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ــص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة  ــيد الرئي� ال�ش

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

بعد الرتحيب بال�صيدين الوزيرين وم�صاعديهما؛ يقت�صي 

ج��دول اأعمال ه��ذه اجلل�صة، حتديد املوق��ف من م�صروعي 

القانونني التاليني:

1( م�ص��روع القانون املعدل واملتمم لالأمر رقم 156-66، 
امل��وؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املواف��ق 8 يونيو �صنة 1966، 

واملت�صمن قانون العقوبات؛

2( م�صروع القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011.
ودون اإطال��ة ن�صرع يف اأعمالنا، وبداية �صنحدد املوقف من 

امللف الأول واخلا�ص مب�ص��روع القانون املعدل واملتمم لالأمر 

رق��م 66-156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر ع��ام 1386 املوافق 8 

يوني��و ع��ام 1966، واملت�صم��ن قان��ون العقوب��ات، واأحيل 

الكلم��ة اإىل ال�صيد مقرر جلن��ة ال�صوؤون القانوني��ة والإدارية 

وحق��وق الإن�صان، ليقراأ عل��ى م�صامعنا التقري��ر التكميلي 

الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ــيد مقرر اللجنة املخت�شة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم  ال�ش

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

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

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

ال�صيد وزير املالية،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفني اأن اأعر�ص عليكم التقرير التكميلي الذي اأعدته 

جلن��ة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحق��وق الإن�صان، ملجل�ص 

الأم��ة، حول ن�ص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156، 

املوؤرخ يف 18 �صف��ر عام 1386 املوافق 8 يونيو �صنة 1966، 

واملت�صمن قانون العقوبات.

املقدمة

لق��د عرفت اجلرائم التي ترتكب بح��ق الق�صر يف الفرتة 

الأخرية منحى ت�صاعديا ملفت��ا، فتح املجال اأمام ت�صاوؤلت 

كثرية حول مدى �صرامة العقوبات امل�صلطة على هذا النوع 

من اجلرائم واملطالب��ة ب�صن عقوبات م�صددة على مرتكبيها، 

وهو ما عجل بتقدمي  ن�ص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم  66 ��  156، 

املوؤرخ يف 18 �صف��ر عام 1386 املوافق 8 يونيو �صنة 1966،  

واملت�صمن قانون العقوبات.

حم�شر اجلل�شة العلنية الثامنة ع�شرة

املنعقدة يوم اخلمي�ص 07 ربيع الأول 1435

املوافق 09  جانفي 2014

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير، العدل حافظ الأختام؛

- ال�صيد وزير املالية.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة

والدقيقة العا�شرة �شباحا
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وق�ص��د عر�ص ومناق�صة ه��ذا الن�ص عق��د جمل�ص الأمة 

جل�صتني عامتني �صباح وم�صاء يوم الثالثاء 7 جانفي 2014، 

برئا�ص��ة ال�صي��د عب��د الق��ادر بن �صال��ح، رئي���ص املجل�ص، 

ح�صرهم��ا ممثل احلكومة ال�صيد  الطي��ب لوح، وزير العدل، 

حاف��ظ الأختام، الذي قدم يف اجلل�ص��ة الأوىل عر�صا حول 

ن���ص القانون، ثم تال مقرر اللجن��ة التقرير التمهيدي الذي 

اأعدت��ه اللجن��ة، فمناق�صة عام��ة ان�صبت عل��ى التعديالت 

والتتميمات التي اأدخلت على الأمر رقم 66 - 156. 

اأما اجلل�صة امل�صائية، فخ�ص�صت ملمثل احلكومة للرد على 

مداخ��الت الأع�ص��اء وتق��دمي ال�صروح��ات والتو�صيحات 

ب�صاأنها. 

هذا، وقد عقدت اللجنة جل�صة عمل مبقر املجل�ص �صبيحة 

يوم الأربعاء 8 جانف��ي 2014، برئا�صة ال�صيد عبد الرحمان 

يحي، رئي�ص اللجنة، تدار�صت فيها جمريات تلك اجلل�صتني 

العامت��ني، وو�صعت اللم�ص��ات الأخرية على ه��ذا التقرير 

التكميل��ي ال��ذي يت�صمن، ب�ص��كل خمت�ص��ر، تقدمي ممثل 

احلكومة لن�ص القانون، الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات 

الت��ي طرحه��ا الأع�ص��اء، رد ممث��ل احلكوم��ة، راأي اللجنة 

والتو�صيات. 

الن�ص والنقا�ص العام الذي اأثري حوله 

القانون: ن�ص  احلكومة  ممثل  عر�ص   -  1
قبل ال�صروع يف املناق�صة،  قدم ممثل احلكومة عر�صا �صامال 

للن���ص املذكور اأعاله، مربزا التعدي��الت والتتميمات التي 

ت�صمنه��ا واأ�صبابها املتمثل��ة، من ناحي��ة، يف مطابقة اأحكام 

قان��ون العقوبات م��ع املواثي��ق والتفاقي��ات الدولية  ذات 

ال�صل��ة بحق��وق الإن�صان، ،الت��ي �صادقت عليه��ا  اجلزائر، 

ب��اإدراج اأحكام جديدة ترمي اإىل توف��ري حماية جزائية اأكرب 

للحق��وق واحلريات، وم��ن ناحية اأخ��رى، الت�صدي لبع�ص 

اأ�ص��كال اجلرائم التي تنامت يف بالدن��ا بفعل عوامل كثرية 

وطني��ة ودولية، كما ق��دم �شرحا وافيا لبع���ض النقاط التي 

اأثارت الكثري من اجلدل والت�صاوؤل.

الأع�صاء: ومالحظات  وان�صغالت  اأ�صئلة   -  2
ثّم��ن اأع�ص��اء املجل�ص يف بداي��ة مداخالته��م ن�ص هذا 

والن�صغ��الت  الأ�صئل��ة  م��ن  القان��ون، وطرح��وا جمل��ة 

واملالحظات، متحورت حول مايلي:

- مل ت��درج يف تاأ�ص��ريات ن���ص ه��ذا القان��ون، بع���ص 

التفاقيات والقوانني الهامة ذات ال�صلة وعلى �صبيل املثال: 

التفاقي��ات الدولية ملكافحة جميع اأنواع التمييز �صد املراأة، 

قان��ون الإجراءات اجلزائي��ة، الأمر رق��م 72 - 03، املتعلق 

بحماية الطفولة. 

- ملاذا مل تت�صمن املادة 195 مكرر حكما خا�صا �صد من 

يت�صول بذوي الحتياجات اخلا�صة؟ 

- ما حكم القانون بالن�صبة للقا�صر الذي يت�صول بر�صاه؟ 

- األي���ص من الأج��در البحث يف اأ�صب��اب تف�صي ظاهرة 

الت�صول لإيجاد احللول الكفيلة بو�صع حد لها؟ 

- ما هي اجلرائم التي مل ين�ص القانون فيها �صراحة على 

الف��رتة الأمنية، املن�صو�ص عليه��ا يف الفقرة 5 من املادة 60 

مكرر؟ 

- األ ت��رون �صرورة مراجعة بع���ص مواد قانون العقوبات، 

وبخا�ص��ة ما تعلق منها بعقوبة التهري��ب، وبخا�صة يف بع�ص 

وليات اجلن��وب، ومنح القا�صي �صلط��ة تقديرية يف النطق 

باحلكم؟   

- األي�ص من ال�صروري اإع��ادة النظر يف الأحكام اخلا�صة 

بت�صكيلة حمكمة اجلنايات واإعطاء م�صداقية اأكرث للمحلفني؟ 

- األي�ص من املمكن اإعادة النظر يف املدة املمنوحة للطعن 

يف الأح��كام الق�صائي��ة، ول�صيما بالن�صب��ة لبع�ص وليات 

اأق�صى اجلنوب، نظرا لبع��د امل�صافات بني الوليات، والذي 

ل ي�صمح بالطعن يف الأحكام يف الآجال القانونية؟

- حتويل امل�صاج��ني اإىل موؤ�ص�صات عقابية بعيدة جدا عن 

ولي��ة اإليزي خا�ص��ة ووليات اجلنوب عام��ة، �صبب معاناة 

كبرية لأهايل املحكوم عليهم يف هذه الولية. 

- مل��اذا مل تدرج اأح��كام جديدة تلغي احلب���ص املوؤقت 

مع الحتفاظ بقرينة ال��رباءة، وبخا�صة اإذا علمنا اأن احلب�ص 

املوؤقت اأحد اأ�صباب اكتظاظ ال�صجون؟ 

- ه��ل كانت مراجع��ة قانون العقوب��ات بدواعي تكييف 

الت�صري��ع الوطني م��ع التفاقيات الدولي��ة، اأم كانت نتيجة 

التهويل الإعالمي ال��ذي �صاحب اختطاف الق�صر وقتلهم 

والتنكي��ل بهم، وبخا�صة اإذا علمن��ا اأن تاريخ امل�صادقة على 

تلك التفاقيات يعود اإىل �صنوات طويلة؟ 

- األ ترون اأن حتديد �صن امل�صوؤولية اجلزائية ب� 10 �صنوات 

يتعار���ص مع امل��ادة 42 من القانون امل��دين التي حتدد �صن 

التمييز ب� 13 �صنة؟ وملاذا مت الرتاجع عن حتديد �صن امل�صوؤولية 

اجلزائية الذي ن�صت عليه املادة 49 من قانون العقوبات؟ األ 

يعد هذا م�صا�صا مب�صلحة الطفل؟ 
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- األ تعد املخدرات اأحد الأ�صباب الرئي�صية يف ا�صتفحال 

بع�ص الأ�صكال اخلطرية من الإجرام يف جمتمعنا؟ 

- ملاذا ل يو�صع تعريف قانوين موحد للقا�صر يف الت�صريع 

الوطني؟

احلكومة: ممثل  رد   -  3
قب��ل البدء يف الرد على مداخالت الأع�صاء، تطرق ممثل 

احلكوم��ة اإىل الإ�صالح��ات املتعلقة بالق�ص��اء ب�صفة خا�صة 

وبقط��اع العدالة ب�صف��ة عامة، مو�صحا اأنه��ا تتمثل يف اأربعة 

حماور اأ�صا�صية هي:

- املحور الأول: اإعادة النظر يف املنظومة القانونية، وبخا�صة 

بالن�صبة لأمهات القوانني، والتي منها، القانون املدين، قانون 

الإجراءات اجلزائي��ة، قانون العقوب��ات، اإذ �صرتاجع  بع�ص 

املواد منه��ا تدريجيا كلما اقت�صت ال�ص��رورة ذلك، لتفادي 

امل�صا�ص باملعامل الأ�صا�صية مل�صامني هذه القوانني.

واأ�صار اإىل اأن هناك ور�صة عمل على م�صتوى وزارة العدل 

مكلف��ة مبراجعة بع�ص اأحكام القانون التجاري، مبا ميكنه من 

م�صايرة امل�صتجدات القت�صادية والجتماعية، والأمر نف�صه 

ينطبق على قانون الإجراءات املدنية والإدارية. 

ويف ال�صي��اق نف�صه، اأو�صح اأنه �صيتم اإعادة النظر يف املواد 

اخلا�ص��ة باحلب�ص املوؤق��ت، م�صريا اإىل اأن ور�ص��ة عمل اأي�صا 

ن�صب��ت على م�صت��وى وزارة الع��دل، تعك��ف حاليا على  

مراجعة هذه املواد، موؤكدا اأن تدعيم قرينة الرباءة يف املنظومة 

اجلزائية اأمر اأ�صا�صي ويتما�صى مع حماية حقوق الإن�صان.

واأ�صاف اأي�صا، اأن��ه ويف اإطار الإ�صالحات �صيتم تكري�ص 

حماي��ة قانونية لل�صهود واملَُبِلغ، كما �صرتاجع الأوامر اجلزائية 

لتو�صيع العمل بالغرامات اجلزافية يف بع�ص اجلنح الب�صيطة.

- املح��ور الث��اين: يتعل��ق بالتكوين، وقد فتح��ت ب�صاأنه 

ور�صات لتكوين الق�صاة واأمناء ال�صبط وم�صاعدي الق�صاء، 

و�صدد هنا على �صرورة تغيري منط التكوين املعتمد حاليا، كما 

اأكد اأن اإ�صالحات �صتم�ص املدر�صة العليا للق�صاء م�صتقبال.

- اأم��ا ب�صاأن املحور الثال��ث والرابع، فاأو�ص��ح اأن الثالث 

يتعلق بع�صرن��ة ت�صيري قطاع الق�صاء، والرابع يتعلق باإ�صالح 

ال�صجون. 

واأم��ا بخ�صو�ص ال��رد على مداخ��الت الأع�صاء فاأو�صح 

باخت�صار مايلي:

- فيم��ا يخ���ص ال�ص��وؤال املتعل��ق بتعار���ص حتديد �صن 

امل�صوؤولي��ة اجلزائية ب� 10 �صنوات مع امل��ادة 42 من القانون 

املدين، والرتاجع ع��ن حتديد �صن امل�صوؤولية اجلزائية املحدد 

ب��� 13 �صن��ة يف امل��ادة 49 م��ن قان��ون العقوب��ات، رد ممثل 

احلكوم��ة اأن �صن الر�صد املدين هو 19 �صنة، اأما �صن الر�صد 

اجلزائ��ي فهو 18 �صنة، مو�صح��ا اأن القانون ال�صاري املفعول 

مل ين�ص عل��ى ال�صن الدنيا للم�صوؤولي��ة اجلزائية، وهو فراغ 

قان��وين �صمح باملتابعة اجلزائية لكل طفل يقوم بفعل يدخل 

يف اإط��ار قانون العقوب��ات حتى واإن كان ه��ذا الطفل يف 

�ص��ن اخلام�صة اأو ال�صاد�صة وهو ما حدث فعال. وعليه، كان 

لبد من ملء هذا الف��راغ بتعديل هذه املادة وحتديد ال�صن 

الدنيا للم�صوؤولية اجلزائية بع�صر )10( �صنوات، ومبوجب هذا 

التعديل ل يتابع جزائيا القا�صر الذي مل يكمل �صن الع�صر 

�صنوات، موؤكدا اأن حتديد هذا ال�صن ل يتناق�ص ول يتعار�ص 

مع �صن التمييز، ومت حتديده بعد م�صاورات مع اأطراف عديدة، 

عالوة على كون دول عديدة تعمل بهذا ال�صن. 

- اأم��ا بالن�صبة لالن�صغال املتعلق بحماي��ة الطفولة، فاأكد 

اأن��ه ل ميكن الرتكي��ز يف مو�صوع حماية الطف��ل على قانون 

العقوبات فقط، بل يتعني توفري الوقاية واحلماية الجتماعية 

له، وهذا ما تعمل من اأجله وزارة العدل، من خالل تن�صيبها 

ور�ص��ة عمل لإعداد قانون حماية الطفولة، وهي على و�صك 

النته��اء من اإع��داده، ليعر���ص على جمل���ص احلكومة ثم 

عل��ى جمل�ص الوزراء ومن ث��ّم يقدم اأمام الربمل��ان ملناق�صته 

والت�صويت وامل�صادقة عليه. 

واأ�ص��ار ممث��ل احلكوم��ة يف ه��ذه النقط��ة اإىل اأن قا�ص��ي 

الأحداث يف اجلزائر له ت�صنيف خا�ص، و�صيمنح له ت�صنيف 

اأعل��ى يف ظل الإ�صالحات اجلاري��ة، و�صيعني من بني اأقدم 

واأكفاأ الق�صاة. 

- وب�ص��اأن ما اإذا كانت مراجعة قان��ون العقوبات بدواعي 

تكييف الت�صريع الوطني م��ع التفاقيات الدولية، اأم كانت 

نتيج��ة التهويل الإعالمي الذي �صاح��ب اختطاف الق�صر 

وقتلهم والتنكيل بهم، اأكد حت�ص�ص الدولة ان�صغالت الراأي 

العام والتزامه��ا بال�صتجابة ملطالبه، وهذا ما يت�صمنه برنامج 

ال�صيد رئي�ص اجلمهورية الذي يحر�ص على اأخذ ان�صغالت 

ال�صع��ب بع��ني العتبار، ويف مو�ص��وع ذي �صل��ة اأ�صار اإىل 

اأن دور النياب��ة العامة قد تقل�ص خ��الل ال�صنوات الأخرية، 

موؤك��دا اأهميتها يف متابعة الدع��وى العمومية، م�صددا على 

وجوب تنقل النيابة اإىل مكان وقوع احلادث والإ�صراف على 

التحقيق املي��داين ومتابعة م�صاره واإعالم الراأي العام حول 
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حيثيات احلادث، كون النيابة هي من متثل املجتمع وهي من 

تطالب بتطبيق القانون.

- وع��ن ظاهرة الت�صول، اأو�ص��ح اأن هذه الظاهرة موجودة 

يف املجتمع اجلزائري وكان لزاما �صن اأحكام عقابية على من 

يقوم بهذا الفعل لو�صع حد لنت�صار هذه اجلرمية.

- وحول اكتظاظ ال�صجون ب�صبب احلب�ص املوؤقت، اأو�صح 

اأن ور�ص��ة عمل مت ت�صكيلها لإع��ادة النظر يف اإجراءات هذا 

احلب�ص، و�صتتقل�ص بال�صرورة حالت اللجوء اإليه م�صتقبال، 

كما اأكد اأنه ويف ظل الإ�صالحات التي يعرفها قطاع العدالة، 

ف��اإن تنظيم ال�صج��ون �صيكون يف اإطار ما ه��و متعارف عليه 

دوليا واملن�صو�ص عليه يف التفاقيات الدولية التي �صادقت 

عليها اجلزائر.

- وفيم��ا يتعلق بال�ص��وؤال اخلا�ص باملخ��درات، اأكد ممثل 

احلكوم��ة وجود قان��ون يعاقب عل��ى ا�صتعم��ال املخدرات 

وتهريبه��ا، واأك��د اأن هذه الظاه��رة مقلقة ج��دا كونها تهدد 

ا�صتق��رار البالد، وهي مرتبطة يف بع�ص الق�صايا منها بتمويل 

الإره��اب، وحماربته��ا تتطل��ب جمه��ودات عل��ى خمتلف 

الأ�صعدة.    

- وبخ�صو�ص ال�ص��وؤال املتعلق مبحكمة اجلنايات، اأو�صح 

اأن نقا�ص��ا ق��د اأثري على م�صت��وى اللجن��ة الوطنية لإ�صالح 

العدال��ة، حول اإعادة النظر يف ت�صكيلة هذه املحكمة، اإل اأنه 

مل يتم التو�صل اإىل اتفاق على راأي موحد بهذا اخل�صو�ص.

- وعن الن�صغ��ال املتعلق بعقوبة الإع��دام، اأ�صار اإىل اأن 

هذه العقوبة من�صو�ص عليه��ا يف قانون العقوبات اجلزائري، 

واأن م�صاأل��ة الإبق��اء عليه��ا اأو اإلغائها يقت�ص��ي نقا�صا وا�صعا 

عل��ى امل�صتوى الوطني، م�صريا اإىل اأن ه��ذا النقا�ص مطروح 

اليوم على ال�صعيد الدويل، فهناك من يدعو اإىل اإلغاء عقوبة 

الإعدام، وهناك م��ن يدعو اإىل اإقرارها وتنفيذها، وهناك من 

يدعو اإىل ح�صرها يف جرائم الدم فقط.

واختتم ممثل احلكوم��ة رده، بالتطرق اإىل مو�صوع ع�صرنة 

قط��اع العدال��ة، فاأكد به��ذا اخل�صو���ص اأن خمتلف مرافق 

العدال��ة �صتع��رف حت�صن��ا يف خدماتها املقدم��ة للمواطنني، 

وذلك باإن�صاء بنك للمعلومات على امل�صتوى الوطني، ميكن 

من خالله تقدمي ملف واحد للم�صلحة املعنية ل�صحب وثيقة 

اجلن�صي��ة والذي يت��م اإدراجه يف بنك املعطي��ات، و�صتعمم 

هذه العملية على �صحيفة ال�صوابق العدلية.

ويف مو�ص��وع اآخ��ر يتعلق بالق�صاء، اأك��د اأن التفكري جار 

لتوف��ري العدد الكايف من الق�ص��اة ذوي الكفاءة يف اجلنوب 

ومنحه��م امتيازات منها ال�صك��ن لأداء مهامهم، كما �صيتم 

اإن�ص��اء هياكل ق�صائي��ة يف وليات اجلنوب حل��ل الإ�صكال 

املتعلق ببعد امل�صافة وتخفيف معاناة املواطنني، م�صريا هنا اإىل 

اأنه يف اإطار ع�صرن��ة قطاع العدالة، �صيتم التكفل بالن�صغال 

املتعلق ببعد امل�صافات يف وليات اجلنوب، يف ال�صق اخلا�ص 

با�صتخراج الوثائق.  

راأي اللجنة

لقد كانت بح��ق مداخالت ال�صي��دات وال�صادة اأع�صاء 

املجل�ص، خالل مناق�صتهم لن�ص القانون الذي يعدل ويتمم 

الأم��ر رق��م 66 - 156،  حماكم��ة للجرمي��ة واملجرمني معا، 

ومرافع��ات ل�صالح الق�صر، و�صوتا واح��دا �صد كل ما مي�ص 

بالقي��م والأخالق النبيلة للمجتمع اجلزائري، وما يهدد اأمنه 

وا�صتق��راره، بل تعدت مداخالته��م اإىل موا�صيع على متا�ص 

كبري بهذه اجلرائم يف مقدمتها املخدرات وانت�صارها الرهيب 

وم�صا�صها باأمن وا�صتقرار البالد. 

وم��ن هذا املنطل��ق، واللجنة وه��ي تنه��ي درا�صتها لهذا 

الن�ص، تثم��ن كل الأحكام اجلديدة التي وردت فيه والتي 

اإىل جان��ب اأنها تندرج يف اإط��ار تكييف الت�صريع الوطني مع 

التفاقي��ات الدولية التي �صادقت عليها اجلزائر، فاإنها ترمي 

يف الأ�صا���ص اإىل حماي��ة الق�صر من اجلرائ��م التي ميكن اأن 

تطاله��م، ومعاقبة مرتكبيها وحرمانهم من ظروف التخفيف، 

وك��ذا جترمي التمييز بكاف��ة اأ�صكال��ه واإدراج بع�ص الأعمال 

الإجرامية �صمن خانة الفعل الإرهابي. 

 وعلي��ه، ترى اللجن��ة اأن تلك التعدي��الت والتتميمات 

تعك���ص ا�صرتاتيجية الدولة يف مكافح��ة الظواهر الإجرامية 

الدخيل��ة عل��ى جمتمعن��ا والبعي��دة كل البعد ع��ن القيم 

والأخ��الق التي يتحلى به��ا �صعبنا، وتوؤك��د �صعيها الدائم 

م��ن اأجل حماربة، وبال ه��وادة، كل اأنواع اجلرمية، من جهة، 

والبح��ث عن ال�صب��ل الكفيلة باحتوائها وع��دم العودة اإىل 

ارتكابها جمددا، من جهة اأخرى. 

ويف ه��ذا ال�صياق، حتث اللجنة كل الأط��راف الفاعلة يف 

جم��ال حماية الطفل وحقوق الإن�صان، وكذا املجتمع املدين 

على اتخاذ جمي��ع التدابري الوقائية حلماي��ة الق�صر من كافة 

اأ�صكال العنف اأو الإ�صاءة البدنية اأو الإهمال اأو اأي ا�صتغالل 

اآخر، وو�صع برامج اجتماعية توفر الدعم الالزم لهم. 
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التو�صيات

بعد درا�ص��ة ومناق�صة اللجنة لن�ص القان��ون الذي يعدل 

ويتم��م الأمر رق��م 66 - 156،  وال�صتم��اع اإىل مداخالت 

اأع�ص��اء املجل�ص، �صجل��ت اللجنة بع���ص التو�صيات التي 

تخ�ص جملة من الن�صغالت التي تراها اأ�صا�صية، وهي:

1 - تفعي��ل العم��ل اجل��واري جت��اه الطف��ل والأولياء 
واملجتمع املدين.

2 - �ص��رورة ا�صتح��داث ا�صرتاتيجي��ة موحدة لتفعيل 
حقوق الطفل على اأر�ص الواقع وترقيتها.

التكفل  العمل اجلمعوي يف جمال  قدرات  تعزي��ز   -  3
بق�صايا الطفل.

الذين تعر�صوا  بالأطفال  النف�صي  التكفل  4 - �ص��رورة 
لالختطاف اأو العتداء اجل�صدي.

بني  بالتع��اون  معمق��ة  درا�ص��ات  اإج��راء  �ص��رورة   -  5
ال�صل��ة واجلامع��ات اجلزائري��ة،  الدول��ة ذات  موؤ�ص�ص��ات 

للبح��ث يف اأ�صباب تنام��ي الظواهر الإجرامي��ة يف املجتمع 

اجلزائري لإيجاد حلول لها.

مبختلف  اجلرمي��ة  ملكافحة  اجله��ود  تظاف��ر  �ص��رورة   -  6
اأ�صكالها.

7 - �ص��رورة اإن�ص��اء مق��رات ال�صجون خ��ارج مداخل 
املدينة.

ذلكم، �صي��دي رئي�ص جمل�ص الأمة املح��رتم، زميالتي، 

زمالئي اأع�ص��اء جمل�ص الأمة املوقر، ه��و التقرير التكميلي 

ال��ذي اأعدت��ه جلنة ال�ص��وؤون القانوني��ة والإداري��ة وحقوق 

الإن�صان، ملجل�ص الأمة، حول ن�ص قانون يعدل ويتمم الأمر 

رقم 66 - 156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 

يونيو �صنة 1966، واملت�صمن قانون العقوبات، و�صكرا.  8

ــيد الرئي�ص: �صك��را لل�صيد مقرر اللجن��ة املخت�صة؛   ال�ش

عل��ى قراءت��ه التقري��ر التكميلي ال��ذي اأعدت��ه اللجنة يف 

املو�صوع، وقب��ل اأن ن�صرع يف عملية الت�صويت على م�صروع 

هذا القان��ون، اأفيدكم ببع�ص املعلوم��ات اخلا�صة ب�صري هذه 

العملية:

- عدد احل�صور: 79 ع�صوا.

- عدد التوكيالت: 47 توكيال.

- املجموع: 126.

- الن�صاب املطلوب: 104 اأ�صوات.

