوجيل ،بمجموعة
من إطارات المجلس ،صبيحة يوم
الثالثاء  14جويلية  ،2020بمقر
المجلس.
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إجتماع مكتب مجلس األمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية بتاريخ  12ماي2020

اجتماع مكتب مجلس األمة الموسع لرؤساء
المجموعات البرلمانية بتاريخ  17جوان 2020

م�سودة تعديل الد�ستور ت�ستجيب لتحديات الراهن وامل�ستقبل
ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،يوم الثالثاء  12ماي  ,2020اجتماعاً
ملكتب املجلس موسعا لرؤساء املجموعات
البرملانية واملراقب البرملاني ،خصص لتبادل
الرؤى ووجهات النظر حول املستجدات على
الساحة الوطنية ال سيما مسودة املشروع
التمهيدي لتعديل الدستور املبادر به من طرف
السيد رئيس اجلمهورية.
ويف غمرة إحياء الذكرى اخلامسة والسبعني
( )75ملجازر  08ماي  ،1945التي اقترفها
االستدمار الغاشم ...فإن مكتب مجلس األمة،
وإذ يترحم على أرواح شهدائنا األبرار ...فإنه
يشيد بقرار رئيس اجلمهورية ،السيد عبد
احمليد تبون ،القاضي بتكريس الثامن من ماي
يوماً وطنياً للذاكرة ،وكذا بإطالق قناة تلفزيونية
وطنية خاصة بالتاريخ...كما يث ّمن مكتب
املجلس ،القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء
يف اجتماعه األخير ،ال سيما ما تعلق منها
باجلانب االجتماعي والرفع من القدرة الشرائية
للمواطنني ،وتلك املتعلقة باالنعاش االقتصادي
وحتسني مناخ االستثمار ،واإلجراءات والتدابير

للجمهورية اجلديدة التي التزم به السيد
رئيس اجلمهورية من خالل تعميق املمارسة
الدميقراطية التشاركية للوصول إلى دولة
للجميع تتكامل فيها جميع املؤسسات بالفعل
وتتكرس فيها حقيق ًة احلريات واحلقوق
لألفراد واملؤسسات ...مهيباً يف هذا الصدد
بالشخصيات الوطنية والطبقة السياسية
مبختلف أطيافها والفاعلني االقتصاديني
واالجتماعيني ومنظمات املجتمع املدني إلى
االنخراط يف هذا املسعى ،مبا يخدم الصالح
العام ومبا يحقق تطلعات ومطالب الشعب
املشروعة ال سيما الشباب يف الدميقراطية
احلقّة والعيش الكرمي...

اخلاصة بقطاعات التربية الوطنية ،التكوين
والتعليم املهنينب ،والتعليم العالي والبحث
العلمي..

وبخصوص مسودة املشروع التمهيدي لتعديل
الدستور ،فقد أوضح مكتب املجلس بأنها تأتي
استجابة لتحديات الراهن واملستقبل ومبا
يتواءم مع البيئة املتغايرة سياسياً واستراتيجيا

إجتماع مكتب مجلس األمة بتاريخ  31ماي 2020

عبر تبنّي أدوات دستورية تتكفل مبعاجلة جميع
االختالالت واإلخفاقات وتنظم ما يطمح ويصبو
إليه الشعب اجلزائري ...كما أنها تكتسي بالغ
األهمية بالنظر ملا سيفضي إليه الدستور بعد
إثرائه يف رسم مالمح اجلمهورية اجلديدة التي
باتت معاملها ودعائمها تلوح يف األفق ...دستور
سيشكل حجر الزاوية يف البناء املؤسساتي

وقد تقرر خالل هذا االجتماع ،إحالة مشروع
قانون املالية التكميلي لسنة  2020على جلنة
الشؤون االقتصادية واملالية( ...مباشرة بعد
وروده من املجلس الشعبي الوطني) ،واستئناف
اجللسات العلنية ،ابتداء من مساء يوم اإلثنني
الفاحت جوان  ..2020على أن تستمع اللجنة
املختصة ،مبناسبة دراستها ملشروع القانون،
صبيحة نفس اليوم ،إلى عرض يقدمه ممثل
احلكومة ،السيد وزير املالية ،بخصوص
املوضوع ...أما جلسة يوم الثالثاء  02جوان
(الفترة الصباحية) فستخصص ملواصلة
مناقشة مشروع هذا القانون ،يليه تدخل السادة
رؤساء املجموعات البرملانية ،ثم ر ّد السيد وزير
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يف األخير ،حثّ مكتب مجلس األمة الشعب
اجلزائري على وجوب مواصلة االمتثال
إلجراءات الوقاية والسالمة الصحية التي
أقرتها السلطات العمومية ملجابهة وباء «كوفيد
 ...»19داعياً املولى عز وجل يف هذا الشهر
الفضيل أن يعيد سابق سابغ لطفه وعافيته...

تفعيل اجندة اال�شغال الت�شريعية  ..ومبا�شرة جتديد الهياكل

ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس
األمة بالنيابة ،يوم األحد  31ماي 2020
اجتماعا ملكتب املجلس ،موسعاً للسادة رؤساء
املجموعات البرملانيةُ ،ك ّرس لضبط اجلدول
الزمني للجلسات العامة املخصصة لدراسة
ومناقشة مشروع قانون املالية التكميلي لسنة
 ...2020ودراسة وضعية األسئلة الشفوية
والكتابية احملالة على مكتب املجلس ،وعملية
جتديد أجهزة وهياكل املجلس بعنوان سنة
 ،2020وتبادل ُوجهات النظر حول املستجدات
على الساحة الوطنية...
املالية على تدخالت وانشغاالت السيدات
والسادة أعضاء املجلس ...على أن يعرض نص
القانون للتصويت يف جلسة عامة تُعقد عشية
يوم الثالثاء  02جوان  ...2020كما تقرر أيضاً
برمجة جلسة صبيحة يوم اخلميس  04جوان
 ،2020لطرح األسئلة الشفوية على أعضاء
احلكومة.
هذا ،وبعد دراسة األسئلة الكتابية والشفوية
املودعة لديه ،قرر مكتب املجلس إحالة ستة
( )6أسئلة شفوية وأربعة ( )4أسئلة كتابية
على احلكومة الستيفائها الشروط القانونية

املطلوبة..

أما يف ما يتعلق مبسألة جتديد أجهزة وهياكل
مجلس األمة ،فقد وجه السيد رئيس مجلس
األمة بالنيابة ،خالل هذا االجتماع ،رؤساء
املجموعات البرملانية بضرورة وآنية مباشرة
العملية التي تندرج بعنوان سنة  2020يف نطاق
التقيد الصارم بإجراءات السالمة الصحية،
وموافاة املصالح املعنية حني االنتهاء من
العملية ،بقوائم ممثليها يف هذه الهياكل ،من
أجل برمجة جلسة التنصيب..

�ضرورة التم�سك بالقيم واملبادئ النوفمربية  ..لتح�صني حا�ضر وم�ستقبل الوطن

أما بخصوص محتوى األشرطة الوثائقية
التي بثّتها وتناقلتها أبواق إعالمية عمومية
فرنسية بشأن اجلزائر ،فقد أعرب مكتب
املجلس عن استنكاره الشديد واستهجانه
تضمنته من تلفيقات وكذب
البالغ ملا
ّ
واستنتاجات خاطئة ..وإذ يندد بهذه
االنحرافات اخلطيرة ،فإنه يهيب باملواطنات
واملواطنني بضرورة التمسك بالقيم واملبادئ
النوفمبرية ،ضمانا حلاضر البالد ومستقبلها،
رص الصف الوطني ومزيد من
ويدعو إلى ّ
التماسك والتالحم بني أبناء الوطن الواحد،
ويؤكد يف هذا الصدد بأن هذه اجلهات لم
ترق لها اخلطوات التي تخطوها اجلمهورية
اجلديدة بعزم وثبات بقيادة السيد رئيس
اجلمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات
املشروعة ملواطنيها املعبر عنها يف احلراك
الشعبي يف إطار الوفاء املستمر ملثل ومبادئ
بيان أول نوفمبر...
وبخصوص الظرف الصحي الذي تعيشه
البالد ،فإن مكتب املجلس وإذ يجدد ثقته
الكاملة يف التدابير املتخذة من طرف الدولة
للحد من انتشار الوباء فإنه يأمل يف تواصل
املنحنى التنازلي حلصيلة اإلصابات الناجمة
عن تفشي عدوى كوفيد ...19

ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،يوم األربعاء  17جوان  2020اجتماعاً
ملكتب املجلس ،موسعاً لرؤساء املجموعات
صص االجتماع
البرملانية واملراقب البرملاني ،خُ ّ
للنظر يف الرزنامة املقترحة لبرمجة أشغال
مجلس األمة خالل الفترة ما بني  18و  22جوان
اجلاري...

يف املستهل ،توجه السيد رئيس مجلس األمة
بالنيابة بجزيل شكره وبالغ امتنانه إلى أعضاء
مكتب املجلس ومكاتب اللجان الدائمة واملراقب
البرملاني املنتهية عهدتهم ،نظير املجهودات التي
بذلوها طيلة توليهم مهامهم ال سيما يف ظل
الظروف الصعبة التي مرت بها بالدنا...

هذا ،وبعد التشاور وتبادل وجهات النظر ،قرر
مكتب مجلس األمة ،برمجة جلسة عامة صباح
يوم االثنني  22جوان  ،2020تُخصص إلثبات
عضوية خمسة عشر ( )15عضواً جديداً ع ّينهم
رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون ،يف
مجلس األمة بعنوان الثلث الرئاسي ...وكذا
لتنصيب أجهزة وهيئات مجلس األمة بعنوان
سنة [ 2020مكتب مجلس األمة "نواب رئيس
املجلس" ،ومكاتب اللجان الدائمة] ...وهذا عم ً
ال
مببدأ االنتخاب السنوي ملسؤولي هياكل املجلس
املكرس يف النظام الداخلي ملجلس األمة..

وبخصوص إثبات عضوية أعضاء جدد يف مجلس
األمة بعنوان الثلث الرئاسي ،قرر مكتب املجلس
إحالة املوضوع على جلنة الشؤون القانونية،

واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة
اإلقليم والتقسيم اإلقليمي ،إلعداد تقرير يف
املوضوع يتم عرضه أثناء اجللسة العامة املشار
إليها أعاله ،صبيحة يوم االثنني  22جوان ،على
أعضاء املجلس للمصادقة عليه.

