الفهر�س
�سيادة رئي�س اجلمهورية
ال�سيد عبد املجيد تبون
يطيب لي ويسرني أن أتوجه إليكم ،السيد
الرئيس،بخالص التهاني ،باسمي اخلاص
ونيابة عن أعضاء مجلس األمة ،مبناسبة
تولي سيادتكم رئاسة اجلمهورية...
مباركا لكم جدارتكم بثقة الشعب اجلزائري
األبي التي تعززت أكثر بتقليدكم املستحق
منصب القاضي األول للبالد..

وإنني لعلى ثقة تامة يف أن خيار إيالئكم
عد يف هذه
هذه املسؤولية الوطنية السامية ُي ُّ
املرحلة املفصلية من تاريخ بالدنا لبنة أساس
يف صلب اجلهود الوطنية املخلصة املتظافرة
ملجابهة الرهانات والتحديات الراهنة...
وأبرزها تلك املتعلقة باألوضاع السياسية
واالقتصادية واالجتماعية يف بالدنا...
وبالتأكيد فإنكم ستجدون من ّا عو ًنا
وحرصا دؤو ًبا على
دائما،
ودعما
ً
ً
التعاون ،وترجم ًة فعلية للتنسيق والتشاور
والتكامل ...وال يسعني إال أن أعرب
لكم عن كامل ارتياحنا واستعدادنا للعمل
يف ظل توجيهاتكم السديدة ...داع ًيا
املولى عز وجل أن يعينكم ويوفقكم على
أداء هذه املسؤولية الوطنية النبيلة...

بيان جمل�س الأمة حول نتائج االنتخابات
الرئا�سية ليوم  12دي�سمرب 2019
يتقدم ال�سيد صاحل قوجيل ،رئيس جملس
األمة ابلنيابة ،خبالص الهتنئة والتربيك للشعب
اجلزائري إثر جناح الانتخاابت الرئا�سية
ليوم  12ديسمرب  ..2019وهو التارخي اذلي
�ستحفظه اذلاكرة الوطنية يف جسل انتصارات
األمة..
كام يتقدم هبذه املنا�سبة خبالص الهتاين إىل
ال�سيد عبد اجمليد تبون رئيس امجلهورية
املنتخب ،ممتن ًيا هل التوفيق والسداد يف املهام
السامية املولكة هل ..والشكر موصول ً
أيضا
إىل املرتحشني اذلين تقدموا إىل الشعب
اجلزائري عرب هذا الا�ستحقاق واذلين أابنوا
عن روح مسؤولية عالية مقرونة برغبة ب ّينة
يف خدمة الشعب والوطن..
ويف هذا اجملال ،يمثن ال�سيد صاحل قوجيل،
رئيس جملس األمة ابلنيابة ،ادلور الكبري
اذلي قامت به السلطة الوطنية امل�ستقةل
لالنتخاابت ،كام ي�شيد جبهودها من أجل
إجناح هذا الا�ستحقاق التارخيي.
ال�سيد صاحل قوجيل ،رئيس جملس األمة
ابلنيابة ،وإذ هيئن اجلزائرايت واجلزائريني
ابلنجاح احملقق كخطوة أوىل يف مسار
بناء اجلزائر اجلديدة ..فإنه هيئن لك

املصاحل التابعة لدلوةل اليت سهرت عىل توفري
أ�سباب جناح الا�ستحقاق وتأمني العملية
الانتخابية وعىل رأسها اجليش الوطين الشعيب
سليل جيش التحرير الوطين حبق وجدارة،
وقيادته اجملاهدة ...اذلي أوىف مبا عاهد به
الشعب اجلزائري حيث معل منذ بداية
احلراك الشعيب عىل تأمينه ومرافقته ليصل
به اليوم إىل مبتغاه النبيل عرب الوفاء اباللزتام
ادل�ستوري ومتكني الشعب من ممارسة حقه
ال�سيد ابعتباره مصدر لك السلطات يف
اختيار رئيس للبالد ..لنعيش اليوم مثرة
هذا الوعد الصادق بنجاح شعبنا الكرمي يف
اجتياز ا�ستحقاق وطين هام ،بتضافر هجود
اخمللصني والغيورين عىل بالدان من أجل
إخراج اجلزائر من مضيق أزماهتا إىل بر
األمان ابلتسلح ابليقظة واحلمكة والتبرص..
وفاء ملثل ثورة نومفرب اجمليدة وشهداءان
األبرار..
تحيا الجزائر،

يعيش الشعب الجزائري

المجد والخلود لشهدائنا األبرار".

انتصر الشعب اجلزائري يف معركة اسقاط كل
املراهنات على إدخال اجلزائر مرحلة من الفوضى
وانتخب رئيسا للجمهورية ،وبدأ معركة املستقبل
لبناء اجلزائر اجلديدة.
أولويات املرحلة العمل على وضع دستور يستجيب
لتطلعات جماهير حراك  22فيفري  ،2019وما
االسراع بتشكيل اللجنة املكلفة بإجناز هذا املوضوع
إال دليل على أن قطار التغيير انطلق وبرؤية متحررة
من كل أثقال املرحلة السابقة التي لم تكن إال وباال
على األمة والوطن ،ومع تشكيل احلكومة اجلديدة
التي أعطت هي األخرى صورة ملستقبل واعد بدأت
عملية استرجاع الثقة املفقودة بني السلطة والشعب
تستعيد اجلسور التي افتقدت.
األزمة كانت خطيرة وكادت أن تدخل البالد يف
دوامة صراعات ال تنتهي إال أن احلكمة والتبصر
الذي متيزت به عملية التعامل مع األزمة دستوريا
وبإصرار أوصلت البالد إلى بر األمان ،وانتخب
رئيس للجمهورية يوم  12ديسمبر .2019
وإذا كان الشعب اجلزائري هو صاحب الفضل يف
ذلك فإن رجاالت الدولة الذين حتملوا املسؤولية
بصبر وحكمة وتعاملوا مع كل مجريات األزمة
بإرادة املؤمنني بالرسالة العظمى التي حتملوها ،كان
لهم أيضا فضل يف هذا االنتصار.
كان الدور الريادي لقيادة اجليش الوطني الشعبي،
وعلى رأسها الفقيد أحمد قايد صالح رئيس األركان
ونائب وزير الدفاع الوطني الذي استمات يف مرافقة
احلراك الشعبي وسايره عبر كل التطورات دون
السقوط يف فخ التصادم محققا بذلك النصر الذي
أعاد به للشعب سيادته وللوطن العزة واالستقرار.
لقد اختاره اهلل ليكون يف جوار الشهداء والصاحلني
بعد أن و ّفى العهد وأدى األمانة فليرحمه اهلل ويرزق
أهله الصبر والسلوان ،واجلزائر املِنعة واألمان.
التحرير

الحدث
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الحدث

ً
رئي�سا
ال�سيد عبد املجيد تبون
جديدا للجمهورية اجلزائرية

مراسم تنصيب رئيس الجمهورية

رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح في حفل التسلم والتسليم

السيد عبد المجيد تبون
اختار اجلزائريون عبد املجيد تبون رئيس ًا جديدا
للجمهورية اجلزائرية ،بعدما أفرزت النتائج املعلنة
من قبل السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات ،فوزه
باملركز األول بنسبة ( ،)% 58.15بعد انتخابات
رئاسية ترشح لها مترشحا حرا من بني خمس
مترشحني.

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
يقلد السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس الدولة
وسام االستحقاق الوطني بدرجة صدر

رئيسا
وقد أقيمت مراسم تنصيب السيد عبد املجيد تبون
ً
للجمهورية اجلزائرية يوم اخلميس  19ديسمبر  ،2019بقصر
األمم (نادي الصنوبر) ليصبح الرئيس الثامن يف تاريخ اجلزائر
املستقلة ،وبحسب املادة التاسعة والثمانني من الدستور أدى
رئيس اجلمهور ّية اجلزائرية املنتخب اليمني الدستورية أمام
الشعب بحضور جميع الهيئات العليا يف األمة ،ليتولى مهامه
بشكل رسمي كرئيس للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية
الشعبية.
حضر التنصيب كل من رئيس الدولة السيد عبد القادر بن
صالح ،والسيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة،
السيد سليمان شنني ،رئيس املجلس الشعبي الوطني والفريق
أحمد قايد صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان
اجليش الوطني الشعبي وعبد الرشيد طبي رئيس احملكمة
العليا ،وجميع أعضاء احلكومة ،إلى جانب حضور كل
املترشحني املنافسني يف االنتخابات  :عبد القادر بن قرينة،
علي بن فليس ،عزالدين ميهوبي ،عبد العزيز بلعيد إلى جانب
حضور السلك الدبلوماسي للدول األجنبية باجلزائر.

السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة حتمل املسؤولية مبقتضى
الدستور ،ومتكن مبعية املخلصني من أبناء هذا الوطن ويف مقدمتهم
املغفور له الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ،قائد األركان أن
يتجاوزا املرحلة الصعبة التي مرت بها البالد وإجراء انتخابات رئاسية
كانت حاسمة بالنسبة للوضع الذي كان قائما جراء استقالة رئيس
اجلمهورية السابق ،الذي غادر حتت ضغط اجلماهير التي خرجت يف
مسيرات سلمية منذ  22فيفري .2019

بانتخاب السيد عبد املجيد تبون رئيسا للجمهورية يوم  12ديسمبر ،2019
ّ
مت التسلم والتسليم بعد إعالن املجلس الدستوري نتائج االنتخابات
الرئاسية والتي اختار فيها الشعب عبر الصندوق السيد عبد املجيد تبون
رئيسا للجمهورية .
يف حفل التسلم والتسليم بقصر األمم ،الذي حضره كبار املسؤولني يف
الدولة واجليش الوطني الشعبي ،وكذلك وجوه من املجتمع املدني ألقى
السيد عبد القادر بن صالح كلمة جاء فيها« :اليوم بوسع اجلزائر االفتخار
بكونها عاشت حركة شعبية حضارية سلمية يف كنف الهدوء والكرامة دون
«إن االجنازات التي
إراقة قطرة دم واحدة من دماء أبناء اجلزائر» .وقالّ :
حتققت يف وقت وجيز ويف ظروف صعبة لم تكن لتتحقق لوال التشاور
والتنسيق احملكم بني مؤسسات الدولة».
ولفت إلى املسؤولية التاريخية التي أدتها مؤسسة اجليش الوطني
الشعبي بكل "حكمة" و"تبصر" يف حماية الشعب ومؤسسات الدولة وصون
الدستور.

رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يقلد
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،
بوسام من رتبة صدر من مصف االستحقاق
الوطني

وأفاد« :يف الوقت الذي تشرف فيه مهمتي على االنتهاء ،أود أن أشهد على
ما سيحفظه التاريخ إلى األبد بخصوص الدور الفاصل واجلهود العظيمة
التي اضطلع بها اجليش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي
يجسد وحدة أمتنا يف تأكيده على سمو الدستور وضمان استمرارية الدولة
وحماية مؤسسات اجلمهورية واحلفاظ على أمن واستقرار البالد».
«إن الفريق أحمد قايد صالح أص ّر على مواجهة املمارسات
وقال:
ّ

العدائية وكل احملاوالت اليائسة الرامية إلى املساس باألمن الوطني للبالد
وتعرض وحدتنا الوطنية للخطر» ،مضيفا« :أنه وقف إلى جانب شعبنا
يف هذه املرحلة العصيبة من تاريخه ورافق املسار الذي انتهجته البالد
يف مختلف مراحلها من أجل اخلروج من أوضاع األزمة وتنظيم انتخابات
نزيهة وشفافة».

الحدث

من خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبــــــــون الموجه لألمة

الحدث

« إن الدبلوماسية اجلزائرية
يف اجلمهورية اجلديدة
ستضع نصب أعينها مصلحة
اجلزائر أوال  ،ومصلحة
جاليتنا حيثما كانت وأينما
وجدت»

«أيها الشعب اجلزائري
األبي ..يسعدني أن
أخاطبكم اليوم بصفتي
رئيسا ..أخاطبكم أنتم الذين
صنعتم التاريخ وسطرمت
مستقبل اجلزائر بقراركم
السيد يوم  12ديسمبر
 2019بتلبيتكم نداء الواجب
الوطني ،وأعدمت اجلزائر إلى
سكة الشرعية الدستورية
والشعبية التي لم يطعن فيها
أحد».

« العمل على اقتصاد
وطني قوي متنوع ،مدر
للثروة مولد ملناصب
الشغل صانع لرفاه
االجتماعي  ،يقوي أمننا
الغذائي ويحصن األمة من
التبعية القاتلة للخارج
وللمحروقات»

« إن املجال االجتماعي
سيحظى بالعناية الالزمة بل
سيمنح أولوية كبيرة لالرتقاء
باملستوى املعيشي للمواطن
اجلزائري»

«إن هذا النجاح
الكبير هو ثمرة
من ثمرات احلراك
الشعبي املبارك الذي
بادر به شعبنا الكرمي
عندما استشعر
بسريرته وضميره
أنه ال بد من وثبة
وطنية لوقف انهيار
الدولة ومؤسساتها».
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رئيس الجمهورية
السيد عبد المجيد تبون
يقلد الفريق أحمد قايد
صالح ،نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيس أركان
الجيش الوطني الشعبي،
استثنائيا وسام االستحقاق
الوطني بدرجة صدر
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جلسات

ً
نائبا
السيدة لويزة شاشوة،
لرئيس مجلس األمة

جلسات

أعضاء مجلس األمة يصادقــــــــون على خمسة مشاريع قوانين

ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،يوم اخلميس  28نوفمبر  ،2019جلسة
علنيةُ ،خ ِ ّص َصت للمصادقة على خمسة ()5
مشاريع قوانني ،كانت محل دراسة ومناقشة من
قبل أعضاء املجلس ،وهي على التوالي:
تمم
• مشروع القانون العضوي الذي ُي ِ ّ
عدل ُ
وي ِ ّ
القانون العضوي رقم  15-18املؤرخ يف  2سبتمبر
تعلّق بقوانني املالية؛
 2018ا ُمل ِ

• مشروع القانون املتضمن قانون املالية لسنة
2020؛

صادق أعضاء مجلس األمة على تعيني السيدة لويزة شاشوة ،نائبا
لرئيس مجلس األمة خالل جلسة عقدها املجلس يوم األحد 24
نوفمبر  ، 2019والتي ترأسها السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس
األمة بالنيابة .

عدل األمر رقم 155-66
• مشروع القانون الذي ُي ِ ّ
واملتضمن قانون اإلجراءات
املؤرخ يف  8يونيو 1966
ِّ
واملتمم؛
املعدل
اجلزائيةّ ،
ّ
• مشروع القانون املنظم لنشاطات احملروقات؛

تمم األمر رقم 02-
• مشروع القانون الذي ُي ِ ّ
 06املؤرخ يف  28فبراير  2006املتضمن القانون
األساسي العام للمستخدمني العسكريني ،املتمم  .

حضر اجللسة ك ّ ٌل من السادة :محمد لوكال ،وزير املالية؛ بلقاسم
زغماتي ،وزير العدل ،حافظ األختام؛ وفتحي خويل ،وزير
العالقات مع البرملان إلى جانب عدد من أعضاء احلكومة.
و ّ
متت عملية املصادقة على مشاريع القوانني اخلمسة بعد
اخلاصة بها من تقدمي
القانونية
واإلجراءات
الشروط
استيفاء
ّ
التقارير التكميلية التي أعدتها اللجان املختصة للمجلس حولها،
وكذا تو ّفر النّصاب القانوني املطلوب.

ويف ختام أشغال هذه اجللسة ،ألقى السيد صالح قوجيل ،رئيس
املجلس بالنيابة ،كلمة هذا نصها:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف املرسلني
أيتها السيدات ،أيها السادة،
مبناسبة مصادقتنا على مشاريع هذه القوانني الهامة ،نشكر
كل األخوات واإلخوة أعضاء مجلس األمة ،ونشكر أعضاء
الطاقم احلكومي ،وبصفة خاصة على اإلحساس السياسي
الذي دارت حوله النقاشات واالقتراحات والتحليالت؛
طبعا هذا العمل سبقه عمل آخر يف مجلس األمة ،وذلك منذ
شهر سبتمبر إلى يومنا هذا ،ونتذكر جميعا مصادقتنا على
مشروعي القانونني العضويني املتعلقني بنظام االنتخابات
وبالسلطة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات ،ووضعنا
أرضية النطالقة عملية حتضير انتخابات ديسمبر ،2019
وعلى كل هذا العمل الذي قام به مجلس األمة ،من خالل
اللجان املختصة ،وتدخالت األعضاء ،والتعاون ودعم
وإسناد إطارات املجلس الذين يستحقون جزيل الشكر،

ونهنئ أنفسنا على هذا العمل الذي يخدم البالد والشعب
اجلزائري.
واهلل ،إنني أتذكر الشاعر املجاهد املناضل ،الشيخ الشبوكي،
من الشريعة بوالية تبسة ،يف بداية اندالع الثورة؛ كتب شعرا
وأرسله إلى الشهيد بشير شيحاني ،مطلعه :
من جبالنا نسمع صوت العظماء..
أوراس يشهدُ يو َم الوغى..
ويف نفس القصيدة قال :
ُ
يوم الوغى
ونحن اليوم نستطيع القول إن  12 :ديسمبر هو ُ
واليوم األكبر!!
ُ
أذكر لكم أن شهداء اجلزائر  -وبشهادة من املجاهدين
األحياء ،وأنا واحد منهم  -كانت آخر كلماتهم عند الشهادة
 :حافظوا على اجلزائر! وال يقول  :إعتنوا بأسرتي أو
بأوالدي ..وهذه هي رسالة الشهيد؛ ونحن بدورنا نقول
لألجيال الصاعدة  -بصفتنا من جيل نوفمبر  -حافظوا على
اجلزائر!!
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إن  12ديسمبر محطة من احملطات الهامة ،ونقلة للشعب
اجلزائري ،الذي كان تعداده غداة االستقالل  8ماليني
نسمة ،وهو اآلن  43مليونا ،إلى بناء مستقبل حقيقي،
ودولة حقيقية مبؤسساتها ،التزول بزوال احلكام،
ومؤسسات متينة متكاملة يف خدمة الشعب ،وحرية الشعب
يف التعبير ،وحرية اختيار مسؤوليه يف كل املستويات ،من
البلدية إلى البرملان.
هذه هي اجلزائر التي نريد بناءها بداية من  12ديسمبر؛
صحيح أنه ليس يف سنة أو يف سنتني ،ولكن بداية الطريق
الصحيح هي  12ديسمبر .2019
إننا جميعا نتذكر شهر فيفري ،يوم بدأ احلراك وغضب
الشعب ،ومعارضة الشعب للعهدة اخلامسة ،فما هي
املؤسسة التي وقفت مع الشعب؟ وحافظت على سلمية
املظاهرات واملتظاهرين يف كل الواليات؟! إنها اجليش
الوطني الشعبي ،ألنه سليل جيش التحرير بحق وجدارة،
ألن تسميته دليل على ارتباطه بالشعب والوطن ،وليس
مرتبطا باحلكم ..هذه هي مهام ومكانة هذه املؤسسة؛
قلت إنه منذ فيفري ويف كل أسبوع هناك جتدد ،فمن كان
يحافظ على احلراك واملسيرات سلميا ويجاوب أيضا يف
الساحة السياسية!؟
من ألغى العهدة اخلامسة؟

من أوقف امتداد العهدة الرابعة آلخر السنة؟

من واجه العصابة التي أرادت االنقالب على الشعب وليس
على احلكم؟
من أوقف كل هذا؟ إنه اجليش الوطني الشعبي.

الفريق ،نائب وزير الدفاع ،أحمد ڤايد صالح ألقى أكثر
من  50خطابا من ذلك التاريخ إلى غاية اليوم ،مرحلة بعد
أخرى وأسبوعا بعد أسبوع.

هذه الكلمات والتوجيهات والتوضيحات وحتديد
املسؤوليات كلها كانت ُمض ّ َمنة يف اخلطابات ،وأنا مع
إخواني يف مجلس األمة ،أتعهد بكتابة كتاب نحرره هنا،
ونضمنه كل اخلطابات والتحليالت ،ألننا عندما نقرأها
مستقبال ،نعرف من أين جئنا وإلى أين نحن ذاهبون!
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أبدا يف شؤونها الداخلية ،فقد كنا نصلح بينهم ،ومندهم
باإلمكانيات ليجدوا الطريق الصحيح ،ولكنهم عندما
ابتعدوا عن اجلزائر ،أنظروا إلى وضعيتهم.

يوم  12دي�سمرب ..2019

لقد حتاشينا هذا من بداية الثورة إلى نهايتها ،وعلى هذا
كان استقاللنا صحيحا ،كامال ،وهذا لن يغفروه لنا أبدا،
فباألمس فقط ،اجتمع البرملان األوروبي لنقاش مشاكل
داخلية خاصة بالشعب اجلزائري ،والتقرير الذي ُقدّ م هناك،
ُأرسل من اجلزائر ،فعـندما تقرأ ما نوقش بالبرملان األوروبي،
جتد أنه ما نسمعه وما نقرأه هنا !! ولكن « :عسى أن تكرهوا
شيئا وهو خير لكم» .دعهم لكي يعرف شعبنا احلقيقة،
ويعرف من يكذب عليه ،ومن هو مع الدميقراطية ومن هو
ضدها؛ إنهم يتغنون بها ،ونحن أصحاب مواقف ،نرفض

يوم الوغى

 ..وبداية الطريق
ال�صحيح لبناءاجلزائر
اجلديـــــدة

أذكر أيضا بجانب آخر ،حني اندلعت الثورة ،قلنا ال أحد
يسيل دمه ألجل اجلزائر إال اجلزائريون واجلزائريات.
وقلنا لألصدقاء واألشقاء ساعدونا سياسيا ،وساندونا
ماليا ،وأعينونا بالسالح ،ولكن من سيفدي اجلزائر بدمه
هم اجلزائريون واجلزائريات فقط!!
ما معنى هذا؟ معناه أن نحافظ على استقاللنا ،استقالل
ّ
افتكه اجلزائريون ،والذين استشهدوا من أجل االستقالل
هم اجلزائريون ،ونبقى محافظني غيورين عليه ،وعلى
شعبنا ووطننا ،هذا هو معنى هذا القرار.
القرار الثاني املتعلق باستقاللية قرار الثورة السياسي،
واجلزائر ،من الثورة إلى اليوم ،ملا جاء اجلنرال «ديغول»
وبدأت محاوالت املفاوضات ،أحب األصدقاء واألشقاء
التوسط بيننا وبني فرنسا ،وتاريخيا نذكر احلبيب بورقيبة،
رئيس تونس ،ومحمد اخلامس ،ملك املغرب ،وجمال
عبد الناصر ،رحمهم اهلل ،واملاريشال تيتو ،ونِ ْهرو،

صديقا اجلزائر ،ألنهما كانا بجانب اجلزائر يف مؤمتر «باندونغ»
 ،1955وكانت النافذة األولى التي فتحت على الدبلوماسية
العاملية من هناك ،من «باندونغ»؛ هؤالء أبدوا استعدادهم
للوساطة بيننا وبني فرنسا ،وهم كانوا معنا أكثر مما كانوا مع
فرنسا ،ولكن جواب اجلزائر آنذاك ،هو أننا نعرف فرنسا
وهي تعرفنا ،وعندما نتفاوض ،نتفاوض مباشرة ،ال وسيط
بيننا ،والتاريخ أنصفنا ،ألن التجارب كثيرة ،والتجربة التي
نعرفها ونعيشها هي جتربة الشعب الفلسطيني ،املمزق منذ 75
وقسموه ،وحلد
سنة ،ودول وشخصيات تتفاوض باسمهّ ،
يتوحد مجددا ،ونحن يف اجلزائر نفتخر ،أننا منذ
اآلن لم ّ
اندالع انتفاضة الشعب الفلسطيني ساندنا فلسطني بجمعنا
للمال وإرساله إلى هناك ،وماليني تطوعوا آنذاك للجهاد يف
فلسطني ونحن حتت نير االحتالل ،وعند االستقالل كانت
السند املخلص والنزيه لفلسطني.
اجلزائر هي ّ
ونتذكر الرئيس الراحل هواري بومدين ،عندما قال :
«نحن مع فلسطني ظاملة أو مظلومة!!»؛ ويوم أعلنوا
قيام دولة فلسطني ،أعلنوها هنا يف اجلزائر ،ولم نتدخل

هذه األجندات اخلارجية ونرفض أن تفرض على اجلزائر..
ونتمنى أن نعطي للعالم درسا من خالل انتخابات 12
ديسمبر.
ذلك سيكون هو جوابنا ،وذلك ما سيرفع رؤوس
اجلزائريني ،لقد ساعدنا الشعوب  -منذ استقاللنا  -على
وزودناهم بالسالح من دون
التح ّرر ،وكو ّنا لهم اإلطارات ّ
مقابل ،اهلل غالب هذه هي اجلزائر!!
على أية حال ،هذه كلمات مبناسبة االنتهاء من التصويت
على مشاريع هذه القوانني ،وسوف يكون لنا  -إن شاء
اهلل  -موعد «يوم الوغى» 12 :ديسمبر  ،2019ويكون لنا
لقاء للكالم عن مستقبل أبنائنا واجلزائر؛ حتيا اجلزائر ،يحيا
الشعب اجلزائري العظيم؛ املجد واخللود لشهدائنا األبرار
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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القانون المنظم لنشاطات المحروقات

� ..آليات جديدة لإنعا�ش قطاع املحروقات
صادق أعضاء مجلس األمة يوم
الخميس  28نوفمبر ،2019
على مشروع القانون المنظم
لنشاطات المحروقات؛ وذلك
خالل جلسة علنية ترأسها السيد
صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،وحضرها السيد محمد
عرقاب وزير الطاقة والناجم،
والسيد فتحي خويل ،وزير
العالقات مع البرلمان إلى جانب
عدد من أعضاء الحكومة.