وعلي��ه، ووفقا ملا هو جار به العمل، وطبقا لأحكام املادة 58 

م��ن النظ��ام الداخل��ي للمجل�ص، وبع��د امل�ص��اورات التي 

جرت مع روؤ�صاء املجموع��ات الربملانية، فقد تقرر الت�صويت 

على م�صروع القانون بكامله.

اإذن، اأعر�ص عليكم م�صروع القانون املعدل واملتمم لالأمر 

رقم 66-156، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو 

�صنة 1966، واملت�صمن قانون العقوبات للت�صويت بكامله:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.

التوكيالت:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.

اأعتق��د اأنك��م كلك��م لحظتم ب��اأن ال�صي��دات وال�صادة 

اأع�صاء املجل�ص ق��د �صوتوا على م�صروع هذا القانون ما عدا 

�صوت��ني معار�صني؛ وعليه، اأعت��رب باأن ال�صي��دات وال�صادة 

اأع�صاء املجل�ص قد �صادقوا على ن�ص القانون املعدل واملتمم 

لالأمر رقم 66-156، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق             

العقوبات. قانون  واملت�صمن   ،1966 �صنة  يونيو   8
�صكرا للجمي��ع وهنيئا للقطاع؛ اأ�صاأل ال�صيد وزير العدل، 

حاف��ظ الأخت��ام هل لديه ما يري��د الإدلء ب��ه مبنا�صبة هذا 

الت�صويت؟ 

ــام: ب�صم اهلل الرحمن  ــيد وزير العدل, حافظ الأخت ال�ش

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

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

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

ي�صرفني اأن اأعرب لكم جميعا عن جزيل ال�صكر والتقدير 

على م�صادقتكم على ن�ص هذا القانون املعدل واملتمم لقانون 

العقوبات، الذي ل�صك اأنه �صيعزز الرت�صانة القانونية الوطنية 

ملكافح��ة الإجرام من جهة، وحماي��ة احلقوق واحلريات من 

جه��ة اأخرى،وطبعا توفري اجلو املنا�ص��ب ملمار�صتها، اأي هذه 

احلريات الفردية واجلماعية.

اإن م�صادق��ة املجل���ص على هذا الن�ص م��ن �صاأنه اأن يعزز 

و�صائل مكافحة اجلرمي��ة يف بالدنا، والرقي بالت�صريع الوطني 

اإىل م�صتوى الت�صريعات الع�صرية، وجعله متطابقا مع املعايري 
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الدولي��ة املعم��ول به��ا يف هذا املج��ال، وطبع��ا تكييفه مع 

التزام��ات التفاقية لبالدن��ا، اأي التفاقيات التي �صادقت 

عليها اجلزائر.

تكم��ن اأهمي��ة هذا القان��ون يف كونه يه��دف اإىل حماية 

الق�صر، فلذات اأكبادنا، م��ن بع�ص اأ�صكال الإجرام اخلطري 

الذي ي�صتهدفهم، من خالل جترمي بيع الأطفال، وهذه جرمية 

خطرية جدا، والت�صول بهم اأو تعري�صهم للت�صول واختطافهم 

وا�صتغالله��م يف املجالت غري الأخالقي��ة التي هي غريبة 

ع��ن املجتمع، كما جاء يف تقرير اللجن��ة، وياأتي ا�صتجابة 

اأي�ص��ا - كما اأ�ص��ار اإىل ذلك تقرير اللجن��ة - اإىل تطلعات 

املجتم��ع؛ ف��اإن تطلعاته هي وا�صحة يف ه��ذا ال�صاأن وتتعلق 

بوج��وب وجود ن�ص عقابي رادع لكل م��ن ت�صول له نف�صه 

التعر���ص للق�ص��ر    اأو امل�صا�ص بهم، وه��ذا راأي بالإجماع 

بالن�صبة للراأي العام واملجتمع اجلزائري.

وتكم��ن اأهمية هذا الن�ص اأي�صا يف تعزيز و�صائل مكافحة 

الإره��اب وتدعي��م اأم��ن املجتمع وتعزي��ز ا�صتق��راره ونبذ 

الكراهي��ة واإزال��ة جميع اأ�ص��كال التمييز ب��ني اجلزائريني، 

وهذا اأي�صا مطلب م��ن مطالب املجتمع، وخا�صة اأننا نعي�ص 

اليوم تطور جرمية الإرهاب املوؤدية اإىل عدم ا�صتقرار املجتمع 

واملهددة لالأمن ولال�صتقرار الدوليني.

واإنن��ي اأوؤم��ن يقينا باأن العق��اب لي�ص ال�صبي��ل الوحيد 

ملكافحة الإجرام، بل يظل قا�ص��را عن ا�صتئ�صال اجلرمية 

م��ا مل تالزم��ه �صيا�صة وقائي��ة �صاملة، ي�ص��ارك يف جت�صيدها 

خمتلف فئ��ات املجتمع وموؤ�ص�صاته، وه��ذا طبعا ما �صت�صهر 

عليه الدولة وت�صهر على حتقيقه با�صتمرار، وهو من الأهداف 

الكربى لربنام��ج فخامة رئي�ص اجلمهوري��ة، متا�صيا اأي�صا مع 

التو�صيات التي جاءت يف التقرير التكميلي للجنة ال�صوؤون 

القانوني��ة والإدارية وحقوق الإن�صان؛ فمرة اأخرى اأ�صكركم 

ال�صي��د الرئي�ص املحرتم واأ�صكر ال�صي��دات وال�صادة اأع�صاء 

جمل�ص الأمة عل��ى هذه امل�صادقة، متمنيا كل التوفيق لكم 

وللجميع ومزيدا من ال�صتقرار والتقدم لبالدنا، و�صكرا.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير، وهنيئا له وللقطاع  ال�ش

ومتنياتنا له وللعاملني معه بالتوفيق والنجاح يف حتقيق العدالة 

لبلدنا.

ه��ل يريد ال�صي��د رئي�ص اللجنة املخت�ص��ة اأخذ الكلمة؟ 

الكلمة لك.

ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: �صكرا لل�صيد الرئي�ص.

ونح��ن ن�ص��ادق الي��وم عل��ى هذا الن���ص بع��د درا�صته 

ومناق�صته من ط��رف اأع�صاء جمل�ص الأمة، ميكن القول باأن 

ه��ذا الن�ص الهام وما يحمله من اأح��كام جديدة، يعد لبنة 

اأخ��رى ت�صاف اإىل املنظوم��ة الت�صريعي��ة اجلزائرية، وخطوة 

هام��ة وجبارة يف امل�صاهم��ة يف اإر�صاء دولة احل��ق والقانون، 

فهو يندرج �صمن امل�صاريع الهامة التي يرتكز عليها اإ�صالح 

قطاع العدالة والذي يحظ��ى باهتمام بالغ من طرف برنامج 

ال�صيد رئي�ص اجلمهورية.

ويف هذا ال�صياق نثمن اإجن��ازات ومكا�صب قطاع العدالة 

يف م�ص��ار الإ�صالحات، ل�صيما تكيي��ف الت�صريع الوطني 

مع التفاقيات الدولي��ة التي �صادقت عليها اجلزائر، وتعزيز 

اإجراءات حماية املجتمع من كافة اأ�صكال الإجرام وحت�صني 

اخلدمات الق�صائي��ة وع�صرنة قطاع العدال��ة واإ�صالح نظام 

ال�صجون.

ويف الأخ��ري، نوج��ه بال�صك��ر اجلزي��ل اإىل مع��ايل وزي��ر 

الع��دل، حافظ الأختام، على التج��اوب مع اللجنة وتقدميه 

ال�صروح��ات والتو�صيحات الوافية ح��ول ن�ص هذا القانون 

وح��ول الإ�صالح��ات التي يعرفه��ا الق�ص��اء ب�صفة خا�صة 

وقطاع العدالة ب�صفة عام��ة؛ وال�صكر مو�صول لكل اأع�صاء 

جمل�ص الأم��ة، و�صكرا وال�صالم عليك��م ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد رئي���ص اللجنة املخت�صة؛  ال�ش

الآن ننتقل اإىل املل��ف الثاين املربمج جلل�صتنا هذه واملتعلق 

بعملي��ة حتديد املوقف من م�ص��روع القانون املت�صمن ت�صوية 

امليزانية ل�صن��ة 2011، واأحيل الكلمة اإىل ال�صيد مقرر جلنة 

ال�ص��وؤون القت�صادي��ة واملالية، ليقراأ عل��ى م�صامعنا التقرير 

التكميل��ي ال��ذي اأعدته اللجن��ة يف املو�ص��وع، فليتف�صل 

م�صكورا.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ص.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص  الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير املالية، ممثل احلكومة، 

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة املوقر، 

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

اأت�صرف باأن اأعر�ص عليكم التقرير التكميلي الذي اأعدته 

جلن��ة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�ص الأمة، حول ن�ص 

القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011.

املقدمة

تعد مناق�صة ن�ص القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011، 

فر�صة اأخرى هام��ة يف ممار�صة العم��ل الت�صريعي والرقابي، 

يوجه من خاللها اأع�صاء جمل�ص الأمة اأ�صئلتهم وان�صغالتهم 

مبا�ص��رة اإىل ممثل احلكومة، وزير املالية، حول املوا�صيع التي 

حتظ��ى باهتمامه��م، اإىل جان��ب املوا�صيع الت��ي �صجلوها؛ 

على �ص��وء درا�صتهم للمالحظات الت��ي وردت يف التقرير 

التقييمي ملجل�ص املحا�صبة حول امل�صروع التمهيدي لقانون 

ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011. 

وق�صد مناق�صة هذا الن���ص، عقد جمل�ص الأمة جل�صتني 

عامتني برئا�صة ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ص املجل�ص، 

�صباح وم�صاء يوم الأربعاء 8 جانفي 2014، ح�صرهما ممثل 

احلكومة ال�صي��د كرمي جودي، وزير املالي��ة، وال�صيد حممد 

جالب، الوزير املنتدب ل��دى وزير املالية، مكلف بامليزانية، 

خ�ص�صت اجلل�صة الأوىل ملمثل احلكومة الذي قدم اأحكام 

ن�ص القانون املعرو�ص للمناق�ص��ة واملعطيات التي ت�صمنها، 

فيم��ا قدم مقرر جلنة ال�ص��وؤون القت�صادي��ة واملالية، التقرير 

التمهي��دي الذي اأعدت��ه اللجنة حول الن���ص، ثم مناق�صة 

عام��ة قدم فيها الأع�صاء اأ�صئلتهم ومالحظاتهم، كما تطرقوا 

اإىل م��ا �صجله جمل���ص املحا�صبة يف تقري��ره التقييمي حول 

امل�صروع التمهيدي لقانون ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011، من 

مالحظات.

ويف اجلل�ص��ة امل�صائي��ة الت��ي اأعقب��ت النقا���ص، رد ممثل 

احلكومة على مداخالت الأع�ص��اء وما ت�صمنته من اأ�صئلة 

ومالحظات. 

عقب انتهاء اجلل�صة امل�صائية، عقدت اللجنة جل�صة عمل 

برئا�صة ال�صي��د عبد القادر �صنيني، رئي�ص اللجنة، تدار�صت 

فيها جمري��ات اجلل�صتني ال�صباحي��ة وامل�صائية واأعدت هذا 

التقري��ر التكميلي ال��ذي ت�صمن مقدمة، فح��وى النقا�ص 

الذي دار حول الن�ص، راأي اللجنة وتو�صيات.

فحوى النقا�ص الذي دار حول ن�ص القانون

كم��ا اأ�صلفنا الذكر، وبعد تقدمي��ه من قبل ممثل احلكومة، 

حظ��ي ن�ص القانون املت�صمن ت�صوي��ة امليزانية ل�صنة 2011، 

بنقا�ص معمق على �صوء املالحظات والنقائ�ص التي �صجلها 

جمل�ص املحا�صبة، والتي نالت الق�صط الأكرب من اهتمامات 

الأع�ص��اء، واختتم النقا�ص برد ممث��ل احلكومة على جممل 

التي طرحه��ا الأع�صاء، وهو  الت�ص��اوؤلت واملالحظات 

ما نتطرق اإليه فيما يلي:

التي طرحها الأع�صاء: واملالحظات  الأ�صئلة   �  1
- اإنع��دام الو�صائ��ل املادي��ة والب�صرية لتح�صي��ل اجلباية 

العادية.

- اإىل اأي��ن و�صلت ع�صرن��ة الإدارة اجلبائي��ة املتمثلة يف 

اإدخال املعلوماتية يف عمل امل�صالح؟

- يالحظ وجود �صعف يف ا�صتهالك اعتمادات الت�صيري، 

رغم املكانة التي حتتلها يف ميزانية الدولة.

- يالحظ عدم التحكم يف التقديرات امليزانياتية.

- مل��اذا بقى 140.000 من�صب مايل غري م�صغول بعنوان 

الوظيفة العمومية؟

- وجود ت�صارب يف املعطيات التي قدمها جمل�ص املحا�صبة 

يف تقريره التقييمي، بخ�صو�ص عجز ميزانية الدولة.

عدم تاأدي��ة وكالتي املحروق��ات للمهام املوكل��ة اإليهما، 

وا�صتمرار العم��ل بالأحكام الت�صريعي��ة ال�صابقة يف جمال 

اجلباية البرتولية. 

- اللجوء املتكرر ل�صندوق �صبط الإيرادات لتمويل عجز 

امليزانية، ي�صكل م�صا�صا بحقوق الأجيال القادمة.

هل مت��ت م�صاءل��ة امل�صوؤولني عن النقائ���ص امل�صجلة يف 

الت�صيري، وما هي الإجراءات التي اتخذت يف هذا الإطار؟

-  مل��اذا ل يقدم قانون ت�صوية امليزانية خالل الفرتة ن-  1 

اأو ن- 2  وذل��ك حتقيقا ملزيد م��ن ال�صفافية يف مراقبة اإنفاق 

املال العام؟

- مل��اذا ل تتن��ازل الدولة عن بع�ص جبايته��ا للبلديات، 

حتى تعزز هذه الأخرية ميزانياتها؟

احلكومة: ممثل  رد   �  2
بخ�صو���ص مدى مالءمة تقدمي ن�ص قانون ت�صوية امليزانية 

ل�صنة 2011، اأو�صح ال�صيد ممثل احلكومة اأنه مت اإرفاق م�صروع 

قانون املالية ل�صنة 2014، عند اإيداعه على م�صتوى املجل�ص 

ال�صعبي الوطني، مب�صروع قانون ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011 

يف الآج��ال القانونية، اإل اأن م�صاألة برجمة هذين امل�صروعني 

تعود اإىل املجل�ص املعني.
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 ومبوج��ب الأح��كام القانوني��ة ال�صالفة الذك��ر، يتمحور 

م�صروع قان��ون ت�صوية امليزانية، من الناحي��ة املنهجية حول 

جانب��ني: اجلان��ب الأول حما�صباتي، ويتعل��ق بنتائج تنفيذ 

قان��ون املالية والذي يتطل��ب م�صادقة الربمل��ان، واأكد بهذا 

اخل�صو���ص اأن جمل���ص املحا�صبة مل يعرت���ص على مطابقة 

و�صح��ة النتائ��ج املقدمة، واجلان��ب الثاين، يتعل��ق بتقييم 

جمل���ص املحا�صب��ة مل�صتويات تنفي��ذ قان��ون املالية وظروف 

اإجنازه، حيث ت�شمن تقريره اأ�شا�شا النقاط الآتية:

- مطابق��ة النفقة العمومي��ة للت�صري��ع والتنظيم املعمول 

بهما،

- اإحرتام املبادئ امليزانياتية، 

- اإحرتام الإجراءات.

وذكر اأن تقرير جمل�ص املحا�صبة ل يكون مو�صوع مناق�صة 

م��ع القطاع��ات الوزارية، بل يت��م تبليغه كم��ا هو. وخالل 

جل�صات ال�صتماع للجنة املالية وامليزانية للمجل�ص ال�صعبي 

الوطن��ي، قدم ال��وزراء الآم��رون بال�صرف وك��ذا اإطارات 

وزارة املالي��ة، التفا�صي��ل والأجوبة ال�صروري��ة عن الأ�صئلة 

املطروحة، كم��ا التزموا بالتكفل لحق��ا بامل�صائل الأخرى 

التي مت التطرق اإليها.

ويف حال��ة ما اإذا كانت النقائ���ص امل�صجلة تتعلق باأخطاء 

يف الت�صي��ري وت�صبب اأ�صرارا مالي��ة للخزينة العمومية، فمن 

املفرت���ص اأن تكون مو�ص��وع تكفل من ط��رف املوؤ�ص�صات 

الرقابية، التي باإمكانها املطالبة بالتعوي�ص.

فيما يخ�ص كرثة اللجوء اإىل اإعادة التقييم، اأو�صح اأنه يتم 

ب�صفة عام��ة اللجوء اإىل اإعادة تقيي��م امل�صاريع، وذلك على 

امل�صتوى العاملي بفعل اأربعة عوامل اأ�صا�صية هي:

- ت�صجيل امل�صاريع قبل ن�صر املناق�صات،

- توازن قدرات الإجناز وخمطط الأعباء،

- نوعية تقييم امل�صاريع،

- والتحكم يف اأ�صعار مواد البناء.

ونظ��را للمالحظات التي مت اإبداوؤها مبنا�صبة عر�ص قوانني 

ت�صوية امليزاني��ة ال�صابقة، فقد مت اتخ��اذ اإجراءات من اأجل 

حتك��م اأح�صن يف برجمة م�صاريع التجهيز العمومي، ومتابعة 

ومراقب��ة امل�صاري��ع والنفق��ات اخلا�ص��ة بها، وق��د �صمحت 

الإج��راءات املتخ��ذة بتخفي���ص حج��م اإع��ادة التقييم 

بحوايل 76 % يف مدة خم�ص �صنوات، اأي من 1.113.50 

مليار دينار يف 2007 اإىل 280 مليار دينار يف �صنة 2011.

وفيما يخ���ص اجلباية، اأو�ص��ح ممثل احلكوم��ة اأنه لوحظ 

بالن�صب��ة للقوانني الأربعة لت�صوية امليزاني��ة التي مت عر�صها، 

ت�صجيل تطور يف اجلباية العادية، والتي ارتفعت ب� 64.84 % 

بني �صنتي 2008 و 2011، بينما انخف�صت اجلباية البرتولية 

ب� 10.81 %. 

كم��ا انتقلت ح�صة اجلباية البرتولي��ة، مقارنة بالإيرادات 

           %  44.02 2008 اإىل  % �صن��ة   29.25 امليزانياتي��ة، م��ن 

�صنة 2011، مقل�صة بذلك تبعية النفقات امليزانياتية للموارد 

الناجم��ة ع��ن املحروقات. وفيم��ا يتعلق به��ذه العمليات، 

فق��د مت اإن�صاء مركز للمراقبة عل��ى م�صتوى مديرية كربيات 

املوؤ�ص�صات بوزارة املالية.

وب�ص��اأن �صع��ف التح�صي��الت التي �صبب��ت تراكما يف 

الإي��رادات الواج��ب حت�صيله��ا، اأ�ص��ار ممث��ل احلكومة اإىل 

اأن تراج��ع التح�صي��الت ال�صريبية على اأرب��اح ال�صركات 

وال�صريبة على الدخل الإجمايل لغري الأجراء يف �صنة 2011، 

جتد تف�صريها احلقيقي يف نهاية الأ�صغال الكربى، التي اأدت 

اإىل حتقي��ق ن�صب��ة هامة م��ن اجلباي��ة املح�صلة اإىل غاية 

دي�صمرب 2010.  31
وفيما يخ�ص تراكم الباقي للتح�صيل ال�صريبي على اأرباح 

ال�ص��ركات )114.729 مليار دينار(، اعترب ممثل احلكومة اأن 

ه��ذا الأخري هام�ص��ي مقارنة مببلغ حت�صي��ل ال�صريبة نف�صها 

)245.867 مليار دينار يف �صنة 2011(، ونف�ص الأمر ينطبق 

على الباق��ي للتح�صيل )114.729 مليار دينار( الذي ميتد 

لف��رتة تف��وق 20 �صنة، واأ�ص��اف هنا اإىل اأن��ه يتعني الأخذ 

بعني العتبار بع���ص العنا�صر التي ميكن اأن توؤثر �صلبا على 

حت�صيل ال�صرائب املقيدة.

وب�صاأن التاأخري امل�صج��ل يف تنفيذ برنامج ع�صرنة الإدارة 

اجلبائية، اأو�صح اأن النظام املعلوماتي هو يف قيد الإعداد، كما 

اأن اإج��راءات الت�صريح والدفع عن بعد قد بداأ �صريانها منذ 

�صهر اأوت 2013، على م�صتوى مديرية كربيات املوؤ�ص�صات.

وبخ�صو�ص اللجوء اإىل �صندوق �صبط الإيرادات لتمويل 

عملي��ات اخلزينة من دون متييز، بنّي اأن اأموال فائ�ص اجلباية 

البرتولية املودعة يف احل�صاب اجلاري للخزينة، املفتوح لدى 

بن��ك اجلزائر، يتم نقله��ا اإىل ح�صاب اإي��داع فائ�ص اجلباية 

البرتولية واملفتوح كذلك على م�صتوى نف�ص هذه املوؤ�ص�صة. 

وعن م�صاألة العجز املايل الذي تعاين منه بع�ص البلديات، 

اأو�ص��ح اأنه مل يتم ت�صجيل اأية بلدية عاجزة يف �صنة 2011، 
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واأن متويلها يتم من خالل:

- اأموالها اخلا�صة،

- ال�صندوق امل�صرتك للجماعات املحلية،

- التكفل بديونها من طرف الدولة،

- التكفل مبرتبات م�صتخدميها،

- التخ�صي�ص��ات املمنوح��ة بعنوان املخطط��ات البلدية 

للتنمية.

وفيم��ا يتعل��ق مب�صاألة 140 األف من�ص��ب �صغل املفتوحة 

لفائ��دة الإدارات العمومية بعنوان �صن��ة 2011، اأ�صار ممثل 

احلكوم��ة اإىل اأن ه��ذه املنا�صب تخ�ص ترقي��ة امل�صتخدمني 

الذين هم يف اخلدمة، والتكفل بعمليات التوظيف اجلديدة. 

اأما التاأخر يف التوظيف فريجع ل�شيما، اإىل ال�شروط املحددة 

يف هذا املجال من ط��رف املديرية العامة للوظيفة العمومية، 

وك��ذا اإىل وترية اإجن��از التجهيزات العمومي��ة، وعدم توافق 

املوؤهالت املوجودة مع احتياجات القطاعات املعنية. 

واأكد بهذا اخل�صو�ص، اأن ال�صيد الوزير الأول قام بتن�صيب 

جلنة وزارية م�صرتكة بهدف التكفل بهذا املو�صوع، يف اأقرب 

الآجال املمكنة.

اأم��ا عن القرو���ص املمنوحة من ط��رف اجلزائر لبع�ص 

البل��دان الأجنبي��ة، فاأو�صح اأن املبال��غ املمنوحة تكفلت 

به��ا ميزاني��ة الدولة قب��ل �صن��ة 2011 كمدفوعات، ومت 

ت�صجيلها على امل�صتوى املحا�صباتي، على اأنها قرو�ص لنف�ص   

اال�صن��ة.

واأما ب�ص��اأن ال�صرتاتيجية اجلبائية، فاأك��د اأنها ت�صتهدف 

تخفي���ص ال�صغط اجلبائ��ي وت�صهيل اإج��راءات التح�صيل 

ومكافحة الغ�ص والتهرب اجلبائيني.

راأي اللجنة

ياأت��ي ن�ص القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011، 

جت�صي��دا ملفهوم الرقابة البعدية عل��ى تنفيذ امليزانية، وفر�صة 

تتي��ح لأع�صاء جمل�ص الأمة التعرف على ظروف ا�صتخدام 

الأموال العمومية، �صواء من خالل درا�صتهم للن�ص والوثائق 

املرفقة به، اأو من خالل ما �صجله جمل�ص املحا�صبة يف تقريره 

التقييمي من مالحظ��ات حول الت�صيري املايل لقانون املالية 

الأويل وقانون املالية التكميلي ل�صنة 2011.

  وبهذا ال�صدد، لبد من الإ�صارة اإىل اأن جمل�ص املحا�صبة 

ورغ��م املالحظات الت��ي ذكرها يف تقري��ره التقييمي حول 

اإل  امل�ص��روع التمهيدي لقانون ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011، 

اأن��ه اعترب اأن امل�ص��روع يت�صمن العنا�ص��ر الأ�صا�صية لتقييم 

تنفيذ امليزاني��ة وعمليات اخلزينة لل�صن��ة املالية املعنية، واأن 

نتائج تنفيذ قانون املالية امل�صبوطة اإىل تاريخ 31 دي�صمرب 2011، 

والت��ي وردت يف امل��واد م��ن 1 اإىل 7 واجل��داول اأ. ب.ج، 

من امل�صروع التمهيدي، ه��ي تلك املقيدة يف املوازنة العامة 

اخلتامية للعون املحا�صبي املركزي للخزينة، وتلك التي بَلغها 

وزير املالية ملجل�ص املحا�صبة.

 واأخ��ريا، ولتفادي تك��رار النقائ�ص امل�صجل��ة وتداركها، 

تو�صي اللجنة، ب�صرورة التكفل مبا يلي:

- تق��دمي التقرير ال�صنوي التقن��ي والإداري حول تنفيذ 

امليزانية.

- اإرفاق م�صروع التقرير التقييمي ملجل�ص املحا�صبة مبلخ�ص 

ي�صهل عملية الطالع على ما ورد فيه من مالحظات. 

- التحكم يف الوعاء اجلبائي يف جمال اجلباية البرتولية.

- التوظي��ف يف املنا�ص��ب املالية ال�صاغ��رة يف الوزارات 

املذكورة يف التقرير.

- اإحرتام مبداإ �صنوية امليزانية. 

- مكافحة التهرب اجلبائي وحماربة الف�صاد.

- اإدخ��ال املعلوماتية يف عم��ل امل�صالح اجلبائية وتب�صيط 

الإجراءات. 

- �ص��خ اعتمادات انط��الق امل�صاري��ع يف وقتها واحرتام 

اآج��ال التنفي��ذ، وو�ص��ع كل الحتمالت لتف��ادي اإعادة 

التقييم املتكرر للم�صاريع. 

- حتديد عناوين النفقات غري املتوقعة حتديدا دقيقا.

- التحك��م اأكرث يف التقدي��رات امليزانياتي��ة عند اإعداد 

قوانني املالية.

