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حم�شر اجلل�شة العلنية احلادية والع�شرين

املنعقدة يوم الإثنني 25 ربيع الأول 1435

املوافق 27 جانفي 2014

الرئا�شة: ال�شيد حمود �شايد، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�شيد وزير الت�شال؛

- ال�شيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�صة على ال�صاعة التا�صعة 

والدقيقة اخلم�صني �صباحا

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: ال�شالم عليكم، ب�شم اهلل واحلمد 

هلل وال�شالة وال�شللالم على ر�شول اهلل؛ اجلل�شة - باإذن اهلل - 

مفتوحة.

بعللد الرتحيب مبعللايل وزير الت�شال والوفللد املرافق له، 

والرتحيب كذلللك باأ�شرة ال�شحافة والإعللالم والزميالت 

والزمالء؛ يقت�شي جدول اأعمال هذه اجلل�شة تقدمي ومناق�شة 

م�صروع القانون املتعلق بالن�صاط ال�صمعي - الب�صري.

وعمال بالأح��كام املرعية يف املو�صوع، ن�صرع يف اأعمالنا، 

وبداية اأحيل الكلمة اإىل ممثل احلكومة، ال�شيد وزير الت�شال 

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

 

ال�شيد وزير االت�شال: 

ال�شيد رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة، املوقر،

ال�شيدات وال�شادة الأع�شاء املحرتمون،

اإنه ل�صرف عظيم يل اأن اأكون اليوم بينكم، لأعر�ض عليكم 

م�ص��روع القانون املتعلق بالن�صاط ال�صمعي  - الب�صري، بعد 

اأن �شادق عليه املجل�س ال�شعبي الوطني.

يج�ص��د م�ص��روع القانون ه��ذا مرحلة جدي��دة يف تنفيذ 

الإ�شالحات التللي اأعلنها ال�شيد رئي�للس اجلمهورية بتاريخ 

15 اأفريل 2011، وهو ي�شتجيب للتعهدات التي التزم بها، 
والرامية اإىل ع�شرنة الف�شاء الإعالمي الوطني.

وقللد مت حتقيق اأحد هذه التعهدات التي اأعتربها جوهرية 

واملتمثلة يف القانون الع�شوي املتعلق بالإعالم، الذي �شادق 

عليه جمل�شكم املوقر خالل الدورة اخلريفية ل�شنة 2011.

وقد كر�س القانون الع�شوي فتح جمال ال�شمعي- الب�شري، 

بتاأ�صي�ص��ه قاعدة قانونية متكن القط��اع اخلا�ض اجلزائري من 

ال�صتثمار يف الن�صاط ال�صمعي - الب�صري.

اإن التاأ�صي�ض يف بالدن��ا ملنظومة تعددية يف جمال ال�صمعي 

- الب�ص��ري متا�صيا مع تطورات املجتم��ع، مل ياأت من فراغ، 

فهو ي�شتنللد اإىل جتربة ع�شناها لأكرث مللن عقدين  يف جمال 

ال�شحافة املكتوبة باإيجابياتها و�شلبياتها.

�شيداتي، �شادتي،

اإن مفهللوم فتح جمال ال�شمعي - الب�شري مرتبط مبلكية 

جماعية تتنازل عنها املجموعة الوطنية، جم�شدة يف الدولة، 

لهيئة خا�شة اأو عمومية مبوجب رخ�شة.

ولق��د حر�صن��ا يف �صياغتنا له��ذا امل�صروع عل��ى مراعاة 

مكامن ال�صع��ف يف الت�صريع والتنظي��م ذي العالقة مبجال 

الت�ص��ال، فو�صعنا القواع��د الحرتازية لإبطاله��ا ور�صمنا 

اآليللات ال�شبللط م�شتنريين يف ذلك باآراء رجللال املهنة بعد 

م�شللاورات وا�شعللة مللع جامعيني مللن اأ�شاتللذة يف القانون 

والت�ص��ال وعل��م الجتماع وخرباء يف جم��ال ال�صمعي - 

الب�شري، و�شينمائيني وممثلني عن املجتمع املدين.

 كمللا ا�شت�شرنللا بع�للس املتعاملللني اخلوا�للس يف بالدنا 

اخلا�صعني حاليا لقانون اأجنبي.

ومت كذلللك الأخذ بعني العتبار جتارب الدول الأجنبية 

يف جمال التنظيم و�صبط الن�صاط ال�صمعي - الب�صري.
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ودعم��ت جممل ه��ذه الأعم��ال بتنظي��م ملتقى دويل 

حول فت��ح ن�صاط ال�صمع��ي- الب�صري، �صم��ح بال�صتفادة 

م��ن التو�صيات العديدة املقدمة واملع��ززة من طرف اخلرباء 

الوطنيللني والدوليني مللن تون�س، املغللرب، بلجيكا والحتاد 

الأوروبي.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

ال�شيدات وال�شادة الأع�شاء،

اإقت�ص��ادا للوقت وحتى ل اأطي��ل عليكم، اأكتفي بعر�ض 

املح��اور الأ�صا�صية الت��ي جاء بها امل�صروع ال��ذي بادرت به 

احلكومة مع التعديالت، دون اخلو�ض يف اجلزئيات.

يحتوي هذا القانون على 107 مواد، موزعة على 7 اأبواب 

حيث يع��رف خدمات الت�صال التابع��ة للقطاع العمومي، 

على اأنها موؤ�ص�صات متلك فيها الدولة كافة الأ�صهم وت�صطلع 

مبفاهيم اخلدمة العمومية.

يعت��رب الأ�صخا�ض املوؤهلون ملمار�ص��ة الن�صاط ال�صمعي- 

الب�شري:

1 - الأ�صخا���ض املعنوية التي ت�صتغل خدمة الت�صال 
ال�صمعي- الب�صري التابعة للقطاع العمومي.

2 - الأ�صخا���ض املعنوي��ة املن�صاأة م��ن طرف الهيئات 
العمومية.

3 - الأ�صخا���ض املعنوي��ة املن�صاأة م��ن طرف الهيئات 
واملوؤ�ص�صات العمومية.

4 - الأ�صخا���ض املعنوية املرخ�ض لها ا�صتغالل خدمة 
الت�شال ال�شمعي - الب�شري.

تعللد - �شيداتي، �شادتللي - خدمة الت�شللال ال�شمعي 

- الب�ص��ري املرخ���ض له��ا، كل خدم��ة مو�صوعاتية للبث 

التلفزي��وين اأو للبث الإذاعي، تن�صاأ مبر�ص��وم وفق ال�صروط 

املن�شو�س عليها يف اأحكام هذا القانون.

كمللا تعد املللادة 7 املطة 7 منها، اأ�شا�شيللة يف البناء الهام 

لهذا امل�صروع.

اإن بع�للس ردود الأفعللال التي �شدرت حللول ن�س هذه 

امل��ادة، وعلى الرغم من قلتها، مرده��ا - يف احلقيقة - قراءة 

انتقائية مل تاأخللذ بعني العتبار جممل الأحكام الواردة يف 

امل�صروع والتي ل ي�صتهدف منه��ا الت�صييق على املتعاملني 

اخلوا���ض، طامل��ا اأن امل�صروع ين�ض على خدم��ة مو�صوعاتية 

ت�صمل عدة موا�صيع.

اأود اأن اأ�شللري يف هذا الإطللار، اأنني وبالتن�شيق مع اللجنة 

املخت�ص��ة للمجل�ض ال�صعبي الوطني، ب��ادرت بتعديل يرفع 

اللب�س الذي قد يحيط بهللذه املادة والذي من �شاأنه اإي�شاح 

املفهوم، دون اأي م�شا�س باأحللكام القانون الع�شوي املتعلق 

بالإعالم، واأ�صبح بالت��ايل تعريف القناة املو�صوعاتية 

اأو اخلدم��ة املو�صوعاتي��ة باأنه��ا »برامج تلفزيوني��ة اأو �صمعية 

تتمحور حول مو�صوع اأو عدة موا�صيع«.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�س الأمة،

ت�صلم رخ�صة الإن�صاء با�ص��م ال�صخ�ض املعنوي امل�صتفيد 

ملدة 10 �صن��وات ل�صتغالل خدمة ب��ث تلفزيوين، وب� 05 

�صنوات خلدمة بث اإذاعي.

توج��ب الأحكام املت�صمنة يف ه��ذا امل�صروع على حيازة 

جميع امل�شاهمني للجن�شيللة اجلزائرية، واأن يكون راأ�س املال 

الجتماع��ي ح�صريا وطني��ا، واأن يكون �صم��ن امل�صاهمني 

�شحافيون مهنيون.

يتط��رق م�صروع هذا الن���ض اأي�صا اإىل ح��الت التنازل 

والبيع وحتويل احلقوق املرتبط��ة برخ�صة ا�صتغالل خدمات 

الت�شللال ال�شمعي - الب�شري املرخ�شللة؛ وعليه، ميكن اأن 

تقرر الدولة حتويل احلق��وق املرتبطة بالرخ�صة لفائدة املالك 

اجلديد، كما ميكن اأن تتم�شك بحق ال�شفعة ل�شاحلها.

متنع الأحكام املت�صمنة يف هذا الن�ض متركز الو�صاطة لدى 

جهة واحدة خ�صي��ة الحتكار، كما تفر�ض على املرت�صحني 

اإثب��ات م�صادر متويلهم وتلزمهم، يف جمال بث الربامج، على 

احرتام ن�شب برجمة ت�شمللح برتقية وحماية املنتوج الوطني 

يف جمال الإعالم التلفزيوين والإبداع ال�صينمائي.

كم��ا يت�صمن ه��ذا امل�ص��روع اأحكاما م�صرتك��ة ملجمل 

خدم��ات الت�صال ال�صمع��ي - الب�ص��ري وتوؤ�ص�ض مبوجبه 

�صلط��ة تتوىل �صبط الن�ص��اط ال�صمع��ي - الب�صري، ويتوىل 

تعيني اأع�شائها الت�شعة رئي�س اجلمهورية.

�شيداتي، �شادتي،

تتمت��ع �صلط��ة ال�صب��ط ال�صمع��ي - الب�ص��ري يف اأداء 

مهامهللا ب�شالحيللات وا�شعة يف جمال ال�شبللط وكذا املهام 

ال�شت�شارية.

توجب الأحكام املت�صمنة يف هذا امل�صروع احرتام جملة 

من الأح��كام والقي��م والقواع��د املهنية ي��وؤدي خرقها اإىل 

�شحب الرخ�شة، خا�شة يف احلالت التالية:

- عند الإخالل مبقت�صيات الدفاع والأمن الوطنيني.
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- عند الإخالل بالنظام العام والأدب العام.

