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حم�سر اجلل�سة العلنية الثانية

املنعقدة يوم الإثنني 24 ذو القعدة 1434

املوافق 30 �سبتمرب 2013

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

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة والدقيقة العا�سرة �سباحا

ال�سي��د الرئي�ص: ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم وال�صالة 

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

بع��د الرتحيب بال�صيدي��ن الوزيري��ن وتهنئتهما، الأول 

حلفاظ��ه على من�صب��ه، والثاين ل�صتالمه ملف��ا اآخر هاما يف 

احلكوم��ة، بودنا اأن نق��دم لهما التهنئ��ة وللحكومة، ونبدي 

الرتياح اأي�صا لعودة فخامة رئي�س اجلمهورية ملمار�صة ن�صاطه 

وتروؤ�ص��ه ملجل�س ال��وزراء، وارتياحنا كذل��ك لكون جمل�س 

الوزراء قد �ص��ادق على عدد هام من م�صاريع القوانني التي 

�صوف يتكفل الربملان بدرا�صتها وحتديد املوقف منها، ونتمنى 

للحكومة اجلديدة التعاون املفيد ملا فيه م�صلحة البالد، وفقا 

لربنامج ال�صيد الرئي�س.

اإذن، يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة، تقدمي ومناق�صة 

م�صروع القانون املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة؛ وا�صتنادا اإىل 

اأح��كام الفقرة الثالثة من املادة )120( من الد�صتور؛ وطبقا 

لأح��كام املادة )39( م��ن القانون الع�ص��وي رقم 02-99، 

الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 

وعملهم��ا، وكذا العالقات الوظيفي��ة بينهما وبني احلكومة؛ 

وامل��واد: 53، 54، 55، 56، 57، 59 م��ن النظ��ام الداخلي 

ملجل���س الأمة، ن�صرع يف اأعمالنا، وبداي��ة اأحيل الكلمة اإىل 

ممث��ل احلكومة، ال�صيد وزير الع��دل، حافظ الأختام، لتقدمي 

م�صروع القانون املذكور، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد وزير العدل، حاف��ظ الأختام: ب�صم اهلل الرحمن 

الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون.

�أوال، ي�شرفن��ي وي�شعدين �أن �أبد�أ �أول ن�شاط برملاين، و�أنا 

على راأ�س وزارة العدل على م�صتوى هذا املجل�س املوقر.

ي�صرفن��ي - اإذن - اأن اأعر�س عل��ى ح�صراتكم م�صمون 

الن�س املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة الذي متت امل�صادقة عليه 

- كم��ا تعلمون - بتاريخ 3 جويلية 2013، من قبل املجل�س 

ال�صعبي الوطني.

يندرج هذا الن�س، يف اإطار موا�صلة تنفيذ برنامج اإ�صالح 

العدالة، الذي قرره فخامة رئي�س اجلمهورية، والذي حظيت 

في��ه مهنة املحاماة باهتم��ام خا�س، لرتباطه��ا اأول بحقوق 

الدفاع وحقوق الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية.

وثاني��ا، مع��روف اأن الدف��اع ي�صكل اإح��دى ال�صمانات 

الهامة يف تكري�س دولة احلق والقانون.

لقد نظم��ت هذه املهنة منذ ال�صتق��الل - كما هو معروف - 

باأربع��ة ن�صو�س قانوني��ة، �صدرت على الت��وايل يف: 1967 

و1972، 1975، 1991 واإن هذه الن�صو�س باختالف الفرتة 

التي �صدرت فيها، اأر�صت اأ�ص�س ركائز ممار�صة مهنة املحاماة 

يف بالدنا.

لع��ل ما مييز ه��ذا الن�س عن الن�صو�س الت��ي �صبقته هو 

تاأكي��ده اأكرث على ا�صتقاللية مهن��ة املحاماة وتعزيزها وتوفري 

جميع ال�صمانات ملمار�صتها، �صمانا للمحاكمة العادلة التي 
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تقت�ص��ي اأن يكون الدفاع ح��را وقادرا عل��ى ممار�صة مهامه، 

يف من��اأى عن اأية �صغوطات مهم��ا كان �صكلها اأو م�صدرها، 

باعتباره �صريكا يف اإقامة الع��دل وتاأكيد �صيادة القانون على 

م�صتوى ال�صلطة الق�صائية امل�صتقلة.

كم��ا اأوىل هذا الن���س اهتماما خا�ص��ا بتكوين املحامي 

وتاأهيل��ه القانوين، ال��ذي يكفل له اأداء مهنت��ه بكل اقتدار 

وكفاءة، واأي�صا ن�س على ا�صتحداث مدار�س جهوية لتكوين 

املحامني، واإلزام املحامي بتح�صني مداركه ومعارفه العلمية، 

وامل�صارك��ة يف اأي برنامج تكويني والتحلي باملواظبة واجلدية 

خالل التكوين.

ويتميز هذا الن�س اأي�صا مبواكبت��ه للتطورات القت�صادية 

والجتماعي��ة، اإذ ين�س على اأ�ص��كال جديدة ملمار�صة مهنة 

املحامني، من اأبرزها ال�صماح للمحامي باإبرام اتفاقيات تعاون 

م��ع حمامني اأجانب، يف اإطار اأح��كام التفاقيات الق�صائية، 

مم��ا يي�ص��ر له العمل ويك�صب��ه خربة ودراي��ة مبختلف  النظم 

القانونية يف العامل.

يت�صمن الن�س - كما تعلمون - 135 مادة، مق�صمة على 

9 اأبواب، اأوجز التعريف مبحتواها يف املحاور ال�صبعة الآتية:
اأول، فيم��ا يخ���س املح��ور الأول واملتعل��ق بالأح��كام 

العامة، فيوؤكد الن�س عل��ى اأن املحاماة مهنة حرة وم�صتقلة، 

تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع، وت�صاهم يف حتقيق 

العدالة، واحرتام مبداإ �صي��ادة القانون، و�صمان الدفاع عن 

احلقوق واحلريات اأمام اجلهات الق�صائية والهيئات الإدارية 

والتاأديبية، وعلى وجوب اأن حت��رر العرائ�س واملذكرات واأن 

جترى املرافعات اأمام اجلهات الق�صائية باللغة العربية.

املحور الثاين: مهام املحامي وواجباته وحقوقه، يحدد هذا 

الن�س مهام املحامي يف متثيل الأطراف وم�صاعدتهم والدفاع 

عنهم، واإ�صداء الن�صائح لهم وال�صت�صارات القانونية، وتنفيذ 

الإجراءات املرتبطة بذلك.

كم��ا يح��دد واجب��ات املحامي جت��اه موكلي��ه واجلهات 

الق�صائية وزمالئه، والتي نذكر منها على اخل�صو�س:

- مراعاة اللتزامات التي تفر�صها عليه القوانني والأنظمة 

والتقاليد واأعراف املهنة،

- اللت��زام يف اإطار ممار�صة مهامه بالحرتام الواجب نحو 

الق�صاة واجلهات الق�صائية وزمالئه،

- اإح��رتام موكليه واتخ��اذ التدابري القانوني��ة ال�صرورية، 

حلماية حقوقهم وم�صاحلهم وو�صعها حيز التنفيذ.

ويف مقابل ه��ذه اللتزامات يحدد ه��ذا الن�س احلقوق 

وال�صمانات املرتبطة مبمار�صة مهنة املحاماة، والتي من اأهمها:

- �صمان حرمة مكتب املحام��ي، بالتن�صي�س على عدم 

جواز تفتي�صه اأو اإجراء اأي حجز بداخله، اإل بح�صور القا�صي 

املخت���س والنقيب اأو املندوب عن��ه، اأو بعد اإخطارهما قانونا 

وتقع باطلة الإجراءات التي تتم خمالفة لذلك.

- �صم��ان احلماية التامة للعالق��ات ذات الطابع ال�صري 

بني املحامي وموكليه.

- حرية تقدير الأتعاب بني املتقا�صي واملحامي، يف نطاق 

اأعراف واأخالقيات مهن��ة املحاماة، مع اإلزام املحامي بتقدمي 

و�صل ملوكليه عن كل ما يتقا�صاه منهم من اأتعاب، مع اإعطاء 

النقي��ب اإمكانية التدخل لإج��راء ال�صلح، لف�س املنازعات 

التي قد تطراأ طبعا يف هذا ال�صاأن بني املوكل واملحامي.

- تكري�س مبداأ عدم م�صاءلة املحامي اأو متابعته، ب�صبب 

ت�صريحات��ه اأو ممار�صة مهامه يف اجلل�ص��ة، وو�صع اإطار ملعاجلة 

حوادث اجلل�صات حللها بالطرق الودية.

وتتناف��ى ممار�صة مهنة املحاماة مع ممار�صة الوظائف الإدارية 

والق�صائية، اأو اأي عمل اإداري واإدارة اأو ت�صيري �صركة اأو موؤ�ص�صة 

تابعة للقط��اع �لعام �أو �لقطاع �خلا���ص، وممار�شة ن�شاط جتاري 

اأو �صناع��ي اأو اأي عم��ل ينطوي على عالق��ة تبعية وع�صوية 

بالربملان، والنتداب كمنتخب خالل العهدة النتخابية، غري 

اأن هذه املهنة ل تتنافى مع التدري�س يف اجلامعات وموؤ�ص�صات 

التعليم العايل.

�ملح��ور �لثالث، هو هام جد� ويتعل��ق ب�شروط �اللتحاق 

باملهن��ة، طبعا اأوىل هذا الن�س اأهمية بالغ��ة مل�صاألة التكوين، 

بغر���س الرفع من كف��اءة املحامني واحرتافيته��م بغية بالغ 

ذاك امل�صت��وى الذي يتمتع به الق�ص��اة، ويف هذا ال�صدد اأقر 

اإن�ص��اء مدار�س جهوية لتكوين املحام��ني، يتم اللتحاق بها 

للح�ص��ول على �صهادة الكفاءة املهني��ة للمحاماة عن طريق 

م�صادقة ورفع مدة الرتب�س املي��داين اإىل �صنتني، باعتبار اأن 

م��دة ال�صنة املطبقة حاليا غري كافي��ة لالإملام بقواعد واأ�صول 

مهنة املحاماة، وهذا تدعيما - طبعا - حلقوق الدفاع.

املمار�صة اجلماعية ملهنة املحاماة، هذا املحور الرابع، اأي اأن 

الواقع القت�صادي - كم��ا تعلمون - اليوم تغري، واأمام تزايد 

املنازع��ات الدولية، ب��ات يفر�س مراجعة الأح��كام املتعلقة 

باملمار�ص��ة اجلماعي��ة للمهن��ة، ومواكبة الأ�ص��كال احلديثة 

ملمار�صته��ا، كما هو جار به العم��ل يف بع�س الدول املتطورة، 
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ولذلك يق��رتح الن���س اإمكانية جتم��ع املحام��ني امل�صجلني 

باجل��دول يف �ص��كل �صرك��ة حمام��اة اأو تع��اون اأو مكاتب 

جممع��ة، بالإ�صاف��ة اإىل اإقرار نظام ممار�ص��ة املحاماة باأجر مع 

حتديد الأحكام املتعلقة بكل �صكل من هذه الأ�صكال.

وم��ن الأ�ص��كال اجلدي��دة ملمار�صة هذه املهن��ة هو نظام 

التع��اون مع حمام اأو عدة حمامني اأجان��ب، يف اإطار اأحكام 

التفاقي��ة الق�صائي��ة التي - طبعا - توفر ع��ن املحامي عناء 

متابع��ة ق�صاياه يف اخلارج والتي �صيتولها املحامي الأجنبي 

املتعاون معه، ف�صال ع��ن ال�صتفادة من اخلربات واكت�صاب 

املهارات التي يجنيها املحامي من هذا التوا�صل والحتكاك 

بزمالئه خارج الوطن.

فيما يخ�س املحور اخلام�س، واملتعلق بتنظيم مهنة املحاماة، 

حاف��ظ الن�س على هياكل املهنة املكر�صة يف القانون ال�صاري 

املفع��ول، نظ��را لثبوت فاعليته��ا  وجناعتها وه��ي: منظمات 

املحام��ني والحتاد الوطن��ي ملنظمات املحامني وم��ا يتبعهما 

م��ن هياكل، مع حتديد دقيق للمهام، و�إعادة �لنظر يف �شروط 

الع�صوية �صمن ت�صكيلة هذه الهياكل وكيفيات �صريها.

يحدد عهدة النقيب بثالث �صن��وات قابلة للتجديد مرة 

واحدة فقط، كما يدعم ن�س هذا القانون دور الحتاد الوطني 

ملنظم��ات املحامني ب��اأن اأوكل ل��ه مهمة �صم��ان التن�صيق 

والتع��اون بني التنظيمات وتوحيد ط��رق اأ�صاليب حمافظتها 

عل��ى الأعراف والتقاليد املهني��ة وامل�صاركة يف اإعداد برامج 

ومناهج تكوين املحامني، اإ�صافة اإىل �صالحية اإعداد اجلدول 

الوطن��ي للمحامني وحتيينه واإعداد مدون��ة اأخالقيات املهنة 

ونظامها الداخلي.

املح��ور ال�صاد�س، ه��و املتعل��ق بنظام التاأدي��ب، حر�صا 

عل��ى التتبع اجليد والفعال ل�ص��كاوى املواطنني واملتقا�صني 

املتعلق��ة باإخالل املحامي بواجباته املهنية، يحدد هذا الن�س 

بدق��ة الإجراءات الواجب اتباعها ملعاجلتها تداركا للنقائ�س 

التي ت�صوب القانون ال�صاري املفعول بهذا اخل�صو�س، ومنح 

الن���س للنقيب �صلط��ة التوقيف الف��وري املحامي ملا يكون 

حمل متابع��ة جزائية لرتكاب��ه جناية اأو جنح��ة، واملحامي 

الذي يرتك��ب خطاأ مهنيا ج�صيما ل ي�صم��ح با�صتمراره يف 

ممار�صة مهامه، ولتحقيق ال�صفافية و�صمان م�صداقية املجال�س 

التاأديبية، يحدد ن�س هذا القانون الإجراءات التاأديبية التي 

تتخذ �صد املحامي املق��رتف لأخطاء مهنية، واآجال مبا�صرة 

امل�صاءلة التاأديبية �صده، كما ي�صمن لالأطراف املعنية املقدمة 

لل�صكاوى �صد املحامني، اإمكانية تتبع نتائج الف�صل فيها من 

خ��الل تكري�صه حق اللجوء اإىل اللجنة الوطنية للطعن التي 

ت�ص��كل الدرج��ة الثانية يف املجال التاأديب��ي، وتت�صكل من 

ق�صاة وحمامني.

فيم��ا يخ�س الأحكام النتقالية ن�س الن�س على اأحكام 

انتقالية من بينها: تويل معاهد احلقوق والعلوم الإدارية مهمة 

تنظي��م م�صابقات اللتحاق بالتكوي��ن، ق�صد احل�صول على 

�صه��ادة الكفاءة املهنية للمحام��اة، وذلك اإىل حني تن�صيب 

املدار�س اجلهوية لتكوي��ن املحامني املن�صو�س عليها يف هذا 

القان��ون، وتن�س اأي�صا عل��ى ا�صتمرارية العم��ل بالن�صو�س 

التطبيقية للقانون رقم 91-04، املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة 

والذي يقرتح هذا القانون اإلغاءه اإىل حني �صدور الن�صو�س 

التطبيقية له، اإل ما كان متعار�صا - طبعا - مع اأحكامه.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

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

باخت�صار، ذلكم هو حمتوى ن�س القانون املت�صمن تنظيم 

مهن��ة املحاماة، وطبعا ل يفوتن��ي يف الأخري اأن اأقدم ال�صكر 

اجلزيل اإىل ال�صي��د رئي�س جلنة ال�ص��وؤون القانونية والإدارية 

وحق��وق الإن�ص��ان واأع�صائها مل��ا قاموا به م��ن اأجل حت�صري 

الن�س، و�صكرا جزيال على كرم الإ�صغاء.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ الكلمة الآن لل�صيد 

مقرر جلنة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان، ليتلو 

عل��ى م�صامعنا التقري��ر التمهيدي الذي اأعدت��ه اللجنة يف 

املو�صوع، فليتف�صل م�صكورا.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�ص��الة وال�ص��الم على اأ�ص��رف املر�صل��ني، �صيدنا حممد 

وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

تت�ص��رف جلن��ة ال�ص��وؤون القانوني��ة والإداري��ة وحقوق 

الإن�ص��ان، ملجل�س الأم��ة، بعر�س التقري��ر التمهيدي الذي 
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اأعدته حول ن�س القانون املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة.

املقدمة

تكت�صي مهن��ة املحاماة اأهمية خا�ص��ة يف جميع الدول، 

كونه��ا ت�صارك ال�صلط��ة الق�صائية يف حتقي��ق العدالة وتاأكيد 

�صي��ادة القانون، وتعمل على حماي��ة وحفظ حقوق الدفاع، 

وق��د حر�صت الدول��ة اجلزائرية على اأن يك��ون حق الدفاع 

يف اجلزائر معرتف ب��ه فاأدرجته يف د�صتورها الذي ن�س عليه 

يف امل��ادة 151 منه، كما حر�صت على �صمان حق امل�صاعدة 

الق�صائي��ة واأقرته يف الأمر رق��م 71- 57، املوؤرخ يف 5 اأوت 

�صنة 1971، املعدل واملتمم، املتعلق بامل�صاعدة الق�صائية.  

لق��د عرفت عملية تنظيم مهنة املحاماة يف اجلزائر اإ�صدار 

ن�صو���س ت�صريعية خمتلفة، كان اآخرها القانون رقم 04-91، 

امل��وؤرخ يف 22 جم��ادى الثاني��ة عام 1411 املواف��ق 8 يناير 

�صنة 1991، املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة، الذي مل يعرف 

تعدي��ال منذ ما يزيد ع��ن ع�صرين �صنة، رغ��م ما ح�صل يف 

البالد من اإ�صالح��ات وما عرفته طبيعة النزاعات املعرو�صة 

على الق�ص��اء من تطورات وتعقيدات، مل يعد ي�صتجيب يف 

ظلها للتحدي��ات التي تواجهها مهن��ة املحاماة، كما مل يعد 

ي�صكل الإطار القانوين املنا�صب لها.

وله��ذه الأ�صب��اب، فاإن اأه��م الأهداف الت��ي يرمي اإىل 

حتقيقه��ا ن�س القان��ون املت�صمن تنظيم مهن��ة املحاماة الذي 

يحتوي على 135 مادة موزعة على ت�صعة اأبواب، هي حتقيق 

الن�صج��ام مع القوان��ني اجلديدة يف اجلزائ��ر، ل�صيما قانون 

الإجراءات املدنية والإداري��ة، وحتيينه مع املتطلبات الراهنة 

ملهنة املحاماة والتطورات التي تعرفها على امل�صتوى الدويل.

ه��ذا، وفور اإحالة الن�س عليها من قبل ال�صيد عبد القادر 

ب��ن �صال��ح،  رئي�س جمل���س الأمة، يوم الأربع��اء 3 جويلية 

القانوني��ة والإدارية وحقوق  ال�صوؤون  2013، عق��دت جلنة 
الإن�صان، اجتماع��ا  بدعوة من رئي�صها ال�صيد عبد الرحمان 

يح��ي، ظهرية نف���س اليوم م��ن دورة الربيع ل�صن��ة 2013، 

تبادلت فيه الآراء حول الطريقة املثلى لدرا�صة الن�س املحال 

عليها، وبخا�صة واأن اإيداعه لدى جمل�س الأمة واإحالته على 

اللجنة تزامنا مع تاريخ اختتام الدورة يوم 6 جويلية 2013. 

وق��د كان لزاما على اللجنة يف ه��ذه احلالة توجيه طلب 

خط��ي اإىل مكتب املجل�س تلتم�س فيه تاأجيل درا�صة الن�س 

اإىل دورة اخلري��ف لعتب��ارات جوهري��ة يف مقدمتها �صيق 

الوق��ت، اإذ مل يكن يف�صلنا ع��ن اختتام الدورة �صوى ثالثة 

اأي��ام فقط، الأمر الذي مل ي�صمح بو�صع جدول زمني للقيام 

بدرا�ص��ة متاأنية له��ذا الن�س وال�صتم��اع اإىل ممثل احلكومة 

وبع�س اخلرباء. 

وقد �صرعت اللجنة فور افتتاح هذه الدورة يف درا�صة هذا 

الن���س، فعقدت اجتماعا برئا�ص��ة ال�صيد رئي�س اللجنة، يوم 

الإثنني 2 �صبتمرب 2013، تطرق فيه اأع�صاء اللجنة اإىل جملة 

من �لنقاط �لهامة �لتي يتعني �إثارتها مع ممثل �حلكومة.

كم��ا عق��دت اجتماع��ا يوم الأح��د 8 �صبتم��رب 2013 

ا�صتمع��ت في��ه اإىل ممث��ل احلكوم��ة، ال�صيد حمم��د �صريف، 

وزي��ر العدل، حافظ الأختام �صابق��ا الذي قدم عر�صا لن�س 

القان��ون، تط��رق فيه اإىل خمتل��ف املحاور والأح��كام التي 

ت�صمنها الن�س. 

وخالل املناق�صة، طرح اأع�صاء اللجنة الكثري من الأ�صئلة 

والن�صغ��الت واملالحظ��ات الهامة متح��ورت حول جممل 

اأحكام الن�س.    

وق�ص��د احل�صول على املزي��د من املعلوم��ات ا�صتمعت 

اللجن��ة يف اجتماعني منف�صلني يومي الثالثاء والأربعاء 10 

و11 �صبتم��رب2013، اإىل كل م��ن  ال�صي��د م�صطفى فاروق 

ق�صنطيني، رئي�س اللجنة الوطنية ال�صت�صارية لرتقية وحماية 

حق��وق الإن�صان، وال�صي��د م�صطفى الأن��ور، رئي�س الحتاد 

الوطني ملنظمات املحامني، وفتحت معهما نقا�صا وافيا حول 

ن�س القانون، ووقفت عن كثب على وجهات نظرهم ب�صاأنه. 