أما بخصوص محتوى األشرطة الوثائقية التي
ب ّثتها وتناقلتها أبواق إعالمية عمومية فرنسية
بشأن اجلزائر ،فقد أعرب مكتب املجلس عن
استنكاره الشديد واستهجانه البالغ ملا تض ّمنته
من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة ..وإذ
يندد بهذه االنحرافات اخلطيرة ،فإنه يهيب
باملواطنات واملواطنني بضرورة التمسك بالقيم
واملبادئ النوفمبرية ،ضمانا حلاضر البالد
رص الصف الوطني ومزيد
ومستقبلها ،ويدعو إلى ّ
من التماسك والتالحم بني أبناء الوطن الواحد،
ويؤكد يف هذا الصدد بأن هذه اجلهات لم ترق
لها اخلطوات التي تخطوها اجلمهورية اجلديدة
بعزم وثبات بقيادة السيد رئيس اجلمهورية نحو
التجسيد الفعلي للتطلعات املشروعة ملواطنيها
املعبر عنها يف احلراك الشعبي يف إطار الوفاء
املستمر ملثل ومبادئ بيان أول نوفمبر...
وبخصوص الظرف الصحي الذي تعيشه البالد،
فإن مكتب املجلس وإذ يجدد ثقته الكاملة يف
التدابير املتخذة من طرف الدولة للحد من
انتشار الوباء فإنه يأمل يف تواصل املنحنى
التنازلي حلصيلة اإلصابات الناجمة عن تفشي
عدوى كوفيد ...19
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إجتماعات المكتب
اجتماع مكتب مجلس األمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية بتاريخ  24جوان 2020

�أهمية تكري�س العمل اجلماعي جت�سيدا لأهداف املرحلة
يف سياق آخر ،وبخصوص برمجة األشغال
التشريعية ،أحال مكتب املجلس:
نص القانون املتضمن اعتماد تاريخ  8ماي
•
ّ
ً
ً
يوما وطنيا للذاكرة ،على جلنة الشؤون القانونية
واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة
اإلقليم والتقسيم اإلقليمي،
ونص القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة ،2017
• ّ
على جلنة الشؤون االقتصادية واملالية...
ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،يوم األربعاء  24جوان  2020اجتماعاً
ملكتب املجلس ،موسعاً لرؤساء املجموعات البرملانية
واملراقب البرملانيُ ،ك ّرس لتوزيع املهام بني أعضاء
املكتب ،وذلك عم ً
ال مبقتضيات النظام الداخلي
للمجلس ...وكذا لضبط اجلدول الزمني للجلسات
العلنية خالل الفترة ما بني  29جوان و 02جويلية
..2020
ويف مستهل االجتماع ،ق ّدم السيد رئيس مجلس
األمة بالنيابة أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات
والسادة أعضاء املجلس ،جزيل التشكرات وعظيم
العرفان إلى أعضاء املكتب ورؤساء اللجان الدائمة
ومكاتبها ،املنتهية مهامهم ...كما هنّأ أعضاء املكتب
اجلدد ومن خاللهم مسؤولي أجهزة الهياكل على
ثقة الزميالت والزمالء أعضاء املجلس ...حاثاً
باملناسبة اجلميع على تكريس مبدأ العمل اجلماعي
ومزيد من املثابرة يف إطار التعاون والتشاور
والتنسيق والتكامل املؤسساتي خدمة للجزائر
حاضراً ومستقب ً
ال جتسيداً ألهداف املرحلة ومبا
يؤسس ملعالم اجلمهورية اجلديدة التي التزم بها
رئيس اجلمهورية ،السيد عبد املجيد تبون...

هذا ،وتطبيقاً للمادة  14من النظام الداخلي ملجلس
األمة ،فقد كلّف السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة،
السيدة والسادة أعضاء مكتب املجلس ،باملهام
التالية:
 تكليف السيد غازي جابري ،بصفته نائباً لرئيسمجلس األ ّمة ،مبساعدة رئيس مجلس األ ّمة يف
متابعة شؤون التشريع والعالقات مع احلكومة
واملجلس الشعبي الوطني.

 تكليف السيد حميد بوزكري ،بصفته نائباًلرئيس مجلس األ ّمة ،مبساعدة رئيس مجلس
األ ّمة بالشؤون اإلدارية واملالية ،وكذا مبتابعة شؤون
أعضاء املجلس وتنظيم اتصاالتهم مع كل الهيئات.
 تكليف السيد العيد حاجي ،بصفته نائباً لرئيسمجلس األ ّمة ،مبساعدة رئيس مجلس األ ّمة يف
متابعة الشؤون اخلارجية.
 تكليف السيدة لويزة شاشوى ،بصفتها نائباًلرئيس مجلس األ ّمة ،مبساعدة رئيس مجلس
األ ّمة يف متابعة النشاط امليداني واألنشطة املتعلقة
بترقية وترسيخ الثقافة البرملانية وكذا العالقات
العامة.

على أن تستمع اللجنة القانونية ،مبناسبة دراستها
لنص القانون املتضمن اعتماد تاريخ  8ماي يوماً
وطنياً للذاكرة ،بعد زوال يوم اخلميس  25جوان،
إلى عرض يق ّدمه ممثل احلكومة ،السيد وزير
املجاهدين وذوي احلقوق ،بخصوص املوضوع...

محادثات هاتفية بين رئيس مجلس األمة بالنيابة ،السيد صالح قوجيل
ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرارد الرشير

تثمني نوعية وم�ستوى التعاون بني جمل�س الأمة وجمل�س ال�شيوخ الفرن�سي...
من �أجل مرافقة الديناميكية اجلديدة للعالقات بني حكومتي البلدين يف �إطار
املقاربة املنتهجة من طرف رئي�سي البلدين ال�سيد عبد املجيد تبون وال�سيد
�إميانويل ماكرون...

كما تقرر خالل هذا االجتماع ،استئناف اجللسات
العلنية ،ابتداء من صبيحة يوم االثنني  29جوان
 2020بتقدمي ومناقشة نص القانون املتضمن
اعتماد تاريخ  8ماي يوماً وطنياً للذاكرة ،على أن
تتواصل املناقشة يف الفترة املسائية من نفس اليوم،
يليها مباشرة ر ّد السيد وزير املجاهدين وذوي
احلقوق على تدخالت السيدات والسادة أعضاء
املجلس..
أما جلسة يوم الثالثاء  30جوان (صباحاً)
فستخصص لتقدمي ومناقشة نص القانون املتضمن
تسوية امليزانية لسنة  ،2017يليها ر ّد السيد وزير
املالية على تدخالت السيدات والسادة أعضاء
املجلس ...على أن يُعرض هذين النصني القانونيني
للتصويت يف جلسة عامة تُعقد بعد زوال يوم
الثالثاء  30جوان ...2020

اجتماع مكتب مجلس األمة بتاريخ  7جويلية 2020

ا�سرتجاع رفات ال�شهداء ...حدث بارز �سيتداوله اجلزائريون جيال بعد جيل

السيد صالح
إن مكتب مجلس األمة ،برئاسة ّ
قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة ،ويف
غمرة االحتفاء بالذكرى الثامنة واخلمسني
لعيد االستقالل والشباب ...وإذ يترحم بكل
خشوع وإجالل على األرواح الزكية لشهداء
اجلزائر ...فإنه يتقدم إلى جموع املواطنات
واملواطنني بخالص التهاني والتبريكات بعيد
االستقالل املجيد ...هاته املناسبة اخلالدة
رصعت بأحرف من ذهب عودة اجلزائر
التي ّ
إلى حظيرة األمم املستقلة الس ّيدة ...كما يهنئ
الشعب اجلزائري األبي باسترجاع ُرفات 24
شهيدا من قادة املقاومة الشعبية ضد االحتالل
الفرنسي ورفاقهم ...بعد احتجاز قسري ألكثر
من  170عاما مبتحف التاريخ الطبيعي بباريس
يف فرنسا ...وهنا ،يسجل مكتب مجلس األمة،
لرئيس اجلمهورية ،السيد عبد املجيد تبون،
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ولألمة اجلزائرية قاطبة والتاريخ يف هذه
احملطة الغ ّراء ،كبير االمتنان وعظيم العرفان
على رعايته الكرمية لهذه املساعي التي ستبقى
حدثاً بارزاً وخبراً ناصعاً يتداوله اجلزائريون
جي ً
ال بعد جيل...

وبخصوص اختتام الدورة البرملانية العادية
ملجلس األمة لسنة ( ،)2020 2019-وبالتشاور
والتنسيق مع السادة رؤساء املجموعات
البرملانية مبجلس األمة ...وعم ً
ال بأحكام املادة
 05من القانون العضوي رقم  12-16املؤرخ يف
 25غشت  ،2016الذي يحدد تنظيم املجلس
الشعبي الوطني ومجلس األمة ،وعملهما ،وكذا
العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة ،وبعد
التشاور بني مكتبي غرفتي البرملان واحلكومة،
فقد حتدد أن يكون االختتام يوم اخلميس 09
جويلية  ،2020على الساعة التاسعة والنصف
(09سا30د) صباحاً ،مبقر مجلس األمة .مع
االمتثال والتقيد الصارم بالتدابير واإلجراءات
املعمول بها يف مواجهة تفشي فيروس كورونا
"كوفيد .."19

تلقى السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،يوم االثنني  13جويلية  ،2020اتصاالً
هاتفياً من السيد جيرارد الرشير ،رئيس
مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية...،
احملادثات بني رئيسي املجلسني ث ّمنت نوعية
ومستوى التعاون القائم بني مجلس األمة
ومجلس الشيوخ الفرنسي ،كما تعرضت إلى
أفضل السبل املمكنة من أجل تدعيمها خاصة
ما تعلق منها بتبادل اخلبرات والتجارب على
املستوى البرملاني بهدف تفعيل أمثل لبروتكول
التعاون الثنائي املوقع بني املجلسني يف 08
سبتمبر  ،2015باجلزائر...

 ..ومواصلة التنسيق والتشاور
البرملاني من أجل مرافقة جديدة
للعالقات بني حكومتي البلدين
السيد صالح قوجيل رئيس مجلس األمة
بالنيابة والسيد جيرارد الرشير ،رئيس مجلس
الشيوخ الفرنسي ج ّددا باملناسبة ،حرصهما
على مواصلة التنسيق والتشاور البرملاني من
أجل مرافقة الديناميكية اجلديدة للعالقات بني
حكومتي البلدين يف إطار املقاربة املنتهجة من
طرف رئيسي البلدين السيد عبد املجيد تبون
والسيد إميانويل ماكرون ...حيث مت التأكيد
على أهمية الدور الذي يلعبه البرملانيون يف

بسط التقارب بني الشعبني والبلدين ..كما
تطرق اجلانبان لعديد القضايا وامللفات ذات
االهتمام املشترك ،ال سيما تلك املتعلقة
بضرورة العمل ُق ُدماً من أجل مضاعفة كل ما
من شأنه حتقيق مصاحلة حقيقية بني ذاكرتي
شعبي البلدين...