مللن املفيد الإ�شارة هنا اإىل اأهمية بع�س التعديالت التي 

�شادق عليهللا نواب املجل�س ال�شعبي الوطنللي، واأذكر منها 

باخل�صو���ض تلك الت��ي ا�صتثنت الأ�صخا���ض املعنوية التي 

ت�صتغل خدمة الت�صال ال�صمعي - الب�صري التابعة للقطاع 

العمومي من الرخ�شة.

يف ح��ني، اأخ�صع ن�ص��اط املوؤ�ص�صات والهيئ��ات واأجهزة 

القطاع العمومي وك��ذا املوؤ�ص�صات وال�صركات التي تخ�صع 

للقانون اجلزائري للرتخي�س.

اأمللا فيما يتعلللق مبدة �شالحية رخ�شللة ا�شتغالل خدمة 

الت�شال ال�شمعللي - الب�شري املرخ�شة، فقد مت حتديد مدة 

�شالحياتهللا بل 12 �صنة عو�ض 10 �صن��وات، بالن�صبة للبث 

التلفزيللوين، و06 �صنوات عو�ض 05 �صنوات بالن�صبة للبث 

الإذاعي.

بينما مت منع بيع الف�شاءات الإ�شهارية اخلا�شة باحلمالت 

النتخابية.

وقللد مت اإدراج تعديل يرفع راأ�س املال الجتماعي لنف�س 

امل�شاهم من 30 ٪  اإىل 40 ٪ كحد اأق�شى.

كم��ا اأدخ��ل تعديل على عه��دة اأع�صاء �صلط��ة ال�صبط 

ال�شمعللي - الب�شللري، برفعهللا اإىل 06 �صن��وات غ��ر قابلة 

للتجديد عو�ض 04 �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

اأم��ا التعديل الذي لفت انتباهن��ا وقمنا بتاأييده، فيتمثل 

يف اإل��زام اأع�ص��اء �صلطة ال�صبط بتق��دمي ت�صريح مبمتلكاتهم 

ومداخيلهم للجهة املخت�صة.

كمللا ينبغللي الإ�شللارة اإىل جملللة من الأحللكام، ترمي 

اإىل ترقيللة حرية التعبري من خالل برامللج التكوين املوجهة 

لل�صحافيني الذين يعملون يف القطاعني العام واخلا�ض.

ويف اخلتام، جتدر الإ�صارة اإىل اأن م�صروع هذا القانون يلزم 

الأ�صخا�ض املعنوية التي متار�ض ن�صاطا �صمعيا ب�صريا مرخ�صا، 

بتخ�صي�ض 2 ٪ من اأرباحهم �شنويا للتكوين ولرتقية الإنتاج 

يف جمال الت�شال.

ويف نهاي��ة عر�صي ه��ذا، اأوجه ال�صك��ر والتقدير لل�صيد 

رئي�س جلنة الثقافة والإعالم وال�شباب وال�شياحة وال�شيدات 

وال�شادة اأع�شاء اللجنة علللى الهتمام والعناية التي اأولوها 

له��ذا امل�ص��روع، تكري�ص��ا للتعددي��ة الإعالمي��ة يف املجال 

ال�صمعي - الب�صري، متا�صيا مع ما هو معمول به يف العامل.

واإننللي على يقللني، �شيداتي، �شادتللي، اأع�شاء املجل�س، 

من اأنكم مللن خالل النقا�س الللذي �شتتبادلونه بعد قليل، 

�صتعربون ع��ن م�صاندتكم لهذا امل�ص��روع، وهو ما �صيعك�ض 

تعلقكم بتج�صيد اإرادة جماعية يف الرقي مبنظومتنا ال�صمعية - 

الب�صرية اإىل تطلعات مواطنينا ومقت�صيات املقايي�ض املعمول 

بها عامليا.

اأ�شكركم، �شيداتي، �شادتي، على الإ�شغاء.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صك��را لل�صيد الوزير على عر�صه 

مل�ص��روع القانون؛ والكلم��ة الآن لل�صيد مقرر جلن��ة الثقافة 

والإعللالم وال�شبيبة وال�شياحة، ليقللراأ على م�شامعنا التقرير 

التمهي��دي ال��ذي اأعدته اللجن��ة يف املو�ص��وع، فليتف�صل 

م�شكورا.

ال�صيد مقرر اللجنة املخت�صة: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم. 

ال�شيد  رئي�س  جمل�س  الأمة  املحرتم،

ال�شيد وزير الت�شال،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شيدات  و ال�شادة احل�شور،

ال�شالم عليكم.

املقدمة

تت�ص��رف جلن��ة الثقاف��ة والإع��الم وال�صبيب��ة وال�صياح��ة 

ملجل���ض الأم��ة بعر���ض تقريره��ا التمهي��دي ال��ذي اأعدت��ه 

 - ال�صمع��ي  بالن�ص��اط   املتعل��ق  القان��ون  ن���ض  ح��ول 

 الب�ص��ري، املح��ال عليه��ا م��ن ط��رف رئي���ض جمل���ض الأمة،

عبد القادر بن �شالح بتاريخ 21 جانفي 2014 حتت رقم 14/10.

وبناء على ذلك، وبدعوة مللن رئي�شها ال�شيد عبد القادر 

زروقي ، عقدت اللجنة جل�شات عمل برئا�شته يومي 20 و21 

جانفللي 2014 عكفت فيها عل��ى درا�صة ومناق�صة الأحكام 

التي ت�صمنها الن�ض، حيث ا�صتمعت اللجنة يوم 21 جانفي 

اإىل عر���ض قدم��ه ال�صيد عبد الق��ادر م�صاهل، وزير   2014
الت�صال، ممثال للحكومة، تط��رق فيه بالتف�صيل اإىل اأ�صباب 

ودواع��ي املبادرة بهذا الن�ض، موؤكدا عل��ى اأنه ياأتي يف اإطار 

الإ�شالحات التي يقوم بها ال�شيد رئي�س اجلمهورية لرت�شيخ 

وتو�صي��ع جمال دولة القانون واحلري��ات و يهدف اإىل تنظيم 

احلق��ل ال�صمعي - الب�صري و�صبط �صره، ويفتح اآفاقا اأو�صع 

ملمار�ص��ة هذا الن�صاط باإدراج الإمكاني��ات املتاحة م�صتقبال 
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اإىل املتعاملني اخلوا�ض بغر�ض ال�صتثمار ، وذلك �صمن اإطار 

�صفاف، متعدد ومتوازن، يحرتم مبادئ املو�صوعية وامل�صاواة، 

لتمكني ال�صخ�صي��ة الوطنية من الزده��ار وفق خ�صائ�صها 

ومقوماتها احل�صارية والتاريخية.

اإثر هذا العر���ض، ا�صتمع ال�صيد ممثل احلكومة اإىل اأ�صئلة 

وان�شغللالت اأع�شاء اللجنة واأجللاب عليها بتقدمي املزيد من 

التو�صيح.

تقدمي الن�س

اإن التط��ور الهائ��ل للتكنولوجي��ات اجلدي��دة لالإعالم 

والت�صال، جعل من فتح جمال ال�صمعي - الب�صري �صرورة 

ل ميكن التاأخر عنها.

واجلزائللر وكمثيالتها من الدول مل تبللق مبعزل عن هذا 

احل��دث وعزمت عل��ى اأن توظف هذا النفج��ار املعلوماتي 

والتكنولوجي الناجم عن الثورة التقنية.

وملواكب��ة هذا النفت��اح، ا�صتوج��ب و�صع اإط��ار قانوين 

لتنظيم القط��اع ال�صمعي - الب�صري يدع��م جودته وتنوعه 

وتع��دده، متثل يف املب��ادرة مب�صروع هذا القان��ون والذي يعد 

تكملة لأحللكام القانون الع�شوي رقللم 12 - 05، املوؤرخ يف 

18 �شفر عام 1433 املوافق 12 يناير �شنة 2012، واملتعلق 
بالإعالم. 

 وتتمثل حماوره الأ�شا�شية فيما يلي: 

- و�ص��ع الإط��ار القان��وين للممار�ص��ة احل��رة للن�ص��اط 

ال�شمعي- الب�شري.

- تنظيم احلقل ال�صمعي - الب�صري الوطني و�صبط �صره.

- و�ص��ع اآليات ت�صمح ب�صمان فعالية الن�صاط ال�صمعي- 

الب�شري وت�شمح مبراقبته ب�شرامة.

- تاأطر املبادرة اخلا�ص��ة يف القطاع ال�صمعي- الب�صري، 

بو�ص��ع قواعد احرتازي��ة تتعلق يف اآن واحد ب�ص��روط اإن�صاء 

خدمات جديدة لالت�صال ال�صمعي- الب�صري، ومنط متويلها 

وكذا حمتوى براجمها.

اإعللادة اإ�شالح احلقل ال�شمعللي - الب�شري الوطني   -

املتمحور حول مهام اخلدمة العمومية.

من��ح الدول��ة الدع��م الكام��ل للقط��اع العموم��ي   -

لالت�شال ال�شمعي- الب�شري. 

- اإن�صاء �صلطة �صبط ال�صمعي- الب�صري.

- الهتمام املتوا�صل باإبقاء توجيه النظام ال�صمعي- الب�صري 

الوطني، مبا يتما�شى والغايات ذات ال�شلة بامل�شلحة العامة.

مناق�شة الن�س على م�شتوى اللجنة

خللالل النقا�للس الللذي دار بللني اللجنللة وال�شيد ممثل 

احلكومللة، عرب اأع�شاء اللجنة عن اآرائهللم اإزاء ن�س القانون، 

وطرحوا الكثر من الأ�صئلة والن�صغالت واملالحظات حول 

الأح��كام الت��ي ت�صمنها،والآفاق الت��ي �صيفتحها للن�صاط 

ال�شمعي - الب�شري م�شتقبال ل�شمان دميومته و فعاليته وفق 

مقت�شيات النفتاح والع�شرنة . 

وفيم��ا يلي ملخ���ض للنقا�ض الذي دار ب��ني ال�صيد ممثل 

احلكومة واأع�شاء اللجنة:

فيما يخ���ض الت�صاوؤل املتعل��ق بالقن��وات املو�صوعاتية، 

اأجللاب ال�شيد الوزير اأنلله مت تعديل املللادة 7 وذلك لإعطاء 

مفهوم اأكرث ليونة وو�صوحا مل�صطلح املو�صوعاتية، واأ�صاف اأن 

التعريف اجلديد للقن��اة املو�صوعاتية اأو اخلدمة املو�صوعاتية 

هللي عبارة عن برامللج تلفزيونية، اأو �شمعيللة، تتمحور حول 

مو�ص��وع اأو عدة موا�صيع، يف ح��ني اأن التعريف الذي ورد 

يف م�ص��روع القان��ون كان ين�ض على اأنه��ا برنامج تلفزيوين 

اأو �شمعللي موجه اإىل فئة معينة مللن اجلمهور، يتمحور حول 

مو�صوع اأو عدة موا�صيع متخ�ص�صة.