عق��ب هذا، عق��دت اللجنة جل�صة عم��ل برئا�صة رئي�س 

اللجن��ة تدار�ص��ت فيه��ا جممل ال��ردود الت��ي قدمها ممثل 

احلكومة بخ�صو�س مداخ��الت اأع�صاء اللجنة، وكذا الآراء 

التي قدمها اخلبريان الل��ذان مت ال�صتماع اإليهما، و�صمنت 

ذلك كله باخت�صار يف هذا التقرير التمهيدي. 

الأحكام التي ت�صمنها الن�س

يحتوي ن�س القان��ون املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة على 

اأح��كام جديدة مل ين���س عليها القانون ال�ص��اري املفعول، 

ت�صب كلها باجتاه تكري�س ا�صتقاللية مهنة املحاماة وترقيتها، 

وهي الأحكام التي ن�صتعر�صها فيما يلي:   

1( جت�صي��دا لد�صتوري��ة اللغ��ة العربي��ة، ب��ات وجوب��ا 
حتري��ر العرائ�س واملذكرات واإج��راء املرافعات اأمام اجلهات 

الق�صائية اجلزائرية بها )املادة 3(.

2( لتمك��ني املحام��ي من مواكبة التط��ورات با�صتمرار 
وتعميق معارفه القانونية، اأ�صبح وجوبا عليه متابعة كل الربامج 
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التكوينية وحت�صني مداركه العلمية با�صتمرار )املادة 9(. 

3( تكري�ص��ا حلرمة مهنة املحام��اة ودعما ل�صتقالليتها، 
اأق��ر الن�س عدم ج��واز تفتي�س مكتب املحام��ي اأو حجز ما 

به  اإل من طرف القا�صي املخت�س وبح�صور نقيب املحامني 

اأو مندوب��ه اأو بعد اإخطارهما قانون��ا، وتعد باطلة الإجراءات 

املخالفة لهذه الأحكام )املادة 22(. 

املتقا�صني وحفاظا على ال�صري احل�صن  تغليبا مل�صلحة   )4
لنظ��ام اجلل�صة، فقد ت�صم��ن الن�س حكم��ا يق�صي باإيقاف 

اجلل�صة وجوبا يف حالة الإخالل اجل�صيم بنظامها، ورفع الأمر 

اإىل رئي�س اجلهة الق�صائية ومندوب املحامني للت�صوية واإيجاد 

ح��ل ودي لالإ�صكال، ويف حالة عدم ت�صويته يرفع الأمر اإىل 

كل م��ن رئي�س املجل�س الق�صائي ونقي��ب املحامني لل�صعي 

حلل��ه، ويف حالة ع��دم ت�صويته يرفع اإىل وزي��ر العدل، حافظ 

الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن )املادة 25(.

5( للرفع من م�صتوى وكفاءة املحامي، ن�س القانون على 
اإن�ص��اء مدار�س جهوية لتكوين املحامني وحت�صري املرت�صحني 

ل�صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة )املادة 33(.

غ��ري اأن امل��ادة 133 ن�ص��ت على اأنه يف انتظ��ار تن�صيب 

هذه املدار�س تتكفل كليات احلقوق طبقا للتنظيم ال�صاري 

املفع��ول بتنظي��م م�صابقات اللتح��اق بالتكوين للح�صول 

على �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة.

6( به��دف ترقية مهن��ة املحاماة على غرار مهنة الق�صاء، 
يتم اللتحاق بالتكوين للح�صول على �صهادة الكفاءة ملهنة 

املحاماة عن طريق م�صابقة )املادة 34(. 

اأعفى  املحام��ي،  وخربة  م�صتوى  لأهمي��ة  تاأكي��دا   )7
�لن�ص من �شرط �حل�شول على �شهادة �لكفاءة ملهنة �ملحاماة 

كال من: 

- الق�صاة الذين مار�صوا املهن��ة ملدة ع�صر)10( �صنوات 

على الأقل،

- حاملو �صهادة دكتوراه اأو دكتوراه دولة يف القانون،

- اأ�صاتذة كليات احلقوق احلائزون على �صهادة املاج�صتري 

يف احلقوق  اأو ما يعادلها الذين مار�صوا املهنة ملدة ع�صر)10( 

�صنوات على الأقل )املادة 35(. 

جت��در الإ�صارة هن��ا اإىل اأن الن�س اجلدي��د األغى الإعفاء 

م��ن �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة املعمول به يف القانون رقم 

واملوؤ�ص�صات  لالإدارة  التابعني  للموظفني  بالن�صبة   ،04-91
العمومي��ة مدني��ة وع�صكرية، املمار�صني مل��دة ع�صر �صنوات 

على الأق��ل يف هيئة اأو م�صلحة عمومي��ة، وكذا املجاهدون 

واأبن��اء ال�صه��داء، فلم يع��د باإمكانه��م م��ن الآن، املرافعة 

ب�صهادة اللي�صان�س يف احلقوق لوحدها،  بل اأ�صبحوا ملزمني 

باحل�صول على �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة.

وق��د ا�صتثني من هذا احلكم موؤقت��ا مبوجب املادة 134، 

فئتا املجاهدين واأبناء ال�صهداء، ملدة خم�س �صنوات، ابتداء 

من تاري��خ ن�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية. 

مت الن�س على متديد فرتة  اإعداد حمام ُكفء،  بغي��ة   )8
الرتب�س امليداين من ت�صعة اأ�صهر اإىل �صنتني)املادة 36(.

َيُب��تُّ جمل�س كل منظم��ة يف طلبات الت�صجيل يف   )9
جدول املحامني مرة واح��دة كل �صنة، ويعد عدم البت يف 

الطلب قبول له)املادة 42(.

مهنته عرب  اجلدول  امل�صج��ل يف  املحامي  ميار���س   )10
كامل ال��رتاب الوطني واأم��ام   جميع اجله��ات الق�صائية،       

ما مل توجد اأحكام ت�صريعية خمالفة لذلك )املادة 50(.

ُيعَتَم��ُد املحام��ون اأم��ام املحكم��ة العليا وجمل�س   )11
الدولة بق��رار من وزير العدل، حافظ الأخت��ام، بعد اإثبات 

ممار�صتهم الفعلية ملهنة املحاماة ملدة ع�صر )10( �صنوات، ويف 

حال��ة تعر�صهم خ��الل الثالث �صنوات الأخ��رية منها اإىل 

اإجراء التوقيف، ت�صاف �صنتان اإىل الع�صر �صنوات املذكورة. 

كما ُيعتمد اأمام املحكمة العليا وجمل�س الدولة املحامون 

الذين مار�صوا وظيف��ة الق�صاء ملدة ع�صر)10( �صنوات على 

الأق��ل، وكذا املحام��ون احلا�صلون على �صه��ادة الدكتوراه 

والذي��ن مار�ص��وا وظيفة اأ�صتاذ يف احلقوق مل��دة ع�صر )10(   

�صنوات )املادة 51(. 

ال�صباب على ممار�صة مهنة املحاماة،  ت�صجيع  12( بهدف 
قد اأ�صب��ح  باإمكان املحام��ي امل�صجل يف اجل��دول، ممار�صة 

مهنة املحاماة مبوجب عقد يف اإطار نظام الأجر لدى مكاتب 

املحاماة، غري اأنه ل يجوز للمحامي باأجر اأن يكون له موكلون 

خا�صون به )املادتان 79 و 80(.

املنتمني  للمحامني  املطلقة  الأغلبية  تقدمي  اإمكانية   )13
اإن�ص��اء منظم��ة  اأو اأك��رث طل��ب  اإىل جمل�ص��ني ق�صائي��ني 

للمحامني)املادة 85(.

يخ�صع قبول الهب��ات والو�صايا الأجنبية للموافقة   )14
امل�صبقة لوزير العدل، حافظ الأختام، ويتم جردها واإيداعها 

يف ح�صاب منظمة املحامني)املادة 97(.
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�أع�شاء  �إلز�م  مت  �الن�شباط،  قدر من  فر�ص  بهدف   )15
جمل���س منظم��ة املحام��ني ح�ص��ور اجتماع��ات املجل�س، 

وي��وؤدي الغياب املتكرر غري امل��ربر لع�صو املجل�س عن ثالثة 

�جتماعات متتالية �إىل �إ�شقاط ع�شويته بقر�ر م�شبب ي�شدره 

جمل�س املنظم��ة باأغلبية ثلث��ي الأع�صاء، ويت��م ا�صتخالفه 

بع�صو اآخر وفق ما ين�س عليه هذا القانون )املادة 98(. 

اإنهاء حالة احتكار من�صب النقيب وف�صح  بغر���س   )16
املج��ال اأمام الت��داول عليه واختي��ار من يتقل��ده ب�صفافية 

وحرية، ُحددت عهدة النقيب بثالث �صنوات قابلة للتجديد 

مرة واحدة فقط )املادة 101(. 

عر�س ومناق�صة ن�س القانون

احلكومة:  ممثل  عر�س   -  1
قب��ل ال�ص��روع يف مناق�صة ن�س القان��ون املت�صمن تنظيم 

مهن��ة املحاماة، ق��دم ممثل احلكوم��ة عر�ص��ا مف�صال حول 

حمتوى ن�س القانون، تطرق فيه يف البداية اإىل املراحل التي 

مر به��ا امل�صروع التمهي��دي لهذا القانون، ب��دءا بالأطراف 

التي �صاركت يف امل�ص��اورات من اأجل اإثرائه، مرورا بعر�س 

امل�صروع يف جمل�س الوزراء للمناق�صة وامل�صادقة عليه، وانتهاء 

باإحالته على غرفتي الربملان.

واأو�ص��ح اأن ن�س ه��ذا القانون يندرج �صم��ن ال�صيا�صة 

الت��ي و�صعتها الدولة والرامية اأ�صا�صا اإىل تاأمني عدالة فعالة 

وذات م�صداقي��ة، واأ�صار اإىل الأهمية الكبرية التي يكت�صيها 

الن�س من خالل الأحكام التي ت�صمنها والتي ترتقي مبهنة 

املحام��اة من مهنة م�صاع��دة للق�صاء اإىل �صريك��ة له، واأكد 

اأنه مك�صب للمواط��ن اجلزائري وللعدالة اجلزائرية وللق�صاة 

وللمحام��ني ل�صيما ال�صباب منهم، كم��ا تطرق اإىل جميع 

حماور ن�س القانون. 

اللجنة: اأع�صاء  ومالحظات  وان�صغالت  اأ�صئلة   -  2
خالل املناق�صة، عرب ال�صي��دات وال�صادة اأع�صاء اللجنة 

عن اآرائهم من خالل الأ�صئل��ة والن�صغالت واملالحظات 

التي طرحوها حول جممل الأح��كام التي ت�صمنها الن�س 

مع الرتكيز على بع�س منها،   كما يلي:

مل��اذا منعت املادة 12 املحامي م��ن الدعاية لنف�صه   -  1
والإ�صه��ار لكفاءته، دون مراعاة م��ا اإذا كانت هذه الدعاية 

مطابقة للواقع اأم ل ؟ 

2 - ه��ل مت التفك��ري يف مو�ص��وع تخ�ص���س املحامي 
يف بع�س املجالت الهامة كالقان��ون الدويل اخلا�س وتنازع 

القوانني على �صبيل املث��ال ل احل�صر، وبخا�صة واأن اجلزائر 

مقبلة على الن�صمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة تكون معها 

يف حاجة اإىل تخ�ص�صات متعددة؟  

ا�صتئناف اجلل�صة  اآج��ال   25 املادة  مل��اذا مل حتدد   - 3
يف حال��ة توقيفها والإجراءات الواج��ب اتباعها، وما م�صري 

املتقا�صني يف هذه احلالة؟ 

4 - األ ترون اأن ا�صتحداث م�صابقة لاللتحاق بالتكوين 
للح�صول على �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة هو ت�صييق على 

ممار�صة مهنة املحاماة؟

اجلهوية  باملدار���س  املتعلق  احلك��م  �صيطبق  ه��ل   -  5
لتكوين املحام��ني وحت�صري املرت�صحني ل�صهادة الكفاءة ملهنة 

املحام��اة، بعد اإ�صدار هذا القانون مبا�صرة، خا�صة واأن عددا 

هائال من طلبة كليات احلقوق تخرجوا هذه ال�صنة؟ 

التي ا�صرتطها ن�س القانون لاللتحاق  املدة  األ تعد   - 6
مبهنة املحاماة مدة طويلة؟ 

مل��اذا مل ُيع��َف من الرتب�س املي��داين اأ�صاتذة كليات   - 7
احلقوق احلائزون على �صهادة املاج�صتري يف احلقوق اأو ما يعادلها 

املمار�ص��ون ملدة ع�صر �صنوات عل��ى الأقل، يف الوقت الذي مت 

فيه اإعفاوؤهم من �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة؟

اأعف��ت امل��ادة 35 فئ��ات معينة م��ن �صهادة  8 - مل��اذا 
الكف��اءة ملهنة املحام��اة وحرمت اأخرى، على غ��رار اأعوان 

الدولة وموظفيها الذي��ن لهم اأقدمية؟ األ ترون اأن ذلك قد 

يوؤدي اإىل خلق متييز بني خمتلف فئات املجتمع؟ 

9 - ه��ل باإم��كان املرت�صح��ني احلائزين عل��ى �صهادة 
اللي�صان���س يف العلوم الإ�صالمية اجتي��از م�صابقة اللتحاق 

بالتكوين للح�صول على �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة؟

اإمكاني��ة ح�صور  على  القان��ون  ين���س  مل��اذا مل   -  10
املحامي مع املتهم عند حترير حما�صر ال�صبطية الق�صائية؟  

- األ ت��رون اأنه كان من الأج��در الإبقاء على عبارة   11
»�صمان الدفاع عن حقوق وحري��ات الأ�صخا�س« يف املادة 

2 كم��ا وردت يف م�صروع القانون املقدم من طرف احلكومة 
والت��ي حذفت بعد تعديله، فُوُجوُدَه��ا ي�صكل دعما حلماية 

حقوق الإن�صان؟

ال��ذي لميلك الإمكانيات  املتقا�صي  12 - م��ا م�صري 
املادية الالزمة لتوكيل حمام له؟

احلكومة: ممثل  رد   -  3
بداية، �صكر ممث��ل احلكومة ال�صي��دات وال�صادة اأع�صاء 
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اللجن��ة على ما اأول��وه من اهتمام كب��ري بالن�س من خالل 

الكثري من الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات التي وردت 

يف مداخالتهم والتي �صملت خمتلف حماور الن�س.  

وفيما يل��ي باخت�صار رد ممثل احلكوم��ة على مداخالت 

اأع�صاء اللجنة:

بخ�صو���س ال�ص��وؤال املتعل��ق مبن��ع الدعاية الت��ي يقوم 

به��ا املحام��ي لنف�صه والإ�صه��ار لكفاءته، اأو�ص��ح اأن �صبب 

من��ع الدعاي��ة يف مهنة املحاماة وبع�س امله��ن يعود لدواعي 

اأخالقية، ك��ون هذه املهن جتلب ل�صاحبه��ا مداخيل هامة، 

غري اأن الوازع الأخالقي هو الأ�صا�س ملمار�صة هذه املهن.

اأم��ا بخ�صو�س الن�صغ��ال املتعلق بتخ�ص���س املحامي، 

فاأك��د اأن اجلزائ��ر مل ت�صل بعد اإىل مرحل��ة متقدمة يف هذا 

املجال و�صت�صعى اإىل ذلك م�صتقبال على غرار مهنة الق�صاء 

التي �صت�صهد تخرج دفعات متخ�ص�صة يف جمالت معينة. 

وب�ص��اأن امل��ادة 25، اأك��د اأن هذه امل��ادة مك�صب عظيم 

للمنظوم��ة الق�صائي��ة التي تع��د مهنة املحاماة ج��زءا منها، 

مو�صح��ا اأن تطبيق م�صمون هذه امل��ادة �صريفع من م�صتوى 

الوعي ل��دى الق�صاة واملحام��ني ب�صمو الوظيف��ة الق�صائية 

عل��ى جميع النزاعات الفردية التي قد حتدث يف اجلل�صات، 

والعمل على حلها ب�صفة ودي��ة بتغليب م�صلحة املتقا�صني 

فقط، م�ص��ريا اإىل اأن عدد حوادث اجلل�ص��ات يف ال�صنوات 

الأخ��رية تقل���س ب�صكل كبري، وقد حل��ت معظم احلوادث 

الت��ي وقعت ب�صف��ة ودية عل��ى اأ�صا�س ال�صم��ري الق�صائي 

اجلماعي. 

�أما فيم��ا يتعلق ب�شروط �اللتحاق مبهنة �ملحاماة، فاأو�شح 

اأن املرا�صي��م التنفيذي��ة اخلا�ص��ة بتنظي��م  وكيفي��ات �صري 

املدار���س اجلهوية ه��ي يف طور الإعداد، موؤك��دا اأن تكوين 

املحام��ي لبد اأن يكون اأكرث جناعة وبطرق اأكرث مهنية، وهذا 

ما ل ت�صتطيع كليات احلقوق القيام به، على خالف مدار�س 

تكوين املحامني وحت�صري املرت�صح��ني ل�صهادة الكفاءة ملهنة 

املحاماة، موؤك��دا اأن اأهمية تكوين املحام��ي له نف�س اأهمية 

تكوي��ن القا�ص��ي، وه��و ما ا�صتدع��ى ا�صتح��داث م�صابقة 

لاللتحاق بالتكوي��ن للح�صول على �صه��ادة الكفاءة ملهنة 

املحام��اة، و�صتتكفل كليات احلق��وق طبقا للتنظيم ال�صاري 

املفعول بتنظيم ه��ذه امل�صابقات يف انتظار تن�صيب املدار�س 

اجلهوي��ة، مو�صح��ا اأن مدة تكوي��ن املحامي ق��د ت�صل اإىل 

خم�س �صنوات، وهي مدة حددت بالتوازي مع مدة تكوين 

القا�صي بغر�س ترقية مهنة املحاماة.

وبخ�صو���س م�صاألة اإعف��اء املادة 35 بع���س الفئات من 

التكوين، اأو�صح اأن �صبب ه��ذا الإعفاء يعود اإىل ر�صيدهم 

املعريف ال��كايف، غري  اأن احلنكة ل ميك��ن اكت�صابها يف فرتة 

ق�ص��رية فهي تتطل��ب املمار�صة امليدانية وه��و ما يهدف اإليه 

الرتب���س امليداين املن�صو�س عليه يف امل��ادة 36، واأ�صار اإىل 

اأن اأ�صاتذة كليات احلق��وق احلائزين على �صهادة املاج�صتري 

يف احلقوق اأو ما يعادله��ا املمار�صني ملدة ع�صر �صنوات على 

الأقل ملزمون مبتابعة الرتب�س امليداين كباقي حاملي �صهادة 

الكفاءة ملهنة املحاماة.

وح��ول اأ�صباب عدم اإعفاء اأع��وان الدولة وموظفيها من 

�صه��ادة الكفاءة ملهن��ة املحاماة، اأو�ص��ح  اأن الأمر قد يكون 

ممكن��ا م�صتقب��ال عندما ت�ص��ل اجلزائ��ر اإىل تكوين حمامني 

متخ�ص�صني.   

وب�ص��اأن املرت�صحني احلائزين على �صه��ادة اللي�صان�س يف 

�لعل��وم �الإ�شالمية، �أو�شح �أن ن���ص �لقانون ي�شرتط �شهادة 

اللي�صان���س يف احلقوق اأو �صهادة معادل��ة لها؛ وعليه، فكل 

مرت�صح ل��ه �صهادة معادل��ة ل�صهادة اللي�صان���س يف احلقوق 

ميكن��ه الرت�صح لاللتحاق بالتكوي��ن للح�صول على �صهادة 

الكف��اءة ملهنة املحاماة، م�ص��ريا اإىل اأن م�صالح وزارة العدل 

ب�صدد اإعداد مر�صوم يهدف اإىل اإدخال تخ�ص�صات جديدة 

يف العلوم املعلوماتية والعلوم املالية وغريها من التخ�ص�صات 

الهامة.

وعن ال�صوؤال املتعلق بح�صور املحامي عند حترير حما�صر 

ال�صبطي��ة الق�صائية، اأو�صح اأن املو�صوع يندرج �صمن قانون 

الإج��راءات اجلزائية، وقد يت��م الو�صول اإىل ه��ذه املرحلة 

م�صتقب��ال، موؤك��دا اأن قانون الإج��راءات اجلزائية يوفر كل 

ال�صمانات القانونية للمتهم.

اأم��ا فيما يخ�س حذف عبارة »�صمان الدفاع عن حقوق 

وحريات الأ�صخا�س« من امل��ادة 2 من م�صروع القانون بعد 

التعدي��ل، فذكر بال�صياق العام الذي ج��اء يف ظله م�صروع 

القانون الذي قدمته احلكومة، موؤكدا اأن تعديله جاء ب�صيغة 

توافقية.

وب�ص��اأن ال�ص��وؤال املتعل��ق باملتقا�ص��ي ال��ذي ل ميل��ك 

الإمكاني��ات املادية الالزمة لتوكيل حمام ل��ه، اأ�صار اإىل اأنه 

ي�صتفي��د م��ن امل�صاعدة الق�صائي��ة التي كان��ت تتكفل بها 

الدول��ة عن طري��ق القتطاع اجلبائي، غري اأن��ه وبعد تعديل 



10

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 02

الإثنني 24 ذو القعدة 1434                                   املوافق 30 �سبتمرب 2013

القوانني يف اإطار الإ�صالح��ات التي �صهدها قطاع العدالة، 

فق��د اأ�صبحت تتكف��ل بها اخلزينة يف اإط��ار ميزانية الدولة، 

موؤك��دا اأن كل املحامني املعينني يف اإطار امل�صاعدة الق�صائية 

متت ت�صوية و�صعيتهم وحت�صلوا على حقوقهم.  