رئيسا املجلسني استعرضا آخر املستجدات التي
يعرفها الوضع اإلقليمي واجلهوي ،خصوصاً
الوضع يف دول الساحل ،ليبيا واملنطقة...
مع ضرورة العمل على جميع املستويات التي
تتيحها الدبلوماسية البرملانية من أجل تسوية
النزاعات بالطرق والوسائل السلمية...
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النشاط الخارجي

النشاط الخارجي
السيد عبد الكريم قريشي ،عضو مجلس االمة ،ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية
واالمن القومي للبرلمان العربي في اجتماعات البرلمان العربي عبر تقنية التحاضر عن بعد ..

�ضرورة االعتماد على مبادئ ال�شفافية واملكا�شفة والواقعية من اجل اعداد ر�ؤية واقعية مل�ستقبل العالــــم العربي

شارك السيد عبد الكرمي قريشي ،عضو
مجلس االمة  ،رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
والسياسية واالمن القومي للبرملان العربي،
يف اشغال ونشاطات البرملان العربي التي مت
تنظيمها بتقنية التحاضر عن بعد  ،حيث واصلت
من خاللها هذه الهيئة البرملانية نشاطاتها التي
تضمنت:
 .1االجتماعني السادس والسابع (االفتراضيني)
من دور االنعقاد الراع للفصل التشريعي الثاني
ملكتب البرملان املنعقدين يوما (  1افريل )2020
و ( 06جوان .)2020

 .2اجتماع جلنة فلسطني املنعقد يوم  07جوان
.2020
 .3اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية
واالمن القومي املنعقد يوم  14جوان .2020

ناقش املشاركون يف هذه االشغال عدة قضايا
ال سيما منها مستجدات جائحة كورونا
وتاثيراتها السلبية على الدول العربية اقتصاديا
واجتماعيا وانسانيا ،كما تباحثوا إمكانية
اصدار قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة
الوقائية ومكافحة األوبئة يف العالم العربي،
يتضمن بعض االليات التي من شانها تعزيز
التعاون العربي يف مواجهة األوبئة ،باإلضافة
على مشروعات قوانني تتعلق بتطور االوضاع
يف اليمن وسوريا وليبيا والعراق والصومال..

ومستجدات القضية الفلسطينية والوضع
املاساوي يف األراضي احملتلة ،وكذا التطورات
السياسية واألمنية يف العالم العربي.
كما طال أعضاء البرملان العربي االمم املتحدة
بتوفير احلماية للشعب الفلسطيني ووقف
االعتداءات املتواصلة ضده من طرف قوات
االحتالل اإلسرائيلي ،وكذا تقدمي الدعم الكايف
للسلطة الفلسطينية من اجل مساعدته على
مواجهة جائحة كورونا.

ويف اجتماع للجنة الشؤون اخلارجية والسياسية
واالمن القومي املنعقد عن بعد يوم  14جوان
 ،2020اطلع أعضاءها برئاسة السيد عبد
الكرمي قريشي ،على تقرير احلالة السياسية
يف العالم العربي للعام  ،2019والذي مت اعداده
استكماال ملا انتهجه البرملان العربي منذ ثالث
سنوات من اعداد تقرير دوري سنوي حول
احلالة السياسية يف العالم العربي  ،يعتمد على
مبادئ الشفافية واملكاشفة والواقعية ،ويسعى
الى تقدمي رؤية مستقبلية يستفيد منها العالم
العربي يف مواجهة مختلف التحديات وقد
تضمن التقرير:
• التطورات اإليجابية يف العالم العربي خالل
عان 2019
• التحديات التي واجهها العالم العربي خالل
عام .2019

 .4أشغال اجللسة العامة الثالثة اإلفتراضية
من دور اإلنعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني
املنعقدة يوم  24جوان 2020
وقد تضمن جدول اعمالها عدة بنود منها:
• مناقشة تقارير اللجان الدائمة للبرملان
العربي،
• دراسة تقرير أعدته جلنة البرملان العربي املعنية
بإعداد إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع
دول اجلوار اجلغرايف.
 .5اجتماع هيئة املكتب التاسع من الدور االنعقاد
الرابع للفصل التشريعي الثاني املنعقدة يوم 9
جويلية .2020بواسطة تقنية التحاضر عن
بعد .وقد تضمن جدول األعمال عدة بنود
منها :دراسة اخلطة اإلعالمية للبرملان العربي،
ومناقشة شؤونه اإلدارية واملالية ،باإلضافة إلى
املصادقة على محاضر اجتماعاته السابقة..
وقد كان للسيد عبد الكرمي قريشي ،مداخالت
واقتراحات حول مشروع اخلطة اإلعالمية،
وساهم يف إثراء النقاش الذي دار حول تفاصيل
إدارية ومالية ،السيما مع الظروف اجلديدة
التي يشهدها العالم العربي جراء انتشار
فيروس كورونا املستجد.

السيد حوباد بوحفص ،رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ،وعضو البرلمان االفريقي في فعاليات
اليوم االفريقي لمكافحة الفساد عبر تقنية التحاضر عن بعد:

اجلزائر تعمل وفق
ا�سرتاتيجية متعددة
الأوجه يف جمال
الوقاية من ظاهرة
الف�ساد وحمارتها..
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شارك السيد حوباد بوحفص ،رئيس املجموعة
البرملانية حلزب جبهة التحرير الوطني ،عضو البرملان
االفريقي ،يف أشغال امللتقى املنظم من طرف البرملان
االفريقي عبر تقنية التحاضر عن بعد والذي انعقد
يوم االثنني  13جويلية  .2020ونظم مبناسبة اليوم
االفريقي ملكافحة الفساد الذي يصادف  11جويلية
من كل سنة.

وقد كان الهدف من امللتقى هو تبادل اخلبرات
واملبادرات االفريقية يف مجال مكافحة الفساد،
وتسليط الضوء على احلاجة الى التعاون والتكامل يف
مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والقاري ،يف
اطار ترقية الوعي واالدراك ألهمية اتفاقية االحتاد
االفريقي ملنع الفساد ومكافحته ومدى صلتها بحقائق
الشفافية واملساءلة بعد قرابة  15عاما من انشائها.

السيد حوباد بوحفص ويف مداخلته تعرض ملساعي
الدولة اجلزائرية املؤسسة على تبني إستراتيجية
متعددة األوجه يف مجال الوقاية من ظاهرة الفساد
ومحاربتها ،والتي حترص كل احلرص على دعم اجلهود
املتعددة األطراف على املستوى االفريقي ،والتعاون يف
مجال تعزيز الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة سياسيا
واقتصاديا وتفعيل التنمية املستدامة.
كما ذكر باملناسبة باألهمية الكبيرة التي يوليها
السيد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون ،ملوضوع
مكافحة الفساد والوقاية منه يف سياق بناء جزائر
جديدة ،معبرا بذلك عن إرادة سياسية قوية تعمل
على تكريس دولة احلق والقانون وتعزيز مبدأ الفصل
بني السلطات ،وإستقاللية العدالة والتمكني لبرملان
قوي ،وصحافة مستقلة.
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الحدث البرلماني الدولي

الحدث البرلماني الدولي

جمل�س الأمة ي�شيد بالتطور الإيجابي للبعد الربملاين احلا�ضر يف حياة ال�شعوب والأمم
تُ حيي برلمانات دول العالم ،اليوم الدولي للعمل
البرلماني ،المصادف لـ  30يونيو من كل سنة،
تاريخ تأسيس االتحاد البرلماني الدولي منذ أكثر
من مئة سنة في  30يونيو العام  ،1889وهو
المنظمة العالمية للبرلمانات التي تضم أكثر من
ً
ً
ً
عضوا ،ومقرها مدينة جنيف
وطنيا
برلمانا
177
(كونفدرالية سويسرا)… ويحوز البرلمان الجزائري
على العضوية في هذه المنظمة منذ العام
.1977
ً
ً
دوليا
يوما
هذا ،وقد تم اقرار تاريخ  30يونيو
للعمل البرلماني بموجب القرار رقم 72/278
الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في
دورتها الثانية والسبعين ،في  22مايو .2018

اليوم الدولي للعمل البرلماني يمثل مناسبة يتم
فيها االحتفاء بالبرلمان باعتباره ركيزة للديمقراطية
ومؤسسة تسعى لتحسين ظروف حياة الشعب
الذي يمثله ،وتعبئة موارد الدبلوماسية البرلمانية
الدولية بهدف توفير ردود مشتركة على تحديات
العصر وهي كذلك فرصة لتسليط الضوء على
دور البرلمانات حول العالم ،وسانحة مواتية لرصد
وتقييم إنجازاتها.