واأفاد اأن التعدي��ل الذي طراأ عليها، ينزع عنها �صفة قناة 

موجهة لفئة معينللة من اجلمهور، واأكد ال�شيد ممثل احلكومة 

على اأن التعديللل الذي اأدخل على املادة 7 ل يتعار�ض مع 

مفهللوم املادة 63 من القانون الع�شللوي لالإعالم، واأ�شار اإىل 

جتربللة بع�س الدول املتقدمة يف هذا املجللال، اأين يتم اإجراء 

�صرب لالآراء حول طبيعة املوا�صيع التي يحتاج اإليها اجلمهور، 

ثم يتم عر�ض املو�صوع على اخلوا�ض لإن�صاء قنوات تلفزيونية 

مو�صوعاتية، واأ�صاف اأن ال��وزارة الو�صية حتر�ض على و�صع 

قانللون ل�شرب الآراء لأنه مهم جدا وهللو القانون املعتمد عليه 

كثرا للموافقة على اإن�صاء قنوات مو�صوعاتية.

اأما ب�صاأن الت�صاوؤل اخلا�ض بكيفية توزيع نطاق الرتددات، 

اأج��اب ال�صيد ممثل احلكوم��ة اأن املوؤ�ص�ص��ة العمومية للبث 

الإذاعي والتلفزيوين، هي موؤ�ص�صة ا�صرتاتيجية تابعة للدولة 

وتخ�صع لل�صيادة الوطني��ة، وبالتايل فالرتددات ملك للدولة 

وهي التي تقرر منحها وا�صتغاللها بكل ا�صتقاللية، مو�صحا 

اأن القنوات املرخ�شة م�شتقبال �شتجد متعامال واحدا يف هذا 

املجال وهي املوؤ�ص�ص��ة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيوين 

ل�صمان البث عرب ال�صاتل.

وب�صاأن الن�صغال املتعلق بالإ�صراع يف اإن�صاء �صلطة �صبط 
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ال�صمعي - الب�صري كونها حجر الأ�صا�ض للنظام ال�صمعي- 

الب�شللري بف�شل ما تتمتع به من �شالحيات، اأجاب ال�شيد 

الوزير اأنه �شيتم العمللل عللى ذلك وخا�شة واأنلها تت�شكل 

من ت�شعة )9( اأع�شاء يعينون مبر�شوم رئا�شي، يتم اختيارهم 

بناء على كفاءتهم وخربتهم واهتمامهم بالن�صاط ال�صمعي- 

الب�شري، الأمر الذي �شي�شهل تن�شيبها.

اأما بخ�صو�ض ال�صوؤال املتعلق بالتكوين، فاأجاب ال�صيد 

الوزيللر اأن القانون الع�شوي لالإعالم والللذي يحدد الإطار 

العام للممار�صة احلرة للن�صاط ال�صمعي- الب�صري خ�ص�ض 

حي��زا هاما للتكوين، �ص��واء تعلق الأم��ر ب�صحفيي القطاع 

الع��ام اأو �صحفيي القطاع اخلا�ض، على اأن يتكفل �صندوق 

دعم ال�شحافة بتمويل الربامج التكوينية.

اأما بخ�صو�ض الآليات الت��ي �صتعتمد لإدماج القنوات 

اخلا�ص��ة حالي��ا باجلزائ��ر والتي تخ�ص��ع للقان��ون الأجنبي 

وتعم��ل برخ�ض مقدمة من طرف ال��وزارة الو�صية، فاأجاب 

ال�صي��د ممثل احلكومة اأن الن�ص��اط ال�صمعي- الب�صري كان 

يع��رف �صابقا غي��اب اإطار قان��وين لتنظيم��ه و�صبط �صره، 

ولكن بوجوده �شيلللزم هذه القنوات المتثال لأحكام هذا 

القانون، حتى ميكن اعتبارها قنوات جزائرية خا�شة.

وبخ�صو���ض الت�ص��اوؤل اخلا���ض بالإج��راءات املتعلق��ة 

بحمايللة اخلدمة العمومية يف جمال ال�شمعي- الب�شري من 

النحرافات، اأجاب ال�صيد الوزير اأنه وبف�صل �صلطة ال�صبط 

ال�شمعي- الب�شري التي �شبللق الإ�شارة اإليها وما تتمتع به 

من �صالحيات متكنه��ا من مراقبة املطابقة القانونية ملختلف 

اأ�صكال ممار�صة الن�صاط ال�صمعي - الب�صري الذي يتعني اأن 

تقرتن ممار�صته باح��رتام النظام العام ووفق املعاير املتعارف 

عليها عامليا.

اخلال�شة

يت�صح من خالل درا�صة ن�ض هذا القانون، اأنه جاء لو�صع 

الإطار القانوين للممار�صة احلرة للن�صاط ال�صمعي- الب�صري، 

مع تنظيم و�صبط �صره باإدراج الإمكانيات املقدمة م�صتقبال 

اإىل املتعاملني اجللزائريني اخلوا�س لال�شتثمار فيله، والتاأكيد 

على و�صع اآليات ت�صمح ب�صمان فعالية هذا الن�صاط ومراقبة 

ممار�شتلله للو�شول اإىل تقدمي خدمات �شمعي- ب�شري  ذات 

هدف بن��اء، احرتايف وم�صوؤول يعك���ض ال�صلوك احل�صاري 

ويرثي املع��ارف القت�صادية والجتماعية والعلمية والتقنية 

للمجتمع.

ذلكم، �شيدي الرئي�س املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�شاء 

جمل�س الأمة املوقر، هو التقرير التمهيدي الذي اأعدته جلنة 

الثقافللة والإعللالم وال�شبيبة وال�شياحة، حللول ن�س القانون 

املتعلق بالن�صاط ال�صمعي - الب�صري، و�صكرا على الإ�صغاء.

ال�شي��د رئي���ص اجلل�ش��ة: �شكللرا لل�شيد مقللرر اللجنة 

املخت�صة على قراءته للتقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة 

يف املو�صوع.

ننتق��ل الآن اإىل النقا���ض الع��ام حول م�ص��روع القانون 

املذكور �شالفا، والكلمة لأول امل�شجلني وهو ال�شيد العمري 

لكحل، فليتف�شل م�شكورا.

ال�صيد العمري لكحل: �شكللرا �شيدي رئي�س اجلل�شة؛ 

ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�شلني.

الفا�صالت والأفا�صل،

�شيدي رئي�س اجلل�شة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير الت�شال،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء املجل�س املوقر،

ال�شيدات وال�شادة ممثلو و�شائل الإعالم،

اأيها احل�شور الكرام،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البدايللة، ال�شكر مو�شول ملعللايل وزير الت�شال على 

تقدمي��ه للعر�ض املقدم واخلا�ض مب�ص��روع القانون ال�صمعي- 

الب�شري.

كما اأتوجه بال�صك��ر اجلزيل لأع�ص��اء اللجنة املخت�صة، 

على �صياغتها للتقرير الذي تاله على م�صامعنا مقررها قبل 

قليل.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة املحرتم،

ل يكاد يخلو العامل م��ن الو�صائل ال�صمعية - الب�صرية، 

وميكن ح�صر ه��ذه الو�صائل من اأب�صطها كالالفتة واملل�صقة، 

اإىل اأكرثه��ا تعقي��دا وخط��ورة مث��ل الكمبيوت��ر وال�صينما 

والتلفزيون، اإذ ت�صتقطب ه��ذه الو�صائل كل فئات املجتمع 

�صغ��ارا وكب��ارا، الإناث منه��م والذكور وتتناف���ض و�صائل 

الت�شللال التقليدية وتزامنها كاجلرائللد والكتب واملجالت 

وغرها، كما اأنها خطر على العالقات الجتماعية والأ�صرية 

اأحيانا، نظرا ملا يتم عر�صه فيها دون مراعاة هذه الناحية.
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كمللا اأن لالإعللالم دورا يف تزويد الآخريللن باملعلومات 

والأخبار احلقيقية والت�شال من عملية نقل وتبادل الأفكار 

اإىل املتلقي عرب و�شيلة على �شكل ر�شالة وهي مهنة حقيقية 

ور�صال��ة لي�صت جت��ارة ول �صع��ارات، تتغ��ر وتتبدل بتغر 

الأب��واق ولكنها عق��ل مفكر، مدبر، له ه��دف وغاية، وهي 

�ص��وت يخاطب عق��ول الراأي العام امل�ص��وؤول، كما اأن اأهم 

واجب��ات ال�صحافة نق��ل الأخبار دون حتي��ز �صخ�صي، واأن 

حترتم احلقائق وترتبط بقانون اأخالقي واأن تلتزم بهذا يف ظل 

ما تقدمه من توجيه ونقد وتقومي وربط احلاكم واملحكوم معا 

بامل�شلحة الكربى وهي م�شلحة الوطن.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة املحرتم،

ي�صود الإجماع على اأن الإعالم يتوزع على قائمة طويلة 

من الخت�صا�صات وعديد الو�صائل، وما فتئت تقنياته ت�صهد 

تطورا مذهال، اإىل اأن اأ�صحى يكت�صب يوما بعد يوم، قدرات 

جديدة على التاأثر يف الأذهان وال�صلوكيات وحتى الراأي، 

ما اأدى بالإعالم اإىل اأن ي�شبح مرادفا للعوملة، بل ورافدا لها 

بفعل طوفان املعلوماتيللة، وال�شوت، واملعلومة املكتوبة وهي 

كله��ا عنا�صر جعل��ت من العامل قرية �صغ��رة واأف�صت اإىل 

اقرتاب امل�شافات وتال�شي احلدود.

اإن دور الإعالم اليوم يف العامل مل يعد يقت�شر على نقل 

اخلرب اأو الواقعة الإخبارية اأو رواية الأحداث للمتلقني، واإمنا 

تعللدى هذه املهام اإىل اأخرى اأكرب بكثري ياأخذ فيها الإعالم 

م�صاح��ة ودورا كبرين يف حياة الإن�صان من حيث ت�صكيل 

ال��راأي لديه، وبالت��ايل التاأثر فيه باله��دف املن�صود والغاية 

املتوخاة.