ويف خت��ام رده عل��ى اأ�صئل��ة وان�صغ��الت ومالحظات 

ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء اللجنة، اأك��د ممثل احلكومة اأن 

ن���س ه��ذا القانون جاء بع��د عدة جل�صات عم��ل �صاقة مع 

منظم��ات املحامني للو�ص��ول اإىل حل توافق��ي، كما عرف 

عدة اجتماع��ات على م�صتوى املجل���س ال�صعبي الوطني. 

وعليه، فاإن ن�س هذا القانون هو مبثابة قانون توافقي حاز على 

ر�صا اجلميع، فهو ي�صتجيب لأهم مطالب املحامني والق�صاة 

واملتقا�صني واملجتمع املدين ب�صفة عامة.  

اخلال�صة

ياأت��ي ن�س القانون املت�صمن تنظي��م مهنة املحاماة يف اإطار 

مواكبة الإ�صالحات التي يعرفه��ا قطاع العدالة، ل�صتدراك 

يناير  النقائ�س امل�صجلة يف القانون رقم 91 - 04، املوؤرخ يف 8 

�صن��ة 1991، واملت�صم��ن تنظي��م مهنة املحام��اة، من خالل 

مراجع��ة كل اأحكامه وتكييفها م��ع خمتلف التطورات التي 

عرفتها مهنة املحاماة، �صواء على ال�صعيد الداخلي اأو الدويل.

كم��ا ياأتي هذا الن�س بهدف تنمية ق��درات الدفاع عن 

املتقا�ص��ني وترقي��ة مكانة املحام��ي، و�صبط مهن��ة املحاماة 

وفق املعاي��ري الدولية املتعارف عليها يف جمال حتقيق اأ�ص�س 

املحاكم��ة العادلة، انطالقا من اأن الدف��اع حق من احلقوق 

الأ�صا�صية لالإن�صان، ميكن من خالله التعرف على امل�صتوى 

احل�صاري والدميقراطي الذي و�صلت اإليه اأية دولة، ل�صيما 

يف جمال حقوق الإن�صان.

ذلك��م، �صيدي رئي�س جمل�س الأم��ة املحرتم، زميالتي، 

زمالئ��ي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر، ه��و التقرير التمهيدي 

ال��ذي اأعدت��ه جلن��ة ال�ص��وؤون القانونية والإداري��ة وحقوق 

الإن�ص��ان، ملجل�س الأمة، حول ن�س القانون املت�صمن تنظيم 

مهنة املحاماة، املعرو�س عليكم للمناق�صة و�صكرا.

ال�سي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صيد مقرر اللجن��ة املخت�صة 

على تالوته مل�صمون التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة 

يف املو�ص��وع، وال�صكر مو�صول لل�صي��دات وال�صادة اأع�صاء 

اللجنة املخت�صة.

الآن ننتق��ل اإىل اجلزء الثاين املخ�ص���س هذه ال�صبيحة 

لعر���س ومناق�صة م�ص��روع القانون املذكور، وقب��ل اأن اأتيح 

املج��ال للمتدخلني، ب��ودي اأن األفت النتب��اه، لأنه بالنظر 

للعدد املحرتم من الراغبني يف التدخل، اأرجو من ال�صيدات 

وال�صادة امل�صجلني اأن يذهبوا مبا�صرة ملناق�صة م�صروع الن�س، 

مبتعدي��ن بق��در الإمكان ع��ن الكالم املجام��ل؛ ويف هذه 

املنا�صبة، الرئي�س هو الذي يتوج��ه بال�صكر والتهنئة وتقدمي 

املجامل��ة اإذا �صح التعبري؛ وعلي��ه فليتوجه املتدخل مبا�صرة 

للمناق�صة مادة، مادة اأو الن�س مبجمله.

امل�صج��ل الأول هو ال�صيد خمتار �ص��ي يو�صف، الكلمة 

لك.

ال�سيد خمتار �سي يو�سف: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، اأهنيء معايل وزير الع��دل، حافظ الأختام 

ووزي��ر العالق��ات م��ع الربملان عل��ى تعيينه��م يف التعديل 

ال��وزاري الأخري، كما اأ�صكر طاق��م وزارة قطاع العدل على 

املجه��ودات املبذولة يف اإعداد امل�صروع املتعلق بتنظيم مهنة 

املحاماة، كما اأ�صكر جلنة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحقوق 

الإن�صان، لعر�س التقرير التمهيدي حول ن�س هذا القانون.

قبل اأن اأط��رح بع�س الن�صغ��الت واملالحظات اإ�صمح 

يل - �صيدي الرئي�س - ب��اأن اأقدم واأّذكر ببع�س الإجنازات، 

فيم��ا يخ�س مهنة املحاماة يف بالدنا، اإذا �صمحت يل �صيدي 

الرئي�س، باخت�صار.

لق��د ورثت مهنة املحام��اة يف اجلزائر غ��داة ال�صتقالل 

النم��ط الفرن�ص��ي، ومل يكن له��ا اإل بع���س الع�صرات من 

املحام��ني، ثم عرفت ه��ذه املهنة العديد م��ن القوانني عن 

طري��ق الأمر رقم 67-202 �صنة 1967 والأمر رقم 61-75 

�صنة 1975، ثم �صدر اأول قانون منظم ملهنة املحاماة ال�صاري 

املفع��ول رق��م 91-04 �صن��ة 1991، والذي ج��اء يف ظل 

التعددي��ة ال�صيا�صية املكر�صة بد�صت��ور 1989، ومما مّيز هذا 

القانون اأنه اأرج��ع الت�صميات ال�صابقة، واأنه اأكد على الطابع 
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احلر ملهنة املحاماة، وكر�س فكرةح�صانة الدفاع التي مل تكن 

مو�صوع ن�س يف الأوامر ال�صابقة.

ال�صيد الرئي�س،

بالرغ��م اأن احل��ق يف الدفاع يف اجلزائر مع��رتف به، وهو 

م�صمون يف املواد اجلزائية، وهذا ما كر�صه الد�صتور يف مادته 

151، بل واأبعد من ذلك ذهبت اجلزائر اإىل اإقرار احلق يف 
امل�صاع��دة الق�صائية، من اأجل احلفاظ على م�صالح املجتمع 

وعل��ى احلق��وق الأ�صا�صي��ة لالأ�صخا�س، وتفر���س �صرورة 

مر�جعة �أحكام �لقانون �ل�شاري �ملفعول، حيث جاء م�شروع 

هذا القانون مت�صمنا 135 مادة، ا�صتجابة للمتطلبات الراهنة 

للمهنة وما متليه مقت�صيات تطورها على ال�صعيد الدويل.

وخال�ص��ة القول يف ه��ذه املقدم��ة، اأردت اأن اأّذكر باأن 

اجلزائ��ر بذلت جهودا كب��رية فيما يخ�س حق��وق الإن�صان 

واحلق��وق الأ�صا�صي��ة لالأ�صخا�س، مع �صم��ان حق الدفاع 

للجمي��ع، مقارنة ببع���س الدول التي ب��داأت مهنة املحاماة 

ت�صرتجع اأنفا�صها وذلك ابتداء من �صنة 1980.

وقد جاء هذا القان��ون اجلديد بعد تعديل 29 مادة هامة 

واأ�صا�صية من طرف الربملان، وقد عزز مهام املحامي وواجباته 

وحقوقه وحالت التنايف والتكوين، وقد عزز القانون حماية 

وحفظ حق��وق الدفاع وو�صع ح��دا للتع�صف، فال املحامي 

يتع�ص��ف يف حق القا�ص��ي ول القا�ص��ي يتع�صف يف حق 

املحامي، ويكون الحرتام متبادل.

املالحظة الأوىل، جاء يف املادة 23:

اإن الأتع��اب حتدد بني املتقا�ص��ي واملحامي بكل حرية، 

ويف الفق��رة 08 من نف�س املادة، تن�س على اأنه يحرر حم�صر 

ال�صلح الذي ي�صجله �صمن �صجل خا�س، متى تو�صل اإليه 

ي�صرف الأط��راف لتخاذ ما يرونه منا�صب��ا، وهنا نت�صور اأن 

يعرب املتقا�صي اإىل مقا�صاة حماميه، وهذا ح�صب راأيي اإهانة 

للمهن��ة وللمحامي، والعك�س �ص��رف املحامي اإىل مقا�صاة 

موكل��ه، كذلك اإهان��ة ومت�س املحامي ويقلل م��ن قدره اأمام 

املحاكم، وكيف �صينظر ال�صادة الق�صاة اإىل حمام يرفع ق�صايا 

يف جل�صات عامة �صد موكليه؟

لتفادي اإهانة مهن��ة املحاماة، اأقرتح من��ح اإجراء ال�صلح 

اإىل جمل���س ف��رع نقاب��ة املحامني، للف�ص��ل يف كل خالف 

على الأتع��اب، مع مراعاة اأهمية الق�صي��ة واجلهد املبذول، 

كما يجب اأن يراعي الظروف الجتماعية والقت�صادية من 

اأ�صحاب الق�صايا، وبالتايل يجعل له �صمعة طيبة وح�صنة يف 

هذا املجال، ول�ص��ك اأنه كلما كانت الأتعاب معقولة كلما 

كان مطلوبا.

م�ص��روع القانون املنظ��م لهذه املهنة مين��ع على املحامني 

التعام��ل بالن�صب��ة املئوي��ة يف بع���س الق�صاي��ا »اأقرتح منع 

التعامل بالن�صب��ة املئوية يف كل الق�صايا ولي�س بع�صها، لأن 

مهنة املحاماة لي�س جتارة لكن هي مهنة نبيلة و�صريفة وخدمة 

اإن�صانية.

امل��ادة 27: حالت التنايف: اأثم��ن ما جاء يف هذه املادة 

الت��ي تن�س على اأن املحاماة ل تتناف��ى مع وظائف تدري�س 

احلق��وق يف اجلامعات وموؤ�ص�صات التعلي��م العايل، يف اإطار 

الت�صري��ع املعمول ب��ه، لأن املحامي اجلامع��ي الذي يدّر�س 

احلق��وق يفي��د الطلبة نظري��ا وعلميا يف املب��ادىء الواجب 

معرفتها »القانون املدين وجميع فروع القانون العام والقانون 

اخلا�س، الإجراءات املدنية... اإلخ«.

اإنه م��ن ال�ص��روري تنظي��م ترب�صات ودرو���س، ت�صمل 

مرافعات ودرو�س حول املهنة، خا�صة لل�صباب عند تخرجهم 

من اجلامعة واللتح��اق بالتكوين، للح�ص��ول على �صهادة 

الكفاءة ملهنة املحاماة يف كل الخت�صا�صات.

تلكم، �صيدي الرئي�س املحرتم، زميالتي، زمالئي، بع�س 

املالحظات التي اأردت اأن اأعرب عنها واأكتفي بهذا القدر.

كما اأ�صكر اجلميع على ح�صن الإ�صغاء، وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته، �صكرا.

ال�سي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صيد خمتار �ص��ي يو�صف؛ 

الكلمة لل�صيد خمتار زروايل.

ال�سيد خمتار زروايل: ب�صم اهلل  الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

لقد تابعت باهتم��ام �صديد ردود اأفعال ومواقف الأ�صرة 

الق�صائي��ة ب�صف��ة عامة، وعائلة املحام��ني ب�صفة خا�صة، من 

قان��ون املحام��اة اجلديد وال��ذي كانت بع�س م��واده حمل 

اعرتا�س وحتفظ من بع���س املحامني، قبل تعديلها والقبول 
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به��ا، ومع ذل��ك ومهما كان��ت اإيجابيات ه��ذه التعديالت 

فاإنن��ا ل نعتقد اأنها اأر�ص��ت كل املحامني اجلزائريني واملقدر 

عددهم ب� 38 األ��ف حمام، وهو اأمر طبيعي جدا، لأن الأمر 

يتعلق باجتهادات ت�صريعية ولي���س بن�صو�س �صماوية، ومع 

ذل��ك فاإن التقييم املو�صوعي له��ذا القانون يكمن بالدرجة 

الأوىل يف مقارنته بغريه من القوانني، بداية بالقانون ال�صابق 

ال�صادر يف �صنة 1991، وال��ذي يكفي اأن نت�صفحه ليت�صح 

لنا الختالف الكبري بينه وبني هذا القانون.

فقان��ون 1991 - ح�صب اعتقادن��ا - طغى عليه اجلانب 

الإداري الذي يح�صر مهنة املحاماة يف العالقة بني املحامي 

وامل�صالح الإدارية للمحاكم.

يف حني، فاإن القانون احل��ايل ياأخذ بعني العتبار جميع 

عنا�ص��ر التقا�صي التي ت�صم��ح بتكري�س مب��ادىء العدل 

والإن�ص��اف، وهذا ما ن�صهده من مثل ه��ذه القوانني، التي 

نعتربها امت��دادا ل�صل�صل��ة اإ�صالحات العدال��ة التي اأقرها 

فخام��ة رئي���س اجلمهوري��ة من��ذ 13 �صن��ة، اأي بداي��ة من 

الع��ام 2000، عندم��ا �صرع��ت اجلزائر يف اإع��داد القوانني 

والت�صريع��ات الوطنية، الت��ي تن�صجم مع املعاي��ري الدولية، 

فعرفت الفرتة من �صنة 2000 حتى �صنة 2004 موجة تغيري 

وتعدي��ل للعديد من القوانني الهام��ة والأ�صا�صية، كالقانون 

املدين وقانون العقوبات وقانون الإجراءات املدنية والإدارية 

وقان��ون الإجراءات اجلزائية وغريه��ا من القوانني، ليتم بعد 

ه��ذه الفرتة النتق��ال اإىل ا�صتح��داث قوان��ني جديدة مل 

ي�صب��ق ملنظومتنا الت�صريعي��ة واأن عرفتها م��ن قبل، كما هو 

احلال بالن�صبة اإىل قانون مكافحة الف�صاد، وتبيي�س الأموال، 

وقان��ون اجلرمية الإلكرتوني��ة، لياأتي يف الأخ��ري الدور على 

قوانني املهن التابعة لقطاع العدالة، كقانون املوثقني، وقانون 

املح�صرين الق�صائي��ني، وقانون املحامني، الذي نحن ب�صدد 

مناق�صت��ه؛ وعموما، فاإن مراجعة النظ��ام الت�صريعي الوطني 

انبثق عنه حتى الآن 159 ن�صا قانونيا، منها 41 ن�صا ت�صريعيا 

جدي��دا، و13 مر�صوما رئا�صي��ا، و58 مر�صوما تنفيذيا، واأمام 

ه��ذه الأرمادة من الن�صو�س الت�صريعية التي �صاهمت بحق 

يف الرتق��اء مبنظومتنا الق�صائية، ل ي�صعني اإل التاأكيد على 

اأن اإ�ص��الح العدال��ة اأ�صب��ح واقعا معي�ص��ا، خا�صة يف ظل 

الع�صرنة الت��ي يعرفها باإدخال وا�صتعم��ال التكنولوجيات 

احلديث��ة امل�صتعملة يف الدول املتقدمة، والتي تكلف الدولة 

�صنويا املاليري، ويكف��ي اأن املبلغ املخ�ص�س لهذا القطاع يف 

املخطط الرئا�صي 2010-2014 جتاوز حاجز 379 مليار دج، 

وه��ذا دليل قاطع وبره��ان �صاطع على م��دى الأهمية التي 

توليه��ا الدولة لقط��اع العدالة، وما قان��ون املحاماة اإل جزء 

من هذه العدالة املن�ص��ودة، ولذلك ل ي�صعني اإل اأن اأثمن 

�ص��دوره، خا�صة يف مثل هذا الوقت الذي تتعاىل فيه بع�س 

الأ�صوات الن�صاز، للت�صكيك يف كل املكا�صب واملنجزات، 

بغية �صرب ا�صتقرار  موؤ�ص�صاتنا، ولذلك فاإنني اأ�صتغل هذه 

املنا�صب��ة لأحيي وباإخال�س املوؤ�ص�صة الع�صكرية، من خالل 

قيادته��ا الر�صيدة، على حر�صها عل��ى الن�صجام والتجان�س 

والتكام��ل مع بقية املوؤ�ص�ص��ات الد�صتورية وذلك لإخرا�س 

كل الأفواه التي تعودت الت�صوي�س على كل املبادرات، بغية 

الزج بالبالد يف م�صتنقعات الفو�صى والعنف والنحرافات 

الت��ي ل تخدم اإل الأجندات الأجنبية، كما هو عليه احلال 

اليوم يف كثري م��ن الدول العربية، التي اأزه��ر ربيعها اأمواتا 

ودم��اء وعنف��ا وجتويعا وت�صري��دا، وهو م�ص��ري ل نريده لهذا 

الوطن الغايل العزيز.

اأخ��ريا، �صك��را على ح�ص��ن الإ�صغ��اء وك��رم املتابعة، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صيد خمت��ار زروايل؛ الكلمة 

الآن لل�صيدة زهرة ڤراب.

ال�سي��دة زهرة ڤراب: �صكرا لل�صيد رئي�س جمل�س الأمة 

املحرتم؛ بعد ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم 

على �صيدنا امل�صطفى الكرمي؛

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم و�صيدي وزير العدل 

املح��رتم و�صيوفه الك��رام، �ص��الم اهلل عليك��م وحتية طيبة 

وكذلك لل�صيدات وال�صادة الأفا�صل.

�صيدي وزير العدل املحرتم،

العدل وما اأدراك ما العدل: العدل اأ�صا�س امللك، وحكم 

بال عدل ينهار، وبق��اء الدول وال�صالطني والزعماء، ون�صرة 

املظل��وم وجزاء الظ��امل يكون بالع��دل، فالأ�صا���س الأول 

للحكم والبقاء الأول للدولة حتى تكون واقفة يف اأي مكان 

كان عرب املعمورة اإل بالعدل، 

�صيدي املحرتم، 

كن��ت قا�صيا بالأم���س، ولك خربة ودراي��ة يف مهامكم 

النبيل��ة، امله��ام النبيلة للق�ص��اة هو العدل، تعرف��ون ق�صايا 
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العدل وتطبيق القانون، م��ا نريده وما نطمح اإليه كمواطنني 

قبل اأن نكون م�صوؤول��ني، األ وهو تطبيق القانون واأن تكون 

العدالة م�صتقلة ل م�صتقيلة.

�صيدي املحرتم،

فالأ�صا���س الأول - كم��ا قلت �صابق��ا - األ وهو الق�صاء 

ورج��ال الق�صاء، ومنه��م اأ�صحاب اجلبة ال�ص��وداء، الذين 

يرافع��ون على الظ��امل واملظل��وم وحماربة الف�ص��اد وتطبيق 

القان��ون عل��ى اجلميع ب��دون ا�صتثن��اء مهم��ا كان من�صبه، 

ولك��ن نري��ده اأن يحا�صب م��ن دون ت�صفي��ة ح�صابات، يف 

بع�س الأحي��ان نرى من ط��رف بع�س الق�ص��اة واأ�صحاب 

اجلب��ة ال�صوداء خ��الل مرافعاتهم القانوني��ة ظلما للمواطن 

اأم��ام العدالة والقانون وذلك عند اإ�صدار احلكم يف الظامل 

واملظلوم، فريجع الظامل هو املظلوم واملظلوم هو الظامل وهنا 

- �صيدي وزير العدل والق�صاة ورجال اجلبة ال�صوداء - تكون 

املقاي�ص��ة، وي�صدر احلكم القانوين، اإم��ا بالتاأجيل اأو احلكم 

بعدم الخت�صا�س اإىل اأجل غري م�صمى، ويقول املثل »وكم 

يف ال�صجن مظاليم«.

نرج��ع اإىل الن�س القانوين املت�صمن مهنة املحاماة، وجاء 

يف وقت��ه املنا�صب وتدخلك��م حول حمت��واه وف�صوله يب�صر 

باخلري اإن طبق، ونتمنى اأن يطبق من طرف هوؤلء املدافعني 

عن القانون واحلق.

املحام��اة مهنة ح��رة وم�صتقلة كما جاء يف امل��ادة الثانية 

من القانون... اإلخ. اإن املحامي يف نهاية املطاف ويف الظرف 

احل��ايل، ما هو اإل تاجر مثل اأي تاجر، ونقطة اخلالف تكمن 

فق��ط يف اجلهة التي يتعام��ل معها ونوعي��ة الب�صاعة - بني 

قو�ش��ني - �لت��ي يعر�شها للبي��ع �أو �مل�شاوم��ة، حيث �أ�شبح 

املحام��ون اأو بالأ�صح جلهم اإل فئة قليلة منهم نزيهة، �صريفة 

ممن رحم ربك، يتاجرون باآلم وهموم املتقا�صني لهذا يحق 

ل��ه اأن ت�صن ل��ه الدولة قانونا خا�صا ب��ه، واإل فالقانون يكون 

ل�صبط مزاولة مهن��ة املحامي، حلماية املتقا�صني كذلك من 

ج�صع وظلم بع�س املحامني.

يطالب املحامون والبع�س باحل�صانة، واملواطنون يقولون: 

اإن امل�صوؤول��ني احلالي��ني الذي��ن لديهم ح�صان��ة ا�صتاأ�صدوا 

عليه��م وهم لي�صوا �صوى ظ��الم للعبيد، فلم��اذا نزيد عدد 

ظ��الم العبيد؟ يطال��ب املحامي باإعانة م��ن الدولة لل�صكن 

وفت��ح مكت��ب للمحاماة... اإل��خ، مهنته مهنة ح��رة تخ�صع 

لقان��ون العم��ال غري الأج��راء، فب��اأي حق ي�صتح��ق هاته 

الإعانات؟ ولو اأن الدولة قامت بالتكفل باملحامني املبتدئني 

عن طريق وكالة )ANSEJ(، هناك حمامون نزهاء ذوو كفاءة 

قانونية يخ�صعون لقان��ون الدولة اجلزائرية يف احلق والعدل، 

مرافعاتهم ت�صاهي عند الق�صاء اجلزائري املرافعات يف الدول 

�ملتقدم��ة و�ملتطورة، حيث �إن بع�شه��م �أ�شابهم �لعطب من 

كرثة النكد واحلڤرة عند مرافعاتهم، ب�صبب املافيا املتقا�صية 

والتدخالت، وذوو املال واجلاه واملح�صوبية، اأ�صبحوا يعانون 

من اأمرا�س مزمنة، نقول لهم من هذا املنرب، لهوؤلء الرجال 

والن�صاء، �صواء كانوا ق�صاة اأو قا�صيات، اأو كانوا حمامني، 

جزاكم اهلل خريا عنا.