أصدر مكتب جملس األمة ،برئاسة ال�سيد صاحل قوجيل ،رئيس جملس األمة ابلنيابة ،يوم
الثالاثء  30يونيو  2020اً
بيان مبنا�سبة اليوم ادلويل للعمل الربملاين ،هذا نصّ ه:
"مبنا�سبة الاحتفاء ابذلكرى الثالثة لليوم ادلويل للعمل الربملاين اذلي اعمتدته امجلعية العامة
لألمم املتحدة  -مبوجب قراراها  72/278شهر مايو من العام  2018-واملصادف لـ 30
يونيو من لك �سنة ...اترخي يزتامن وذكرى تأسيس الاحتاد الربملاين ادلويل ،املنظمة العاملية
للربملاانت الوطنية ،يتقدم ال�سيد صاحل قوجيل ،رئيس جملس األمة ابلنيابة ،ومن خالهل
ال�سيدة والسادة أعضاء مكتب جملس األمة ،خبالص هتانيه إىل اكفة الربملانيات والربملانيني
يف اجلزائر وعرب العامل ،ويغتمن هذه املنا�سبة لي�شيد ابلتطور اإلجيايب للبعد الربملاين احلارض
يف حياة الشعوب واألمم ،وبتنايم أمهية األداء الربملاين يف ترقية احلياة ال�سيا�سية الوطنية
للك بدل ،من خالل املسامهة الفاعةل للربملان يف جت�سيد الامنء والتقدم والسالم والعمل من
أجل تكريس حق الشعوب يف تقرير مصريها.
إن مكتب جملس األمة ويف هذه الساحنة الربملانية العاملية ،جيدد تأكيده عىل ادلور الهام
اذلي تقوم به الربملاانت الوطنية عىل امل�ستوى ادلويل واإلقلميي يف إطار آليات ادلبلوما�سية
الربملانية ،من أجل حتقيق أهداف التمنية امل�ستدامة وتكريس قمي ادلميقراطية والتعايش
واألمن واحلرية ،ويف سنّ الترشيعات وكذكل ادلور املنوط ابلربملاانت يف ضامن املساءةل
واملراقبة ،مما جيعلها يف موقع مُتفرد لتكون مبثابة حلقة وصل بني الشعب ومؤسسات البدل
ً
وفاعال أسا� ًسيا يضع بصمته امل�سمتدة من طموحات الشعوب يف رمس معامل ال�سياسات
الوطنية وادلولية يف خمتلف جوانبه...
ومن هذا املنطلق ،يعترب مكتب اجمللس أن تط ّور العمل الربملاين عرب العامل مير عرب تعزيز
السلطة الترشيعية للربملان ليكون مرآة عاكسة للتفاعل املمثر بني الشعب ومؤسسات ادلوةل
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يف إطار من الرشاكة والتعاون والانسجام ..وهذا ما تضمنه ادلساتري احلديثة يف حرصها
عىل مبدأ الفصل بني السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،وحامية املاكنة املمزية
للربملانيني وا�ستقالليهتم القانونية كأسا�سيات يف سمل القمي ألي دميقراطية حقيقية.
ويف هذا ال�سياق ،يؤكد مكتب جملس األمة عىل مواكبة اجلزائر لهذا التوجه احلضاري يف
تكريس ادلميقراطية التشاركية مكسار حمتي ّ
ألي إصالحات ،وذكل من خالل مرشوع
ً
تعديل ادل�ستور اذلي ابدر به رئيس امجلهورية،ال�سيد عبد اجمليد تبون ،جت�سيدا لاللزتامات
اليت قدهما إىل الشعب اجلزائري خالل محلته الانتخابية يف رئا�سيات ديسمرب ...2019
كام ينوه مكتب اجمللس ابملاكنة امل�ستحقة واملمزية اليت أفردهتا مسودة املرشوع للربملان ،مع
احملافظة عىل التوازانت األسا�سية بني السلطات واملؤسسات ،من أجل نظام �سيايس أكرث
ً
ا ً
ووضوحا ...وقد تلخصت هذه املاكنة يف مجةل من األحاكم اليت عززت أكرث من
نسجاما
قوة الربملان دون اإلخالل ابلتوازن بني السلطات.

الطابع البريدي الذي أصدره بريد الجزائر
سنة  1989بمناسبة مئوية تأسيس
اإلتحاد البرلماني الدولي ()1989-1889

وعليه ،يسجل مكتب جملس األمة ابرتياح كبري ،توجُّه اجلزائر بقيادة رئيس امجلهورية،
ال�سيد عبد اجمليد تبون ،خبطى اثبتة مبوجب إرادة �سيا�سية قوية حنو مجهورية جديدة،
تتكرس فهيا املامرسة ادلميقراطية احلقة مبرافقة فاعةل من الربملان ،إذ ينتعش العمل الربملاين
ليسامه من خالل هيئته وآلياته وصالحياته يف التأسيس دلوةل جزائرية قوية ،تسود فهيا
العداةل وادلميقراطية ،وت�ستجيب لتطلعات الشعب ولقمي ثورة نومفرب اجمليدة ولتضحيات
الشهداء األبرار واجملاهدين األخيار ...دوةل تتعمق فهيا املامرسة ادلميقراطية ل ُتمثر دوةل مجليع
اجلزائرايت واجلزائريني ...دوةل تتأسس عىل الثقة وثقافة التداول ال�سيايس"...
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متابعات

متابعات

لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني تعقد لقاءا بوزير الخارجية :

ال�سيد �صربي بوقدوم ي�ؤكد على الأهمية اخلا�صة التي توليها
الدبلوما�سيـــة اجلزائرية لإفريقيا وال�ساحل وملحيطها املبا�شر
نظمت لجنة الشؤون الخارجية
والتعاون والجالية للمجلس
يوم
الوطني
الشعبي
االثنين  1جوان  ،2020بمقر
المجلس ،وبرئاسة رئيسها
عبد القادر عبد الالوي لقاء
جمعها بوزير الخارجية صبري
بوقدوم وبكاتب الدولة
المكلف بالجالية الوطنية
والكفاءات بالخارج رشيد
بالدهان لمناقشة القضايا
الراهنة ،كما حضرت الجلسة
الوزيرة المكلفة بالعالقات مع
البرلمان.

ويعد هذا اللقاء االول من نوعه يف رحاب
املجلس الشعبي الوطني وعهدته ،حسبما أكد
عليه السيد عبد القادر عبد الالوي ،رئيس
جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون واجلالية
للمجلس الشعبي الوطني يف كلمته االفتتاحية.
وثمن السيد عبد الالوي يف البداية ،استحداث
رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون لكتابة
الدولة تعني بقضايا اجلالية وكذا بالكفاءات
الوطنية.

وقال أن هذا اللقاء سيفتح بال شك شهية
البرملانيني من اجل التحاور حول ملفات حيوية
أنية وهو خطوة هامة توضح معالم اجلزائر
اجلديدة والعالقة التي بنبغي أن تكون قائمة
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وقال السيد عبد الالوي أن البرملانيني
اجلزائريني يرون أن تواتر االعتداء االعالمي
من طرف املؤسسات اإلعالمية العمومية
الفرنسية ال ميت بأي صلة حلرية التعبير أو
حق إثبات رأي يف املجال العمومي وأنه عندما
تنخرط جهات إعالمية عمومية فرنسية يف
حملة متواترة على سيادة بلدنا ،فهذا يقتضي
ليس فقط من البرملان ،بل من كل جزائري أن
يعبر عن سخطه واستنكاره ورفضه.
ويف هذا اإلطار ،دعا اجلانب اآلخر إلى احلفاظ
على املعابر بني الشعوب من خالل التحكم
يف لسانه ويف خدمه اإلعالمي ومرتزقته،
مستطردا بالقول إن كانت العالقة بني الشعوب
قد تخترقها بعض التوترات ،فإن العالقة بني
الدول مقننة سياسيا وفق معاهدات ونظم
حاضنتها مؤسسات دولية.
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يف حتسيس املجتمع الدولي وخاصة مجلس
األمن بأهمية معاجلة هذه القضية التي طال
أمدها باجلدية واملسؤولية الالزمتني يف ضوء
قرارات الشرعية الدولية والعقيدة االممية يف
مجال تصفية االستعمار.

أما فيما يخص الشأن الليبي ،قال السيد
بوقدوم انه وبرغم التطورات امليدانية اخلطرة
التي يعيشها هذا البلد إال أن اجلزائر ال زالت
تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوتر
وإقناع مختلف األطراف املعنية بأهمية مواصلة
مسار احلل السياسي وتساعدها على ذلك
الثقة الكبيرة التي حتوزها من قبل مختلف
االطراف الليبية.

وخاطب رئيس اللجنة ،باسم البرملانيني
اجلزائريني ،اجلهات التي كوتها اخلسارات يف
العالقات الدولية حاليا ،داعيا إياها إلى البحث
عن مخارج حروب بعيدا عن اجلزائر.
وتطرق إلى التاريخ الدموي للمؤسسة السياسية
الفرنسية وجنراالتها املجرمني ،مطالبا الهيئات
املعنية الدفاع بالقوة الالزمة عن حوض اجلزائر
وكرامتها ،بخاصة ما تعلق بإعادة توطني رفات
شهدائنا ودفنهم بوطنهم احتراما للكرامة
االنسانية وإعادة أرشيفنا املسلوب وصون
حقوق مهاجرينا الذين ميثلون معبرا إنسانيا
بني الشعب اجلزائري والشعوب األخرى.

كما عرج السيد عبد الالوي يف كلمته على
مناطق البحر االبيض املتوسط والصحراء
والساحل التي متر مبرحلة ساخنة قد تتحدد
على إثرها تغيرات عميقة يف هذا الفضاء الذي
توجد اجلزائر بوزنها ومبادئها يف قلبه ،مضيفا
أن مبادئ اجلزائر الراسخة جعلتها تفسد
احلفل على البعض.

والقضية الفلسطينية ،مؤكدا أن الدبلوماسية
اجلزائرية تعمل ضمن عدة محاور لتجسيد
هذه التوجهات الكبرى مع إيالء أهمية خاصة
إلفريقيا والسيما الساحل وحمليطها املباشر
(املغرب  ،املتوسط  ،الصحراء الغربية ،أوروبا
والعالم العربي).

ويف هذا الشأن ،جدد وزير الشؤون اخلارجية
دعم اجلزائر حلق الشعب الصحراوي يف تقرير
املصير ودعوتها إلى اإلسراع يف تعيني مبعوث
شخصي جديد لالمني العام لألمم املتحدة إلى
الصحراء الغربية .
وقال يف هذا الصدد أن اجلزائر تواصل جهودها

وستواصل اجلزائر ،يضيف السيد بوقدوم،
إتصاالتها وجهودها بشكل متصاعد بالتوازي
مع حتسن الظروف الصحية الدولية من
أجل تشجيع الليبيني على الرجوع إلى طاولة
املفاوضات ،وتنظر يف هذا الصدد باهتمام
ملختلف املبادرات الليبية الرامية إلى تفعيل
املسار السياسي .

وحول القضية الفلسطينية ،أكد رئيس
الديبلوماسية أن اجلزائر تواصل التأكيد بشكل
مستمر على دعم حق الشعب الفلسطيني
غير القابل للتصرف يف إقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس الشريف من خالل تطبيق
قرارات الشرعية الدولية ورفض سياسة االمر
الواقع جملة وتفصيال.
باملوازاة مع ذلك ،وحسب ما أكد عليه السيد
صبري بوقدوم ،فإن الدبلوماسية اجلزائرية
تولي اهتماما كبيرا لترقية حركيات التعاون
والشراكة واإلندماج يف كل الفضاءات التي
تنتمي إليها حيث تعمل على ترقية االندماج

اإلفريقي عبر تعزيز التعاون االقتصادي
والتبادل التجاري وتعزيز التعاون يف االطار
املغاربي والعربي واإلسالمي كما تواصل تعاونها
ضمن مختلف االطر املتوسطية.

كما تتبنى الدبلوماسية اجلزائرية ،حسب ذات
املتحدث ،سياسة متوازنة وبراغماتية يف تعزيز
عالقاتها مع مختلف الشركاء دون استثناء ضمن
مقاربة (رابح -رابح) القائمة على االحترام
املتبادل والندية يف التعامل وتوازن املصالح
وذلك مبا يسمح بتعظيم فرصة الشراكة
االقتصادية واستقطاب االستثمارات األجنبية
والترويج للصادرات اجلزائرية وترقية اجلزائر
كوجهة سياحية بالتعاون مع مختلف القطاعات
املعنية .