- حت�صني اإيرادات اجلباية العادية. 

- موا�صل��ة تطهري احل�صابات اخلا�ص��ة للخزينة مع اإ�صفاء 

املرونة يف ت�صيريها.

- اإتخاذ كل الإجراءات من اأجل تطوير حما�صبة امليزانية 

واخلزين��ة، بغي��ة �صم��ان اأف�صل متابع��ة للمعلوم��ات التي 

تعر�صها، وتر�صيخ اأح�صن املمار�صات يف ت�صيريها. 

- اإع��ادة النظ��ر يف ال�صيا�صة املنتهج��ة يف جمال الإنفاق 

و�صفافية الت�صيري.

ذلكم، �صي��دي رئي�ص جمل�ص الأم��ة املحرتم، زميالتي، 

زمالئ��ي اأع�صاء جمل�ص الأمة املوقر، ه��و التقرير التكميلي 

الذي اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�ص الأمة، 
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ح��ول ن�ص القانون املت�صم��ن ت�صوية امليزاني��ة ل�صنة 2011، 

و�صكرا �صيدي الرئي�ص.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 

قراءته التقرير التكميلي ال��ذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع؛ 

ومل��ا كانت املعطيات اخلا�صة باجلل�صة ه��ي ذاتها ومل تتغري، 

اأعر���ص عليكم م�صروع القان��ون املت�صمن ت�صوي��ة امليزانية 

ل�صنة 2011 للت�صويت بكامله:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.

التوكيالت:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم.......... �صكرا.

لقد لحظتم ب��اأن الن�ص قد حظي بقب��ول الأغلبية، اأي 

124 م�صوتا بنعم واعرتا�ص �صوتني فقط؛ وعليه، اأعترب باأن 
ال�صي��دات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأم��ة قد �صادقوا على 

م�صروع القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة2011، �صكرا 

للجميع وهنيئا للقطاع.

اأ�صاأل ال�صيد وزير املالي��ة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة 

لكم ال�صيد الوزير.

ــر املالية: �صك��را لل�صيد الرئي���ص؛ ب�صم اهلل  ــيد وزي ال�ش

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأتوج��ه بت�صكرات��ي اخلال�صة اإليكم جميع��ا، اإىل كل من 

�صاهم يف درا�صة م�ص��روع قانون ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011 

وعل��ى اجله��ود املبذولة ملناق�ص��ة م�صروع ه��ذا الن�ص وكذا 

امل�صادق��ة علي��ه، فهذه مرحل��ة اإ�صافي��ة يف ال�صفافية ورقابة 

ا�صتعم��ال الأم��وال العمومي��ة، واأود يف ه��ذه املنا�صب��ة اأن 

اأ�صكركم على كل املجهودات، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر؛ هل يريد ال�صيد  ال�ش

رئي�ص اللجنة املخت�صة اأخذ الكلمة؟ تف�صلوا.

ال�شيد رئي�ص اللجنة املخت�شة: �صكرا �صيدي الرئي�ص.

يف احلقيق��ة، لي�ص لدي ما اأ�صيفه على ما جاء به التقرير، 

�ص��وى اأنني اأري��د اأن اأ�صكر جميع من تدخ��ل، كما اأ�صكر 

مع��ايل وزير املالية والطاق��م املرافق له عل��ى ال�صفافية التي 

�صادت طيلة الجتماع و�صكرا.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد رئي���ص اللجنة املخت�صة؛  ال�ش

بذل��ك نكون قد ا�صتنفدن��ا م�صمون ج��دول اأعمالنا لهذه 

ال�صبيح��ة ونك��ون ق��د �صادقن��ا عل��ى م�صروع��ني هامني 

واأ�صا�صيني يف ت�صيري �صوؤون الدولة.

ب��ودي اأن اأنتهز هذه املنا�صبة لأهن��ىء القطاعني املعنيني 

واأمتن��ى التوفيق لهم��ا، واأ�صكر كذلك ال�صي��دات وال�صادة 

الذين �صاركوا يف النقا�ص ويف اإعداد التقريرين التكميليني 

��ي القانونني اللذين كانا مو�ص��وع حتديد املوقف منهما  لن�صّ

هذه ال�صبيحة.

�صكرا لكم جميعا، واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباًحا
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ــص: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحي��م وال�صالة  ــيد الرئي� ال�ش

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

بع��د الرتحي��ب بال�صي��دة وال�ص��ادة اأع�ص��اء احلكوم��ة 

وم�صاعديه��م؛ يقت�صي ج��دول اأعمال ه��ذه اجلل�صة طرح 

اأ�صئل��ة �صفوية تقدم بها اأع�صاء جمل�ص الأمة، وردود ال�صادة 

ال��وزراء حول الق�صايا املتعلق��ة بقطاعاتهم؛ ومن دون اإطالة 

اأحيل الكلم��ة اإىل ال�صيد خمي�صي طلو���ص، ليوجه �صوؤاله 

ال�صف��وي اإىل امل�ص��وؤول عن قط��اع الداخلي��ة واجلماعات 

املحلية.

ال�شيد خمي�شي طلو�ص: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الرئي�ص،

ال�صادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

�صوؤال �صفوي موجه اإىل معايل وزير الدولة، وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية:

طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و71 

من القانون الع�صوي رقم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 مار�ص 1999، 

وال��ذي يحدد تنظي��م املجل�ص ال�صعب��ي الوطني، وجمل�ص 

الأم��ة، وعملهم��ا، وكذا العالق��ات الوظيفي��ة بينهما وبني 

احلكومة، ي�صرفني اأن اأطر ح على معاليكم ال�صوؤال ال�صفوي 

التايل ن�صه:

�صيدي معايل الوزير،

لق��د عانت ولية خن�صلة من م�ص��اكل كبرية و�صراعات 

تندل��ع من حني لآخر بني �صكان الولية اأحيانا وبني �صكان 

الولي��ة و�صكان الولي��ات املجاورة اأحيان��ا اأخرى، خا�صة 

ولي��ة ال��وادي، نتيجة لتداخل ح��دود ولي��ة خن�صلة مع 

ح��دود الوليات املج��اورة وعدم �صبطه��ا وتر�صيمها مبعامل 

وا�صح��ة، خا�ص��ة فيم��ا يخ���ص ال�صتفادات م��ن اأرا�صي 

المتياز الفالحي، حيث اإن ولية خن�صلة قد ا�صتفادت من 

برنام��ج كبري وواعد يف هذا املج��ال، لكن ن�صوب النزاعات 

حول حدود هذه المتيازات وقيام البع�ص بردم اآبار ال�صقي 

واإتالف املحا�صي��ل واملزروعات �صكل عائق��ا كبريا لتنمية 

وتطوير الفالحة لهذه الولية.

معايل الوزير املحرتم،

لتف��ادي ا�صتمرار هذه احلالة م��ن ال�صراعات والنزاعات 

وال�صطدامات وتعطل التنمية الفالحية، ماهي الإجراءات 

اأو التداب��ري التي تنوي احلكوم��ة اتخاذها لت�صوية الإ�صكال 

القائم بني الوليتني؟

تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام، و�صكرا.

حم�شر اجلل�شة العلنية التا�شعة ع�شرة

املنعقدة يوم الإثنني 18 ربيع الأول 1435

املوافق 20 جانفي 2014  

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

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية؛

- ال�صيد وزير التنمية ال�صناعية وترقية ال�صتثمار؛

- ال�صيد وزير النقل؛

- ال�صيدة وزيرة الثقافة.

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة

والدقيقة اخلام�شة �شباحا



14

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 11

الإثنني 18 ربيع الأول  1435                                      املوافق 20 جانفي 2014

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد خمي�صي طلو�ص؛ الكلمة  ال�ش

الآن لل�ص��يد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية 

لريد على ال�صوؤال ال�صفوي املقدم قبل قليل.

ال�شيد وزير الدولة, وزير الداخلية واجلماعات املحلية: 

ب�صم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيدات الف�صليات، ال�صادة الأفا�صل،

ال�صادة احل�صور،

اأ�صرة ال�صحافة،

اأك��رر دائما منتهى �صعادتي و�ص��روري، بوجودي يف هذا 

املجل���ص املوق��ر واأمام ه��ذه الوجوه الكرمي��ة؛ وال�صكر كل 

ال�صكر لل�صيد الع�صو املوقر الذي تف�صل بطرح هذا ال�صوؤال، 

و�صاأجيبه باخت�صار.

اأول، هذه الأرا�صي التي تو�صف باأرا�صي العر�ص وحتى 

القان��ون ي�صفها باأرا�ص��ي العر�ص، تبقى دائم��ا ملكا خا�صا 

للدولة، بناء على قوانني اجلمهورية، ل�صيما القانون ال�صادر 

�صن��ة 95 وبالتحدي��د يف املادة 85 منه، الت��ي ت�صنف هذه 

الأرا�صي مل��كا للدولة ويف هذه املنطقة م��ن الوطن العزيز 

مت اإج��راء ح��وار ما ب��ني ال�صلط��ة العمومي��ة – اإن �صح 

التعب��ري – وامل�صتفيدين منها واملنتفعني من هذه الأرا�صي 

لأن هذه الأرا�صي تنظمها اأحكام من�صو�ص عليها يف قوانني 

اجلمهورية، بحي��ث ت�صمح بالنتفاع منه��ا اأو ا�صتغاللها يف 

اإطار عق��ود، لكن حق النتفاع وح��ق ال�صتغالل هو حق 

موؤقت ومينع ملكيتها لأي �صخ�ص اإذ تبقى ملكا للدولة.

قل��ت يف ه��ذه البقعة من الوطن العزي��ز جرى حوار بني 

ال�صلط��ات املحلي��ة واملواطن��ني دام مل��دة 18 �صه��را وكما 

تعرفون، بع��د هذه املدة مت التو�صل اإىل اتفاق اأي ال�صلطات 

العمومي��ة واأعيان هذه اجلهة – اإن �ص��ح التعبري– وقامت 

الدول��ة با�صت�ص��الح 130 هكتارا، اأقيم عل��ى هذه امل�صاحة 

حميط��ات ا�صتثماري��ة مهمة ج��دا جدا، خ�ص���ص ما يزيد 

عن الن�ص��ف منها لل�صب��اب ومت ت�صغيل ع��ددا كبريا منه، 

بعد هذا التفاق وبعد هذه احلوارات املتتالية مع ال�صلطات 

املحلي��ة، قامت هذه الأخرية باإن�صاء جلنة من اأجل حل هذه 

الو�صعي��ة، فقررت اإعطاء 2326 ق��رارا للم�صتفيدين الذين 

يتمتع��ون با�صتغالل ه��ذه الأرا�صي العقاري��ة، وخ�ص�صت 

كذل��ك 33 ملي��ارا من اأج��ل اإقامة هذه الربام��ج التنموية 

وا�صتغ��الل ه��ذه الأرا�صي بكل اطمئنان، م��ع بقائها وهي 

تبقى دائما تابعة مللكية الدولة.

تلكم هي الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الإدارة من 

اأج��ل و�صع حد له��ذه املناو�صات بني الأف��راد، واأعتقد اأن 

ال�صلطة الإدارية قد قامت بواجبها عندما قامت با�صت�صالح 

هذه الأرا�صي وقامت بتوزيع اأكرث من 1203 قرار ا�صتفادة، 

وكذل��ك دفع 33 مليارا من اأجل ا�صت�صالح هذه الأرا�صي 

وا�صتغالله��ا يف م�صاري��ع مهمة، ل�صيم��ا بالن�صبة لل�صباب، 

يبقى فقط الأ�صخا�ص الذي��ن حت�صلوا على هذه القرارات، 

فق��د اكت�صب��وا ال�صفة يف ح��ق الدفاع عن ه��ذه الأرا�صي 

الت��ي ينتفعون بها، فف��ي حالة ن�صوب ن��زاع اأو خالف بني 

هوؤلء الأ�صخا�ص الذين يحوزون على هذه القرارات يبقى 

امل��اآل الأخري هو اللجوء اإىل العدال��ة للدفاع عن حقوقهم، 

و�صك��را.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد وزير الدولة؛ اأعود فاأ�صاأل  ال�ش

ال�صي��د خمي�ص��ي طلو�ص ه��ل يريد اأخ��ذ الكلمة جمددا، 

للتعقي��ب على م�صم��ون رد ال�صيد وزي��ر الدولة؟ الكلمة 

ل��ك.

ال�شيد خمي�شي طلو�ص: �صكرا �صيدي الرئي�ص.

ن�صكركم مع��ايل الوزير على ردكم ال�صري��ع على �صوؤالنا 

ال�صف��وي وكذلك عل��ى املعلوم��ات التي تقدمت��م بها يف 

حمتوى الرد.

حي��ث كنا نه��دف م��ن خ��الل �صوؤالنا لك��م احلد من 

النزاع��ات وال�صراع��ات الت��ي تن�ص��ب من ح��ني اإىل اآخر 

ب��ني فالحي الولية والوليات املج��اورة واملتعلقة بعمليات 

ا�صت�ص��الح الأرا�ص��ي الفالحية، وهذا م��ن اأجل ت�صهيل 

عم��ل امل�صتفيدين م��ن المتي��از وال�ص��روع يف ال�صتثمار 

الفالح��ي دون عوائق للنهو�ص بالقطاع، وخا�صة اأن الدولة 

ر�صدت اعتمادات معتربة وبرنامج خا�ص بالناحية اجلنوبية 

لولي��ة خن�صلة والتي تعرف ب�صح��راء النمام�صة، حيث اإن 

فالح��ي هذه املنطقة يعلقون اآمال كب��رية لتطوير ال�صتثمار  

الفالحي الذي �صوف يعود على الولية ككل مبنافع كبرية، 

وت�صاهم يف تطويرها ورقّيها.

ال�صيد معايل الوزير،

اإن الإج��راءات الت��ي تعتزمون اتخاذه��ا، �صوف تدخل 

الطماأنين��ة يف نفو�ص فالحي املنطق��ة وت�صجعهم على بذل 
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جمهودات اأكرث لتنمية القطاع الفالحي بهذه الولية.

واأخ��ريا، اأتقدم اإليكم معايل الوزير نيابة عن �صكان ولية 

خن�صلة، بكل ال�صكر، ونتمن��ى اأن يوفقنا اهلل جميعا خلدمة 

ال�صالح العام و�صكرا.

ــيد الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د خمي�صي طلو�ص؛ ل�صت  ال�ش

اأدري هل يريد ال�صيد وزير الدولة الرد على التعقيب؟

ال�شيد وزير الدولة: ل، و�صكرا.

ــص: �صكرا لل�صي��د وزير الدول��ة على رده  ــيد الرئي� ال�ش

و�صك��را ل��الأخ خمي�صي طلو�ص، ع�صو جمل���ص الأمة على 

طرحه ال�صوؤال.

ننتق��ل اإىل قط��اع التنمي��ة ال�صناعية وترقي��ة ال�صتثمار 

والكلم��ة لل�صي��د حمم��د الطي��ب الع�صك��ري و�صوؤال��ه 

ال�صفوي.

ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �صكرا �صيدي الرئي�ص؛ 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة الفا�صل،

ال�صيدة الفا�صلة وال�صادة الأفا�صل معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

اأيها اجلمع الكرمي،

اأ�صعدمت �صباحا وال�صالم عليكم.

�ص��وؤال �صف��وي موج��ه اإىل ال�صي��د معايل وزي��ر التنمية 

ال�صناعية وترقية ال�صتثمار، هذا هو ن�صه:

ح�صب التقرير الذي �صدر موؤخرا خالل �صهر نوفمرب  2013 

ح��ول اأهداف التنمية امل�صتدامة يف اإفريقيا، اأ�صري اأن اجلزائر 

اأح��رزت تقدما كبريا يف حتقيق اأه��داف الألفية للتنمية، 

ل �صيم��ا يف جمالت ال�صحة والتعليم واحل�صول على املياه 

اأو مكافح��ة الفقر و�صنفت اجلزائر من بني البلدان الإفريقية 

القليلة التي �صتحقق جزءا كبريا من اأهداف الألفية للتنمية 

خالل عام 2015 ورمبا قبل 2015.

وبالرغ��م م��ن ذل��ك، ل ي��زال القت�صاد نقط��ة �صعف 

بالن�صب��ة لبالدنا، لأنه يعتمد اأ�صا�صا عل��ى ا�صتغالل املوارد 

الطبيعي��ة ويبق��ى غري متنوع، وله��ذا الغر���ص يبقى النمو 

القت�صادي غري كاف لتوليد فر�ص الت�صغيل، وبالتايل، فاإن 

النمو القت�صادي و�صيا�صة الت�صغيل بقيا حمدودين ب�صبب 

النتائ��ج ال�صيئة لالإنتاج الوطن��ي، وخا�صة من حيث خلق 

القيمة امل�صافة.

اأ�صئلتي هي كالتايل:

األ تعتق��دون – مع��ايل الوزير – اأن��ه ينبغي بذل جهود 

كبرية لتنويع اجلهاز الإنتاج��ي وخلق �صناعات جتهيز املواد 

اخل��ام؟ يف الواق��ع، اجلزائر لديه��ا موؤه��الت حقيقية، نظرا 

للكمي��ات الكبرية من املواد اخل��ام والإمكانيات ال�صناعية 

وخلق القيمة امل�صافة من هذه املوارد الطبيعية.

األ تعتق��دون - �صيدي الوزير- اأن من اأجل خلق ظروف 

مواتية لنمو �صامل، ينبغي على اجلزائر اأن تتوجه نحو اقت�صاد 

قائم على معاجل��ة القطاعات التي تتمتع باإمكانات منو عالية 

وخلق فر�ص الت�صغيل؟

واأخريا، األ ينبغ��ي ت�صريع وترية تنويع ال�صادرات وزيادة 

ال�شتثمار من خالل خلق مناخ مالئم للن�شاط القت�شادي، 

وخا�صة بالن�صبة للقطاع اخلا�ص؟

تقبل��وا مني – �صي��دي معايل الو زي��ر –  فائق عبارات 

التقدير والحرتام و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 

الكلمة الآن لل�صيد وزير التنمية ال�صناعية وترقية ال�صتثمار، 

فليتقدم م�صكورا للرد على ال�صوؤال املطروح.

ال�شيد وزير التنمية ال�شناعية وترقية ال�شتثمار: 

ال�صيد الرئي�ص،

�صيداتي، �صادتي اأع�صاء جمل�ص الأمة،

زميالتي، زمالئي،

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم، اأزول فالون.

اأول وقب��ل كل �ص��يء، اأتوج��ه اإىل �صيادتك��م بخال�ص 

ال�صك��ر على ما تبدونه من اهتمام بقطاع ال�صناعة يف بالدنا 

وحر�صك��م على الطالع اإىل ماي�صع��ى قطاعنا الوزاري اإىل 

حتقيقه من اأهداف.

اأم��ا بخ�شو���ض �شوؤالكم الذي ورد يف ث��الث نقاط، من 

خالل مقاربة مو�صوعية م��ع الو�صع القت�صادي العام على 

امل�صتويني الوطني والقاري، فاإنني اأت�صرف مبوافاتكم بت�صور 
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قطاعنا الوزاري بخ�صو�ص هذه املوا�صيع.

تنوي��ع  يعت��رب  ال�صناع��ي،  الإنت��اج  تنوي��ع  بخ�صو���ص 

الإنت��اج ال�صناعي من ان�صغ��الت قطاعنا الوزاري �صمن 

ا�صرتاتيجي��ة احلكومة وبالنظ��ر اإىل ما له من اآث��ار اإيجابية  

عل��ى رفع القيم��ة امل�صافة وخل��ق منا�ص��ب ال�صغل، لأن 

القت�ص��ار عل��ى ف��رع �صناع��ي دون اآخ��ر، مهم��ا كانت 

املربرات، يعني التقلي�ص من حظ��وظ التنمية  ال�صناعية، 

كم��ا اأن عدم تنوي��ع الإنتاج ال�صناعي يف��ّوت على بالدنا 

فر�صة اكت�صاب اخل��ربات وجلب التكنولوجيا يف خمتلف 

املج��الت ال�صناعي��ة.

وعلي��ه، فق��د �صع��ى قطاعن��ا ال��وزاري يف ا�صرتاتيجيته 

التنموي��ة اإىل  حتقي��ق تنمي��ة �صاملة ومتوازن��ة بني خمتلف 

الف��روع ال�صناعي��ة، دون اإق�ص��اء لأي ف��رع، وتتجلى هذه 

املعاملة من خالل بعث خمططات لتنمية الفروع ال�صناعية 

ويف كافة الف��روع ودون ا�صتثناء، ق�ص��د اإعطاء فر�ص اإقالع 

حقيقية لكل منها.

كم��ا اأن قطاعنا الوزاري يعتمد �صيا�صة تاأهيل املوؤ�ص�صات 

موجهة لكافة املوؤ�ص�صات ال�صناعية، دون مراعاة الفرع الذي 

تن�صط فيه اأو اإن كانت تابعة للقطاع اخلا�ص  اأو القطاع العام.

اأما يف جمال ال�صتثمار، ف��اإن القانون مينح مزايا تف�صيلية 

ل ي�صته��ان بها للم�صتثمري��ن دون النظ��ر اإىل الفروع التي 

ين�صطون فيها.

كما اأن �صيا�صة القطاع يف جلب ال�صتثمارات اخلارجية، 

تتح��رى جانب التنويع يف تعاملها مع امل�صتثمرين الأجانب، 

م��ن خالل ال�صع��ي الدائم على اأن تك��ون املنتديات التي 

تقام داخل وخ��ارج الوطن موجهة جللب اهتمام اأكرب عدد 

من امل�صتثمرين ويف كل املجالت ال�صناعية.

اأما بخ�صو���ص �صوؤالكم حول تثمني امل��واد اخلام، فاإنني 

اأتفق متاما م��ع طرحكم املتمثل يف ال�صع��ي اإىل تثمني هذه 

امل��وارد حمليا قب��ل التفكري يف ت�صديرها كم��واد خام، لأن 

حتويلها حمليا ي�صفي عليها قيمة م�صافة حملية، تعود بالفائدة 

اإىل خزينة الدولة وك�صبها خربة يف جمال ت�صنيع هذه املواد.

اإن اجلزائ��ر ت�صاط��ر الق��ارة الإفريقية يف نظرته��ا ل�صيا�صة 

تثم��ني املوارد اخلام، حيث �صعت من خ��الل املوؤمترين 19 

و20 ل��وزراء ال�صناعة الأفارق��ة اإىل دق ناقو�ص اخلطر حول 

ه��ذا املو�صوع، حي��ث اأ�صبح م��ن غري املقب��ول اأن ت�صتمر 

ال��دول الإفريقية يف ت�صدير موارده��ا اخلام على حالها، بل 

ت�صع��ى اإىل تثمينها حمليا واإن اقت�ص��ت احلاجة اللجوء اإىل 

ال�صراكة.

بخ�صو�ص التنمية ال�صاملة، دون التناق�ص مع ما �صبق ذكره 

يف مو�ص��وع تنويع الإنت��اج الذي تقت�صي��ه مرحلة الإقالع 

ال�صناع��ي الت��ي نح��ن ب�صدده��ا يف التنمي��ة القت�صادية 

ال�صامل��ة، فاإن التنمية القت�صادية ال�صاملة تتطلب بال�صرورة 

اأخذ عامل النجاع��ة القت�صادية بعني العتبار؛ وعلى هذا 

الأ�صا�ص ودون الإخالل بعامل ال�صمولية الذي �صبق ذكره، 

فاإن قطاعن��ا الوزاري ي�صع��ى اإىل العمل مبب��داإ الأولويات، 

حتى ل يق�صى اأي فرع �صناعي من التنمية، وقد اأخذ بعني 

العتبار يف ترتيب الأولويات عدة عوامل اأهمها، ح�صا�صية 

املنتوج والي��د العاملة والقيمة امل�صافة ووفرة املوارد الأولوية 

حمليا.

وق��د مت تخ�صي���ص الأولوية لبع���ص الف��روع ال�صناعية 

كال�صناع��ات الغذائي��ة واحلدي��د وال�صل��ب وم��واد البناء 

وامليكانيك واملواد ال�صيدلنية.

بخ�صو�ص تنويع ال�صادرات: يف منظور القت�صاد احلديث 

تعترب ال�ص��ادرات مبثابة املقيا�ص الذي تقا���ص به التناف�صية 

القت�صادية لل��دول، حيث اإن القت�ص��اد الناجح هو ذلك 

القت�صاد القادر على الت�صدير واقتحام الأ�صواق اخلارجية.

غ��ري اأن القت�ص��اد اجلزائ��ري يف الو�صع احل��ايل يحتاج 

قب��ل كل �صيء اإىل تكثيف الإنت��اج وتنويعه مع تكييفه مع 

املوا�صفات العاملية، وباعتبار اأن الت�صدير يعترب مهنة يف حد 

ذاته، فاإنه يحت��اج اإىل تكوين الكفاءات القادرة على القيام 

بدرا�صة الأ�صواق ومعرفة خباياه��ا، كما اأن عملية الت�صدير 

حتتاج اأي�صا اإىل مزيد م��ن الدعم واملرافقة من طرف هياكل 

الدولة املكلفة بذلك، ونف�ص ال�صيء ي�صري على العمليات 

ال�صتثمارية التي تتطلب املزي��د من الهتمام واملرافقة من 

طرف الدولة.

على اأمل اأن اأكون قد اأعطيتكم نظرة وافية عن املو�صوع، 

ومهم��ا يكن من اأم��ر، فاإن ال�صرتاتيجي��ة املتبعة من طرف 

قطاعنا الوزاري ترمي اإىل الت�صجيع الكامل ملجمل املبادرات 

ال�صتثمارية، خا�صة كانت اأو عامة، و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

حممد الطيب الع�صكري هل يريد التعقيب على رد ال�صيد 

الوزير؟
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ال�شيد حممد الطيب الع�شكري: �صكرا �صيدي الرئي�ص.

اأول، اأتوج��ه بال�صكر اجلزيل اإىل مع��ايل الوزير على كل 

هذه املعلومات واملعطيات وكان��ت يف احلقيقة اإجابة كاملة، 

واأن��ا متف��ق على كل ما جاء يف ج��واب ال�صيد الوزير، فقط 

توجد روؤية اأخ��رى م�صتقبلية يعني متفائلة للجزائر، نريد اأن 

يتج�صد كل هذا يف امليدان م�صتقبال.