عرض الوزير
أكد وزير الطاقة واملناجم محمد عرقاب
خالل عرضه لنص القانون خالل جلسة يوم
األحد  24نوفمبر  ،2019أن تقدمي مشروع
القانون املنظم لنشاطات احملروقات يف الوقت
احلاضر  ،لم يكن خيارا بل ضرورة ملحة أملتها
املصلحة العليا للبالد ،ومردها إلى جملة من
العوامل واألسباب يف مقدمتها واقع االستثمار
واإلنتاج يف اجلزائر وتنامي االستهالك ،منوها
إلى تباطؤ نشاط املنبع لصناعة النفط الوطنية
وما نتج عنه من تراجع يف إحتياطات اجلزائر
من النفط وتراجع مستوى اإلنتاج  ،وهذا ما
دفع السلطات العمومية إلى املبادرة مبشروع
قانون جديد للمحروقات الذي يتضمن آليات
جديدة متكنه من إنعاش النشاط يف القطاع
عبر الشراكة مع رأس املال اخلاص  ،وكذا احلد
من مخاطر االستكشاف التي تتحملها مؤسسة
سوناطراك وحدها ،وإزالة العبء اإلداري الذي
يثقل تكاليف اإلنتاج  ،وإدخال نظام ضريبي
مبسط وتنافسي من أجل تشجيع مشاركة
املستثمرين األجانب.
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مؤكدا يف نفس السياق أن اللجوء إلى الشراكة
األجنبية ليس غاية يف حد ذاتها بل من أجل
تسريع عملية نشاط االستكشاف واإلنتاج
لتجديد اإلحتياطات املستنزفة  ،ووضع
حتفيزات هامة لتحقيق هذا املسعى ،مشددا
يف األخير على أن قانون احملروقات الساري
املفعول كانت له تداعيات كثيرة منها تقلص
كبير يف مجال االستكشاف لتجديد املخزون
الوطني من احملروقات .
انشغاالت واستفسارات أعضاء
المجلس

أكد وزير الطاقة واملناجم السيد محمد عرقاب
خالل رده على انشغاالت واستفسارات أعضاء
املجلس حول النص ،أن األسباب التي كانت
وراء تقدمي مشروع هذا القانون تعود إلى
تراجع إحتياطات اجلزائر من البترول والغاز
منذ  ،2008مع قلة العقود يف مجال االستغالل
والبحث  ،مشيرا إلى أن هناك مناجم لم تستغل
بسبب غياب اإلستثمار ،وأن شركة سوناطراك
يف ظل قانون احملروقات القدمي  07-05عملت
مبفردها بعد عزوف الشركات األجنبية عن
القدوم إلى اجلزائر  ،وقامت لوحدها خالل
سنة  2018باستكشاف ما يقارب  100بئر
بترول مببالغ ضخمة تقدر بـ  1.67مليار دوالر،
كان من األحسن -حسب الوزير -أن تدعم بها

مختلف القطاعات املوجودة يف الدولة مبا يعود
بالفائدة على الشعب وتلبية إحتياجاته.
وبخصوص توقيت تقدمي مشروع هذا القانون ،
فقد أكد وزير الطاقة واملناجم أن املشروع ثمرة
عمل قام بها إطارات شركة سوناطراك خالل
فترة ما يزيد عن السنتني  ،وأن تقدميه كان
ملتطلبات اقتصادية محضة  ،فإنخفاض إنتاج
واحتياطي املواد البترولية والغازية تطلب اتخاذ
تدابير فورية للتمكن من تدارك الوضع وحماية
األمن الطاقوي للبالد ومواصلة التصدير وجلب
العملة الصعبة .مضيفا أن كل الدراسات
اإلستكشافية التي قامت بها شركة سوناطراك
تؤكد أن اجلزائر ستواجه يف أفاق سنة 2030
مشكالت تتعلق باملوارد البترولية والغازية للبالد،
لذلك كان من الواجب اإلسراع يف البحث عن
بديل ملواصلة استكشاف مواردنا واستغاللها
وال سيما أن شركة سوناطراك ليست قادرة
مبفردها على ذلك ،وأن بعض احلقول تتطلب
منشآت ضخمة ،وأن اإلطار القانوني احلالي
غير محفز للشريك األجنبي .
منوها يف نفس السياق أن التحكم يف التكنولوجيا
العالية ميكن من رفع اإلنتاج إلبقاء املداخيل
يف مستوى ما تتطلبه البالد ،ولهذا فالشريك
األجنبي ضروري ومهم والسيما مع وجود
حتفيزات جللب املستثمرين األجانب الذين
يحوزون على التكنولوجيا العالية  ،من أجل

تدعيم إحتياجات البالد من احملروقات.

وحول سؤال إليجاد بدائل للمحروقات  ،فقد
أكد الوزير أنه يجب اإلسراع يف البحث عن
تلك البدائل كتحويل الغاز إلى منتوجات بدال
من تصديره مادة خام  ،مضيفا أن مشروع
هذا القانون أولى اهتماما كبيرا للصناعات
البيتروكيماوية ،وهي صناعات رائجة  ،تساعد
على تنويع اإلنتاج وامتصاص أكبر قد ممكن
من اليد العاملة التي تنتظر احلصول على
منصب عمل يف مختلف مناطق الوطن.
أما فيما يخص حماية البيئة ،أوضح وزير
الطاقة واملناجم أن املشروع نص على ذلك
بالتفصيل  ،مشيرا إلى سلطة ضبط احملروقات
التي تلعب دورا مهما يف هذا املجال من خالل
اختصاصاتها  ،فهي من تقوم باملراقبة  ،وهي
من ميلك احلق يف سحب الترخيص يف حالة
عدم إحترام أي شركة للمعايير واملواصفات
العاملية ،ولها كل السلطة يف ذلك دون الرجوع
إلى الوزير املكلف بالقطاع  ،وهذا ما هو معمول
به دوليا.

وبخصوص تشغيل شباب اجلنوب ،أكد وزير
الطاقة واملناجم وجوب تشغيل شباب املنطقة
من طرف شركة سوناطراك والشركات األجنبية
املختلفة التي تنشط يف مجال احملروقات ،مع
ضرورة القيام بالتكوين الالزم لهؤالء الشباب.

توصيات اللجنة
أوصت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية ملجلس
األمة يف تقريرها التكميلي مبا يلي:
• تكثيف اللقاءات واملوائد املستديرة مبشاركة
العلماء والباحثني يف هذا احلقل لرفع اللبس
وتنوير الرأي العام الوطني أو تنفيد ما يسوقه
املشككون.
• االهتمام بشريحة اإلطارات ذات اخلبرة
وال ُدربة والتقنية املتكونة ببالدنا  ،وعدم تركهم
عرضة الستقطاب الشركات النفطية األجنبية
العابرة للقارات.
• مراجعة النصوص واإلجراءات اخلاصة
بتحصيل املداخيل املستحقة من مرور أنابيب
نقل البترول والغز عبر تراب البلديات املعنية،
سواء األنابيب املخصصة لنقل احملروقات إلى
الدول اخلارجية أو من وإلى معامل التكرير
املوجودة يف بعض واليات الوطن.
• إعطاء األولوية لتشغيل أكبر عدد من سكان
املناطق املعنية باستغالل الطاقات املستخرجة
 ،وكذا توحيد وتعميم األجور والعالوات
واالمتيازات املمنوحة للعاملني يف شركة
سوناطراك على جميع العاملني املنتسبني
لشركات املناولة ،مع إعطاء الفرص لتكوين
الذين تتوفر فيهم شروط االستفادة من التكوين
حسب املؤهالت والتخصصات املطلوبة إلجناز
مختلف األعمال.

• التدخل العاجل لوقف جتاوزات الشركات
البترولية يف مجال التوظيف
• اإلسراع يف معاجلة ملف التشغيل يف اجلنوب
ألهميته البالغة
• ضرورة إدماج سكان والية متنراست يف تشغيل
أبنائها يف مختلف شركات البترول والغاز
والشركات املكلفة بالبحث ووضع حصة لهم.
• تكوين أبناء اجلنوب وتشغيلهم يف الشركات
البترولية  ،حتى تضمن وجود مختصني من أبناء
املنطقة يف هذا امليدان.
• إيفاد مفتشني دوريا ملعاينة األخطار واألخطار
البيئية التي تتسبب فيها ورشات احلفر البترولية
يف واليات اجلنوب
• إحداث توازن جهوي يف عمليات االهتمام
باملناطق اجلنوبية بخاصة  ،ومساعدة جمعيات
تكوين الرياضية والثقافية
• نزع امللكية املنصوص عليه يف املادة  16من
مشروع هذه القانون  ،ويتعني إضافة تعويض
وعدم التعسف يف استعمال احلق
• تدعيم سكان اجلنوب فيما يتعلق بالكهرباء
• استحداث خلية على مستوى شركة سوناطراك
من أجل متابعة إبرام العقود  ،لتفادي النزاعات
الدولية التي تعالج عن طريق التحكيم الدولي.
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جلسات

جلسات

قانون المالية لسنة 2020

توصيات اللجنة

ثمنت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية يف
تقريرها التكميلي  ،مواصلة الدعم اإلجتماعي
 ،والتحويالت االجتماعية للتكفل بالشرائح
ضعيفة الدخل  ،كما ثمنت التدابير التشريعية
اجلديدة والسيما آلية التحفيز اجلبائي  ،بحق
الشفعة واإلجراءات التي اتخذتها احلكومة
والسيما ما تعلق باإلدماج.
كما نوهت بقرار رفع القيود عن تطبيق القاعدة
 49/51يف القطاعات غير اإلستراتيجية من
أجل جلب االستثمارات األجنبية إلى بعض
القطاعات  ،وبجهود احلكومة لتطوير اإلقتصاد
الرقمي  ،مع ضرورة أن تشمل هذه اجلهود
اإلدارة اجلبائية والقطاع املصريف .وأوصت يف
ختام التقرير مبايلي:

• دعم االستثمار العمومي وتعزيز فعاليته يف دعم
النمو وإحداث فرص العمل بإعداد جيل جديد
من املخططات القطاعية بالشراكة مع القطاع
اخلاص لبلورة آلية ناجعة ومبتكرة للتمويل.
• دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ملواصلة
اتخاذ التدابير الرامية إلى وضع خطة للضرائب
املتراكمة عبر السنوات وتسريع استرجاعها.

�أرقام وتدابري ت�شريعية جديدة ..
لتحقيق الأهداف االقت�صادية واالجتماعية
صادق أعضاء مجلس األمة على مشروع القانون المتضمن قانون
المالية لسنة  ، 2020خالل جلسة عامة عقدها يوم الخميس 28
نوفمبر  ،2019والتي ترأسها السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس
األمة بالنيابة ،وحضرها محمد لوكال ،وزير المالية؛ وفتحي خويل،
وزير العالقات مع البرلمان إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
وقد كان املجلس قد عقد يوم االثنني 25
خصصت لتقدمي
نوفمبر  ،2019جلسة علنيةّ ،
ومناقشة مشروع القانون املتضمن قانون املالية
لسنة 2020؛ ق ّدم خاللها وزير املالية ،السيد
مفص ً
ً
ال عن مضمون
عرضا
محمد لوكال
َّ
مشروع القانون ،حيث استعرض باألرقام
املؤشرات التي بنى عليها املشروع ،ومجمل
التدابير التشريعية الواردة فيه ..
أرقام من قانون المالية
لسنة 2020

• السعر املرجعي لبرميل النفط اخلام حدد بـ
 50دوالر

14

• سعر الصرف املتوقع سيكون يف حدود  123دج
للدوالر األمريكي الواحد.
• معدل التضخم املستهدف حدد بـ % 4.08
• النمو اإلقتصادي نسبة % 1.8
• نفقات التسيير  4893.439095000دج
• نفقات التجهيز  2929673231000دج
• التحويالت االجتماعية  1797.6مليار دج
تدابير تشريعية جديدة في
قانون المالية لسنة 2020

• تنسيق وتبسيط اإلجراءات الضريبية
• توسيع الوعاء الضريبي وحتسني إيرادات
الدولة واجلماعات احمللية
• التحكم يف واردات السلع واخلدمات

• حتفيز القطاع غير املنظم على االندماج يف
الدورة اإلقتصادية بتشديد املراقبة اجلبائية
ومحاربة الغش والتملص من الضريبة

• التضامن الوطني
• ترقية االستثمار وتأطير التمويل اخلارجي
• حماية البيئة والفعالية الطاقوية
• تطوير االقتصاد الرقمي
إنشغاالت وإستفسارات
أعضاء المجلس

تناول أعضاء املجلس خالل مناقشتهم للقانون
املتضمن قانون املالية لسنة  ، 2020العديد
من املواضيع ذات األبعاد االقتصادية واملالية
واالجتماعية  ،احمللية منها والوطنية  .كما
تطرقوا ملختلف األرقام الواردة يف النص من
اإليرادات والنفقات بشقيها التسيير والتجهيز
وكذا التحويالت االجتماعية والتدابير
التشريعية التي تضمنها مشروع القانون.
من جهتهم تدخل رؤساء املجموعات البرملانية
الثالث ملجلس األمة  ،وثمنوا من جهتهم كل
التدابير التشريعية والتحويالت االجتماعية
التي تضمنها املشروع  ،وأكدوا أنها تترجم بحق
السياسة االجتماعية للدولة رغم االنخفاض
الكبير ملداخيل البالد من العملة الصعبة.

• ضرورة توجيه جهود التنمية نحو القطاعات
األساسية املنتجة للثروة والتوقف عن إجناز
املشاريع غير املجدية تفاديا لتبديد املال العام.
• وضع آليات قانونية تعمل على تسقيف وحتيني
تكاليف اإلجناز والتجهيز اخلاصة بكل أنواع
املشاريع حسب خصوصيات كل منطقة  ،لتفادي
تضخيم األسعار أو التالعب بها.

• ترقية قطاع الفالحة من خالل دعمه بالعتاد
املتطور لضمان مردود أكبر كما ونوعا ملا لهذا
القطاع من أهمية إستراتيجية.
• عصرنة وهيكلة النظام اجلبائي مع حتسني
التحصيل وتوسيع القاعدة اخلاضعة للضريبة
وتعزيز محاربة الغش واألنشطة غير الرسمية.
• اعتماد آلية شفافة وواضحة يف برمجة
املشاريع خالل جلسات التحكيم السنوية التي
تعقدها وزارة املالية مبعية القطاعات املعنية
• اتخاذ اإلجراءات الصارمة بخصوص تطبيق
قرار استيراد السيارات األقل من ثالث سنوات
للمحافظة على احلظيرة الوطنية  ،وضرورة
اعتماد نصوص تشريعية تنظم هذه املسألة.
• رفع املنحة املوجهة للسكن الريفي والقطع
األرضية

• تسوية العار الفالحي بالنسبة لألراضي
املغروسة بالنخيل
• إعادة النظر يف املنحة السياحية والتي ال
تتجاوز  100أورو سنويا ،متاشيا مع ما هو
معمول به يف مختلف دول العالم

• رفع التجميد عن مشاريع تخص الصحة
واملوانئ
• إحداث بطاقية وطنية اجتماعية تضبط العدد
احلقيق والفعلي للمعوزين و البطالني لتوجيه
الدعم ملستحقيه

• تدعيم بعض بلديات اجلنوب بغالف مالي
خاص للتهيئة املدنية التي أصبحت يف وضعية
مزرية
• إنشاء صندوق على مستوى البلديات اجلنوبية
واحلدودية للتكفل مبساعدة الفئات الفقيرة
جدا

• وضع إطار قانون السترجاع األموال املستحقة
وسد الطريق أمام ظاهرة التهريب الضريبي
واحلد من اآلثار السلبية لها
• إعطاء األولوية يف التشغيل ألبناء اجلنوب
وإتاحة الفرص لهم للتكوين ،للعمل يف مختلف
املناصب واألعمال املطلوب القيام بها يف
الشركات واملعامل التي تستغل هذه الطاقات
والثروات املكتشفة
• رفع التجميد عن عملية إدماج الشباب حاملي
الشهادات والكفاءات املهنية يف جميع اإلدارات
والبلديات واملؤسسات العمومية التابعة للوظيف
العمومي.
• وضع آليات عملية دقيقة ومدروسة للقضاء
على االقتصاد املوازي الذي ينخر االقتصاد
الرسمي.

التقرير السنوي  2018للتطور
االقتصادي والنقدي للجزائر
أصدر بنك الجزائر التقرير السنوي  2018للتطور
االقتصادي والنقدي للجزائر  ،حيث عالج فيه تطور
النشاط في جميع مجاالت االقتصاد الوطني لسنة
 ، 2018كما سلط الضوء على استمرار اإلختالالت
االقتصادية ومواطن الضعف والهشاشة لالقتصاد
الوطني  ،ويصر على الحاجة النتهاج سياسات
اقتصادية تعديلية وإصالحات لتحقيق استقرار
اإلطار االقتصادي الكلي  ،وتنويع االقتصاد الوطني
وضمان نمو مستدام وداخلي.
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تدخالت رؤساء المجموعات البرلمانية

ال�سيد علي جرباع،

إذن ،جاء مشروع قانون املالية لسنة ،2020
بجملة من اإلجراءات اجلديدة ،الرامية إلى
حتفيز االستثمار األجنبي يف اجلزائر وهي
اإلجراءات التي نثمنها ،السيما فيما يتعلق:

التجمع الوطني
الديمقراطي

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس الفاضل،

السيد وزير املالية احملترم،

السيد وزير العالقات مع البرملان احملترم،
السيدات والسادة الوزراء احملترمون،

زميالتي ،زمالئي أعضاء مجلس األمة املوقر،
أسرة اإلعالم،

احلضور الكرمي،

السالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

إن الشعب اجلزائري لطاملا استطاع أن
يجابه جميع احملن والصعوبات مهما عظمت،
بفضل وفائه وإخالصه ملبادئه الوطنية وقيمه
العريقة املستوحاة من مبادئ وقيم ثورة نوفمبر
املجيدة.
فالفاحت نوفمبر يوم فخر واعتزاز ،لشعب كافح
أبناؤه من أجل استرجاع احلق املسلوب ضد
االستدمار الفرنسي ،الذي عذب ودمر وقتل
شعبا آمن باحلرية ووقف مدافعا عن كرامته
وعن كرامة املواطن العربي وكل األحرار يف
العالم.
إن التاريخ صنعه األحرار باألمس( ،فمنهم
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
تبديال).
فهذه املرحلة الطويلة للثورة اجلزائرية لم تكن
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بالرحلة العابرة ،بل كانت تاريخا مشرفا لألمة،
أمة تستحضر شهداءها وحتفظ أسماءهم عن
ظهر قلب وتخلد ومتجد رجالها.
إن كتابة التاريخ تعكس أماني وطموحات
الشعوب يف احلياة الكرمية وبيوم خالد يكرس
فيه الوفاء ملن هم أكرم منا جميعا.
واليوم يف هذه العجالة ،عندما نتحدث عن
شهداء اجلزائر الذين رووا األرض الطاهرة
مبدائهم الزكية دفاعا عن الوطن ،فإننا نكرس
روح العمل اجلاد ،ليحتفظ اإلنسان مبدائ
الوفاء والتضحية وليكتب أروع صفحات العطاء
بفعل تلك الدماء.

فرحم اهلل شهداءنا الذين كتبوا التاريخ وأناروا
شموع احلرية وقهروا الظلم والطغيان وكانوا
لنا نبراسا نسترشد به ،لكتابة التاريخ لألجيال.
وحفظ اهلل مجاهدينا وأمدهم بطول العمر
وبالصحة والعافية وجعلهم تاجا على رؤوسنا.
قلنا ،بفضل وفائه وإخالصه ملبادئه الوطنية
وقيمه العريقة املستوحاة من ثورة نوفمبر
املجيدة ،وكذا بفضل مواقف املؤسسة
العسكرية ،هذه املؤسسة الصرح التي لم
تخلف موعدها ووعدها مع التاريخ ،كما فعلت
باألمس ،فكانت حصنا منيعا للجزائر ،شعبا
ومؤسسات ،ومرافقا وحاميا وضامنا للمطالب
احملقة واملشروعة ،التي خرج بها ومن أجلها
الشعب اجلزائري األصيل ،هذه املؤسسة التي
انتهجت استراتيجية متبصرة وحكيمة ،عكفت

على أعمالها عبر مراحل وأشواط ،واكبت
بكل انسجام وتبصر مطالب هذا الشعب األبي
والتزامها باخلط النوفمبري األصيل واالنحياز
التام والالمشروط لتطلعاته ،الذي خرج معبرا
عنها بسلوكات حضارية لم يشهد التاريخ لها
مثيال.

يف هذه السانحة ،الواجب ميلي علي أن أوجه،
أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زمالئي يف
املجموعة البرملانية للتجمع الوطني الدميقراطي،
حتية تقدير واحترام وإكبار إلى قيادة اجليش
الوطني الشعبي ،وعلى رأسها املجاهد ،الفريق
أحمد قايد صالح ،نائب وزير الدفاع ،رئيس
أركان اجليش الوطني الشعبي.
إن االلتفاف املنقطع النظير ،الذي عبر عنه
الشعب اجلزائري ،وبالدنا تستعد يف األيام
القليلة القادمة خوض االنتخابات الرئاسية،
يعكس وعيا شعبيا عالي املستوى بأهمية هذا
االستحقاق الوطني واحليوي ،ويعكس اإلدراك
الشعبي العميق حلتمية التسريع ،بل التعجيل
بإخراج وطننا الغالي من هذه املرحلة احلساسة
والدقيقة ،وذلك بانتخاب رئيس اجلمهورية
اجلديد ،الذي سيطبق برنامجه مبا يكفل بناء
جزائر جديدة ،ال مكان فيها للممارسات غير
القانونية والبالية ،دولة كفاءات ال مكافآت،
دولة ال مكان فيها للعقليات املتحجرة التي
ذهبت وولت إلى غير رجعة.

جزائر التغيير ،كما ينشدها هذا اجليل املؤمن
بالتغيير ،يف ظل التعبير احلر واملسؤول.
هذه اجلزائر ،التي يح ّز يف نفوس من هم
وراء البحار أن يروها تبني نفسها بنفسها
وبسواعد أبنائها ،ويف هذا املجال ،ال تفوتني
اإلشارة إلى املواقف غير املسؤولة والتصرفات
الصادرة عن نائب رئيس اللجنة الفرعية حلقوق
اإلنسان بالبرملان األوروبي ،حول التطورات التي
تعيشها اجلزائر منذ  22فيفري املاضي ،فمن
هذا املقام ،وباسم املجموعة البرملانية للتجمع
الوطني الدميقراطي ،نندد ،بل نستنكر بأشد
عبارات االستنكار ،التدخالت التي نعتبرها
سافرة ونرفض وبحدة أي مساس بالسيادة
الوطنية التي تعد بالنسبة للشعب اجلزائري
خطا أحمر.
سيدي الرئيس ،بالرجوع إلى مشروع قانون
املالية الذي نحن بصدد مناقشته ،يف ظل وضع
اقتصادي يوصف بالصعب إلى حد ما ،تضمن
هذا املشروع أحكاما جديدة تهدف للدفع
باالستثمار وتشجيع استحداث املؤسسات
اخلاصة الشبانية ،باإلضافة إلى حتصيل
حقوق الدولة ،وذلك من خالل العودة إلى مسار
ميزانياتي الذي تطبعه الصرامة ،يف إطار نهج
شامل ينشد ترشيد املوارد املالية وتطهيرها،
موازاة مع احلرص على استيفاء مستوى من
النمو يحافظ على النشاط االقتصادي أو ما
يطلق عليه دميومة احلركة االقتصادية ومناصب
الشغل وضمان استمرار تقدمي اخلدمات
االجتماعية ومواصلة الدعم االجتماعي.

أ ّوال :إلغاء القاعدة  ،51/49إن إلغاء القاعدة
 51/49باملائة ،لصالح القطاعات غير
االستراتيجية ،ستعمل على جذب املستثمرين
األجانب نحو اجلزائر ،لكونها كانت عائقا
حتجج به املستثمرون األجانب ،والنظر إلى
االستثمار األجنبي على أساس أنه مورد لرؤوس
األموال وملناصب الشغل ،وناقل للتكنولوجيا بعد
أن عجز الرأسمال الوطني ،إلى حد ما ،عن
حتريك عجلة االقتصاد الوطني وحتسني صورة
اجلزائر كوجهة استثمارية ،لكن هذا اإلجراء،
يف نظر العديد من املختصني ،غير كاف ويجب
مواكبته بإجراءات أخرى تزيل العوائق التي
تعيق االستثمار األجنبي ،السيما البيروقراطية
والفساد والرشوة وإجراءات أخرى لدفع عجلة
االستثمار األجنبي يف اجلزائر ،على غرار
تفادي عدم االستقرار التشريعي الناجت عن
تغيير القوانني.
كما أن االستثمار يف هذا اجلانب يجب أن
حتكمه العالقات التعاقدية ،بدل القواعد
القانونية ،وإن حرية االستثمار يجب أن تكون
القاعدة وليست االستثناء.
وكذا تخفيض الضرائب واعتماد إجراءات
جبائية ممتازة لصاحلهم ،وهذا كله من أجل
جلب مداخيل أكثر مما كانت عليه من قبل.

ثانيا :فيما يتعلق بتعيني متصرفني إداريني
مستقلني ،كأعضاء يف مجالس إدارة البنوك
العمومية ،يعد هذا اإلجراء جيدا ،تثمنه
املجموعة البرملانية للتجمع الوطني الدميقراطي،
ونرى بأنه سيعزز احلوكمة يف البنوك العمومية
ويقوي من عمليات الرقابة فيها ،خاصة وأنها
تعرضت إلى ما تعرضت إليه سابقا وكان يف
كل مرة تتحمل اخلزينة العمومية تطهيرها
ماليا وشراء ديونها باسم إعادة الرسملة ،لكن
ما نلحظه ،وبتواضع طبعا ،عدم مواكبة قواعد
التسيير العاملية من قبل بنوكنا ،وعليه نقترح:
 تشكيل مجلس إدارة من البنك ،ممثل وزارةاملالية ،جامعي برتبة أستاذ يف االقتصاد و3
خبراء اقتصاديني .ولتحسني هذا العمل ،لم
ال إنشاء معهد وطني يشرف على تكوين مثل
هؤالء ،على غرار ما هو معمول به يف كثير من
دول العالم؟

 وما دمنا بصدد تثمني ما جاء يف مشروعقانون املالية ،فإننا نعبر عن ارتياحنا العميق
للمحافظة على الطابع االجتماعي للدولة ،من

خالل العودة إلى التوازنات االقتصادية الكبرى
واحلفاظ على الدعم االجتماعي ،مع حماية
القدرة الشرائية للمواطن.

 ويف هذا الصدد ،جندد مطالبنا أو مطلبنابإعادة النظر يف كيفية توزيع هذه املوارد على
مستحقيها احلقيقيني ،دون غيرهم ،من خالل
إعداد بطاقية وطنية.
 كما نؤكد يف ذات السياق ،باتخاذ إجراءاتإضافية ،وذلك بإيجاد حلول إلدماج موظفي
عقود ما قبل التشغيل.

وبهذه املناسبة ،ال يفوتني أن أشيد وأبارك
وأثمن باسم املجموعة البرملانية للتجمع الوطني
الدميقراطي ،القرارات التاريخية التي اتخذها
دولة الوزير األول واملتمثلة يف:
 -تعميم املنحة اخلاصة باإلعاقة.

 تسوية وضعية حاملي الشهادات ،املستفيدينمن عقود ما قبل التشغيل وكذا الفئة املستفيدة
من جهاز املساعدة لإلدماج االجتماعي.

 القرار اجلريء املتخذ ،من خالل االجتماعالوزاري املشترك ،برئاسة الوزير األول
بتاريخ  ،17/09/2019املتعلق باإلجراءات
االستعجالية ،الواجب اتخاذها لفائدة مركب
"سيدار احلجار".
 كما نثمن القرار الشجاع ،املتضمن وضعاستراتيجية شاملة لتطوير شعبة احلبوب،
السيما جنوبنا الكبير الغالي علينا وكذا
الهضاب العليا.
 ومن بني النقاط اإليجابية التي حملها هذااملشروع ،والتي نثمنها ،التدابير التشريعية
التي جاءت يف مشروع قانون املالية ،املتعلقة
بتطوير االقتصاد الرقمي ،ألجل حتفيز الشباب
اجلزائري على هذا النوع من االقتصاد.

هذا االقتصاد  -سيدي الرئيس -الذي يعتمد
على تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات وعلى
التجارة اإللكترونية والسوق اإللكتروني وصوال
إلى احلكومة اإللكترونية.