�صيدي وزير العدل،  

اإن الدول��ة بذلت جمهودا كبريا م��ن اأجل الق�صاء ومن 

اأجل اإن�صاف املظلوم من الظامل ومن اأجل حماربة الف�صاد، 

ما نري��ده من الدولة - علم��ا اأن الق�صاء ه��و الركن الثاين 

للدول��ة - باأن ي�صاعد الرك��ن الأول للدولة، األ وهو اجلي�س 

الوطني ال�صعب��ي واأمنه، بتطبيق القانون على اجلميع، لكي 

تبقى الدولة اجلزائرية واجلمهورية واقفة.

اأحاطكم اهلل ببطانة من رجال ون�صاء اأكفاء وهم موجودون، 

ولكنه��م مهم�صون م��ن طرف فئة م��ن الدينا�صورات التي 

تخرب ول تبني �صواء، كانوا ق�صاة اأو حمامني.

اأخت��م تدخلي هذا بالقول: الله��م يا رب احفظ الوطن 

واأهل الوطن.

�صي��دي رئي���س جمل���س الأمة املح��رتم وال�صي��د ممثل 

احلكوم��ة املحرتم و�صيوف��ه الكرام وال�صي��دات الف�صليات 

وال�صادة الأفا�صل �صالم اهلل عليكم وحتية طيبة، و�صكرا.

ال�سي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صيدة زهرة ڤ��راب والر�صائل 

و�صلت؛ الكلمة الآن لل�صيد حممد زكرياء.

ال�سي��د حمم��د زكري��اء: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وعلى اآله.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام والطاقم املرافق له،

معايل الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان،

زميالتي الف�صليات، زمالئ��ي الأفا�صل اأع�صاء جمل�س 

الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
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ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اإن الن���س التمهي��دي هذا ون�س القان��ون الذي بذلت 

وزارة الع��دل جمهودات م�صني��ة ل�صتخراجه، بعدما �صال 

م��ن اأجله كثري من احلرب، اأو وقعت من اأجله عدة م�صاورات 

ومناق�صات، والت��ي اأف�صت وب�صفة دميقراطية  - بعد تغليب 

احلكم��ة - اإىل ه��ذه ال�صيغ��ة النهائية، واأعتقد ب��اأن ن�صخة 

القانون هذه ممتازة عل��ى العموم، مما ي�صمن حقوق املحامي 

وا�صتقالليت��ه وكرامت��ه، واأي م�صا���س به��ذه احلقوق يعترب 

م�صا�صا بح��ق الدفاع، وبالتايل بحق املتقا�صني، اإل اأن لدي 

بع�س املالحظات.

�صيدي الرئي�س،

ج��اء يف الف�صل الثاين من القان��ون بخ�صو�س واجبات 

املحام��ي »املادتني 9 و10« جملة م��ن ال�صوابط الأخالقية، 

الواج��ب احرتامها من طرف املحام��ني، نظري احلقوق التي 

يتمتعون بها، وهي حاليا مو�صوع �صكاوى خمتلفة من طرف 

زبائنه��م ومن طرف الق�صاة، وندع��و باملنا�صبة - ال�صيد وزير 

العدل طبق��ا للمادة 116، وكذا نقب��اء املحامني ومنظمات 

املحام��ني على العموم - اإىل تفعيل ه��ذه املادة يف م�صتوى 

جمل���س التاأديب بحزم وجدية خدم��ة لقيمة املهنة؛ وعليه، 

ف��اإن املنع املوؤقت ملمار�صة املهن��ة من طرف جمل�س التاأديب 

مل��دة اأق�صاها �صن��ة »كما جاء يف امل��ادة 119« لي�صت كافية 

للمحافظ��ة على �صرف املهنة وقدا�صتها، ويف هذه احلالة، مل 

ل ت�صاف له فرتة اأخرى مع توقيف التنفيذ؟

جاء يف املادة 7: تتنافى مهنة املحاماة مع ممار�صة اأي عمل 

ينط��وي على عالق��ة التبعية، اإل اأنن��ي اأرى اأنه يتناق�س مع 

املادتني 79 و80 اللتني ت�صمحان بنظام الأجر لدى مكاتب 

املحاماة للمحامي امل�صجل باجلدول.

وه��و اإذن يخ�صع لتبعي��ة وا�صحة للمحام��ي امل�صتخدم 

ويخرق مبداأ ا�صتقاللية املهنة.

ويف امل��ادة 22 املتعلقة بتفتي�س اأو حجز مكتب املحامي 

اإل من قبل القا�صي املخت���س بح�صور النقيب... اإىل اآخر 

ما جاء يف املادة، واأرى اأن ح�صور املنفذ الذي ي�صجل تاريخ 

و�صاع��ة الإجراء من �صاأنه تاأكيد ح��ق الدفاع واأن املادة 24 

ق��د عدلت ب�صف��ة حكيمة، حالة الإخ��الل اجل�صيم بنظام 

اجلل�ص��ة، مقارنة مب�صروع القان��ون املقدم للحكوم��ة، اإل اأن 

توقي��ف اجلل�صة مل يراع م�صلح��ة املتقا�صني الذين يدفعون 

ثمن حادث لي�س لهم فيه اأي م�صوؤولية، مما يزيد من معاناتهم 

خا�صة يف غياب �صبط مدة التوقف.

ويف امل��ادة 34 املتعلق��ة ب�صهادة الكفاءة ملهن��ة املحاماة، 

�إنه ي�شرتط عل��ى كل مرت�شح للم�شابقة �حليازة على �شهادة 

اللي�صان���س يف احلق��وق اأو �صه��ادة معادلة له��ا، والواقع اأن 

�صهادة اأقل من اأربع �صنوات يف نظام »LMD« توؤثر �صلبا على 

تكوين املحامي نظرا لتعقد النوازل امل�صتجدة.

ويف املادة 51، اإن العتماد اأمام املحكمة العليا وجمل�س 

الدول��ة بقرار م��ن وزي��ر العدل، حاف��ظ الأخت��ام ل�صالح 

املحامني والق�ص��اة والدكاترة يف احلق��وق واأ�صاتذة احلقوق 

الذين اأثبتوا ممار�صة فعلية ملدة 10 �صنوات، اأرى اأنه بالإ�صافة 

اإىل كون هذه املادة تكر�س التمييز بني فئات املحامني، فاإنها 

تب��دو طويلة جدا، وميكن تقلي�صها اإىل 7 �صنوات مثال، علما 

اأن من املمكن التحايل على ه��ذا الإجراء با�صتعمال خامت 

لزمي��ل حمام له اأقدمي��ة يف املهنة، كما اأنه م��ن املفيد اأخذ 

الراأي املع��دل ملجل�س منظمة املحامني فيم��ا يخ�س �صلوك 

املعني وكفاءته وا�صتقامته.

ويف املادة 93، ل يرت�صح لع�صوية جمل�س منظمة املحامني 

ال�ص��ادر �صده عقوبة تاأديبية باملن��ع املوؤقت عن ممار�صة املهنة 

اإل بعد م�صي 3 �صنوات، هل يعقل اأن ي�صتفيد هذا املحامي 

بالع�صوية يف جمل�س املنظمة، وحتى يف جلنة التاأديب ومل ل 

على �صفة نقيب بعد 3 �صنوات؟ وعليه فاإن مدة اأطول تكون 

�صرورية يف هذه احلالة.

�صيدي الرئي�س،

يف اخلتام، فاإن ن�س هذا القانون يعترب مك�صبا هاما، يوؤكد 

�صيادة القانون ويدخل يف اإطار اإ�صالحات العدالة التي بادر 

بها فخامة رئي�س اجلمهوري��ة وتتكيف مع امل�صتجدات التي 

طراأت على املجتمع وتدعم مهنة املحاماة.

وعليه، ف��اإن الكرة الآن يف مرمى هوؤلء املحامني، لرتقية 

ه��ذه املهنة واملحافظة على حرمتها، وذلك بالتزام ال�صوابط 

الأخالقية وال�صل��وكات احل�صنة، واأداء الق�صاة واملتقا�صني، 

وتفادي اجل�ص��ع فيما يخ�س الأتعاب الت��ي يتقا�صونها، مع 

التزام اجلدية والتكوين امل�صتمر.

�صك��را على كرم الإ�صغاء وال�ص��الم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد حمم��د زكرياء؛ الكلمة 
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الآن لل�صيد عمار مالح.

ال�سي��د عمار م��اح: بعد ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحيم 

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

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة معايل الوزراء املحرتمون،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي.

بع��د درا�ص��ة القان��ون املت�صمن تنظي��م مهن��ة املحاماة 

املعرو���س عل��ى جمل�س الأم��ة، وبعد تفح�س امل��واد التي 

يحتويه��ا هذا القانون نقدم بع���س القرتاحات، متمنني اأن 

توؤخ��ذ بعني العتبار، ملا لها من دللة واأهمية بالن�صبة لهذه 

املهنة النبيلة واآثارها على حرية املتقا�صني.

ف�صل ح�صانة املحامي وحقوق��ه؛ املادة 22 غري وا�صحة 

لأن��ه يف حال��ة تفتي�س مكت��ب املحامي مل يح��دد من هو 

القا�ص��ي املخت���س، فهل هي النياب��ة اأم القا�صي؟ ومن هو 

ه��ذا القا�صي؟ ونوؤك��د ح�صور نقيب املحام��ني، هذه املادة 

تختلف عما ن�صت عليه مادة اأخرى تتعلق بحماية املحامي 

وهي املادة 144 من قانون العقوبات، اإهانة املحامي وح�صانة 

وحرمة مكتبه.

امل��ادة 23، الفقرة الثالثة: »يجب على املحامي اأن ي�صلم 

و�صال ملوكله مقابل الأتع��اب التي يتقا�صاها...« اإن تعليقنا 

يف ذل��ك هو اأننا نرى اأن ه��ذه الفقرة تتناق�س مع روح املادة 

اأن الأتعاب حتدد بكل حرية بني املحامي وموكليه،  23 مبا 
وه��ذا الو�صل ميكن اأن يكون حمل ن��زاع بني الطرفني وقد 

ميكن اأن ي�صتغ��ل من طرف املوكل لأغرا�س اأخرى، نقرتح 

اإلغاء هذه الفقرة.

الفق��رة الأخرية تتكلم عن ف�صل اإجراء ال�صلح وي�صرف 

الأطراف لتخاذ ما يرونه منا�صب��ا؛ هذه الفقرة مبهمة لأنها 

مل حتدد اجلهة املخت�صة لف�س النزاع بني الطرفني.

م��ا دمنا نتكل��م عن حق��وق املحامي يف ه��ذا الف�صل، 

نلتم�س اإ�صافة املادة 26 مك��رر: »ي�صمح للمحامي احل�صور 

م��ع موكله عند تقدمي��ه اأمام النيابة وح��ق املحامي يف زيارة 

موكله مبركز ال�صرطة الق�صائية عند و�صعه حتت النظر«.

امل��ادة 30: نطل��ب تف�صري املادة بالن�صب��ة للدرجة الثانية 

حينما يكون القا�صي من اأقاربه.

املادة 33: �صه��ادة الكفاءة املهنية ملهن��ة املحاماة نطلب 

حتديد ع��دد هذه املدار�س وموقعه��ا لأن مهنة املحاماة حرة 

يف بالدنا.

املادة 34: اللتحاق مبهن��ة املحاماة عن طريق امل�صابقة: 

نطلب اأن يك��ون هذا اللتحاق عن��د درا�صة ملف املرت�صح 

كما نقرتح �إعادة �لنظر يف �شروط �اللتحاق.

املادة 37: املحامي املرتب�س عند حمام اآخر؛ نطلب اإلغاء 

الفقرة الأخرية اخلا�صة بالتعوي�س.

املادة 40: اخلا�صة مب�صاركة املحامي املرتب�س يف انتخابات 

اأع�صاء جمل�س منظمة املحامني.

ح�صب املادة 92: نطلب اإلغاء هذه الفقرة الأخرية لأن 

املحام��ي املرتب�س يعترب حماميا بع��د اأداء اليمني القانونية 

ول فرق بينه وبني املحامي املمار�س.

املادة 51: اإعتماد املحامي لدى املحكمة العليا وجمل�س 

الدولة، نالحظ يف الفقرة الأخرية من هذه املادة التي تن�س 

على »املحام��ني املتح�صلني على �صه��ادة الدكتوراه«؛ لبد 

م��ن حتديد هذه الدكتوراه لتتما�صى م��ع مهنة املحاماة، اأي 

دكتوراه يف احلقوق.

املادة 118: تتعلق بتق�صري املحامي يف التزاماته املهنية؛ 

هن��ا نق��رتح األ يتابع جزائي��ا، لأن التق�صري ل��دى املحامي         

ل يعت��رب ول يعد جرمية، بل خطاأ، يعر�س اإىل متابعة تاأديبية 

فق��ط، و�صك��را للجميع عل��ى ح�ص��ن الإ�صغ��اء واملتابعة، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سي��د الرئي�ص: �صك��را لل�صيد عمار م��الح؛ والكلمة 

الآن لل�صيد اإبراهيم بوحلية.

ال�سيد اإبراهيم بوحلية: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صيد وزير العدل، ممثل احلكومة.

�صاأدخ��ل مبا�ص��رة يف بع���س املالحظ��ات الت��ي اأردت 

الإدلء بها يف هذا الن�س املعرو�س اأمامنا اليوم.

ال�صيد الرئي�س،

بداي��ة، اأعتقد باأن هذا الن�س ق��د اأثار الكثري من اجلدل 

عل��ى ال�صاحة الوطنية نظرا ملا يكت�صيه من اأهمية ق�صوى يف 
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الدفاع عن احلقوق واحلريات التي قررها الد�صتور اجلزائري 

للمواط��ن اجلزائري، التي �صخ�صي��ا اأرى باأن هذه املهنة اأي 

مهن��ة املحاماة ومهنة الق�ص��اء لي�صا ديك��ني مت�صارعني يف 

�صاحة هدفه��ا الأ�صا�صي هو املواطن، مهن��ة املحاماة هي يف 

الأ�ص��ل ر�صالة نبيل��ة، ت�صتهدف ن�صرة احل��ق والدفاع عن 

املظل��وم، ولي�صت معركة اأو نزاعا مع الق�صاء اأو مع القا�صي، 

القا�صي لي�س خ�صما ل للمحامي ول ملوكله ول للحكومة، 

بل هو حكم يف نزاع مطروح اأمامه للف�صل فيه بقوة اأو مبقت�صى 

القان��ون والد�صتور واملهم��ة التي اأ�صندت له��ذا القا�صي، 

والقا�ص��ي هو املالذ بع��د اهلل �صبحانه عز وج��ل، اأي املالذ 

الوحيد ملن �صاع حق��ه اأو راأى باأن حقه قد �صاع، ول مالذ 

اآخ��ر اإل القا�صي الذي ي�صتطيع اأن يف�صل يف النزاع باإعادة 

حقه اأو بعدم ظلمه، لذا فاإن ا�صتقاللية املحاماة لي�صت امتيازا 

للمحامي لتربير اخلروج عن القانون اأو التعدي على الق�صاء 

حتى يف اإطار خدمته مل�صال��ح موكله، لأن ال�صتقاللية هي 

اأداة حماية ا�صتوجبتها طبيعة العالقة بني القا�صي واملحامي؛ 

هذا هو الأ�صل يف هذه املهنة واملفرو�س اأن تكون، واأن نعاجلها 

عل��ى هذا الأ�صا���س ل على اأ�صا�س اأنه��ا معركة بني القا�صي 

واملحام��ي، فقا�صي النياب��ة  يف القانون اجلزائ��ري اأو الق�صاء 

اجلزائري، ناأخذه مبفهوم قا�صي بالنيابة وهو يف الأ�صل قا�صي 

وخ�صم �صريف يدافع عن املجتم��ع كمجتمع والطرف الذي 

يوكل��ه املحامي هو اأي�صا جزء م��ن املجتمع، اإذن لي�صت هناك 

خ�صوم��ة بني قا�صي النيابة واخل�ص��م اأو بني املحامي وقا�صي 

النيابة، ولذا يجب األ ندفع بهذه العالقة النبيلة بني القا�صي 

وبني املحامي اللذين ين�صدان حتقيق العدل واإقامة القانون اإىل 

الت�صنج وال�صطدام واإىل اخلالف والنزاع، لأن اخلا�صر الأكرب 

هو املواطن اجلزائري.

اأعتقد باأن هذه العالقة يجب اأن تكون مبنية على اأ�صا�س 

الح��رتام املتب��ادل وعلى اأ�صا���س العمل من اأج��ل اإقامة 

العدل وحتقيق العدالة وتكري�س مبداإ �صيادة القانون.

�صيدي الرئي�س،

لقد اأبدي��ت هذه املالحظة قب��ل اأن اأتدخل من خالل 

معرفتي لهذا امليدان.

اإن الإ�ص��الح ال�صامل لقط��اع العدالة يدخ��ل يف اإطار 

جمموعة الإ�صالحات الوطنية الت��ي با�صرها فخامة ال�صيد 

رئي���س اجلمهورية، والتي قطعت اأ�صواطا هامة واآتت بثمارها 

يف كل القطاعات التي م�صته��ا، ول تزال م�صرية الإ�صالح 

متوا�صلة تعززه��ا ن�صو�س قوانني متج��ددة لإر�صاء منظومة 

ت�صريعية تواكب ه��ذا امل�صار وتوؤ�ص�س لدولة نن�صدها جميعا 

تقوم على احلق والقانون ومبداإ �صيادته.

اإن ن���س القان��ون الذي هو ب��ني اأيدينا الي��وم للدرا�صة 

والنقا���س يدخ��ل يف �صميم الإ�صالح��ات العميقة لقطاع 

العدالة ال��ذي اأولته الدولة اجلزائرية اأهمية ق�صوى باعتباره 

�صريان ال�صيادة الوطنية ومقيا�س احلكم الرا�صد واآلية الدولة 

يف حف��ظ حقوق مواطنيه��ا وتزويدهم بقوة الثق��ة والأمان، 

باعتبار اأي�صا اأن الإ�صالح ال�صامل للعدالة لن يتج�صد فعليا 

اإل باإ�ص��الح مماثل مي�س خمتلف امله��ن امل�صاعدة وامل�صاهمة 

و�لتي لها عالقة بقطاع �لعد�لة، من حيث �شروط �اللتحاق 

به��ا وممار�صتها وتكييفها امل�صتمر م��ع التطورات احلا�صلة يف 

املجتمع وعلى م�صتوى املنظومة الت�صريعية الدولية.

اإن احل��ق يف الدفاع مكفول مبوج��ب الد�صتور ومبوجب 

العهود واملواثيق الدولية، وهو يف جوهره يتجاوز الإجراءات 

الإدارية والق�صائية، فهو عالقة تعاون بني املحامي والقا�صي 

لإظه��ار احلقيقة واأن تكون هذه العالق��ة مبنية على اأ�صا�س 

الح��رتام وعلى ما يتف��ق وكرامة القا�ص��ي ومركزه وهيبته 

وا�صتقالل��ه، وعالق��ة تن�صي��ق ب��ني املحام��ي واملتقا�ص��ي 

ل�صتعادة احلق والدفاع عن��ه، وعالقة �صراكة بني الأطراف 

الثالثة يجمعهم التزام اأخالقي جتاه املجتمع ككل.

يف الأخ��ري، اأرى اأن عالقة املحامي مع الق�صاء يتوجب اأن 

تكون عل��ى اأ�صا�س عالقة الزمال��ة والتعامل الر�صمي وجتنب 

التعامل ال�صخ�ص��ي والتناحر والنزاع مع القا�صي، باعتبار اأن 

القا�صي لي�س خ�صما - كما اأ�صرت - ل للمحامي ول ملوكله، 

بل هو للف�صل يف نزاع مطروح عليه.

من خالل تفح�صن��ا ملختلف الأحكام ال��واردة يف هذا 

الن���س - �صيدي الرئي�س - يتبني لن��ا تو�صيح هذه العالقة 

اإذ انتقل��ت من اعتبار املحام��ي م�صاعدا للق�صاء اإىل اعتباره 

�صري��كا اأو م�صاهما يف العدال��ة، فجدير بنا العمل على حمو 

ال�ص��ورة اخلاطئة التي يحملها البع�س ع��ن عالقة املحامي 

بالقا�ص��ي باعتبارهم��ا متناف�صني، ي�صع��ى كل واحد منهما 

لل�صيط��رة عل��ى الآخر، يف ح��ني اأنهم��ا يف الواقع يحمالن 

ر�صال��ة واح��دة، وبالرجوع اإىل حمتوى ه��ذه الأحكام، اأود 

اأي�صا اأن اأبدي بع�س املالحظ��ات مكتفيا بالبع�س و�صاأترك 

بقية املالحظات للتدخل املكتوب الذي �صاأ�صلمه اإىل معايل 

ال�صيد وزير العدل.
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م��ن حي��ث �ل�شكل، لق��د �أغف��ل �مل�ش��روع - يف ر�أيي 

ال�صخ�صي - اإدراج بع�س املواد الد�صتورية �صمن التاأ�صريات 

التي لها عالقة بالدفاع عن حقوق املواطن ومنها:

لقد اأ�صار امل�صرع اإىل املواد 119 و120، 122، 126، 151 

واأرى ب��اأن املواد 32، 33، 139 كان م��ن املفرو�س اأي�صا اأن 

تكون �صمن التاأ�صريات املوجودة، بناء على مواد الد�صتور.