ويف جانب أخر ،شدد وزير الشؤون اخلارجية
على أن اجلهاز الدبلوماسي والقنصلي يولي
عناية خاصة للجالية اجلزائرية والكفاءات
الوطنية باخلارج.
من جانبه ،استعرض السيد كاتب الدولة املكلف
باجلالية والكفاءات اجلزائرية باخلارج السياسة
اجلديدة التي تنتهجها السلطات اجلزائرية
جتاه جاليتنا املقيمة باخلارج و التي ترتكز على
مد جسور احلوار و اقامة عالقة ثقة ،وأكد أن
الدولة حريصة على التكفل مبجمل انشغاالت
أبناء اجلالية ،وأنها تسعى إلدماج الكفاءات
اجلزائرية يف مسار التنمية الوطنية ،مشيرا إلى
وجود أزيد من  25ألف خبير جزائري باخلارج
يف مختلف االختصاص ،وبهذا اخلصوص صرح
السيد كاتب الدولة بأنه قد تقرر إنشاء بوابة
إليكترونية خللق فضاء للتواصل بني اخلبرات
الوطنية واملؤسسات الوطنية ،وأوضح بخصوص
اجلزائريني العالقني باخلارج أن الدولة كانت
حريصة كل احلرص على التكفل بهم وإرجاعهم

ألرض الوطن.

لالشارة ،ثمنت تدخالت النواب عقد مثل
هذه االجتماعات وتبادل املعطيات حول
مسائل تهم العمل املتكامل ،مع تقدير مواقف
السياسة اخلارجية الثابتة وتفاعل أداء العمل
الدبلوماسي يف إطارها وباجتاه العديد من
القضايا ،لتتمحور انشغاالتهم وتساؤالتهم
حول مواقف السياسة اخلارجية للجزائر من
مستجدات األوضاع بليبيا والقضية الصحراوية
والساحل االفريقي والعالم العربي ،و دعم دور
الدبلوماسية البرملانية وتواصلها مع البرملانات
يف اخلارج والتنسيق الواجب توفيره تكامال مع
الديبلوماسية الرسمية ،واالختالالت الهيكلية
والبنيوية الدولية التي ستحدث عبر تداعيات
االزمة الصحية العاملية ،وكذا أوضاع اجلالية
الوطنية باخلارج والتواصل معها والعمل مع
النخبة اجلزائرية يف اخلارج وخلق أجواء الثقة
لعودتها من أجل املساهمة يف تنمية البلد،
وحول العالقني يف بعض الدول والراغبني يف
العودة إلى البالد ،وتدابير استكمال مواصلة
إعادتهم جميعا أمام الصعوبات املسجلة ضمن
اإلجراءات املتخذة من طرف دول العالم يف
مواجهة الوباء ومنها غلق املجال اجلوي العاملي،
إلى جانب ما يتعلق بنقل جثامني املوتى.
ويف السياق ،سجل أحد النواب أن التحدي حول
هذه املسألة كبير والبد من النجاح فيه ،فيما
أشار إلى حتدي ثان يتعلق بترقية أداء املمثليات
باخلارج ،كفاءة ومردودية ،بالنظر لتنوع مجال
العمل الدبلوماسي وتفتحه خلدمة ميادين
أخرى ،منها االقتصادية ،كما تناولت بعض
املداخالت مسالة تثمني االمالك اجلزائرية
باخلارج ومنح التأشيرات مع حتديد مسؤوليات
االختصاص.

من جانبه ،أكد وزير الشؤون اخلارجية  ،السيد
صبري بوقدوم  ،على املبادئ املعروفة التي تعمل
يف إطارها الدبلوماسية اجلزائرية واملتمثلة
أساسا يف احترام سيادة الدول واستقاللها
وسالمتها الترابية وعدم التدخل يف شؤونها
الداخلية مع احترام قواعد حسن اجلوار ،مبرزا
األهمية اخلاصة التي توليها إلفريقيا السيما
منطقة الساحل وحمليطها املباشر.
فقد تناول السيد بوقدوم  ،موقف اجلزائر وعمل
دبلوماسيتها إزاء عدد من القضايا الراهنة من
بينها القضية الصحراوية والوضع يف ليبيا
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المجلس الدستوري
يباشر تفعيل
إجراءات الدفع بعدم
الدستورية...
باشر املجلس الدستوري أيام 4و5و 6ماي  ،2020تفعيل إجراءات الدفع
بعدم دستورية الدفع احملال عليه ...وذلك مبقتضى االجراءات
القانونية ،وباالستماع إلى مختلف اجلهات ،وباالطالع على مختلف
القرارات واملالحظات والردود املكتوبة املقدمة من مختلف اجلهات
املختصة ،كالتي قدمها رئيس مجلس األمة بالنيابة السيد صالح
قوجيل بعد توصله بقرار املجلس الدستوري رقم /01ق م د/د ع د20/
مؤرخ يف  13رمضان عام  1441املوافق  6ماي  ،2020القاضي بدستورية
املادة ( 496النقطة  )6من قانون اإلجراءات اجلزائية.
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إن إجراء الدفع بعدم الدستورية الذي يسمح
ألحد أطراف احملاكمة بالتمسك بعدم دستورية
حكم تشريعي يعتبر أنه ميس باحلقوق
واحلريات التي يضمنها له الدستور ،احملال
عن طريق احملكمة العليا أو مجلس الدولة ،يتبع
مجموعة من االجراءات القانونية والتنظيمية
والتطبيقية يشارك فيها بعض األطراف لبث
املجلس الدستوري فيه.

وعلى ذلك ،عمل املجلس الدستوري بأحكام
املادة  188من الدستور ،وميوجب إخطار بناءا
على إحالة من احملكمة العليا توصل املجلس
الدستوري يوم  15جانفي سنة  2020بقرار
مؤرخ يف  26ديسمبر سنة  ،2019حتت رقم
الفهرس  ،19/00016ومتعلق بدفع أثاره (ح.ر)
و(ب.ر) بواسطة محاميهما األستاذين (ب.ف)
و(أ.س) ،املعتمدين لدى احملكمة العليا ومجلس
الدولة ،واللذين ينازعان يف دستورية املادة (496
النقطة  )6من قانون اإلجراءات اجلزائية ،املعدل
واملتمم.
فقد متسكا كال من السيد (ح.ر) والسيد (ب.ر)
بواسطة محاميهما األستاذين (ب.ف) و(أ.س)
بعدم دستورية نص املادة ( 496النقطة  )6من
قانون االجراءات اجلزائية ،الذي يحرمهما
من الطعن بالنقض يف قرار صادر عن مجلس

قضاء اجلزائر يوم  28مارس  2019قضى
بإدانتهما واحلكم عليهما بغرامة نافذة قدرها
20000دج من أجل إقرار عمدا لوقائع غير
صحيحة والسعي لها ،الفعل املنصوص
واملعاقب عليه بنص املادة ( 228الفقرتني
األولى و )3من قانون العقوبات.
وجاء يف مذكرة الدفع بعدم الدستورية ،أن
احتجاجهما يستويف الشروط واالجراءات
التي حتكم الدفع بعدم الدستورية طبقا
الحكام القانون العضوي رقم  16-18املؤرخ
يف  2سبتمبر  .2018متمسكان بعدم دستورية
املادة ( 496النقطة  )6التي تنص على عدم
جواز الطعن بالنقض يف االحكام والقرارات
الفاصلة يف املوضوع الصادرة يف آخر درجة
يف اجلنح القاضية بغقوبة غرامة تساوي
50000دج أو تقل عنها وهو ما يتعارض مع
أحكام املادة ( 171الفقرتني األولى والثالثة)
من الدستور التي تنص على أن احملكمة
العليا متثل الهيئة املقومة ألعمال املجالس
القضائية واحملاكم .وتضمن احملكمة العليا
ومجلس الدولة توحيد االجتهاد القضائي
يف جميع أنحاء البالد ويسهران على احترام
القانون.
واعتبرا املدعيان أن هذا النص يحرمهما من

ممارسة حقهما يف الطعن بالنقض املكفول
مبوجب الدستور املكرس ملبدأ التقاضي على
درجتني يف املسائل اجلزائية وفقا لنص املادة
( 160الفقرة  )2من الدستور.

فقد تقدما محاميي (ح.ر) و(ب.ر) بتاريخ 4
يوليو  2019مبذكرة إضافية تدعيما لدفعهما
املتعلق بعدم الدستورية ،وبتاريخ  10ديسمبر
 2019قدما املدعيان مالحظات مكتوبة أمام
احملكمة العليا جاء فيها أنه حلقهما ضرر من
تطبيق نص املادة ( 496النقطة  ،)6استنادا
إلى قرار املجلس الدستوري الصادر بتاريخ
 20نوفمبر  2019بعدم دستورية نص املادة
( 416الفقرة األولى) من قانون االجراءات
اجلزائية.
وعمال بأحكام املادة  188نت الدستور،
ومبوجب إخطار بناء على إحالة من احملكمة
العليا توصل املجلس الدستوري يوم  15جانفي
 2020بقرار مؤرخ يف  26ديسمبر  ،2019حتت
رقم الفهرس  ،19/00016ومتعلق بدفع اثاره
(ح.ر) و(ب.ر) بواسطة محاميهما األستاذين
(ب.ف) و(أ.س) املعتمدين لدى احملكمة العليا
ومجلس الدولة ،واللذين ينازعان يف دستورية
املادة ( 496النقطة  )6من قانون اإلجراءات
اجلزائية املعدل واملتمم.

وبناءا على الدستور ،ومبقتضى القانون
العضوي رقم  16-18املؤرخ يف  22ذي احلجة
عام  1439املوافق ل 2سبتمبر  2018الذي
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم
الدستورية ،ومبقتضى النظام املؤرخ يف 21
ماي  2019احملدد لقواعد عمل املجلس
الدستوري ،املعدل واملتمم ،ومبقتضى األمر
رقم  155-66املؤرخ يف  8يونيو 1966
واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ،املعدل
واملتمم.