وحري بالقللول، اإن الإعالم ميثل الواجهة الأمامية التي 

تعك���ض �صورة كل دولة، كما اأنه يعر�ض ال�صورة التي يراها 

بها العامل اخلارجي، وهو بذلك ل ميثل �صلطة قائمة بذاتها، 

واإمن��ا موج��ود يف كل ال�صلط��ات ومتداخل معه��ا، وميار�ض 

املجتمع من خالل منابره الإعالمية املختلفة، حقه يف الراأي 

والتعبري، بحكم اأن الإعالم يعللد اإحدى الدعائم الرئي�شية 

للنظام اجلمهوري وطابعه الدميقراطي التعددي.

ويف عللامل يللزداد عوملللة تتجاوز فيلله بيوتللا مفتوحة بال 

نوافذ واأبللواب، وتتهاطل عليه الر�شائللل الإعالمية املوجهة 

واملدرو�شللة، بنللاء علللى ملفللات ت�شللرتك يف حت�شريها عدة 

جهات، خلدمة اأهداف �صيا�صية اإقليمية وحيوية وثقافية، فقد 

اأ�صب��ح الإعالم بكل و�صائط��ه جبهة ا�صرتاتيجية تدخل يف 

�شيا�شات الأمن الوطني.

واأمام التطور الذي تعرفه املنظومة الإعالمية الوطنية، وما 

رافللق ذلك من تعددية وتكري�س حريللة ال�شحافة والتعبري، 

غ��دا من الأن�ص��ب الت�صاوؤل عن موقعن��ا الإعالمي يف هذا 

الزخللم العاملي، املت�شم بتعدد ف�شاءات الإعالم والت�شال، 

وم��ا حتمل��ه يف طياتها من ر�صائ��ل ل قد�صي��ة �صّمنها اخلرب 

بخ�صائ�ص��ه املعت��ادة واملتع��ارف عليها، ويف زم��ن الإعالم 

والت�ص��ال الذي يوجد فيه العامل حاليا وبامتياز، اأ�صبحت 

القناعة قائمة باأن حتديد امل�شهد الذي يعنينا واإن مل نح�شن 

�صناعت��ه �صيتطوع اآخرون م��ن غرنا يف ر�صمه و�صبط معامله 

بال�شللكل الذي يريدونه مل�شاحلهللم وماآربهم، ولنا يف املحن 

واملحن التي طالت بالدنا خالل فرتة املاأ�صاة الوطنية ما يربز 

ذلك بو�صوح.

الفا�صالت والأفا�صل،

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

اأيها احل�شور الكرام،

لق��د عرف قطاع الإع��الم يف اجلزائر من��ذ ال�صتقالل، 

ع��دة مراحل جتلت، من حيث نتائجه��ا، يف تاأ�صي�ض قاعدة 

اإعالمي��ة وطني��ة م��ن حي��ث الت�صريع��ات والإ�ص��دارات 

والو�شائللل ال�شمعية - الب�شرية، ممللا اأف�شى اإىل ت�شكيل  مع 

مر ال�صن��وات منظومة اإعالمية ازدادت تع��ددا وانفتاحا مع 

التحول الذي عرفتلله البالد، باعتمللاد التعددية ال�شيا�شية 

والنهج الدميقراطي.

واأمللام التحللولت التي تعرفهللا البالد علللى اأكرث من 

�صعي��د، اأ�صح��ى لزام��ا تنظي��م و�صبط احلق��ل الإعالمي 

الوطن��ي مبختل��ف و�صائله وو�صائط��ه، مبا يكر���ض اأكرث مبداأ 

حرية ال�شحافة وحق املواطللن يف الإعالم، ول اأكتمكم يف 

هللذا ال�شياق، اأن القانون الع�شوي املتعلق بالإعالم ال�شادر 

عللام 2012 فتح املجال ال�شمعي - الب�شري اأمام اخلوا�س، 

ليوؤ�ص�ص��ا معا مرحل��ة جديدة يف م�صار املنظوم��ة الإعالمية 

الوطنية، قائمة على مزيد من النفتاح الإعالمي التعددي، 

وت�صج��ل ه��ذه املرحلة بكل فخ��ر واعتزاز �صم��ن اإجنازات 

فخام��ة رئي���ض اجلمهوري��ة، ال�صيد عب��د العزي��ز بوتفليقة، 

الراميللة اإىل ا�شتكمال دعائم الدولة النوفمربية الجتماعية 

والدميقراطية.

اإن املج��ال ال�صمعي - الب�ص��ري وعلى خالف الإعالم 

املكت��وب، يعد ول�ص��ك، اإعالما ثقي��ال ل�صتهدافه عموم 
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اجلمه��ور باخت��الف م�صتويات��ه التعليمية ول��دوره كذلك 

يف التاأثر بال�ص��وت وال�صورة، على الأذه��ان والتوجهات، 

وبالت��ايل ت�صكي��ل ال��راأي وتوجيه��ه، واإن مالحظاتي على 

م�صم��ون م�ص��روع القانون املتعل��ق بال�صمع��ي - الب�صري 

واقرتاحاتي يف ترقية اأداء هللذه الو�شيلة الإعالمية، اأوجزها 

يف النقاط التالية:

اإلللزام و�شائل الإعللالم ال�شمعية  1 - احلر�للس علللى 
الب�شرية، واإىل جانب احرتام رموز الدولة املن�شو�س عليها، 

باح��رتام الدي��ن الإ�صالمي احلنيف، والعم��ل على ترقيته 

بعي��دا عن كل اأ�صكال الغلو والتطرف، ناهيك عن اللتزام 

بدعائللم الهوية الوطنيللة بكل اأبعادها، والعمللل على تعزيز 

اأ�ص���ض متا�صك املجتمع ووحدة ال�صع��ب والرتاب الوطني، 

واإ�صاعة ف�صائل املواطنة احلق��ة، ف�صال عن متجيد ماآثر الأمة 

وذاكرتها اجلماعية والدفاع عن امل�صالح العليا للوطن، ويتم 

كل ذل��ك بتخ�صي�ض حي��ز زمني من�صو���ض عليه يف دفرت 

ال�صروط.

2 - اإن�شجامللا مللع اأحللكام القانون الع�شللوي املتعلق 
بالإع��الم، ينبغ��ي الرتخي���ض للخوا���ض وك��ذا القط��اع 

العموم��ي، باإن�ص��اء قنوات تلفزي��ة وحمط��ات اإذاعية عامة 

ومو�صوعاتية على ح��د �صواء، على غرار ال�صحافة املكتوبة، 

حي��ث ين�ض القانون الع�صوي لالإعالم، على اأن الن�صريات 

ميك��ن اأن تك��ون عام��ة ومتخ�ص�ص��ة، ويف ذلك م��ا يعطي 

لالإعللالم ال�شمعي - الب�شري، تعددا ويكفل له اإبراز الرثاء 

اجلزائ��ري يف خمتلف املجالت، دون ح�صر املجال يف �صاأن 

واحد وحمدد.

3 - متكني املنظمات واجلمعيات الوطنية من ا�صتغالل 
هذا الف�شللاء مب�شاعدتها على اإن�شاء قنوات �شمعية وب�شرية، 

ت�صتجي��ب ملطام��ح جت�صيد فعالي��ات جمتمع م��دين موؤطر 

وقوي وجاد وهادف.

4 - تو�صي��ع الرتكيب��ة الب�صرية ل�صلط��ة �صبط �صحافة 
ال�شمعللي - الب�شري اإىل ممثلللي املهنيني، اأ�شللوة بالرتكيبة 

الب�صري��ة ل�صلطة �صبط ال�صحافة املكتوبة، مع �صرورة مراعاة 

توفر عن�صر الخت�صا�ض يف الأع�صاء املعينني بني النا�صطني 

يف التلفزي��ون والإذاع��ة والإنت��اج ال�صينماتوغرايف، وذلك 

خل�صو�صي��ة ن�صاط ه��ذه الفروع واختالفها ع��ن بع�صها من 

حيث التقنيات امل�صتعملة وفنيات التحرير وفنون الإعالم، 

كما ينبغي احلر�س على تواجد العن�شر الن�شوي يف ع�شوية 

الهيئة املذكورة.

تلفزيا  املحلللي،  الإعالم  ال�شتثمللار يف  ت�شجيللع   -  5
واإذاعيللا، ملا لهللذا اللون الإعالمللي من اأهميللة يف التعبري 

عن طموحات ورغبات جمهور املتلقني.

اإىل اتخ��اذ التداب��ر القانوني��ة الكفيل��ة  6 - الدع��وة 
مب�شاعللدة املهنيللني يف الإعالم ال�شمعللي - الب�شري، على 

اإن�ص��اء و�صائل اإعالمية يف هذا املج��ال، على غرار ما مت عام 

لل�صحافيني،  مالية  ت�صهيالت  الدولة  1990 عندما قدمت 
بغيللة اإن�شللاء عناوينهللا ال�شحفية اخلا�شة، وذلللك لقناعتي 

الرا�صخة باأن ال�صتثم��ار يف ال�صمعي - الب�صري، ل ينبغي 

اأن يقت�ص��ر على رجال املال والأعم��ال فقط، واإمنا يجب اأن 

يطال رجال الإعالم كذلك.

7 - �ص��رورة ت�صدي��د اآلي��ات الرقاب��ة عل��ى م�ص��ادر 
التمويل، يف �صياق مكافحة ظاه��رة تبيي�ض الأموال املتاأتية 

من اأ�صكال الف�صاد واملتاجرة باملخدرات.

الذبذبات والأمواج  بتوفري  التعجيل  8 - احلر�س على 
الإذاعيللة لفتللح ال�شتثمللار يف هللذا املجال، مللع التمني 

باإجن��از - يف مرحلة قادمة - قم��را ا�صطناعيا جزائريا يحمل 

عل��ى البث، باقة القنوات التلفزي��ة والإذاعية اجلزائرية من 

القطاعني العمومي واخلا�ض، ولي�ض ذلك مب�صتحيل اأو بعيد 

عن الكفاءات اجلزائرية يف هذا امليدان.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة املحرتم،

ومللن نافلة القللول، اأنه واأمام الكم الهائللل من العناوين 

ال�شحفيةوالو�شائللل ال�شمعيللة - الب�شريللة التللي تزخر بها 

اجلزائ��ر اليوم - حتى واإن اأ�صحت الو�صائل الأخرة هجينة 

خل�صوعها حاليا لقوانني اأجنبية - ك�صفت املمار�صة ال�صحفية 

يف املقاب��ل، ع��ن م�صي���ض حاجتنا يف الظ��رف الراهن، اإىل 

اإعالم وطني قوي ب�شقيه العمومي واخلا�س، ينتهج اأ�شاليب 

املهنية والحرتافية املطلوبة، بغية حتقيق الغايات املرجوة يف 

ظ��ل اللتزام بامل�صوؤولية الوطني��ة والأخالقية والجتماعية 

لالإعالم.