امل��ادة 32، تن�س عل��ى اأن احلري��ات الأ�صا�صية وحقوق 

الإن�صان واملواط��ن م�صمونة وتكون تراثا م�صرتكا بني جميع 

اجلزائري��ني واجلزائريات واج��ب ينقلونه من جيل اإىل جيل 

لك��ي يحافظوا على �صالمت��ه وعدم انته��اك حرمته، يعني 

توجد مادة ت�صري اإىل احلقوق واحلريات.

امل��ادة 33، تن���س عل��ى اأن الدفاع الف��ردي عن طريق 

اجلمعي��ة، عن احلق��وق الأ�صا�صية لالإن�ص��ان وعن احلريات 

الفردية واجلماعية م�صمون.

امل��ادة 139، تن���س عل��ى اأن ال�صلط��ة الق�صائية حتمي 

املجتم��ع واحلريات وت�صمن للجمي��ع ولكل واحد املحافظة 

على حقوقهم الأ�صا�صية.

ثاني��ا، ا�صتف�ص��ارات ح��ول امل�صم��ون: اأمل يك��ن م��ن 

الأجدر اإ�صافة مهنة التحكيم والو�صاطة حتى ل نكرث املهن 

الأخ��رى، �صمن مه��ام املحامي املح��ددة يف املادة 06 من 

هذا القان��ون، باعتبار اأن املحامي ه��و �صخ�س موؤهل للقيام 

بهذا ال��دور، ل�صيما اأن املتقا�صني يق�صدونه فيمكنه ت�صوية 

النزاعات بني الأط��راف دون اللجوء اإىل الق�صاء والدخول 

يف اإجراءات التقا�صي الطويلة.

يوج��د اأي�صا ا�صتف�ص��ار اآخر وهو: هل ميك��ن ملحام تابع 

ملنظمة اأجنبية »املادة 7 من القانون« اأن يدافع ويرافع ل�صالح 

هذه الأطراف اأمام اجلهات الق�صائية الع�صكرية؟

اإن كان اجل��واب بنعم، األ يعد هذا � رمب��ا �...؟ �صاأتركه 

هكذا.

م��ا املق�ص��ود من عب��ارة: »يجب على املحام��ي احرتام 

موكلي��ه« يف امل��ادة 10؟ ف��اإذا كان املق�صود ه��و اأن احرتام 

م�صال��ح موكلي��ه ممكن، و�صقط��ت كلمة »م�صال��ح« رمبا من 

الطبع، فيجب اأن نتدارك هذا، اإذا كان �صهوا اأو �صقوطا لهذه 

املادة.

امل��ادة 25 التي اأث��ارت اأي�صا جدل كب��ريا، ن�صت على 

توقي��ف اجلل�ص��ة وجوبا يف حال��ة الإخ��الل اجل�صيم بنظام 

اجلل�صة، وو�صعت اأحكاما يجب اتباعها، حلل النزاع املفتعل 

بني القا�صي واملحامي.

�صي��دي الرئي���س، اأن��ا �صخ�صي��ا، طيلة حيات��ي كقا�س، 

مل اأتن��ازع م��ع حمامي، لأنن��ي مل اأر ب��اأن املحامي خ�صمي                          

اأو موكل��ه كذلك خ�صم��ي، يف هذه احلالة نفر���س باأن هذا 

النزاع قد طال وبقي مدة طويلة والق�صية جزائية وفيها حمبو�س                     

اأو الق�صي��ة ا�صتعجالية ومت�س حقوقا م�صتعجلة اأو تتعلق ب�صلع 

�صريع��ة التلف، فما م�صري هذه الق�صي��ة؟ هل ينتظر املواطن 

حتى ين�صف النزاع؟ هن��ا يكمن ال�صوؤال، اأنا �صخ�صيا، اأرى 

باأن املعاجل��ة رمبا نوعا ما �صتم�س مب�صالح املواطن قبل اأن مت�س 

مب�صالح القا�صي واملحامي املتخا�صمني.

اأكتف��ي بهذا القدر من املالحظات، واأقول يف الأخري اإن 

م��ن مميزات الن�صو�س القانونية التي حتوي اجتهادا ت�صريعيا 

متميزا اأن تله��م النا�س ا�صتف�ص��ارات ومالحظات نعزز بها 

يقيننا بتحقيق النتائج املرج��وة، وقانون املحاماة هذا يحمل 

يف م�صمونه روؤية جديدة - ل حمالة - لهذه املهنة الإن�صانية 

الراقي��ة، اأرجو اأن ي�صتثمره��ا املحامون من اأجل الرقي بهذا 

املج��ال النبيل، وباعتباري من اأبناء قطاع العدالة فاإنني اأنوه 

بالهتم��ام املتزايد ال��ذي توليه الدول��ة لالإ�صالح ال�صامل 

في��ه واأ�صيد بحر�صها عل��ى حت�صني اأداء املنظوم��ة الق�صائية 

م��ن خالل التفاته��ا، ملكوناتها الفاعلة م��ن ق�صاة وحمامني 

وكت��اب �شبط و�شب��اط �شرطة ق�شائي��ة، باعتبارهم حلقات 

هامة يف �صل�صلة كل اإ�صالح، �صكرا �صيدي الرئي�س واأعتذر 

اإن اأطلت.

ال�سيد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد اإبراهيم بوحلية؛ والكلمة 

الآن لل�صيد ملني �صريط.

ال�سيد ملني �سريط: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ بعد اأعوذ باهلل 

م��ن ال�صيطان الرجيم، ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على ر�صول اهلل الكرمي؛

اأحيي ال�ص��ادة الوزراء، اأع�صاء احلكوم��ة والوفد املرافق 

لهم مع كل التهاين اخلال�صة لهم،

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

وكل احل�صور من و�صائل الإعالم.

وبادىء ذي ب��دء اأود اأن اأعرب عن تقديري للجهد الذي 

بذل من طرف اللجنة لدرا�صة هذا امللف والأ�صئلة الوجيهة 

التي طرحتها بخ�صو�ص��ه، واأريد اأي�صا اأن اأثني على اجلهود 
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الت��ي بذلتها وزارة العدل، فف��ي احلقيقة يجب التنويه بهذا 

اجلهد، لأن هذا القانون كان ناجتا عن خما�س ع�صري وولدة 

ع�صرية و�ص��راع طويل، ه��و �صراع اجتماع��ي يف احلقيقة، 

لذل��ك فالتو�صل اإىل ه��ذا الن�س وبعد ه��ذه املرحلة وبعد 

ه��ذ� �جلهد يعترب جناح��ا، بحيث مت �لتوفي��ق و�لتو�شل �إىل 

ن���س توفيقي بني متطلب��ات هي - يف احلقيق��ة - متناق�صة 

ومت�صارب��ة، ولذلك فعلى العموم نقول ب��اأن هذا الن�س هو 

عب��ارة عن اتف��اق اجتماع��ي يف هذه املرحل��ة، فهو مقبول 

به��ذه ال�صفة ومقبول له��ذه املرحلة، ومع ذلك توجد حوله 

نقائ���س وحتفظات بطبيعة احلال، الكثري منها ذكرها الزمالء 

الأفا�صل ل اأعيده��ا ول اأكررها و�صاأدخل مبا�صرة يف بع�س 

املالحظ��ات التي �صجلتها، البع�س منها موجود على �صبيل 

املثال يف بع�س املواد منها املادة 27، هذه املادة ت�صري بالن�صبة 

يل اإىل مالحظت��ني، على �صبيل املثال الفق��رة الثانية تن�س 

عل��ى: ».. ل تتنافى مهنة املحام��اة مع وظائف التدري�س يف 

اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل« فماذا تق�صد بوظائف 

التدري���س يف اجلامعات؟ ه��ل تق�صد به��ا وظائف تدري�س 

القان��ون اأم جميع املواد التي ميكن اأن تدر�س يف اجلامعات؟ 

اأنا اأعرف حمامني وهم اأ�صاتذة يف القت�صاد ويف الأدب ويف 

تخ�ص�صات اأخ��رى كالعلوم الدقيقة، متكن��وا من احل�صول 

عل��ى �صه��ادة يف احلق��وق واأ�صبحوا يدر�ص��ون يف خمتلف 

اجلامعات وهم ميار�صون مهنة املحاماة يف نف�س الوقت.

اأن��ا اأعتق��د اأن يف هذه املادة نق�ص��ا ي�صتوجب اأن يو�صح 

يف �ص��كل تو�صية اأو يف �صكل تو�صي��ح،  ي�صدر من الوزارة 

عن��د التطبيق، يجب اأن يعتمد الن�س على وظائف تدري�س 

القان��ون ولي�س على �صيء اآخر لأننا وجدنا اأ�صاتذة يدر�صون 

مواد اأخرى ولي�س له��ا عالقة بالقانون كالقت�صاد، التاريخ، 

اجلغرافيا، الريا�صيات، فهم يح�صلون على �صهادة اللي�صان�س 

يف احلقوق وميار�صون مهنة املحام��اة وبالتايل ي�صتفيدون من 

الو�صعيتني و�صعي��ة التدري�س يف اجلامع��ة وو�صعية ممار�صة 

مهنة املحاماة.

وهنا يقع اإخ��الل - يف احلقيقة - خطري يف مق�صود هذه 

املادة، لأنها موجودة يف الأنظمة الت�صريعية املقارنة، والهدف 

هنا اأن اأ�صاتذة القان��ون باإمكانهم وبحكم التدري�س النظري 

اأن يكونوا عون��ا للقا�صي ونحن نعلم اأن مهمة املحامي؛ من 

ه��و املحامي وماهي الفائدة منه؟ املحام��ي اأ�صا�صا يجب اأن 

يك��ون عونا للعدالة وهذه ال�صفة ه��ي التي ت�صمح بتمكني 

القا�ص��ي من الو�صول اإىل تف�صري دقي��ق وحقيقي و�صحيح 

للقانون والفهم احلقيقي للقان��ون وللق�صية املطروحة، وهذه 

املهم��ة ل ي�صتطيع اأن يقدمها اإل اأ�صت��اذ يف القانون؛ اأما اأن 

ننتظ��ر اأ�صتاذا يف الريا�صيات على �صبيل املثال ليقدم معونة 

للقا�ص��ي فاإن ه��ذه امل�صاألة م�صتبع��دة، فالقا�ص��ي اإذا كان 

يحت��اج خربة يف جم��ال العمران اأو الهند�ص��ة اأو كذا يعني 

خب��ريا ول يوظف يعني... لذلك اأنا اأرى اأن هذه املادة من 

خ��الل هذه الفقرة تعاين نق�صا يجب تو�صيحه خا�صة على 

م�صت��وى التطبيق، وهذه م�صاألة تع��ود اإىل الوزارة، يعني اأن  

ت�صع ن�صو�ص��ا تطبيقية لكيفية توجيه النقابات يف التطبيق، 

لأن يف الواق��ع الفعل��ي يوجد اأ�صاتذة يف م��واد عري القانون 

ميار�صون مهنة املحاماة ويدر�صون يف اجلامعات.

هن��اك نقطة اأخرى اأريد اأن اأذكرها يف هذه املادة 27 ب�صفة 

عار�ص��ة ولالأ�ص��ف ال�صديد - عل��ى كل حال - ه��ذه املادة 

اأ�صبح��ت نهائي��ة يف الوقت الراهن، وهي ق�صي��ة اأنه ل ميكن 

املحام��ي الع�صو بالربملان و املنتخب املنتدب اأن ميار�س خالل 

عهدت��ه النتخابي��ة، �صحيح اأن هذه امل�صكل��ة التي طرحت 

عوي�ص��ة وكان حوله��ا نقا�س كبري، ولكنن��ي اأردت اأن اأقول 

لل�صي��د وزي��ر العدل باأن ه��ذه امل�صكل��ة اإذا نظرن��ا اإليها يف 

القان��ون املقارن، جند اأنه باإمكان املحام��ني اأن يكونوا اأع�صاء 

يف الربملان دون اأن تتنافى هذه املهمة مع املحاماة، ملاذا؟ لأن 

مهنة املحام��اة وتكوين مكتب للمحاماة قد يتطلب ع�صرات 

ال�صن��ني حتى ي�صب��ح  لالإن�صان مكتب حمام��اة وجمموعة 

زبائ��ن وكذا ... اإلخ، فالتخل��ي عنها مثل التخلي عن قاعدة 

جتاري��ة، اأو مهم��ة كبرية ج��دا ول يوجد يف الربمل��ان �صوى 

املحامني، فهناك التاجر والف��الح، هذا امل�صكل يوؤخذ بعني 

العتب��ار، األ من�س بحق من حقوق الإن�صان يف هذه احلالّة؟ 

بع�س الفقه��اء يف البلدان الغربية التي ت�صمح بهذا امل�صكل 

يقول��ون: نعم من���س بحق من حقوق الإن�ص��ان ومن حرياته، 

ملاذا؟ لأن كل مواطن م��ن حقه الرت�صح للمجال�س املنتخبة 

ومن حقه اأن يكون منتخبا، ملاذا نعاقبه عندما ينجح باأن مننعه 

م��ن ممار�صة مهنته اأو ن�صاطه وهو معني اأو منتخب لفرتة زمنية 

حمدودة؟ �صتنتهي هذه الفرتة وبعد ذلك ماذا �صيفعل؟

له��ذا ال�صبب جن��د اأن البلدان التي يط��رح عليها ذلك 

معروفة بتقاليدها يف ه��ذا الأمر، فهي توفق بني اأمرين، وهو 

�أن �ملحام��ي ميكن �أن يجمع ولكن ب�شرط �أال ميار�ص �ملحاماة 

�ص��د م�صالح الدولة و�صد املوؤ�ص�ص��ات العمومية و�صد كذا 
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وكذا، فهي ت�صع له اإطارا ميار�س فيه املحاماة، ولكن ل متنعه 

جذريا، نحن نالحظ - �صيدي الوزير - يف هذا القانون املواد 

28، 29، 30 ت�صع اإطارا للمحامي، ما هي امل�صائل التي ل 
يجب اأن يرافع فيها وماهي الأماكن التي ل يجب اأن ميار�س 

فيها املهنة ماهي كذا وماهي كذا؟ اإذن كان املمكن حل هذا 

امل�صكل بو�ص��ع مادة متنع املحامي الذي ينتخب يف املجال�س 

الربملاني��ة من ممار�صة ن�صاطات يف ظ��روف معينة وباخل�صو�س 

يف م�صائ��ل معينة، اأما املنع الت��ام فهو ي�صكل - يف احلقيقة - 

عقوب��ة على التمتع بحق د�صتوري، هذه وجهة نظري يف هذه 

امل�صاألة �صيدي الوزير.

ننتق��ل اإىل املادة 33 التي تتعلق باإن�صاء مدار�س جهوية 

لتكوي��ن املحامني، اأن��ا اأريد - يف احلقيق��ة - تعديال اأدخله 

املجل�س ال�صعبي الوطني، ملاذا؟ لأن املادة  يف الأ�صل كانت 

مادة غري مقبولة مبدئيا، اأما فكرة املدر�صة - �صيدي الوزير - 

واأنت��م تعلمون من دون �صك هذه احلقيقة، فمدر�صة تكوين 

املحام��ني وجدت كفكرة يف اأواخر الثمانينات والت�صعينات 

ويت��م الدخول اإىل هذه املدر�صة عن طريق م�صابقة، مل يكن 

اله��دف منها ه��و تكوين املحام��ني والو�ص��ول اإىل تكوين 

علمي، ع��ايل وراقي يوازي تكوين الق�ص��اة، فلي�س هذا هو 

التكوي��ن احلقيق��ي، لأن هذا الهدف مت حتقيق��ه عند اإن�صاء 

�صهادة الكفاءة املهنية للمحاماة والتكوين يف اجلامعات عن 

طري��ق هذه ال�صهادة، الهدف مل يكن هذا، بل كان الهدف 

ه��و كي��ف ن�صع ح��دا لل�صيل اجل��ارف من الطلب��ة الذين 

يح�صل��ون على �صه��ادة اللي�صان�س ويتجه��ون اإىل املحاماة؟ 

هذ� ه��و �مل�شكل �لذي كان ي��دور يف �أو�شاط �ملحامني منذ 

اأواخر الثمانين��ات والت�صعينات والتفكري يدور حول كيفية 

الوق��ف الفعلي للعدد ال�صخم للطلبة اجلامعيني املتوجهني، 

هذه هي احلقيق��ة، فاملدر�صة كفكرة هي كانت مبثابة مق�صلة 

للطلبة اجلامعيني حتى يتوجهوا اإىل املحاماة.

اأن��ا �صخ�صيا وحت��ى اإن كنت حماميا ومل��دة طويلة جدا 

ولكنن��ي يف نف�س الوقت اأ�صتاذ جامع��ي اأرى معاناة الطلبة 

وم�صريه��م وبالتايل ل اأتفق مع هذا احل��ل، لذلك اأنا اأثمن 

التعدي��ل ال��وارد يف امل��ادة 33، عندم��ا ج��اءت املدار�س 

اجلهوية، وهذه املدار���س ذات جمال اأو�صع واأف�صح، واأنا اأود 

- �صي��دي الوزير - وب��ودي اأن تكون -  وه��ذه تو�صية اأي�صا 

وه��ذا بتوجيه من معاليكم - هذه املدار���س اجلهوية من�صاأة 

يف كل اأنح��اء اجلزائر، يف اجلامع��ات التي تدر�س الآن نظام 

)CAPA( حت��ى ل نغل��ق الباب اأم��ام كل اجلزائريني، هم 

على عل��م مب�ص��اكل ال�صباب وم�ص��اكل البطال��ة وم�صاكل 

ان�صداد الأبواب وكذا اأين ندف��ع بال�صباب اجلزائري الذي 

يتخ��رج من اجلامعات ثم يج��د كل الأبواب مغلقة؟ األي�س 

يف ه��ذا خطرا على ال�صتق��رار الجتماعي وعلى الغ�صب 

ال�صبابي اإىل غري ذلك من الأمور؟! فكم عدد الطلبة الذي 

يتخ��رج من كلية احلقوق؟ اأنا اأعتقد باأن العدد �صخم جدا، 

فاإذا اأغلقنا الأبواب..!

 اأرى باأن هذه املادة جيدة ومقبولة لأنها عبارة عن اتفاق 

وعن ت�صوية، املهم اأن تكون هذه املدار�س منت�صرة باأكرب قدر 

ممكن.

لدي مالحظ��ة اأخرى تخ���س املادة 34 وه��ي اأن يكون 

ال�ص��اب حائزا على �صهادة اللي�صان���س يف احلقوق وهذه من 

بني �ل�شروط �لتي متكنه من �اللتحاق مبهنة �ملحاماة، �إن هذه 

املادة - �صيدي الوزير - �صحيحة و�صليمة ول غبار عليها، لكن 

امل�ص��كل يكمن يف التطبيق اإذ مل ت�صر امل��ادة اإىل اللي�صان�س 

املطلوبة، ه��ل هي اللي�صان�س التي متنح بع��د 3 �صنوات وفق 

برنامج )LMD( اأم لي�صان�س ال� 4 �صنوات؟

�ل��ذي ح��دث يف �لتطبيق �أن��ه ��شرتط عل��ى �لطلبة �أن 

يكونوا متح�صلني على لي�صان�س 4 �صنوات، اأي 8 �صدا�صيات 

اأما الطلب��ة املتح�صلون على �صه��ادة اللي�صان�س ح�صب نظام 

)LMD( وحت�صل��وا بعده��ا عل��ى �صه��ادة الكف��اءة املهني��ة 

للمحاماة، وجدوا �صعوبات يف الدخول ومل ي�صجلوا يف بع�س 

التنظيم��ات النقابية، ملاذا؟ لأن �صهادة اللي�صان�س قد حت�صلوا 

عليه��ا بعد 3 �صنوات ويبدو اأن هذا امل�صكل طرح اأي�صا حتى 

بالن�صب��ة للق�صاة، هل ي�ص��ارك يف امل�صابقة م��ن حت�صل على 

�صه��ادة اللي�صان�س بعد 4 �صنوات اأم بعد 3 �صنوات، اأي بعد 

�صدا�صيات؟   6 بعد  اأم  �صدا�صيات   8
�صي��دي الوزير اإذا طرح هذا امل�ص��كل وا�صتمر يف الواقع 

ويف التطبيق، م��اذا يعني؟ هل يعني اأننا نطلب من الطالب 

اأن يقدم �صهادة اللي�صان���س، بالإ�صافة اإىل �صهادة »ما�صرت«، 

مبعن��ى يجب اأن يكون قد در���س 8 �صدا�صيات على الأقل، 

وهذا يعترب خمالفة للقانون فالقانون يقول �صهادة اللي�صان�س 

ول يق��ول �صهادة املا�صرت، والتطبي��ق يجب اأن يكون مطابقا 

للقانون، ولذلك فامل�صكلة ل تكمن يف الن�س ولكنها تكمن 

يف الواق��ع ويف التطبيق، لذل��ك - �صيدي الوزير - اأرى باأن 

هذا التطبيق ل يحرتم متاما الن�س القانوين.
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نرج��ع اإىل مالحظة اأخرى قد اأثاره��ا زميل �صابق، وهي 

ن�س املادة 35، الت��ي تن�س على »يعفى من �صهادة الكفاءة 

املهنية للمحاماة احلائزون على �صهادة الدكتوراه اأو دكتوراه 

دول��ة يف القان��ون؛ امل�ص��كل - �صيدي الوزي��ر - اأول، ماذا 

نق�صد ب�صهادة الدكتوراه؟ �صهادة دكتوراه علوم؟ لأنه يوجد 

نوع��ان من الدكتوراه اإم��ا دكتوراه عل��وم اأو دكتوراه دولة، 

دكت��وراه علوم يج��ب اأن تكون حمددة، لأن��ه ل ميكننا اأن 

نقول دكتوراه علوم ون�صكت، ب��ل يجب اأن تكون دكتوراه 

عل��وم اإما يف القانون اأو الريا�صي��ات اأو الفيزياء اأو القت�صاد                    

اأو الأدب اأو الفل�صف��ة اأو كذا، اأم��ا اأن نرتكها دكتوراه علوم 

هكذا، فهذا يعني اأنه باإمكان املتح�صلني على �صهادة دكتوراه 

علوم يف اأية م��ادة من املواد ولديهم �صهادة اللي�صان�س.. هنا 

ونرج��ع اإىل امل�صكل الذي طرحناه يف املادة 77 وهو اأن كل 

من يدّر���س يف اجلامعة باإمكانه اأن يك��ون حماميا، ل! هذه 

املادة حتتاج اإىل تو�صي��ح، اأي احلائزون على �صهادة دكتوراه 

علوم يف القانون اأو دكتوراه دولة يف القانون، هذا هو الكالم 

ال�صحي��ح، اأما اأن تبقى املادة عل��ى حالها فهي تثري غمو�صا 

كب��ريا جدا وخط��ريا يف الواقع ويف التطبي��ق، ويف املمار�صة 

العملية �صوف يكون خطريا.