وباطالع املجلس الدستوري على قرار إحالة
الدفع بعدم الدستورية من طرف احملكمة
العليا بتاريخ  26ديسمبر  2019حتت رقم
الفهرس  ،19/00016والوثائق املرفقة،
وباالطالع على املالحظات والردود املكتوبة
املقدمة من طرف رئيس مجلس األمة بالنيابة
السيد صالح قوجيل ،السالف ذكرها ،والردود
املكتوبة من قبل رئيس املجلس الشعبي
الوطني ،السيد شنيني ،والوزير األول ،السيد
جراد واألطراف..
وجاء قرار املجلس الدستوري موافقا
للمالحظات املكتوبة التي قدمها رئيس
مجلس األمة بالنيابة حول قضية الدفع بعدم
دستورية املادة ( 496النقطة)  6من قانون

79

متابعات

متابعات
ما هو الدفع بعدم الد�ستورية
اإلجراءات اجلزائية التي ُرفعت إلى املجلس
الدستوري للبث فيها.
حيث أكد رئيس مجلس األمة بالنيابة ،السيد
صالح قوجيل ،يف املالحظات املكتوبة التي
قدمها للمجلس الدستوري أن املادة (496
النقطة  )6من قانون اإلجراءات اجلزائية
ال تتعارض مع املادة ( 160الفقرة  )2من
الدستور ،ألن الطعن بالنقض يعد درجة
ثالثة من درجات التقاضي ،هذا من جهة،
ومن جهة أخرى ،اعتبر أن النص يتعارض مع
التزمت به اجلزائر مبوجب االتفاقية األممية
للحقوق املدنية والسياسية والتي صادقت
عليها اجلزائر ،كما اعتبر الصياغة احلالية
للمادة ( 496النقطة  )6تتعارض مع روح
املادة األولى (املطة)  7من قانون اإلجراءات
اجلزائية ،لذلك يعتقد مباشرة فحص معمق
لهذا الوجه املثار.
كما تضمنت املالحظات املكتوبة الواردة إلى
املجلس الدستوري من طرف رئيس املجلس
الشعبي الوطني ،السيد عبد القادر شنني،
إقرار بدستورية املادة ( 496النقطة  )6من
قانون اإلجراءات اجلزائية ،وأن املادة  171من
الدستور ال عالقة لها باحلقوق التي يضمنها
الدستور ،ذلك أن هذا احلكم الدستوري
يكتفي بتحديد مهام احملكمة العليا ومجلس
الدولة ومحكمة التنازع.

يف حني جاء يف املالحظات املكتوبة الواردة
إلى املجلس الدستوري من طرف الوزير
األول ،السيد عبد املجيد جراد ،أن املادة
( 496النقطة  )6من قانون اإلجراءات
اجلزائية ،تؤكد صراحة على احترام درجتي
التقاضي ،وأن غرض املشرع من وضع شرط
لقبول الطعن بالنقض هو تقليص عدد
الطعون املرفوعة أمام احملكمة العليا والتحكم
يف حجم العمل القضائي على مستوى هذه
الهيئة العليا حلسن سير مرفق القضاء.

وبرر النائب العام لدى مجلس قضاء اجلزائر
يف مالحظاته املكتوبة الواردة إلى املجلس
الدستوري القيود واالستثناءات الواردة على
احلق يف الطعن بالنقض املنصوص عليه يف
املادة ( 496النقطة  )6من قانون اإلجراءات
اجلزائية ،معتبرا عدم تأسيس الدفع بحكم
تغيير موضوعه ما بني مذكرتي الطعن ،وأن
رقابة احملكمة العليا تتم مبناسبة النظر
يف الطعون املرفوعة أمامها ،وأن النص
الدستوري املستند إليه ال يشكل سببا لرفع
كل الطعون أمام احملكمة العليا ،وعليه يتعني
رفض الدفع لعدم تأسيسه.

وأخذا بنص املادة  694املعدلة من قانون
اإلجراءات اجلزائية ،واعتبارا أن حق
التقاضي على درجتني يف املسائل اجلزائية
تضمنه املادة ( 160الفقرة  )2من الدستور،
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والذي عبر عنه املجلس الدستوري يف قراره
رقم /01ق م د/د ع د 19/بتاريخ  19نوفمبر
 ،2019الذي يصرح من خالله بعدم دستورية
احلكم التشريعي الوارد يف الفقرتني األولى
و 2من املادة  416من قانون االجراءات
اجلزائية ،أما يف قضية احلال فان املدعني،
كما أشار اليه مكتوب رئيس مجلس األمة،
استنفذا حقهما يف التقاضي على درجتني،
إذ متت محاكمتهما كمتهمني أمام محكمة
الدرجة األولى ثم أمام املجلس القضائي،
وبالتالي فإن حقهما يف التقاضي على درجتني
يف املسائل اجلزائية الذي تضمنته املادة 160
الفقرة  2من الدستور قد حتقق.

وألن املادة  171املستند إليها تنص على ان
احملكمة العليا متثل الهيئة املقومة ألعمال
املجالس القضائية واحملاكم ،وبالتالي فهي
ال تتضمن ما يفيد أن الطعن بالنقض درجة
من درجات التقاضي ،وأن الطعن بالنقض
ليس امتدادا للخصوصية األصلية وال ميلك
فيه اخلصوم املزايا التي يكلفها لهم قاضي
املوضوع من تقدمي طلبات أو أوجه دفاع
جديدة لم يسبق عرشها من قبل.

وأن أحكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية الذي انضمت اليه اجلزائر
مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  67-89املؤرخ
يف  16ماي  ،1989ال سيما املادة  2والتي
أشار إليها رئيس مجلس األمة يف مراسلته
الكتابية للمجلس الدستوري والتي تنص على
أن تتعهد كل دولة طرف بتنميو امكانيات
التظلم القضائي ،واملادة  5-14التي تنص
على أن كل شخص أدين بجرمية حق اللجوء،
وفقا للقانون ،إلى محكمة أعلى كي تعيد
النظر يف قرار إدانته ويف العقاب الذي حكم
به عليه وهو ما تضمنه املادة  160الفقرة 2
من الدستور من خالل مبدأ التقاضي على
درجتني يف املسائل اجلزائية.
وأخذا باالعتبار املادة ( 140النقطة )7
واعتبارا بالنتيجة ،فان املشرع بنص املادة
( 496النقطة  )6يكون قد مارس االختصاص
املخول له من قبل املؤسس الدستوري ،ومن
ثم لم ميس باحلقوق واحلريات املكفولة
دستوريا ،األمر الذي يتعني معه التصريح
بدستورية النقطة  6من املادة  496من قانون
االجراءات اجلزائية.
وتبني على اثر ما سبق ذكره أن املشرع بنصه يف
( 496النقطة  )6يكون قد مارس االختصاص
املخول له من قبل املؤسس الدستوري ،ومن
ثم لم ميس باحلقوق واحلريات املكفولة
دستوريا ،األمر الذي يتعني معه تصريح
املجلس الدستوري بدستورية النقطة  6من
املادة  496من قانون اإلجراءات اجلزائية.

الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح ألحد أطراف احملاكمة بالتمسك
بعدم دستورية حكم تشريعي يعتبر أنه ميس باحلقوق واحلريات التي
يضمنها له الدستور.
والدفع بعدم الدستورية حق ممنوح لكل متقاض عندما َي ّدعي أمام
جهة قضائية ،أن احلكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع
ينتهك احلقوق واحلريات التي يكفلها الدستور ،بإخطار املجلس
الدستوري عن طريق اإلحالة من احملكمة العليا أو مجلس الدولة
هذه اآللية التي أدرجها التعديل الدستوري ملارس  2016كفيلة بدعم
مكانة املجلس الدستوري ودوره يف مسار بناء دولة القانون وتعميق
الدميقراطية وحماية احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية.

إصدارات

ما املق�صود بالن�ص الت�شريعي؟

يجب أن يكون النص الذي ميكن االحتجاج بعدم دستوريته ذي
طبيعة تشريعية ،أي نص قانوني صوت عليه البرملان وأصدره رئيس
اجلمهورية وأصبح ساري املفعول.

ماهي احلقوق واحلريات التي ي�ضمنها الد�ستور؟

هي مجموعة احلقوق واحلريات الواردة على وجه اخلصوص يف
املواد من  32إلى  ،73ضمن الفصل الرابع من الدستور حتت عنوان «
احلقوق واحلريات» كما أن ديباجة الدستور تعتبرا مصدرا للحقوق
واحلريات التي يضمنها الدستور.
ما هي اجلهة القضائية والفترة التي ميكن خاللها التمسك بالدفع
بعدم الدستورية؟
ميكن رفع الدفع بعدم الدستورية أمام أية جهة قضائية يف النظام
القضائي العادي أو اإلداري ،وذلك على مستوى أي مرحلة من
مراحل احملاكمة :الدرجة األولى أو االستئناف أو النقض.

ما هي �شروط قبول الدفع بعدم الد�ستورية؟

النشرة اإلعالمية لمؤتمر
هيئات الرقابة الدستورية
االفريقية في عددها االول
لسنة 2020

أصدر مؤتمر هيئات الرقابة
الدستورية االفريقية (سجسا)
العدد األول من منشور المنظمة
بعنوان "النشرة اإلعالمية
للمؤتمر" بأربع لغات العربية،
اإلنجليزية ،البرتغالية والفرنسية.

النشرة اإلعالمية التي تعدها
األمانة العامة للمؤتمر ،تحتوي على
مجموع أنشطة الرئيس والمحاكم
والمجالس األعضاء ،وكذا التطورات
الدستورية واالنتخابية وغيرها من
االحداث التي شهدتها افريقيا خالل
الفصل الماضي.

هناك نوعني من الشروط ،شروط شكلية وأخرى موضوعية.
 وتتمثل الشروط الشكلية يف :تقدمي الدفع بعدم الدستوريةمبذكرة مكتوبة ،منفصلة ومسببة.
 أما فيما يخص الشروط املوضوعية فهي كاآلتي: أن يتوقف على احلكم التشريعي مصير النزاع أو أن يشكل أساساللمتابعة.
 أال يكون احلكم التشريعي قد سبق التصريح مبطابقته للدستورمن طرف املجلس الدستوري ،باستثناء حال تغيير الظروف.
 -أن يتسم الدفع بعدم الدستورية باجلدية.

مباذا تقوم اجلهات الق�ضائية �إثر الدفع بعدم الد�ستورية؟

تفحص اجلهة القضائية مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم
الدستورية .وتفصل دون انتظار وبقرار مسبب يف قابلية إرسال
الدفع بعدم الدستورية إلى احملكمة العليا أو مجلس الدولة ،بعد
استطالع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة
إذا اعتبرت اجلهة القضائية الدفع بعدم الدستورية مقبوال ،ترسل
قرارها املسبب مع عرائض األطراف ومذكراتهم إلى احملكمة العليا
أو مجلس الدولة يف أجل  10أيام من صدوره.
ويف حالة رفض الدفع بعدم الدستورية ،يبلغ قرار الرفض إلى
األطراف ،وال ميكن أن يكون محل اعتراض إال مبناسبة الطعن ضد
احلكم الفاصل يف النزاع األصلي أو جزء منه ،وذلك مبوجب مذكرة
مكتوبة ،منفصلة ومسببة.