�شيدي رئي�س اجلل�شة املحرتم،

�شيدي الوزير،

ال�شيدات وال�شادة الكرام،

وغن��ي ع��ن البي��ان يف ه��ذا املج��ال، اأن الت�صخي���ض 

املو�صوع��ي لواقعن��ا الإعالمي اأ�صحى يت�ص��م بالعديد من 

النقائ�ض اأدت اإىل ب��روز �صوائب طالت - ولالأ�صف - مبداأ 
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املو�صوعي��ة وامل�صداقية، ب�صبب تهافت العديد من العناوين 

ال�صحفية على الإثارة وحتقي��ق الربحية التجارية اإىل جانب 

العمل بعقلية »احلما�شة« يف احلق الإعالمي.

اإن م��ا يظهر م��ن اختاللت عل��ى امل�صه��د الإعالمي 

الوطن��ي، يف ظل الإقرار د�صتوري��ا باحلق يف الإعالم وحرية 

ال�شحافللة والتعبللري، مللرده - يف اعتقللادي - اإىل جملللة 

مللن العوائق، اأخل�شهللا يف �شعوبة احل�شول علللى املعلومة، 

وبالتللايل الو�شول اإىل م�شدر اخلرب، ف�شال عن انعدام مدونة 

لأخالقيات املهن��ة ال�صحفية، يدونها املهني��ون ويخ�صعون 

لها، والتوزي��ع غر املنتظم لالإ�صهار، وغي��اب مفهوم موحد 

ملب��داإ اخلدم��ة العمومي��ة يف الإع��الم، يخ�ص��ع ل��ه املهني 

وامل�ص��وؤول مع��ا، وكذا الخت��الف احلا�صل ح��ول مفهوم 

الق��ذف يف ال�صحافة، وهي كلها عوام��ل اأدت اإىل اإ�صعاف 

العمللل الإعالمي، الأمر الذي �شاهللم يف جنوح ال�شحافة 

عن غاياتها الأ�صيلة والأ�صلية.

�شيدي رئي�س اجلل�شة املحرتم،

�شيدي الوزير،

�شادتي الكرام،

وما دام الإعالم يف ماهيته وعلى اختالف و�صائله، علما 

كثر التحولت واملتغرات دون اأن يكون ثابتا، فاإن التحيني 

الدوري لت�صريعياته باملراجع��ة والتعديل، اأ�صبح �صروريا مبا 

يتوافللق وتوفر الإرادة ال�شيا�شيللة للدولة، بتحقيق املزيد من 

النفتاح الإعالمي و�صمان حريته، ورغبة املهنيني واملجتمع 

معا يف بلوغ منظومة اإعالمية وطنية اأكرث جناعة وفعالية.

�صيدي رئي�ض اجلل�صة، لو �صمحت، لدي مالحظة ب�صيطة 

وهي اأن موؤ�ص�صة التلفزيون اأ�صبحت ل تغطي ن�صاط اأع�صاء 

جمل�ض الأم��ة املوقر، اأرجو اأن ت�صتدرك ه��ذه املوؤ�ص�صة هذا 

املوقف و�صكرا.

اأ�شكركللم جميعللا على كرم الإ�شغللاء وال�شالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شي��د رئي�ص اجلل�شة: �شكللرا لل�شيد العمري لكحل؛ 

والكلمة الآن لل�شيدة زهية بن عرو�س.

ال�صيدة زهية بن عرو�ص: �شكرا �شيدي رئي�س اجلل�شة؛ 

بعللد ب�شللم اهلل الرحمن الرحيللم وال�شللالة وال�شالم على 

اأ�صرف املر�صلني؛

ال�شيد رئي�س اجلل�شة، نائب رئي�س جمل�س الأمة،

ال�شيد وزير الت�شال، ممثل احلكومة والوفد املرافق له،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء املجل�س،

اأ�شرة الإعالم،

احل�شور الكرمي،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

احلمللد هلل اأننا �شنوقع اأخريا يف اجلزائر مليالد عهد جديد 

للن�ص��اط ال�صمعي - الب�صري، بع��د اأن كاد احللم يتال�صى 

وي�شبللح �شرابا و�شط امل�شككني يف رفللع التحدي من جهة 

ويف احرتافية اأهل القطاع من جهة اأخرى.

ونحن نوؤ�ص�ض لالنفتاح اأكرث للقطاع ال�صمعي - الب�صري 

حت�شرين - �شيدي الرئي�س، ال�شيد وزير الت�شال - م�شاهد 

التتويللج بال�شعفللة الذهبيللة )La Palme d’or( يف مهرجان 

»كان« ال��دويل، لأك��رب الأعم��ال الفني��ة ال�صينماتوغرافية 

اجلزائريللة والعربية، بللل والعاملية على الإطللالق يف اأواخر 

ال�صبعينات »وقائ��ع �صنني اجلمر« للمخرج اجلزائري العاملي 

اإبللن مدينللة امل�شيلة، »خل�شللر حامينة« وي�شرفنللي اأن يكون 

الوالد اأحمللد بن عرو�س واحدا من م�شللوري م�شاهد هذا 

الإجناز ال�شينمائي.

كم��ا تنتابني يف ذات الوق��ت م�صاعر العت��زاز والأمل 

اأمام ع�صرات الإعالميني اجلزائريني البارزين الذين غادروا 

الوطن خالل ع�شرية املاأ�شاة الوطنية لي�شنعوا �شورة و�شعادة 

الف�شائيات العربية والعاملية.

يف حني حكم على الع�شللرات الآخرين من خرية اأبناء 

القط��اع ال�صمعي - الب�ص��ري الوطني، حكم عليهم باملوت 

والغتيال على يد الإرهاب الهمجي الأعمى، ل ل�صيء اإل 

لأنهم كانوا م��ن منا�صلي الكلمة املعربة وال�صورة وال�صوت 

املدافع عن الوطن وعن كل ما هو جميل يف وطني، رحمهم 

اهلل جميعا.

وعلي��ه، اأعترب اأنه م��ن واجبنا وهذا م��ن اأ�صعف الإميان 

ونحن نر�شم معللامل النفتاح يف جمال ال�شمعي - الب�شري 

اأن نوا�شللل املهمللة، مهنللة املتاعللب واملوت لت�شبللح مهنة 

الأحللالم والآمال، بالأخللذ يف احل�شبللان كل الت�شحيات 

الت��ي قدم��ت منذ اأواخ��ر الت�صعينات اإىل الي��وم من اأجل 

اإعالء �شوت و�شللورة اجلزائر واإر�شللاء الدميقراطية وحقوق 

الإن�صان يف اجلزائر وقد دفعنا الثمن غاليا.
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لكن اجلميللع ي�شهد بللاأن التجربة الإعالميللة اجلزائرية 

كان��ت �صباقة يف امليدان عربيا واإفريقيا، مما يزيدنا اأمال واإرادة 

يف ر�شللم معامل امل�شهللد ال�شمعي - الب�شللري اجلزائري يف 

اأقرب الآجال.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

ال�شيدات وال�شادة،

تعلمللون جيللدا اأننا نعي�س ع�شللر ال�شمللاوات املفتوحة 

ولي���ض فقط ع�ص��ر القن��وات والنفتاح الإعالم��ي املفرط 

اإىل حد النح��راف والفو�صى! لكن التط��ور التكنولوجي 

املذهل الذي مل يعد يعرتف باحلدود اجلغرافية وال�صيا�صية، 

خا�شة عرب و�شائل الإعالم الثقيلة كما ن�شميها واملتمثلة يف 

البث الإذاعي والتلفزي، عرب الأقمار ال�صناعية هذا التطور 

التكنولوجي فر�ض منطقا جديدا يف ال�صوق العاملية والنظام 

العاملي من خ��الل �صناعة الراأي العام والتاأثر يف جمريات 

امل�شهد الإعالمي والت�شايل بفعل ال�شورة وال�شوت، مما زاد 

يف م�صت��وى �صقف املطالب هنا وهناك لدى اجلمهور يف كل 

مللكان مبا فيه اجلمهور اجلزائري الأمر الذي �شّعب فعال من 

املهم��ة الت�صالية واأدخل الكثر م��ن اأ�صحاب املوؤ�ص�صات 

ال�صمعية الب�صرية يف معرتك ال�صراع ال�صيا�صي وامل�صلحي.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

اخلطر اليوم وغدا لي�ض يف الو�صائل ال�صمعية - الب�صرية، 

ولي�ض يف النفتاح اأو عدم النفتاح، بقدر ما هو خطر و�صائل 

الت�شال ب�شفة عامة، اأمام اإفرازات التكنولوجيات احلديثة 

لالإعالم والت�شال.

 )On line( لقللد اأ�شبحنللا ن�شاهد التلفزيون على اخلللط

اأو م��ا يعرف ب��� )TV. WEB( واأ�شبحنا ن�شهللد اخرتاقات 

وا�صح��ة وخطرة على اأم��ن وا�صتقرار ال��دول وحتى على 

حيللاة املواطنني العاديللني، عن طريللق التج�ش�س على كل 

كبرة و�صغرة من خ��الل ا�صتعمال ب�صيط للهاتف النقال 

.)SMS(و )Face Book(و

- فهل فعال لدينا حياة خا�شة؟

- وهل فعال هناك ما ميكن اإخفاوؤه يف اأيامنا هذه؟

- وعلى هذا الأ�صا�ض اأعتقد - �صيدي الرئي�ض - اأن التخوف 

 )La Cyber criminalité( اليوم هللو من اجلرائم الإلكرتونيللة

الت��ي تفلت من كل رقابة وعقاب اأكرث من الآثار الناجمة عن 

البث اخلا�ض بالو�صائل ال�صمعية - الب�صرية التقليدية.

اأعطيكم مثال حيا فيما يخ�صني: هناك منذ مدة �صخ�ض 

ينتحل �صخ�صيتي ويتكلم با�صمي على )Face Book( لكن 

ل اأحد باإمكانه مراقبة ه��ذه الت�صرفات وتوقيفه وو�صع حد 

لهذا التجاوز.

وبالع��ودة اإىل القط��اع ال�صمع��ي - الب�ص��ري، اأعتق��د               

- �صيدي رئي���ض اجلل�صة - اأنه من اخلطاأ الكبر التمييز بني 

القط��اع العام والقطاع اخلا���ض، يف حني اأن كل الإ�صكالية 

ت��دور يف مدى حتديد �صب��ط مهمة اخلدم��ة العمومية التي 

تبقى واجبة ومفرو�صة عل��ى القطاعني العام واخلا�ض على 

حد �شواء، وحمددة بالأ�شا�س يف دفرت الأعباء.