وقد طرح االقتصاد الرقمي ومتطلباته توجه
اقتصاديات العالم نحو رقمنة هذا االقتصاد،
يف ظل املزيد من التكامل والترابط .وقد يتطلب
ذلك عدة متطلبات أساسية ،من بينها البنية
التحتية لقطاع االتصاالت واملعلومات واإلطار
القانوني والتشريعي الالزم لألعمال اإللكترونية،
وقد أصبح االقتصاد الرقمي مؤشرا مهما يدل
على مدى تطوير أي اقتصاد يف العالم.
وملواكبة عصر املعلومات ،يفرض على اجلزائر
التحكم يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،مع
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ضمان بيئة آمنة ،نظرا للمخاطر املوجودة على
مستوى املستعملني يف حد ذاتهم ،سواء كانوا
أفرادا أو مؤسسات ،حيث بات من السهل
اختراق األنساق املعلوماتية املختلفة وتكسير
احلواجز األمنية التي حتمي املعلومة ،خصوصا
بشكلها الرقمي واستغالل نظمها يف ارتكاب
ما يسمى باجلرمية الناشئة عبر األنترنت أو
اجلرمية املعلوماتية.

 ضرورة االهتمام بتكييف التشريعاتاالقتصادية والتحوالت التي يعرفها االقتصاد
العاملي من أجل حتفيز هذه املؤسسات.

هذه وغيرها من االقتراحات الكثيرة التي ال
يتسع املجال لذكرها يف هذه العجالة.
سيدي الرئيس،

يف األخير ،بودي أن أشير ويف عجالة إلى
موضوع أثار الكثير من احلبر وهو ظاهرة
التهرب الضريبي.

وهو فعال ما سعت إليه اجلزائر ،باتخاذ
إجراءات أو تدابير على مستوى املنظومة
التشريعية والتنظيمية .وذلك عن طريق
تعديل بعض القوانني وكذا استحداث قوانني
جديدة أخذت باحلسبان التطورات السريعة
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحة هذه
اجلرائم ،كونها عابرة للحدود ،وإن مكافتحها ال
تتحقق إال بوجود تعاون دولي ،يهدف إلى اتخاذ
كافة التدابير الالزمة والفعالة للحد منها ،عن
طريق التعاون القضائي وكذا التعاون يف املجال
الفني.

نعم ،سيدي الرئيس ،أدت اإلصالحات
والتعديالت اجلذرية للنظام اجلبائي إلى ظهور
هذه الظاهرة اخلطيرة ،بني أوساط املكلفني
بالضريبة ،التي تعد هدامة للمجتمع ،ملا ينجم
عنها من أضرار على اخلزينة العمومية واإلنفاق
العام ويشكل هذا اعتداء على أموال الدولة،
مما يستوجب على السلطة البحث عن إيجاد
اإلطار القانوني السترجاع األموال املستحقة
وسد الطريق أمام هذه الظاهرة واحلد من
اآلثار السلبية لها.

إن الكثير من التقارير والتوقعات تشير إلى عدم
االستقرار الذي ستعرفه أسواق النفط ،بسبب
انكماش الطلب العاملي على هذه املادة احليوية
ويف املقابل ارتفاع حجم االستهالك احمللي.

أمر سيجعلنا أمام حتمية البحث عن موارد
أخرى لتعويض االنخفاض يف املوارد املالية
للجباية البترولية ،ويف ظل تصحيح أوضاع
املالية العامة ،وجب على احلكومة ضرورة
التوجه نحو البحث عن موارد أخرى ،خللق ثروة
بديلة أو مكملة عن اجلباية البترولية .ويف ذات
السياق ،لنا أن نطرح التساؤل حول العوائق أو
العراقيل التي حالت دون تطور قطاع السياحة
وإيجاد احللول املمكنة.

وللحد منها ،وفق الدراسات التي أعدها
واسترسل فيها خبراء االقتصاد وأساتذة املالية
يف بحوثهم ودراساتهم ،جند من بينها:

نعم سيدي الرئيس ،أضحت السياحة حتظى
يف الكثير من دول العالم باهتمام كبير ،من قبل
احلكومات والباحثني وكذا املمارسني من رجال
األعمال ،كونها متثل قطاعا اقتصاديا يعمل
على ضخ العملة الصعبة وجذب االستثمارات
األجنبية ،حيث أصبحت من أكبر الصناعات يف
العالم ،فهي تلعب دورا مهما يف عملية التنمية

االقتصادية.

إن املقومات الطبيعية التي تزخر بها اجلزائر،
وكذا الترابط بني تلك املقومات من موقع
جغرايف ومناخ وشواطئ وغطاء نباتي تعطي
لألقاليم السياحية أهمية مميزة ،تعد من أهم
العوامل جلذب السياح.

لذا وجب على الفاعلني يف هذا القطاع وعلى
السلطات العمومية العليا ،وضع مخطط
مكتمل األركان يبغي يف أهدافه تطوير التنمية
السياحية.
ومن بني قطاعات اإلنتاج التي تدر الثروة وتوفر
مناصب الشغل ،قطاع الصناعات الصغيرة
واملتوسطة.

إن الدور الرائد الذي تلعبه املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة هو يف حتقيق التطور االقتصادي
واالجتماعي ،وذلك بسبب قدرتها الهائلة على
املزج بني النمو االقتصادي وتوفير مناصب
الشغل ،إال أنه رغم هذه األهمية فهي تصطدم
مبجموعة من العقبات التي حتد من أدائها،
كالصعوبات اإلدارية واملالية والقانونية ومشكل
احمليط والتسويق واملنافسة.
سيدي الرئيس ،إن مصادر التمويل الكالسيكية
واملعروفة يف مالية املؤسسة والتي تتمثل يف
القروض مبختلف أنواعها ،كل هذه املصادر
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معروفة ومستعملة يف االقتصاد اجلزائري،
إال أنها تعد عبئا على املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة ،نتيجة حملدودية قدراتها التحويلية،
لذلك ظهرت احلاجة إلى البحث عن طرق أخرى
لتمويل االستثمارات ،قصد جتنب عراقيل طرق
التمويل الكالسيكية إلى اللجوء إلى التمويل
اإليجاري ،وكذا صيغ التمويل اإلسالمية وكذا
التمويل اجلماعي بأنواعه املختلفة.

 عمليات حتقيق وحتري يف الوضعية املاليةللمكلف بالضريبة وحتليل هذه الوضعية ،بهدف
التأكد من امتثالهم لاللتزامات املفروضة عليهم
أو ما يطلق عليه باملراجعة اجلبائية .فالهدف
منها هو استرجاع املبالغ املتهرب من تسديدها
وكذا ضمان حقوق املكلف بالضريبة ،فاملراجعة
اجلبائية وحدها غير كافية للحد من ظاهرة

التهرب الضريبي ،فالبد أن تتكاثف جهود كل
األطراف املعنية :إدارة ،جمارك ،بنوك وحتى
املكلف بالضريبة يف حد ذاته ،من خالل توعيته
باألهمية البالغة من الضريبة ،فعدم التوعية
يزيد من حدة التهرب الضريبي.

 كثرة تغيير القوانني ،الالاستقرار التشريعي،يجعل منظومتنا القانونية غير ثابتة وبذلك
تنقص فعاليتها يف احلد من هذه الظاهرة.
 عدم مواكبة اإلدارة اجلبائية للتطوراتاحلاصلة ،يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه
الظاهرة.

وعليه نقترح:

 االهتمام باجلانب الرقابي من الناحية املاديةبتوفير وسائل حديثة.
 تكييف التشريع اجلبائي مع تطور أنواعالتدليس.
 تطوير اإلدارة اجلبائية وحتسني وتكويناملهارات والكفاءات لدى موظفيها.

 -جتسيد العدالة الضريبية واقعيا.

 تطوير آليات الراقبة اجلبائية وسد الثغراتاملوجودة يف القوانني.

ويف األخير ،ال يسعنا إال أن نثمن هذا املشروع،
املتضمن قانون املالية لسنة .2020
شكرا على كرم اإلصغاء والسالم عليكم.

وعليه ،إلعطاء هذا القطاع األهمية البالغة،
قصد توفير الثروة وتوفير مناصب الشغل،
نقترح ما يلي:
 -ترقية وتطوير اجلهاز اإلعالمي االقتصادي.

 العمل على جلب فرص شراكة أكبر لتمويلهذه املؤسسات ،خاصة يف إطار برنامج الشراكة
األورو متوسطية.

 ربط املقاولني أصحاب املشاريع اإلبداعيةبالبحث العلمي عن طريق تقدمي حتفيزات
مالية للجامعات ،تنشئ من خاللها املسائل التي
حتتضن مشاريع جديدة.
 إنشاء أسواق دائمة ملنتجات املؤسساتالصغيرة واملتوسطة.
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ال�سيد الها�شمي ج ّيار،

مسألة حياة أو انهيار ألمانة الشهداء وملا تركه
جيل الثورة لألجيال اجلديدة من مؤسسات
ومنشآت وجتهيزات موزعة على ربوع الوطن،
شرقا وغربا ،شماال وجنوبا ،وقد ترك لنا أيضا
هذا اجليل ،موارد بشرية مكونة ومعودة على
الصعاب وقادرة على رفع التحديات ،كما تدل
على ذلك النخبة احلية املتواجدة داخل البالد
وخارجه يف جميع امليادين ،مبا يف ذلك العلمية
والرياضية والعسكرية على وجه اخلصوص.

الثلث الرئاسي

ولكن الكمال هلل ،إذ ترك لنا أيضا جيل الثورة،
من خالل سعيه إلى بناء دولة عصرية ،عيوبا
وآفات جلية ،أدت إلى توترات وأزمات وآخرها
تلك التي تعيشها البالد حاليا ،ونحن على أبواب
العقد الثالث من القرن اجلديد.

وختاما ،وعلى ضوء ما يحمله من انشغاالت
كل من مشروع قانون املالية ومشروع قانون
احملروقات ،فنحن اليوم -سيدي الرئيس -أمام
أمرين:

إما أن نواصل يف نفس التسيير واملمارسات
التي يرفضها اجلزائريون ،وهو األمر الذي
قد يقودنا ،ال محالة ،ال قدر اهلل ،إلى أزمات
أخرى وإلى مأزق االنحطاط ،وإما نفتح املجال
ملسعى اإلبداع واالبتكار يف التسيير ،والتنظيم،
والتحليل ،والتخطيط ،واالستشراف ،مع
االهتمام بالعمل امليداني على مختلف املستويات
وبإرادة سياسية قوية ،ترافقها كل من الرزانة
واللهجة الصادقة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املوقر ،بالنيابة،
السادة الوزراء األفاضل،

زميالتي ،زمالئي األعزاء،
احلضور الكرمي،

سالم اهلل عليكم.

أريد ،يف البداية ،أن أثمن مجهودات كل
املؤسسات ،التي تبذل ما يف وسعها ،من أجل
استمرارية الدولة واستقرارها ،يف هذا الظرف
العسير الذي متر به البالد.

كما أتوجه بالشكر اجلزيل إلى جميع من ساهم
يف إعداد مشروع قانون املالية ،املعروض علينا.
وكاملعتاد ،فإن هذا املشروع مبثابة العمود الفقري
حليوية الدولة يف مختلف املجاالت ،لكن تناوله
بالطريقة التقليدية تقتصر  -بطبيعة احلال-
على االهتمام بالنفقات واملداخيل ،دون التطرق
إلى الشروط والعناصر اجلوهرية التي ال ميكن
فصلها عنه والتي تتعلق بالرهانات االقتصادية،
والسياسية ،واالستراتيجية ،والتنظيمية على
وجه اخلصوص.
كما أن احلوارات ،واملناقشات ،والتساؤالت التي
نتتبعها يوميا يف بالدنا ،تدور دون انقطاع حول
مشاكل املجتمع بصفة عامة أو مشاكل قطاع
ما ،أو فئة معينة ،دون الرجوع إلى األسباب
املوضوعية التي تسمح بضبط الواقع ،وإيجاد
احللول بكيفية ممنهجة ،وصارمة وناجعة.
ويف هذا السياق ،فإن نظرتنا لألمور ،تدور فقط
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حول حتمل كامل املسؤولية للدولة وحدها ،دون
سواها ،وجعلها احملور املركزي ألي عالج.
وهكذا ،أصبح شأنها شأن املغناطيس ،وهو
يجذب املواطن املرتبك بسبب تراكم معاناته،
يف حني أن رجال السياسة الذين يتنافسون
من أجل السلطة ،يعتبرون ،من جهتهم ،أن هذه
الدولة تقتصر فقط على رهان احلكم كأعظم
الرهانات ،ال أكثر وال أقل.
وبعبارة أخرى ،فإن االهتمام بالشأن اخلاص،
والصراع على السلطة ،يعلوان بكثير على
االهتمام املطلق بالوضع السائد ،وعلى الصالح
العام .كما أن التسيير اإلداري لألمور ،يقتصر
يف معظم احلاالت على آفاق املدى القصير
دون االهتمام الكايف باملدى الطويل ،األمر
الذي يؤدي  -ال محالة  -إلى عدم التكفل
بقدرات التحليل ،والتشخيص املطلوبة التخاذ
اإلجراءات االستشرافية الضرورية.
فهذه هي حقيقة اجلو العام الذي تأتي فيه
مناقشة كل من مشروع قانون املالية ومشروع
قانون احملروقات ،وهو اجلو الذي تثقله
اإلكراهات املالية التي أدت باخلزينة إلى
اللجوء للتمويل غير التقليدي قبل فترة قصيرة،

ثم اآلن إلى االستدانة اخلارجية االنتقائية.
وبصفة أدق ،فإن الوضع يتسم بالعجز الواضح
للميزانية وتراجع إنتاج احملروقات التي تشكل
املصدر األساسي ملداخيل الدولة.
ويف هذا اإلطار ،فإن معاينة معمقة لوقائع
الدولة التي ننتظر ونطلب منها كل شيء ،قد
تبني حقيقة الوضع ،وهو فعال جد صعب ،لكنه
ليس على اإلطالق مفقد األمل ،ذلك ألن كل
الصعوبات التي تراكمت ،واإلكراهات التي
انتشرت ،تعتبر مبثابة حتديات ورهانات يف
متناول اجلزائريني الذين عودتهم مسيرتهم
عبر التاريخ املعاصر ،على الشدة والصعاب
والصبر واملثابرة حتى النصر.

ولهذا السبب ،فإن اخلروج من األزمة ليس
باألمر املستحيل ،السيما وأن شعوبا أخرى
متكنت من االنتقال إلى بر األمان بنجاح ،وهي
اآلن يف سبيل الصعود نحو التجدد ،يف مختلف
جوانب حياتها الوطنية.
وعليه ،فإن التساؤالت الهامة ،ال تكمن اليوم
فيما إذا نحن قادرون على حتقيق التقومي
الوطني وعلى التقدم الذي نصبو إليه؛ وإمنا يف
الكيفية التي تسمح بذلك ،ونحن نعيش يف عالم

تسوده تطورات ضخمة ،ينبغي أن نتفطن لها،
ذلك ألن العالم الذي عرفناه منذ حرب التحرير،
قد تغير رأسا على عقب .ويف زمننا هذا ،فإن
التحديات الكبرى ،ال تكتسي طابعا إيديولوجيا
أو حتى عسكريا ،بل تخص يف األساس الذكاء
االصطناعي ،والروبوتات ،وأنترنت األشياء،
والرقمنة ،والتغيير املناخي ،والبيوتكنولوجيا،
والطاقات املتجددة ،واكتشاف الفضاء،
والنانوتكنولوجيا ،والصناعة  ،4.0والتبادالت
املالية والتجارية على الصعيد الدولي ،وكذا
النمو الدميغرايف .كما أن املشاكل الكبرى ال
تكتسي طابعا محاليا ،بل طابعا عامليا.
وعلى ضوء كل هذه الرهانات ،فإن موضوع
الساعة اجلوهري يكمن فيما يلي :هل حضرنا
فعال أوراقنا الرابحة؟ وماذا سوف يحل ببالدنا
إذا تها ّونا يف امتالك عوامل التغيير والتحكم يف
حتديات العصر ،وإذا استمرت الثرثرة العقيمة
حول مسائل بديهية ،كاالنتخابات ،والشراكة
االقتصادية مع األجانب ،واالستثمار يف الطاقات
املتجددة ...وما إلى ذلك؟ وما سوف يحل ببالدنا
إذا استمر الفاعلون داخل احلقل السياسي ،يف
االكتفاء بالوعود ،واألمنيات املتكررة عندما
يخاطبون الشعب ،وإذا لم يتطرقوا آلليات

التطبيق امللموس لكالمهم على أرض الواقع،
وإذا لم يشرحوا بدقة للشعب ،كيف يوفرون
اإلمكانيات الضرورية لتغطية التكاليف الناجتة
عن وعودهم االنتخابية؟

وعليه ،فإن اجلدال حول االنتخابات مثال،
مهما كانت أسبابه ،ال ينبغي على اإلطالق أن
يقصي من املناقشات العمومية تلك التساؤالت
اجلوهرية ،أو يؤدي بنا إلى إهمالها ،والتهاون
فيها ،ال سيما وأن اآلفاق املالية واالقتصادية
ليست باألمر السهل.
ومهما يكن من أمر ،فإن الوقت قد حان ،لتكريس
اجلهود اجلماعية ،كل اجلهود ،من أجل توازن
امليزانية ،وترشيد النفقات العمومية ،والنهوض
باالقتصاد ،وباإلنتاج ،وبتسيير يكون مبينا على
العقالنية ،والتشاور ،والتعاون ،وإعادة االعتبار
للعمل ،والقضاء على أساليب وممارسات
تتنافى وما تعودنا عليه ،إذ يؤدي هذا كله إلى
القيام بقفزة نوعية يف حياة األمة ،وعودة األمل
والثقة يف النفوس ،مع الرجوع إلى ما جاء به
بيان أول نوفمبر.
ودون مبالغة -سيدي الرئيس -ميكن القول
بأن الذي يعتبر اليوم كرهان أساسي ،هي

كما ينبغي العمل بقوة ويف نفس السياق ،على
إرساء أفكار احلق ،والقانون ،واملعيار ،واملقياس،
والقاعدة ،والواجب ،يف أذهان الناس ،والتي بها
ميكن توطيد التعايش وضمانه ،وهذا ما قد
يفهم بالتأكيد من موقف املؤسسة العسكرية
التي عبرت بوضوح عن رغبتها يف التخلي عن
أي طموح سياسي ،وترك املجال للسيادة الشعبية
لكي تبادر بقدراتها الذاتية ،وتتصرف بحرية يف
رسم طريقها ،ولو أن األفكار واآلراء ال زالت
متناقضة داخل املجتمع ،وهذا أمر طبيعي يف
بلد أين السيادة الشعبية تعيش مرحلة اإلقالع.
سيدي الرئيس،

إن القيام بكل هذا ممكن جدا ،إذا جتاوزنا
االنقسامات العقيمة ووضعنا مصلحة اجلزائر
فوق املصالح الضيقة والطموحات السلطوية،
لكي يتسنى لنا جعل اجلمهورية القادمة تتماشى
ومبادئ بيان أول نوفمبر ،الذي ينبغي أن يعود
فعال إلى الواجهة ،ال يف الكالم والتوسيعات
األدبية فحسب ،بل بصفة ملموسة وأكيدة.

واهلل ولي التوفيق ،شكرا على كرم اإلصغاء
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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ال�سيد بوحف�ص حوباد،

بعني الرضا إلى كل هذه اإلجراءات ،كضمان
لنزاهة وشفافية العملية االنتخابية؛ وندعو
جميع املواطنني الغيورين على بلدهم إلى
املشاركة اجلماعية يف هذا االستحقاق الهام.

جبهة التحرير الوطني

السيد الرئيس،

وإننا اليوم نحيي ونثمن عاليا مضي احلكومة
قدما يف إثراء قطاع العدالة بإصالحات عميقة،
بهدف تعزيز دولة احلق والقانون وتكريس
احترام احلقوق واحلريات ،وجعل العدالة يف
متناول اجلميع.

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم
على رسوله الكرمي أشرف املرسلني.
السيد رئيس مجلس األمة ،بالنيابة ،املوقر،

السيدات والسادة أعضاء احلكومة احملترمون،
زميالتي الفضليات ،زمالئي األفاضل،

أسرة اإلعالم احملترمون،

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

أود ،يف البداية ،أن أثني على اجلهود التي بذلها
أعضاء جلنة الشؤون االقتصادية واملالية يف
دراستهم ملشروع قانون املالية لسنة  ،2020ويف
االستخالصات واملالحظات التي توصلوا إليها
وأفادونا بها يف ظرف زمني قصير نسبيا.
وقبل هذا ،الشكر موصول ملمثل احلكومة
وطاقمه اإلداري والتقني الذين سهروا على
إعداد هذه الوثيقة ،وبهذا التفصيل والتبسيط
الذي سهل على اجلميع متابعته.
السيد الرئيس ،السادة احلضور،

إن مناقشة مشروع قانون املالية ،باعتباره
أب القوانني ،عادة ما يشكل فرصة للسيدات
والسادة األعضاء ،لطرح انشغاالت وقضايا
والياتهم يف مختلف املجاالت التنموية وإيصالها
للجهات املركزية يف الدولة ،وهم بعملهم هذا
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إمنا يعبرون عن وفائهم مبا التزموا به أمام
منتخبيهم .وهذه لسانحة أغتنمها ألعبر عن
ارتياحي ملستوى تدخالت السادة أعضاء كتلة
حزب جبهة التحرير الوطني ،أثناء مناقشتهم
ملشروع هذا القانون الذي يعكس الصحة
االقتصادية واملالية واخلدمية للبالد.

لقد برهنوا كعادتهم على التزامهم بالتوجهات
واخليارات الكبرى للبلد واستعدادهم للتعاطي
إيجابيا مع كل ما تطرحه السلطة التنفيذية من
نصوص تشريعية ،من شأنها ترشيد اإلنفاق
العام وتوفير البيئة املناسبة واآلليات الضرورية
لتجسيد االستراتيجية الوطنية للتنمية الشامل
واملستدامة ،مبا يهدف إلى تعزيز السلم واألمن
ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بني اجلزائريني،
وهذه -يف تقديرنا -تشكل الشروط اجلوهرية
لتحقيق إقالع اقتصادي وطفرة تنموية ،تعتمد
على ثروات طبيعية ومصادر أخرى ال تنتهي وال
تنضب على املدى البعيد ،كالفالحة والسياحة
مثال ،وهذا هو املنظور الذي تنظر من خالله
الكتلة لنص مشروع قانون املالية لسنة .2020
السيد الرئيس،

البد من القول إن مبعث ارتياحنا األول يف
مضمون مشروع هذا القانون ،هو خلوه من أية
أعباء ضريبية كبيرة ،من شأنها أن ترهق كاهل
املواطن وهو إجراء نثمنه ،ألنه يعبر عن حرص
الدولة على إعطاء األهمية للمواطن اجتماعيا
واقتصاديا ،مبا يحافظ فيه على مستوى جيد

ملعيشته من جهة ،وكذا مساهمته يف عملية
التنمية التي تبقى هي العمود الفقري لهذا
املشروع.

كما أن هذا القانون ،من جهة ثانية ،هو
مبثابة تدابير وإجراءات مالية وتشريعية هامة
لالنتقال من االقتصاد القائم على التبعية
للمحروقات إلى اقتصاد متنوع ،يسمح بتوظيف
إمكاناتنا البشرية والطبيعية ،مبا يحقق إشباع
حاجات املواطن اجلزائري ،ويف ذات الوقت،
احملافظة على ثروات أجيال املستقبل .وال شك
أن حتقيق مثل هذه الغاية يتطلب إيالء العناية
القصوى لبعض القطاعات وإيجاد تكامل
واندماج فيما بينها :كتنمية الفالحة ،ترقية
السياحة ،تنويع مصادر الطاقة وإعادة بعث
التصنيع وتفعيله ،وبطبيعة احلال ،فإن موقف
أعضاء كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ،جتاه
مشروع قانون املالية لسنة  ،2020إمنا ينبثق
من قناعتهم بأن الطرح الشامل ملسألة التنمية
الذي رسمه مشروع هذا القانون هو طرح
براغماتي وعقالني ،يتماشى مع توجهات حزب
جبهة التحرير الوطني ،الذي يسعى لالستجابة
لتطلعات اجلزائريني يف العيش الكرمي يف
كنف السلم واالستقرار ،ومن ثم فهي تدعو
إلى تكاتف اجلهود ومضاعفة العمل من أجل
جتسيده .وكما ذكرت سابقا فبالدنا ،واحلمد
هلل ،متلك من املقومات البشرية والطبيعية وكذا
اإلرادة السياسية ما ميكنها من حتقيق ذلك.

السيد الرئيس،

البد من القول بأن متكن اجلزائر من احلفاظ
على استقرارها االقتصادي واالجتماعي والتمتع
بتوازنات مالية داخلية وخارجية مقبولة وحتى
جيدة ،يعد إجنازا محترما يستحق التنويه ،يف
ظل ظروف دولية غاية يف الصعوبة والتعقيد،
وما دام السياق العام والتوجه الرئيسي ملشروع
قانون املالية لسنة  ،2020الذي ناقشه السيدات
والسادة األعضاء بكل مسؤولية ،يهدف إلى
احملافظة على هذا اإلجناز ،فال يسعنا يف
كتلة جبهة التحرير الوطني ،إال أن نؤكد دعمنا
لهذا املسعى ،السيما وأن املكاسب االجتماعية
للمواطن لم متس ،كالتعليم ،الصحة ،السكن،
البنى التحتية وغيرها من املكاسب األخرى.