اإذن - �صي��دي الوزي��ر - ه��ذه هي عل��ى العموم بع�س 

املالحظات التي وددت التطرق اإليها األحظ كذلك اأن هذا 

القانون قد حقق مطلبا مهما من مطالب نقابة املحامني، ماهو 

ه��ذا املطلب؟ هو طول املدة لكي ي�صب��ح الإن�صان حماميا، 

ه��ذه ه��ي الق�صية ث��الث �صن��وات لأجل احل�ص��ول على 

�صه��ادة اللي�صان�س، ورمبا �صنتني اأو ثالث من اأجل احل�صول 

على �صه��ادة الكفاءة املهنية للمحاماة، �صف اإىل ذلك فرتة 

الرتب���س، فاملحامي يحتاج حالي��ا اإىل 7 اأو 8 �صنوات لكي 

ي�صبح حماميا بهذه الطريقة، تالحظون ذلك �صيدي الوزير.

واإذا اأخذن��ا بعني العتبار جممل العوائق الأخرى التي 

ق��د ي�صطدم بها اإىل اأن ي�صبح حماميا رمبا قد تطول املدة اإىل 

9 اأو 10 �صنوات، هذا هو الو�صع املتعب الذي يطرحه هذا 
القان��ون، �صراح��ة مت ت�صعيد الظروف م��ن  اأجل اأن ي�صبح 

الإن�صان حماميا، وهذا يحتاج يف التطبيق اإىل معاجلة، حتى 

ل تكون الأمور بهذا ال�صكل. 

ل��دي مالحظة اأخرية - �صيدي الوزي��ر، ال�صادة الزمالء 

الأفا�ص��ل - هو اأن قان��ون املحاماة هذا - وه��ذه م�صاألة قد 

طرحها زميل �صابق - ل يتوافق يف نهاية الأمر مع نظام التعليم 

اجلامعي وهو نظام )LMD( ماذا يعني نظام )LMD(؟ يعني 

احل�ص��ول على �صه��ادة اللي�صان�س يف ظرف 3 �صنوات لكن 

قد تكون متخ�ص�صة يف مواد متعددة: لي�صان�س يف العقاري 

ولي�صان�س يف التجاري ويف اجلنائي وكذا.. وهذا النظام يوؤدي 

بدوره اإىل �صرورة التخ�ص�س يف املحاماة، ولكن فيما يخ�س 

هذا الأمر لزلنا بعيدين عن هذه املرحلة، ولكن امل�صكل هو 

م�ص��كل م�صتقبلي، لأننا نطرحه من باب اأننا �صوف نواجهه 

يف امل�صتقب��ل، لأنه لبد من تكييف امله��ن احلرة املوجودة 

يف اجلزائر ومنها مهنة املحاماة م��ع نظام التدري�س باجلامعة، 

فنظ��ام )LMD( هذا يطرح م�صاكل جديدة، كيف ميكن اأن 

نوفق بني اجلامعة واملهنة احل��رة اأي مهنة املحاماة؟ وكذلك 

مهنة املح�صرين؟ وكذا..؟ 

امل�ص��كل يتجاوز ح��دود هذا الن�س - �صي��دي الوزير - 

ولذلك اأنا األفت النتب��اه اإليه فقط، واأ�صكركم على ح�صن 

ال�صتماع وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ملني �صريط؛ والكلمة الآن 

لل�صيد عبد الباهي مر�صلي.

ال�سي��د عبد الباه��ي مر�سلي: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ 

ب�ص��م اهلل الرحم�ن الرحيم و�صل��ى اهلل على �صيدنا حممد 

وعلى اآله و�صلم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العدل، حافظ الأختام،

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

ال�صيدات وال�صادة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، وبعد؛

اإنطالقا من الآية الكرمية »اإن الل�ه ياأمر بالعدل والإح�صان 

واإيت��اء ذي القرب��ى وينهى ع��ن الفح�صاء واملنك��ر والبغي 

يعظكم لعلكم تذكرون« �صدق اهلل العظيم.

ويف الأث��ر ال�صريف، جاء عن ر�ص��ول الل�ه �صلى اهلل عليه 

وعلى اآله، اأن من ال�صبعة الذين يظلهم الل�ه يف ظله يوم ل ظل 

اإل ظل��ه الإمام العادل، فالعدل اإذن اأ�صا�س امللك، كما قال 

العالمة والفيل�صوف اإبن خلدون يف املقدمة »بالعدل ن�صلح 

ح��ال الأمة وياأخذ كل ذي ح��ق حقه«، فعلى وزارة العدل 

وعلى راأ�صها ال�صيد معايل وزير العدل، اأن يهتم ب�صوؤون كل 

م��ن يعمل يف هذا احلقل واأن ت�صعى دائما اإىل الرتقاء بهم 
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ماديا ومعنويا حتى يوؤدوا واجبهم على اأح�صن واأكمل ومن 

خالل هذا املدخل اأعطف - اأيته��ا ال�صيدات، اأيها ال�صادة 

اإىل ما نحن ب�صدده اليوم من قراءة هذا التقرير الذي اأعدته 

فيم��ا يخ�س هذا القانون املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة، بعد 

الطالع على كل املواد التي يت�صمنها هذا القانون.

اإن للمحام��ي يف حياة املواطن دورا هام��ا جدا، اأرجو اأن 

يك��ون هناك وعي ون�صج فكري ل��دى املواطنني، حتى يعوا 

دور املحامي يف حياتهم الجتماعية، فاملحامي الذي ي�صول 

ويج��ول مبا خّوله له القانون داخل املحكمة من اأجل الدفاع 

عن املواط��ن املظلوم اأمام هيئة العدالة بكل ما اأوتي من قوة 

م��ن خ��الل القوانني التي يبن��ي عليها مذكرت��ه والتي هي 

�صيف عل��ى رقابنا جميع��ا، اإذ بها تقام احلجة لن��ا اأو علينا، 

وك��ذا املواطن الذي وق��ع يف املحظور ووكل ب��دوره حماميا 

يداف��ع عنه، فاإن هذا املحام��ي اأي�صا له الحرتام لأنه يحاول 

ما اأمكنه اجلهد اأن يلجاأ اإىل املواد املقننة، حتى يدفع ويخفف 

احلكم عن موكل��ه، ويف كل الأحوال وجود املحامي مع اأي 

طرف هو اإقامة احلجة لي�س اإل.

اأيه��ا ال�ص��ادة، من خالل ما اأ�صلفت ف��اإين ملا �صربت هذه 

املواد التي يت�صمنها هذا القانون املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة 

راقني للغاي��ة، ول ي�صعني اإل اأن اأتق��دم بال�صكر اجلزيل اإىل 

ال�صيد وزير العدل وكل من �صاهم من قريب اأو بعيد يف حترير 

م��واد ه��ذا القانون، واخلال�ص��ة اأقول - وبح��ق - قد اأبهرين 

م�صم��ون كل م��ادة من مواد ه��ذا القانون م��ن نواحي عدة، 

و�صوح ن���س املادة ب�صكل مفهوم، مل اأرق��ب اأية �صبابية فيها 

مواد متتابعة مرتابطة، مت�صق��ة، من�صجمة ل غبار عليها البتة، 

اأدع��و اإىل امل�صادقة عليها فورا واإىل اإلزامية تطبيقها، هذا والل�ه 

املوف��ق ملا فيه خ��ري لهذه الأمة، وال�ص��الم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�سي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صيد عبد الباه��ي مر�صلي؛ 

الكلمة الآن لل�صيد حممد زبريي.

ال�سيد حممد زبريي: �صيدي الرئي�س، اأ�صحب تدخلي 

و�صكرا.

ال�سي��د الرئي���ص: طّيب، �صك��را؛ الكلم��ة الآن لل�صيد 

حممد ماين.

ال�سيد حممد ماين: ب�صم الل�ه الرحم�ن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

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

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ه��ا نحن اليوم ب�ص��دد درا�صة ومناق�صة م�ص��روع القانون 

املت�صم��ن تنظيم مهنة املحاماة، هذه املهن��ة التي لها عالقة 

وطي��دة ومبا�صرة باملواط��ن، من خالل �صه��ر ممار�صيها على 

حماي��ة حق��وق �ملو�طن��ني وحرياتهم، حيث يعت��رب �لدفاع 

اإحدى اأهم ال�صمانات املمنوحة لالأ�صخا�س يف دولة العدل 

والقان��ون وه��و ما عمل��ت اجلزائ��ر دوما عل��ى تكري�صه من 

خ��الل اإدراجه  يف اأ�صمى قوانينها، من خالل املادة 51 من 

الد�صتور، وكذا الأمر رقم 71-57، املوؤرخ يف 5 اأوت 1971 

املعدل واملتمم، واملتعلق بامل�صاعدة الق�صائية.

اإن م�ص��روع قانون تنظيم مهنة املحام��اة عرف تاأخريا يف 

طرحه اأمام الهيئ��ة الت�صريعية للبت فيه، مما فتح املجال اأمام 

التاأويالت والتف�صريات اخلاطئة اأو غري الواقعية لبع�س املواد 

املت�صم��ن فيه والتي لداعي لذكره��ا، لأنه كان لها ن�صيب 

الأ�ص��د من املناق�صة على م�صت��وى الغرفة ال�صفلى للربملان، 

والتي اأ�صالت الكثري من احلرب عرب �صفحات اجلرائد وحتى 

و�صائل الإعالم ال�صمعية والب�صرية، يف وقت كان بالإمكان 

جتاوز هذه املتاهات واملهاترات، تارة اأخرى، من خالل حتلي 

بع�س الأطراف ب��روح امل�صوؤولية لعدة اعتبارات، لعل اأولها 

واأهمه��ا اأن ه��ذا امل�صروع ال��ذي عرف بع���س التعديالت 

والكث��ري من الإثراءات م��ن طرف ال�صادة ن��واب الربملان، 

لي�س اأول ول اآخر قانون قد يحكم هذه املهنة الذي ل ميكن 

تعديله بعدها اأبدا، بل اإن املمار�صة والزمان كفيالن بتو�صيح 

وك�ص��ف النقائ�س التي اأوج��دت الدولة لأج��ل تداركها 

موؤ�ص�ص��ات باأكملها وهما املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س 

الأمة.

�صيدي الرئي�س،

اإن��ه وبالتف�صيل والتمحي�س مل�صروع هذا القانون، جند اأن 

القائم��ني على اإعداده وكذا التعديالت امل�صافة اإليه، جعل 

منه الأ�صلح والأكم��ل يف نظرنا على الأقل يف هذه املرحلة 

احل�صا�ص��ة الت��ي متر بها البالّد هذه الأخ��رية التي ل تخفى 

اأهميته��ا عل��ى اأ�صحاب اجلب��ة ال�صوداء - كم��ا ي�صمون - 
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ليفوتوا الفر�صة اأمام كل من اأراد ا�صتغالل بع�س ما جاء يف 

هذا امل�صروع وحماول��ة تف�صريه تف�صريا بعيدا كل البعد عن 

الواقع، اإننا من هذا املنرب نطمئن اأ�صحاب هذه املهنة النبيلة، 

اأن املوؤ�ص�ص��ات الت�صريعي��ة للدولة وكذا اجله��از التنفيذي 

ل ميك��ن لهم��ا اأن ي�ص��درا اأو يوافق��ا على قان��ون ل يكون 

اأ�صحاب املهنة اأطرافا فاعلة يف اإعداده ول يكون اإل ليحقق 

طموحاتهم وتطلعاتهم، تقر عينا واأننا جميعا وكل يف من�صبه 

وكل يف مهمت��ه، هدفنا واحد ول نزايد يف الوطنية على اأي 

�صخ�س، واأن هذا القانون جاء ليحقق اآمال الكثريين منكم، 

يف اإطار اإ�صالحات وا�صعة يعرفها �صلك العدالة.

�صيدي الرئي�س،

اإن الحرتافية التي و�ص��ل اإليها حمامونا وق�صاتنا جتعلنا 

مطمئنني كل الطمئن��ان، اأن هذا القانون وبعد اأن ي�صادق 

علي��ه ويدخل حي��ز التطبيق والتنفيذ، �صتع��م فوائده على 

اجلميع، م�صتبعدين ح��دوث اأي جتاوزات اأو خروقات يريد 

البع���س الرتويج له��ا، لي�س ل�صبب اإل كم��ا �صلف الذكر، 

الوع��ي والكفاءة العالية لل�صاهرين على تطبيق هذا القانون 

من حمامني وق�صاة.

�صيدي الرئي�س،

اأملنا اأن ت�ص��ود روح امل�صوؤولية واأن تغّلب امل�صلحة العليا 

والعام��ة على امل�صالح ال�صيقة واخلا�صة، متمنني من اجلميع 

ال�صهر على تطبيق القانون وحتقيق العدالة للجميع، �صاكرين 

يف الأخري املجهودات اجلبارة والعمل الكبري للجنة ال�صوؤون 

القانوني��ة والإدارية وحقوق الإن�صان، رئي�صا واأع�صاء، �صكرا 

لكم وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

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

لل�صيد عبد القادر زروقي.

ال�سيد عبد القادر زروقي: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

احل�صور،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، اأتق��دم بتهاين القلبية احل��ارة اإىل ال�صيدين 

الوزيري��ن مبنا�صب��ة جتدي��د الثق��ة يف �صخ�صهم��ا، يف اإعادة 

تعيينك��م يف احلكوم��ة اجلدي��دة، من طرف فخام��ة رئي�س 

اجلمهوري��ة، عافاه الل���ه و�صدد خطاه، متمني��ا لكما كامل 

التوفيق والنج��اح يف مهامكما النبيلة، وب�صدد مناق�صة ن�س 

قانون املحاماة املعرو�س بني اأيدينا، ي�صرفني اأن اأديل ببع�س 

املالحظ��ات التي تخ�س الف�صل الث��اين الذي ين�س على 

الواجبات.

يف امل��ادة )9( ويف فقرته��ا الثالثة: اللت��زام بالحرتام 

والح��رتام املتب��ادل بني الق�ص��اة واملحام��ني، واأوؤكد على 

الحرتام املتبادل، لأنه يف بع�س الأحيان تقع م�صاكل اأثناء 

اجلل�صة، فيجب مراعاة كلمة الحرتام املتبادل بني الطرفني، 

ويف حال��ة وقوع غري ذلك، يجب تطبي��ق القانون دون حتّيز، 

وكذل��ك املادة 19، مينع على املحامي اأن يتملك عن طريق 

التن��ازل، احلقوق املتنازع فيها اأو اأخذ اأي فائدة من الق�صايا 

املعهودة اإلي��ه فيجب من اأجل حتقي��ق ذلك حتديد جدول 

اأتعاب وح�صب الق�صايا امل�صندة اإليه، �صواء كانت يف املدين 

اأو اجلنائي اأو العقاري وح�صب الخت�صا�س، وذلك لتفادي 

التغليظ يف تقدي��ر الأتعاب، ويجب على امل��وكل اأن يودع 

املبال��غ يف ح�صاب خا�س للمحامي، كم��ا تن�س عليه املادة 

الرئي�س. �صيدي  �صكرا  القانون،  هذا  يف   19

ال�سي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صي��د عبد الق��ادر زروقي؛ 

والكلمة الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ال�سي��د ح�سني �سعيدي: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ ب�صم 

الل�ه واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول الل�ه.

�صيدي الرئي�س،

معايل وزير العدل، حافظ الأختام،

معايل وزير العالقات مع الربملان،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لق��د اأثار م�صروع القانون املت�صم��ن تنظيم مهنة املحاماة 

موجة من الإ�صرابات والتهديدات لدى املحامني، كانت يف 

�صكل اعت�صامات واحتجاجات قبل امل�صادقة على القانون 

بالربملان، بحجة انحراف وتغيري جوهر مهنة الدفاع، ل�صيما 
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ال�صتقاللي��ة وحري��ة املحام��ي وح�صانة مكتب��ه وحمايته 

م��ن تع�ص��ف بع�س الق�ص��اة اأثن��اء املرافع��ات، واأ�صبحت 

نقابة املحام��ني تتوعد وتهدد وزارة الع��دل برف�س امل�صروع 

والت�صدي له لأن هذه الأخرية مل تاأخذ باقرتاحات املنظمة، 

خالل اللق��اءات الت�صاورية لكن بتاري��خ 2013/07/08 

انقلب روؤ�صاء املنظمات الع�صر للمحامني على كل القرارات 

والتهديدات التي اأطلقوها تنديدا بتمرير قانون املحاماة على 

املجل���س ال�صعبي الوطني، عقب اللق��اء الذي جمعهم مع 

مع��ايل وزير �لعدل �آنذ�ك، حيث خ��رج كل �أع�شاء �الحتاد 

را�صني بالقانون اجلدي��د وال�صيغة التي متت امل�صادقة عليها 

من قبل ن��واب الربملان، ولهذا �صحب��وا تهديداتهم واأعلنوا 

قبوله��م بالقانون، وال�صوؤال اجلوهري هنا الذي يطرح نف�صه: 

ماذا تغري يف القانون، حت��ى يعلن روؤ�صاء املنظمات تاأييدهم 

له��ذا امل�صروع؟ وعل��ى اأي اأ�صا�س مت التف��اق بني الطرفني 

وامل�صروع بقي عل��ى حاله؟ هل لنا اأن نعرف التفاق الذي 

هداأ من روعة هوؤلء النقابيني؟ ال�صوؤال يبقى مطروحا!

وبع��د هذه املقدمة - �صيدي الرئي�س - نعرج على بع�س 

مواد هذا امل�صروع، لنقدم مالحظاتنا يف هذا املجال، ل�صيما 

املادة 23 منه، املت�صمن��ة الأتعاب بني املتقا�صي واملحامي؛ 

نالحظ ع��دم حتديد �صلم الأتعاب اإجحاف��ا يف حق الزبون 

واإعطاء احلرية املطلقة للمحامي، ملا لها من تداعيات مبا�صرة 

عل��ى حياة النا�س وا�صتقرار  املجتمع يف غياب ال�صلم الذي 

يح��دد م�صتحق��ات املحامني؛ مما اأدى ببع���س - واأقول هنا 

بع���س - املحامني اإىل ابت��زاز موكليهم بت�صخي��م الأتعاب 

ومغالة بع�صهم يف الأتعاب، وهناك عدة �صكاوي للزبائن يف 

هذا املجال، مت ابتزازهم يف بع�س الق�صايا، ول�صيما الق�صايا 

ذات احلج��م الثقيل، وهناك بع���س املحامني - ولالأ�صف - 

يف�صل التعامل مع الزبائن يف بع�س الق�صايا - بن�صب مئوية 

وهن��اك البع�س الآخر ل يراف��ع اإل يف الق�صايا الكبرية، اأما 

الأتعاب يف الق�صايا ال�صتعجالية فتكون عادة جد خيالية.

ولهذا نطلب - �صيدي الرئي�س - عدم ترك الأمور تخ�صع 

للقانون العريف والطلب، وكاأننا يف ف�صاء جتاري.

اأم��ا بخ�صو�س امل��ادة 23 - �صيدي الرئي���س - يف حالة 

وق��وع نزاع يف حتديد الأتعاب بني املتقا�صي واملحامي، يرفع 

اإىل النقي��ب حتى يك��ون حمل ال�صلح امل�صب��ق، ويف حالة 

ف�صل اإجراء ال�صلح تن�س املادة على اتخاذ ما يرونه منا�صبا، 

هن��اك غمو�س كل��ي يف ت�صوية النزاع القائ��م بني الطرفني، 

وعدم و�صع الإج��راءات الالزمة لإنهاء النزاع يزيد كذلك 

من اأتعاب املتقا�صي مرة اأخرى.

اأما املادة 84، يف حالة ن�صوب نزاع بني املحامي امل�صتخدم 

واملحام��ي بالأجر، اأثناء تنفيذ عقد العمل وف�صل اإجراءات 

ال�صل��ح والتحكيم، ملاذا ن�صتعمل عب��ارة »اأن يتخذوا ما هو 

منا�صب« الأف�صل ذكر الإجراءات املن�صو�س عليها يف قانون 

العمل، ول �صيما القانون رق��م 90-04، املتعلق بالنزاعات 

الفردي��ة يف العمل، الذي يح��دد طرق ت�صوي��ة النزاع بني 

الطرفني.

فيما يخ���س جمل�س منظمة املحام��ني، نطالب بتقلي�س 

ع��دد املحامني امل�صكلني لع�صوية جمل���س املنظمة، ونقرتح 

نقيبا عن كل جمل�س ق�صاء للحد من امل�صاكل والبريوقراطية 

التي يعاين منها املرتب�س واملحامي باخل�صو�س، الذي توجه 

له عقوب��ات تاأديبية نظرا لبعد امل�صافة ب��ني بع�س الوليات 

وخا�صة اجلنوبية منها.

ختاما، �صيدي الرئي�س، اأنا�صد معايل وزير العدل، حافظ 

الأخت��ام، واأخاطبكم، �صي��دي الوزير، كممث��ل للحكومة 

ل كوزي��ر للقطاع، ع�صى اأن تطرح��وا الإ�صكال التايل على 

احلكومة وعلى وزير املالية بالأخ�س، فاأمام م�صاواة املواطنني 

د�صتوري��ا اأمام ال�صريب��ة والر�صوم، فما �صبب ه��ذه التفرقة 

ب��ني مواطن يدفع ما قيمته 7٪ كر�صم عل��ى القيمة امل�صافة 

)TVA( ل��دى الطبي��ب اخلا���س وغريها من امله��ن احلرة، 

ومواط��ن يدف��ع نظري اأتع��اب املحامي ما قيمت��ه 17٪ على 

القيمة امل�صافة )TVA(؟

رجاوؤن��ا - �صيدي الوزي��ر - طرح ه��ذه الإ�صكالية على 

احلكومة وت�صويتها يف قانون املالية املقبل.