وهن��ا اأت�ص��اءل: مل��اذا يتحدث م�ص��روع القان��ون على 

املتعامل��ني اجلزائري��ني ول يتح��دث �صراح��ة عل��ى اأهل 

املهنللة والخت�شا�س، وكاأننللا بذلك ن�شجع على فتح جمال 

ال�شتثمللار يف ال�شمعللي - الب�شللري اإىل اأ�شحللاب املال، 

قبل اعتبللار العامل املهني والكفللاءة املهنية للمقبلني على 

ال�صتثمار يف القطاع، فحذار!

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

لقد �صبق واأحدث م�صروع هذا القانون املتعلق بالن�صاط 

ال�صمعي - الب�صري �صجال كبرا، بل وارتباكا وتخوفا، اأمام 

فت��ح هذا املجال احل�صا�ض واحلي��وي للخوا�ض، خا�صة واأننا 

اأ�شبحنللا اليوم نتابع قنوات خا�شة موجللودة فعال كقنوات 

جزائرية من حيث املن�صاأ واملحتوى والطاقم الب�صري، لكنها 

اأجنبي��ة يف نظر القانون اجلزائري، مع العل��م اأنها توفر حاليا 

ح�صب املعطي��ات الت��ي ا�صتقيتها م��ن الإح�صائيات توفر 

حوايل 1000 من�شب �شغل، وهذا �شيء رائع وجميل جدا.

وهن��ا واأمام ه��ذا القانون املعرو�ض علين��ا، اإما اأن تقل�ض 

ه��ذه القن��وات ن�صاطها وحت�صره يف الريا�ص��ة والطبخ والفن 

واملو�صة، واإل عليها اأن تختفي.

وال�ص��وؤال ال��ذي يفر�ض نف�ص��ه هنا: ماذا ع��ن الأخبار 

واحل�ش�س اخلا�شة ول�شيما احلوارات والنقا�شات ال�شيا�شية 

الكربى؟

والت��ي كان��ت مفخ��رة التلفزي��ون اجلزائ��ري يف مطلع 

الت�صعينات؟ وما قيمة وجدوى و�صع قنوات مو�صوعاتية اإذا 

مل تقدم للجمهور مادة اإخبارية يف امل�شتوى؟

وعللن م�شاألللة )Les Thématiques( اأو املو�صوعاتية كما 

ي�شميهللا ال�شيد وزير الت�شللال، فهي موجودة من خالل 4 

قنوات املتفرعة عن القناة الوطنية الأم»اليتيمة« كما ت�شمى 

وهللي قناة  )Canal Algérie(، الثالثللة وقناة الأمازيغية وقناة 
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القراآن اإىل جانب القناة الأر�صية، لكن ل تاأثر لها ول وجود 

فعلللي لها لدى اجلمهور اجلزائري الذي ي�شول ويجول بني 

القن��وات )كل القن��وات( بحثا دوما ع��ن الإثارة، احلما�ض 

والتن��وع والختالف، مث��ل قناة »احل��رة« الت��ي ابتدعتها 

الإدارة الأمريكية باجتاه الوطن العربي والتي تبث 41% من 

براجمها يف �شكل اأخبار.

 )France 24( مثلم��ا فعل��ت فرن�ص��ا م��ن خ��الل قن��اة

وهذا بطبيع��ة احلال لي�ض حبا يف اجلمه��ور املغاربي خا�صة 

والإفريقللي، لأنهللا موجهة باجتللاه املغرب العربللي و�شمال 

اإفريقيا، لكن لتمرير الر�صائل واملخططات اجلهنمية الهدامة 

والباعثة للت�صتت والتفرقة والعن�صرية.

وما ه��ذه اإل اأمثلة ومناذج، هي قط��رات يف بحر الطوفان 

اجلارف لثقافات اأخرى على ح�صاب ثقافتنا وقيمنا الوطنية 

الأ�شيلة.

فلمللاذا ل تكون هناك قناة مقابلة ولتكن »اجلزائر 24« 

اأو بالأحللرى )Algérie 54( للم�صاحن��ة لأن��ه وقت تناف�ض، 

نكون اأو ل نكون.

وبالع��ودة اإىل القنوات املو�صوعاتية فاأعتقد اأن الأمر يراد 

ب��ه القنوات املتخ�ص�صة، وقد قلت��م - ال�صيد م�صاهل - فيه 

نوع معنّي من الت�صال.

لك��ن الأم��ر مت�ص��ل مب�صاألة اأخ��رى يف غاي��ة الأهمية 

واخلط��ورة، األ وهي امل��ادة الإ�صهارية لب��د اأن يكون هناك 

قانون اإ�شهار ل�شبط املمار�شة الإ�شهارية.

وعمليات �صرب الآراء املتعددة متاما، ليت�صنى لنا التخطيط 

للربامج والإنتاج ح�صب الن�صغالت والطلبات والأذواق.

فاأين نحن من كل هذا؟

وكواح��دة واكبت م�صرة ال�صمع��ي - الب�صري ببالدنا 

منللذ 1980، يبللدو يل اأن الو�شللول اإىل هللذا الإجنللاز، اأي 

اإن�ص��اء القنوات املو�صوعاتية غر ممكن على الأقل يف الزمن 

القري��ب، لأن الأمر بب�صاط��ة يتطلب درج��ة اأعلى وحتكما 

اأك��رب يف التخ�ص�ض والحرتافية ونحن نق��ول لي�ض لدينا 

ل حمرتفللون ول مهنيون لأننا ننق�س من حجم الحرتافية، 

وحتى وزراء �صابقون قالوا نحن ل منلك حمرتفني ومهنيني، 

خا�شة يف ال�شمعي - الب�شري يف اجلزائر.

�صف اإىل ذلك، م��وارد مالية �صخمة وكف��اءات ب�صرية 

وتقنيللة يف اأعلى امل�شتويات، وهو ما مل ت�شل اإليه حتى اأكرب 

الدول واأعرق الو�شائل ال�شمعية - الب�شرية.

ولع��ل اأوىل ه��ذه القن��وات املو�صوعاتية الت��ي لبد منها 

عاجال - كما �شبقني زميلي - هي »القناة الربملانية« التي يعود 

احلدي��ث عن �صرورة اإن�صائها اإىل �صنة 97 وقد كنا يف احلكومة 

وتكلمنللا عن اإن�شاء هذه القناة  خا�شللة اإذا علمنا اأن جل�شاتنا 

هللذه ومناق�شاتنا لأمهات الق�شايللا الوطنية من خالل م�شاريع 

القوانللني، ل تنقل للجمهللور عرب قنواتنللا الف�شائية ول حتى 

على القناة الأر�صية، املواطن اجلزائري ل يعرف �صيئا عنا، ماذا 

نفعل؟ لنبداأ من الآن، ومن احلديث عن القنوات املو�صوعاتية 

تاأتي القنوات املتخ�ص�صة، فاملادة موجودة.

امل�شاألللة اليللوم - �شيدي رئي�للس اجلل�شللة، ال�شيد وزير 

الت�شللال - واأقولها بتنهد كبري وهللي اأن احلقل الإعالمي 

ال�شمعللي - الب�شري بحاجة اإىل انفتللاح، حتى ل اأقول اإننا 

تاأخرنا كثريا.

�شحيللح اأن الرهللان كبللري و�شعب هذا �شلليء طبيعي، 

لكنه ممكن وقابل للتحقيق، نعم ما دامت الإرادة ال�صيا�صية 

موجودة، والظروف املادية واملوؤهالت املهنية - واحلمد هلل - 

مهياأة وحمفزة اإىل درجة كبرية.

يبقللى فقللط عامللل الرتكيللز علللى احللقللة ال�شائعة يف 

العقد، العقد مبعنى ال�شل�شلللة والنفاق، األ وهي الثقة بني 

امل�صوؤولني والفاعلني يف احلقل ال�صمعي - الب�صري الوطني 

ل اأق��ول العام واخلا���ض، لأن الغاية يف نهاية املطاف هي اأن 

نك��ون حتت ال�صم�ض ولي�ض يف الظل، ظل الآخرين، وعلينا 

جتاوز الق�شايا الهام�شية وافتعال الكوابح والأعذار والذهاب 

مبا�شللرة اإىل الق�شايللا اجلوهريللة دون اأن نزايللد على بع�شنا 

البع�س يف الوطنية، مثللال اأكون اأكرث وطنية عندما اأكون يف 

القناة العمومية واأقل وطنيللة ملا اأكون... ل، لبد اأن نتجاوز 

هذه املرحلة.

فجوهللر الهتمام لبد اأن ين�شب اأكللرث نحو الحرتافية 

والتكويللن امل�شتمر والتناف�س بني اأهل املهنة والخت�شا�س، 

وال�صعي لأخلقة املهنة ول يختلف اثنان على هذا املو�صوع 

واحللرتام املبادىء احلقيقيللة حلقوق الإن�شللان، مبا يف ذلك 

احلق يف الإعالم املن�شو�س عليه يف الد�شتور.

�صحيح اأن امل�صاألة يف غاية الأهمية واحل�صا�صية، و�صحيح 

اأي�صا اأنه علينا اأن نحت��اط ونتمعن يف اأدنى التفا�صيل وهذا 

 وطبيعي، حتى ل ن�شقط يف املتاهات والنزلقات 
ٌ

اأمر �شحي

ل ق��در اهلل فيما بعد، لكن يف نهاية املطاف علينا - �صئنا اأم 

اأبينا - اح��رتام التنوع والتعددي��ة الفكرية والختالف يف 
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الراأي.

فحري��ة التعبر وحري��ة ال��راأي اأ�صبح��ت مكفولة بقوة 

تكنولوجيللا الإعالم والت�شال قبل قللوة القانون كما �شبق 

ذكللره. وعليلله، علينللا اأن ن�شعى بللكل الو�شائللل القانونية 

والأخالقي��ة حتى مننع اإن�ص��اء قنوات خا�صة عل��ى اأ�صا�ض 

عرقي اأو طائفي اأو جهوي، مثلما كان احلال بالن�شبة لبع�س 

الأحزاب نحن كنا م�صوؤول��ني، وقامت الأحزاب على هذه 

الأ�ص�ض وهنا الد�صتور وا�صح متام الو�صوح.

وعلينا ا�صتلهام العرب من جتارب غرنا، اأو مل نقتنع بعد اأن 

اجلزائريني مولوعللون بكل ما يت�شل بالو�شائل التكنولوجية 

مهما كانت طبيعتها وم�صدرها؟!