التغيير السلمي الذي سيحفظ للجزائر مكانتها
الدولية واإلقليمية ويبعث الديناميكية والفعالية
الالزمتني لتسريع عجلة االقتصاد .وما يعزز
هذا القول هو كون هذه العملية االنتخابية
وألول مرة يف تاريخ البالد -ستشرف عليهاجهة غير اإلدارة ،كما هو معتاد ،وقد بدأ هذا
اإلشراف من دراسة ملفات الترشح ،إلى ضبط
قائمة املرشحني النهائية ،إلى متابعة العملية
االنتخابية يوم  12ديسمبر والتصدي لكل
التجاوزات.
ونحن يف حزب جبهة التحرير الوطني ،ننظر

وال يفوتنا ونحن نختتم مناقشاتنا لهذا املشروع،
التنويه مبا يقوم به جيشنا الباسل اجليش الوطني
الشعبي ،سليل جيش التحرير الوطني ،يف حماية
احلدود وعلى رأسهم نائب وزير الدفاع الوطني،
رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي ،الفريق
أحمد قايد صالح ،مسجلني فخرنا واعتزازنا
لكل فرد من أفراده ،القابعني على الثغور
املترامية للوطن وتقديرنا لكل أسالك األمن
الساهرة على أمن البالد وسالمة املواطن .من
جهة أخرى ،فإن كتلة جبهة التحرير الوطني،
تعرب عن ارتياحها ملرافقة مؤسسة اجليش
الوطني الشعبي ،ملطالب الشارع اجلزائري يف
التحول السلمي نحو الدميقراطية.
وهي لسانحة أيضا ،السيد الرئيس ،لدعوة
اجلزائريات واجلزائريني إلى توحيد الصفوف
والوقوف ضد أولئك الذين يتربصون باجلزائر
من وراء البحار ،اجلزائر ظلت مستعصية على
هؤالء وستبقى دائما.
تلكم هي ،السيد الرئيس احملترم ،أيتها
السيدات ،أيها السادة احلضور ،كلمة املجموعة
البرملانية حلزب جبهة التحرير الوطني ،شكرا
لكم على كرم االستماع.
عاشت اجلزائر ،املجد واخللود لشهداءنا األبرار؛

زميالتي ،زمالئي،

إن اجلزائر مقبلة على استحقاق وطني هام
واملتمثل يف االنتخابات الرئاسية ،املزمع
إجراؤها يف الشهر القادم ،التي هي ،أوال وقبل
كل شيء ،تعبير عن حق دستوري ،يف اختيار
من يقود البالد وواجب مواطني تقتضيهما
املمارسة الدميقراطية ،ومثلما تالحظون ،فإن
هذه االنتخابات ستكون محطة تاريخية بارزة
يف التحول السياسي الهام يف البالد ويف ترسيخ
دعائم الدميقراطية وتعزيز دولة القانون ،كونها
جاءت استجابة ملطلب اجلزائريني يف ضرورة
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قانون اإلجراءات الجزائية

 ..لبنة �إ�ضافية لتعزيز مكافحة الف�ساد
ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس
مجلس األمة بالنيابة ،يوم األربعاء
 27نوفمبر  ،2019جلسة علنية،
خصصت لتقديم ومناقشة مشروع
ّ
عدل األمر رقم
ي
الذي
القانـــون
ُ ِّ
 155-66المؤرخ في  8يونيو 1966
والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية؛
ِّ
الجلسة حضرها ممثال للحكومة،
السيد بلقاسم زغماتي ،وزير العدل،
حافظ األختام ،والسيد فتحي خويل،
وزير العالقات مع البرلمان.

عرض الوزير

خالل عرضه ملضمون املشروع ،الذي يعدل
األمر رقم  155-66املؤرخ يف  18صفر علم
 1386املوافق  8يونيو سنة  1966واملتضمن
قانون اإلجراءات اجلزائية  ،املعدل واملتمم ،
أوضح وزير العدل حافظ األختام ،أنه يندرج
يف إطار مواصلة املجهودات التي تبذلها الدولة
حلماية املال العام عبر تعزيز وتدعيم اإلطار
القانوني ملكافحة اإلجرام والفساد.
 ..نحو توسيع مهام ضباط الشرطة
القضائية

مؤكدا يف ذات السياق أن التدابير التي
تضمنتها املادة  6مكرر من قانون اإلجراءات
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اجلزائية  ،وضعت إليجاد نوع من احلماية
ملسيري املؤسسات االقتصادية ،وجعلهم يف
منأى عن املتابعات اجلزائية التي قد تكون
غير مؤسسة ،نظرا لطبيعة أعمالهم  ،كما أنها
تشكل عائقا أمام عمل اجلهات القضائية بصفة
عامة والنيابة العامة بصفة خاصة ،بحكم
موقف وتصرفات ممثلي الهيئات اإلجتماعية
للمؤسسات  ،الذين يعزفون عن تقدمي شكاويهم
ضد مرتكبي األعمال اإلجرامية بحجة انعدام
الوصف اجلزائي لألفعال محل التحقيق ،بينما
يبقى ذلك من الصالحيات احلصرية للقاضي ،
وعليه فإن إلغاء املادة من شأنه أن يعزز حماية
املال العام ومكافحة اإلجرام املالي.

مضيفا أنه مبوجب هذا املشروع سيتم توسيع
صالحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية
التابعني للمصالح العسكرية لألمن ،وحتريرها
من القيود ،وأن استثناء ضباط األمن العسكري
من الضبطية القضائية قد قلص دور اجلهاز يف
البحث والتحري يف مختلف القضايا.

استفسارات وانشغاالت أعضاء
المجلس

خالل رده عل تدخالت أعضاء املجلس  ،أوضح
وزير العدل حافظ األختام أن قانون اإلجراءات
اجلزائية من القوانني البالغة األهمية وذلك
خلطورته ،وملا له من انعكاسات على حرية
األشخاص وحقوقهم وعلى النظام العام ،ولذلك
فإن أي مراجعة لهذا القانون يتم فيها مراعاة
حتقيق التوازن بني هذين العنصرين.
وبخصوص تكوين ضباط الشرطة القضائية،
فقد أكد الوزير أن املستوى العلمي لهذه الفئة
ال يقل عن مستوى ليسانس ،وهم يتلقون ضباط
الشرطة القضائية أو يف اخلارج ويتمتعون
باحترافية مشهود لهم بها من نظرائهم يف
الدول األخرى.
وعن أسباب إلغاء األحكام املتعلقة بتأهيل
النائب العام لضباط الشرطة القضائية  ،فأكد
أن التدبير أفرز مجموعة من اإلشكاالت وأثر
يف السير احلسن ملصالح الشرطة القضائية ،

بالنظر إلى طول إجراءات التأهيل وضرورة
جتديده كلما يتم حتويل ضابط الشرطة
القضائية إلى مجلس قضائي آخر ،ولم
يحقق هذا التدبير أي طفرة نوعية يف عمل
الضبطية القضائية  ،مشيرا إلى أن مسألة
استيراد التدابير القانونية من بلدان أخرى
وإدراجها يف منظومتنا الشرعية وهي ال
تتماشى مع طبيعة مجتمعنا وال مع متطلبات
أداء مؤسساتنا.
أما بالنسبة لإللغاء املادة  6مكرر من قانون
اإلجراءات اجلزائية ،استعرض الوزير مراحل
التشريع اجلزائري يف محاربة ظاهرة الفساد
وعدم التسامح مع من يتعدى على املال
العام.

موضحا أن املادة  6مكرر تشكل عائقا أمام
عمل اجلهات القضائية بصفة عامة والنيابة
العامة بصفة خاصة بحكم موقف وتصرفات
ممثلي الهيئات اإلجتماعية للمؤسسات الذين
يعزفون عن تقدمي شكاويهم ضد مرتكبي
األعمال اإلجرامية بحجة انعدام الوصف

اجلزائي لألفعال محل التحقيق ،مشيرا يف
ذات السياق إلى وجود عدة ملفات فضيعة
متعلقة بنهب املال العام وباألدلة من مؤسسات
عمومية  ،ولم تتمكن مصالح األمن من
التحرك بسبب إشتراط الشكوى املسبقة .
أما بالنسبة ملوضوع احلبس اإلحتياطي ،
فأوضح أنه تدبير مؤقت إحترازي يحكم
به القاضي كلما رأى ذلك ضروريا وفقا
للقوانني التي تضبط هذا اإلجراء  ،مؤكدا
أن التعويض عن أضرار احلبس املؤقت غير
مبرر ممكن ويكون من طرف جلنة التعويض
املوجودة على مستوى احملكمة العليا.

وبخصوص الرسائل املجهولة فأوضح الوزير
أن هذه الرسائل تتهاطل يوميا على النيابة
العامة ويتم التعامل معها بحذر ،فمنها رسائل
ال تتطلب فتح حتقيق لعدم جديتها كونها
تتعلق بعموميات ،غير أن البعض منها جدي
وتتضمن تفاصيل دقيقة ووقائع مؤسسة ال
ميكن جتاهلها واالستهانة بها وتتطلب فتح
حتقيق وجمع معلومات واملعطيات حولها .

توصيات اللجنة

ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية
وحقوق اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة
اإلقليم والتقسيم اإلقليمي  ،يف تقريرها
التكميلي مختلف التعديالت التي تضمنها
مشروع هذا القانون ،خاصة بعد إلغاء
كل األحكام التي كان لها آثار سلبية
على حتريك الدعوى العمومية يف مجال
اجلرائم املتصلة باملال العام  ،وكذا إلغاء
األحكام التي أثرت سلبا يف السير احلسن
للتحريات والتحقيقات يف قضايا القانون
العام مبا فيها قضايا الفساد  ،معتبرة
هذا املشروع لبنة إضافية هامة جدا يف
بناء املنظومة القانونية يف شقها املتعلق
مبحاربة مختلف أشكال اإلجرام تدعيما
آلليات محاربة الفساد.
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الم ِّ
تعلق بقوانين المالية
القانون العضوي ُ

القانون المتضمن القانون األساسي العام للمستخدمين العسكريين ،المتمم

..نحو ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي يف جمال املحروقات
ترأس السيد صالح قوجيل،
األمة
مجلس
رئيس
بالنيابة ،يوم األربعاء 27
نوفمبر  ،2019جلسة
خصصت لتقديم
علنية،
ّ
ومناقشة مشروع القانون
عدل
العضوي الذي
ُي ِّ
تمم القانون العضوي
وي ِّ
ُ
رقم  15-18المؤرخ في 2
والم ِّ
تعلق
سبتمبر ،2018
ُ
بقوانين المالية؛ الجلسة
حضرها ممثال للحكومة،
السيد محمد لوكال ،وزير
المالية ،والسيد فتحي
خويل ،وزير العالقات مع
البرلمان.
أوضح وزير املالية ،السيد محمد لوكال خالل
عرضه لنص املشروع ،أنه جاء ليعدل ويتمم
القانون العضوي رقم  15-18املؤرخ يف  2سبتمبر
 2018واملتعلق بقوانني املالية  ،وأن تقدميه
جاء متزامنا مع تقدمي مشروع القانون املنظم
لنشاطات احملروقات ومكمال له الحتوائه على
أحكام جبائية وذلك عبر تعديل املادة  18من
القانون العضوي رقم  15-18لتحقيق االستقرار
القانوني يف اإلطار اجلبائي من جهة  ،وجلب
االستثمار األجنبي يف مجال احملروقات من
جهة أخرى.
املادة  : 18تنص قوانني املالية دون سواها
على األحكام املتعلقة بوعاء ونسب
وكيفيات حتصيل اإلخضاعات مهما كانت
طبيعتها وكذا يف مجال اإلعفاء اجلبائي.
غير أنه ميكن للنظام اجلبائي املطبق
على النشاطات األفقية املرتبطة بقطاع
احملروقات أن ينص على األحكام املذكورة
أعاله عن طريق قانون خاص ،باستثناء
تلك املتعلقة باإلعفاءات اجلبائية.
استفسارات وانشغاالت أعضاء
المجلس

عقب عرض الوزير ُف ِس َح املجال أمام أعضاء
املجلس للتعبير عن انشغاالتهم وتساؤالتهم
بشأن مشروع القانون و تولى وزير املالية ،الر ّد
عليها.
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..نحو �إبقاء اجلي�ش الوطني ال�شعبي بعيدا عن كل ال�صراعات ال�سيا�سية واحلزبية
صادق أعضاء مجلس األمة على
تمم األمر
مشروع القانون الذي ُي ِّ
رقم  02-06المؤرخ في  28فبراير
 2006المتضمن القانون األساسي
العام للمستخدمين العسكريين،
المتمم  .وذلك خالل جلسة علنية
يوم الخميس  28نوفمبر ،2019
والتي ترأسها السيد صالح قوجيل،
رئيس مجلس األمة بالنيابة ،وحضرها
السيد فتحي خويل ،وزير العالقات
مع البرلمان
عرض الوزير

حيث اعتبر الوزير أن التعديل الذي أدخل على
القانون العضوي رقم  15-18أنه مسألة تقنية
ومبادرة لتجنب التضارب بني النصوص القانونية،
ويهدف إلى إدخال بعض املرونة يف التعامل مع
املستثمر مباشرة يف مجال احملروقات .كما أنه
ال يضر مبصلحة البالد  ،بل يهدف إلى تشجيع
شركة سوناطراك والشركاء األجانب على
نشاطات البحث واإلنتاج واستغالل يف ميدان
احملروقات واستقطاب الشركات الكبرى مما
يستوجب رصد رؤوس أموال ضخمة.
مضيفا يف نفس السياق أن قطاع احملروقات
ال ميكن أن يتحمل أعباء البحث واالستكشاف
التي ترصد لها مبالغ كبيرة وتكون نسبة النجاح
فيها ضئيلة  ،وأنه يجب االعتماد على قانون
جبائي أكثر جاذبية للمستثمر األجنبي  ،وهذا
للعوامل اآلتية:
• إن  80باملائة من الدول املنتجة للبترول أعادت
النظر يف منظومتنا اجلبائية بعد انهيار أسعار
البترول سنة 2013
• عدم جدوى القانون املطبق على االستكشاف
والبحث واالستغالل بعد اإلخالل باملستجدات
واستبدالها بعوامل ظرفية
• وجود منافسة شرسة يف مجال احملروقات،
تستوجب تشجيع االستثمار األجنبي  ،والسيما
بعد ظهور عدم جدوى املناقصات التي مت
طرحها.
لذلك يجب توفير إطار قانوني مالئم يكون

أكثر مرونة من أجل تفادي البيروقراطية وجلب
املتعاملني األجانب ،مضيفا أن التعديل ال يشكل
أي خطر على املوارد املالية للبالد الناجتة عن
قطاع احملروقات ،والتي تخضع للسعر الدولي
للبترول ،وإنا سيضع إطارا قانونيا مالئما من
أجل جلب االستثمار األجنبي.
توصيات اللجنة

ثمنت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية يف
تقريرها التكميلي التعديل الذي أملته ضرورة
تصحيح وضع قانوني كان منصوصا عليه
القانون العضوي رقم  17-84املؤرخ يف  7يوليو
سنة  1984واملتعلق بقوانني املالية العمل واملتمم،
وألغي مبقتضى القانون العضوي الذي يعدل
ويتمم القانون العضوي رقم  15-18املؤرخ يف
 2سبتمبر سنة  2018واملتعلق بقوانني املالية.
فالتعديل اجلديد مينح لشركة سوناطراك من
خالل املادة  57من مشروع القانون املنظم
لنشاطات احملروقات  ،حق الوصول إلى
األهداف التي يسعى إلى حتقيقها مشروع هذا
القانون.
ولهذا فإن التعديل سيخدم االستثمار يف
مجال احملروقات ويعزز األحكام التي تعمل
على استقطاب املستثمرين األجانب والسيما
الشركات الكبرى التي متتلك التكنولوجيا
املتطورة مبا يسمح بتطوير القطاع ويخدم
مصالح البالد اآلنية واملستقبلية .

ق ّدم وزير العالقات مع البرملان ،عرضا
مفصال حول مضمون املشروع ،حيث أوضح
ّ
خالله أن األمر رقم  02-06املؤرخ يف  29محرم
عام  1427املوافق لـ  28فبراير سنة ، 2006
املتضمن القانون األساسي العام للمستخدمني
العسكريني ،املتمم ،يفرض على العسكري
املوجود يف نشاط اخلدمة واجب اإلحتراس
والتحفظ يف كل مكان ويف كل الظروف.

املادة  30مكرر  :دون اإلخالل بأحكام
املواد  81و 83و 91من القانون العضوي رقم
 10-16املؤرخ يف  22ذي القعدة عام 1437
املوافق لـ  25غشت  ، 2016املتعلق بنظام
اإلنتخابات ،فإنه ال ميكن للعسكري
العامل املقبول للتوقف نهائيا عن اخلدمة
يف صفوف اجليش الوطني الشعبي قبل
إنقضاء فترة مدتها خمس ( )5سنوات
إبتداء من التاريخ التوقف ،من أن ميارس
نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح ألية
وظيفة سياسية إنتخابية أخرى.
انشغاالت واستفسارات أعضاء
المجلس

خالل رده على انشغاالت ومداخالت أعضاء
املجلس  ،أوضح وزير العالقات مع البرملان  ،أن
مشروع هذا القانون يهدف أساسا إلى تعزيز
دولة املؤسسات وإبقاء اجليش الوطني الشعبي
بعيدة عن كل الصراعات السياسية واحلزبية،
كما يجعل العسكريني يف منأى عن كل ما من
شأنه املساس بالوحدة الوطنية أو باستقرار
مؤسسة اجليش.
موضحا أن املشروع يندرج يف إطار االحترام
التام ألحكام القانون العضوي رقم  10-16املؤرخ
يف  25أوت سنة  2016املتعلق بنظام االنتخابات

املعدل واملتمم ال سيما املواد  81و 83و 91منه.

وهو يقترح تتميم أحكام األمر رقم 02-06
املؤرخ يف  28فبراير  2006املتمم باملادة 30
مكرر  ،التي تلزم العسكريني احملالني إلى احلياة
املدنية بعدم ممارسة أي وظيفة سياسية أو
حزبية أو الترشح لإلنتخابات خالل فترة مدتها
خمس سنوات(  )5ابتداء من تاريخ التوقف
تفاديا خلرق واجب اإللتزام والتحفظ املفروض
عليهم قانونا.

موضحا أن األساس القانوني املعتمد يف حتديد
فترة ( )5سنوات وهو األمر رقم 110-76
املؤرخ يف  9ديسمبر  1976املتضمن الواجبات
العسكرية للمواطنني اجلزائريني  ،والذي يحدد
يف مادته األولى فترة اإلستيداع بخمس سنوات
وهي الفترة التي تلي واجبات اخلدمة الفعلية
 ،حيث يبقى فيها العسكريون العائدون للحياة
املدنية حتت تصرف اجليش الشعبي الوطني ،
إذ ميكن خاللها إعادة إستدعائهم.

وحول سؤال ما إذا كان واجب التحفظ يقتصر
فقط على املمارسة السياسية أو يشمل وظائف
أخرى،أكد الوزير أن املادة  30مكرر تنص على
النشاط احلزبي  ،وعليه فإن املنع يخص النشاط
السياسي على مستوى األحزاب واملغزى من ذلك
هو تفادي إستعمال إسم املؤسسة العسكرية
لفائدة أي حزب كان وإستعمالها يف احلمالت
اإلنتخابية مهما كانت طبيعة اإلنتخابات.
وبشأن اإلنشغال املتعلق باحتساب مدة اخلدمة
الوطنية ضمن األقدمية  ،أوضح الوزير أنه
بالنسبة للجنود الذين مت إعادة إستدعائهم
للخدمة الوطنية  ،فإن مشروع قرار وزاري
مشترك بني كل من السادة نائب وزير الدفاع
الوطني ووزير العمل والتشغيل والضمان
اإلجتماعي ووزير املالية بصدد اإلمضاء عليه،
كما أن القطاع بصدد التسوية النهائية مللف

اجلنود الذين مت إعادة إستدعائهم للخدمة
الوطنية  ،وذلك من خالل اللجان التي مت
إنشاؤها لهذا الغرض يف إطار النصوص
القانونية املعمل بها يف هذا املجال.
وبشأن التكفل بحقوق العسكريني املعطوبني
املشطوبني من اجليش الوطني الشعبي  ،أشار
الوزير إلى أن القيادة العليا للجيش الوطني
الشعبي تسعى إلى التكفل مبطالب هذه الفئة
اخلاصة من خالل اللجان التي مت إنشاؤها
لهذا الغرض والتي قامت بتسوية أغلبية امللفات
املقدمة من قبل هذه الفئة وهي تعمل حاليا
إلكمال ما تبقى من ملفات يف إطار القوانني
املعمول بها يف هذا الشأن.
توصيات اللجنة

ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق
اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي يف تقريرها التكميلي
مشروع القانون  ،بإعتباره سيحافظ على
السمعة املميزة للجيش الوطني الشعبي يف
املجتمع ومكانته الرفيعة لدى الشعب  ،وسيعزز
من مكانة اجليش الوطني الشعبي ضمن
املؤسسات الدستورية للدولة ،واحلفاظ على
صورته املشرفة مبا يتالءم واملهام املنوطة به،
السيما الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة
البالد وحرمتها الترابية وحماية مجالها البري
واجلوي والبحري.

كما أثنت على املجهودات اجلبارة التي تبذلها
املؤسسة العسكرية حتت قيادتها الرشيدة
للخروج من الظرف الذي متر به البالد،
مستنيرة يف رأيها ملبدأ الوطن فوق اجلميع،
فوق األحزاب  ،وفوق التكتالت واإلنتماءات .
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جلسات

ناقش وصادق مجلس األمة وألول مرة
منذ صدور دستور  ،2016مشروع القانون
المتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد
والذي أودع لدى مكتب المجلس من قبل
الحكومة  ،ويتعلق بإحدى المجاالت الحصرية
المنصوص عليها في المادة  137من
الدستور والتي يحوز فيها مجلس األمة
على صالحية دراسة ومناقشة مشروع
القانون والتصويت عليه قبل إحالته على
المجلس الشعبي الوطني.
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جلسات

جلسات

ِّ
المتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد
صوتون على مشروع القانون
أعضاء مجلس األمة ُي ِّ

 10واليات جديدة للتكفل باحتياجات املواطنني وخلق احلركيــة االقت�صادية

عرض الوزير

تنظيم إداري وإقليمي جديد ..
يتماشى وتطلعات الساكنة

صادق أعضاء مجلس األمة
يوم الخميس  05ديسمبر
خالل جلسة علنية
2019
على مشروع القانون مشروع
تمم
عدل
القانون
والم ِّ
ُ
ُ
الم ّ
للقانون رقم  09-84المؤرخ
ِّ
المتعلق
في  4فبراير 1984
بالتنظيم اإلقليمي للبالد،
الجلسة ترأسها السيد صالح
قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،وحضرها السيد صالح
الدين دحمون ،وزير الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية وكذا السيد فتحي
خويل ،وزير العالقات مع
البرلمان.
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وقد كان أعضاء مجلس األمة قد
صادقوا باإلجماع على الئحة تال
مضمونها السيد فؤاد سبوتة،
مقرر جلنة الشؤون القانونية
واإلدارية وحقوق اإلنسان
والتنظيم اإلقليمي وتهيئة
اإلقليم والتقسيم اإلقليمي ،وهي
الالئحة التي ثمنوا فيها مشروع
هذا القانون واعتبروه مكسباً
لساكنة اجلنوب ،ودافعا ُمه ّما
لتقريب اإلدارة من املواطن،
وحتقيق تنمية مستدامة
للوصول إلى معادلة جديدة
تقوم على تعمير اجلنوب حيث
الفضاءات األوسع خللق الثروة
والنماء َ
وشغل اإلقليم.
كما طالبوا يف نفس السياق

مبطلب
التكفّل
بضرورة
استحداث واليات كاملة
املناطق
يف
الصالحيات
واجلهات التي حتوز على
املعايير واملق ّومات التي تتواءم
مع املخططات اجلاري العمل
بها على مستوى مصالح اجلهات
املعنية لتحديث وعصرنة اإلقليم،
استجابة لتطلعات وآمال ساكنة
مجموعة كبيرة من َح َواضرنا يف
جميع جهات اجلمهورية على
غرار الدبداب ،متليلي ،بوسعادة
وبوقطب وغيرها.
وقد التزم السيد صالح قوجيل،
رئيس مجلس األمة بالنيابة ،يف
تدخله أمام أعضاء املجلس أن
هذه الالئحة ستحظى بعناية

ومتابعة شخصية ومباشرة،
بالتنسيق مع السلطات العليا
للبالد ،قصد تسريع وتيرة
االستجابة للمطالب الواردة يف
الالئحة ،والتي تبغي املالئمة مع
طموحات وآمال الساكنة.
عقب ذلك ،صوت أعضاء مجلس
األمة على مشروع القانون بعد
إدراج التعديالت التي اقترحها
األعضاء على املشروع واستيفاء
الشروط واإلجراءات القانونية
املطلوبة يف مثل هكذا عملية
السيما تالوة مقدمة التقرير
التكميلي الذي أعدته اللجنة يف
املوضوع وكذلك توفر النصاب
املطلوب   .

وقد كان مجلس األمة قد خصص جلسة علنية
يوم األربعاء  4ديسمبر  2019لتقدمي ومناقشة
تمم القانون رقم
مشروع القانون الذي يُ ِ ّ
عدل ويُ ِ ّ
 09-84املؤرخ يف  2جمادى األولى عام 1404
املوافق  4فبراير سنة  ،1984املُتع ِلّق بالتنظيم
اإلقليمي للبالد؛ اجللسة ترأسها السيد صالح
قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة ، ،وحضرها
السيد صالح الدين دحمون ،وزير الداخلية
واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية ،والسيد
فتحي خويل ،وزير العالقات مع البرملان.
ق ّدم خاللها وزير الداخلية واجلماعات احمللية
مفصال عن مشروع
والتهيئة العمرانية ،عرضا
ّ
القانون ،حيث أوضح أن مشروع القانون
سيسمح بترقية عشر مقاطعات إدارية للجنوب
ملصاف واليات كاملة الصالحية  ،وهو جتسيدا
والتزاما للسلطات العمومية لتنمية والياتنا
اجلنوبية وإعطاء نفس جديد لها.
حيث أكد أن جنوبنا الكبير أصبح يزخر
مبكونات باطنية من الطاقة والثروات املنجمية
الهامة  ،إضافة ملقدرات تنموية أخرى ال تقل
أهمية السيما يف مجال الفالحة والسياحة ،
كما أن التشبع العمراني التي باتت تعرفها هذه

املقاطعات من طلبات متزايدة على اخلدمات
واملرافق السكنية واخلدماتية  ،أضحى يقتضي
حلوال جديدة تلبية لرغبات الساكنة .
ولكل هذا أكد وزير الداخلية واجلماعات
احمللية والتهيئة العمرانية  ،أن كل هذه املقومات
ستسمح لهذه املقاطعات اإلدارية بتثمني تلك
اإلمكانيات وحتقيق النمو لها ،وانتقالها ملصاف
واليات كاملة الصالحية  .عبر مرافقتها بتنظيم
إداري وإقليمي مناسب ستكون يف مستوى
تطلعات الساكنة وستكون للدولة القدرة يف
التحكم بصورة أحسن يف تأطير هاته األقاليم
وتأمينها وحتصينها من التحديات واملخاطر
احمليطة بها.
مؤكدا يف األخير أن مشروع القانون سيسمح
بتجسيد خطوة كبيرة من مخططنا الوطني
لتهيئة اإلقليم  ،وسيكون نقطة حتول تاريخية
يف مستوى حتديات الوضع الراهن وإجابة
متناسبة متاما مع التحوالت التي تُقبل بالدنا
على أن تعيشها.

نص القانون

تضمن مشروع هذا القانون خمس
مواد( ،)5أربع ( )4منها عدلت ومتمت
 26ستة وعشرون مادة من القانون رقم
 09-84املؤرخ يف  2جمادى األولى عام
 1404املوافق لـ  4فبراير سنة  1984املتعلق
بالتنظيم اإلقليمي للبالد  ،ونصت على
إنشاء عشرة ( )10واليات جديدة بجنوب

البالد وهي  :تيميمون ،برج باجي مختار،
أوالد جالل ،بني عباس ،عني صالح ،عني
قزام ،تقرت ،جانت ،املغير ،واملنيعة ،
ليرتفع بذلك عدد واليات اجلمهورية
إلى  58والية  ،مع إبقاء بلديات الوطن
عن  1541بلدية.