يف احلقيقة، اإن املنتظر يف اجلزائر هو اأن تقوم بثورة �صناعية 

حقيقي��ة، لأنه وكم��ا قل��ت اإن القت�صاد ه��و نقطة �صعف 

اجلزائ��ر، لذا يجب اأن نخلق على كل امل�صتويات موؤ�ص�صات 

اإنتاجية، وهذا ما يرتق��ب، اقت�صاد ن�صيط ومن�صيء ملنا�صب 

�صغل، اقت�صاد ن�صط اأعط��ي مثال �صريعا فقط؛ نحن ب�صدد 

�صن��ع ال�صي��ارة يف اجلزائر مع ال�صري��ك الفرن�صي، وماهي  

اإل بداية ويف احلقيقة هي تركيب ال�صيارة، لأن كل وحدات 

تركي��ب ال�صيارة م�صتوردة، ولإعط��اء املزيد من الأهمية يف 

ه��ذا املجال، نري��د اأن نخلق ع��دة موؤ�ص�ص��ات لإنتاج كل 

الوحدات الرتكيبية لل�صيارة، �صواء من قطع الغيار اأو... لأن 

اإ�صكالية ال�صت��رياد وارتباطنا الدائم مع اخلارج تبقى دائما 

قائم��ة، ولهذا الأ�صا�ص اأقول يج��ب اأن تكون ثورة �صناعية 

حقيقية وكذلك من خ��الل املنتوج الذي �صريجع للجزائر 

مكانته��ا، الآن يج��ب اأن نتوج��ه اإىل اإفريقي��ا من خالل 

كل ما ينتج يف اجلزائر م�صتقبال، على هذا الأ�صا�ص �صيكون 

العم��ل جد مهم باجت��اه اإفريقي��ا، لأننا رمبا لن نتج��ه اإليها 

كم��ا ينبغي، هذا ما اأردت اإ�صافت��ه، فهذا لي�ص بالتعقيب، 

ال�صيد رئي���ص املجل�ص، ولكن اأردت اأن اأق��ول اإن توجهنا 

بخ�صو���ص الإنت��اج يج��ب اأن يك��ون حقيقي��ا وعلى كل 

امل�صتويات، و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 

ل اأدري هل يريد ال�صيد الوزير اأخذ الكلمة؟ الكلمة لكم.

ــد الوزير: لدي تو�صي��ح ب�صيط، لو �صمحت ال�صيد  ال�شي

الرئي�ص.

النقا���ص ح��ول ال�صيا�صة القت�صادي��ة للحكومة والدولة 

اجلزائري��ة يتطلب وقتا كبريا، ولكن ما هو متفق عليه اأنه من 

امل�صتحيل بناء اقت�صاد ق��وي دون قاعدة �صناعية قوية، اإذن 

الأولوية بالن�صبة للحكومة، وقد راأيتم يف التعديل احلكومي 

ال�صاب��ق، اأن الأولوي��ة اأعطي��ت اإىل ترقي��ة ال�صناع��ة وكذا 

ترقي��ة ال�صتثمار، م��ع مراعاة م�صكل الفالح��ة يف اجلزائر، 

الأمر الذي نود اأن نوؤك��ده اأنه من بني اأولويات احلكومة هو 

اإع��ادة ت�صنيع اجلزائر، فنحن ل نع��رف اأي بلد متطور يف 

الع��امل ل ميلك قاعدة �صناعية كب��رية، ولكن هذا يتطلب 

وقت��ا؛ والأمر املهم الآخر اأنه ل ميكنن��ا اأن نبقى دائما نفرق 

بني القطاع الع��ام والقطاع اخلا�ص، بل يجب اأن نتكلم عن 

املوؤ�ص�ص��ة اجلزائرية فق��ط، لأن كل ه��ذه املوؤ�ص�صات تخلق 

منا�ص��ب �صغ��ل وتخلق ث��روة، وهذا هو املطل��وب من كل 

املوؤ�ص�صات القت�صادية، و�صكرا �صيدي الرئي�ص.

ــص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر؛ ننتقل الآن اإىل  ــد الرئي� ال�شي

قطاع النقل والكلمة لل�صيدة رفيقة ق�صري و�صوؤالها اخلا�ص 

بهذا القطاع.

ال�شيدة رفيقة ق�شري: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة،

ال�صيدة الوزيرة وال�صيد الوزير،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

ي�صرفن��ي اأن اأط��رح �صوؤال �صفويا موجه��ا اإىل معايل وزير 

النقل وهذا ن�صه:

نظم قطاعكم يف �صه��ر دي�صمرب 2013 اجلل�صات الوطنية 

الكربى للنقل حتت �صع��ار »معا لتح�صني اخلدمة« وتطرقت 

الأ�صغال اإىل م�صاكل النقل مبختلف اأنواعه: الربي والبحري 

واجلوي.

و�صوؤايل ملعاليكم يتعلق بالنقل احل�صري و�صبه احل�صري 

يف املدن الكربى، وعلى وجه اأخ�ص، يف العا�صمة.

ل يخف��ى عل��ى اأح��د اأن م�ص��كل النقل اأم��ام التو�صع 

العم��راين الذي تعرفه مدننا �صيع��رف نوعا من احلدة التي 

�صتتفاقم مامل تتخذ ال�صلط��ات العمومية امل�صوؤولة التدابري 

املالئمة للتخفيف منها، فما نالحظه هو:

- نق���ص يف ع��دد احلافالت، واه��رتاء العدي��د منها، مما 

يجعله��ا يف حال��ة رديئة وحتى يف بع���ص الأحيان غري اآمنة 

لنقل الأ�صخا�ص.
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- �ص��وء التنظيم، والفو�صى ب��ني الناقلني، التي كثريا 

ما تتحول اإىل �صجارات، باتت هي التي متيز حمطات النقل.

- غي��اب اأي لوحات اإعالمية عل��ى م�صتوى املحطات 

رقام احلاف��الت واإىل اجتاهاتها،  اأ اأو املواق��ف ت�صري اإىل 

و تت�صمن اخلريطة الت��ي تبني م�صلك احلافالت؛ والأكرث  اأ

من ذلك هو اأنه ل يوجد اأي موؤ�صر فيما يخ�ص توقيت اإقالع 

احلافالت اأو على الأقل وترية حتركها.

اأ�صي��ف اأن التوقف املبكر حلركة احلافالت، خا�صة تلك 

التي ت�صم��ن النقل من واإىل املطار، مم��ا يف�صح املجال اأمام 

الناقلني غري ال�صرعيني.

وم��ا من �ص��ك، فاإن حت�ص��ني نوعية هذه اخلدم��ة احليوية 

واحل�صا�صة، وكذا تنظيمها �صيكون له تاأثري اإيجابي يف حركة 

امل��رور و�صيخفف م��ن حدة الختناق غ��ري امل�صبوق الذي 

تعاين منه �صوارع وطرق العا�صمة.

ويف انتظ��ار تو�صي��ع �صبك��ة املي��رتو والرتام��واي واإن�صاء 

امل�صاعد الهوائية، الت��ي �صتتطلب وقتا، اأ�صاأل معاليكم عن 

الإج��راءات التي ميك��ن اتخاذها لتح�ص��ني الو�صع احلايل 

للنقل العمومي يف املدن الكربى، وخا�صة يف العا�صمة.

تقبل��وا مني ، �صي��دي الرئي�ص، مع��ايل الوزير، زميالتي، 

زمالئي، كل الحرتام والتقدير و�صكرا.

 

ــص: �صكرا لل�صيدة رفيق��ة ق�صري؛ الكلمة  ــد الرئي� ال�شي

الآن لل�صيد وزير النقل، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد وزير النقل: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على ر�صول اهلل.

�صيدي الفا�صل، رئي�ص هذا املجل�ص املوقر،

ال�صيدات وال�صادة الزمالء واأع�صاء هذا املجل�ص املوقر،

اإخواين الأفا�صل،

ال�صالم عليكم.

بداية، اأ�صكر الأخت الفا�صلة والزميلة على هذا ال�صوؤال 

احليوي الوجيه واأ�صاطرها املحتوى وامل�صمون.

فع��ال، لق��د مت يف الأ�صابي��ع ال�صابق��ة اإعداد م��ا ي�صمى 

باجلل�ص��ات الك��ربى للنقل، من اأج��ل – بطبيعة احلال – 

التكفل بالن�صغالت اليومية التي هي فعال من جهة تعطل 

احلركي��ة التنموي��ة، تعطل القت�ص��اد الوطن��ي، ومن جهة 

اأخرى كذلك تعقد اخلدمات املطل��وب اإعطاوؤها اأو توفريها 

للمواطنني.

اأ�صاط��رك الراأي، لأنه هذا ما مت اأو هذا جزء مما مت ت�صريحه 

من خ��الل هذه اجلل�ص��ات، ولكي نك��ون عمليني يف هذا 

الإط��ار، لقد نظمنا 24 ور�صة، متخ�ص�ص��ة، حتى ل نتطرق 

اإىل مو�ص��وع النق��ل يف اإط��ار العموميات واإمن��ا نتطرق اإليه 

بالتفا�صيل، من اأجل اإيجاد احللول الناجعة لكل فرع اأو منط 

م��ن اأمناط النقل، وهذا ما مت، وخالل الأ�شبوع املقبل – اإن 

�ص��اء اهلل – �صيكون عر�ص لنتائ��ج لهذه اجلل�صات الكربى 

وما تو�صلنا اإليه من حلول ومن اإجراءات ومن بع�ص الأمور 

التي من خالله��ا يجب اأن ننظم هذا القطاع واأن ندفعه اإىل 

الأم��ام حتى ي�صاهم هذا القطاع فع��ال يف احلركية التنموية 

للوط��ن وكذلك يف التخفيف من معاناة املواطنني عرب ربوع 

الوطن، هذا ما مت، وكما قلت يف الأ�صبوع القادم – اإن �صاء 

اهلل – �صيت��م عر�ص كل ه��ذه النتائج بتفا�صيله��ا، باأمناطها 

وبفروعها اإن �صاء اهلل.

مل��ا نتح��دث الي��وم ع��ن اإ�صكالي��ة النق��ل؛ فالأنها من 

الإ�صكاليات التي ترهق كل دول العامل، اإ�صكاليات معقدة، 

وخا�صة يف عوا�صم املدن الكربى، وحلل هذه الإ�صكاليات 

يجب اأن تكون اإجراءات ومتابعات يومية، على �صبيل املثال 

الإ�صكالي��ة املوجودة يف اجلزائ��ر بخ�صو�ص النقل احل�صري 

اأو �صب��ه احل�ص��ري اأو غريه ه��ي اأن 97 % من النقل مير عرب 

الطريق، وهذا النمو من غري املمكن اأن نتوا�صل فيه لأنه من 

امل�صتحيل اأن نواكب احلركية القت�صادية وتنقل الأ�صخا�ص 

وننتقل الب�صائع من خالل هذا احلجم الهائل عرب الطرقات 

فقط.

كذلك، م��ن الإ�صكاليات املطروحة اليوم هي اأن الكثري 

من ه��ذه املركب��ات اأو هذه اخلط��وط املمنوح��ة، يجب اأن 

تنخ��رط يف اإط��ار خمطط وطن��ي و�شيا�شة وطني��ة ويف اإطار 

كذلك خمطط��ات حملية، تتما�صى والنم��و على امل�صتوى 

املحلي وعلى امل�صتوى الوطني.

�صف اإىل كل هذا بطبيعة احلال، ملا ناأخذ هذه الإ�صكالية 

مث��ال: املدن الك��ربى ومن بينه��ا العا�صمة الت��ي ذكرتها، 

يجب اأن ناأخذ بعني العتبار احللول املتكاملة – بخ�صو�ص 

العا�صم��ة – م��ن ط��رف كل القطاع��ات املعنية، مب��ا فيها 

ال�صلط��ات املحلية هذا من جهة، من جهة اأخرى، التحاليل 

والت�صريح للجل�صات والدرا�صات املعمقة للخرباء تبني اليوم 

اأن حظ��رية املركبات املوجودة يف اجلزائ��ر تقارب 8 ماليني 
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مركب��ة، و�صريتفع عددها من اآف��اق 2020 اإىل اآفاق 2025 

اإىل ما ل يقل عن 20 مليون مركبة، وهذا بحد ذاته اإ�صكالية 

كبرية.

ل نن�ص��ى كذلك الإ�صكال املطروح اليوم ل يقت�صر فقط 

على م�صاألة نقل الأ�صخا�ص، واإمنا الإ�صكال الأعمق واملعقد 

يكم��ن يف نقل الب�صائع ونقل مواد البن��اء، املواد البرتولية، 

امل��واد اخلام ونقل احلاويات... اإلخ، فكل هذا يعد – فعال – 

م��ن ب��ني الإ�صكالي��ات املطروح��ة، وعليه، يف ه��ذا الإطار 

اتخ��ذت احلكومة، م��ن خالل هذا الت�صري��ح وتقدمي قطاع 

النق��ل للحكوم��ة على �صرورة التوج��ه باأ�صرع وقت ممكن 

– كبديل للنقل احل�ص��ري اأو �صبه احل�صري – اإىل النقل 
اجلماعي والنقل بال�صكة احلديدية هذا من جهة.

م��ن جهة اأخ��رى، اإن منو احلظ��رية بهذا ال�ص��كل، وغدا 

�صيك��ون عندنا 20 ملي��ون مركبة، ونت�ص��اءل: كيف لهذه 

الأخ��رية اأن ت�ص��ري؟ وبالت��ايل يجب اأن يك��ون هناك توجه 

�صري��ع نح��و النق��ل بال�صك���ة احلديدي�ة، وخا�ص��ة، اأق�ول 

خا�ص�ة في�ما يخ����ص الب�صائ���ع، لأن القت�ص�اد الوط�ني 

– وتكلمن��ا عن اقت�ص��اد �صناعي على م�صتوى ال�صناعة 
والقاعدة ال�صناعية – ل ميكن اأن يتوفر ول ميكن اأن يتحقق 

منو القت�صاد الوطني، ول ميكن اأن يكون هناك ازدهار لهذه 

القاع��دة ال�صناعية اأو القاع��دة ال�صتثمارية، اإّل اإذا رافقه 

نق��ل فعال وناجع؛ ويف هذا الإطار، ف��اإن التوجه نحو النقل 

بال�صك��ة احلديدية اأ�صبح حتمية الي��وم ومل يعد لنا خيار؛ 

وهذا ماهو معمول به يف الع��امل حاليا، لأن، وكما تعلمون، 

ج��ل الب�صائع ومواد البناء وامل��واد البرتولية واملواد اخلام متر 

عرب ال�ص��كك احلديدية، وهذا التوجه ال��ذي نحن نت�صارع 

م��ع الزمن ل�صتدراكه وللتوجه نحوه حتى نحل املع�صالت 

التي تواجهنا، والتحديات الكربى التي تنتظرنا اإذا اأردنا اأن 

ن�صرّي القت�صاد الوطني والنم��و الوطني ونقل الأ�صخا�ص؛ 

ثم كذلك بالنظر اإىل جل مدن العامل، جند اأن النقل يتم من 

خالل النقل اجلماعي يف امل��دن، فالطلبة والتالميذ لديهم 

النق��ل املدر�ص��ي وهو معروف، وكذلك م��ن و�صائل النقل 

املوجودة هناك ال�صكة احلديدي��ة، وتبقى املركبة اأو ال�صيارة 

م�صتعملة فقط يف اأوق��ات العطل اأو لل�صفر طويل امل�صافة...

اإلخ، لمت�صا�ص الزدحام.

ذك��رت الأخت الفا�صل��ة »العا�صم��ة«، و�صاأعطي مثال، 

�صباح كل يوم يتدفق على العا�صمة ما ل يقل عن 1 مليون 

تلميذ وطالب، ملا نح�صب يوميا عدد الطلبة والتالميذ فقط، 

فاإن��ه ي�ص��ل اإىل 1 مليون ف��رد  ويخرج��ون يف نف�ص الوقت 

الإداري مبعن��ى اجلميع يخرج يف نف���ص الوقت ويدخل يف 

نف�ص الوق��ت، هذا 1 ملي��ون طالب وتلمي��ذ بالعا�صمة مع 

اإ�صكالية ع��دم وجود ما ي�صمى بالنق��ل املدر�صي للتالميذ 

ف��كل واحد م��ن هوؤلء يت��م نقله من طرف اأخي��ه اأو اأبيه 

اأو عمه...اإل��خ، يعن��ي ح��وايل 700 األف مركب��ة يوميا هي 

خم�ص�ص��ة لنقل الطلب��ة والتالميذ، ه��ذه اإ�صكالية! فماذا 

تخلق لنا؟ اأعطي مثال اآخر بالأرقام عن العا�صمة، فقدرتها 

ال�صتيعابي��ة – نظرا لت�صاري�صها – مهي��اأة ل�صتقبال 100 

األ��ف مركبة و�صي��ارة يوميا؛ اأم��ا اليوم فالعا�صم��ة وبالنظر 

ملحيطها ت�صتقبل اأكرث من 4 ماليني مركبة، كما لو اأن اإن�صانا 

يتحم��ل مائة األف، فتثقله اأنت ب� 4 ماليني، اإذن الإ�صكالية 

ه��ي فعال مطروحة، �صف اإىل ذل��ك؛ قلت اإن هناك الكثري 

من الأمور ت�صمى مع مرور الزمن بالرتاكم، ملا نرى حمطات 

�صغ��رية بها مركبات عديدة – كما ذكرت –  ل ت�صتوعبها 

اليوم وملا ت�شاهد بع�ض اخلطوط بها ازدحام حلافالت النقل 

مث��ال وخطوط اأخرى مهجورة يعن��ي يوجد ما ي�شمى بعدم 

التوازن، لأن هن��اك خطوطا م�شبعة وهناك خطوط مهجورة، 

مما يخلق الفو�شى، وبالت��ايل فاخلطوط امل�شبعة م�شتحيل اأن 

ت�شتمر كما هي واخلطوط املهجورة يجب اأن يوفر لها كذلك 

النق��ل، ملا نتكلم ع��ن النقل احل�ص��ري بالعا�صم��ة، زيادة 

ع��ن اإ�صكالية ع��دد املركبات وزيادة عن ع��دد الأ�صخا�ص 

املتنقلني بالعا�صمة، هن��اك اإ�صكالية تنظيمية التي طرحتها، 

نعم، هناك فو�صى، نعم فو�صى، هناك �صوء ت�صيري للكثري من 

املحطات، حمطات الوقوف، املحطات الربية وكذا املحطات 

احل�صري��ة، فعال، هناك نق�ص كب��ري يف املحطات، كما يوجد 

م�صكل كب��ري يف العا�صمة واملدن الك��ربى يتمثل يف عدم 

توفر املواقف الكربى لل�صي��ارات التي ت�صتوعب هذا الكم 

الهائل، وه��ذا هو املعمول به يف اخل��ارج، يف احلقيقة تكون 

مواقف لل�صيارات داخ��ل املدينة للقاطنني واملقيمني بقلب 

املدينة وحمطات اأو مواقف لل�صيارات خارج اأو على اأطراف 

املدين��ة الكربى لكي حتظى كل �صي��ارة اآتية من ال�صرق 

اأو من الغ��رب اأو من اجلنوب مبكان لها، فاإن كان ال�صخ�ص 

اآتيا من غرب البالد ميكنه اأن يدع �صيارته على اأق�صى طرف 

ممكن يف املوق��ف ويتنقل بوا�صطة النق��ل اجلماعي كامليرتو 

اأو الرتامواي اأو القط��ار ال�صريع لي�صل اإىل العا�صمة، اأما اأن 
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ي�صب اجلميع ومن اأية نقطة كانت، �صواء من اأق�صى ال�صرق 

اأو اأق�صى الغرب اأو اأق�صى اجلنوب يف قلب العا�صمة، فهذه 

اإ�صكالي��ة ل ميك��ن حله��ا اإل بتنظيم اآخ��ر، ويف هذا الإطار 

اتخذنا – اإن �صاء اهلل –  عدة اإجراءات منها:

- تنظيمي��ة، بحيث منن��ع نهائيا منح رخ�ش��ة يف اخلطوط 

امل�صبعة.

- توجيه – باإج��راءات حتفيزية – البع�ص الذين هم يف 

اخلطوط امل�شبع��ة اإىل اخلطوط التي تعرف عجزا، ومن جهة 

اأخ��رى بناء – م��ع ال�صلطات املحلي��ة – حمطات مالئمة 

ومنا�صبة ومنظمة وع�صرية.

- ت�صجيع النقل اجلماعي.

- اإ�صتكمال امل�صاريع املوجودة حاليا ومتديدها اإىل اأق�صى 

نقطة ممكنة، اأق�ص��د امليرتو، الرتامواي والتيلفرييك وال�صكة 

احلديدي��ة، �صرعن��ا كذلك يف و�صع مل��ف النقل احل�صري 

البح��ري الذي اأهملناه يف بالدنا، ن�صتطيع ا�صتحداثه ما بني 

ثالث وليات وهي بومردا�ص، تيبازة والعا�صمة، اإذن توجد 

اإمكاني��ة ا�صتحداث نقل ح�صري بح��ري ي�صتوعب الكثري 

م��ن الإ�صكاليات املو�صوعة وهذا النقل احل�صري البحري 

ل ي�صتغل يف نقل الأ�صخا�ص فقط ولكن ي�صتعمل كذلك 

يف نق��ل الب�صائع، ثم هناك بع���ص الإجراءات كذلك التي 

مت���ص قطاعات اأخرى �صتعمل مع��ا – اإن �صاء اهلل – �صواء 

عل��ى امل�صت��وى التنظيم��ي اأو على م�صت��وى الإجراءات؛ 

توج��د اإذن اإجراءات حتفيزية واإج��راءات ردعية واإجراءات 

هيكلية واإجراءات اأخرى يف هذا الإطار، ملا تكلمت الأخت 

الفا�صلة عن النقل بوا�صط��ة احلافالت يف العا�صمة؛ فعال، 

ول��و اأن حظريتنا قد جتددت اليوم واحلمد هلل، فلما تتكلمني 

عن احلافالت الي��وم يف العا�صمة بالن�صبة للنقل احل�صري، 

لدين��ا ح��وايل 4000 حافل��ة بالعا�صم��ة، لك��ن خطوطها 

وتنقالته��ا لي�صت منظمة ولي�صت مهيكلة لف�صاء العا�صمة، 

لأنني  قلت اإنه توج��د ف�صاءات م�صبعة واأخرى �صائعة، ثم 

هناك كذلك تدابري تلزم كل املتعاملني – وهذا موجود يف 

العامل –  بنظام املداولت،  ل يوجد يف العامل ما ي�صمى 

بيوم عطل��ة وبالتايل ل يعم��ل الأ�صخا���ص، فالنقل و�صيلة 

يج��ب اأن تك��ون يف اأي وقت، ليل نه��ار، وهذه كذلك من 

ب��ني الإجراءات املتخذة خالل ه��ذه اجلل�صات، ف�صال عن 

املداومة اأيام العط��ل، املداومة ليل نهار – كما قلت – اأي 

العمل با�صتمرارية وتنظيم وع�صرنة هذه املحطات  كل هذه 

التداب��ري – الأخت الفا�صل��ة – اتخذناها من خالل هذه 

اجلل�ص��ات، و�صتدعون – اإن �ص��اء اهلل – ومرحبا بكم ومن 

خاللك��م كل اأع�صاء جمل�ص الأمة الأ�صبوع القادم يف هذا 

اللق��اء الذي �صوف نعر�ص فيه نتائج جل�صات النقل، حيث 

ن�شع اإجراءات تف�شيلية لكل اأمناط واأنواع النقل، اأقول فقط 

اإن قطاع النقل هو حلقة من حلقات النقل اإذ هناك قطاعات 

اأخ��رى  تتكامل معه، ولكي جند احلل��ول الالزمة يجب اأن 

تكون اأمامها ثالثة اأمور:

- اأن تكون هناك �صلط��ة ال�صبط امل�صتمرة  تعمل ل�صبط 

احلركية والنقل،

- �صلطة املراقبة امل�صتمرة،

- تكامل كل اأمناط النقل.

اإذن، الإ�ص��كال ال��ذي طرحت��ه الأخ��ت الفا�صل��ة يف 

العا�صم��ة اأو يف غري العا�صمة، اإذا مل تتخذ يف �صاأنه تدابري 

واإج��راءات ويف اأقرب وقت ممكن، وننظ��م اأحوالنا، فلي�ص 

فق��ط املدن الك��ربى الت��ي �صت�صبح مكتظة، ب��ل املحاور 

الرئي�صي��ة والأ�صا�صية، وبالتايل يج��ب اأن تتخذ اإجراءات 

ردعي��ة وحتفيزي��ة وتنظيمية وهيكلية  وك��ذا �صلطة ال�صبط 

و�صلط��ة املراقب��ة اليومي��ة، من اأج��ل تنظي��م كل اأمورنا، 

وه��ذا ل��ن يك��ون اإل بتع��اون كل القطاع��ات املعنية يف 

اإط��ار التكامل، وكذلك بتع��اون كل ال�ص��ركاء واملعنيني 

املتعامل��ن مع القط��اع وكذلك انخ��راط املواطن يف ثقافة 

امل�صاعدة يف تنظيم النق��ل وحركة املرور، و�صكرا لالأخت 

الفا�صل��ة.

ــص: �صك��را لل�صي��د الوزير؛ اأع��ود فاأ�صاأل  ــد الرئي� ال�شي

ال�صي��دة رفيقة ق�ص��ري هل لديها تعليق عل��ى م�صمون رد 

ال�صيد الوزير؟ الكلمة لك.

ال�شيدة رفيقة ق�شري: �صكرا.

اأ�صكركم معايل الوزير على ه��ذا العر�ص وعلى التدابري 

املقرتحة لتح�صني خدمة النقل العمومي واحل�صري خا�صة 

يف امل��دن الكربى، كلنا نعلم اأن ع�صرنة بلد ما تقا�ص ببع�ص 

العوام��ل كالت�صالت والنق��ل وم�صتوى حداثة الإدارة، 

ول ننكر اجلهد املبذول لتح�صني هذه اخلدمات.

لدي بع�ص املالحظات الت��ي وددت اإ�صافتها بخ�صو�ص 

التكوين اأي تكوين عمال النقل، وخا�صة �صائقي احلافالت 
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الذين يتوجب عليه��م اأن يكونوا يف قمة الحرتافية، لأنهم 

م�صوؤول��ون ع��ن اأرواح الأ�صخا���ص وكما قلت��م – معايل 

الوزير – فاإن عددا كبريا من املواطنني م�صتعدون اأن يتخلوا 

ع��ن �صياراتهم اخلا�صة وي�صتعمل��وا و�صائل النقل العمومي 

وهذا معمول ب��ه يف الكثري من عوا�صم دول العامل – كما 

ذك��رمت –  واأملي اأن تتح�صن خدم��ة النقل يف مدننا بتظافر 

جهود اجلميع، و�صكرا.