فالهوائيللات كنللا الأوائللل رمبللا يف العللامل العربللي يف 

ا�صتخدامها وح��ّدة التناف�ض عليها، حي��ث اأ�صبحت جزءا 

من ديكور مدننا ومدا�شرنا واأحيائنا.

فم��اذا نفعل ل�صرتجاع ثقة وجت��اوب اجلمهور اجلزائري 

العري�س؟

 )Inter-actif( وكي��ف ن�صل اأكرث اإىل الأ�صلوب التفاعلي

اأو )Inter-action( وال��كل يتفاعل حتى يعطي اإنتاجا وطنيا 

حقوقيا يف امل�شتوى بني م�شادر الأخبار واملعلومات.

تلك��م هي الق�صايا الت��ي تهمنا اليوم لتج��اوز الأو�صاع 

الأمنية اخلط��رة يف حميطنا اجلغرايف واحلر�ض على احلفاظ 

على اأمنن��ا وا�صتقرارنا ووحدتنا، �صمن الأو�صاع املتاأزمة يف 

املنطقة ويف العامل.

ولعل الإجابللة ال�شافية والتحكم يف مثللل هذه الق�شايا 

والن�صغ��الت �صتكون �صمن الهتمام��ات وال�صالحيات 

املوكلة ل�صلط��ة ال�صبط، هاته الهيئ��ة امل�صتحدثة يف القطاع 

ال�صمعي - الب�صري، �صمن ن�ض هذا القانون.

وهي �صلطة موجودة يف كل دول العامل ويف كل الأنظمة، 

واإن اختلفت ت�صميتها يف بع�ض الأحيان من بلد لآخر هناك 

من ي�شميها املجل�للس الأعلى لأخالقيللات املهنة، املجل�س 

الأعلى لالإعالم، املجل�س الأعلى لل�شمعي - الب�شري.

املهم اأن اأع�صاء �صلطة ال�صبط واإن كانوا معينني �صيعملون 

يف احلياد التام.

واأنا �صخ�صي��ا ل اأ�صك يف اأهلية وا�صتقاللية هذه الهيئة، 

واإن كن��ت اأمتنى اأن ي�صاف عامل اآخ��ر، وهو اأن ميكن اأهل 

القطاع من اختي��ار البع�ض ممن ميثلهم يف هذه الهيئة، حتى 

نتفللادى النتقللادات والتاأويللالت والنتقا�س مللن اأهمية 

و�شيادة هذه الهيئة وا�شتقالليتها.

احلقيقة التي علين��ا اأن نعرتف بها ها هنا هو اأن الو�صائل 

الثقيل��ة ال�صمعية - الب�صرية، لعبت دورا حموريا يف جتاوز ما 

ي�شمى بل »الربيع العربي«.

واجلمه��ور يبح��ث دوم��ا ويف تزايد م�صتمر ع��ن الإثارة 

وعللن الإعالم الدعائ��ي املعار�ض - ب��ني قو�صني - وعليه، 

اأقللول   - �شيدي رئي�للس اجلل�شة، ال�شيد وزيللر الت�شال -  

ل خ��وف على القن��وات اخلا�صة ول خوف منه��ا، �صريطة 

اأن نعط��ي ال�صاأن لأهل ال�ص��اأن، لأهل الخت�صا�ض، ولي�ض 

لتج��ار املوت وبزن�ص��ة ال�صيا�صة، واأن ي�ص��رتط من اأ�صحاب 

هذه القنوات اأب�شط قواعد الوطنية والأخالق واملهنية، لأن 

النفتاح الإعالمي »ال�شمعي - الب�شري« �شائر ل حمالة مع 

التدف��ق احلاد لالأخبار واملعلوم��ات وال�صور والرموز، القطار 

ذهب والعا�صفة تزحف، نكون اأو ل نكون، ول حديث اليوم 

عن م�صايرة ونقل الأحداث يف وقتها، لكن علينا اأن ن�صعى 

للتدخل كجزائري��ني واإعالميني وخمت�صني يف �صناعة هذه 

الأح��داث و�صناعة املعلومات ون�صره��ا، ل اأن ننقلها فقط، 

وبالتللايل تزودنا هذه ال�شناعة باملال من جهة وحت�شني �شورة 

اجلزائللر يف اخلارج من جهة اأخللرى ومل ل، علنا ن�شرتجعها 

يوم��ا وهذه اأمنية اجلمهور اجلزائ��ري الذي غادر وهاجر منذ 

مللدة اإىل القنوات الغربية والعربية علللى حد �شواء، عندها 

فقط - ملا ن�شرتجع اجلمهور اجلزائري - نكون قد حققنا فكرة 

انفتللاح ال�شمعي - الب�شللري النفتاح ال�شحيللح واملعقول 

الذي �شيكون بدوره ال�شند الأول والأخري لبناء دولة احلق 

والقانون.

ونكللون بذلك - اأخواتي، اإخواين - قللد واكبنا م�شرية 

الإ�صالح��ات العميق��ة الت��ي �صرعن��ا فيها حت��ت القيادة 

الر�صي��دة واحلكيمة لفخامة رئي���ض اجلمهورية، ال�صيد عبد 

العزيللز بوتفليقة، هاته ال�شيا�شة التللي مازلنا يف اأ�شد احلاجة 

اإليها ملوا�شلة الدرب، درب العزة والكرامة لكل اجلزائريني 

واجلزائريللات علللى اأ�شا�س الأمللن وال�شتقللرار اأول والتي 

كان��ت القاعدة ال�صلب��ة التي اأر�صاها فخام��ة الرئي�ض، قائد 

امل�ص��رة، واأملها امل�صتقبلي، املعرب ع��ن اإرادة ال�صعب املوؤيد 

باإذن اهلل �شبحانه وتعاىل، وما ذلك على اهلل بعزيز.

اأ�شكركم جميعا على كللرم الإ�شغاء واملتابعة، وال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل.
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ال�شيد رئي�ص اجلل�ش��ة: �شكرا لل�شيدة زهية بن عرو�س؛ 

وقبل اأن اأقدم الكلمة لل�شيد ح�شني �شعيدي اأود اأن اأرحب 

بال�شيللد وزير العالقات مع الربملان الذي التحق بنا؛ ال�شيد 

ح�شني �شعيدي، تف�شل.

ال�شيد ح�شني �شعي��دي: �شكرا �شيدي رئي�س اجلل�شة؛ 

ب�شم اهلل واحلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل.

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

معايل وزير الت�شال، ممثل احلكومة،

معايل وزير العالقات مع الربملان،

اأخواتي، اإخواين اأع�شاء جمل�س الأمة املحرتمون،

اأ�شرة الإعالم الكرام،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، اأ�صك��ر مقرر اللجنة املخت�ص��ة، على التقرير 

التمهيدي الذي اأفادنا به بخ�صو�ض م�صروع القانون.

اإن اجلزائر كانت رائدة يف جمال حرية التعبر وال�صحافة، 

من خالل قانون الإعالم ال�شادر عام 1990.

اإن هللذا الف�شللاء الإعالمللي ا�شتفادت منلله ال�شحافة 

املكتوبة، مقارنة بنظرتها يف جمال ال�صمعي - الب�صري.

اإن م�صروع القانون املتعلق بالن�صاط ال�صمعي - الب�صري 

ال��ذي هو بني اأيدين��ا اليوم، يعت��رب خط��وة اإيجابية ومهمة 

للمهني��ني والإعالمي��ني و�ص��رورة حتمية متليه��ا الظروف 

الإقليمي��ة والدولية، لكنه جاء يف الوقت بدل ال�صائع، نظرا 

لتاأخللر هللذا القانون لأكرث مللن 20 �صنة، اأ�صح��ى امل�صاهد 

اجلزائري بحوزته ع�شرات القنوات التلفزيونية، الدولية منها 

والعربية، ن�صاهدها دون ترخي�ض من ال�صلطة املانحة، اأ�صبح 

يتابع جميع القنوات العامة واملو�صوعاتية وغرها.

اإن فتح ميدان ال�صمع��ي - الب�صري، �صار يفر�ض نف�صه 

بقوة، نظرا للتحولت الدولية والتطور التكنولوجي الهائل، 

وله��ذا اأ�صبحنا مرغم��ني ومقتنعني يف نف���ض الوقت بفتح 

جمال ال�شمعي - الب�شري ول ميكن التاأخر عنه.

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

بعد قراءتنا املتاأنية لن�ض امل�صروع املعرو�ض علينا، لحظنا 

�صيئ��ا من ال�صبابي��ة يف �صياغة وحترير بع���ض مواده، وهناك 

كذلللك توج�س من النفتاح وبع�للس الحتكارية يف جمال 

ال�صمعي - الب�صري لل�صلط��ة العمومية، وهناك ما يربز هذا 

الجتاه ولكن ل نن�شى اأننا يف �شنة 2014.

يقال: اأ�صعب الأمور بدايتها، ويف احلقيقة اأن هذا القطاع 

ي�صتحق الت�صجيع من جمي��ع الأطراف، وينبغي اأن يحظى 

ب�ص��يء من العناية والتوجيه وتوف��ر ال�صروط الالزمة، طبعا 

مع النوايا احل�صنة يف اإجناح القطاع من اأجل م�صلحة الأمة.

اإن فتح جمللال ال�شمعي - الب�شري لال�شتثمار الوطني، 

ل ينج��ح يف تقيي��د املوؤ�ص�صات وال�ص��ركات اخلا�صة باإن�صاء 

قن��وات مو�صوعاتي��ة متخ�ص�صة فق��ط دون اإمكاني��ة اإن�صاء 

قن��وات عام��ة، ويجب اأن يك��ون هناك تكاف��وؤ الفر�ض بني 

القطاعني العام واخلا�ض، حتى ل تتعر�ض القنوات اخلا�صة 

لالإفال�س لنعدام املوارد املالية وحمدودية اجلمهور.

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

ما يوؤخذ على هذا امل�صروع هو الغمو�ض وال�صبابية على 

جل مواده، با�صتخدام عبارات: »تطّبق هذه املادة عن طريق 

التنظي��م« اأو »مبوج��ب املر�صوم« لأكرث م��ن 14 مادة، وهذا 

بغ���ض النظر عن دفرت ال�صروط ال��ذي �صيربم بني امل�صتفيد 

و�صلطة �صبط ال�صمع��ي - الب�صري وما يحتويه من �صروط، 

بناء على املادة 40 من امل�صروع.

بالرجوع اإىل ن�ض امل��واد 20، 34، 35 من هذا امل�صروع، 

فيما يخ�ض الرخ�ض التي تقدمها ال�صلطة املانحة  وكذا راأي 

ال�صلطة املانحة واإ�صعار ال�صلطة املانحة.