توصيات اللجنة

ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق
اإلنسان والتنظيم اإلقليمي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي ملجلس األمة يف تقريرها
التكميلي كل األحكام التي تضمنها املشروع
 ،والتي ترى أنها تهدف إلى مواكبة تطوير
التنظيم اإلقليمي للبالد مبا يتناسب والتحوالت
االقتصادية واإلجتماعة والدميغرافية التي
عرفتها البالد ،والتكفل األمثل مبتطلبات
موطني اجلنوب وتعزيز مشاركتهم يف تسيير
شؤونهم.
كما وجهت الشكر لرئيس مجلس األمة
بالنيابة لرعايته لألشغال وكذا لوزير الداخلية
واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية وكذا
وزير العالقات مع البرملان  ،وإلى أعضاء جلنة
الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان
والتنظيم اإلقليمي وتهيئة اإلقليم وأعضاء
مجلس األمة وإلى إطارات مجلس األمة وكل
من أسهم يف حسن سير أشغالها من قريب أو
بعيد.
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جلسات
بعد عرض الوزير
ُف ِس َح المجال
أمام أعضاء
المجلس للتعبير
عن انشغاالتهم
وتساؤالتهم بشأن
مشروع القانون
والتي تولى وزير
الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة
الرد
العمرانيةّ ،
عليها.

جلسات
وقد طالب األعضاء في مجمل مداخالتهم والتي بلغ عددها  27تدخل ،على ضرورة تقريب
اإلدارة من المواطن لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى خلق توازنات تنموية خاصة
بالنسبة للجنوب  .وثمنوا التدابير التي أقرها نص القانون مطالبين بضرورة استحداث
واليات جديدة لها كل الصالحيات لتحديث وعصرنة اإلقليم بما يستجيب آلمال وطموحات
الساكنة.

أحمد بوزيان

ضياء اليدن بلهبري

علي بلوط

مصطفى جبان
عبد القادر مولخلوة

محمد عمارة

رشيد عاشور

ناصر بن نبري

الطاهر عزيل
مومن الغالي

مصطفى جغدالي

رشيد بوسحابة

محمد بويطيمة

محمد بن طبة
عبد القادر جديع

غازي جابري

عبد الوهاب بن زعيم

بوجمعة زفان

محمد الواد
حوباد بوحفص

العيد ماضوي

عبد الكريم قريشي

مولود مبارك فلوتي

عبد الرحمان مدني
محمد أخاموك.
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حكيم تمراوي

عبد الكريم مباركية

نص الالئحة التي صادق عليها
أعضاء مجلس األمة باإلجماع
يعدل
بخصوص مشروع قانون
ّ
ويتمم القانون رقم 09-84
المتعلق بالتنظيم اإلقليمي
للبالد :

نص الالئحة

يصوتون على مشروع
(إن أعضاء مجلس ّ
األمة املو ّقر ،وهم ّ
هذا القانون ،ويعتبرونه مكسب ًا لساكنة اجلنوب ،ودافعا
ُم ّهما لتقريب اإلدارة من املواطن ،وحتقيق تنمية مستدامة
للوصول إلى معادلة جديدة تقوم على تعمير اجلنوب حيث
وشغل اإلقليم...
الفضاءات األوسع خللق الثروة والنماء َ
أقرها مشروع هذ القانون ،فإن
وإذ ّ
يثمنون التدابير التي ّ
نص
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة يطالبون عبر ّ
هذه الالئحة بضرورة التك ّفل مبطلب استحداث واليات
كاملة الصالحيات في املناطق واجلهات التي حتوز على
واملقومات التي تتواءم مع املخططات اجلاري العمل
املعايير ّ
بها على مستوى مصالح اجلهات املعنية لتحديث وعصرنة
اإلقليم ،استجابة لتطلعات وآمال ساكنة مجموعة كبيرة من
َح َواضرنا في جميع جهات اجلمهورية.
يسجل السيدات والسادة األعضاء ،املقترحات
وإذ ّ
واملطالب املقدمة للجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق
اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي من

أجل بعث واليات جديدة كاملة الصالحيات ،فإنهم يجمعون
على ضرورة العمل من أجل حتقيق هذه املطالب املشروعة
في آجال معلومة ويتعلق األمر باملدن التالية :الدبداب،
بوسعادة ،متليلي وبوقطب ،ومدن أخرى قد تكون لديها
املقومات والشروط الكفيلة بترقيتها ملصاف الوالية ،كما
يؤكدون أن هذه الالئحة ستحظى بعناية ومتابعة مباشرة
للسيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة ،بالتنسيق
مع السلطات العليا للبالد.
هذا وإذ يتمنى السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة
سرعة االستجابة لهذه املطالب التي تبغي املالئمة مع
طموحات وآمال الساكنة ،فإنهم يعاودون تهنئة الشعب
اجلزائري على هذا املكسب ويدعون لضرورة املثابرة والعمل
ومضاعفة اجلهد من أجل االستمرار في ترقية احلكامة
الرشيدة للجماعات احمللية ،والتوزيع العادل للثروة واملوارد،
مبا يكفل حتسني معيشة املواطنني وحتسني احمليط وتكافؤ
الفرص بني اجلميع) ...
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اجتماعات المكتب

اجتماعات المكتب

اجتماع مكتب جمل�س الأمة املو�سع لرو�ساء املجموعات الربملانية بتاريخ  26جانفي 2020

 ..و المجموعات البرلمانية
لمجلس األمة تؤكد
استعدادها لمواصلة
العمل خالل المواعيد
الهامة المقبلة

اجتماع مكتب جمل�س الأمة املو�سع لر�ؤ�ساء املجموعات
الربملانية بتاريخ  16دي�سمرب 2019

ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس
مجلس األمة بالنيابة ،يوم االثنني
 16ديسمبر  2019اجتماعا ملكتب
املجلس موسعا لرؤساء املجموعات
البرملانية ،وقد خصص االجتماع
لدراسة جدول األعمال اآلتي:

• إحالة مشاريع القوانني املصوت
عليها باملجلس الشعبي الوطني
على اللجان املختصة.
• النظر يف مشروع برمجة األشغال
التشريعية ملجلس األمة ،للفترة من
 22إلى  24ديسمبر .2019

وقد استهل السيد صالح قوجيل،
رئيس مجلس األمة بالنيابة
االجتماع بتجديد التهنئة للشعب
اجلزائري الذي جتاوز بنجاح
رهان االنتخابات الرئاسية....
مقدما للعالم أجمع منوذجا متفرداً
يف الوطنية احلقة والتي جتلَّت يف
صور املمارسة الدميقراطية يف
هذه االنتخابات....

يقرر السير العادي للمجلس
ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،يوم األحـد  26يناير  2020اجتماعاً
ملكتب املجلس ،موسعاً للسادة رؤساء املجموعات
البرملانية خُ صص لتدارس والتباحث حول الدور
الذي سيضطلع به مجلس األمة يف الـمرحلة
الـمقبلة ،مواءمة مع تعهدات رئيس اجلمهورية،
السيد عبد املجيد تبون ،واملتضمنة يف برنامج
العمل املعلن عنه ،مبا يستجيب لتطلعات الشعب
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ومطالبه املشروعة ،بد ًء بأولويات الراهن
احلالي ،واملتمثلة يف تعديل الدستور...
هذا ،وقد تقرر خالل هذا االجتماع استئناف
السير العادي لعمل املجلس ،والتحضير ملناقشة
مخطط عمل احلكومة الذي سيعرض على
البرملان لدراسته وإثرائه ...ومواصلة مناقشة

نصوص القوانني قيد الدراسة ،أو تلك املنتظر
إحالتها على مجلس األمة من قبل املجلس
الشعبي الوطني ،وذلك يف إطار الصالحيات
املخولة للمجلس ،ومبا يخدم على أكمل وجه
املؤسسة البرملانية والدولة ،ويوفر أحسن
الظروف املمكنة لبناء اجلزائر اجلديدة ..التي
تسعى الستعادة دورها الريادي كام ً
ال على
املستويني اإلقليمي والدولي...

هذا ،وقد ع ّبــــر السيد رئيس
مجلس األمة بالنيابة عن خالص
متنياته للسيد عبد املجيد
تبون رئيس اجلمهورية املنتخب
بالتوفيق والنجاح والسداد يف
مهامه السامية اجلسيمة من أجل
بناء جزائر جديدة.
وقد تقرر خالل هذا االجتماع
مشاريع
خمس
إحالة
قوانني على اللجان الدائمة
املختصة واستئناف اجللسات

العلنية ملجلس األمة ،ابتداء من
يوم األحد  22ديسمبر 2019
بعقد جلسة يف الفترة الصباحية
تخصص لتقدمي ومناقشة مشروع
قانون يعدل القانون رقــــــــــــــــــم
 21-15املؤرخ يف  18ربيع األول
عام  1437املوافق لـ  30ديسمبر
سنة  2015واملتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي ومشروع
قانون يحدد مهام املجلس الوطني
للبحث العلمي والتكنولوجيات
وتشكيلته وتنظيمه ،يليه يف الفترة
املسائية تقدمي ومناقشة مشروع
قانون يعدل ويتمم القــــــــــــــــانون
رقم  19-04املؤرخ يف  13ذي
القعدة عام  1425املوافق لـ 25
ديسمبر 2004واملتعلق بتنصيب
العمال ومراقبة التشغيل ،املعدل
واملتمم.
أما جلسة صباح يوم اإلثنني
 23ديسمبر  2019فستخصص
لتقدمي ومناقشة مشروع القانون
املتعلق باالتصاالت الراديوية ،يليه
يف الفترة املسائية تقدمي ومناقشة
مشروع قانون يعدل ويتمم القانون
رقم  13-01املؤرخ يف  17جمادى
األولى  1422املوافق لـ  7غشت
سنة  2001واملتضمن توجيه النقل
البري وتنظيمه .على أن تُعرض
مشاريع القوانني اخلمس السابق
ذكرها للمصادقة يف جلسة عامة
تعقد زوال يوم الثالثاء  24ديسمبر
اجلاري.
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اجتماع مكتب جمل�س الأمة املو�سع للمراقب الربملاين ور�ؤ�ساء املجموعات الربملانـــــية بتاريخ  17نوفمرب 2019
السيد صالح قوجيل يؤكد :الشعب الجزائري مدعو للمشاركة بقوة في انتخابات  12ديسمبر 2019

لالنتخاب على الجزائر
هذا ،وقد تقرر خالل هذا االجتماع
استئناف اجللسات العلنية ملجلس
األمة ،ابتداء من يوم األحد 24
نوفمبر بتقدمي ومناقشة مشروع
القانون املتضمن قانون املالية
لسنة  ،2020على أن تتواصل
يوم اإلثنني  25نوفمبر (صباحاً)،
مناقشة مشروع القانون املتضمن
قانون املالية لسنة  ،2020يليه يف
الفترة املسائية تقدمي ومناقشة
مشروع القانون العضوي املتضمن
القانون العضوي الذي يعدل ويتمم
القانون العضوي رقم  15-18املؤرخ
يف  2سبتمبر  2018املتعلق بقوانني
املالية..

ترأس السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة ،يوم
األحد  17نوفمبر  2019اجتماعا ملكتب املجلس موسع ًا للسادة
املراقب البرملاني ولرؤساء املجموعات البرملانية ،وقد ُخصص هذا
للبت يف مشروع برمجة األشغال التشريعية ملجلس األمة
االجتماع
ّ
للفترة ما بني  24و  28نوفمبر  .2019ولعرض ومناقشة مشروع
ميزانية مجلس األمة لسنة .2020
السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،استهل هذا االجتماع بتهنئة اجلزائريات
واجلزائريني بانطالق احلملة االنتخابية
لرئاسيات  12ديسمبر املقبل ،واعتبر ذلك
تتويجاً ملسار عملية التحضير لهذا االستحقاق
الذي باشرته جميع مكونات الدولة اجلزائرية،
والذي أفضى إلى مصادقة البرملان على القانون
العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ،والقانون
العضوي املتعلق بالسلطة الوطنية املستقلة
لالنتخابات ...حيث ث ّمن السيد رئيس مجلس
األمة بالنيابة عمل السلطة الوطنية املستقلة
لالنتخابات والذي اتسم بالكفاءة واالقتدار
واملهنية العالية التي ستنتج حتماً انتخابات حرة
ودميقراطية بنزاهة وشفافية بطلها األوحد
هو الشعب اجلزائري باعتباره مصدر كل
السلطات...

واعتبر السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة توقيع
املرشحني اخلمسة الستحقاق  12ديسمبر
القادم على «ميثاق أخالقيات املمارسات
االنتخابية» ومعهم األسرة االعالمية التي
و ّقعت بدورها على ميثاق أخالقيات املمارسات
االنتخابية يف سابقة هي األولى من نوعها
منذ االستقالل بداية فعلية لبسط الشعب
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اجلزائري سيادته على قراره وحريته يف
اختيار من يريد ...وأضاف أن ذلك من أبرز
عناوين صدقية االستحقاق القادم وصوابية
املنهج املتبع ...يف إطار التأسيس للدميقراطية
احلقيقية والفعلية التي يأملها ويعمل ألجلها
اجلزائريات واجلزائريون تأسياً بأسالفهم
امليامني من الشهداء األبرار واملجاهدين الذين
صنعوا معجزة نوفمبر اخلالدة...

كما دعى السيد صالح قوجيل ،الشعب اجلزائري
مبختلف أجياله وأطيافه إلى املشاركة بكثافة
يف هذا املوعد الوطني والتاريخي لالنتخابات
الرئاسية يوم  12ديسمبر  ،2019للتعبير عن
املواطنة احلقّة ولتكريس اإلرادة الشعبية املع ّبر
عنها خالل مختلف مراحل احلراك الشعبي
الذي حاز على إعجاب العالم ،وأصبح منوذجاً
والتحضر ...وعلى
والرقي
يحتذى به يف السلمية
ّ
ّ
هذا أ ّلح السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة على
أهمية املشاركة القوية الختيار رئيس يقود
اجلزائر يف مرحلتها اجلديدة ...ومتنّى السيد
رئيس مجلس األمة بالنيابة على اجلزائريات
واجلزائريني استغالل هذه السانحة لتوجيه
رسالة واضحة إلى العالم تؤكد على عزمهم
ورغبتهم يف بناء جزائر دميقراطية تنعم باخلير

والرفاه ،وحتافظ على صورة ومكانة اجلزائر
التي ال ميكن أن تكون إ ّال جزائر مشرقة وبدور
ف ّعال ومحوري يف املنطقة والعالم  ...كما تكرس
إلى غير رجعة جزائر اخل ّيرات واخل ّيرين من
الكفاءات التي تُ ّثمن مفهوم العمل وتفتح األبواب
ممن ميتلكون أدوات التغيير
لطموحات الشعب ّ
والتطوير إلحداث قطيعة نهائية مع ممارسات
وسلوكات العصابة وأذنابها ومن يدور يف فلكهم
أو يعمل حلسابهم يف الظالم   ...
وبهذا اخلصوص ،طالب السيد رئيس مجلس
األمة بالنيابة الشعب اجلزائري احليطة
واحلذر من أدعياء الدميقراطية هؤالء...
الذين ميارسون «عنفاً وتعسفاً» معنوياً يف حق
الشعب اجلزائري من خالل انتهاجهم مسلكيات
تتنافى متاماً مع األعراف والتقاليد املتعارف
عليها يف مثل هكذا استحقاقات ،بل أصبحت
بوقاً إلمالءات تفرضها عليهم أجندات مراكز
قوى أجنبية ال تبغي اخلير للباد وتعمل من أجل
ضرب استقرارها وتشويه سمعة مؤسساتها...
وباملناسبة ،فقد ح ّيا السيد صالح قوجيل ،العمل
املشهود الذي تقوم به مؤسسات الدولة لتكريس

أما جلسة يوم الثالثاء  26نوفمبر
فستخصص لتقدمي ومناقشة
مشروع القانون املنظم لنشاطات
احملروقات،

وجتسيد رغبات الشعب اجلزائري
يف التغيير ...وقد رفع بهذا
اخلصوص أسمى آيات االمتنان
والعرفان والتقدير للجيش الوطني
الشعبي ،سليل جيش التحرير
الوطني بحق وجدارة ...والذي
أبان كما هو عهد اجلزائريات
واجلزائريني به عن تعلّقه الدائم
واألبدي بالشعب ،وقد أ ّكد «إن
اجليش الوطني الشعبي بقيادة
املجاهد الفريق أحمد قايد صالح،
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيس
أركان اجليش الوطني الشعبي،
الذي أفشل املخططات التي
د ّبرتها العصابة وأذنابها ...إن
مرافقة اجليش الوطني الشعبي
ملطالب الشعب يف التغيير وعمله
من أجل ضمان انتقال دميقراطي
آمن بالرغم من كيد املتربصني
باجلزائر ومؤسساتها ...كل هذا
يدفعنا لالفتخار واالعتزاز بجيشنا
وقيادته املجاهدة ويزيدنا إطمئناناً
التوجه ويقيناً بجزائر
على سالمة
ّ
تسودها قيم الوفاء واإلخالص...
وعليه ،فإن االنتخاب يوم 12
ديسمبر سيكون لالنتخاب على
اجلزائر      »...

أما جلسة صباح األربعاء 27
نوفمبر ،فستخصص لتقدمي
ومناقشة مشروع قانون يعدل األمر
رقم  155-66املؤرخ يف  8يونيو
 ،1966واملتضمن قانون اإلجراءات
اجلزائية ،يليها يف الفترة املسائية
تقدمي ومناقشة مشروع قانون
يت ّمم األمر رقم  02-06املؤرخ يف
 29محرم  1427املوافق  28فبراير
 ،2006املتضمن القانون األساسي

العام للمستخدمني العسكريني،
املتمم ...على أن تُعرض مشاريع
القوانني اخلمس السابق ذكرها
للمصادقة يف جلسة عامة تعقد
يوم اخلميس  28نوفمبر اجلاري.

وجه
 وبهذا اخلصوص ،فقد ّالسيد رئيس مجلس األمة بالنيابة
السادة أعضاء املكتب ورؤساء
املجموعات البرملانية واملراقب
البرملاني ،ومن خاللهم السيدات
والسادة أعضاء املجلس الستغالل
مناسبة مناقشة هذه النصوص
القانونية لالرتقاء مبستوى
املسؤولية السياسية مبا يتماشى
والتحديات التي يفرضها الراهن

الوطني والدولي...

كما مت خالل هذا االجتماع
عرض ومناقشة مشروع ميزانية
مجلس األمة لسنة  ...2020وبعد
االستماع إلى العرض الذي ق ّدمه
السيد محمد دريسي دادة ،األمني
العام ملجلس األمة ،حول مشروع
امليزانية ،مت تبادل الرؤى ووجهات
النظر حول مشروع امليزانية.
هذا ،وقد أخذ أعضاء املكتب
علماً بعملية املصادقة التي ستتم،
يف جلسة علنية يوم األحد 24
نوفمبر  ،2019على تعيني السيدة
لويزة شاشوة ،نائباً لرئيس مجلس
األمة.
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رئيس مجلس األمة
بالنيابة السيد صالح
قوجيل يؤدي واجبه
االنتخابي
2019-12-12

رئيس مجلس األمة
بالنيابة السيد صالح
قوجيل يستقبل من قبل
رئيس الدولة السيد عبد
القادر بن صالح  ،يوم 5
ديسمبر 2019

السيد صالح قوجيل بعد
أداء واجبه االنتخابي:
«تشهد اجلزائر اليوم
يوم الوغى l’Algérie
témoigne du grand
 jourوعليه البد أن
نتسلح بالرزانة واحلكمة
والتبصر إلخراج اجلزائر
إلى بر األمان  ....حتيا
اجلزائر واملجد واخللود
لشهدائنا األبرار»

رئيس مجلس األمة بالنيابة
السيد صالح قوجيل يحضر
جلسةالتوقيع على قانون
المالية لسنة 2020
2019-12-11
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رئيس مجلس األمة بالنيابة ..
في مراسيم تأبينية الرئيس
الفرنسي األسبق جاك
شيراك   30سبتمبر 2019

شارك السيد صالح قوجيل رئيس مجلس األمة بالنيابة ممثال
لفخامة رئيس الدولة السيد عبر القادر بن صالح مبعية سفير
اجلزائر بفرنسا يف مراسيم التأبينية الرسمية التي أقيمت بكنيسة
 sainte sulpiceبالعاصمة الفرنسية باريس التي عرفت حضورا
متميزا ملا يقارب  80شخصية فرنسية و دولية من بينهم رؤساء دول
و حكومات حاليني و سابقني و ممثلني عن العائالت امللكية يف أوروبا
و العالم و قد شكلت التأبينية سانحة للتذكير مبناقب و خصال
الرئيس الفرنسي الراحل.
و قد كانت للسيد رئيس مجلس األمة بالنيابة على هامش
التأبينية ،عددا من اللقاءات اجلانبية مع شخصيات فرنسية و
دولية على غرار السادة فرونسوا هولوند الرئيس الفرنسي السابق
و جان بيار رافاران رئيس الوزراء الفرنسي السابق و بيل كلينتون
الرئيس األمريكي السابق .

رئيس مجلس األمة بالنيابة
يقدم التعازي بسفارة
سلطنة ُعمان
 2فيفري 2020

على إثر وفاة السلطان قابوس
بن سعيد سلطان سلطنة عمان،
قام رئيس مجلس األمة بالنيابة
بتقدمي تعازيه وتدوينها يف سجل
التعازي مبقر سفارة سلطة عمان
باجلزائر .

..ومراسيم تشييع جثمان الرئيس
الزيمبابوي االسبق روبرت موغابي
 14سبتمبر2019

والسفارة األوكرانية بالجزائر
 2فيفري 2020
على إثر سقوط الطائرة األوكرانية،
قدم رئيس مجلس األمة بالنيابة
تعازيه للدولة والشعب األوكراني،
مبقر السفارة األوكرانية .
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ممثال لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ،شارك
السيد صالح ڨوجيل رئيس مجلس األمة بالنيابة،
يف مراسيم تشييع جثمان الرئيس األسبق روبارت
موغابي بالعاصمة زميبابوي هاراري .و قد عبر
باملناسبة رئيس مجلس األمة بالنيابة يف تعزيته
التي قيدها بسجل التعازي عن أصدق مشاعر
التعزية واملواساة منوها بالدور القيادي الذي قام
به الفقيد املناهض لالستعمار بكل أشكاله يف
القارة السمراء و دوام حرصه على التقارب بني
الشعبني اجلزائري والزميبابوي.

كما قدم رئيس مجلس األمة بالنيابة باسمه
وباسم اجلزائر شعبا وحكومة بخالص التعازي
واملواساة إلى الرئيس الزميبابوي احلالي
اميرسون مانانغاغو ا aemmerson mnang
 .gwaخالل احلفل اجلنائزي املهيب الذي
حضره رؤساء دول إفريقية وصديقة .
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استقباالت السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة

نشاطات السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة
رئيس مجلس األمة بالنيابة
يؤدي زيارة مجاملة
 ...للرئيس التركي
الطيب رجب أردوغان
 26جانفي 2020

سفير جمهورية فرنسا   

استقبل السيد صالح قوجيل رئيس مجلس األمة بالنيابة يوم األربعاء 06
نوفمبر  ،2019مبقر املجلس ،السيد  Xavier DRIENCOURTسعادة السيد
سفير اجلمهورية الفرنسية باجلزائر الذي أدى له زيارة مجاملة  .
اللقاء سمح باستعراض واقع العالقات الثنائية ،كما شكل سانحة لتبادل
وجهات النظر حول أفضل الكيفيات والسبل للدفع بالعالقات الثنائية بني
البلدين والتأكيد على حرصهما من أجل مواصلة تعزيز التعاون البرملاني
بني مجلس األمة ومجلس الشيوخ الفرنسي يف إطار بروتوكول التعاون املبرم
بني املجلسني.

   وباملناسبة أكد رئيس مجلس األمة بالنيابة على أهمية الديبلوماسية
البرملانية يف بناء جسور الثقة بني البلدين وتعزيز احلوار املبني على االحترام
املتبادل والنظرة الواقعية واملوضوعية لألوضاع يف البلدين.
 ..و للرئيس التونسي
قيس سعيد
 2فيفري 2020

من جهته ،ع َّبر السفير الفرنسي عن رغبة بالده يف تفعيل العالقات
اجلزائرية الفرنسية مبرزا أهميتها للجانب الفرنسي ومنوها بالدور املنوط
بالدبلوماسية البرملانية يف مرافقة ذلك.

السيد صالح قوجيل :بيان الفاتح من نوفمبر هو
المرجعية األساس في حماية وترقية حقوق
اإلنسان ببالدنا

عم ً
ال بأحكام املادة ( 199الفقرة )4من الدستور ،تسلَّم السيد صالح
قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة ،يوم األحد  01ديسمبر  2019مبقر
املجلس ،نسخة من التقرير السنوي حلالة حقوق اإلنسان باجلزائر لسنة
 ،2018وذلك خالل استقباله للسيد بوزيد لزهاري رئيس املجلس الوطني
حلقوق اإلنسان.

   هذا ،وقد أطلع السيد بوزيد لزهاري رئيس املجلس الوطني حلقوق
اإلنسان السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة بالنيابة ،على مضامني
التقرير السنوي املسلم له ،املتعلق بحالة حقوق اإلنسان يف اجلزائر خالل
سنة  ،2018وهي احلالة التي تكرس اجلزائر كدولة حققت نتائج ملموسة
يف مجال حماية وترقية حقوق اإلنسان وتسعى جاهدة من أجل التقدم
أكثر يف هذا املجال وعلى جميع املستويات.
من جهته ،دعا السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة إلى مواصلة تدعيم
وتعزيز العمل الذي تقوم به كل املؤسسات التي تعني مبجال تطوير وتفعيل
اآلليات اخلاصة بحماية وترقية حقوق اإلنسان يف بالدنا ومتكينها من تبوء
الريادة وهي الدولة التي لم تغفل أبدا العناية بحقوق اإلنسان حيث كرست
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ذلك يف بيان الفاحت من نوفمبر .1954مذكراً أن بيان الفاحت من نوفمبر
 1954هو املرجعية األساس يف حماية وترقية حقوق اإلنسان ببالدنا.

هذا وشدد السيد صالح قوجيل رئيس مجلس األمة بالنيابة على أن قدر
اجلزائريات واجلزائريني هو مواصلة املثابرة والعمل من أجل الريادة يف
جميع املجاالت مبا فيها حقوق اإلنسان.
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مواقف

مواقف

�إدانة وا�سعة مل�ضمون الئحة الربملان الأوروبي وتدخله يف الو�ضع الـــداخلي للجزائر

بيان :البرملان العربي يرفض رفضا قاطعا
تدخل البرملان األوروبي يف الشؤون
الداخلية للجزائر

رابطة مجالس الشيوخ و الشورى تدين
تدخل البرملان األوروبي يف الشؤون
الداخلية للجزائر

البرلمان بغرفتيه يدين ويستنكر  ..ويرفض التدخل في الشؤون الداخلية

خلفت الالئحة األوروبية املصادق
عليها من قبل البرملان األوروبي يف
ستراتسبورغ الصادرة يوم اخلميس
 28نوفمبر  ،2019بخصوص الوضع
الداخلي يف اجلزائر موجة رفض
رسمي وسياسي وشعبي يف البالد.