ــد الرئي�ص: �صك��را لل�صيدة رفيقة ق�ص��ري؛ ال�صيد  ال�شي

الوزير هل لديكم اإ�صافة؟ الكلمة لكم.

ــر: ن�صكر الأخت الفا�صل��ة على املالحظة  ــد الوزي ال�شي

الأخ��رية بخ�صو���ص ال�صائقني، قل��ت اإن ال�صائق��ني �صواء 

�صائق��ي الطاك�صي اأو احلافل��ة اأو القط��ار اأو الرتامواي لبد 

اأول: فيم��ا يخ�ص م�صاأل��ة التكوين، من اإع��ادة العتبار 

للتكوي��ن.

ثانيا، هناك اإجراءات مفرو�صة على ال�صائق وباأي م�صتوى 

كان لك��ي يك��ون – حقيقة – مهني��ا واحرتافي��ا، وهناك 

جتهي��زات جدي��دة �صتدخ��ل حي��ز التنفيذ عل��ى م�صتوى 

احلاف��الت اأو النقل الثقيل عامة، والتي من خاللها نتمكن 

من معرفة �صرعة املركب��ة والوقت الذي توقف فيه �صاحب 

املركبة والوقت الذي مل يتوقف فيه، وكذلك �صن�صع �صمن 

ه��ذه الإج��راءات رقما اأم��ام املواطنني ليبلغ��وا من خالله 

مبا�صرة عن �صوء تعام��ل اأو �صوء ت�صيري اأو �صوء عمل اأو اأي 

خلل كان على اأي م�صتوى كان.

هذا من اأجل جعل املواطن ينخرط معنا يف �شلطة ال�شبط 

و�صلطة املراقبة واملتابعة، �ص��ف اإىل ذلك فاإنه على م�صتوى 

العامل كله، زيادة على املهنية والتكوين واملهارة املتطلبة، فاإن 

للهن��دام دورا يجب اأن يكون حمرتما، وك��ذا التوا�صل مع 

املواطنني يجب اأن يكون يف اإطار الحرتام، و�صكرا لالأخت 

الفا�صلة.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ نبقى دائما يف قطاع 

النقل ومع ال�ص��وؤال ال�صفوي التايل لل�صي��د عبد الرحمان 

يحيى، الكلمة لك.

ال�شيد عبد الرحمان يحيى: �صكرا �صيدي الرئي�ص.

ال�صيدة معايل الوزيرة،

ال�صيد معايل الوزير،

زميالتي، زمالئي،

ال�صادة ال�صيوف،

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفن��ي اأن اأط��رح عل��ى ال�صيد وزي��ر النق��ل ال�صوؤال 

ال�صفوي التايل ن�صه:

ل ي��زال اإهمال حمطة الفرز الكائنة مبنطقة بازول والتي 

ل تبعد �صوى باأمتار قليلة عن ميناء جن جن العاملي م�صتمرا، 

وبات يعك�ص مدى حج��م امل�صاكل التي يتخبط فيها قطاع 

ال�صكة احلديدية بولية جيجل، حيث اأ�صحت هذه املحطة 

الت��ي تتوفر عل��ى اأحدث التقني��ات والتجهي��زات فري�صة 

لل�ص��داإ والتاآكل بفع��ل اإهمال الإن�ص��ان وعوامل الطبيعة، 

مما جعلها تبدو بعيدة ع��ن مواكبة التطورات والإ�صالحات 

التي عرفها هذا القطاع يف باقي ربوع الوطن.

ونحن اإذ ن�صائل اليوم ال�صيد وزير النقل، امل�صوؤول الأول 

عن ه��ذا القطاع، ن�صتب�صر خريا باجلل�ص��ات الوطنية الأوىل 

ح��ول النقل التي انعقدت يف �صهر دي�صمرب 2013، خا�صة 

بالنتائج والتو�صيات التي انبثقت عنها.

ول يخف��ى على اأحد الدور اله��ام وال�صرتاتيجي لقطاع 

النقل، خا�صة ال�صكة احلديدي��ة يف دعم القت�صاد الوطني 

ودفع النمو وتوفري منا�صب عمل، وذلك من خالل امل�صاهمة 

يف نقل خمتلف الب�صائ��ع وكذا امل�صافرين وما اإىل ذلك، 

مم��ا جعل هذا القط��اع يحظى باهتمام الدول��ة ويجد مكانه 

يف كل املخطط��ات التنموي��ة التي ت�صعه��ا احلكومة تنفيذا 

لربنامج ال�صيد رئي�ص اجلمهورية.

معايل الوزير،

- ه��ل فك��رت دائرتك��م الوزارية يف كيفي��ة تفعيل هذه 

املحطة التي ت�صتجيب لكل املعايري الدولية ومتّكن من نقل 

جميع الب�صائع وال�صلع من امليناء ونتفادى بذلك الزدحام 

املروري عرب الطريق الوطني رقم 27 ون�صمن اأكرث ال�صالمة 

املروية و�صرعة حتويل املنتجات الفالحية للولية؟

- ال�صوؤال الثاين: ه��ل لنا اأن نعرف – ولو باخت�صار – 

النتائ��ج والتو�صيات الت��ي انبثقت عن اجلل�ص��ات الوطنية 

الأوىل حول النقل، خا�صة يف النقل بال�صكة احلديدية؟

- ال�ص��وؤال الثالث: ماهو برنامج دائرتكم الوزارية لتطوير 
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النقل بال�صكة احلديدية بولية جيجل؟

تقبلوا ال�صيد –  معايل الوزير –  فائق التقدير والحرتام 

و�صكرا.

ــص: �صك��را لل�صيد عبد الرحم��ان يحيى؛  ــد الرئي� ال�شي

الكلمة لل�صيد وزير النقل.

ــل: �صكرا �صيادة رئي���ص جمل�ص الأمة  ــد وزير النق ال�شي

املوق��ر، و�صكرا لالأخ الفا�ص��ل، ال�صيد عبد الرحمان يحيى 

على هذا ال�صوؤال الهام واحليوي، بارك اهلل فيك.

فعال، جزء من الرد قد تطرقت اإليه يف جوابي على �صوؤال 

الأخت رفيقة ق�صري.

ال�صيد عب��د الرحمان بارك اهلل فيك عل��ى هذا ال�صوؤال 

لأنه ومن خالله �صوف اأديل ببع�ص الإجابات التي �صتكون 

ل�صالح املنطقة اأي ولية جيجل. 

ثانيا، فيما يخ�ص دفع القت�صاد الوطني واملنطقة ال�صناعية 

بها.

ثالثا، تخفي��ف ال�صغط املوجود، لي�ص فقط على م�صتوى 

الطري��ق الوطني رقم 27 كما ذكرت واأنت حمق فعال، واإمنا 

على الطريق الوطني رق��م 77 اأو الطرق الأخرى املتواجدة 

بالولية اأو مبحيط الولية.

فيما يخ�ص حمطة بازول لل�صك��ة احلديدية، هذه املحطة 

فعال ميكنن��ا اأن نقول اإنها من الأمور الت��ي تنبهنا اإىل مدى 

الرتاكمي��ة ال�صلبي��ة التي كان��ت منذ �صن��وات، والتي من 

خالله��ا فرطنا يف تفعيل ا�صتغالل ا�صتعمال النقل بال�صكة 

احلديدي��ة، ولذل��ك قلت اليوم تدخ��ل يف ا�صتدراك �صريع 

وكبري عل��ى كل امل�صتويات، وقد ذكرمت هذه املحطة اخلا�صة 

بال�صك��ة احلديدية وهي بالقرب م��ن ميناء جن جن واخلط 

الذي يربط بينهما، فتلك املحطة ول�صنوات كانت عبارة عن 

حمطة اأو موقفا لتجميع العربات ال�صككية، يعني حتولت من 

حمط��ة لها دينامية اقت�صادية اإىل ف�ص��اء جتميع العربات غري 

امل�صتعمل��ة اأو امل�صتغلة، ولذلك اأر�صلنا اإىل عني املكان جلنة 

خربة لتق�ص��ي ماهو موجود على م�صت��وى املحطة وتو�صلنا 

اإىل اأن عددا كبريا اأي حوايل 700 عربة غري م�صتغلة اأو غري 

م�صتعملة ومتوقفة والنتيج��ة اأول، لقد �صلت املكان وف�صاء 

املحطة.

ثانيا، بطبيعة احلال، اأ�صابها ما اأ�صابها من الإهمال الذي 

و�شعنا ب��ه النقاط، وبالتايل فمن بن 700 مركبة 500 منها 

مل تع��د �صاحلة اليوم من اأجل اإع��ادة ا�صتعمالها، يجب اأن 

نعيد توجيه ا�صتعمالها مل�صالح اأخرى، من جهة اأخرى، فقد 

اتخذنا كل التدابري يف اإطار م�صاريع متكاملة:

كم��ا تعلمون اأننا انطلقنا يف درا�صة ازدواجية خط ال�صكة 

احلديدي��ة، علم��ا اأن حمطة ب��ازول جزء منه��ا، اأي ال�صكة 

احلديدية من جيجل اإىل جمال رم�صان على م�صافة 150 كلم.

جت��ري الدرا�صة بها الي��وم لت�صبح خط��ا مزدوجا ع�صريا 

وحديث��ا، لديه م��ن جهة ممر نح��و امليناء، واملين��اء اليوم يف 

تطور دائ��م، ومن جهة اأخرى هو نقطة التقاء مع كل املنطقة 

ال�صناعية املوجودة باملنطقة.

هن��اك كذلك – وحت��ى ل نن�ص��ى – الدرا�صات التي 

انطلقت بالولية ع��ن طريق مكاتب الدرا�صات فيما يخ�ص 

يعن��ي  واملكه��رب،  امل��زدوج  ال�صري��ع  اجلدي��د  اخل��ط 

جيجل-�صطيف وه��ذا �صيكون له انعكا�ص��ات اقت�صادية، 

ل اأق��ول فقط على املنطقة ولك��ن انعكا�صات وطنية وقارية، 

مل��ا لهذا اخلط م��ن اأهمية ق�صوى لأنه يعط��ي مليناء جيجل 

القطبي��ة املنتظرة من��ه يف ف�صاء البحر الأبي���ص املتو�صط اإذ 

يلع��ب دورا هاما يف ا�صتيع��اب القت�صاد الوطن��ي، باعتبار 

املين��اء قطب��ا متو�صطيا، ومن جه��ة اأخرى باعتب��اره و�صيلة 

للنقل، هذه اخلطوط ال�شريعة لنقل الأ�شخا�ض ب�شرعة 220 

كلم/�ص��ا، ت�صور من جيجل اإىل �صطيف وب�صرعة 220 كلم 

يف ال�صاع��ة لتنقل الأ�صخا�ص، هذا اخلط تعرفه، هو مو�صوع 

مل�صافة حوايل 120 كلم، فاأنت ترى كيف اأن امل�صافة تتقل�ص 

واأنت اليوم تالحظ معي املعاناة، خا�صة معاناة نقل الب�صائع 

اأو امل��واد اأو حتى ال�صيارات، يعني من خالل ميناء جيجل 

وترى اليوم اأن كل املحاور الطرقية م�صبعة اأو تعاين من هذا 

ال�شغ��ط، ومن جهة اأخرى فاإنه من خالل هذه اخلطوط يتم 

نق��ل الب�صائع ونقل املواد اخلام، خا�ص��ة للمنطقة ال�صناعية 

واإعطاء حركية جديدة للميناء.

ويف اإط��ار التكام��ل كذل��ك �صيكون بني مين��اء جيجل 

وميناء �صكيك��دة ما ي�صمى مبحاور الرب��ط ف�صال عن ميناء 

عناب��ة، وبالتايل ي�صبح لدينا على الأق��ل يف اجلهة ال�صرقية 

ثالث��ة موانئ مرتبط��ة يف اإطار التكام��ل القت�صادي القوي 

ج��دا، هذا من جه��ة، ومن جه��ة اأخرى �صنعط��ي الراحة 

للمواطنني - اإن �صاء اهلل - من خالل النقل ال�صريع.
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لقد األزمنا  �صمن الإجراءات التي تكلمنا عنها، ال�صركة 

الوطنية العمومية للنقل )SNTF( مببا�صرة املهمة ومن خالل 

نتائ��ج اجلل�صات الوطني��ة فهي حتتاج اإىل اإعادة نظ��ر، �صواء 

و البني��ة الهيكلية  عل��ى م�صت��وى البن��ى التنظيمي��ة اأ

و بخ�صو���ص ت�صي��ري �صوؤونه��ا الداخلي��ة اأو فيم��ا يخ�ص  اأ

ال�صراك��ة يف اإطار الربامج اجلدي��دة، اأو فيما يخ�ص التكفل 

بت�صيري كل ماهو حتت اإدارتها، اأو من حيث ت�صيري كل هذه 

اخلط��وط العري�ش��ة، وهذا من بن التو�شي��ات التي نتجت 

عن هذه اجلل�صات؛ اإذن – باإيجاز – اأنا قلت يف الأ�صبوع القادم 

- اإن �ص��اء اهلل - �صنعر�ص النتائ��ج املف�صلة لهذه اجلل�صات، 

لت كل  فمرحبا بك��م، فقط ويف خال�صة قلت اإنه��ا قد ف�صّ

اأنواع واأمناط النقل، فلما نتكلم عن النقل بال�شكة احلديدية، 

تعلم��ون باأن تلك املنطقة ل ميكن اأن يكون اخلال�ص اأو رفع 

ال�صغ��ط عنها، اإّل اإذا توجهنا بقوة نح��و نقل الب�صائع وكل 

امل��واد الأخرى عن طريق ال�صك��ة احلديدية، هذا من جهة، 

ومن جهة اأخرى فلما نتكلم عن ال�صكة احلديدية نتكلم عن 

الرجوع اإىل التكوين على كل امل�صتويات، تكوين امل�صريين، 

تكوي��ن املهند�صني املخت�صني يف املج��ال، تكوين التقنيني 

والتقني��ني ال�صامني، وتكوين الي��د العاملة املوؤهلة يف جمال 

ال�صكة احلديدية ناهيك عن وجود ف�صاء اآخر ميكننا ت�صميته 

اليوم بالف�صاء الفقري يف جمال ال�صكة احلديدية، وهو ف�صاء 

ال�صيان��ة، ال�صيانة الدورية واليومية، التي من خاللها ميكننا 

اأن نقت�صد كثريا يف النقل بال�صكة احلديدية، واأي�صا نتفادى 

الكث��ري من احلوادث اأي حوادث القطارات، لهذا فلل�صيانة 

اأهمية خا�صة لهذا لبد من الرجوع لل�صيانة بقوة والتكوين 

بقوة والتنظيم والبعد الهيكلي.

بالن�شبة لل�شكة احلديدية، فكل اخلطوط اجلديدة اأو حتى 

القدمي��ة �صت�صبح خطوط��ا مكهربة باإ�صارات م��رور ع�صرية، 

وبتجهي��زات ع�صرية، بو�صائل متابع��ة ومراقبة ع�صرية وفق 

مقايي�ص معم��ول بها دوليا الي��وم، ويف اإطار كذلك حركية 

طار قلت  اقت�صادي��ة ت�صتجي��ب لتطلعاتن��ا، ويف هذا الإ

ل ميك��ن اأن ت�صتم��ر الأم��ور كما هي، بل يج��ب اأن تكون 

هناك اإجراءات، وفع��ال هذا ما متخ�ص عن اجلل�صات، هناك 

ثالثة اأنواع من الإجراءات اأو التدابري التي اتخذناها، هناك 

تداب��ري واإج��راءات م�صتعجلة، اأي خانة ل��كل الإجراءات 

امل�صتعجلة، وهناك اإجراءات على امل�صتوى املتو�صط، وهناك 

اإجراءات على املدى البعيد، لكن يف جلها تخدم ما ي�صمى 

باإعادة تنظيم القطاع واإعادة دفع��ه واإعادة تكامله مع الروؤية 

القت�صادي��ة للوط��ن وكذل��ك جت�صيد برام��ج فخامة رئي�ص 

اجلمهورية يف امليدان.

ملا نتكلم اليوم عن ال�صكة احلديدية على م�صتوى الرتاب 

الوطني، لدينا القليل وكما تعلمون فاإن ن�صبة النقل بال�صكة 

احلديدي��ة يق��در ب��� 3 % فقط، اأم��ا الباقي فكل��ه ي�صري يف 

الطري��ق، وبالتايل قلت يجب قلب املوازين ويجب اأن نرجع 

اإىل ال�صكة احلديدية.

قلت فيما يخ�ص ال�صكة احلديدية مامت اإجنازه اليوم حوايل 

2000 كلم وكذا هي يف طور الإجناز،  4000 كل��م ولدينا 
فالأم��ر الهام جدا والكبري والذي �صوف يعطي دفعا حقيقيا 

للنق��ل بال�صك��ة احلديدية هو الآن قي��د الدرا�صة وجزء منه 

�ص��وف ينتهي �صنة 2014، وبالت��ايل ننطلق يف الإجناز، منها 

حوايل 6500 كلم لت�صمل كل ربوع الوطن، �صمال الوطن، 

اله�ش��اب العليا واجلنوب، فال��كل �شيكون مربوطا بخطوط 

�صبكة ال�صكة احلديدية، غ��دا ومن ميناء جن جن �صن�صل 

اإىل �صطي��ف، لكننا لن نقف عند هذا احلد اأي يف �صطيف، 

اإذا تكلمنا عن اجلنوب فنق�صد حا�صي م�صعود وعني �صالح، 

لأن هناك خطوطا اأخرى هي حيز الدرا�صات و�صننطلق فيها 

اإن �صاء اهلل.

اإذن، اله��دف ال��ذي �صطرناه وه��و يج��ب اأن ن�صل اإىل 

12500 كلم يف املدى القريب من اإجناز ال�صكة احلديدية، 
التي تواكب التط��ور القت�صادي للوطن، ولكي نعطي دفعا 

لال�صتثم��ار والنمو للوطن ولك��ي نرفع ال�صغط املوجود عن 

الطري��ق، �صواء فيما يخ�ص الب�صائع اأو م��واد البناء اأو املواد 

البرتولي��ة اأو امل��واد اخل��ام، يعن��ي هذه ه��ي ال�صرتاتيجية 

املتبّناة الي��وم على م�صتوى وزارة النق��ل، و�صن�صرع، اإن�صاء 

اهلل، مبا�ص��رة – بعد عر�ص نتائ��ج هذه اجلل�صات ثم تقدميها 

للحكوم��ة من اأجل امل�صادقة النهائي��ة عليها – قلت نبا�صر  

ب�صف��ة �صريع��ة، اإن �صاء اهلل، تطبيق ه��ذه الإجراءات التي 

ومن خالله��ا ن�صل – اإن �ص��اء اهلل – اإىل النتائج املرجوة، 

وميكننا القول اإن الدول��ة اجلزائرية اليوم ومن خالل برامج 

فخام��ة ال�صي��د رئي�ص اجلمهوري��ة اأعطت دفع��ا كبريا وقوة 

كب��رية لقط��اع ال�صكة احلديدي��ة، وقد اأ�صبح ه��ذا الأخري 

الي��وم حتمية يج��ب التوجه نح��وه، ويج��ب كذلك اأن 

يك��ون هناك تكام��ل ما بني كل القطاع��ات فيما ي�صمى 

باملخط��ط التوجيهي الوطن��ي لتهيئة الإقلي��م، الذي ياأخذ 
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بعني العتب��ار التكامل ما بني كل القطاعات، بهذه النظرة 

وبالإجراءات الت��ي حددتها اجلل�صات، �صن�صل اإىل النتائج 

املرجوة اإن �صاء اهلل، و�صيكون لنا، الأخ الفا�صل، من خالل 

الزي��ارة امليداني��ة للولية اإن �صاء اهلل، املزي��د من التفا�صيل 

عن ولية جيج��ل فيما يخ�ص املحطات الربية اأو املحطات 

احل�شري��ة اأو اخلط��وط اخلا�شة للنق��ل اأو فيما يخ�ض النقل 

�صب��ه احل�صري اأو احل�صري يف اإطار تو�صيع �صبكاته ويف اإطار 

تنظي��م كل اأمناط النقل مبا فيها النقل البحري، الذي ينتظر 

اأن يكون له دفع قوي من خالل ولية جيجل، و�صكرا لكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 

عبد الرحمان يحيى هل يريد تناول الكلمة جمددا؟

ال�شيد عبد الرحمان يحيى: �صكرا �صيدي الرئي�ص.

ب��ودي اأن اأ�صك��ر ال�صي��د مع��ايل وزير النق��ل على هذه 

التو�صيحات القيم��ة بخ�صو�ص قطاع ال�صكة احلديدية وهو 

قطاع حيوي ورئوي بالن�صبة لالقت�صاد الوطني، واأنا اأ�صاطره 

ال��راأي باعتب��ار اأن هذا القط��اع هو اجلهاز املح��رك للتنمية 

القت�صادي��ة والجتماعي��ة وال�صياحي��ة يف الوطن، وبودي 

بطبيع��ة احلال اأن يكون هن��اك جتان�ض بن كل اأمناط النقل:  

البحري واجلوي والربي مع ال�صكة احلديدية، للتخفيف من 

الختناقات املوجودة عرب الرتاب الوطني.

�صوؤايل – �صي��دي الوزير– باعتبار اأن احلكومة قد اأولت 

اهتماما كبريا بالن�صبة لقطاع النقل، خا�صة يف ظل ال�صتقرار 

 هنا معنا بيان ال�صيا�ص��ة العامة للحكومة يت�صمن غالفا 
ّ
ومر

2010، �صم��ن املخط��ط اخلما�صي  مالي��ا معت��ربا �صن��ة 

اأي  دج،  مليار   2816 ب�  قّدر  مايل  مببلغ   2014 –  2010
م��ا يعادل 40 ملي��ار دولر، وهو ما يع��ادل بع�ص ميزانيات 

الدول الإفريقية، هذا اأمر جّيد اأن تويل الدولة اهتماما حتت 

رعاي��ة فخامة رئي�ص اجلمهوري��ة، لأن قطاع النقل قد اأ�صبح 

ح�صا�ص��ا و�صروريا اليوم؛ فهو �ص��رورة ملحة للتخفيف عن 

املنجزات املوجودة يف الطرقات.

ه��ذا امليناء العاملي »جن جن« الذي تبلغ طاقته اليوم رمبا 

4 ماليني طن، وحاليا �صيم�صى اتفاق �صراكة بني موؤ�ص�صة 
جزائرية وموؤ�ص�صة قطرية لإجناز  م�صنع بالرة، فن�صتب�صر خريا 

لعق��د هذا التفاق يف الولية لإجناز حمطة، ولرمبا يكون غدا 

الطل��ب اأكرث على ال�صكة احلديدي��ة ويكون كذلك الطلب 

اأك��رب على الطري��ق الجتنابي جن ج��ن – �صطيف وكذا 

وكذا.. 

اإذن، ويف ه��ذه احلالة فاإن املحطة التي اأجنزت �صنة 1885 

من طرف �صركة فرن�صية معروفة وهي �صركة »بويك« وت�صمى 

ب��� )station de trail( لديها قابلية لدخول 8 قطارات يف اآن 
واحد، ولكن الي��وم ال�صيء الأدهى والأم��ر اأنها اأ�صبحت 

حظ��رية لركن ال�صي��ارات من ط��رف ال�صرك��ة نف�صها، وملا 

طرحن��ا الق�صية على مدير النقل ق��ال باأنها اأ�صبحت عدمية 

املردودي��ة ، لك��ن ه��ذه امل�صاري��ع يف كل دول الع��امل هي 

�صركات عمومية حركت القت�صاد يف كل الدول.

نطال��ب – �صي��دي الوزي��ر – بتحري��ك ذل��ك القطاع 

احل�صا�ص عرب ربوع الوطن، واأنت م�صكور �صكرا كبريا.

ــص: �صك��را لل�صيد عبد الرحم��ان يحيى؛  ــد الرئي� ال�شي

ال�صيد الوزير تف�صل.

ــد الوزير: اأ�صكر م��رة اأخرى الأخ عب��د الرحمان  ال�شي

يحي��ى على هذا الهتمام وعلى هذا ال�صوؤال احليوي، قلت 

لقد اتخذنا القرارات والإجراءات و�صوف نطبقها – اإن �صاء 

اهلل – و�صنكون معا يف امليدان يف الزيارة التي تكون لولية 

جيج��ل، لك��ي نعطي دفعا خا�ص��ا لهذه الف�ص��اءات التي 

تعطي بدورها دفعا قويا لقت�صادنا الوطني الذي واجه ظروفا 

تراكمية، نحن ل نري��د الرجوع اإىل الوراء، بل نريد اأن ننظر 

اإىل الأم��ام، وكل برامج فخامة رئي�ص اجلمهورية تعطي هذا 

الدفع وهذا الت�صجي��ع اإن �صاء اهلل، لكي نوا�صل لكي ننظر 

اإىل الأمام بتفاوؤل كبري وب��اإرادة قوية، من اأجل جت�صيد هذه 

امل�صاريع التي تنفع الوطن وتنفع املواطن باإذن اهلل، بارك اهلل 

فيك مرة اأخرى ومن خاللك كل �صكان ولية جيجل و�صكرا.

ــص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر؛ ننتقل الآن اإىل  ــد الرئي� ال�شي

قطاع الثقافة والكلمة لل�صيد حممد بن طبة و�صوؤاله اخلا�ص 

بالقطاع.

ــة: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحيم  ــن طب ــد ب ــد حمم ال�شي

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

�صيدي رئي�ص جمل�ص الأمة الفا�صل،

معايل الوزيرة الفا�صلة واملرافقون لها،
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معايل وزير النقل،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرام.

ي�صرفني - معايل وزيرة الثقافة  - اأن اأطرح عليكم ال�صوؤال 

ال�صفوي الآتي:

اإن الإبداع يف كل املجالت يحتاج يف الغالب اإىل عملية 

ا�صتفزاز كما يحتاج اإىل رعاية، ومن ثم ميكن اأن جنعل حياتنا 

اأكرث روعة وجمال.