ن�صكر لكم كرم الإ�صغ��اء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�سي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صي��د ح�صن��ي �صعي��دي؛ 

وبكلمته نك��ون قد ا�صتفدنا قائمة امل�صجلني ملناق�صة م�صروع 

القانون املعرو�س علينا اليوم، بودي اأن اأقول فقط اإننا ترددنا 

كثريا ونحن ن�صع يف املكت��ب الربجمة، بني اأن نربمج تقدمي 

ومناق�صة هذا القان��ون الآن اأو نوؤجله، اآخذين بعني العتبار 

باأن ال�صيد الوزي��ر قد عنّي حديثا على راأ�س الوزارة، ولكننا 

ارتاأين��ا يف النهاية باأن نربم��ج هذه اجلل�ص��ة، اقتناعا منا باأن 

ال�صي��د الوزير لي���س غريبا عن القطاع، بل ه��و ابن القطاع 
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وبالتايل فامللف لي���س غريبا عنه، ولهذا وافق م�صكورا على 

الربجم��ة وا�صتجاب للطلب، اأ�صاأل��ه الآن هل لديه اجلاهزية 

للرد على الأ�صئلة، اأم نرفع اجلل�صة لبع�س الوقت ون�صتاأنفها 

لحقا؟ تف�صل، ال�صيد الوزير و�صكرا.

ال�سيد الوزير: �صكرا جزيال.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

اأود بداي��ة اأن اأ�صك��ر ال�صي��دات، بل ال�صي��دة وال�صادة 

اأع�صاء جمل���س الأمة، على اهتمامهم به��ذا القانون وعلى 

كل تدخالتهم ومالحظاتهم.

اأ�صت�صمح ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الأمة لالإجابة على 

بع���س الن�صغالت ولي�س كله��ا، و�صاأحاول اأن اأجيب اأول 

يف �الإط��ار �لعام، ث��م �أتطرق �إىل بع�ص �لنق��اط �لهامة �لتي 

اأثريت من ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة.

عندما نتكلم ع��ن قانون املحاماة، اأنت��م تعلمون اأنه كان 

م�صروعا للحكومة منذ �صنوات ومر عرب عدة مراحل وطراأت 

عليه تغي��ريات عدي��دة، اأي على م�ص��روع احلكومة الأول 

الذي اأودع باملجل�س ال�صعبي الوطني.

وكم��ا اأ�صار ال�صي��د رئي�س جمل�س الأم��ة املحرتم، نحن 

الآن اأمام الن�س احلايل الذي �صادق عليه املجل�س ال�صعبي 

الوطني.

اأريد اأن اأجيب عن عالقة هذا القانون بال�صلطة الق�صائية 

وه��ي النقطة التي اأث��ريت خا�صة من قب��ل املجاهدة زهرة 

ڤراب. 

اأول، لأك��ون وا�صح��ا ويف اإط��ار برنام��ج فخام��ة رئي�س 

اجلمهوري��ة، �صنوا�ص��ل وندع��م اآليات ا�صتقاللي��ة ال�صلطة 

الق�صائية، و�صنعمل مع كل املعنيني على تدعيم �صمو �صلطة 

الق�صاء، بالطبع، ف��اإن تدعيم دور الق�صاء يتج�صد يف حماية 

احلريات الفردية واجلماعية وحماية املجتمع من كل الآفات 

مهم��ا كان �شكلها، بحيث �شنو��شل ترقي��ة وحت�شني �الأد�ء 

الق�صائي، ال��ذي يكّون ان�صغال كب��ريا للمواطنني، بهدف 

وا�صح وه��و ترقية وحت�ص��ني الأوامر والأح��كام والقرارات 

�لق�شائي��ة من حيث �لنوعية، حتى ال تك��ون �لنوعية على 

ح�ص��اب التعددية  بل العددية، فنج��د التوافق للف�صل يف 

الق�صاي��ا يف اآجال معقول��ة، ولكن يف نف���س الوقت مراعاة 

نوعية الأوامر والأحكام والقرارات الق�صائية.

اإذن الور�صة فتحت منذ اأيام من اأجل حتقيق هذا الهدف.

ال�صيء الثاين: فيما يخ�س - ال�صيدة املحرتمة - ال�صلطة 

الق�صائية، �صنعمل، وق��د كلفنا بع�س الق�صاة مع املخت�صني 

يف تدعيم وتكري�س قرين��ة الرباءة ونعيد النظر يف اإجراءات 

احلب���س املوؤقت، حتى يبقى - حقيق��ة - ال�صتثناء، ولكن 

نعطي القوة لهيئات احلكم يف هذا املجال.

بالن�صب��ة لالجتهاد الق�صائ��ي - لأنه مهم يف ترقية نوعية 

الأوام��ر والق��رارات والأح��كام الق�صائي��ة - ف�صيكون من 

الور�ص��ات الهامة يف هذا املجال لتدعي��م توحيد الجتهاد 

الق�صائي من قبل جمل�س الدولة واملحكمة العليا، واإمكانية 

القا�ص��ي  الطالع على ه��ذا الجتهاد الق�صائ��ي يف اإطار 

الع�صرنة يف ه��ذا املجال بال�صبط، التي �صندخلها يف املرفق 

�لق�شائ��ي، حيث ي�شتطيع  �لقا�شي �ملوج��ود يف �أبعد نقطة 

من الوطن اأن يطلع على الجتهاد الق�صائي للمحكمة العليا 

وجمل�س الدولة بالن�صبة للق�صايا املطروحة عليه.

�إذن، من بني �لنقاط �لهامة �لتي �شنعمل يف �إطارها هناك 

�ص��يء اآخر - باملنا�صبة، ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، 

ال�صي��دات وال�ص��ادة - هو اأننا دائما يف جم��ال الق�صاء ويف 

جمال تدعيم ال�صلطة الق�صائية �صنعمل على اإعادة النظر يف 

بع�س الإجراءات الت��ي اأدت الآن اإىل بع�س الأعباء املالية 

عل��ى املتقا�صي، واإىل حد ما مل ت�صه��ل - بالقدر الكايف - 

للمتقا�ص��ي للو�ص��ول اإىل العدالة يف اأق��رب الآجال، طبعا 

�صيك��ون هذا يف ور�صة متعلقة مبراجع��ة بع�س اأحكام قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية.

و�صيك��ون العم��ل على العتن��اء بامل��وارد الب�صرية، اأي 

التكوي��ن، فتحنا ور�ص��ة لإعادة النظ��ر يف التنظيم الإداري 

للمدر�ص��ة العليا للق�صاء، واأي�صا اإعادة الربامج البيداغوجية 

لتكوي��ن الق�صاة م��ع اإدخ��ال ع�صرنة على ت�صي��ري املرافق 

الق�صائية املوج��ودة الآن �صندعمها، واأي�ص��ا ع�صرنة ت�صيري     

ما ي�صمى بال�صجون اأي منط ت�صيري ال�صجون.

هذا باخت�ص��ار فيما يخ�س اجلواب على ال�صوؤال املتعلق 

بالق�صاء ب�صفة عامة.

فيما يخ�س ن�س القانون املت�صمن مهنة املحاماة، اأنا اأعرف 

باأن��ه من قب��ل وحتى اأثن��اء التدخالت، اأ�ص��ري اإىل ا�صتبعاد 

�لن�ص �أو �الإ�شكال �لذي يط��رح بالن�شبة ل�شروط �اللتحاق 

باملهن��ة واملتعل��ق باللي�صان���س يف احلق��وق اأو اللي�صان�س يف 

اخت�صا�صات اأخرى، خا�صة �صه��ادة اللي�صان�س يف ال�صريعة 

والقانون كما اأثري، طبعا، اإن الن�س مل ي�صتبعد واإمنا هو مرتوك 



25

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 02

الإثنني 24 ذو القعدة 1434                                   املوافق 30 �سبتمرب 2013

وفق املادة 34 على �أنه من بني �ل�شروط �لتي يجب �أن تتوفر 

يف املرت�ص��ح لاللتحاق بهذه املهنة ه��ي حيازة اللي�صان�س يف 

�حلقوق �أو �شهادة معادلة لها، وذلك على غر�ر ما هو م�شروط 

حالي��ا يف القانون ال�ص��اري املفعول، املنظ��م للمهنة، وطبعا 

معادلة ال�صهادات معروف عن��د اجلميع، اأنه من اخت�صا�س 

وزارة التعلي��م الع��ايل، وبالتايل نحن نخ�ص��ع يف هذا املجال 

مل��ا تقره وزارة التعليم العايل م��ن معادلت بالن�صبة ملختلف 

ال�صهادات.

اأثري اأي�صا اأثناء التدخالت - واأنا �صاكر لل�صيدة وال�صادة 

اأع�ص��اء جمل���س الأم��ة - مو�ص��وع قواع��د ممار�ص��ة املهنة 

واأخالقياتها وت�ص��اوؤلت كثرية حول اأخالقيات املهنة وهي 

اأم��ور اأ�صا�صية واأنا معكم يف الط��رح، ويف هذا املجال اأقول: 

اإن قواع��د ممار�صة مهنة املحام��اة ل ميكن اأن يقت�صر تنظيمها 

على القواعد والن�صو���س املو�صوعية املعروفة فقط �صواء يف 

الق�صاء اأو يف املحاماة، ل ميكن اأن ت�صل اإىل الهدف يف هذا 

املج��ال اإل بالردع اأو بالن�س يف القانون على اأحكام متعلقة 

بهذا اجلان��ب، وبالتايل ل ميكن لأي قان��ون اأو ن�س اآخر اأن 

يح�صر وي�صبط طبيعة هذه العالق��ة، ولو تعلق الأمر بقانون 

الإج��راءات اجلزائي��ة واملدنية كما هو مع��روف،  ول مدونة 

اأخالقي��ات املهنة، بل حتدد هذه العالقة الأعراف والتقاليد 

والأخالقيات التي يت�صم بها املحيط الق�صائي �صواء بالن�صبة 

للمحامي اأو بالن�صبة للقا�صي، فكل منهما يجب اأن يتحلى 

ب��روح امل�صوؤولية الثقيلة امللقاة عل��ى عاتقه، ويتحلى بقواعد 

و�صلوكيات جت�صد �صرف مهنته، وذلك اأن كليهما يعمل من 

اأج��ل اإجالء احلقيقة، ومتكني ل��كل ذي حق حقه، وحتقيق 

الع��دل الذي يبق��ى اله��دف الأ�صمى والأخ��ري للقا�صي 

وللمحام��ي معا، اإذن هذه هي الثقاف��ة التي يجب اأن ت�صود 

يف املحي��ط الق�صائ��ي ويف العالقة التي ترب��ط املحامي مع 

الق�صاء.

اأثريت يف التدخالت ت�صاوؤلت حول حوادث اجلل�صات 

التي �صكل��ت مو�صوع عدة تدخالت، على الأقل 2  اأو 3، 

حقيقة ما هو متعارف عليه اأن هذه الإ�صكالت اأو احلوادث 

ن��ادرا م��ا تق��ع يف اجلل�ص��ات، للم��ادة تاريخ من��ذ �صنوات 

و�صن��وات يف قانون الإج��راءات املدنية ال�صال��ف، واآنذاك 

يف ال�صبعين��ات اإىل الثمانين��ات ن��ادرا م��ا كان��ت تقع هذه 

الأح��داث يف اجلل�صات، واأنا اأتكل��م حتت رقابة ال�صيد وزير 

العالقات مع الربملان وهو يعرف ذلك - واملحامني القدماء، 

ف��كان دائما يوجد احلل املنا�صب عندما تقع هذه الأحداث 

- �صراحة، وبو�صوح وجد التوافق يف هذا الن�س على هذه 

املادة، وم��ا طرحتموه اأنا طرحته - عندم��ا التحقت بوزارة 

العدل - على املديرين املخت�صني يف هذا املجال، اإذا طبقنا 

امل��ادة كما هي فما م�ص��ري الق�صايا املجدول��ة يف اجلل�صة؟                               

اأو الق�صية التي وقع ب�صببها الإ�صكال؟

اأن��ا اأعتقد اأن��ه يف التطبيق، وهذا م��ن واجبنا كلنا �صواء 

بالن�صب��ة للمحام��ني اأو بالن�صبة للق�صاة، اأنن��ا نكر�س تقاليد 

للو�صول اإىل حل ه��ذه الإ�صكاليات عندما تقع، وهي نادرا 

ما تقع، وبالت��ايل فاإن نتيجة التقاليد الت��ي تكر�س ميكن اأن 

تطبق على املادة كما ه��ي، لكنها �صتثري اإ�صكال و�صنحاول 

اأن نتاب��ع ذل��ك يف املي��دان، لأن الن���س بالطب��ع مل يحدد           

ل اآجال ول الق�صايا املطروح��ة واملجدولة يف تلك اجلل�صة، 

ولكنني على يقني اأنه يف امليدان مع املحامني والق�صاة اأثناء 

املمار�ص��ة، �صتكر�س تقاليد للو�صول اإىل حل هذا الإ�صكال 

الذي ميكن اأن تطرحه هذه املادة التي جاء بها الن�س، ونركز 

عل��ى زرع ثقافة الو�صول اإىل التفاق حلل هذه الإ�صكالت 

ميدانيا والتي كما قلت نادرا ما حتدث.

بخ�صو�س م�صاألة حتدي��د اأتعاب املحامي، طبعا منذ مدة 

اأي منذ �صنوات و�صنوات، طرح النقا�س منذ �صدور القوانني 

الأوىل التي تتعلق بتنظيم مهن��ة املحاماة، هل يجب حتديد 

�صق��ف لأتعاب املحامني؟ اأم نرتك ذل��ك لإرادة الطرفني؟ 

ويف كل م��رة كان الو�ص��ول اإىل التفاق تبع��ا ملا هو جار يف 

بع�س الدول، وهو اأننا ن��رتك ذلك اإىل اإرادة الطرفني، لكن 

مقاب��ل و�صل يثبت - طبع��ا - مبلغ الأتع��اب التي قدمها 

املعني بالأمر اإىل املحامي، واأثري اأي�صا تدخل متعلق بالنزاع 

ح��ول الأتعاب، اأن��ا اأعتقد قب��ل �صرف الطرفني مل��ا يريانه 

منا�صبا، فاإن اأي نزاع يقع بينهما يبقى امللجاأ هو الق�صاء، هذا 

مبداأ د�صتوري، يقر بحق كل مواطن يف اللجوء اإىل الق�صاء، 

وبالتايل فاأي نزاع يقع �صواء بالن�صبة لهذا الإ�صكال اأو غريه، 

فطبعا يكون امللجاأ هو الق�صاء.

فيما يخ�س تدعيم جمل���س التاأديب، اأعتقد باأن القانون 

ق��د جاء باإجراءات وا�صحة، فيما يخ�س هذا املجال املتعلق 

بالتاأديب ومتابعة ال�صكاوى من قبل املتقا�صني، ون�س على 

ط��رق الطعن، وبالتايل ميكن اأن نق��ول باأن هذا اجلانب واإىل 

حد م��ا متكفل به يف هذا القان��ون، اأي يف الن�س املعرو�س 

عليكم.
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اأثري اأي�صا تدخل اأو تدخالن يتعلقان بالتنايف، اأعتقد باأن 

التنايف اأو مب��داأ التنايف من�صو�س عليه لي�س يف هذا القانون 

فق��ط، ولكن يف قوانني اأخرى اأنتم اأعل��م مني بها، وبالتايل 

فمب��داأ التنايف الآن هو مكر���س يف ت�صريعنا بالن�صبة لبع�س 

املهن، وهذا اأي�صا معروف لدى جميع الدول؛ ملاذا التنايف؟ 

اأول، بالن�صبة للعهدة النتخابية، خا�صة يف الربملان، فاأعتقد 

اأن ع�ص��و جمل�س الأمة اأو النائ��ب له �صالحيات من�صو�س 

عليه��ا د�صتوريا ومن�صو�س عليها قانونا، وعندما نرتكه هكذا 

ميار���س مهنة ح��رة قد يق��ع يف التن��ايف وقد تت�ص��رر بع�س 

امل�صالح،وبالتايل فمن املفيد اأننا نبقي على مبداإ التنايف.

فيما يخ�ص �شهادة �لدكت��ور�ه، بالن�شبة لل�شروط و�أي�شا 

العم��ل على اأنن��ا نو�صع هذا يف الن�س؛ اأعتق��د باأن امل�صرع 

يق�صد بالفع��ل �صهادة الدكتوراه املتع��ارف عليها واملعروفة 

وف��ق ما ه��و موجود عل��ى م�صتوى قط��اع التعلي��م العايل، 

ودائما يف ه��ذا املجال ط��رح اإ�صكال متعل��ق بالتخ�ص�س، 

�ص��واء بالن�صبة للق�صاة اأو بالن�صب��ة للمحامني، والهدف من 

التكوين والإجراءات التي ج��اءت يف هذا املجال بالن�صبة 

له��ذا القانون، هي رفع م�صتوى املحامني يف جمال التكوين 

واأي�صا بالتوازي مع ذلك، هناك برنامج لرفع م�صتوى الق�صاة 

يف جم��ال التكوين، ولذلك اأ�ص�صن��ا املدر�صة العليا للق�صاء 

وم��ددت امل��دة واأ�صي��ف له��ا فاأ�صبح��ت الآن 3 �صنوات 

للمدر�صة العليا للق�صاء، ولبد اأن يكون ذلك اأي�صا بالن�صبة 

للمحامني، لأنهم م�صرتكون يف حتقيق العدل، وبالتايل لبد 

اأن يكون امل�صاهم يف العدالة اأي�صا ذا م�صتوى يف هذا املجال.

فيم��ا يخ���س الإ�صكال الذي ط��رح وال��ذي اأ�صري اإليه 

واملتعلق با�صتحداث نظام املحاماة باأجر، فهناك تدخل تعلق 

بهذا الإ�صكال، واأ�صري اإىل اأن هناك تناق�صا، طبعا، ل اأخفي 

عليكم وقع ب�صاأنه نقا�س كبري على م�صتوى احلكومة اآنذاك، 

وكان ذل��ك منذ �صنوات، عندما عر�س م�صروع هذا القانون 

عل��ى احلكومة وكان النقا�س يدور ح��ول م�صاألة ما اإذا كان 

املحام��ي العامل وفقا له��ذا النظام - ال��ذي اأ�صرت اإليه - 

يخ�صع فقط لأحكام هذا القان��ون املنظم ملهنة املحاماة؟ اأم 

اأنه يخ�صع للت�صريع ال�ص��اري املفعول، مبا فيه قانون العمل؟ 

لأنه يعت��رب اأجريا، وبالتايل تنطبق عليه كل القواعد املتعلقة 

بقانون العمل واجب��ات وحقوقا، ووجد - اإن �صئنا - توافق 

بحي��ث �أ�شيفت فقرة: »�أن��ه يخ�شع الأحكام ه��ذ� �لقانون 

والت�صري��ع ال�صاري املفعول« قد يثري يف التطبيق اإ�صكالت، 

وطبعا ل ميكن اأن نراعي كل ما ميكن اأن يطرح من اإ�صكال، 

ب��ل ل ميكن اأن نتوقع كل م��ا ميكن اأن يطرح من اإ�صكالت 

يف هذا املجال، واأثناء التطبيق طبعا �صيكون التقييم لتطبيق 

ه��ذا القان��ون واإمكانية مراجع��ة ما ميكن اأن يك��ّون ثغرات         

اأو نقائ�س يف هذا القانون.

املدر�صة اجلهوية وم�صاألة التكوين اأثريت كذلك من قبل 

اأحد اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمني، يف بداية امل�صروع كانت 

مدر�ص��ة وطنية علي��ا للمحامني حتى نك��ون وا�صحني كل 

الو�صوح - ثم بعد ذلك جاء يف الن�س: »ميكن اإن�صاء مدار�س 

جهوية« الفكرة كانت جيدة واإن �صاء اهلل يف التطبيق �صنجد 

و�صائل لتمويل ه��ذه املدار�س، طبعا مبوجب ما �صيكون من 

تنظيم لتطبي��ق هذه املواد، �صواء املتعلقة بالتكوين اأو باملواد 

الأخ��رى كمب��ادئ كر�صت يف هذا القان��ون، لكن �صيطرح 

اإ�صكال متعل��ق بالتمويل والتمويل طبعا �صيكون وينظم يف 

اإطار ما �صي�صدر كتنظيم يف هذا املجال، حلل هذا الإ�صكال 

الذي �صيطرح ل�صك.

فيما يخ�س الإ�ص��كال املتعلق بتفتي�س مكتب املحامي، 

اأنتم تعلمون باأن... لأن ال�صوؤال طرح حول القا�صي، من هو 

القا�صي املخت�س؟ اأنتم تعلمون اأنه عندما تكون الق�صية يف 

مرحلة التحريات فالأولوي��ة هي لوكيل اجلمهورية، وعندما 

تكون الق�صي��ة اأمام التحقيق فهي لقا�ص��ي التحقيق، واإذا 

كان��ت اأم��ام املحكمة فه��ي لقا�صي احلك��م، واإذا وقع فيها 

حتقيق تكميلي على م�صتوى املحكمة فهو لقا�صي احلكم.

اإذن، ح�صب مراحل وح�ص��ب اخت�صا�س كل جهة من 

اجلهات وكل هيئة من الهيئات الق�صائية، فيحدد اخت�صا�س 

القا�ص��ي املعني الذي يح�ص��ر التفتي�س، فه��ذا الإ�صكال 

معروف ويعرفه الق�صاة ويعرفه املحامون، اإذن ل يثري اأ�صكال 

بالن�صبة للقا�صي املخت�س.