ومنذ صدور هاته الالئحة ،توالت
البيانات املنددة مبضمونها ،مؤكدة
يف مجملها الرفض املطلق للتدخل
غير املبرر للبرملان األوروبي يف
الشأن الداخلي للجزائر .وهو
املوقف الذي ميز رد الفعل الرسمي
الذي جاء يف بيان وزارة الشؤون
اخلارجية ،فضال عن البرملان
بغرفتيه ،إضافة إلى العديد من
الشخصيات واخلبراء ،وكذا
األحزاب السياسية واملترشحني
اخلمسة النتخابات  12ديسمبر،
الذين أجمعوا على رفض الالئحة
األوروبية والتأكيد على عدم املساس
بسيادة اجلزائر.
وجاء الرد الرسمي مباشرة بعد
صدور الالئحة ،من طرف وزارة
الشؤون اخلارجية ،التي أكدت إدانة
اجلزائر ورفضها ”شكال ومضمونا”
الئحة البرملان األوروبي حول الوضع
يف اجلزائر ،معتبرة إياها مبثابة
”تدخل سافر” يف الشؤون الداخلية،
مشيرة إلى أنها ”حتتفظ لنفسها
باحلق يف مباشرة تقييم شامل
ودقيق لعالقاتها مع كافة املؤسسات
األوروبية قياسا مبا توليه هذه
املؤسسات فعليا لقيم حسن اجلوار
واحلوار الصريح والتعاون القائمني
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على االحترام املتبادل”.

وجاء يف بيان الوزارة أنه” ،بإيعاز
من مجموعة من النواب متعددي
املشارب وفاقدي االنسجام ،منح
البرملان األوروبي نفسه بكل جسارة
ووقاحة ،حرية احلكم على املسار
السياسي الراهن يف بالدنا ،يف
الوقت الذي يستعد فيه اجلزائريون
النتخاب رئيس جديد للجمهورية
بكل دميقراطية وشفافية” .وأضاف
البيان أن ”هؤالء النواب قد ذهبوا
إلى حد منح أنفسهم ،دون عفة
وال حياء ،احلق يف مطالبة البرملان
اجلزائري بتغيير القوانني التي
اعتمدها نوابه بكل سيادة”.

وقد أبان البرملان األوروبي بهذا
التصرف  -حسب بيان وزارة
اخلارجية ” -ازدراءه ،ليس
للمؤسسات اجلزائرية فحسب ،بل
آلليات التشاور الثنائي التي نص
عليها اتفاق الشراكة مبا فيها تلك
املتعلقة باملجال البرملاني”.
أكثر من ذلك فإن البرملان األوروبي
”أكد باستجابته هذه إليعاز هؤالء
البرملانيني احملرضني ،أنه يعمل
بشكل مفضوح للترويج ألجندة
الفوضى املقصودة ،التي سبق
لألسف تنفيذها يف العديد من
الدول الشقيقة” ،مستدال يف
ذلك مبا قام به أحد البرملانيني
األوروبيني من ”إشادة باالستعمار
الذي سمح ـ حسبه ـ بحرية ممارسة
الشعائر الدينية خالل  132سنة من
استعمار اجلزائر”.

أدان رئيس مجلس األمة بالنيابة،
السيد صالح قوجيل ما جاء يف
الالئحة  ...حيث ع ّبر رئيس
املجلس أصالة عن نفسه ونيابة
عن أعضاء مجلس األمة عن
الرفض التام ملا جاء يف مضمون
هذه الالئحة ويف هذا التوقيت
بالذات ...مبرزًا أن ما جاء فيها
يؤ ّكد ،مبا ال يدع مجاال للشك
فيه ،التواطؤ غير املسبوق ألعداء
اجلزائر يف الداخل واخلارج ومن
خالل أجندات معروفة النوايا
واألهداف تسعى من أجل ضرب
استقرارها واملساس مبؤسساتها
الدستورية ...مؤ ّكدا يف ذات
أن اجلزائر مبختلف
الوقت ّ
مكوناتها ترفض وتشجب أي شكل
من أشكال التدخل اخلارجي يف
شؤونها الداخلية...
ودعا رئيس مجلس األمة بالنيابة
اجلزائريات واجلزائريني للتوجه،
وبقوة وكثافة ،يوم  12ديسمبر
 2019إلى صناديق االقتراع
ملمارسة حقهم احلر والس ّيد يف
اختيار من يقودهم يف املرحلة
املقبلة من تاريخ اجلزائر املعاصر
التي لن تكون  -مبشيئة اهلل
وحسن عونه  -إ ّال واعدة
ومشرقة ،الفتًا االنتباه أنه ال
خوف على اجلزائر ما دام فيها
مجاهدون وعلى رأس اجليش
الوطني الشعبي ،سليل جيش
التحرير الوطني بحق وجدارة،

اإلحتاد البرملاني اإلفريقي يصدر
الئحة يستنكر و يرفض من خاللها
الئحة البرملان األوروبي

مجاهد من الرعيل األول ه ّمه
األساس هو االنتقال باجلزائر
بطريقة آمنة وسلسة وعبر
مسار دستوري إلى بر االستقرار
السياسي واملؤسساتي كمرحلة
أولى لبعث الدولة اجلزائرية التي
أرادها الشهداء ويأملها الشباب
بخاصة اليوم ،دولة ال
اجلزائري
ّ
تزول بزوال احلكام واحلكومات
 ...وقد اعتبر السيد صالح
قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة ،يوم  12ديسمبر 2019
«يوم الوغى» الذي سيؤ ّكد فيه
الشعب اجلزائري استقالله
السياسي وريادته التحررية...
ليكون ذلك الر ّد القاطع ألعداء
وخصوم اجلزائر يف الداخل
واخلارج ،والذين يعملون ألجندات
خارجية مشبوهة  .

بدوره ،استنكر املجلس الشعبي الوطني
الالئحة حول ”واقع احلريات يف اجلزائر”،
معتبرا إياها ”تدخال سافرا يف الشؤون
الداخلية واستفزازا للشعب اجلزائري”.
وأوضح يف بيان له أن الئحة البرملان
األوروبي تأتي ”يف الوقت الذي يتأهب فيه
اجلزائريون للتوجه نحو صناديق االقتراع
من أجل اختيار رئيس للجمهورية ،بعد
حراك سلمي واملرافقة باحترافية عالية
من اجليش الوطني الشعبي ومختلف
األسالك األمنية ق ّل نظيره ،وبعد استكمال
األدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي
تضمن احلرية والشفافية والنزاهة للعملية
االنتخابية ،يف مسار دميقراطي ،يعبر عن
حجم التغيير الذي تعرفه اجلزائر”.

وأضاف البيان أن املجلس ”يستهجن ويعتبر
ما حدث يف ستراسبورغ (مقر البرملان
األوروبي) تدخال سافرا يف الشؤون الداخلية
واستفزازا للشعب اجلزائري ،ويرفض
رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت
يف الشؤون الداخلية لبالدنا”.
وعلى املستوى اخلارجي ،جاءت ردود الفعل
الرافضة لهذا التدخل من قبل عدة مجالس
برملانية ومنظمات دولية وقارية على غرار
البرملان اإلفريقي ،البرملان العربي ،اإلحتاد
البرملاني اإلفريقي ،اإلحتاد البرملاني
العربي ،إحتاد مجالس الدول األعضاء يف
منظمة التعاون االسالمى ورابطة مجالس
الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة يف
إفريقيا والعالم العربي .

اإلحتاد البرملاني العربي يدين مصادقة
البرملان األوروبي على الئحة حول
األوضاع الراهنة يف اجلزائر

رئيس البرلمان اإلفريقي :تدخل
البرلمان االوروبي في شأن الجزائر
سافر وغير مقبول

يف تصريح للتلفزيون اجلزائري ،شجب رئيس
البرملان االفريقي السيد روجي نكودو دانغ،
الالئحة التي أصدرها البرملان األوروبي ،بشأن
الوضع السائد يف اجلزائر ..معتبرا إياها تدخال
سافرا وغير مقبول يف شؤون دولة افريقية ذات
سيادة.

ويف ذات السياق ،تلقى السيد صالح قوجيل،
رئيس مجلس األمة بالنيابة ،يوم اجلمعة 29
نوفمبر  ،2019اتصاال هاتفيا من رئيس البرملان
اإلفريقي ،الذي أبدى امتعاضه من فحوى
الالئحة األوروبية ..معربا عن دعم ومساندة
هيئته القارية للجهود التي تبذلها اجلزائر من
أجل جتاوز أوضاعها الراهنة.
األمني العام إلحتاد مجالس الدول
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
يؤكد التضامن مع اجلزائر
اطلع معالي السيد محمد قريشى
نياس األمني العام الحتاد مجالس
الدول األعضاء يف منظمة التعاون
االسالمى على القرار الصادر عن
البرملان األوروبى يف الـ  28نوفمبر
2019م حول األوضاع الراهنة يف
اجلزائر ،وما ورد فيه من مواقف بشأن
الوضع الداخلي بدولة اجلزائر.
ويعتبر معالي األمني العام ان هذا القرار يشكل
تدخال سافرا يف الشؤون الداخلية للجزائر
التي هي عضو يف احتاد مجالس الدول
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.

لذلك فهو يدين هذا القرار ويرفضه شكال
ومضمونا ويعتبر أنه ال يخدم استقرار
اجلزائر ،وميس من سيادة الشعب اجلزائري
الذي كافح من اجل حريته واستقالله،
وقدم مليون شهيد يف هذا الطريق.
يف هذا الوقت بالذات يحرص معالي
األمني العام لالحتاد على التأكيد
على تضامنه مع الشعب اجلزائري
الشقيق وتصدي هذا الشعب الشجاع
ألي تدخل يف شئونه الداخلية.
ويؤكد أيضا بان االحتاد يرفض اي تدخل يف
الشؤون الداخلية ألي من اعضائه.
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النشاط الخارجي

م�ؤمتر برملاين �إقليمي لإفريقيا حول ايجاد
حلول �شاملة لو�ضع االجئني
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ،يف مؤمتر
برملاني إقليمي إلفريقيا بعنوان« :ايجاد حلول شاملة
لوضع االجئني :نحو مقاربات برملانية فعالة» ،والذي
نظم من طرف برملان عموم افريقيا بالتعاون مع
االحتاد البرملاني الدولي واملفوضية السامية لألمم
املتحدة لالجئني ،يف الفترة ما بني  11و  13نوفمبر
.2019
تكون الوفد املشارك من السادة:
• مليك خديري ،نائب رئيس مجلس األمة ،رئيس
الوفد.
• محمد بن طبة ،عضو مجلس األمة،
وقد نظم هذا املؤمتر يف إطار متابعة امليثاق
العاملي حول الالجئني املعتمد من طرف اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يف ديسمبر  ،2019واملوضوع
الذي اختاره االحتاد األفريقي لعام  2019بعنوان:
الالجئون والعائدون واملشردون داخلياً :نحو حلول
مستدامة للنزوح القسري يف أفريقيا.
وتضمن جدول أعمال املؤمتر محاضرات خلبراء
وممثلني عن املفوضية السامية لألمم املتحدة
لالجئني حول منتدى وميثاق األمم املتحدة لالجئني.
وتدارس املشاركون ضمن حلقات نقاش وجلسات
عامة مواضيع عدة من بينها:
مقاربات جديدة لألزمة الالجئني :ايجاد حلول
شاملة ومستدامة،
• ادماج الالجئني يف برامج ومخططات التنمية
الوطنية،
• مخيمات الالجئني :نحو التعايش واإلدماج
االجتماعي،
• كيف نحارب الصورة النمطية وكراهية األجانب؟
• كيف نطور التشريعات والطر املواتية.

م�ؤمتر برملاين حول �سيادة ال�شعب
ال�صحراوي على موارده الطبيعية
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ،يف مؤمتر
برملاني حول سيادة الشعب الصحراوي على
موارده الطبيعية ،نظتمه السيدة « كريستني برونو»
عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ،بالتعاون مع
جمعية أصدقاء اجلمهورية العربية الصحراوية
الدميقراطية بفرنسا ،والذي إنعقد يوم اجلمعة 15
نوفمبر  2019بالعاصمة الفرنسية باريس.
تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من السيدة
والسيدين:
• لويزة شاشوة ،نائب رئيس مجلس األمة ،رئيسة
الوفد،
• برحال بن عومر ،عضو مجلس األمة،
• رشيد معلم ،عضو مجلس األمة.
وقد تضمن جدول أعمال املؤمتر عروضا ونقاشا
حول املظاهر القانونية والسياسية لسيادة الشعب
الصحراوي على موارده الطبيعية ،وعدم مشروعية
أي اتفاق يتعلق باستغاللها دون موافقته ،وذلك يف
ّ
إطار حقه املشروع وغير القابل للتصرف يف تقرير
املصير.
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اجتماع اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر العاملي اخلام�س
لر�ؤ�ساء الربملانات
شاركت السيدة فوزية بن باديس ،عضو مجلس األمة
وعضو االحتاد البرملاني الدولي ،ضمن وفد برملاني برئاسة
السيد سليمان شنني ،رئيس املجلس الشعبي الوطني ،يف
اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء
البرملانات .والذي انعقد يومي  18و 19نوفمبر  2019بجنيف
(سويسرا) .

ويحوز البرملان اجلزائري على عضوية اللجنة ممثال
للمجموعة اجليوسياسية االفريقية يف االحتاد البرملاني
الدولي .ويتمثل عمل اللجنة يف متابعة التحضيرات وحتديد
املواضيع التي ستناقش يف املؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء
البرملانات ،واملزمع تنظيمه شهر أوت  2020يف العاصمة
النمساوية فيينا.
وقد تضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة البنود التالية:

• النتائج املتوقعة من املؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء
البرملانات،
• املوضوع العام للمؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء البرملانات،
• تنظيم وهيكلة املؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء البرملانات،
• البعد اجلندري ومنظور الشباب يف مضمون املؤمتر العاملي
اخلامس لرؤساء البرملانات.

الندوة الـ  44للتن�سيقية الأوروبية للجان
الت�ضامن مع ال�شعب ال�صحراوي
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ،يف فعاليات الندوة
الـ  44للتنسيقية األوروبية للجان التضامن مع الشعب
الصحراوي ،والذي إنعقد يومي  22و  23نوفمبر  2019بــ
«فيتوريا-غاستيز» عاصمة إقليم الباسك (إسبانيا).
شكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من السادة:
• بيبي عبيد ،رئيس جلنة الفالحة والتنمية الريفية ،رئيس
الوفد،

• محمد زكريا ،عضو مجلس األمة،
• رشيد بوسحابة ،عضو مجلس األمة،
• أحمد بدة ،عضو مجلس األمة،
• عبد الرحمان مدني ،عضو مجلس األمة،
• جبريل غومة ،عضو مجلس األمة،
• محمد قادوس ،عضو مجلس األمة،
وقد إنعقدت ندوة هذا العام حتت شعار:2019-1975 « :
أربعة وأربعني عاما من الكفاح من أجل االستقالل .تصفية
االستعمار يف الصحراء الغربية ضمان للسلم واالستقرار يف
املنطقة» .وتضمن جدول األعمال أربعة محاور تتم دراستها
يف إطار ورشات عمل على النحو التالي:

• املوارد الطبيعية،
• تعزيز الدولة الصحراوية،
• حقوق اإلنسان واألراضي احملتلة،
• سياسة وإعالم.
جدير بالذكر أن التنسيقية األوروبية للجان التضامن مع
الشعب الصحراوي تعمل يف إطار شبكة دولية ملجموعة من
املنظمات والشخصيات ،تهدف وتسعى إلى متكني الشعب
الصحراوي من ممارسة حقه يف تقرير املصير واالستقالل.

منتدى ل�شبونة
اخلام�س والع�شرون
حول العالقة بني
التنمية وحقوق
الإن�سان
شارك السيد عبد املالك
تاشريفت ،عضو مجلس
األمة يف منتدى لشبونة
اخلامس والعشرون
حول العالقة بني التنمية
وحقوق اإلنسان ،دولة
القانون والدميقراطية:
حتقيق أهداف التنمية
املستدامة سويا ،املنظم
من طرف مركز شمال-
جنوب التابع ملجلس
أوروبا والذي إنعقد يومي
 25و 26نوفمبر 2019
بلشبونة (البرتغال).
وقد ناقش املشاركون عدة
مواضيع من بينها:
• املساهمة البرملانية يف
حتقيق أهداف التنمية
املستدامة :التركيز على
املساواة بني اجلنسني
وحقوق الطفل
• مساهمة السلطات
احمللية واإلقليمية يف
تنفيذ أجندة    2030
• التنمية وحقوق
اإلنسان ودولة القانون
والدميقراطية:
• نهج مشترك بني
الثقافات لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة.
للعلم دأب مركز شمال
 جنوب التابع ملجلسأوروبا ،على تنظيم
منتدى لشبونة كل عام
منذ إنشائه سنة 1994
ويعد منصة للسياسيني،
البرملانيني ،اخلبراء
واألكادمييني لدراسة
وتبادل اخلبرات حول
قضايا املنطقة ،وخلق
تعاون متجدد بني أوروبا
وجيرانها يف جنوب البحر
األبيض املتوسط.
للعلم فقد احتفل
املركز خالل هذه الطبعة
بالذكرى الثالثون
لتأسيسه.

القمة العاملية  2019حول النوع
شاركت السيدة رفيقة قصري ،عضو مجلس األمة ،يف القمة العاملية  2019حول النوع ،التي
نظمها البنك اإلفريقي للتنمية بالتعاون مع حكومة جمهورية رواندا ،وذلك خالل الفترة
املمتدة من  25إلى  27نوفمبر  2019بكيغالي (جمهورية رواندا).
انعقدت هذه القمة ألول مرة يف إفريقيا ،حتت شعار« :إزالة العراقيل نحو حتقيق املساواة
بني اجلنسني» ،وتهدف إلى تبادل التجارب واخلبرات وأفضل املمارسات املتعلقة بتسريع
وتيرة التمكني للنساء ،وتهيئة محيط مناسب لترقية دورهن يف كل أنحاء العالم.
وتضمن جدول أعمال القمة دراسة ومناقشة عديد احملاور من بينها:
• تعزيز املوازنات التي تهتم بالنوع وتهدف لتحقيق التنمية املستدامة،
• دور القطاع اخلاص يف تعزيز املساواة يف الفرص بني اجلنسني،
• متويل النساء يف املشاريع الزراعية الذكية املتحدية للمناخ،
• مضاعفة فرص النساء يف االقتصاد الرقمي.

ندوة برملانية حول التمييز املبني على النوع االجتماعي

امل�ؤمتر ال�سابع للمنظمة العاملية للربملانيني
�ضد الف�ساد
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ،يف املؤمتر
السابع للمنظمة العاملية للبرملانيني ضد الفساد،
والذي نظمته ذات املنظمة بالتعاون مع مجلس
الشورى القطري ،وذلك يومي  9و  10ديسمبر
 ،2019بالدوحة (قطر).
تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من السيدين:
• أحمد الصالح لطيفي ،عضو مجلس األمة،
• عبد القادر شنيني ،عضو مجلس األمة.
وقد تضمن برنامج أشغال املؤمتر مناقشة املواضيع
التالية:
• ترقية احلكامة الرشيدة ،وجتسيد الهدف  16من
أهداف التنمية املستدامة،
• امتالك النزاهة وحتمل املسؤولية،
• النزاهة اخلاصة بنا :أخد امللكية ،الترحيب
باملساءلة.
وكان الهدف من املؤمتر العاملي للبرملانيني ضد
الفساد هو تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة
يف مجال مكافحة الفساد من خالل التركيز القوي
على النزاهة ،وكذا العمل على التنفيذ الفعال
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،ومن ثـ ّم
تعزيز قدرات البرملانيني لإلشراف على النظم
والعمليات التي تعطي األولوية للمساءلة العامة
والشفافية.

دورة لالحتاد الربملاين الإفريقي
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ،يف
ندوة برملانية حول :التمييز املبني على النوع
اإلجتماعي-لقاء البرملانيات العربيات ،والتي
نظمت من طرف إئتالف البرملانيات من
الدول العربية بالتعاون مع مجلس النواب
األردني ،وذلك يومي 01و 02ديسمبر،2019
بالعاصمة األردنية ع ّمان .و قد تكون الوفد من
السيدتني:
• لويزة شاشوة ،نائب رئيس مجلس األمة  ،
• مختارية شنتوف ،عضو مجلس األمة.
تضمن برنامج أشغال الندوة مناقشة املواضيع
التالية:
• عمل البرملان يف ترقية حقوق املرأة
• عمل اجلمعيات يف مناهضة العنف ضد املرأة
وترقية حقوقها،
• التمييز املبني على النوع االجتماعي يف األردن:
دراسات مقارنة.
وقد حظي الوفد املشارك (مجلس األمة
واملجلس الشعبي الوطني يف هذه الندوة
بلقاء مع رئيس مجلس النواب املهندس عاطف
الطراونة يف مكتبه بدار مجلس النواب حيث
أكد الطراونة خالل هذا اللقاء على عمق
العالقات األخوية التي تربط البلدين الشقيقني،

وشدد على أهمية إدامة التواصل والتعاون يف
املجاالت كافة ال سيما البرملانية منها.
ويف سياق الشأن اجلزائري ،أدان الطراونة
يف بيان صادر عن رئاسة االحتاد البرملاني
العربي ،مصادقة البرملان األوروبي على الئحة
حول األوضاع الراهنة يف اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية الشقيقة.
وأكد رفض االحتاد البرملاني العربي القاطع
ال ومضموناً باعتباره يُشكل تدخ ً
للقرار شك ً
ال
سافراً يف الشأن الداخلي اجلزائري ال سيما
انه قرار يصدر عن جهة ال تتمتع بوالية
قانونية على اجلزائر ودون أدنى اعتبار ألهمية
وشفافية ونزاهة التحول الدميقراطي العميق
الذي يعيشه اجلزائر الشقيق.
وأعرب االحتاد عن ثقته املطلقة بوعي الشعب
اجلزائري مؤكداً وقوفه ودعمه للجمهورية
اجلزائرية الشقيقية يف مساعيها النبيلة إلرساء
الدميقراطية ونبذ العنف وحتقيق السالم
واالزدهار ألبناء شعبها الطيب املقدام والعيش
يف بيئة آمنة مستقرة منهجها احلوار وغايتها
االنسان ورفاهه.

شارك وفد برملاني عن مجلس األ ّمة يف أشغال
الدورة اخلامسة والسبعني للجنة التنفيذية
واملؤمتر الثاني واألربعون لالحتاد البرملاني
اإلفريقي ،والذي انعقد خالل الفترة ما بني  25و
 29نوفمبر  ،2019بجيبوتي.
تكون الوفد البرملاني من:

• السيدة نوارة جعفر ،عضو مجلس األ ّمة،

• السيد جابري غازي ،عضو مجلس األ ّمة.

وقد ناقش املشاركون ع ّدة مسائل تنظيمية
وإدارية كالتعديالت املقترحة على النظامني
األساسي والداخلي ،إضافة الى املواضيع
املقترحة يف اجتماعات اللجان وهي:

• أهمية مساهمة الشباب يف تعزيز الدميقراطية
والسالم واألمن وسيادة القانون يف البلدان
اإلفريقية (اللجنة السياسية)؛
• ترقيه اقتصاد متنوع وحتويل محلي للمنتجات
األساسية من أجل توظيف الشباب والتنمية
املستدامة يف البلدان اإلفريقية (اللجنة
االقتصادية).
هذا ،ويشارك البرملان اجلزائري يف أنشطة
وفعاليات االحتاد البرملاني اإلفريقي بصفة
منتظمة بصفة عضو دائم.
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اجتماع برملاين مبنا�سبة انعقاد
م�ؤمتر �أُممي حول التغريات
املناخية
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة،
يف اجتماع برملاني مبناسبة انعقاد
املؤمتر األممي اخلامس والعشرون
حول التغيرات املناخية  ،COP25والذي
نظم من طرف االحتاد البرملاني الدولي
بالتعاون مع البرملان االسباني ،وذلك يوم
 10ديسمبر  ،2019مبدريد (إسبانيا).

تكون الوفد البرملاني من السيدة
والسيد:
*ليلى براهيمي ،عضو مجلس األمة،
*محمد العيد بالع ،عضو مجلس األمة  .
وقد تركز النقاش بني املشاركني على
موضوع رئيسي وهو:
اخلطر البيئي وااللتزامات الوطنية
لتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة من
منظور علم املناخ.

ويعتبر هذا االجتماع فرصة للبرملانيني
لالستماع لعرض اخلبراء حول مسألة
االستجابة لتغير املناخ والفرص التي
توفرها هذه التدابير لتحفيز النمو
االقتصادي العاملي مبعايير مستدامة
ومنصفة اجتماعياً.

كما يهدف هذا االجتماع البرملاني إلى
تشجيع البلدان التي انضمت إلى اتفاق
باريس ،بعد أن صادقت عليه ملراجعة
طموحاتها تصاعدياً فيما يتعلق باحلد
من الغازات الدفيئة.

م�ؤمتر حول «امل�شاركة الفعالة
لل�شتات يف م�سار بناء الدولة»
شارك السيد محمد الطيب العسكري،
عضو مجلس األمة يف مؤمتر بعنوان:
«املشاركة الفعالة للشتات يف مسار
بناء الدولة» ،والذي نظم من طرف
الشبكة البرملانية لسياسات الشتات
التابعة للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا
( )APCEوذلك يوم  16ديسمبر ، 2019
بتبليسي(جورجيا).
وقد ناقش املشاركون ع ّدة مواضيع من
بينها:
• آليات مشاركة الشتات يف بناء الدولة

• دور الشتات يف خلق صورة إيجابية عن
البلد األصل
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امل�ؤمتر الـ  15للجبهة ال�شعبية
لتحرير ال�ساقية احلمراء ووادي
الذهب بولي�ساريو
تلبية لدعوة من السيد «خطري آدوه»
رئيس املجلس الوطني الصحراوي ،شارك
وفد برملاني عن مجلس األمة يف املؤمتر
الـ  15للجبهة الشعبية لتحرير الساقية
احلمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ،والذي
إنعقد خالل الفترة املمتدة من  19إلى
 23ديسمبر  ،2019باجلمهورية العربية
الصحراوية الدميقراطية.

تشكل الوفد من السادة:
• محمد الواد ،عضو مجلس األمة،
• رشيد بوسحابة ،عضو مجلس األمة،
• محمد نافع يحياوي ،عضو مجلس األمة.
باإلضافة إلى املسائل التنظيمية ،تناول
املؤمترون كل القضايا ذات الصلة
مبسار الكفاح الصحراوي ،وستنبثق عنه
قرارات تتعلق بـمخطط التسوية األممي
اإلفريقي ،االنتفاضة الصحراوية،
حقوق اإلنسان ،ونهب الثروات الطبيعة
الصحراوية.

كما تطرق إلى مواضيع تُعنى بالدميقراطية
ودور املرأة واحلكامة الرشيدة وتوسيع
مشاركة الشباب يف احلياة السياسية للدولة
الصحراوية.
للعلم تأتـي هـذه املشاركـة يف إطـار دعـم
البرملانيني اجلزائريني لقضية الشعب
الصحـراوي ،وتضامنهـم مع قضيتـه العادلة
وحقه املشروع يف احلرية واالستقالل.