وق��د يرتبع الإبداع الأدبي يف اجلزائ��ر على القمة ولكن 

م��ن خ��الل الواقع ال��ذي نقارب��ه، نالح��ظ اأن اأغلب هذا 

الإب��داع يبقى حبي���ص الأدراج اأو يتداول يف دوائر �صغرية 

و�صيقة، وذلك لأ�صباب عديدة اأهمها كلفة الطباعة  وبعدها 

التوزيع وغري ذلك م��ن ال�صعوبات التي جتعلنا نفقد الكثري 

من الإبداعات، ويف نف�ص الوقت نحب�ص الكثري، واأخريا قد 

يوؤدي الأمر اإىل واأد الروح الإبداعية عند الأكرث.

معايل وزيرة الثقافة،

يف هذا الإطار تقبلوا مني هذه الن�صغالت:

- هل ت��رون املنا�صبتية وامل�صابقات كافية للتكفل بطباعة 

الأعمال الأدبية؟

- هل هن��اك ا�صرتاتيجية وطنية للتكفل بطباعة الأعمال 

الأدبي��ة وغريها من الأعم��ال الأخرى وف��ك اأ�صرها ورفع 

العبء املادي عن املبدع؟

- ماه��ي الت�صجيعات املادية واملعنوي��ة املقدمة لالأعمال 

املتميزة وعلى اأي اأ�صا�ص يتم ذلك؟

تقبلوا، معايل الوزيرة، فائق التقدير والتبجيل والحرتام.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد ب��ن طبة؛ الكلمة  ال�شي

الآن لل�صيدة وزيرة الثقافة، فلتتف�صل م�صكورة.

ال�شيدة وزيرة الثقافة: 

�صيدي رئي�ص جمل�ص الأمة املوقر،

�صيداتي وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة الأفا�صل،

اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأود يف م�صتهل الرد على ال�صوؤال ال�صفوي لأخي الع�صو، 

حممد بن طب��ة، اأن اأقدم لك��م خال�ص التمني��ات مبنا�صبة 

حل��ول ال�صنة امليالدية والحتفال براأ���ص ال�صنة الأمازيغية 

»يناي��ر« واملول��د النبوي ال�صري��ف، فكل اأي��ام اجلزائريات 

واجلزائريني اأفراح دائمة اإن �صاء اهلل.

كم��ا اأود اأن اأ�صك��ر اأخي الع�صو، حممد ب��ن طبة، على 

ط��رح �صوؤاله هذا لأنه يعطين��ي اإمكانية �صرح �صيا�صة الدولة 

اجلزائري��ة، ول باأ���ص اأن نتفاه��م واأطل��ب من��ك اأن ت�صرح 

�صدرك، ال�صيا�ص��ات القطاعية هي �صيا�ص��ات الدولة وهي 

تطبيق لربنامج فخامة الرئي���ص، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة 

برنامج  اأ�صا�ص  ال�صعب على  عليه  – �صّوت  اهلل  – حفظه 
ونحن نطب��ق على �صكل �صيا�صات قطاعية، وبالتايل �صيا�صة 

قط��اع الثقافة فيما يخ�ص الكتاب هي �صيا�صة فخامة ال�صيد 

عب��د العزي��ز بوتفليقة، لي���ص خلليدة تومي ول ح��ق، فاأنتم 

الأع�ص��اء عندما تطلعون على الد�صت��ور جتدون اأنه ل يحق 

لأي وزي��ر كان اأن ياأتي ب�صيا�صته اخلا�صة اأيا كان، نحن اإذن 

متوافق��ون، �صكرا يا اأخ��ي؛ اإذن اأ�صكرك لأنك قد منحتني 

الفر�صة من اأجل تاأكيد هذه امل�صاألة واأرجو يا اأخي اأن تو�صع 

وت�صرح �صدرك وت�صمح يل لأقول باأن ال�صيغة التي جاء بها 

ن�ص ال�صوؤال وما ت�صمنه من اأحكام تتناق�ص متاما مع الواقع 

اإذ يدفعني للرد عليه يف حمورين متتاليني.

وقب��ل اأن اأتطرق اإىل املحور الأول اأق��ول اإنني ل اأ�صارك 

راأي اأخ��ي – بكل اأخوة – الذي يرى باأن الإبداع حبي�ص 

الأدراج اأو اأنه يت��داول يف دوائر �صغرية و�صّيقة، اأطلب من 

اهلل اأن ين��ورك ويطيل يف عم��رك، اأود اأن اأعرف مكان هذه 

الأدراج، اأه��ي يف وزارة الثقاف��ة ويف 48 مديرية للثقافة عرب 

الوطن اأم يف دور الثقاف��ة اأم يف مكتبات املطالعة العمومية، 

التابعة ل��وزارة الثقافة والتي ي�صل عدده��ا اليوم اإىل 450، 

ويف اأواخر �صنة 2014 �صي�صل عددها اإىل 600 عرب الوطن؟ 

طبع��ا هي تابعة ل��وزارة الثقافة، ولي�ص لدين��ا كتب حبي�صة 

الأدراج، ف��اإذا كنت على علم واط��الع بالأماكن التي هي 

تابعة لوزارتنا وبها كتب حبي�صة الأدراج اأقول لك ب�صفتك 

ع�ص��وا – واأنا »قّدا�صة« اجلمهورية وب��كل افتخار – اأطلب 

من��ك اأن تريني اإياها، وجاء يف �صوؤالك كذلك اأن مثل هذه 

ال�صيا�ص��ة قد اأو�صلتنا اإىل واأد الروح الإبداعية عن��د الكثري 

د البنات  تذكر عب��ارة واأ ة اأ م��راأ نا اإ م��ن املبدع��ني، واأ

»ي��ا لطي��ف!« نح��ن ل نئ��د، ف�صيا�صة الكت��اب املدعوم 

م��ن طرف فخام��ة رئي�ص اجلمهوري��ة مل تئد، بل دعمت 

الإب��داع ومنذ ال�صتقالل مل  حتظ اجلزائر ب�صيا�صة لدعم 
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الإبداع والن�صر كهذه واأعطي لأخي اإن اأراد الأدلة على  

ذلك.

اإن مث��ل هذه الأحكام ل تعك���ص اإطالقا الواقع ول تلم 

مب��ا ي�صعر به املبدعون ودور الن�صر من ارتياح، جراء ال�صيا�صة 

الوطنية التي انتهجتها الدولة اجلزائرية – حفظها اهلل – يف 

مواكبة جهوده��م والرتقاء بالن�صر والت��ي مكنت من بروز 

طاق��ات اإبداعية جديدة واأعط��ت اآفاقا واعدة لبعث حركية 

الن�صر يف اجلزائر.

اإن املتتبع لل�ص��اأن الثقايف يف اجلزائر عامة وملجال الإبداع 

الأدبي خا�صة، يدرك جيدا الوثبة التي حتققت يف ال�صنوات 

الأخرية، فهناك فرق كبري بني ما حتقق من تطور كمي ونوعي 

يف ال�صنوات الأخرية وبني الواقع غري البعيد الذي كان مييز 

ال�صاحة الأدبية يف بالدنا قبل �صنة 2007.

ل اأرى اإطالق��ا �صندا اإىل ما ذهب اإليه ال�صوؤال يف و�صف 

الواق��ع الأدب��ي، حني اأ�ص��ار اإىل واأد ال��روح الإبداعية عند 

الكث��ري، اأردت اأن اأ�صاأل لأنني وددت اجلواب بكل �صدق، 

يعني م��ن اأي منطلق وعلى اأي اأ�صا���ص ميكن الإدلء مبثل 

ه��ذه الأحكام؟ فالواق��ع يثبت غري ذل��ك بالدليل القاطع 

لعدد الإ�ص��دارات التي اأجنزت وبدعم من الدولة اجلزائرية 

واحلكوم��ة اجلزائرية عرب قطاع م��ن قطاعاتها، األ وهي وزارة 

الثقاف��ة وبعدد املوؤلفني اجلدد الذين تاألقوا وعدد دور الن�صر 

اجلديدة الت��ي راأت النور بف�صل ال�صيا�ص��ة الثقافية للدولة 

اجلزائري��ة والتي اأوج��ز معامله��ا الأ�صا�صي��ة يف جمال دعم 

الإب��داع يف املحور الثاين من اجلواب، وقب��ل ذلك اأود اأن 

اأتقا�ص��م م��ع اأخي الع�صو وم��ع جمل�صكم املوق��ر يف املحور 

الأول من اجلواب – اإذا �صمحتم – املفاهيم وامل�صطلحات 

حت��ى يت�صنى لنا تقا�صم فهم  مو�صوع الإبداع الأدبي على 

نف�ص ال�صياق.

اإن الإب��داع الأدب��ي هو مبثابة �صل�صل��ة مرتابطة احللقات، 

تتداخ��ل فيها ع��دة اأطراف، اأخي الع�ص��و يعلم اأن يف هذه 

– يك��ون  �صل�صل��ة  ولي��د  ه��و  ال�صل�صل��ة – والكت��اب 

املب��دع اأو املوؤلف ه��و احللقة الأوىل هو من يب��داأ بالكتابة، 

اأم��ا احللقة الثانية فه��و النا�صر، واأنت تعل��م اأن النا�صر لي�ص 

بجمعي��ة خريية، فالنا�صر هو موؤ�ص�صة اقت�صادية جتارية، وياأتي 

بع��د النا�صر املطبعي وامل��وزع، عندما تبح��ث يف الأنرتنت 

وبالتحدي��د موقع اليون�صكو، جت��د اأن دولة اجلزائر الع�صو يف 

هذه املنظمة وتقراأ هذه احللقة، �صاأخل�صها:

املبدع اأو املوؤل��ف والنا�صر ويدخل معهم املطبعي واملوزع 

والبائ��ع، واأي اخت��الل يف اإحدى هذه احللق��ات يوؤثر على 

ال�صل�صل��ة، وبالتايل تنقط��ع، فاأي اخت��الل يف اإحدى هذه 

احللق��ات يوؤث��ر - ل حمال��ة - على متا�ص��ك ال�صل�صلة التي 

يت�ص��كل منها الإبداع الأدبي، ف��اإن كانت وزارة الثقافة اأي 

احلكومة اجلزائرية والدولة قد جنحت اإىل حد بعيد يف مواكبة 

اأي املبدع والنا�صر، اأي يف مواكبة جهود 
َ
احللقت��ني الأولًيًٌٌَََََََني 

املبدع��ني اأو املوؤلفني والنا�صري��ن، اإل اأنها مازالت يف �صياق 

البح��ث عن حل اإ�صكال التوزي��ع التجاري والذي يتطلب 

تظافر جهود العديد من القطاعات املعنية يف احلكومة، لكن 

اأي�ص��ا تتطلب خدم��ة الربملان اجلزائ��ري – حفظه اهلل – 

مل��اذا؟ اأنا يف دار الت�صريع وبالرج��وع اإىل الد�صتور باعتباره 

اأ�صم��ى القوانني جند فيه عبارة اأنه لك��ي تتدخل الدولة يف 

احللق��ة التجارية مهم��ا كانت، يج��ب اأن تتدخل بقانون 

ل مبر�ص��وم تنفي��ذي، فاأنت تعل��م اأن اإج��راءات �صدور اأي 

قانون يتطلب وقتا، لكنني اأعلمكم باأن هناك م�صروع قانون، 

ولع��ل �صدور م�صروع القانون املتعلق باأن�صطة �صوق الكتاب 

املحال على الربملان املوقر يف الدورة احلالية هو كفيل بتقدمي 

احلل��ول الناجعة لعل هذه هي املع�صلة والإ�صكالية القائمة، 

حيث �صيدفع دون �صك بع��د �صنتني من التطبيق املوزعني 

وامل�صتوردي��ن والنا�صري��ن للكت��اب لفتح م��اذا؟ مكتبات 

البيع؛ املتواج��دة بالف�صاء التجاري، ه��ل الدولة هي التي 

تتاج��ر؟ ! وزارة الثقافة لي�ص م��ن مهامها التجارة، بل ميكن 

لها اأن تدعم جت��ارة الكتاب، لكن اإذا دعمت جتارة الكتاب 

فهذا يعني اأن الدولة تتدخل يف اجلانب التجاري اأو الدائرة 

التجارية، والد�صتور هنا وا�صح، وبالتايل فاملر�صوم التنفيذي 

ل يكفي وعليه ي�شرتط يف هذا املو�شوع �شدور قانون، لأنك 

�صتتدخل يف اجلانب التجاري، وعلى هذا الأ�صا�ص وتطبيقا 

لربنامج فخامة ال�صيد رئي�ص اجلمهورية، قدمت وزارة الثقافة 

م�صروع قان��ون متعلق باأن�صطة �صوق الكتاب وقد مر مبجل�ص 

الوزراء، واعتمده هذا الأخري ثم اأحيل اإىل املجل�ص ال�صعبي 

الوطني ثم يكمل م�صاره مبقر جمل�صكم، اإذن، اأنا اأ�صكرك من 

قلبي واأطل��ب منكم اأن ت�صاعدونا يا اأخي الفا�صل بالإفراج 

عن ذلك القانون ومن ثمة تطبيقه، ثم ترى النتائج، املع�صلة 

القائم��ة اليوم باجلزائر اأن الدع��م متوفر لكنه غري منا�صباتي 

و�صاأعطي��ك الأدلة على ذلك، بحي��ث يوجد دعم حقيقي 

للمبدع��ني حت��ى من طرف فخام��ة الرئي���ص، وزيادة على 
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هذا هناك �صندوق متتلكه الدول��ة اجلزائرية، ا�صتحدث من 

اأج��ل دعم الإبداع الأدبي والثقايف، كم من دولة يف العامل 

متل��ك �صندوقا كهذا؟ ! ل يوجد الكثري اإمنا عددهم حمدود 

واجلزائر تنتمي اإىل هذه الدول ذات امل�صتوى احل�صاري.

اأن�صاأ فخامة رئي�ص اجلمهورية جائزة �صميت بجائزة »علي 

معا�ص��ي« مل��ن؟ للمبدع��ني ال�صب��اب، ومل ينظ��ر فقط اإىل 

املبدع��ني الكبار، بل حتى اأولئك الذين ين�صاأون كال�صجرة 

ال�صغ��رية، ا�صتح��دث لهم جائ��زة باملال ويج��ب اأن يكون 

�ص��ن املبدع اأقل من 35 �صن��ة، وهذه اجلائزة ال�صنوية تعمل 

على ت�صجي��ع الإبداع بكل اأ�صكال��ه واأطلب منك املجيء 

اإىل ال��وزارة واأعر���ص عليك امللفات، فقد ن��ال اجلائزة اأكرب 

املرت�صحني وهم اأدباء و�صعراء �صغار ال�صن ومن بينهم ال�صيد 

حاجي ع��الوة �صحفي و�صاب مبدع، حت�ص��ل على اجلائزة 

العامل املا�ص��ي وبف�صل هذه اجلائ��زة والت�صجيع املقدم من 

طرف فخامة رئي�ص اجلمهوري��ة، املتمثل يف �صك، ت�صجيعا 

له قام هذا ال�صباب باإ�صدار رواية جيدة يف هذه ال�صنة؛ فما 

دام اأن مو�ص��وع التوزي��ع يف احللق��ة التجارية مل يحل بعد، 

تبقى اجلهود املبذولة – رمبا – غري وا�صحة بالن�صبة للبع�ص 

ب�صبب �صع��ف �صبكة مكتب��ة البيع التي ت�ص��كل الف�صاء 

الطبيعي الأمثل لبيع الكتاب للجمهور.

اإن وزارة الثقافة لي�ض من �شالحياتها ممار�شة ن�شاط البيع 

اأية  الثقافة ميكنها ذلك ول  –  فال وزارة  – نحن متفقون 
وزارة اأخرى باعتبارها اإدارات ول حتى جمل�ص الأمة، لي�ص 

لن��ا احلق يف ذلك، اإذن وزارة الثقاف��ة لي�ص من �صالحيتها 

ممار�شة ن�شاط البيع يف مكتبة البيع، بل �شالحيتها تكمن يف 

ترقي��ة املطالعة العمومية، وقد حتملت م�صوؤوليتها – وبالتايل 

الدول��ة – يف و�صع الكتب املنجزة يف متناول اجلمهور، من 

خالل تو�صيع �صبكة املكتبات للمطالعة العمومية وتزويدها 

بالأر�ش��دة الوثائقية، ومل تتخل اأبدا ع��ن الدور املنوط بها 

يف دع��م الإب��داع الأدبي بكل اأ�صكاله، اأخ��ي الع�صو، من 

اأين تاأتي وزارة الثقافة بالكتب لت�صنفها يف مكتبات املطالعة 

العمومي��ة؟ طبعا، ت�صرتي هذه الكتب وممن؟ من دور الن�صر 

اجلزائري��ة  ول اأ�صرتيها من دور الن�صر الأجنبية، بل اأ�صرتيها 

من دور الن�صر اجلزائرية، لكن ما هي العناوين التي اأ�صرتيها؟ 

العناوين الت��ي تختارها جلنة القراءة، لكن فيما تتمثل هذه 

اللجن��ة؟ اإنها جلنة تتكون من اأك��رب الأدباء واأ�صاتذة الأدب 

م��ن اجلزائر والنقاد، فهل هذه اللجن��ة اأن�صاأتها وزارة الثقافة 

�صدف��ة؟! ل، بل يوجد مر�صوم تنفيذي �صادر من احلكومة 

اجلزائري��ة، يج�صد كيفية اقتن��اء واختي��ار العناوين وكيفية 

ت�صكي��ل اللجنة وما هو عملها... اإلخ ، وبالتايل حتى ولو اأن 

خلي��دة تومي التي ت�صغل من�ص��ب وزير الثقافة اليوم، مثال 

راوده��ا ال�صيطان �� لعنة اهلل عليه �� ولديها اأخ كاتب وتريد 

اأن تدعمه وحتابي��ه واهلل لن اأح�صل عل��ى ذلك، لأنه توجد 

جلن��ة يرتاأ�صها اأدي��ب كبري وبها عدد م��ن الأدباء واأكرث من 

هذا فاللجنة تقراأ ثم تبعث اإىل مركز الكتاب، وبالتايل تقول 

وزي��رة الثقافة لأخيها يا اأخي ات�ص��ل بدار الن�صر التي تقوم 

باإحالة م��ا لديك اإىل جلنة القراءة، ف��اإن هي وافقت فذلك 

اأمر جي��د واإن رف�صت فال ميكنني اأن اأتدخل يف ذلك، هذا 

جميل، وتعامل ح�صاري من طرف الدولة.

اإذن، اآت��ي هنا اإىل املح��ور الثاين: ت�صطل��ع وزارة الثقافة 

مب�صوؤوليته��ا يف دعم وت�صجي��ع وحتفيز الإب��داع الأدبي من 

خالل اآلي��ات الدعم املعتمدة، ل�صيما من خالل �صندوق 

ترقي��ة الإبداع الأدب��ي والفني، وهو ال�صن��دوق الذي يتم 

مبوجب��ه دع��م م�صاريع الن�ص��ر التي يبادر به��ا املبدعون من 

خ��الل دور الن�ص��ر، اأنا اأعل��م اأنه ت�صلنا يف بع���ص الأحيان 

طلب��ات من موؤلفني يطلبون من وزارة الثقافة ن�صر ما لديهم، 

اأ�صاألك اأخ��ي الع�صو، هل الوزارة ه��ي دار للن�صر؟ الوزارة 

لي�ص��ت بدار الن�صر، ظف اإىل ذل��ك لو نكذب على املوؤلف 

ونقول له �صنن�صر لك، حينها تبقى الكتب حبي�صة الأدراج، 

فنحن ل�صنا بدار الن�صر ول باملوزعني، فعندما ت�صلنا موؤلفات 

الأ�صخا���ص ندعوه��م للح�صور ثم نوجهه��م اإىل دور الن�صر 

امل�صجل��ة يف قائم��ة يتح�صل��ون عليها من طرفن��ا؛ ميكننا اأن 

ن�صاعد يف حتديد املواعي��د، لكن يجب اأن يق�صدوا دار ن�صر 

عمومية كان��ت اأو خا�صة، تقوم هذه الأخرية بتقدمي كتابك 

اإىل جلن��ة الق��راءة  - فاملر�ص��وم يقر بهذا الإج��راء - ت�صل 

العناوي��ن م��ن طرف دور الن�ص��ر اإىل جلنة الق��راءات، اأظن 

اأن��ك تتابع ما اأقول، قلت وهو ال�صن��دوق الذي يتم مبوجبه 

دعم م�صاريع الن�صر والتي يبادر بها املبدعون من خالل دور 

الن�صر اخلا�صة والعمومية.

اأخ��ي، لكي تالح��ظ التطور، يف �صن��ة 2002 ويف بالدنا 

التي ندعو اهلل اأن يحفظها اإىل يوم الدين، كم كان عدد دور 

الن�ص��ر يف اجلزائر؟ اأعطني عددا ! ل ي�ص��ل العدد اإىل 10 

�صن��ة 2002، اأما اليوم فو�صل عددها اإىل اأكرث من 300 دار 

للن�صر، اأنت تعلم اأن دار الن�صر لي�صت باجلمعية اخلريية، فهي 
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موؤ�ص�صة اقت�صادية، ت�صور كيف اأن موؤ�ص�صة اقت�صادية ميكنها 

اأن تن�صئ موؤ�ص�صة ما اإن مل تعد عليها بالفائدة؟! كيف تربح 

دار الن�ص��ر؟ يج��ب اأن يكون لديها موؤلف��ون واإل فال داعي 

له��ا، فاإذا انتق��ل عدد دور الن�صر من �صن��ة 2002 اإىل يومنا 

هذا من 10 اإىل اأكرث من 300 عرب الوطن،  فما معنى هذا؟ 

هذا يعني اأنه يوجد مبدعون وموؤلفون وكذلك الدعم، دعم 

من؟ دعم الدولة، عرب ماذا؟ ال�صندوق! ويخ�صع الدعم اإىل 

�صوابط قانونية واإجرائي��ة حمددة مبوجب ن�صو�ص تنظيمية، 

ي��ا اأخي الع�صو �� اهلل ين��ورك �� ه��ل املنا�صباتية ن�صو�ص؟ 

بالتعري��ف فاملنا�صباتية لي�ص لها ل ن�صو�ص ول هم يحزنون، 

لأن الن�صو���ص توؤدي اإىل ماذا؟ ت��وؤدي اإىل الدميومة ولكي 

تغري الأمور يجب اأن تلغي الن�صو�ص ولكي تلغيها فيتطلب 

الأمر الكثري، فاإذا كان قان��ون يجب اأن يحال على املجل�ص 

واإن كانت ن�صو�ص تنفيذية يجب اأن تقنع احلكومة، واأعتقد 

اأن الأمر لي�ص بال�صهل، وبالتايل فاإن كانت بحوزتك تر�صانة 

من الن�صو�ص، فهذا معناه الدميومة والدميومة تعني ال�صيا�صة.

ي��ا اأخي الع�صو، �صيا�صة وزارة الثقاف��ة اأو �صيا�صة النقل 

اأو اأي �صيا�ص��ة كانت يجب اأن نتفاهم اأول على تعريف هذه 

ال�صيا�ص��ة اإذ لها اأهداف وا�صحة، تر�صان��ة قانونية واإجرائية، 

و�صائل ب�صرية وتنظيمي��ة وو�صائل مالية، هذه هي ال�صيا�صة، 

لك��ي ت�صل اإىل تلك الأهداف الت��ي �صطرتها يف الكتاب، 

لدينا اأهداف نعم ! اأول، دعم الإبداع والن�صر، هناك تر�صانة، 

نعم، لدينا و�صائل ب�صرية، اأكيد وتتمثل يف جلنة القراءة ودور 

الن�ص��ر ، هل تعلم كم عدد دور الن�ص��ر العمومية؟ يوجد 4 

 )ANEP( التابع��ة لوزارة الثقاف��ة و )ENAG( فق��ط توجد

التابعة لوزارة الت�ص��ال ودار الن�صر )OPU(  التابعة لوزارة 

التعلي��م العايل والبحث العلمي، وتوجد  )ONPS(  التابعة 

لوزارة الرتبية الوطنية، هذه من بني اأكرث من 300، اأما الباقي 

فكلهم خوا�ص جزائريون ين�صطون ويعملون يف بالدهم وهم 

على الراأ�ص والعني، اإنه��ا موؤ�ص�صات اقت�صادية يعملون فيها 

يف جمال الإب��داع والثقافة وي�صغلون اليد العاملة اجلزائرية، 

فدوري هو تقوية موؤ�ص�صاتنا، ويخ�صع هذا الدعم اإىل �صوابط، 

اإذن ل��دي �صن��دوق اأن�صاأته الدولة، واأن��ت كع�صو تعلم اأن 

ال�صنادي��ق يتم ا�صتحداثها يف قوان��ني املالية، اأن�صاأته الدولة 

وو�صعته يف اإطار قانوين ب�صوابط ل ميكن اخلروج عنها.

اأول، القانون رقم 97-02، املت�صمن قانون املالية ل�صنة 1998، 

املعدل مبوجب القان��ون رقم 99-11، املت�صمن قانون املالية 

ل�صن��ة 2000، ث��م – وبخ�صو�ص التاأط��ري القانوين – يعني 

 ،18-12 قان��ون املالي��ة ث��م املر�ص��وم التنفيذي رق��م 

يناي��ر 2012، ال��ذي يح��دد كيفي��ة ت�صي��ري  امل��وؤرخ يف 9 

ح�ص��اب التخ�صي�ص اخلا�ص رقم 302-092، الذي عنوانه 

»ال�صندوق الوطني لرتقية الفنون والآداب وتطويرها«.

اإذن، ين�ص��اأ ال�صن��دوق مبقت�ص��ى اأح��كام قان��ون املالية، 

واملر�ص��وم التنفي��ذي الأول رق��م 12-18 يو�صح يف مواده 

كيفية ت�صيري ال�صندوق، ثم املر�صوم التنفيذي رقم 115-12، 

امل��وؤرخ يف 11 مار���ص 2012، املتعل��ق باللجن��ة املخت�صة يف 

اإعان��ة الفن��ون والآداب بعن��وان ح�ص��اب التخ�صي�ص رقم 

302-092 والذي عنوانه »ال�صندوق الوطني لرتقية الفنون 
والآداب«؛ اإذن، اأخ��ي الع�صو لدينا قانون املالية ومر�صومان 

تنفيذيان ثم ق��رار وزاري م�صرتك ب��ني وزارة الثقافة ووزارة 

املالي��ة، امل��وؤرخ يف 17 يوني��و 2012؛ ال��ذي يح��دد قائمة 

اإيرادات ونفقات ح�صاب التخ�صي�ص، فهو يبني لك م�صدر 

الإي��رادات وكيفية اإنفاقها وفي��م تنفق؟ ثم القرار الوزاري 

امل�ص��رتك ب��ني وزارة الثقاف��ة ووزارة املالي��ة، امل��وؤرخ 

17 يوني��و 2012؛ الذي يحدد كيفي��ات متابعة وتقييم  يف 

ح�ص��اب التخ�صي���ص، معناه حتى كيفي��ة املتابعة والتقييم 

حمددان بقرار وزاري.