ما هي �آثار �إر�سال الدفع بعدم الد�ستورية �إلى املحكمة العليا �أو
جمل�س الدولة على النزاع؟

يف حالة قبول الدفع بعدم الدستورية ،يتوقف سير الدعوى إلى غاية
صدور قرار احملكمة العليا أو مجلس الدولة أو املجلس الدستوري
عند إحالة الدفع إليه.
غير أن قبول الدفع بعدم الدستورية ال يترتب عليه وقف سير
التحقيق .كما ال يؤثر يف استمرارية الدعوى ،عندما يكون شخص
محروما من احلرية أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان

من احلرية ،وكذا عندما ينص القانون على وجوب الفصل يف أجل
محدد أو على سبيل االستعجال.

ماهو دور املحكمة العليا وجمل�س الدولة يف �إجراء الدفع بعدم
الد�ستورية؟

بعد تلقي احملكمة العليا أو مجلس الدولة إرسال الدفع بعدم
الدستورية ،تفصل يف أجل شهرين ( )02يف إحالة الدفع بعدم
الدستورية إلى املجلس الدستوري.
يف حالة توجه األطراف مباشرة إلى احملكمة العليا أو مجلس
الدولة ،تفصل هاتني األخيرتني على سبيل األولية ويف أجل شهرين
( )02يف إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس الدستوري.
إذا لم تتخذ احملكمة العليا أو مجلس الدولة قرارا يف هذا األجل،
يوجه ملف الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى املجلس الدستوري.

ماهي الإجراءات املتبعة امام املحكمة العليا �أو جمل�س الدولة عند
الف�صل يف �إحالة الدفع بعدم الد�ستورية �إلى املجل�س الد�ستوري؟

يستطلع كل من الرئيس األول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس
الدولة فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة.
كما يتم متكني األطراف من تقدمي مالحظاتهم املكتوبة.

ماهي �شروط �إحالة الدفع بعدم الد�ستورية �إلى املجل�س الد�ستوري؟

تتم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى املجلس الدستوري ،متى
تأكدت احملكمة العليا أو مجلس الدولة من إسيفاءه الشروط
املوضوعية اآلتية:
 أن يتوقف على احلكم التشريعي مصير النزاع أو أن يشكل أساساللمتابعة،
 أال يكون احلكم التشريعي قد سبق التصريح مبطابقته للدستورمن طرف املجلس الدستوري ،باستثناء حال تغيير الظروف.
 -أن يتسم الدفع بعدم الدستورية باجلدية.

ما هو دور املجل�س الد�ستوري يف �إجراء الدفع بعدم الد�ستورية؟

املجلس الدستوري هو اجلهة املخول لها الفصل يف الدفع بعدم
الدستورية.
عند إخطاره ،يعلم املجلس الدستوري فورا رئيس اجلمهورية ورئيس
مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني والوزير األول ،الذين
ميكنهم توجيه مالحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية.
تكون جلسة املجلس الدستوري علنية .وميكن لألطراف املمثلة من
طرف محاميها وكذا ملمثل احلكومة إبداء مالحظاتهم خالل نقاش
وجاهي.

ما هي �آثار الدفع بعدم الد�ستورية؟

يصدر املجلس الدستوري قراراه خالل أربعة أشهر ( )4التي تلي
إخطاره ،وميكن متديد هذا األجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة
أشهر ( ،)4بناء على قرار مسبب يبلغ إلى اجلهة القضائية صاحبة
اإلخطار.
إذا اعتبر املجلس الدستوري احلكم التشريعي موضوع الدفع بعدم
الدستورية غير دستوري ،يستبعد تطبيقه على النزاع الذي أثير
فيه ،ويصبح عدمي األثر ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار املجلس
الدستوري.
يبلغ قرار املجلس الدستوري للمحكمة العليا أو ملجلس الدولة
إلخبار اجلهة القضائية التي رفع أمامها الدفع بعدم الدستورية.
ينشر قرار املجلس الدستوري يف اجلريدة الرسمية للجمهورية
اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

هل جل�سات املجل�س الد�ستوري علنية؟

جلسات املجلس الدستوري علنية .يتم اإلعالن عن تواريخ إنعقادها يف
املوقع اإللكتروني للمجلس الدستوري.
على املواطنني الراغبني حضور اجللسات ،القدوم إلى مقر املجلس
الدستوري ساعة قبل اجللسة ،مرفقني ببطاقة الهوية.
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متابعات
تحضيرا للمؤتمر الخامس لقمة رؤساء البرلمانات ،رئيس المجلس
الشعبي الوطني ،السيد سليمان شنين وفي مشاركاته
المتعددة في االجتماعات التحضيرية عبر تقنية التحاضر عن بعد
يؤكد:
..في االجتماع الثالث للجنة التحضيرية:

على ضرورة إعادة تشكيل أولويات العمل
البرملاني املشترك
شارك رئيس املجلس الشعبي الوطني ،السيد
سليمان شنني يوم الثالثاء  21أفريل ،2020
عبر استخدام تقنية التواصل عن بعد ،يف
االجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤمتر
اخلامس لقمة رؤساء البرملانات املزمع عقده يف
النمسا من  19إلى  21أوت .2020

وتضمن االجتماع ،مبشاركة  22دولة ،مناقشة
برنامج القمة ومشروع البيان اخلتامي الذي
أثرته اجلزائر بتسعة اقتراحات وتعديالت
ترتبط بأهمية التضامن الدولي والعمل
البرملاني املشترك يف سياق عاملي استثنائي،
مميز بجائحة كوفيد  ،19وما سينتج عنها من
حتوالت عميقة يف هيكلة العالقات الدولية.
ويدعو املقترح اجلزائري ،الذي فصل حيثياته
رئيس املجلس ،إلى إعادة النظر يف تشكيل
أولويات العمل البرملاني املشترك وجعل احلق
يف الصحة واالمن الصحي يف سياق االزمات،
وكذا نشر ثفافة العيش معا يف سالم وترقية
العمل املتعدد األطراف الراعي لسيادة الدول
ومن أجل السلم واالمن والرخاء ومبا يعزز
التضامن املشترك بني شعوب العالم.
..وفي االجتماع الرابع للجنة التحضيرية:

على إعادة النظر يف تشكيل األولويات
مبا يتوافق مع التحديات والرهانات
والتهديدات واملخاطر احلالية والقادمة
كما شارك رئيس املجلس الشعبي الوطني،
سليمان شنني ،يوم األربعاء  13ماي ،2020
بتقنية التحاضر عن بعد ،يف االجتماع الرابع
للجنة التحضيرية للقمة اخلامسة لرؤساء
البرملانات املزمع عقده يف النمسا من  19إلى
 21أوت .2020

وتضمن االجتماع جدول أعمال من  7نقاط،
أبرزها املناقشة واملصادقة على مشروع اإلعالن
املعدل قبل إرساله للإُ ثراء من قبل البرملانات
الوطنية ،إلى جانب التقارير واللوائح التوجيهية
جللسات النقاش وكذا مشروع برنامج القمة
والشخصيات التي ستنشط النقاش العام وكذا
حتديد قائمة املالحظني املدعوين حلضور
فعاليات القمة ،ومسائل تقنية أخرى.
ورافعت اجلزائر خالل إثراء مشروع إعالن
القمة من أجل مقترحاتها اخلاصة بتعزيز
التضامن الدولي ،االلتزام بقواعد ومبادئ
الشرعية الدولية ،العمل على ترقية السلم
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واألمن الدوليني واالحترام املطلق لسيادة الدول
وعدم التدخل يف شؤونها وكذا الدعوة جلعل
احلق يف الصحة هدفا استراتيجيا للتعاون
الدولي وللمساعدات التنموية املوجهة خاصة
للدول األقل منوا.
وتضمنت مقترحات اجلزائر ،ايضا ،التأكيد على
ضرورة العمل املستدمي يف مجال مكافحة اإلرهاب
والتطرف العنيف والسعي لتجفيف منابع متويله
مبا يف ذلك عن طريق جترمي دفع الفدية.
كما شدد رئيس املجلس ،سليمان شنني ،يف
مداخلته على خصوصيات السياق احلالي،
والتي تستدعي من االحتاد البرملاني الدولي
واالحتادات البرملانية اإلقليمية واجلهوية
إعادة النظر يف تشكيل أولوياتها مبا يتوافق
مع التحديات والرهانات والتهديدات واملخاطر
احلالية والقادمة ،خدمة ملبادئ املصير
اإلنساني املشترك والتضامن بني الشعوب
والتمكني السيادي للدول يف حتديد أولوياتها
وحماية مواطنيها.
..وفي االجتماع الخامس للجنة التحضيرية:

على محتوى الالئحة األممية  1514يف
مشروع إعالن قمة رؤساء البرملانات
أكد رئيس املجلس الشعبي الوطني ،السيد سليمان
شنني ،يوم الثالثاء  2جوان  ،2020يف االجتماع
اخلامس للجنة التحضيرية للقمة اخلامسة
لرؤساء البرملانات املزمع عقده يف النمسا من 19
إلى  21أوت القادم ،ضرورة تعزيز التعاون الذي
يعود بالنفع املتبادل ،يف مجاالت مختلفة ،ومن
خالله ضرورة التزام الدول األعضاء باملبادئ
واالهداف املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،
السيما االحكام التي تهدف إلى تعزيز وتقوية
أواصر الوحدة والتضامن بني الدول األعضاء.
وثمن رئيس املجلس يف مداخلته ،بتقنية
التحاضر عن بعد ،أهمية عمل جلنة الصياغة

يف إعداد إعالن أكثر انسجاما وشمولية ،مشددا
على ضرورة إدراج البند املتضمن حق الشعوب
يف تقرير املصير الذي يعد مبدأ أساسيا يف
القانون الدولي (املادة  1فقرة  2من ميثاق األمم
املتحدة ،الالئحة  1514للجمعية العامة لألمم
املتحدة ليوم  14ديسمبر  ،)1960وعنصرا
داعما لألمن والسلم الدوليني وحقا من حقوق
االنسان ،مؤكدا أن ذلك يتزامن والذكرى ال
60لالئحة األممية  ،وهي املسالة التي أشادت
بها رئيسة االحتاد البرملان الدولي .
كما تناول السيد شنني خالل إثراء مشروع
إعالن القمة خصوصيات السياق الدولي
احلالي جلائحة كورونا وتشجيع التعاون املتعدد
األطراف القائم على التضامن اإلنساني
وااللتزام بقواعد ومبادئ الشرعية الدولية
والعمل على ترقية السلم واألمن الدوليني
واالحترام املطلق لسيادة الدول وعدم التدخل
يف شؤونها ،وكذا التأكيد على دور الدبلوماسية
البرملانية يف تفعيل التعاون بني الشعوب.