ط��رح تدخل ه��ام، اأق��ول ه��ام يف جمال التع��اون بني 

املحام��ي يف الوط��ن، اجلزائ��ري والأجنبي، فه��ل ميكن اأن 

يراف��ع اأمام املحاكم الع�صكرية؟ طبعا املادة وا�صحة واأن هذا 

التعاون معروف ويكون يف اإط��ار اتفاقيات ق�صائية، وبالتايل 

فكل ذلك يدخل يف اإطار التفاقيات التي تربم بني اجلزائر 

ودول اأخرى يف هذا املجال، فلم ترتك هكذا ولكنها قيدت 

اأي�صا مبوجب التفاقيات.

فيما يخ�س اإ�صافة مهمة التحكيم والو�صاطة للمحامني، 

اأعتق��د اأن الن�س ين���س على اإمكانية الو�ص��ول اإىل ت�صوية 
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هك��ذا، ولكنكم تعلمون اأن الو�صاط��ة الآن لها اإطار قانوين 

وا�صح.

والتحكي��م ل��ه اإطار قان��وين ووا�صح، وبالت��ايل ل ميكن 

اأن تعط��ى للمحام��ي يف اإطار هذا القان��ون اإل اإذا مت تعديل 

القوانني الأخرى، اأعتقد اأن هذه هي بع�س الإجابات حول 

اأهم ما كان من تدخ��الت ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء جمل�س 

الأم��ة، واأريد فقط اأن اأو�صح باأنن��ا يف جمال تدعيم ال�صلطة 

الق�صائية، فاملعروف اأننا بحاجة اإىل دفاع قوي حر وم�صتقل، 

يتما�صى متاما وال�صلطة الق�صائي��ة القوية وامل�صتقلة، وبالتايل 

هذا هو الهدف وهذا هو الإطار الذي نعمل فيه، اأي يف اإطار 

الإ�صالحات التي اأقرها فخامة رئي�س اجلمهورية، واأي�صا يف 

اإط��ار تنفيذ ما جاء من اقرتاحات من قب��ل اللجنة الوطنية  

لإ�صالح العدالة.

اأنه��ي تدخل��ي اأو اإجابتي على اأ�صئل��ة ال�صيدة وال�صادة 

اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتم��ني، بالقول اإننا �صرعنا يف فتح 

ور�ص��ات يف الق�ص��اء، �صرعن��ا يف فتح ور�ص��ات هامة، هذه 

الور�ص��ات الهامة - كما اأ�صرت من��ذ قليل - تتعلق باملحور 

الأول اأي بتكيي��ف واإع��ادة النظ��ر يف بع���س الأحكام يف 

املجال الت�صريعي، مثال على ذلك وباملنا�صبة اأقول لكم اإنه 

لبد لنا اأن نعيد النظ��ر يف القانون التجاري، اأمور اقت�صادية 

واجتماعي��ة تغ��ريت وبالتايل لبد اأن نعي��د النظر يف بع�س 

اأح��كام القان��ون التج��اري مب��ا يتما�صى وه��ذه املتغريات 

القت�صادية والجتماعية التي عرفتها البالد.

قل��ت منذ قلي��ل اإن اإ�صالحا عميقا وهام��ا وهو املتعلق 

بتكري���ص و�لبحث عن �آليات مبد�إ قرين��ة �لرب�ءة، �شتكون 

ور�صة يف هذا املجال متعلقة بهذه النقطة الهامة جدا.

هن��اك اأي�ص��ا اأمر هام يتعل��ق بقانون الإج��راءات املدنية 

والإداري��ة، توجد اأم��ور منذ التطبي��ق وك��ذا التقييم، لقد 

طلبنا من روؤ�ص��اء املجال�س والعاملني على م�صتوى املجال�س 

الق�صائية م��ع الق�صاة اأن يوافونا بتقيي��م حول تطبيق بع�س 

امل��واد لهذا القانون، و�صتك��ون م�صتهدفة وتتما�صى طبعا مع 

م��ا هو متعارف عليه يف العامل يف ه��ذا ال�صاأن، وتبعا للتقييم 

الذي �صن�صرع فيه طلبنا اإبداء املالحظات من احتاد املحامني 

اأي�ص��ا وباقي ال�ص��ركاء يف جمالت معين��ة ومعروفة، هناك 

- كم��ا قلت منذ قليل - ور�صة متعلق��ة بالتكوين يف املوارد 

الب�صرية، وهذا �صيم�س املدر�صة العليا للق�صاء، �صواء بالن�صبة 

للنظام الإداري اأو بالن�صبة للربنامج البيداغوجي اأو بالن�صبة 

للمكونني وطنيا ودوليا يف اإط��ار التعاقد، هذه النظرة اأردت 

اأن اأبديه��ا لك��م به��ذه املنا�صبة وهي نظ��رة وا�صحة يف هذا 

املجال.

فيما يخ�س متابعة الع�صرنة، �صندرج الآلية التي ت�صمح 

للق�صاة مببا�صرة ومتابعة التكوي��ن اأو املحا�صرات الأ�صا�صية 

على م�صتوى اجلزائر العا�صمة، لأنه يف بع�س الأحيان هناك 

اأ�صاتذة اأو ق�صاة ل ي�صتطيعون النتقال اإىل اجلهات الق�صائية 

ملتابعة ذلك ميدانيا على م�صت��وى املجال�س الق�صائية بربط  

ما ي�صمى بال�صبكة، هذا اأي�صا من الأ�صا�صيات التي �صنقوم 

به��ا - اإن �صاء اهلل - لتدعي��م وترقية ال�صلط��ة الق�صائية يف 

هذا املجال، والعم��ل م�صتمر ومتوا�صل وهو املتعلق باأن�صنة 

ال�صج��ون يف جم��ال ع�صرن��ة من��ط  ت�صيريها اأك��رث ومرافقة 

امل�صاجني فيم��ا يخ�س التكوين حت��ى ن�صهل اإدماجهم يف 

املجتمع.

ه��ذه ب�صف��ة عام��ة نظ��رة يف اأول لقاء معك��م يف جمال 

الإ�صالحات التي �صنبداأ بها اأو موا�صلتها يف الق�صاء واأرجو 

- اإن مل اأكن قد اأجبت على كل الأ�صئلة - املعذرة، لكنني 

اأعتق��د اأنني قد اأجبت على اأهم الأ�صئل��ة يف الإطار العام، 

لرتقية ال�صلط��ة الق�صائية وعالقتها باملحام��ني وبامل�صاركني 

وبامل�صاهمني الآخرين.

�صكرا جزيال لل�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم، �صكرا 

جزي��ال لل�صيدات وال�صادة اأع�ص��اء جمل�س الأمة على كرم 

الإ�صغاء وبارك اهلل فيكم.

ال�سي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر على ردوده على 

خمتل��ف الن�صغ��الت الت��ي مت التعبري عنها يف ه��ذه اجلل�صة، 

ونحن نقدر له اللفتة باملجيء مع جد التقلد للم�صوؤولية، �صحيح 

اأن��ه غ��ري غريب عن املجل���س، ولكن��ه ياأتينا هذه امل��رة ب�صفته 

اجلدي��دة، وق��د �صعى للرد عل��ى الن�صغالت الت��ي مت التعبري 

عنه��ا يف هذه القاعة، و�صوف تكون له ولنا - م�صتقبال - فر�س 

اأخ��رى، لكي نتبادل وجهات النظر حول الق�صايا التي تهم 

العدالة واإ�صالحها، التي �صرعت فيها البالد منذ مدة، من 

خالل الندوات الت��ي �صوف نربجمها ومن خالل امل�صاركة 

الفاعل��ة من قبل اأع�صاء جمل�س الأم��ة يف مناق�صة خمتلف 

الق�صاي��ا اخلا�صة به��ذا القطاع؛ وال�صك��ر مو�صول لل�صيدة 

وال�صادة اأع�صاء املجل�س الذين اأثروا بنقا�صاتهم هذه اجلل�صة 

و�صاهموا يف تو�صي��ح الروؤية بالن�صبة لهذا امللف الذي اأخذ 
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وقتا طوي��ال يف النقا���س، والنقا�س مل يب��ق حم�صورا حتت 

قبة الربمل��ان، بل اإنه ق��د �صمل جمالت وا�صع��ة، �صاركت 

في��ه �صخ�صيات وطنية و�صاركت فيه نقاب��ات و�صاركت فيه 

كذلك و�صائل الإعالم.

امله��م اأننا قد خطونا خطوة يف الجت��اه، يعني الف�صل يف 

املو�ص��وع، و�صوف تك��ون لنا الفر�صة لتحدي��د املوقف من 

املو�صوع ومن العمل الذي قامت به اللجنة املحرتمة، لقاوؤنا 

�ص��وف يكون يوم الأربع��اء على ال�صاع��ة العا�صرة �صباحا، 

لكي ن�صّوت ونحدد املوقف من م�صروع هذا القانون، الذي 

تبادلن��ا وجه��ات النظر فيه الي��وم، واإىل ذلك��م اليوم اأمتنى 

التوفيق للجميع.

ب��ودي فق��ط اأن اأوؤكد باأن جل�ص��ة الأربعاء ه��ي جل�صة 

ت�صوي��ت، ولهذا فاأنا اأوؤكد على وجوب احل�صور واأطلب من 

ال�صيدات وال�صادة املوجودي��ن اأن يبلغوا زمالءهم الغائبني 

بذلك، �صكرا لكم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الواحدة 

والدقيقة اخلام�سة ع�سرة ظهرا
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ملحق 

اأ�سئلة كتابية

�سامل بن  القادر  ال�سيد عبد   - 1
             ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير الرتبية الوطنية

ال�صيد الوزير،

بعد التحي��ة الأخوية، اأرفع ملعاليكم �صوؤايل هذا ويتعلق 

بدار املعلم بولية ب�ص��ار والتي م�صى على اإجنازها اأكرث من 

مغلقة. تزال  ل  وهي  �صنة   20
وقد متت الأ�صغال الرتميمية بها من حوايل 04 �صنوات 

ق�صد ا�صتغاللها، ولكن لالأ�صف فهي لتزال مو�صدة رغم 

توفرها على كل الإمكاني��ات والتجهيزات التي حرم منها 

رجال الرتبية  اأكرث من ع�صريتني.

الرجاء التدخل حلل هذا اللغز ولكم كامل ال�صكر.

تقبلوا، ال�صيد الوزير، فائق عبارات التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 27 جوان 2013

عبد القادر بن �سامل

ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

عطفا عل��ى ر�صالتكم امل�صار اإليها باملرج��ع اأعاله، التي 

تطرحون فيها ق�صية و�صعية دار املعلم بولية ب�صار، ي�صرفني 

اأن اأقدم لكم التو�صيحات التالية:

اأجنز  والتي  ب�صار  ببلدية  الكائنة  الأر�س  قطعة  اإن   -  1
عليه��ا مبن��ى دار املعل��م مل يت��م ت�صديد قيمته��ا مل�صالح 

اأم��الك الدول��ة، من ط��رف املكت��ب الوطن��ي لتعا�صدية 

عم��ال الرتبية والثقاف��ة، وذلك نظرا لعج��ز امليزانية، وهذا 

الأمر عطل قرار الإن�صاء حتى ت�صبح مهيكلة ب�صفة ر�صمية.

2 - مل متن��ح مديري��ة ال�صياحة وال�صناعات التقليدية 

رخ�ص��ة ل�صتغ��الل دار املعل��م نظ��را لع��دم تكييف هذه 

الأخرية مع القوانني واملعايري الفندقية املعمول بها.

وهو  التعا�صدية  مبادرة  من  امل�صروع  هذا  اإجناز  اإن   -  3
خا�س بها كما ورد بيانه اأعاله.

وتقبل��وا، ال�صي��د ع�صو جمل�س الأم��ة، اأ�صدق عبارات 

املودة والتقدير.

اجلزائر، يف 12 �صبتمرب 2013

عبد اللطيف بابا اأحمد

وزير الرتبية الوطنية
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نوا�سر ال�سيد حممد   - 2
     ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير الت�سال

طبق��ا لأحكام امل��ادة 134 من الد�صت��ور، وخا�صة منه 

املادتني 68 و71 من القانون الع�صوي رقم 02/99، املوؤرخ 

يف 08 مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي 

الوطني  وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

بينهما وبني احلكومة.

اأوجه �صوؤال كتابيا اإىل ال�صيد وزير الت�صال، هذا ن�صه:

اإن الو�صعي��ة غري الالئق��ة وغري امل�صرف��ة ملكتب وكالة 

الأنب��اء اجلزائرية بتمرنا�صت تدفعن��ي اإىل اأن اأوجه اإليكم 

هذا ال�صوؤال الكتابي:

اإنه بالرغ��م من الوعود التي تلقيناه��ا خالل زيارة وزير 

الإع��الم ال�صابق، ال�صيد نا�صر مه��ل لولية مترنا�صت �صنة 

2012 مع الوفد املرافق له، والتي تعهد من خاللها باإعادة 
تهيئ��ة مقر وكالة الأنباء اجلزائري��ة بتمرنا�صت بالتجهيزات 

الالزم��ة، وتوف��ري �صيارة رباعي��ة الدفع للمكل��ف باملكتب 

وتدعي��م املكتب بالعن�صر الب�صري، لأنه حاليا ي�صرف عليه 

اإط��ار واحد متعاقد )نرجو تر�صيمه(، اإل اأن الوكالة مل حتظ 

بتلك الوعود اإىل حد الآن.

لهذا، نلح من خالل �صوؤالنا على تدعيم املكتب وتوفري 

و�صائل العمل والعن�صر الب�صري خا�صة، ويكون من املنطقة 

التي تزخر بالإطارات واجلامعيني الأكفاء ولي�س من خارج 

الولية.

تقبلوا - معايل الوزير - �صوؤايل هذا ب�صدر رحب.

اجلزائر، يف 01 جويلية 2013

حممد نوا�سر

ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

اإ�صمح��وا يل - بداي��ة - اأن اأتوجه اإليك��م بال�صكر على 

اهتمامك��م بقط��اع الت�ص��ال وبوكال��ة الأنب��اء اجلزائرية 

على اخل�صو�س، مل��ا تكت�صي من اأهمي��ة باعتبارها امل�صدر 

الأ�صا�صي للمعلومة الإعالمية حول احلياة الوطنية عرب كل 

اأرجاء الوطن.

واإجاب��ة ع��ن �صوؤالك��م فاإن مق��رات املكات��ب اجلهوية 

للوكال��ة، ومنها مكتب مترنا�ص��ت، عرفت تاأخريا يف جمال 

التهيئ��ة وال�صيانة، لذل��ك مت �صبط برنام��ج �صامل لإعادة 

تهيئ��ة و�صيانة هذه املق��رات، مع اإعط��اء الأولوية لو�صائل 

جمع واإر�ص��ال املعلومة الإعالمية وتاأهيل العن�صر الب�صري 

ملردودية اأكرب.

تعود النقائ�س يف اإعادة تهيئة مقر مكتب ولية مترنا�صت 

اإىل بقائ��ه ملدة طويلة �صاغ��را ب�صبب عدم وج��ود مرا�صل، 

ومنذ اإعادة ت�صغيل��ه اأطلقت عملية ا�صتقبال عرو�س تقييم 

الأ�صغال بغر�س النطالق يف اإعادة التهيئة.

واأفيدكم علما باأن الوكالة ب�ص��دد تنفيذ برنامج لإعادة 

تنظيم بع�س املكاتب، من بينها مكتب مترنا�صت، مبا يتالءم 

م��ع خ�صو�صية كل منطقة، وتدعيمه��ا با�صتحداث منتوج 

جديد باإدخال الرقمنة يف �صكل "الأك�صاك الرقمية".

اأما بخ�صو�س الو�صعية املهنية ملرا�صل مكتب مترنا�صت، 

ول�صبب عامل املردودي��ة ومتطلبات م�صتوى الأداء املهني 

مت متديد فرتة ترب�صه لعدة مرات، وذلك ملنحه فر�صا اإ�صافية 

للرف��ع من م�صت��واه املهني، م��ع العلم اأن عملي��ة التثبيت 

والرتقي��ة تتم بناء عل��ى التقيي��م امل�صتمر م��ن امل�صوؤولني 

املبا�صرين للمرا�صلني على م�صتوى املديريات اجلهوية.

بالن�صبة لو�صائل النق��ل، ويف انتظار تخ�صي�س �صيارات 

منا�صبة ح�ص��ب طبيعة املنطقة، تعمل حالي��ا وكالة الأنباء 

ب�صيغة التكفل مب�صاريف النقل اأثناء املهام اإىل غاية جت�صيد 

الهدف �صالف الذكر.

  

اجلزائر، يف 12 �صبتمرب 2013

عبد القادر م�ساهل

وزير الت�سال
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بوتخيل يو�سف  ال�سيد   - 3
          ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف

حتية طيبة وبعد،

طبق��ا لأحكام امل��ادة 134 م��ن الد�صت��ور، واملادة 68 

من القان��ون الع�صوي، الذي يحدد تنظي��م عالقة الربملان 

واحلكوم��ة، واملادة 76 من النظ��ام الداخلي ملجل�س الأمة، 

ي�صرفني اأن اأ�صع بني اأيديكم - �صيدي معايل وزير ال�صوؤون 

الدينية والأوقاف - ال�صوؤال الكتابي الآتي ن�صه:

لق��د قطع قطاع ال�صوؤون الديني��ة والأوقاف �صوطا كبريا 

بف�صل املجهودات اجلبارة املبذولة من �صيادتكم وال�صاعية 

اإىل تطويره، باإعطاء دفع جديد ويف كافة امل�صتويات للخروج 

بنتائج فعالة واإيجابية ل�صالح املواطن واملجتمع اجلزائري.

وبن��اء على ذلك فاإن �صوؤايل الكتاب��ي هذا يحمل طلبا 

م��ن جميع مواطن��ي بلدية زفيزف، ولي��ة �صيدي بلعبا�س 

واملتعلق بتغري ا�صم م�صجد عل��ى م�صتوى بلديتهم، والتي 

تكفلت مديرية ال�صوؤون الدينية بالولية بو�صع ت�صمية لهذا 

امل�صجد حتت ا�صم "م�صج��د حممد الكبري". لالإ�صارة فاإن 

هذه الت�صمية لل�صيخ العالمة موجودة يف املنطقة.

الأمر ال��ذي مل يتقبله �صكان املنطق��ة، لي�س ل�صخ�س 

ال�صيخ والعالمة رحمه اهلل )حا�صا هلل(، واإمنا ما اأراده مواطن 

بلدية زفيزف هو اأن يحمل ا�صم امل�صجد اأحد علماء املنطقة.

�صيدي الوزير،

اأملنا اأن جند يف اإجابتكم على هذا ال�صوؤال ما يلبي هذه 

الرغب��ة خا�صة م��ن مثلكم الذين يقدرون ه��ذه امل�صاعي، 

و�صكرا.

تقبلوا من��ي - معايل الوزير - اأ�صم��ى عبارات التقدير 

والحرتام.

اجلزائر، يف 23 جويلية 2013

يو�سف بوتخيل

ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

حتية طيبة مباركة، وبعد؛

فبموج��ب اإر�صالكم امل��وؤرخ يف 27 اأوت 2013 الذي 

تف�صلتم - م�صكورين - بطرحه حول ت�صمية م�صجد حممد 

الكب��ري ببلدية زفيزف، ي�صرفني اأن اأتوجه لكم اأول بجزيل 

ال�صك��ر على اهتمامكم بهذا املو�صوع، واأوافيكم بالرد عما 

تف�صلتم بطرحه.

م�صج��د �صيدي حمم��د الكبري ببلدي��ة الزفيزف )حي 

575 �صكن( بولية �صيدي بلعبا�س فتحته الإدارة ل�صالة 
اجلمع��ة ب�صفة م�صجد حملي جامع مبقت�صى القرار الوزاري 

رقم 236، امل��وؤرخ يف 27 ماي 2013، عل��ى اأ�صا�س ملف 

اإداري متكامل يحوي حم�صر ت�صمية امل�صجد.

فالإدارة ل ت�صمي امل�صجد ولكنها تتبنى الت�صمية التي 

تقرتحه��ا اللجنة الدينية امل�صجدي��ة  اإذا كانت متوافقة مع 

املرجعية الدينية الوطنية.

واإن ت�صمي��ة م�صج��د زفيزف با�صم حمم��د الكبري نابع 

م��ن عمق ح�صاري راق، فمحم��د الكبري هو الباي حممد 

عثمان الكب��ري الذي حكم بايلك الغ��رب ب�صفته بايا من 

�صن��ة 1779 اإىل 1797 وحت��ت قيادت��ه ومب�صارك��ة جي���س 

طلب��ة الزوايا القراآنية مت حترير مدين��ة وهران من ال�صتعمار 

الإ�صباين الذي احتل ه��ذه املدينة طيلة قرنني من الزمان 

م��ن 1505 اإىل 1792 حي��ث وقع حمم��د �لكبري معاهدة 

ا�صت�صالم مع ملك اإ�صبانيا يف 12 �صبتمرب 1792.

وف�صال ع��ن زعامته احل�صاري��ة وال�صيا�صي��ة، فاإن حممدا 

الكب��ري املولود مبدين��ة مليانة، كان عاملا م��ن علماء الدين يف 

اجلزائر يت�صف بالتزام ال�صورى يف قراراته، واحرتام اأهل الذمة 

واأهل ال�صلح، وال�صفح عن املذنبني التائبني، والوفاء بالعهد، 

والتعجيل باملعروف، واجلود وال�صخاء واحلزم وال�صجاعة.

فهنيئا لأه��ل زفيزف اأن اخت��اروا مل�صجدهم ا�صم عامل 

بهذا احلجم، ومرحى لهم ح�صن الختيار، وهل لدى الأخ 

النائ��ب من ا�صم لهذا امل�صجد يجد اأن اأهل بلدية �صفيزف 

يف�صلونه على حممد الكبري؟ ل ندري! وهل متلك الإدارة 

حق م�صادرة اختيار جمعية متثل املجتمع املدين؟ اللهم ل.

اجلزائر، يف 12 �صبتمرب 2013

غام اهلل بوعبد اهلل 

وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف
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