اجـتـمـاع لـجـنـة جـائـزة الـ َّتـمـي ُـّـز
الـبـرلـمـانـي الـعـربـي
شارك السيد علي جرباع ،رئيس
املجموعة البرملانية حلزب التجمع الوطني
الدميقراطي ،يف اجتماع جلنة جائزة
الـتَّـمـ ّيُـز البرملاني العربي ،والذي نظم من
طرف اإلحتاد البرملاني العربي ،بالتعاون
مع مجلس النواب األردني ،وذلك يوم 23
ديسمبر  ،2019بالعاصمة األردنية عمـ َّـان.
وقد تدارس املشاركون أعضاء اللجنة
ملفات املترشحني لنيل جائزة الـتَّـمـ ّيُـز
البرملاني العربي.

أن هذه اجلائزة سنوية،
جدير بالذكرّ ،
استحدثها االحتاد البرملاني العربي تكرميا
للـمـتـمـ ِ ّيـزيـن يف املجال البرملاني العربي.

اجلل�سة الثانية من دور االنعقاد الرابع
للف�صل الت�شريعي الثاين للربملان العربي
شارك السيد عبد الكرمي قريشي ،عضو مجلس
األمة ،عضو البرملان العربي ،يف اجللسة الثانية من
دور االنعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرملان
العربي ،وذلك خالل الفترة املمتدة من  13إلى 15
جانفي  2020بالقاهرة (مصر).

تضمن جدول األعمال ،اجتماع املكتب واجللسة
العامة واجتماعات اللجان الدائمة ،وكذا انعقاد
اجتماعات اللجان الفرعية على غرار اللجنة املعنية
بتقدمي تصور عن وثيقة تطوير التعليم يف العالم
العربي.

انتخب السيد عبد الكرمي قريشي ،عضو
مجلس األمة خالل هذه الدورة رئيسا للجنة
الشؤون اخلارجية والسياسية واألمن القومي
للبرملان العربي .

الدورة اخلام�سة ع�شر مل�ؤمتر احتاد جمال�س
الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي
شارك وفد عن مجلس األمة ضمن وفد برملاني
مشترك فيما بني غرفتي البرملان ،برئاسة السيد
سليمان شنني ،يف الدورة اخلامسة عشر ملؤمتر
احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي واالجتماعات املصاحبة لها ،والتي انعقدت
خالل الفترة املمتدة من  27إلى  30جانفي 2020
بواغادوغو (جمهورية بوركينافاسو).

وقد تشكل الوفد البرملاني ملجلس األمة من السيدين:

 محمد أخاموك ،عضو مجلس األمة، عبد احلق قازي ثاني ،عضو مجلس األمة،وقد شملت االجتماعات باإلضافة إلى مؤمتر اإلحتاد،
املؤمتر التاسع للبرملانيات املسلمات واجتماعات
اللجنة العامة واللجنة التنفيذية واللجان الدائمة.
كما ناقش املشاركون عدة مواضيع وقضايا تهم العالم
اإلسالمي ،من بينها:

• دور البرملانات اإلسالمية يف التصدي للمخططات
الصهيونية اإلسرائيلية بشأن تهويد القدس،
• التضامن مع األقليات املسلمة يف العالم،
• حماية املقدسات يف الدول اإلسالمية،
• التعاون العلمي والتقني فيما بني املجالس األعضاء
يف االحتاد،
• قضايا البيئة والتنمية املستدامة،
• تعزيز مكانة النساء والشباب يف العالم اإلسالمي.

اجلمعية  141لالحتاد الربملاين
الدويل
شارك وفد برملاني مشترك فيما بني غرفتي
البرملان ،برئاسة السيد سليمان شنني ،رئيس
املجلس الشعبي الوطني ،يف اجلمعية 141
لالحتاد البرملاني الدولي ( ،)UIPوالتي انعقدت
فخالل الفترة املمتدة من  13إلى 17أكتوبر 2019
بالعاصمة الصربية بلغراد.

تشكل الوفد من السيدات والسادة:
فوزية بن باديس ،عضو مجلس األمة.أحمد خرشي ،عضو مجلس األمة.حميد بوزكري ،عضو مجلس األمة.الصديق شهاب ،نائب باملجلس الشعبيالوطني،
نادية لعبيدي ،نائب باملجلس الشعبيالوطني.
و قد تدارس برملانيو االحتاد البرملاني الدولي
العديد من املواضيع يف إطار املوضوع الرئيسي
للنقاش العام وهو« :تعزيز القانون الدولي:
األدوار واألليات البرملانية ،ومساهمة التعاون
االقليمي
ومواضيع أخرى هي:

• جترمي غسل األموال
• تطبيق نظم الرقمنة واالقتصاد الدائري
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،السيما تلك
املسؤولة عن االستهالك واإلنتاج.
• حتقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول
عام  :2030دور البرملانات يف ضمان احلق يف
الصحة

• احترام القانون الدولي متاشيا مع ميثاق األمم
املتحدة والقرارات األخرى ذات الصلة.
عرفت هذه الفعاليات مشاركة أكثر من 1700
مندوب منهم  70رئيس برملان و 40نائب رئيس
برملان و 700نائباً ميثلون  140برملان عضو.
وشكلت النساء  30باملئة من مجموع النواب
احلاضرين .وكانت نسبة النواب الشباب دون
سن اخلامسة واألربعني  17باملائة من البرملانيني.
وتعد هذه اجلمعية ثان دورة تنظم يف صربيا
بعد اجلمعية  52املنظمة عام .1963
وقد ألقى السيد سليمان شنني ،رئيس املجلس
الشعبي الوطني يف اجللسة االفتتاحية يوم
 14أكتوبر  ،2019كلمة استعرض فيها دور
البرملان اجلزائري يف مجال ضمان تطبيق
قواعد القانون الدولي وتكريس مبادئ ميثاق
األمم املتحدة وجتسيدها وكذا بلورة األهداف
املتوخاة من مصادقة الدولة اجلزائرية ،وفقا
ألحكام دستورها ،على مختلف االتفاقيات
الدولية ،العاملية واإلقليمية.

ورافع على أن اجلزائر ال ميكنها أن حتيد عن
أسس ثورتها العظيمة التي كان منطلقها حترير
االنسان وتقرير الشعوب ملصيرها.

للعلم فان قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
رقم  72/ 278املعتمد يف  23ماي  ،2018قد
أقر تاريخ  30جوان من كل سنة كيوم عاملي
للبرملان ،وهو تاريخ انعقاد أول جمعية لالحتاد
البرملاني الدولي بباريس عام  .1889وهي نتيجة
لقرار رفعه املشاركون يف اجلمعية  137املنعقدة
بسانت بترسبورغ يف أكتوبر  2017بعنوان»

التعاون بني منظمة األمم املتحدة ،البرملانات
الوطنية واالحتاد البرملاني الدولي».وعليه اعتمد
هذا التاريخ النطالق االحتفاالت بالذكرى 130
لتأسيس االحتاد البرملاني الدولي ،حيث أعدت
اجلمعية  141لالحتاد البرملاني الدولي دورة
احتفالية نظمت فيها العديد من النشاطات
واملعارض للتعريف باجنازات االحتاد.

وللتدكير فإن اإلحتاد البرملاني الدولي الذي
تأسس يف  30جوان 1889م ،كمجموعة صغيرة
من البرملانيني ،مخصصة لتعزيز السالم من
خالل الدبلوماسية واحلوار الدبلوماسي...
أصبح اليوم منظمة دولية تضم معظم
البرملانات الوطنية ...ويتواجد مقره يف مدينة
جنيف (سويسرا) ،ويتشكل من أجهزة عدة
هي :اجلمعية العامة ،واملجلس املدير ،واللجنة
التنفيذية ،واألمانة العامة ،وجتتمع اجلمعية
العامة لالحتاد مرتني يف العام ...فيما تكمن
أهداف االحتاد البرملاني الدولي يف تشجيع
احلكم الدميقراطي واملؤسسات والقيم
من خالل العمل مع البرملانات والبرملانيني
لالستجابة الحتياجات وتطلعات الشعوب،
ويعمل من أجل السالم والدميقراطية وحقوق
اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ومتكني الشباب،
والتنمية املستدامة ،والتعاون والعمل البرملاني.
وقد انضم البرملان اجلزائري لعضوية االحتاد
البرملاني الدولي سنة  ،1977وقد حاز على
عضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني
الدولي أكثر من مرة.
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النشاط الخارجي

النشاط الخارجي
المؤتمر الـ  30الطارئ لالتحاد البرلماني العربي

دعم وم�ساندة الأ�شقاء الفل�سطينيني يف ق�ضيتهم العادلة «ق�ضية العرب وامل�سلمني»
شارك وفد برلماني مشترك
فيما بين الغرفتين ،في أشغال
المؤتمر الـ  30الطارئ لالتحاد
البرلماني العربي ،والذي نظمه
االتحاد البرلماني العربي بالتعاون
مع البرلمان األردني ،وذلك يوم
 08فيفري  2020بعمان (المملكة
األردنية الهاشمية).

وقد �أقر امل�شاركون البيان اخلتامي التايل:
نحن رؤساء البرملانات واملجالس العربية املجتمعون
يف املؤمتر الثالثني الطارئ لإلحتاد البرملاني العربي
نؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل يف صدارة
قضايانا ،وتشغل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع
العربي اإلسرئيلي ،متضامنني يف ذلك مع موقف
األشقاء الفلسطينيني النضالي والبطولي ،وهم
الصامدون املرابطون على ثرى فلسطني الطهور.
وأمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من
تداعيات خطيرة ،بعد اإلعالن األمريكي عن خطة
السالم املسماة بصفقة القرن ،والتي شكل اإلعالن
عنها مساسا بالثواب العربية أمام االنحياز األمريكي
املطلق لدولة احملتل اإلسرائيلي والغطرسة  ،فإن
اخلطة جملة وتفصيال  ،متثل فصال جديدا من فصول
إنتهاكات احلقوق لألشقاء الفلسطينيني ،وذلك بعد
معاناتهم على مدى العقود والسنوات املاضية ما يحتم
علينا رص الصفوف وحتشيد املواقف لنصرة القضية
كأولوية عربية تتقدم أجندة العمل العربي املشترك،
عبر مؤسسات القرار العربي.

و تضمن جدول أعمال املؤمتر الطارئ "بحث
موضوع املبادرة املفروضة أحادية اجلانب حلل
القضية الفلسطينية".
وقد ألقى رئيس الوفد ،نائب رئيس مجلس
األمة السيد مليك خذيري كلمة خالل املؤمتر
هذا نصها :

أود بداية أن أعبر ،أصالة عن نفسي ،ونيابة عن
كافة أفراد البرملان اجلزائري املشارك يف هذا
املؤمتر ،عن جزيل الشكر وخالص االمتنان على
املبادرة الكرمية بالدعوة إلى دورة استثنائية
لالحتاد البرملاني العربي ،ملناقشة مستجدات
القضية الفلسطينية والتصدي حملاوالت فرض
حلول جزئية ومؤقتة لها بالتحايل على احلقوق
املشروعة للشعب الفلسطيني ..والشكر موصول
للمملكة األردنية الهاشمية وبرملانها املوقر
على استضافة هذا املؤمتر اجلامع إلرادات
البرملانيني العرب جتاه قضية العرب املركزية.
أود أيضا أن أبلغكم حتيات معالي السيد صالح
قوجيل ،رئيس مجلس األمة اجلزائري ومعالي
السيد سليمان شنني ،رئيس املجلس الشعبي
الوطني  -واللذين منعتهما التزامات وطنية من
املشاركة يف هذه الدورة  -وذلك إلى جميع رؤساء
وأعضاء املجالس النيابية العربية ،وباخلصوص
إلى رئاسة وأعضاء البرملان األردني ،متمنيا
للمؤمتر النجاح والسداد.
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دعم وم�ساندة �أ�شقاء الفل�سطينيني يف ق�ضيتهم العادلة –
ق�ضية العرب وامل�سلمني وامل�سيحيني

اململكة األردنية الهاشمية عمان  / 8شباط فبراير 2020
بدعوة كرمية من معالي املهندس عاطف الطراونة رئيس اإلحتاد البرملاني العربي رئيس مجلس النواب يف اململكة األردنية الهاشمية ،وإستجابة لطلب
دولة فلسطني الشقيقة ،ممثلة باملجلس الوطني الفلسطيني ،وبتأييد من األشقاء العرب ،إنعقد يف عمان عاصمة اململكة األردنية الهاشمية ،املؤمتر
الثالين الطارئ لإلحتاد البرملاني العربي حتت عنوان دعم ومساندة األشقاء الفلسطينني يف قضيتهم العادلة  /قضية العرب واملسلمني واملسيحيني
وذلك عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع يف  8شباط فبراير . 2020

تشكل الوفد البرملاني املشترك من السيدة
والسادة:
• مليك خذيري ،نائب رئيس مجلس األمة ،رئيس
الوفد،
• علي جرباع ،رئيس املجموعة البرملانية للتجمع
الوطني الدميقراطي ،عضو اللجنة التنفيذية
لالحتاد البرملاني العربي،
• كمال بوملعيز ،نائب باملجلس الشعبي الوطني،
• زهرة مكار ،نائب باملجلس الشعبي الوطني.

 السيد رئيس االحتاد البرملاني العربي، السيدات والسادة رؤساء البرملانات العربية، السيدات والسادة أعضاء البرملانات العربية، السيد األمني العام جلامعة الدول العربية، السيدات والسادة احلضور،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

البيان الختامي لالتحاد البرلماني العربي

إن العبث مبدينة القدس ،جاء على شكل وعد أمريكي
متثل باإلعتراف بها عاصمة موحدة لدولة اإلحتالل
اإلسرائيلي ،األمر الذي ننظر إليه على أنه نسف
لفرص السالم ،وإنحياز للظالم على حساب املظلوم.

إنه ملن املؤسف أن تقفز بنا األحداث من محاولة
حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية
الدولية باسترجاع حق سيادة الفلسطينيني
على أرضهم املشروعة وحتقيق دولتهم املستقلة
وعاصمتها القدس ،إلى مواجهة مؤامرة تنص
بنودها على فرض متييع وشطب كلي للقضية
ونسف مقنن لكل املرجعيات الدولية واالتفاقات
واملساعي التي بذلت طيلة سنوات يف مسارات
متنوعة بني املقاومة وجهود السالم...

لقد دخلت القضية الفلسطينية ومن خاللها
كل املنطقة العربية منعطفا حادا من خالل
ما يسمى بصفقة القرن التي جتمع بني الظلم
والوقاحة ،وهو منعرج تاريخي حاسم يتطلب
توحيد املواقف وجتميد كل اخلالفات من أجل
التصدي إلمالءات مجحفة ليس يف حق إخواننا
الفلسطينيني فحسب ،بل يف حق املجتمع
الدولي ككل ،إذ ستتداعى كل قيم السالم
واحلرية والسيادة والعدالة واحلقوق أمام
االحتالل واالنحياز والعنجهية واإلقصاء.
إن اجلزائر جتدد موقفها الثابت والداعم
حلقوق الشعب الفلسطيني ،نتقاسمه شعبا

وحكومة وبرملانا ومؤسسات ..وتتمسك بحقه
يف تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على
أرضه وعاصمتها القدس ،موقف لن يتغير نعبر
عنه مبساندة مطلقة دون تدخل يف الشؤون
الداخلية ألشقائنا الفلسطينيني ،ونترجمه دعما
ال مشروطا على كافة املستويات السياسية
والدبلوماسية واملادية ...يناسب عمق العالقات
التي تربط بني اجلزائر وفلسطني ،يستمر منذ
احلركة الوطنية ضد االستعمار ومحفوظا يف
ذاكرة كل مراحل بناء الدولة اجلزائرية.
ويف هذا اإلطار ،تعرب اجلزائر عن "متسكها
مببادرة السالم العربية املعتمدة خالل القمة
العربية ببيروت ،واملبنية على مبدأ االنسحاب
الكامل من األراضي العربية احملتلة ،كل
األراضي العربية ،مقابل السالم يف إطار
الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن ذات
الصلة" وتدعو اإلخوة الفلسطينيني إلى توحيد
الصفوف وإنهاء االقتسام ونبذ كل اخلالفات
من أجل توجيه اجلهود ملواجهة هذا التحدي
اجلديد.

وفيما شكلت اخلطة إنتهاكا صارخا للحقوق
الفلسطينية  ،فإن حل قضية الالجئني لن يكون إال
بالعودة والتعويض.
إن اخلطة بوصفها صفقة بني الواليات املتحدة واحملتل
اإلسرائيلي ،فإنها متثلت بوعود وتقسيمات ،أشد فتكا
وتنكيال باجلسم العربي  ،من وعد بلفور ،وخرائط
سايكس بيكو  ،لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطني
التاريخية ،مانحة السيادة لإلحتالل بضم أراضي
غور األردن وشمال البحر امليت ،ممهدة لضمها
لدولة اإلحتالل ،بخط يلغي اإلتصال اجلغرايف لدولة
فلسطني مع جوارها ،وذلك يعظم رقعة اإلحتالل
بعد اعتراف أمريكا بضم اجلوالن والقدس كاملة
هدية للمحتل اإلسرائيلي .وهو ما نعده إستكبار
آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي جند يف
ممارسات اإلحتالل على األرض ،أن السبب الرئيسي
يف إيصالها لطريق مسدود ال آفاق الستئنافها أو
جدوى من العودة إليها.
ويف إطار ما إجتمعنا عليه ،يتقدم اإلحتاد البرملاني
العربي بالشكر للمملكة األردنية الهاشمية على
إستضافتها لقمتنا الطارئة ،مثمنني مواقف جاللة
امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني ،التي تشكل نقطة
إرتكاز يف املوقف العربي اجلماعي الرافض ألي
تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية ،أو املساس

بالثواب الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية
القومية ،فأي تسوية ال تضمن احلل العادل والشامل
للقضية الفلسطينية  ،واإلعتراف بحل الدولتني على
أساس إعالن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة على
حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس  ،هي
حلول غير قابلة للحياة.
وعليه فإن اإلحتاد البرملاني العربي وإذ يرفع برقية
شكر مع إنتهاء أعمال دورته الثالثني الطارئة  ،جلاللة
امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني على مواقفه الصلبة
والثابتة يف الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس:
�أوال :يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية
ال يقبل بها الفلسطينيون وال تنص على حقوقهم
التاريخية بقيام دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس
على حدود الرابع من حزيران العام  ،1967ويعتبر
املجتمعون أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف
واحد ،ال متثل خطوة باجتاه احلل العادل والشامل
للقضية الفلسطينية ،والذي تقبل به الشعوب ،وميثل
فرصا ملستقبل األجيال.
ثانيا :يؤكد املجتمعون أن معادلة السالم املنشود لن
تكون إال وفق مبدأ حل الدولتني ،وعلى أسس من
التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي
حتصن احلقوق الفلسطينية وتكايفء نضالهم على
مدى عمر قضيتهم.
ثالثا :إن أولى اخلطوات ملواجهة كل املؤامرات
التي حتيط بالقضية الفلسطينية ،هو التأكيد على
إجناز املصاحلة الفلسطينية لتشكل اجلبهة األولى
من جبهات الرفض العربي ألي تصفية للقضية
الفلسطينية.
رابعا :إن املساس بالقدس واالعتراف بها عاصمة
موحدة لدولة االحتالل االسرائيلي هو تصعيد خطير
يهدد أمن املنطقة ،ويتركها رهينة الفنت واملطامع،
ويقطع الطريق على فرص السالم ،وميهد من ما
حذرنا منه سابقا يف افتعال حرب دينيه ،ستكون
سلطات االحتالل االسرائيلي سببا وطرفا أساسيا
فيها.
خام�سا :إن الوصاية الهاشمية على املقدسات
اإلسالمية واملسيحية يف القدس حق تاريخي ضمنه
اعتراف العالم به ،وإن العبث يف تقسيم األقصى
زمانيا ومكانيا هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما
متثله من رمزية بصفتها مهبط الرساالت وعاصمة
الديانات.
�ساد�سا :إن العبث بالوضع القانوني القائم يف القدس
هو إجراء مدان مبوجب قرارات الشرعية الدولية
وعلينا واجب استنفار اجلهود السياسية والقانونية،
لتحصني املدينة املقدسة من أي عبث عنصري أو

طائفي يهد أمن واستقرار املنطقة.
�سابعا :يرفض املجتمعون أي سالم دون حق العودة
والتعويض لالجئني ،ونتمسك بقرارات الشرعية
الدولية كمرجع يف حفظ احلقوق عبر حل عادل
وشامل ،متمسكني بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل
ٍ
الالجئني (األونروا) وتأمني الدعم الالزم لها مبا
ميكنها من االستمرار يف القيام بدورها وتقدمي
اخلدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية يف
الدول املستضيفة لهم ،وذلك بصفة اللجوء شاهداً
على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد
املُمنهج على يد االحتالل اإلسرائيلي.
ثامنا :يتمسك املجتمعون مبرجعيات القرارات
األممية ،واملبادرة العربية للسالم والتي مثلت توافقا
كأساس الستئناف أي مفاوضات سياسية
عربيا،
ٍ
وعلى أساس احملافظة على حقوق الفلسطينيني كاملة
غير منقوصة.
تا�سعا :دعم الرفض املشرف للدولة الفلسطينية
واملنظمات واملؤسسات الدولية وعلى رأسها االحتاد
األوربي وجميع القوى والتيارات السياسية خلطة
السالم املزعوم ،مشددين على أهمية دعم األشقاء
العرب للسلطة الفلسطينية ،لتظل يف مقدمة اجلهود
التي حتمي وحتفظ احلقوق الفلسطينية.
عا�شرا :الشروع يف البحث عن إجراءات قانونية تضع
حداً إلجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي األحادية
غير الشرعية وغير القانونية التي ميارسها اإلحتالل
لتوسيع الرقاع االستيطاني .كما يطالب املجتمعون
اجلاليات العربية يف كل دول العالم ،تنظيم سلسلة
وقفات احتجاجية أمام املؤسسات الرسمية لتعرية
الوجه البشع لالحتالل وإيصال رسالة الرفض العربي
على أوسع نطاق.
حادي ع�شر :يتمسك املجتمعون مبوقفهم املتخذ يف
أعمال املؤمتر التاسع والعشرين املنعقد يف ع ّمان
آذار  ،2019والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع،
ومتسك البرملانات العربية مبوقف احلزم والثبات
بصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع االحتالل.

ثاين ع�شر :تشكيل جلنة تضم ُ
الشعب البرملانية يف
العراق واجلزائر والكويت ،تُكلف مبهمة التواصل
مع البرملانات واالحتادات الدولية بشأن القضية
الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم
توصياتها خالل أعمال الدورة العادية الواحدة
والثالثني التي ستنعقد يف جامعة الدول العربية
يف السادس والسابع من آذار املقبل ،والتي ستشهد
انتقال رئاسة االحتاد البرملاني من اململكة األردنية
الهاشمية إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة.
حرر يف ع ّمان-اململكة األردنية الهاشمية-يوم السبت الواقع يف
الثامن من شاط/فبراير .2020
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تكوين

ور�شة حول مو�ضوع :االت�صال ال�سيا�سي ،التعبري بي�سر وقناعة»

نظم مجلس األمة بالتعاون مع املجلس الشعبي
الوطني ومؤسسة "وستنمنستر للدميقراطية"
ورشة حول موضوع :االتصال السياسي،
التعبير بيسر وقناعة" ،وذلك يومي  16و17
ديسمبر  2019بفندق اجلزائر.

تأتي هذه املبادرة تفعيال ملبدأ التكوين
واستغالل أحدث التقنيات املناسبة لتحسني
األداء البرملاني ،وكذا ،ترقية آليات تواصل
البرملانيني مع مختلف الفئات على غرار الرأي

العام ووسائل اإلعالم املتنوعة ،وذلك من خالل
التدرب على تقنيات التواصل ونقل معلومات
واضحة وفعالة بهدف إقناع املحُ اور.
شارك يف الورشة أعضاء وإداريون من مختلف
هياكل مجلس األمة ،وتضمن جدول األعمال
عدة محاور منها:

-اكتساب الطالقة يف التعبير الشفهي،

 -معرفة كيفية إعداد خطاب فعال ومقنع،

اصدارات

" التجربة الربملانية ملجل�س الأمة "

لعضو مجلس األمة السيد عبد الكريم قريشي
أصدر عضو مجلس األمة السيد عبد الكريم
قريشي مؤلفا بعنوان " التجربة البرلمانية
لمجلس األمة "  .وهو حصيلة لما قام به
مجلس األمة من تشريع ورقابة منذ إنشائه .
أبرز عضو مجلس األمة فيه عمل هذه
المؤسسة التشريعية اعترافا منه بدورها بعد
مرور عشرين سنة من إنشائها .
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خبراء خالل اليوم الدراسي البرلماني يوصون:

بانتقاء امل�شاريع وفق متطلبات التنمية املحلية

 -إدارة الكالم والصورة،

 -فهم أفضل األساليب املختلفة للمقابالت..

وقد تخللت الورشة تطبيقات عملية للتدرب على
أفضل املمارسات يف مجال االتصال السياسي،
تسمح للمشاركني مستقبال من إدارة حوارات
فاعلة وتبليغ الرسائل املرجوة من خالل منط
اتصالي قائم على التأثير والتوجيه واإلقناع .

نظمت المجموعة البرلمانية لألحرار،
يوم األربعاء  22جانفي  ،2020بمقر
المجلس الشعبي الوطني ،يوما
دراسيا حول نجاعة مشاريع الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ
والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
 CNACومناقشة مشاكل المستثمرين
الشباب .حضر الفعاليات المديرة العامة
للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،
ومدير الصندوق الوطني للتأمين عن
البطالة ،إلى جانب العديد من األساتذة
الجامعيين والمهتمين بالمجال.

يف الكلمة االفتتاحية ،عرج رئيس املجموعة
البرملانية ،السيد يوسف جبايلية ،على أهم
العراقيل التي تصادف املستفيدين من هاتني
الصيغتني،السيما منهم حاملي املشاريع الذين
يواجهون فشل املشاريع االستثمارية وتعثر
تسديد القروض.
من جانبه ،شدد مدير الصندوق الوطني
للتأمني عن البطالة ،السيد واقنوني محي
الدين على أهمية االكتفاء بتمويل املشاريع التي
تدخل ضمن متطلبات التنمية .مؤكدا ،يف ذات
السياق ،على ضرورة إشراك السلطات احمللية
يف هذا املسار.

وأوصى ذات املتدخل بالتفكير يف إيجاد صيغة
لتعيني خبراء على مستوى اللجان احمللية
بإمكانهم اتخاذ القرارات املناسبة عند تسليم
األجهزة ،والعتاد للمستثمرين .مركزا ،يف ذات
السياق ،على ضرورة حت ّمل املسؤولية من جميع
األطراف سواء من خالل متويل النشاطات ،أو
من خالل متابعة املستفيدين الذين ال بد أن
يثبتوا أهليتهم ونزاهتهم.