وتضمن جدول أعمال االجتماع دراسة 7
نقاط ،أبرزها دراسة مسودة اإلعالن املنقحة
وإحالتها بعد املصادقة إلى رؤساء البرملانات
القتراح تعديالت قصد املصادقة النهائية
يف شهر أوت ،واتخاذ القرار النهائي بشأن
تقارير املؤمتر واملذكرات التوجيهية املتعلقة
باجتماعات النقاش ،واقتراحات املدعوين
ملختلف االجتماعات ،واملصادقة على القائمة
النهائية للرؤساء املسؤولني عن االجتماعات
والتقارير والفصل بشأن املالحظني الذين ستتم
دعوتهم للمؤمتر.
وباملوازاة مع بحث وضعية تقدم االشغال
التحضيرية للمؤمتر اخلامس لرؤساء البرملانات
من قبل األمني العام ،بحث اجتماع اللجنة
التحضيرية السيناريوهات احملتملة بخصوص
احلضور إلى املؤمتر يف شهر اوت واخليارات
املمكنة بشأن صيغته ورزنامته.

حمة سالمة
رئيسا
للمجلس
الوطني
الصحراوي

انتخب السيد حمة
سالمة على رأس املجلس
للجمهورية
الوطني
الصحراوية
العربية
الدميقراطية ،يوم 16
مارس  ،2020خالل
التأسيسية
اجللسة
للمجلس الوطني ببلدة
بئر حللو احملررة،
ومن بني مرشحني هم
السالك بابا حسنة،
وحمة سالمة .حيث
حصل هذا األخير على أغلبية األصوات.

وكان النواب اجلدد قد صادقوا قبل عملية االنتخابات على
جلنة من النواب لتسيير عملية االقتراع .وقد متت عملية
انتخاب نواب املجلس الوطني الصحراوي خالل الندوات
السياسية التي عقدت بني الثامن والتاسع مارس اجلاري.

وجرت مراسم تشييع جنازة الشهيد يف موكب جنائزي
مهيب ،بحضور رئيس اجلمهورية األمني العام جلبهة
البوليساريو السيد إبراهيم غالي وأعضاء األمانة الوطنية
واحلكومة ،املجلس الوطني ،املجلس االستشاري ،وفود
أجنبية صديقة وجمع غفير من مختلف تواجدات اجلسم
الوطني الصحراوي.

ونقل نعش الشهيد الراحل الذي لف بالعلم الصحراوي من
الشهيد احلافظ إلى مقبرة والية السمارة.
الراحل أمحمد خداد تويف فاحت أبريل إثر مرض عضال،
لكن الظروف الصحية العاملية التي يشهدها العالم جراء
انتشار جائحة كورونا حالت دون نقله جثمانه إلى مخيمات
الالجئني الصحراويني.

وفور اإلعالن عن وفاته ،أعلنت رئاسة اجلمهورية حدادا
على روح الراحل أمحمد خداد ملدة أسبوع ،وشكلت جلنة
مكلفة مبراسم تشييع جثمانه.

وقد توجه رئيس مجلس األمة بالنيابة ،السيد صالح
قوجيل ،إلى السيد حمة سالمة بخالص التهاني والتبريك،
معربا ،يف ذات السياق ،عن صادق متنياته له بالتوفيق
والسداد يف تأدية مهامه السامية والنبيلة.
مؤكدا له ،يف سياق متصل ،دوام اجلزائر وثباتها على
تضامنها األخوي مع البلد الشقيق وقضيته العادلة ..داعيا
املولى أن يحقق للشعب الصحراوي الشقيق ما يصبو إليه
يف احلرية واالنعتاق ،وما يتطلع إليه من نصر مؤزر بإذن
اهلل عبر استرجاع حقوقه املشروعة.
فقدان القضية الصحراوية أمحمد خداد ،واحدا
من أملع الوجوه النضالية
أيام على تنصيب السيد حمة سالمة رئيسا للمجلس
الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية
الشقيقة ،توجه إليه رئيس مجلس األمة بالنيابة ،السيد
صالح قوجيل بأخلص التعازي لفقدان القضية الصحراوية
واحدا من أملع الوجوه النضالية التي كرست حياتها خلدمة
وطنها يف مختلف املسؤوليات واملواقع السياسية.
فقد شيع الصحراويون يوم  7جوان  ،2020بحزن وأسى
جثمان الراحل أمحمد خداد موسى الذي وافاه األجل
احملتوم فاحت أبريل املاضي إثر مرض عضال ،مبقبرة والية
السمارة.

للتذكير ،تقلد الدبلوماسي أمحمد خداد قيد حياته
الكثير من املهام واملسؤوليات يف جبهة البوليساريو
والدولة الصحراوية على املستويني الداخلي يف الواليات
واملؤسسات الصحراوية ،ويف اخلارج بالسفارات والبعثات
الدبلوماسية ،كما اضطلع بدور محوري يف مسار التسوية
األممي اإلفريقي ،كمنسق مع بعثة املينورسو ومفاوض بارز
يف الوفد الصحراوي الذي كلف بحضور ومتابعة املفاوضات
األممية بني طريف النزاع جبهة البوليساريو واملغرب لتسوية
النزاع بالصحراء الغربية  ،كما كان للراحل دور كبير يف
املعركة القانونية والقضائية التي ال زالت تخوضها جبهة
البوليساريو يف املؤسسات التشريعية والسياسية األوروبية
لفضح ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي  ،وظل على
العهد إلى أن وافاه األجل احملتوم.
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الحزب الحاكم
في كوريا
الجنوبية
ً
فوزا
يحقق
ً
ساحقا في
االنتخابات
البرلمانية

محمد باقر
قاليباف،
ً
رئيسا
لمجلس
الشورى
اإليراني

حقق احلزب الدميقراطي احلاكم يف كوريا اجلنوبية ،فوزا
ساحقا يف االنتخابات البرملانية التي جرت يوم األربعاء 15
أفريل  ،2020على ما يبدو لدعم الناخبني جهود احلكومة
للتصدي لوباء كورونا املستجد.

وأجرت كوريا اجلنوبية انتخاباتها البرملانية التي تتم مرة
كل أربع سنوات الختيار  300عضو للجمعية الوطنية و253
مقعدا برملانيا مباشرا و 47مقعد متثيل نسبي ،وسط
مكافحة البالد لتخطي أزمة كوفيد.-19

وحصل حزب الرئيس على األغلبية املطلقة يف اجلمعية
الوطنية للمرة األولى منذ  12عاما ،بعد اقتراع شهد ،على
الرغم من انتشار مرض كوفيد ،-19مشاركة قياسية بلغت
 66,2باملئة ،وهي األكبر يف انتخابات تشريعية منذ 28
عاما.

وسمحت السلطات لنحو  2800مريض بفيروس كورونا
بالتصويت بالبريد أو بشكل شخصي مستخدمني غرف
تصويت خاصة ،كما أدلى أكثر من  13ألف شخص يخضعون
للعزل الذاتي بأصواتهم بعد إغالق مراكز االقتراع.

وتابع الكثيرون باخلارج االنتخابات الكورية عن كثب ،حيث
أن كوريا اجلنوبية أصبحت أول بلد رئيسي يعقد انتخابات
وطنية بعد اجتياح وباء كوفيد -19العالم.

الرئيس اجلديد للبرملان االيراني الدكتور محمد باقر
قاليباف ،من مواليد طرقبه  -مشهد1961 ،م ،سياسي
وعسكري سابق شغل منصب عمدة طهران .وكان
قاليباف قائد مقر خامت األنبياء لإلعمار يف فترة 1994-
 1997وقائد سالح اجلو يف حرس الثورة اإلسالمية من
 1997إلى  2000ورئيس الشرطة اإليرانية يف الفترة من
 2000إلى .2005

وهو حاصل على درجة الدكتوراه يف اجلغرافيا السياسية
من جامعة تربية مدرس ،وهو أيضا طيار معتمد لقيادة
بعض طائرات األيرباص.

صربيا:
الحزب
الحاكم
يحقق فوزا
كاسحا في
االنتخابات
التشريعية

رئيسا جدي ًدا له بعد حصوله على  134صوتا
انتخب البرملان املالي يوم  19أفريل  ،2020النائب موسى تيمبيني
ً
من أصل .147

موسى تيمبيني ينتمي إلى التجمع من أجل مالي ،احلزب احلاكم يف البالد ،وكان يشغل منصب النائب األول
لرئيس اجلمعية الوطنية خالل الوالية التشريعية السابقة.
يذكر أن انتخاب رئيس للبرملان املالي اجلديد ،جاء يف ظل استمرار اختطاف زعيم املعارضة سومايال سيسي
من طرف إحدى اجلماعات املسلحة شمالي مالي.
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وأفاد التلفزيون الرسمي أن قاليباف ( 58عاما) نال 230
صوتا من أصل  267لتولي واحد من أهم املناصب يف
اجلمهورية اإلسالمية.

وكان مرشحا يف انتخابات إيران الرئاسية 2013
لكنه خسر أمام حسن روحاني ،يف املرتبة الثانية مع
 6,077,292من األصوات .كما كان مرشحا يف انتخابات
الرئاسة عام  .2005وأعلن اختياره للمنافسة للمرة
الثالثة يف انتخابات إيران الرئاسية 2017

وحصد احلزب الدميقراطي احلاكم  180مقعدا يف البرملان
املؤلف من  300مقعد ،ارتفاعا من  120حاليا .وحصل
االئتالف احملافظ املعارض الرئيسي على  103مقاعد،
وفقا للجنة االنتخابات الوطنية.

موسى
تيمبيني
رئيسا
جديدا
للجمعية
الوطنية
في مالي

انتخب مجلس الشورى اإليراني اجلديد اخلميس 28
ماي  ،2020الدكتور محمد باقر قاليباف رئيسا له.
ويخلف قاليباف يف هذا املنصب علي الريجاني الذي
تولى رئاسة مجلس الشورى منذ .2008

حقق احلزب احلاكم يف صربيا يوم  22جوان ،2020
فوزا كبيرا يف االنتخابات التشريعية .فقد أعلن
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش فوز احلزب احلاكم
(احلزب التق ّدمي الصربي "وسط اليمني") فوزاً كبيراً
يف االنتخابات التشريعية على حساب املعارضة .وحصل
احلزب على  63باملئة من األصوات ،وقال الرئيس معلقا

"أنا مم ّ
نت للشعب على هذا الدعم التاريخي" .وأضاف
"فزنا يف كل مكان ،فزنا حيث لم نفز ّ
قط".
وتعد االنتخابات التشريعية الصربية االقتراع الوطني
األول الذي تشهده أوروبا منذ بدء تفشي وباء كوفيد-
.19
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