اأ�صاأل��ك ي��ا اأخي- اهلل ين��ورك - قل يل ه��ل املنا�صباتية 

ت�صتحق اأن ن�صع له��ا كل هذه الرت�صانة من الن�صو�ص؟ اإذا 

و�صع��ت كل هذه الرت�صانة، معن��اه اأنك قمت ببناء م�صكن 

فبا�ص��رت يف الأر�صية اأول ث��م الأعمدة فاحليطان ومل يتبق 

ل��ك اإل اجلب���ص والطالء، فم��ا هو اجلب���ص والطالء؟ هذه 

العملي��ة ت�صبه مهمة دور الن�صر الت��ي تاأتي مقرتحاتها على 

م�صت��وى جلنة القراءة فتقوم هذه الأخرية بقراءة املقرتحات 

وك��ذا املركز الوطن��ي للكت��اب ويف النهاي��ة يتو�صلون اإىل 

و�ص��ع قائم��ة الأ�صخا���ص، يتم بعده��ا الإم�ص��اء ثم حتال 

اإىل وزي��رة الثقاف��ة من اأجل اإع��ادة الإم�صاء، ث��م حتال اإىل 

املراق��ب امل��ايل، وكما ميكنك��م ا�صتنتاجه م��ن خالل �صرد 

هذه املنظوم��ة املت�صلة بت�صيري هذا ال�صندوق، تالحظون اأن 

اختيار الأعمال املر�صحة للدعم يتم من خالل جلنة القراءة 

املخت�صة التي تت�صكل من كبار الأدباء واملخت�صني املوؤهلني 

لتقيي��م م�صتوى الأعم��ال املقدمة والتاأكد م��ن احرتامها،  

للموا�صفات الأدبية والعلمية والثقافية املطلوبة، مع التاأكيد 

على دور املركز الوطني للكتاب الذي يقدم راأيه بخ�صو�ص 
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م�صاري��ع الكت��ب والإبداع��ات املر�صحة للدع��م من طرف 

ال�صن��دوق، مبعنى اأن��ه اإذا طلب مني اأخ��ي اأن اأمرر كتابه، 

فم�صتحي��ل ذلك، لأن اللجنة هي املكلفة بالإم�صاء ح�صب 

م��ا ج��اء يف املر�صوم التنفي��ذي املذكور اآنفا، وه��ذه اللجنة 

مكونة من عدة اأع�صاء ل من �صخ�ص واحد!!

اإن مث��ل ه��ذا الأ�صل��وب الوا�ص��ح وال�صف��اف ل يلقى 

اأحيان��ا قبول بع���ص الأطراف – اإنها حقيق��ة – التي ترى 

اأن��ه على وزارة الثقاف��ة دعم اأي م�ص��روع تلقائيا، مهما كان 

م�صتواه ومهما كان حمتواه، فهذا من امل�صتحيل، واأظن اأنني 

قراأت عليك كل ال�صوابط، اللجنة تقر باأن الدولة هي التي 

ت�ص��رتي، لأنها �صيا�صة، هل تعرف ما ا�ص��م هذه ال�صيا�صة؟ 

اإن منظم��ة اليون�صكو تقر باأن »الدولة زبون«، و»الدولة زبون« 

ملن؟ ح��ني ت�صع الكت��ب يف مكتبات املطالع��ة العمومية 

�� اأخ��ي الع�صو ب�صفتك مثقفا -اأنت تعل��م اأنه ل ميكن اأن 

تغ��ذي املكتبة العمومية مرة واحدة اإمنا يف كل عام لبد من 

تزويدها بالكتب، لأنه يوجد بع�ص الأ�صخا�ص يعتقدون اأن 

املكتب��ة هي جمموعة حيطان ورفوف ن�ص��ع بها الكتب مرة 

واحدة فقط،  ل بل هي تتغذى كال�صريان الدموي املوجود 

 اأن اأطل��ع اأبنائي عليه 
ّّ

يف اجل�ص��د، فكلما �ص��در كتاب علي

ومب��ا فيه، وهذه �صيا�صة الدولة يف عملية ا�صترياد الكتب من 

اخلارج، خا�صة الكتب العلمية والتقنية، فال ميكننا اأن نرتك 

القطار العلمي والتكنولوجي يفوت اأبناءنا!

ف��اإن طورت ما ي�صمى ب� »وظيفة حالت رميان« فيجب اأن 

اأجلبه��ا له، �صواء كان��ت مرتجمة بالعربي��ة اأو بالفرن�صية 

اأو بالإجنليزي��ة، م��ن واجب��ي اأن اآت��ي بها، بالرغ��م من اأنها 

اأملاني��ة ونحن ل ندر�ص اللغة الأملانية، لكن يجب اأن اأجلبها 

لأبنائي.

اإذن، قلن��ا هناك بع�ص الأ�صخا�ص غري را�صني عن ذلك، 

لكن توجد قواعد ت�صبطنا جميعا واإل عمت الفو�صى، وهو 

الأم��ر الذي ل ميكننا قبوله؛ ل ميكننا اأن نقبل باأي �صخ�ص 

يق��دم مقرتح كتاب فنقول ل��ه  �  موافق »خاطر خوخة دارتو« � 

علي��ه اأول اأن مير عل��ى اللجنة ثم بدار الن�ص��ر ثم تقوم هذه 

الأخرية بتقدمي مقرتحه، فاإن هي قبلت به يحظى هذا الأخري 

بالدعم املايل واإن رف�صت وبررت ذلك باأن مكتبات املطالعة 

العمومية ل حتتاج لذلك العنوان فال يح�صل الختيار.

واإن كان ه��ذا ال�صندوق ق��د تاأ�ص�ص منذ �صنة 1999، 

اإل اأنن��ا مل نلتم���ص فعاليات��ه القوية اإل من��ذ 2007، اأنا    

ل اأخف��ي عنك �صيئ��ا يا اأخي الع�ص��و، �صاأعطيك الأرقام،        

فم��ا هو �ص��ر 2007، �صاأجيبك، لقد بداأن��ا �صيا�صة الدعم 

2002 و2006 ا�صتطعن��ا تدعيم       �صن��ة 2002، فم��ا ب��ني 

م��ا يقارب 500 عن��وان، معن��اه اأنه مت تدعي��م 100 عنوان 

يف ال�صنة، ملاذا؟ كان��ت الدولة تقدم لل�صندوق اإعانة قليلة، 

ويف 5 �صنوات دعمنا 500 عنوان، معناه مبعدل 100 عنوان 

يف ال�صن��ة، ماذا ح�صل �صن��ة 2007؟ كم كنت اأحب تلك 

اجلل�ص��ات الرم�صاني��ة م��ع فخام��ة الرئي�ص، اأن��ت تعلم اأن 

فخام��ة رئي�ص اجلمهوري��ة كاجلاحظ، يطالع باللغ��ة العربية، 

وباللغة الفرن�صية، اإنه يطالع كل الكتب، ويف تلك اجلل�صات 

الرم�صاني��ة، تقدمت وزارة الثقافة بنظرة اإىل فخامة الرئي�ص، 

مبنا�صبة ماذا؟ مبنا�صبة اجلزائر عا�صمة الثقافة العربية، اأيعقل اأن 

اجلزائر العا�صمة، عا�صمة الثقافة العربية لي�صطر لها برنامج 

�صخ��م مع اإبراز كل ما قدمه اجلزائري��ون للثقافة العربية؟! 

األ ُي�صطر برنامج �صخم لكي يتم طبع��ه وتوزيعه من طرف 

دور الن�صر التابعة لنا؟ ويطبع كل ما تقدم به كبار املفكرين 

العرب؟ ! نحن ننتمي اإىل الثقافة العربية، اأظن اأنك توافقني 

الراأي، حتى نح��ن الأمازيغ، اإبن اآجروم هو اأمازيغي، واأكرب 

نحوي يف اللغة العربية هو اأمازيغي، �صكرا يا اأخي األ نفتخر 

مبوؤلفينا ومببدعينا وكل من جاء بالفكر العربي والأدب؟! األ 

فهم 
ّ
نفتخر بالأدباء الكبار وباملفكرين العرب الكبار لكي نعٍر

لأبنائنا، ففي تلك اجلل�صات الرم�صانية اقرتحنا على فخامة 

الرئي���ص اأن ن�ص��در األف عن��وان وعنوان عل��ى وزن األف 

ليل��ة وليلة، وقلنا له يا فخام��ة الرئي�ص لكي ن�صدر 1000 

عنوان وعن��وان لبد من 10 ميزاني��ات خم�ص�صة ل� 100 

عن��وان يف ال�صنة؛ بطبيعة احلال كان ذل��ك بح�صور ال�صيد 

وزير املالية، احلمد هلل لدينا رئي�ص مثقف ويّطلع كثريا ويحب 

الكتاب، ويحب ال�صعب اجلزائ��ري، فقرر اأن مينحنا ميزانية 

كي��ف ح�صل لنا يا اأخي الع�صو؟  وعنوان،  عنوان   1000
لق��د ح�ص��ل لنا مثل � »امل�صتاق اإذا ذاق والهجالة اإل جابو لها 

ال�صداق« � لأننا مل نحظ قط مبيزانية 1000 عنوان وعنوان، فمن 

قبل كانت متنح لن��ا ميزانية ل� 100 عنوان، ماذا فعلنا؟ قمنا 

بتوجيه نداء من اأجل امل�صاركة لدور الن�صر اجلزائرية وللمبدعني 

... اإل��خ، وتو�صلنا اإىل ا�صتالم اأكرث من 4000 اقرتاح، ن�صبنا 

جلنة الق��راءة ... اإلخ، ومتت عملية غربل��ة املقرتحات ومل 

ن�صتط��ع اأن ن�ص��ل اإىل اأقل من..  - �صوف اأفيدك بالعدد 

الدقي��ق - 1200 عنوان، كان��ت عناوين رائعة - لدينا منها 
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وميكنن��ي اأن اأقدمها هدية مني اإلي��ك - قلت ر�صيد رائع 

مما األفه اجلزائريون كم�صاركة للفكر ولالأدب العربي وما األفه 

الع��رب، وبالتايل فنحن نتخبط يف م�صكلة اإىل حد اليوم مع 

وزارة املالية، فيم يتمثل هذا امل�صكل؟ كنا نحظى برتخي�ص 

برنام��ج ل��� 1000 عنوان وعنوان، بينم��ا قدمنا نحن 1200 

عنوان، معناه اأنه متوف��ر مبكتباتنا 1200 عنوان، وبالتايل مل 

ندفع تكاليف 200 عنوان تقريبا اأو 199 عنوان، اأقولها علنا، 

لأنه م�صكل وق��ع بيننا وبني وزارة املالي��ة، حينها ماذا قلت 

لأخي ال�صيد كرمي جودي حفظه اهلل؟ كان من املفرو�ص اأن 

يق��ع امل�صكل لو اأنني تلقيت امل��ال ومل اأفعل به �صيئا، لكن 

هنا ويف هذه احلال��ة، عملت اأنا ومل اأوؤجر؛ اإذن اأطلب منك 

اأن تعطيني اإياها، واإىل حد الآن نحن يف جمال املفاو�صات، 

ف��اإن كنت ت�صتطيع اأن ت�صاعدين يف حل امل�صكلة مع ال�صيد 

ك��رمي ج��ودي، اأمتنى م��ن اهلل اأن يدخلك اجلن��ة، واإن اأنت 

اأردت ميكن��ك اأن ترافقني لرتى باأم عينيك باأن 199 عنوانا 

ق��د اأجنزت من ط��رف دور الن�ص��ر اجلزائرية وه��ي موجودة 

باملكتبات، لكنني فقط مل اأدفع لدور الن�صر لأنه � قلت لك 

ول اأخفي �صيئا � انتقلنا من تكلفة 100 عنوان � لكي ندعم 

اأننا جننا، مل  1001، ح�صل لنا كما لو  اإىل   � 100 عنوان 
نبذر لأن اأع�صاء جلنة القتن��اء هم اأدباء جزائريون واأ�صاتذة 

اأدب يف اجلامعة ونقاد... اإلخ.

اأتريد اأن اأعطيك احل�صيلة؟

- من بداية 2002 اإىل غاية 2006، مت دعم ن�صر ما يقارب 

500 عن��وان اأدب��ي ل�صالح املبدع��ني واجلمعيات الأدبية 
الفاعل��ة يف ال�صاح��ة الأدبية، يعني ما يق��ارب معدل 100 

عنوان يف ال�صنة.

- �صنة 2007، برنامج اجلزائ��ر عا�صمة الثقافة العربية، مت 

تدعيم اأكرث من 1200 عنوان ل�صالح 76 دار ن�صر .

- �صن��ة 2008، مت تدعيم ح��وايل 998، يعني بالتقريب 

ن�صر. دار   114 لفائدة  عنوان   1000
- �صنة 2009، برنام��ج املهرجان الثقايف الإفريقي الثاين 

باجلزائر وهو برنامج خا�ص بالأدب الإفريقي على اخل�صو�ص، 

حيث مت تدعيم ن�صر 276 عنوانا.

- �صن��ة 2010، مت تدعيم حوايل 900 عنوان لفائدة 123 

دار ن�صر.

- �صن��ة 2011، مت تدعيم ح��وايل 428 عنوان لفائدة 93 

دار ن�صر، وهو يف اإطار تلم�صان، عا�صمة الثقافة الإ�صالمية.

- �صن��ة 2012، برنامج الذكرى اخلم�ص��ني التابع لوزارة 

الثقافة � لأنه كانت لوزارات اأخرى برامج � مت تدعيم حوايل 

ن�صر. دار   132 لفائدة  عنوان   1000
ولق��د مكنت هذه الربامج التي دعمتها وزارة الثقافة من 

خالل ال�صن��دوق الوطني لدعم الإب��داع الأدبي والثقايف 

من اقتن��اء ما يفوق 6 ماليني ن�صخة من الكتب ومت توزيعها 

على كافة مكتبات املطالعة العمومية التابعة لوزارة الثقافة.

اأخي الع�ص��و، اأنت م�صرع وتعل��م اأن قوانني املالية تن�ص 

عل��ى اأن��ه لي�ص لل��وزارة احل��ق يف متوي��ل اأي برنامج خارج 

قطاعه��ا لأ�صباب تعود اإىل الرقاب��ة، فيمكن لوزارة املالية اأن 

تع��رف اأين ينفق املال �صنتيما، �صنتيم��ا، عندما ت�صع وزارة 

الثقافة الكتاب، يعني اإنفاق املال؛ اإذن، نحن ن�صع كتبنا يف 

مكتبات املطالعة العمومية التابعة لوزارة الثقافة ودور الثقافة 

التابعة كذلك لنا.

كما اأ�صري بالذك��ر اأن وزارة الثقافة ترافق حركية الإبداع 

بتنظيم �صالون��ات دولية، اأكربها ال�صال��ون الدويل لكتاب 

العا�صمة ال��ذي ا�صتقطب العام املا�صي اأكرث من 970 دارا 

للن�صر وطنية واأجنبية وا�صتقطب كذلك اأكرث من 1.5 مليون 

زائر ملدة 15 يوما.

وهناك مهرجان دويل اآخر وهو مهرجان الآداب النا�صئة، 

الكت��اب والآداب النا�صئة، ولدين��ا 48 �صالونا وطنيا، فكل 

مديري��ة للثقافة ملزمة ح�صب ما هو م�صط��ر يف برناجمها اأن 

حتت�صن �صالونا وطنيا �صنويا، واأفيدك بخرب يثلج قلبك وقلبي، 

اأن ه��ذه ال�صنة �صوف نوؤ�ص�ص ثالثة �صالونات دولية جهوية، 

واح��د بال�صرق وواح��د بغرب الب��الد والآخ��ر باجلنوب، 

تاأ�صي�ص هذا ال�صالون مت باإج��راء مفاو�صات مع وزارة املالية 

ووزارة الداخلية وك��ذا الأمانة العامة للحكومة، ونحن نعلم 

اأن ه��ذه ال�صالونات قد حظيت باملوافق��ة من طرفهم، فهذا 

خري كبري.

ويوج��د مهرجان مهم جدا واأنت تعرف��ه وهو »القراءة يف 

احتف��ال« موج��ه لالأطف��ال يف 48 ولية، ول��ه رواج وجناح 

عظيم، لأن هدفنا تغذية حب املطالعة لدى الأطفال.

ويف الأخ��ري، وخالفا ملا ورد يف الن���ص، باعتبار اأن وزارة 

الثقافة تعتمد اأ�صل��وب املنا�صباتية يف �صيا�صتها، اأعتقد اأنني 

اأقنعتك، اأيعق��ل اأن الدولة التي تن�ص��ىء �صندوقا وت�صدر 

تر�صان��ة قانونية ون�صو�صا تنظيمية، تدخل اإطار املنا�صباتية؟! 

عالوة عل��ى قانون من اأجل دعم حلق��ة التوزيع، اأي توزيع 
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جت��ارة الكتاب، وبالتايل فغ��ري �صحيح اأن الدول��ة اجلزائرية 

ووزارة الثقافة تعتمد اأ�صل��وب املنا�صباتية يف �صيا�صتها، لأن 

الواق��ع بثبت عك�ص ذلك، حيث اإنه يتم العمل وفق برامج 

ن�ص��ر �صنوية منذ �صنة 2007 اإىل يومنا هذا، يا اأخي الع�صو، 

�ص��وف اأعلم��ك واأفيدك بخ��رب �صيفرح��ك، كان �صندوق 

الدعم ينتظر دائم��ا ميزانية الدولية لكي تغذيه، وهذا لي�ص 

باحل��ل،  وزارة الثقافة عملت.. ولو اطلعت على قانون املالية 

ل�صن��ة 2009 و2010، جتد اأننا اأ�صدرن��ا بالتن�صيق مع وزارة 

املالية مر�صوم��ا يغذي ال�صندوق من الهات��ف النقال، وقد 

�صادقتم عليه، اإذ ي�صتعمل الهاتف النقال للثقافة، نعم يجب 

اأن يدفع قليال، مل��ن؟ للكتاب ولدعمه، لأن هذا ال�صندوق 

يدعم الإب��داع الأدبي ولي�ص فقط الأدبي بل حتى الثقايف 

لك��ن الإب��داع الأدبي هو الذي  يحظ��ى باحل�صة الكربى، 

اإذن توجد �صيا�صة بحد ذاتها.

اإن منا�صبة الحتفال باجلزائر عا�صمة الثقافة العربية كانت 

فرتة حتول عميق��ة، حيث بداأت النطالقة م��ن هنا للعمل 

املتوا�ص��ل، فلم يتوقف ومل ينته بنهاية التظاهرة، ول يعني 

�� يا اأخي �� اأن رب��ط برنامج الن�صر مبنا�صبات معينة ان�صرافا 

عن �صيا�صة الدعم ال�صنوية لالإبداع، اإن العمل على مالءمة 

برامج دعم الإبداع الأدبي والثقايف، وخا�صة الإبداع الأدبي 

والن�ص��ر العادية م��ع الأحداث املحتفى به��ا، ي�صكل عمال 

مقتدى به يف كل الدول التي حترتم الكتاب، وخا�صة تاريخ 

وهوية �صعوبها حيث اإنه من غري املعقول األ ننجز كتبا حول 

تاريخ اجلزائر واأدبائها واأعالمها وهي عا�صمة للثقافة العربية، 

م�صتحي��ل، ول ميكن اإغفال الأدب الإفريقي، خالل تنظيم 

املهرجان الثقايف الإفريقي �صنة 2009، كما ل ميكن تغييب 

تاري��خ واإ�صهام��ات اجلزائري��ني والتلم�صاني��ني باخل�صو�ص، 

وتل�صمان عا�صمة للثقافة الإ�صالمية �صنة 2011.

فمن الطبيعي ومن املنطقي اأن نواكب املنا�صبات الكربى 

ولي���ص ذلك بدعة، بل اأ�صلوبا كر�صت��ه كافة الدول، مبا فيها 

ال��دول املتقدم��ة، خا�ص��ة تلك الت��ي لها �صيا�ص��ات دعم 

حكومي��ة، اأعطي لأخي الع�صو مث��ال وهو مواكبة احلكومة 

الفرن�صي��ة، برنامج ن�صر �صخم �صن��ة 2013 مبنا�صبة احتفائها 

مبئوي��ة ازدياد »األبري كامو« الكاتب الفرن�صي؛ واحتفينا تلك 

ال�صنة مبئوية ازدياد »مولود فرعون«؛ كل دولة حتتفل بُكتابها 

وهم احتفل��وا »باألبري كام��و«؛ ولفرن�صا اأي�ص��ا برنامج متميز 

لل�صن��ة احلالية 2014، فالدول��ة ووزارة الثقافة تدفع تخليدا 

-اإ�صم��ع جيدا - لف��وز احللف��اء يف احلرب العاملي��ة الأوىل 

)1914-1918( من منطل��ق تر�صيخ روح العتزاز برموزها 

ومثقفيه��ا وتاريخها لدى مواطنيها، ن�ص��األ اأخي، األي�ص من 

حقن��ا نحن اأي�صا اأن نربز دور عظمائنا ودور ثقافتنا ومفكرينا 

يف اإث��راء الثقاف��ة العربي��ة والإفريقي��ة والإ�صالمية؟ وحتى 

الثقافة الإن�صانية؟

ف��اإذا اأراد البع�ص اأن ي�صميها باملنا�صباتية، فليكن ذلك! 

ل م�صكل��ة! واإذا اأراد الربمل��ان اجلزائ��ري بغرفتيه اأن ميكن 

الدول��ة با�صتكم��ال �صيا�صتها لدعم كل حلق��ات الكتاب 

وحل اإ�صكالي��ة التوزيع، فاأقرتح من ه��ذا املنرب على برملاننا 

املوق��ر بغرفتي��ه اأن يربمج م�ص��روع القانون املتعل��ق باأن�صطة 

و�صوق الكتاب يف اأقرب وق��ت؛ هذا امل�صروع الذي اأحيل 

على املجل�ص ال�صعبي الوطني املوقر يف هذه الدورة احلالية.

�صك��را جزي��ال، اأخ��ي الع�صو، و�صك��را �صي��دي رئي�ص 

املجل�ص، وا�صمح يل اإن كنت قد اأطلت، لكن املو�صوع مهم 

جدا اإنه الكتاب!

ال�شيد الرئي�ص: ال�صيد حممد بن طبة هل لديك تعقيب؟ 

هل تريد اإ�صافة �صوؤال اآخر؟ فعليك طرحه الآن لكي ل تعيد 

طرح الأ�صئلة على ال�صيدة خليدة تومي، تف�صل.

ــن طبة: �صكرا �صي��دي الرئي�ص؛ �صكرا  ــد حممد ب ال�شي

ملع��ايل الوزيرة. يف احلقيقة، اأنت اأكدت ما كنت اأ�صبو اإليه، 

وكن��ت اأري��ده، فعندما تكلم��ت عن املنا�صباتي��ة اأردت اأن 

يكر���ص املزيد من املنا�صباتية، لقد قل��ت: األ ترونها كافية؟ 

ومل اأن��ف، اإمنا قلت: هل ترون املنا�صباتية كافية؟ اأنا مل اأكن 

اأراه��ا كافية، �ص��واء يف املنا�صبات اأو غ��ري املنا�صبات، يعني 

لبد اأن ن�صتغله��ا، لأنني عندما اأ�صتغ��ل اجلزائر العا�صمة، 

عا�صمة للثقافة العربية �صنة 2007 واملهرجان الإفريقي مثال 

�صنة 2009، تلم�ص��ان عا�صمة الثقافة الإ�صالمية وق�صنطينة 

القادم��ة، فكل ه��ذه فر�ص تتيح لن��ا اأن ن�صتغ��ل املنا�صبة، 

فعندما تكلمنا ع��ن تلم�صان، فكل النا���ص �صبت وكتبت 

يف تلم�ص��ان واأنتج��ت اأدبا وفن��ا، كنا يف اأ�ص��د احلاجة اإليه، 

نح��ن ل�صنا �ص��د املنا�صباتية، بل نريده��ا وكل منا�صبة تاأتي 

اإل وينبغ��ي اأن ن�صتغله��ا اأكرث؛ اإذن اأنا متف��ق ول�صت �صد 

املنا�صباتي��ة ب��ل العك���ص، لكنني قلت ه��ل ترونها كافية؟ 

اأردت اأن تفتح ف�صاءات وجمالت اأخرى لالإبداع الأدبي، 
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واأنا ل اأنك��ر اأي�صا وجود جلنة قراءة، ب��ل اأعرف الكثري من 

الذين نالوا جوائز يف اإطار جائزة علي معا�صي لفخامة رئي�ص 

اجلمهوري��ة، ل��دي اأ�صدقاء ق��راأت كتاباتهم، واأن��ا ل اأنكر 

هذا، واأي�صا ما قامت به جلنة القراءة على م�صتوى مديريات 

الثقاف��ة، اأق��ول فكل الذي��ن ن�صرت لهم كت��ب، خا�صة يف 

ولي��ة ورقلة اأعرفهم وقراأت كتبهم، وله��ذا فاأنا ل�صت بناكر 

ه��ذا اجلانب، بل قلت: ه��وؤلء الذين ن�صر لهم كتاب، اأنتج 

كل واح��د منهم ثالثة اأو اأربعة كتب اأخرى ل تزال حبي�صة 

الأدراج، واأردت الق��ول باأن ا�صتغالل املنا�صباتية ل تكفي، 

بل هناك املزيد، فنحن نري��د للجزائر مثلما متيزت يف حربها 

التحريرية ومثلم��ا متيزت يف الكثري من مواقفها اأريدها اأي�صا 

اأن تتميز يف هذا املجال، فمن املبدعني من ينتج ثالثة كتب، 

يف كل اأربعة اأ�صهر ينتج كتابا، ولكنه خالل 5 �صنوات وجد 

الطريق لن�صر كتاب واحد !