من جهة أخرى ،كشف السيد واقنوني أن سنة
 ،2019عرفت ايداع  410ألف ملف مشروع ،مت
متويل ما يقارب  150ألفا منها ،بتكلفة مالية
قدرت مبا يفوق  143مليار دينار جزائري .ما
يعكس ،حسب ذات املسؤول ،التطور امللحوظ
املسجل يف التمويل مقارنة بسنة     .2018

أما ما تعلق بامللفات املدروسة ،فقد أقر مدير
الصندوق الوطني للتأمني عن البطالة بأن
نسبتها فاقت  91باملائة من مجموع امللفات
مقارنة بسنة  .2018داعيا ،يف ختام عرضه،
إلى ضرورة احلرص على متابعة املشاريع
املم ّولة بشكل متعدد األطراف وح ّذر ،يف نفس
الوقت ،وترك احلكم يف األخير على جناعتها أو
فشلها للجنة اتخاذ القرار.

جيدر ،بأن املشاريع املسجلة على املستوى احمللي
تستوجب اإلصغاء آلراء الفاعلني قبل اتخاذ أي
قرار بتمويلها ،مشددتا ،يف سياق متصل ،على
ضرورة وضع احتياجات كل والية يف االعتبار
قبل الشروع يف جتسيدها.

وباملناسبة ،كشفت ذات املسؤولة أن سنة 2019
سجلت متويل  37باملائة من مشاريع الشباب
اجلامعيني ،مقابل  64باملائة من مشاريع
الشباب املتخرجني من معاهد التكوين املهني.
لالشارة ،عرف اختتام أشغال هذا اليوم
الدراسي احتدام املناقشة بني النواب وجملة
اخلبراء املدعوين كون موضوعه متعلقا بشريحة
واسعة من اجلزائريني واجلزائريات ،وتبني من
خالل جملة ما طرح من أسئلة أن معظمها كان
منصبا إما حول التفكير يف إيجاد حلول واقعية
ومعقولة ألصحاب املشاريع الذين أرهقهم
تسديد ديونهم العالقة ،أو حول متكني الشباب
املستثمر من احلصول على نسبة مجزأة من
مشاريع الدولة وذلك يف حدود ما ينص عليه
القانون.

من جهتها ،اعتبرت املديرة العامة للوكالة الوطنية
لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» السيدة سميرة
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حقائق وأرقام عن السرطان في الجزائر..

جلنة ال�صحة تنظم يوم درا�سي حول �سيا�سة التكفل مبر�ضى ال�سرطان

عن تقرير منظمة الصحة العالمية

• عدد املصابني بالسرطان يف العالم عام :2018
18078957
• عدد الوفيات املسجلة ملرضى السرطان يف العالم
عام 9555027 :2018
• السرطان األكثر شيوعا يف العالم لعام :2018
سرطان الرئة  2.09مليون حالة؛ سرطان الثدي
 2.09مليون حالة؛ سرطان القولون واملستقيم 1.80
مليون حالة؛ سرطان البروستاتا  1.28مليون حالة؛
سرطان اجللد (غير امليالنوما)  1.04مليون حالة؛
سرطان املعدة  1.03مليون حالة.
• وفيات السرطان يف العالم لعام  :2018سرطان
الرئة  1.76مليون حالة وفاة ؛ سرطان القولون
واملستقيم  862ألف حالة وفاة ؛ سرطان املعدة 783
ألف حالة وفاة ؛ سرطان الكبد  782ألف حالة وفاة
؛ سرطان الثدي  627ألف حالة وفاة.
• عدد املصابني بالسرطان يف اجلزائر يف عام
53076 :2018
• عدد الوفيات ملرضى السرطان يف اجلزائر يف عام
29453 :2018
• السرطان األكثر شيوعا يف اجلزائر يف عام :2018
يتصدر سرطان الثدي القائمة ويليه سرطان املثانة،
ثم سرطان عنق الرحم ثم سرطان القولون ثم
سرطان الرئة يتبع بسرطان البروستات ثم سرطان
املعدة ويأتي يف آخر الترتيب سرطان الغدة الدرقية
وسرطان الدماغ

ّ
والشؤون
الصحة
نظمت لجنة ّ
االجتماعية والعمل والتّ كوين
ّ
المهني والعمل بالمجلس
ّ
الشعبي الوطني ،يوم
األحد  26جانفي ،2020
يوما دراسيا حول سياسة
التكفل بمرضى السرطان،
بمشاركة مختصين في
المجال وممثلين عن المجتمع
المدني.

أوضحت رئيسة جلنة الصحة
والعمل باملجلس الشعبي الوطني،
السيدة عقيلة رابحي ،خالل
افتتاحها اللقاء ،ان اليوم يندرج يف
اطار سلسلة االيام الدراسية التي
برمجتها اللجنة للوقوف على واقع
الصحة يف اجلزائر ،من جهة،
بقصد تثمني اجلهود املبذولة من
قبل السلطات املعنية باملجال،
وتشخيص النقائص واقتراح
احللول ،من جهة أخرى.
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يف ذات السياق ،أكدت السيدة
رابحي أن معطيات وتوصيات
األيام الدراسية سترفع على
شكل تقارير إلى الوزير األول،
ووزير الصحة والسكان واصالح
املستشفيات لتوضيح الرؤى حول
السياسة الصحية .وستستمر جلنة
الصحة ،حسب ذات املتدخلة ،يف
سلسلة الزيارات امليدانية التي
باشرتها إلى مختلف املؤسسات
الصحية على مستوى الوطن.

من جهته ،ركز البروفيسور
الياس رحال على أهمية تفعيل
االستراتيجية الوطنية اخلاصة
مبكافحة سرطان الثدي ،وضرورة
التشخيص املبكر له ،علما انه
يتصدر أنواع السرطانات التي
تصاب بها النساء يف اجلزائر.
من جهة أخرى ،طالب االستاذ
قادة بوعالق بتنظيم دورات

تكوينية لفائدة جميع املتدخلني يف
مجال الوقاية ،ومكافحة مختلف
أنواع السرطانات ،وذلك من أجل
مواكبة املستجدات احلاصلة على
مستوى العاملي ،بهدف التكفل
األمثل باملرضى.
وأقر ذات املختص ،يف سياق
متصل ،بتسجيل بعض النقائص
سيما فيما يخص ضبط مواعيد
العالج الكيماوي.

من جانبه ،رافع البرفسور عدة
بوجنار من أجل توفير عدد أكبر
من مراكز مكافحة السرطان على
املستوى الوطني ،والسهر على
جتهيزها وتوفير األطقم الطبية
املتخصصة لبلوغ تكفل أمثل
باملرضى ،خاصة ،ما تعلق بتقليص
آجال تنظيم مواعيد إجراء حصص
املعاجلات الكيماوية مشيرا إلى
ضرورة مراعاة عامل الوقت يف

تشخيص السرطان ومعاجلته يف
مراحله االبتدائية.

ويف ذات املنحى ،شددت البروفسور
ليلى محفوف على ضرورة مراجعة
سياسة التكفل مبرضى السرطان،
حتى وان أشادت باملجهودات
املبذولة يف السنوات األخيرة.
ودعت إلى ضرورة إجراء أبحاث
علمية معمقة للكشف عن أسباب
انتشار داء السرطان خاصة منه
املتعلق باألعصاب.
بدورها نقلت رئيسة جمعية األمل
ملكافحة السرطان حميدة كتاب
انشغاالت مرضى السرطان،
أبرزها الصعوبات اإلدارية
اخلاصة بضبط مواعيد للعالج،
واصفة الوضعية بالكارثية ،فغالبا
ما يتوفى املريض قبل موعد العالج
الكيماوي األمر الذي يستوجب
مراجعة سياسة ضبط مواعيد

وزير الصحة والسكان واصالح املستشفيات
البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد
التشخيص ،والعالج ،واملتابعة الطبية.

ويف هذا الصدد ،شددت ذات املتحدثة،
على ضرورة التجسيد امليداني للشبكة
الوطنية اخلاصة بضبط مواعيد العالج
اخلاصة مبرضى السرطان مشيرة إلى
أن املشكل احملوري يف سياسة التكفل
بهذه الشريحة من املرضى يكمن يف سوء
التسيير وذلك بغض النظر عن اإلمكانيات
املتاحة .واقترحت ،حال للمشكلة ،إدماج
مرضى السرطان ضمن قائمة املتكفل بهم
من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي لتمكينهم من االستفادة من
اخلدمات الصحية التي يقدمها اخلواص
يف هذا املجال ،وتخفيف بذلك الضغط
املسجل على مستوى املؤسسات الصحية
التابعة للقطاع العام.

• تسجيل أزيد من  43ألف إصابة جديدة بداء
السرطان سنويا
• ميزانية اقتناء األدوية لعالج السرطان يف اجلزائر
فاقت  64مليار دج
• نسبة الشفاء من السرطان ارتفعت إلى  70باملائة
• سرطان القولون واملستقيم يحتل املرتبة األولى
لدى الرجال واملرتبة الثانية لدى النساء
• سرطان الثدي يحتل املرتبة األولى لدى النساء
• عدد املسرعات ارتفع من  7يف سنة  2013إلى 50
مسرعا حاليا ،من بينها  12مسرعا تابعة للقطاع
اخلاص
•  43ألف حالة جديدة مصابة بالسرطان أي ما
يعادل  112,2حالة لكل  100ألف نسمة ،أغلبها
تتعلق بسرطان القولون والبروستات لدى الرجل
وسرطان الثدي لدى املرأة.
البروفيسور مسعود زيتون ،املكلف مبتابعة
وتقييم املخطط الوطني ملكافحة السرطان
• غياب التنسيق بني مختلف املتدخلني
• البيروقراطية اخلانقة واملعيقة ملعظم القرارات
التي مت اخذها لفائدة املريض

• العجز الكبير املسجل يف مجال مخابر الكشف عن
اخلاليا السرطانية بكل الواليات
• التبذير املسجل يف مجال العالج الكيميائي نتيجة
سوء استعماله
• إسناد مهمة العالج الكيميائي الى السلك
شبه الطبي بدل الصيادلة واملختصني يف عالج
السرطان
• نقص املختصني الذين يستعملون التجهيزات ذات
التكنولوجيا املتطورة
• التوزيع احلالي ملراكز العالج باألشعة غير العقالني
لبعد املسافات بني املدن
• عدم تعويض حصص العالج باألشعة يف مراكز
العالج التابعة للقطاع اخلاص من طرف الضمان
االجتماعي
• تسجيل نقائص يف مجال التكوين يف الصحة
عموما والسرطان على وجه اخلصوص
• استغالل نسبة  20باملائة فقط من موارد الصندوق
الوطني ملكافحة السرطان بسبب البيروقراطية
البروفيسور كمال بوزيد للنصر
• تسجيل  50000حالة اصابة جديدة بالسرطان
سنويا على مستوى الوطن
• اصابة فئة األطفال أقل من  16سنة بسرطان الدم
و املخ (ألف و  500حالة جديدة عام )2018
•  12ألف حالة اصابة جديدة بسرطان الثدي،
يليه سرطان القولون و املستقيم بحوالي  5آالف
حالة جديدة سنة  ،2018يليه سرطان الرئة و
البروستات

•  120إصابة جديدة بداء السرطان تسجل بني كل
 100ألف نسمة ،مقابل تسجيل  300حالة جديدة
سنويا بفرنسا بني كل  100ألف نسمة و  450إصابة
جديدة بني كل  100ألف نسمة يف الواليات املتحدة
األمريكية

• ثالث عوامل أساسية تساهم يف انتشار السرطان:
التبغ ،السن ،والنظام الغذائي واستخدام املبيدات
يف الزراعة.

• نقص ملموس يف عدد النفسانيني املختصني يف
مرافقة مرضى السرطان

• انتقال عدد مراكز التحليل االشعاعي على مستوى
الوطن الى  50مركزا بعد فتح كل من مركز أدرار،
والوادي ،وتلمسان ،وسطيف ،وسيدي بلعباس،
وباتنة ،وعنابة ،وتيزي وزو ،مقابل  7مراكز يف
.2011
• تسجيل وفاة  20000مصاب بالسرطان
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متابعات

متابعات

يوما برلمانيا حول "أسبــاب تفشي مرض الســرطان في الجزائر"
نظمت املجموعة البرملانية للنواب
األحرار ،يوم االثنني  27جانفي ،2020
مبقر املجلس الشعبي الوطني ،يوما
برملانيا حتت عنوان «أسباب تفشي مرض
السرطان يف اجلزائر» وذلك حتت شعار
«معا ملكافحة سلوكيات اإلنسان كمسببات
للسرطان»

أوضح البروفيسور زيتوني خالل تناوله الكلمة
أن داء السرطان يختلف عن باقي األمراض
كونه ،معقد جدا ،وألن األسباب املؤدية لإلصابة
به غير محددة بدقة.
وأرجع ،ذات املختص ،خالل حملة موجزة ،أهم
أسباب االصابة به إلى سلوك اإلنسان فرديا
وجماعيا .وقال بأنه من اخلطأ التعامل مع هذا
الداء كمرض عادي يتطلب تشخيصا وأدوية،
وفقط ،بل يجب أن يندرج ضمن منظومة تنمية
صحية شاملة .داعيا ،يف ذات لسياق ،إلى
ضرورة إيجاد صيغ تكامل بني أهل االختصاص
وأهل القرار للتوفيق بني النظرية والتطبيق.
وكان البروفيسور زيتوني قد تطرق بالشرح
املفصل ملراحل إجناز املخطط الوطني للسرطان
 2019 – 2015الذي اعتبره نظرة جديدة تتضمن
بعدا اجتماعيا وثقافيا .موضحا ،أن اخلرجات
امليدانية واإلحصائيات والتقارير التي أعدتها
مختلف اللجان م ّكنت من وضع خريطة دقيقة
حول الوضعية.

ويف هذا السياق ،أبرز البروفيسور زيتوني
التوجه اجلديد يف هذا املخطط والذي يهدف
إلى التركيز على خفض معدالت الوفيات،
وحتسني ظروف معيشة املريض ،خالل ،وبعد
مرحلة العالج مع التركيز بشكل حاسم على
التوعية والوقاية ،والكشف املبكر ،وحتسني
وسائل وظروف التشخيص ،والعالج ،والتكفل
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سنهن يفوق الـ 40سنة ،مشيرا إلى أن
امرأة
ّ
هذا الكشف املبكر يدخل يف إطار االستراتيجية
الوطنية التي مت تسطيرها يف إطار املخطط
الوطني ملكافحة السرطان (،)2019 - 2015
والتي جعلت من بسكرة والية منوذجية.

ودعا يف هذا اإلطار إلى تعميم هذه التجربة
لواليات داخلية أخرى ،ومرافقتها ببرنامج
وطني للكشف عن سرطان الثدي ميتد حتى
سنة  ،2024مذكرا بأن سرطان الثدي يحتل
صدارة قائمة أنواع الداء لدى املرأة وكذا
مجموع أنواع السرطان األخرى .مش ّددا على
دور الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
يف تعويض تسعيرة املصورة الطبية بالنسبة
للكشوفات التي ينصح إعادتها بعد سنتني يف
إطار هذه العملية ،وتسهيلها من خالل إدراجها
ببطاقة الشفاء.

وبخصوص سرطان الثدي اجليني (العائلي)،
والذي مي ّثل بني  5إلى  10باملائة من اإلصابة،
تأسف البروفيسور بن ديب لوجود مصلحة
ّ
واحدة فقط عبر القطر تتكفّل بهذا اجلانب
مبركز "بيار وماري كوري".
النفسي واملعنوي ،واإلعالم واالتصال ،والبحث
والتكوين.

وختم البروفيسور زيتوني تدخله باإلشارة إلى
أن أن هذا البرنامج ،الذي مت اعتماده من
طرف مجلس الوزراء سنة  ،2015معترف به من
طرف املنظمة الدولية للصحة.
من جانبه ،ر ّكز البروفيسور كمال بوزيد ،يف
مداخلته ،على العالقة بني الطبيب واملريض
وأكد ضرورة تكفل أحسن باالختصاصيني
ملواجهة الهجرة اجلماعية نحو اخلارج.
ولم يتوان ،ذات احملاضر ،يف حتميل املسؤولني
السابقني عن الدولة والقطاع ،مسؤولية
التراكمات التي يشهدها قطاع الصحة اليوم،
حيث قال بأنه لم يوضع القطاع ضمن األولويات
الوطنية ،مستدال بالعدد احملتشم للمراكز
الصحية ،واملستشفيات املتخصصة التي مت
بناؤها خالل حقبته ،يف وقت تبخرت فيه أموال
كبيرة يف قطاعات ونشاطات ال تكتسي طابعا
استعجاليا وطنيا على حد تعبيره.
وحسب البروفيسور بوزيد ،فإن مافيا الدواء
ولوبيات خارجية هي التي كانت تسيطر على
قطاع الصحة خدمة ملصلحتها بعيدا عن أي
اهتمام بصحة املواطن.
من جانبها ،أوضحت الدكتورة موساوي ،خالل

عرضها ،أن عدد الوفيات جراء هذا املرض بلغ
 9.6مليون شخصا سنة  ،2018فيما بلغت نسبة
اإلنفاق العاملي سنة  2010حوالي  1160مليار
دوالر ،وقالت ذات املتحدثة أنه مت يف اجلزائر
تشخيص  42800حالة جديدة سنة  2018أي
بزيادة سنوية بلغت 7باملائة ،منها  12ألف حالة
لسرطان الثدي و 19ألف حالة وفاة.
وقالت السيدة موساوي أن سرطان القولون
يحتل املرتبة األولى لدى الرجال بنسبة أكثر
من  16باملائة يليه سرطان البروستات والرئة،
أما لدى النساء فسرطان الثدي يأتي أوال ثم
القولون .وأضافت املتحدثة أن عوامل اخلطر
تختلف من سرطان آلخر فاستهالك التبغ
مسؤول عن سرطان الرئة ،والفم ،واللسان
واحلنجرة.

التوعية والكشف املبكر والتعريف مبخاطر
التغذية السيئة والكسل والبدانة وتفعيل آليات
رقابة فعالة على املنتجات الغذائية.
من جانب آخر ،كشف رئيس املصلحة
االستشفائية املتخصصة يف مكافحة السرطان
"بيار وماري كوري" البروفسور صالح الدين
بن ديب ،أنه مت بالعيادة املتنقلة بوالية بسكرة،
الكشف املبكر عن سرطان الثدي لفائدة 3800

من جهته ،أكد البروفيسور بوجنار عدة أن
واقع السرطان باجلزائر يبقى مرا بالرغم من
اإلجنازات ،حيث ارتفع عدد املرضى ما بني
سنة  1980إلى  2005بنسبة  150باملائة ،وأشار
البروفيسور إلى وجوب االستمرار يف القيام
باستعدادات جدية ملواجهة املرض.
بينما تطرقت البروفيسور صغير فاطمة إلى
مشروع الرعاية الصحية الذي يتضمن إدراج

العالج التسكيني والتكفل النفسي باملريض
وعائلته مشددة على أهمية تكوين اختصاصيني
يف هذا املجال وإشراكهم يف جميع املراحل التي
مير بها املريض بداية من تشخيص املرض.

ومن جهة أخرى ،تطرق البروفيسور صالح
كشوت إلى التنظيم العام للمخطط والذي
يتضمن متويل مخطط السرطان 2015-2019
كاشفا بأنه قد بلغ  178.674مليار دينار ،وهي
تكلفة تشمل البحث والتكوين التي اعتبرها من
أهم االستثمارات ،إضافة إلى متويل الصندوق
الوطني ملكافحة السرطان الذي يستفيد من
دعم الدولة بنسبة  70إلى  80باملائة وكذا
متويل صندوق الضمان االجتماعي ،عالوة
إلى اعتماد محاور كبرى خلصها يف :تبسيط
معايير التقييم ،وإعادة تنظيم مراكز مكافحة
السرطان وتنظيم بداية استغالل املراكز يف
طور اإلجناز ،وتطوير وتنظيم إنتاج واستهالك
األدوية املضادة للسرطان وبناء استراتيجية
فعالة ملكافحة مرض السرطان.
لالشارة ،تأسف اخلبراء ،خالل املناقشة
العامة ،لعدم اضطالع الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،بتغطية بعض التكاليف
اخلاصة باألشعة رغم أهميتها .كما انتقدوا
الدور احملتشم الذي يقوم به الصندوق الوطني
للوقاية من السرطان الذي يرصد له سنويا
 38مليار دينار ،زيادة عن الدعم اآلخر الذي
يستفيد منه ،حيث تضخ فيه سنويا أزيد من 3
مليار دينار من عائدات الضرائب املقتطعة على
التبغ واملشروبات الكحولية.

وأكدت ،يف سياق متصل ،أن البدانة وعدم
ممارسة الرياضة ،واألمراض الفيروسية،
والزواج املتأخر والتخلي عن الرضاعة الطبيعية
من مسببات سرطان الثدي ،وأن التعرض
لإلشعاعات مسؤول عن سرطان الدم ،والغدد
الليمفاوية ،واجللد ،والغدة الدرقية .فيما تبقى
العوامل الوراثية ،وضعف الرقابة على املواد
املوجهة لالستهالك ،وتغيير منط املعيشة
مسببات ألنواع أخرى من السرطانات.
ويف ختام العرض ،أكدت الدكتورة موساوي
أنه ال بديل يف مكافحة هذا الداء عن برامج
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برلمان األردن يوافق باألغلبية على مقترح
قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل

يف جلسة عقدها املجلس برئاسة "،عاطف الطراونة"،رئيس املجلس وبحضور
رئيس الوزراء "عمر الرزاز" ،وافق مجلس النواب األردني باألغلبية الساحقة
على مقترح قانون تقدمت به اللجنة القانونية النيابية مينع احلكومة من
استيراد الغاز من إسرائيل" ،الطراونة" أعلن موافقة النواب باألغلبية على
حتويل مقترح مشروع القانون للحكومة ،مع إعطائه صفة االستعجال.
للتذكير تنص االتفاقية التي جرى توقيعها يف سبتمبر  ،2016على تزويد
األردن بنحو  45مليار متر مكعب من الغاز ،على مدار  15عاماً ،اعتباراً من
جانفي .2020

البرلمان األوروبي يصادق على اتفاق
بريكست
أنهى "البرملان األوروبي" معضلة بريكست مبصادقته على الصفقة التي توصل
إليها رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون "واملفاوضون األوروبيون"
بعد أزمة سياسية حادة عاشت على وقعها اململكة املتحدة بسبب املعارضة
الداخلية الكبيرة التي لقيتها احملاوالت السابقة إلخراج لندن من التكتل
األوروبي.

البرملان األوروبي صوت على اتفاق بريكست الذي يحدد تفاصيل مغادرة
اململكة املتحدة لالحتاد األوروبي ،يف آخر مرحلة كبرى إلجناز االنفصال قبل
يوم من خروج البريطانيني من التكتل.
ووافق  621نائبا أوروبيا على االتفاق ،بينما عارضه  49آخرون وامتنع 13
عن التصويت.
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جمل�س الأمة يوقف �أ�شغاله و يعزي رئي�س اجلمهورية
و عائلة املرحوم املجاهد �أحمد قايد �صالح

فور تلقي مجلس األمة خبر الفاجعة التي ألمت ببالدنا ،بوفاة المجاهد
أحمد قايد صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني
الشعبي ،تغمده الله برحمته ،أمر السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس
األمة بالنيابة ،بتوقيف أشغال المجلس إلى أجل الحق التزاما بإعالن
السيد عبد المجيد تبون ،رئيس الجمهورية ،وزير الدفاع الوطني ،القائد
األعلى للقوات المسلحة ،الحداد الوطني على فقيد األمة والوطن.
وبهذه المناسبة األليمة تقدم السيد صالح قوجيل ،رئيس مجلس األمة
بالنيابة بخالص تعازيه إلى عائلة الفقيد والمؤسسة العسكرية والجزائر
قاطبة في مصابها الجلل
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جنازة شعبية مهيبة
للمجاهد الراحل الفريق
أحمد قايد صالح
ُش ّيع جثمان املجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيس أركان اجليش الوطني
الشعبي  ،إلى مثواه األخير مبقبرة العالية (مربع
الشهداء) يف جنازة رسمية وشعبية تقدمها رئيس
اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون ،ورئيس الدولة
األسبق السيد عبد القادر بن صالح ورئيس مجلس
األمة بالنيابة السيد صالح قوجيل ،ورئيس املجلس
الشعبي الوطني السيد سليمان شنني إلى جانب كبار
املسؤولني املدنيني والعسكريني .

رئيس الجمهورية مع كبار المسؤولين
في الدولة والجيش
يقرؤون الفاتحة على روح الفقيد

رئيس الجمهورية يترحم على
فقيد الجزائر
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الفريق �أحمد قايد �صالح..رجل �صنع التاريخ فاحت�ضنه الوطن
العظماء ال يرحلون ،والقادة تبقى بصماتهم
ُ
عبر التاريخ شاهدة على ما قدموه للوطن
واالنسانية ،والوطنية ال تكتسب بل إكسير
إلهي يجري يف العروق.
وعلى مدى تاريخ اجلزائر القدمي واحلديث برز
قادة وعظماء وساسة يف مراحل كانت اجلزائر
يف حاجة إلى أمثالهم  ،صنعوا أمجادا وساهموا
يف صنع التاريخ ،ويف عصرنا احلديث كانت ثورة
التحرير التي اندلعت يف الفاحت نوفمبر سنة 1954
بقيادة مجموعة من الشباب أعادوا صياغة التاريخ
واجلغرافيا ،وحققوا النصر الذي أعاد احلرية
املسلوبة وحرروا األرض املغتصبة.
وخالل األزمة التي عاشتها اجلزائر منذ  22فيفري
 2019بعد إسقاط املسيرات الشعبية للنظام
القائم ..إال أن اجلزائر املُع ّمدة أرضها بدماء
ماليني الشهداء ق ّيَض اهلل لها رجال كان على رأس
قيادة اجليش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير
املغفور له الفريق أحمد قايد صالح ،نائب وزير
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الدفاع قائد أركان اجليش الوطني الشعبي ،فأنبرى
متصديا لكل االنحرافات متمسكا بالدستور إلخراج
البالد من محنتها ،ويف نفس الوقت كان شديد
احلرص على تعزيز الوضع األمني ملواجهة كل
التحديات عبر احلدود ،ولذلك جاب كل النواحي
العسكرية عبر الوطن مستنفرا كل اجلهود لدى
اجليش الوطني الشعبي مبختلف قطاعاته ،ويف
نفس الوقت مدافعا على أسلوب احلوار يف إطار
الدستور واتباع منهجية احلل السياسي عامال على
الوصول بالبالد إلى بر األمان ،فكانت خطاباته ذات
الصيغة املزدوجة السياسية واألمنية منهاج عمل
وأسلوب توجيه لعدم التصادم والدفع إلى احلفاظ
على الطابع احلضاري والسلمي للمسار بشقيه
الشعبي والسياسي ،وبذلك حتققت األهداف التي
سعى إليها بروح عالية من املسؤولية ،ومت انتخاب
رئيس للجمهورية يف التاريخ الذي ُحدد يوم 12
ديسمبر .2019
وتشاء األقدار أن يرحل بعد ذلك بأيام قليلة إال أنه
خلف تراثا غنيا من "اخلطب واملداخالت منذ بدء
الهبة الشعبية السلمية ،لتكون منهال تستلهم منه
األجيال املتالحقة الدروس والعبر وقيم اإلخالص

والوفاء للوطن"..رحم اهلل هذا القائد املجاهد
املؤمن بالوطن وأدخله فسيح جنانه .