اأريد اأن اأ�صكر وزارة الثقافة لأنها تعمل تبعا ووفقا لربنامج 

فخامة رئي�ص اجلمهورية، كما اأريد اأن تفتح ف�صاءات اأخرى 

وجمالت اأخرى واملزيد من الت�صجيع لالإبداع الأدبي.

كن��ت قد وع��دت باأن ت��زوري ولية ورقل��ة، واأنا بدوري 

اأعدك اأن تري، خا�ص��ة بولية تقرت، يف كل �صارع �صاعرا، 

وعندم��ا تزوريننا � اإن �صاء اهلل � �صاأقوم بتقدمي اأكرث من 200 

اأو 300 عنوان هي حبي�ص��ة الأدراج، فنحن نريد املزيد من 

الت�صجي��ع، وعندما اأتكلم عن الكتاب »اأعز مكان يف الدنى 

�ص��رج �صابح وخ��ري جلي�ص يف الزمان كت��اب« فنحن نبكي 

على هذا ول نبكي على منزلة اأخرى..

يف الأخري، اأ�صكر معايل الوزيرة مرة اأخرى، واأذكرها فقط 

مب��ا قالته: �صاأهديك جمموعة من الكتب، اأنا متم�صك بهذا 

الوع��د � اإن �ص��اء اهلل � وال�صالم عليك��م ورحمة اهلل تعاىل 

وبركاته.

ــد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حمم��د بن طبة؛ اأظن اأن  ال�شي

التف��اق حا�صل،  ال�صيدة خليدة تومي، هل تريدين اإ�صافة 

�صيء ما؟ تف�صلي.

ال�شيدة الوزيرة: �صكرا �صيدي الرئي�ص.

اأول، اأق��ول لأخي الع�صو، نحن يف دول��ة، واأنا على علم 

باأن��ه فخور بها مثلي، ولدينا تر�صان��ة قانونية ونحن جزائريون 

اجلزائري��ة  واجلمهوري��ة  بالدول��ة  متعلق��ون  وجمهوري��ون 

الدميقراطي��ة ال�صعبية الت��ي ولدت يف رحم الث��ورة، فلهذه 

اجلمهورية قوانني، اإذا كان وتف�صل اأخي الع�صو باإي�صال هذا 

الفهم اإىل املوؤلفني باأن هناك جلنة قراءة ول حُتمل الكتب اإىل 

اإدارة وزارة الثقاف��ة، ب��ل اإىل دور الن�صر فتقرتحها على جلنة 

الق��راءة واإن اأراد �صاأعطي لأخي كل الرت�صانة وهذه اللجنة 

اإن هي قبلت ما علينا اإل التطبيق.

ثاني��ا، �ص��وف اأزور ولي��ة ورقل��ة، لأن ال�صال��ون الدويل 

باجلن��وب �صوف حتت�صنه ولية ورقل��ة، اأترى كم نحب هذه 

الولية؟ نحب ورقلة ونحب اجلنوب.

ثالثا: اأودت اأن اأقول لك اإنني اأحب كثريا ال�صيد رئي�ص 

جمل���ص الأمة لأنني ملا دخلت لأول مرة يف حياتي موؤ�ص�صة 

�صيا�صي��ة د�صتوري��ة جزائري��ة، كنائب يف املجل���ص ال�صعبي 

الوطني يف الأوقات ال�صعبة، حظيت برئي�ص رباين وعلمني، 

اإنه ال�صيد عبد القادر بن �صالح، حفظه اهلل، �صكرا.

ــد الرئي�ص: �صك��را لل�صيدة خلي��دة تومي، ال�صكر  ال�شي

مو�ص��ول لل�صي��د حممد ب��ن طبة ال��ذي اأتاح لن��ا الفر�صة 

لك��ي ن�صتمع ون�صتفيد كث��ريا مما هو جار يف قط��اع الثقافة، 

وال�صك��ر كذلك مو�ص��ول لالأخت والإخ��وة الذين قدموا 

الأ�صئلة ومّكنونا من �صماع الردود ال�صافية وال�صافية، �صكرا 

حل�صوركم جميعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة عند منت�شف النهار متاما
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اإن رئي�ص اجلمهورية,

- بن��اء على الد�صتور ل�صيما امل��واد 119 و120  و 122 

و 126 منه،

- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 66-156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 

ع��ام 1386 املواف��ق 8 يونيو �صن��ة 1966، واملت�صمن قانون 

العقوبات، املعدل واملتمم،

- بعد اأخذ راأي جمل�ص الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،

ي�شدر القانون الآتي ن�شه:

ــادة الأوىل: يهدف هذا القان��ون اإىل تعديل الأمر رقم  امل

املواف��ق   1386 ع��ام  �صف��ر   18 امل��وؤرخ يف   ،156-66
املعدل  العقوبات،  قان��ون  واملت�صمن  يوني��و �صنة 1966   8

واملتمم.

ــادة 2: تعدل املواد 119 مكرر و 144 مكرر و146 من  امل

الأمر رقم 66-156، املوؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 

ياأتي: كما  وحترر  اأعاله،   املذكور   1966 �صنة  يونيو   8
»املادة 119 مكرر: يعاقب باحلب�ص من �صتة)6( اأ�صهر اإىل 

ثالث )3( �صنوات وبغرامة من 50.000 دج اإىل 200.000 دج، كل 

موظف عمومي  مبفهوم املادة 2 من القانون رقم 06-01، املوؤرخ 

يف 20 فرباي��ر 2006 املتعلق بالوقاية من الف�صاد ومكافحته، 

ت�صبب باإهماله الوا�صح يف �صرقة اأو اختال�ص اأو تلف اأو �صياع 

اأم��وال عمومية اأو خا�صة اأو اأ�صي��اء تقوم مقامها اأو وثائق 

اأو �صندات اأو عقود اأو اأموال منقولة و�صعت حتت يده �صواء 

مبقت�صى وظيفته اأو ب�صببها«.

»امل��ادة 144 مكرر: يعاقب بغرامة من 100.000 دج اإىل 

500.000 دج، كل من اأ�صاء اإىل رئي�ص اجلمهورية بعبارات 
تت�صم��ن اإهانة اأو �صب��ا اأو قذفا �ص��واء كان ذلك عن طريق 

الكتاب��ة اأو الر�ص��م اأو الت�صريح اأو باأي��ة اآلية لبث ال�صوت 

اأو ال�صورة اأو باأية و�صيل��ة اإلكرتونية اأو معلوماتية اأو اإعالمية 

اأخرى.

تبا�صر النيابة العامة اإجراءات املتابعة اجلزائية تلقائيا.

يف حالة العود، ت�صاعف الغرامة«.

»امل��ادة 146: تطبق عل��ى الإهانة اأو ال�ص��ب اأو القذف 

املوجه بوا�صطة الو�صائل التي حددتها املادة 144 مكرر �صد 

و �صد  اجله��ات الق�صائية  و اإح��دى غرفتيه اأ الربمل��ان اأ

و �صد اجلي�ص الوطني ال�صعبي اأو اأية هيئة نظامية اأو عمومية  اأ

اأخرى، العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة املذكورة اأعاله.

يف حالة العود ت�صاعف الغرامة«. 

املادة 3: تلغى املادة 144 مكرر 1 من الأمر رقم 156-66، 

امل��وؤرخ يف 18 �صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو �صنة 1966، 

واملت�صمن قانون العقوبات.

املادة 4: ين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

 

                   حرر باجلزائر، يف : ..........................                                                  

املوافق : ...................................                                                                   

                                                       

                                         عبد العزيز بوتفليقة

ملحــق

 1386 18 �شفر عام  املوؤرخ يف   ,156-66 رقم  للأمر  واملتمم  املعدل  القانون  1( ن�ص 
املوافق 8 يونيو �شنة 1966, واملت�شمن قانون العقوبات
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اإن رئي�ص اجلمهورية,

 - بن��اء على الد�صتور ل �صيما املواد  119  و120 و122 

و126 و160 و162 منه،

- ومبقت�ص��ى القانون رقم 80-04، امل��وؤرخ يف 01 مار�ص 

�صن��ة 1980، واملتعل��ق مبمار�ص��ة وظيف��ة املراقب��ة من قبل 

املجل�ص ال�صعبي الوطني،

- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 84-17، املوؤرخ يف 07 يوليو 

�صن��ة  1984، واملتعلق بقوانني املالي��ة، املع��دل واملتم��م،

- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 90-21، املوؤرخ يف 15 غ�صت 

�صنة 1990، واملتعلق باملحا�صبة العمومية، املعدل واملتمم،

- ومبقت�ص��ى الأمر رقم 95-20، امل��وؤرخ يف 17 يوليو 

�صن��ة 1995، واملتعلق مبجل�ص املحا�صبة، املعدل واملتم��م،

- ومبقت�صى القانون رق��م 05-07، املوؤرخ يف 28 اأبريل 

�صن��ة   2005، واملتعل��ق باملحروق��ات، املع��دل واملتم��م،

- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 11-11، املوؤرخ يف 18 يوليو 

�صن��ة 2011، واملت�صم��ن قان��ون املالي��ة ل�صن��ة 2011،

- وبعد ا�صت�صارة جمل�ص املحا�صبة،

- وبعد راأي جمل�ص الدولة،  

- وبعد م�صادقة الربملان،

ي�شدر القانون الآتي ن�شه: 

املادة الأوىل: قدر مبلغ الإيرادات واحلوا�صل واملداخيل 

املطبق��ة عل��ى النفق��ات النهائي��ة للميزانية العام��ة للدولة 

امل�صجلة اإىل غاية 31 دي�صمرب 2011 بثالثة اآلف واأربعمائة 

واأربعة و�صبعني مليارا ومائة واأربعة ع�صر مليونا ومائة وخم�صة 

وثمان��ني األفا وواحد و�صتني دينارا وخم�صة و�صبعني �صنتيما 

للتوزيع، ح�صب  )3.474.114.185.061.75 دج( طبق��ا 

طبيعته��ا، الوارد يف اجلدول »اأ« من قان��ون املالية التكميلي 

األف��ا  ل�صن��ة 2011 ومن��ه مبل��غ ق��دره ثالث��ة وع�ص��رون 

وخم�صمائة دين��ار )23.500.00 دج( فيما يخ�ص الأموال 

املخ�ص�صة للم�صاهمات. 

ــادة 2: ح��ددت النتائ��ج النهائي��ة لنفق��ات امليزاني��ة  امل

العام��ة للدول��ة ل�صنة 2011 مببل��غ �صبع��ة اآلف واأربعمائة 

وثماني��ة و�صت��ني ملي��ارا واأربعمائ��ة واأربعة و�صبع��ني مليونا 

وت�صعمائ��ة واأربعة وثالثني األفا وت�صعمائ��ة وخم�صني دينارا 

)7.468.474.934.950 دج( حيث يخ�ص�ص منه: 

- مبل�غ ثالثة اآلف وت�صعم�ائ��ة وخم�صة واأربعون مليارا 

ومائ��ة وثماني��ة وع�ص��رون مليون��ا و�صبعمائة وت�صع��ون األفا 

واأربعمائ��ة واثن��ان وخم�صون دينارا و�صت��ة وثالثون �صنتيما 

)3.945.128.790.452.36 دج( لنفقات الت�صيري موزعة 

ح�ص��ب ال��وزارات طبق��ا للج��دول »ب« من قان��ون املالية 

التكميلي ل�صنة 2011.

- مبل���غ ثالث��ة اآلف واأربعمائ�ة وثالثة ملي���ار وثمامنائة 

وثالث��ة واأربع���ون مليون���ا و�صبعمائ���ة و�صتة و�صت��ون األفا 

ومائ��ة وت�صع��ة وت�صعون دين��ارا وت�صع��ة وت�صع��ون �صنتيما 

3.403.843.766.199.99 دج( لنفق��ات التجهيز  (

)م�صاهمات نهائية( موزعة ح�صب القطاعات طبقا للجدول 

»ج« من قانون املالية التكميلي ل�صنة 2011.

- مائ��ة و ت�صع��ة ع�صر ملي��ارا و خم�صمائ��ة واثنان مليون 

وثالثمائ��ة و ثماني��ة و �صبعون األفا ومائت��ان و�صبعة وت�صعون 

دينارا وخم�صة و�صتون �صنتيما )119.502.378.297.65 دج( 

لنفقات غري متوقعة.

ــادة 3: بلغ العج��ز النهائي اخلا�ص بعملي��ات امليزانية  امل

ل�صنة 2011 واملخ�ص�ص ملتاح ومك�صوف اخلزينة ثالثة اآلف 

وت�صعمائ��ة واأربعة وت�صع��ني مليارا وثالثمائ��ة و�صتني مليونا 

و�صبعمائ��ة و ت�صعة واأربع��ني األفا وثمامنائ��ة وثمانية وثمانني 

دينارا وخم�صة وع�صرين �صنتيما )3.994.360.749.888.25 دج(.

ــادة 4: تخ�ص���ص فوائ��د احل�صابات اخلا�ص��ة للخزينة  امل

امل�صف��اة اأو املقفل��ة امل�صجل��ة اإىل غاي��ة 31 دي�صم��رب �صن��ة 

مليارا  وت�صعني  وواح��د  �صبعمائة  مببلغ  تقدر  الت��ي   2011
وثمامنائ��ة واثن��ني واأربعني مليون��ا وخم�صمائ��ة وثالثني األفا 

وثالثمائ��ة وت�صعة ع�صر دين��ارا وثمانية وخم�ص��ني �صنتيما 

)791.842.530.319.58 دج( حل�ص��اب متاح ومك�صوف 

اخلزينة.

2011 ل�شنة  امليزانية  ت�شوية  املت�شمن  القانون  2( ن�ص 
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املادة 5: تخ�ص�ص اخل�صائ��ر الناجمة عن ت�صيري عمليات 

دين الدولة امل�صجلة اإىل غاية 31 دي�صمرب 2011 التي تقدر 

مببل�غ مائة وثالث��ة وثالثي��ن مليارا ومائة وثماني�ة  وع�صرين 

مليون��ا و مائة وواحد و�صبعني األفا وت�صعمائة و�صتة وع�صرين 

دينارا واأربعة  وثمانني �صنتيما )133.128.171.926.84 دج( 

حل�صاب متاح ومك�صوف اخلزينة.

ــادة 6: بلغ��ت التغ��ريات ال�صافي��ة املخ�ص�ص��ة ملتاح  امل

ومك�صوف اخلزينة لل�صنة املالية 2011:

- ثالثة اآلف و�صت�ة ثمانني مليارا ومائة وت�صعة و�صتني مليونا 

وت�صعمائ��ة وثالثة وع�صرين األف��ا وثمامنائة وت�صعة وخم�صني 

دينارا و�صتة وت�صعني �صنتيما )3.086.169.923.859.96 دج(  

فيما يتعلق بالتغ��ري الإيجابي ال�ص��ايف لأر�صدة احل�صابات 

اخلا�صة للخزينة.

- مائة واأحد ع�صر مليارا ومائة وواحد وت�صعني مليونا ومائة 

وثماني��ة و�صتني األفا وثمامنائة وت�صع��ة وت�صعني دينارا وثالثة 

و�صتني �صنتيما )111.191.168.899.63 دج( فيما يتعلق 

بالتغري  الإيجابي ال�صايف لأر�صدة ح�صابات القرتا�ص.

- اأربعني مليارا واثن��ني و�صتني مليونا و�صبعمائة وخم�صة 

وثالث��ني األفا ومائت��ني  وت�صع��ة   وت�صعني دين��ارا وخم�صة 

وت�صعني �صنتيما )40.062.735.299،95 دج( فيما يتعلق 

بالتغري ال�صايف ال�صلبي لأر�صدة ح�صابات امل�صاهمة.

املادة 7: يحدد العجز الإجمايل حل�صاب متاح ومك�صوف 

اخلزينة ل�صنة 2011 مببلغ مائة وثمانية و�صبعني مليارا وثالثمائة 

وثماني��ة واأربعني مليونا واأربعة وثالثني األفا وخم�صة وثالثني 

دينارا و�صبعة وثمانني �صنتيما )178.348.034.035.87 دج(.

املادة 8: ين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية للجمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

            حرر باجلزائر، يف : ..........................                                                  

املوافق : ...................................                                                                   

                                                       

                                         عبد العزيز بوتفليقة
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امللحق
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الإيرادات النهائية املطبقة 

على ميزانية الدولة ل�شنة 2011

اجلدول » اأ«

الإيرادات
تقديرات

قانون املالية التكميلي
الإجنازات

الإجنازات

 بـ ٪

        الفارق                          دج

بـ ٪بالقيمة

العادية  املوارد     - 1 

اجلبائية: الإيرادات    1-1
املبا�صرة ال�صرائب  حا�صل    001-201608 300 000 000 ,00685 187 465 456 ,41112 ,6476 887 465 456 ,4112,64

9219,33, 439 219 672 92119,337, 439 219 372 0047, 000 000 700 20139-002  حا�صل الت�صجيل والطابع

2,83 -30, 655 101 129 16 -97,17 70, 344 898 670 00554, 000 000 800 201570-003  حا�صل الر�صوم على الأعمال

امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  منها  الر�صم  )منها 

على املنتوجات امل�صتوردة(

275 100 000 000 ,00291 691 655 647 ,00106 ,0316 591 655 647 ,926 ,03

50, 426, 490 440 5097, 42106, 490 440 597 001, 000 000 500 2011-004  حا�صل ال�صرائب غري املبا�صرة

08, 12 -84, 726 012 583 30 -92, 1687, 273 987 616 00222, 000 000 200 201253-005  حا�صل اجلمارك  

1املجموع الفرعي  )1(  473  500  000  000  ,001  511  445  011  004  ,61102  ,5837  945  011  004  ,612  ,58

العادية الإيرادات    1-2
5725,11, 098 068 771 114, 57125, 098 068 771 0023, 000 000 000 20119-006  حا�صل دخل الأمالك الوطنية

42189,95, 682 318 091 9536, 42289, 682 318 091 0055, 000 000 000 20119-007  احلوا�صل املختلفة للميزانية

00, 044 090 20  00, 044 090 20  00, 2010-008  الإيرادات النظامية

38  املجموع الفرعي  )2(  000  000  000  ,00  78  882  476  824  ,99207  ,59 40  882  476  824  ,99107  ,59

الأخرى الإيرادات    1-3
00, 010, 15225, 732 673 386 00354, 000 000 500 201157-012  اإيرادات ا�صتثنائية

157 املجموع الفرعي  )3(  500  000  000  ,00 354  386  673  732  ,15225  ,01196  886  673  732  ,15125  ,01

7516,52, 561 161 714 52275, 75116, 561 161 714 944 001, 000 000 000 669 1جمموع املوارد العادية

البرتولية اجلباية     - 2 

00, 000, 00100, 000 000 400 529 001, 000 000 400 529 2011-011  اجلباية البرتولية

خارج  للإيرادات  العام  املجموع 

الأموال املخ�ش�شة للم�شاهمات 

3  198  400  000  000  ,003  474  114  161  561  ,75108  ,62 275  714  161  561  ,758  ,62

00, 500 23     00, 500 23      -الأموال املخ�ش�شة للم�شاهمات

3املجموع العام للإيرادات  198  400  000  000  ,003  474  114  185  061  ,75108  ,62 275  714  185  061  ,758  ,62
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توزيع العتمادات املخ�ش�شة 

بعنوان ميزانية الت�شيري ل�شنة 2011 ح�شب كل دائرة وزارية

اجلدول » ب«

الوزارات
اإعتمادات 2011

الفارق بالقيمة   دج
ن�شب

ال�شتهلك امل�شتهلكةاملراجعةقانون املالية 2011

7667,15, 377 039 057 244, 622 508 292 0008 548 349 00012 601 329 8رئا�صة اجلمهورية
2991,57, 190 075 71188, 809 323 042 0002 399 230 0002 314 774 1م�صالح الوزير الأول

4998,98, 685 770 817 516, 314 619 635 000660 390 453 000667 546 076 631 الدفاع الوطني
6587,92, 244 509 889 3595, 755 793 215 000698 303 105 000794 422 960 425 الداخلية واجلماعات املحلية 

5592,85, 534 408 310 452, 465 012 009 30 000 421 319 0032 652 125 30ال�صوؤون اخلارجية
3287,42, 183 236 391 6810, 816 193 227 00072 430 618 00082 302 851 66 العدل
2983,76, 223 573 127 7117, 776 355 320 00088 929 447 000105 220 382 61املالية

2070,63, 629 395 685 809, 370 073 287 00023 469 972 00032 135 916 31الطاقة واملناجم

3377,12, 606 542 023 674, 393 642 558 00013 185 582 00017 443 258 12املوارد املائية
6280,12, 040 503 38224, 959 064 000905 550 129 0001 109 939ال�صت�صراف والإح�صائيات

7162,42, 876 462 804 291, 123 348 997 0002 811 801 0004 439 135 4ال�صناعة واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
5360,82, 099 286 164 478, 900 357 673 00012 644 837 00020 594 761 17التجارة

1096,62, 785 765 90941, 214 017 907 00026 783 848 00027 327 480 16 ال�صوؤون اخلارجية 
09118,25, 602 012 061 31-09, 602 701 221 000201 689 160 000170 694 614 169املجاهدين

0953,89, 847 778 806 911, 152 835 111 0002 614 918 0003 759 266 3التهيئة العمرانية والبيئة
1996,70, 235 090 964  81, 764 912 280 00028 003 245 00029 103 874 28النقل

5297,83, 445 587 647 4812, 554 421 964 000568 009 612 000581 554 317 569الرتبية الوطنية
8963,42, 758 880 735 11112, 241 121 431 000195 002 167 000308 209 931 296الفالحة والتنمية الريفية

7889,02, 249 263 101 221, 750 005 930 0008 269 031 00010 595 912 6الأ�صغال العمومية
9899,68, 829 100 192 021, 170 556 676 000375 657 868 000376 541 859 227ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات

6380,67, 134 640 780 374, 865 034 946 00019 675 726 00024 218 173 23الثقافة
5198,03, 219 806 49162, 780 888 082 0008 695 245 0008 012 158 8الت�صال

5859,06, 197 132 890 421, 802 807 726 0002 940 616 0004 419 992 3ال�صياحة وال�صناعة التقليدية
6399,77, 350 375 37663, 649 616 034 000291 992 697 000291 690 441 219التعليم العايل والبحث العلمي

0072,24, 383 414 323 001, 617 761 443 0003 176 767 0004 639 306 3الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال
1567,18, 898 883 8597, 101 386 200  000 270 298  000 660 241  العالقات مع الربملان

1099,21, 017 916 398 90, 982 644 938 49 000 561 337 50 000 762 124 50  التكوين والتعليم املهنيني
4591,49, 793 767 488 551, 206 067 006 00016 835 494 17 000 921 181 13 ال�صكن والعمران

7799,45, 296 694 23684, 703 177 779 000124 872 463 000125 041 058 123العمل وال�صمان الجتماعي
7899,51, 747 149 22771, 252 872 679 000155 022 451 000156 698 578 154الت�صامن الوطني

9877,13, 756 586 02572, 243 541 930 0001 128 503 0002 997 015 2ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية
8294,22, 001 872 077 182, 998 939 864 00033 812 942 00035 021 042 34ال�صباب والريا�صة

6093,11, 038 496 924 275 40, 961 586 321 728 003, 000 083 246 004 004, 000 637 082 319 3املجموع الفرعي 
0475,56, 509 893 127 9670, 490 203 807  00216, 000 097 935 286 00, 000 543 098 972 التكاليف امل�شرتكة

6491,94, 547 389 052 346 36, 452 790 128 945 003, 000 180 181 291  004, 000 180 181 291 4املجموع
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توزيع العتمادات املخ�ش�شة 

بعنوان ميزانية التجهيز ل�شنة 2011 ح�شب  القطاعات

اجلدول » ج«

القطاع
العتمادات امل�شادق عليها  

قانون املالية التكميلي

العتمادات املراجعة 

قانون املالية التكميلي

العتمادات املعباأة

ل�شنة 2011

فوارق العتمادات )املراجعة 

املعباأة(

بـ ٪بالقيمة    دج

004,38, 000 700 00694, 000 300 177 0015, 000 000 872 0015, 000 000 772 15القطاع 1: ال�صناعة

----القطاع 2: الطاقة واملناجم

003,45, 000 480 809 0012, 000 220 893 00358, 000 700 702 00371, 000 200 550 394القطاع 3: الفالحة والري

6626,65, 956 310 146 3411, 043 689 683 0030, 000 000 830 0041, 000 000 830 40القطاع 4: دعم اخلدمات  املنتجة

القطاع 5: املن�صاآت القاعدية 

القت�صادية والإدارية
982 705 260 000 ,001 088 534 070 000 ,00932 251 654 493 ,32156 282 415 506 ,6814,36

0131,25, 000 568 139 99171, 999 431 556 00376, 000 000 696 00547, 000 000 168 542القطاع 6: الرتبية والتكوين

لقطاع 7: املن�صاآت القاعدية 

الجتماعية والثقافية
363 931 800 000 ,00371 451 300 000 ,00249 006 254 549 ,90122 445 045 450 ,1032,96

القطاع 8: دعم احل�صول على 

ال�صكن
520 113 000 000 ,00605 844 000 000 ,00554 297 924 373 ,4451 546 075 626 ,568,51

000,76, 260 885 546 001, 740 761 870 00200, 000 647 417 00202, 000 494 157 202القطاع 9: موا�صيع خمتلفة

قطاع: خمططات البلدية 

للتنمية
86 075 000 000 ,0092 197 000 000 ,0090 943 700 000 ,001 253 300 000 ,001,36

0115,85, 800 780 863 528 99, 199 936 680 808 002, 000 717 544 337 003, 000 754 302 148 3املجموع الفرعي لل�شتثمار

دعم الن�شاط القت�شادي 

)تخ�صي�صات حل�صابات 

التخ�صي�ص اخلا�صة وتخفي�ص 

ن�صبة الفوائد

581 777 000 000 ,00619 117 000 000 ,00595 162 830 000 ,0023 954 170 000 ,003,87

الربامج التكميلية لفائدة 

الوليات
200 000 000 000 ,0013 391 000 000 ,00-13 391 000 000 ,00100,00

00100,00, 000 024 328 11-00, 000 024 328 0011, 000 987 300 51احتياطي لنفقات غري متوقعة

جمموع العمليات  براأ�ص املال
 833 077 987 000 ,00 643 836 024 000 ,00 595 162 830 000 ,00 48 673 194 000 ,007,56

0114,51, 800 974 536 577 99, 199 766 843 403 003, 000 741 380 981 003, 000 741 380 981 1جمموع ميزانية التجهيز
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