ملاذا مل يت��م ت�صمية هذه ال�صلط��ة املانحة ب�صكل حمدد 

ونتفادى هذا التنكيل؟

معايل الوزير،

ويف الأخ��ر، عل��ى كل ح��ال اإن م�ص��روع ال�صمعي - 

الب�ص��ري هو يف حد ذاته مك�صب جديد وخطوة اأوىل، يعزز 

بهللا العمل الإعالمللي واملهني من اأ�شللرة الإعالم، ويعمل 

علللى حترير هللذا الف�شللاء و�شيمنللح هام�شا اأكللرب واأ�شمل 

للجمهور اجلزائري يف حقه يف الإعالم.

�شكرا لكم على كرم الإ�شغاء وال�شالم عليكم.

ال�شيد رئي�ص اجلل�ش��ة: �شكرا لل�شيد ح�شني �شعيدي؛ 

اأرجو من الزميالت والزمالء املتدخلني الخت�شار والرتكيز 

على ل��ب املو�صوع وجتنب متاهات التحلي��ل ربحا للوقت، 

�شكرا.

الكلمة الآن لل�شيد حممد نوا�شر.

ال�صي��د حممد نوا�ص��ر: �شكرا �شيللدي رئي�س اجلل�شة؛ 
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و�صاألتزم بالوقت اإن �صاء اهلل.

ب�شم اهلل الرحمن الرحيللم وال�شالة وال�شالم على خري 

خلق اهلل.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

ال�شيد وزير الإعالم وم�شاعدوه،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

اأ�شرة الإعالم،

اجلمع الكرمي،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ياأت��ي قانون ال�صمع��ي - الب�صري يف وقت متر فيه اجلزائر 

بحركيللة كبرية، ليزيللد لبنة يف هذا ال�شللرح الدميقراطي يف 

بالدنللا، يف اإطار الإ�شالحات التي با�شرتها اجلزائر من اأجل 

تو�شيع جمال دولة القانون واحلريات.

اإن هذا القانون يعترب من اأهم املكا�شب املحققة يف املجال 

الت�شريعللي، خا�شة بعللد اإ�شدار القانللون الع�شوي املتعلق 

بالإعالم.

ويعت��رب فتح املج��ال ال�صمعي - الب�ص��ري خطوة مهمة 

لإر�شللاء الدميقراطية احلقة، بعد جتربة ال�شحافة املكتوبة �شنة 

1990، والتي جعلت اجلزائر من البلدان العربية الرائدة يف 
هذا املجال رغم النقائ�ض امل�صجلة.

اإن عب��ارة القنوات املو�صوعاتية الواردة يف املادة ال�صابعة 

من امل�صروع ق��د يعتربها الكثر من املتابعني حدا من حرية 

الراأي والإعالم يف البالد. وعليه، نلتم�س من القائمني على 

ه��ذا القطاع احل�صا�ض اإيجاد ال�صب��ل الكفيلة لطماأنة الراأي 

العام الوطني بهذا اخل�شو�س.

كم��ا ن�صر اإىل ع��دم وجود نطاقات ح��رة كافية يف حيز 

الرتددات خا�صة املتو�صطة »اأف، اأم«، )FM( لإطالق قنوات 

اإذاعية خا�شة جديدة.

اإن ال�شتثمار احلقيقي هو ال�شتثمار يف العن�شر الب�شري؛ 

وعليه، وجب تاأهيل ال�شحفيني اجلزائريني، وذلك بتكوينهم 

واإعادة ر�صكلتهم ب�صفة دورية، حتى يواكبوا التطور احلا�صل 

يف جمال املعلومات.

لهذا نرى اأنه من ال�شروري فتح معاهد خا�شة بالتكوين 

ال�صمع��ي - الب�صري جهويا، على غ��رار معهد اأولد فايت 

بالعا�شمة.

اإن فتللح املجال ال�شمعي - الب�شري، �شيجلب -ل حمالة - 

مناف�شة �شديللدة للقنوات العمومية التللي وجب عليها رفع 

هذا التحدي، وذل��ك بتطوير و�صائل وطرق عملها واقرتابها 

اأكرث من ان�شغالت املواطنني.

كما يجب على الدولة اإعطاء الو�صائل الالزمة للتلفزيون 

والإذاعة العموميتني، حت��ى تفر�ض مكانتها �صمن امل�صهد 

الإعالمي الوطني م�شتقبال.

اإن��ه من الأهمية مبكان تطوير املحطات اجلهوية للتلفزيون 

والتي ن��رى اأنها ل توؤدي دورها كم��ا ينبغي، كما نلح على 

املطالب��ة بفتح مراك��ز جهوية للتلفزي��ون الوطني يف وليات 

اأق�ص��ى اجلنوب، عل��ى غرار حمطتي ب�ص��ار وورڤلة، وب�صفة 

دائم��ة حتى ن�صم��ن تغطية م�صتمرة ونق��ل �صورة للحركية 

التنمويللة التللي تعي�شها هللذه الوليات البعيللدة جدا عن 

العا�صمة - مترنا�ص��ت 2000 كلم، اإليزي 2000 كلم - مع 

العلم - �شيللدي الوزير - اأن فتح هذه املراكز قد مت الإعالن 

عنه.

فتمرنا�صت مث��ال مت الإعالن عن امل�صروع منذ حوايل 3 

�صن��وات من طرف الوزير ال�صابق، نا�صر اأمهل، الذي وعدنا 

باإجن��از املحطة اجلهوي��ة للتلفزيون بتمرنا�ص��ت بغالف مايل 

قللدره 50 ملي��ار �صنتيم، ومت اختيار الأر�صي��ة ومعاينتها من 

ط��رف الوزير نف�صه، وكذا الوعد الث��اين املتمثل يف املطبعة 

اجلهوية لت�شهيل طبع اجلرائد، لكن ل �شيء من ذلك حتقق 

ميدانيا، واأكرر ميدانيا، لقد تقرر يف نف�ض الأ�صبوع اإن�صاء 03 

مطابع جهوية »مترنا�صت - اإيليزي - ب�صار«.

فمطبعة ب�صار راأت النور منذ حوايل 03 اأ�شهر بل 8 �صحف 

يومية وطنية، ونحن نبارك ذلك فمربوك ل�شكان هذه الولية 

عل��ى هذا املولود الإعالمي اجلديد، اأم��ا مترنا�صت واإيليزي 

فنح��ن يف النتظار، فاجلرائد ل ت�صلنا اإل بعد 24 �شاعة من 

�صدورها اإن و�صلت!!

مطالبتنا بتقوية القطاع العام ل يعني عدم اأهمية القطاع 

اخلا�ض، بل نتمنى اإعط��اءه كافة الت�صهيالت خللق التوازن 

واإعطاء م�صداقية اأكرب للقطاع.

واأخ��را، اأري��د اأن اأنب��ه اإىل نقطة اأخرة وه��ي اأن اأغلب 

العامل��ني باملحطات اجلهوي��ة، مل ي�صتفيدوا م��ن التكوين       

اأو اإعادة الر�صكلة منذ تن�صيبهم، فكيف لهم اأن يواكبوا هذا 

التطور لتكنولوجي املت�صارع يف جمال الت�صال؟!

كمللا ل يفوتنللي اأن اأتقللدم اإىل ال�شيللد رئي�للس اللجنة 

املخت�صة واأع�صائه��ا بال�صكر على املجهودات املبذولة وكذا 
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وزارة الإعللالم وعلى راأ�شها ال�شيللد الوزير، م�شاهل، الذي 

اأراه اأن��ه الرجل املنا�صب لهذا املن�صب، نظ��را ملا اأعطاه من 

دفع ونف�ض جديد لهذا القطاع يف فرتة وجيزة جدا.

تلكم هللي - �شيدي رئي�س اجلل�شة - جممل مداخلتي، 

اأ�شكر اجلميع على ح�شن الإ�شغاء وال�شالم عليكم ورحمة 

اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شي��د رئي���ص اجلل�ش��ة: �شكرا لل�شيد حممللد نوا�شر؛ 

والكلمة الآن لل�شيد عبد القادر بن �شامل، تف�شل.

ال�صي��د عب��د الق��ادر ب��ن �ص��امل: �شكرا �شيللدي رئي�س 

اجلل�شللة؛ ب�شم اهلل الرحمن الرحيم وال�شالة وال�شالم على 

اأ�صرف املر�صلني.

ال�شيد رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة املحرتم،

ال�شيد وزير الت�شال املحرتم،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�س الأمة،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�شبح الإعالم، اإن فهم مغزاه ودوره، وعالقته باملجتمع، 

وبالآخر، والثنائيات التي ي�صر يف فلكها وباملوؤ�ص�صات على 

خمتلف اأ�صكالها، �صالحا ذا حدين باملفهوم التقليدي لهذه 

الكلمة.

الإعللالم هللو احلللرب وال�شلللم يف اآن، هو الهللدوء وهو 

العا�صفة، هو هذا الكل املعقد كالثقافة متاما.

ومل��ا عرف��ت ال�صع��وب املتطورة خط��ورة ه��ذه املنظومة 

واأدرك��ت اأبعاده��ا ال�صرتاتيجي��ة، اأولته��ا كام��ل العناية 

والهتم��ام بعد درا�ص��ة عميقة، حيث م��ن خاللها فتحت 

املغلق، وك�شرت معادلت الغام�س.

ي�صب��ح الإعالم من هذا املفهوم �صرورة ملحة، و�صرورته 

تكمن يف تطويره يف �صوء امل�صتجدات وال�صراع التكنولوجي 

يف عامل الت�شال.

ولعللل اجلزائر، وهي تواكب هذه الثورة التكنولوجية لن 

تبقللى مبعزل عن هللذا ال�شباق الذي ومن خالللله تريد اأن 

ت�صجل �صبقا يف هذا املجال، معتمدة على مراثها ور�صيدها 

الإعالمللي الللذي حققته منللذ ال�شتقالل، هللذا الر�شيد 

الذي �شدر اإىل خارج الوطن فيه طاقات، واأفكار، واإن �شئنا 

تكنولوجيا.

ولعللل هذا ال�شبللق هو ما جعلهللا تتللوق اإىل املزيد من 

الإجن��ازات متثل��ت يف النفتاح الإعالم��ي، وفتح جمالت 

وا�شعة حلرية التعبري منذ ع�شريتني، وال�شعي اإىل ال�شتفادة 

مللن كل منجزات الثللورة الإعالمية التللي ي�شهدها العامل 

املتط��ور؛ ولع��ل قانون قط��اع ال�صمعي - الب�ص��ري هو من 

اأهم هذه الهتمامللات، والذي جاء تكملة لأحكام القانون 

الع�شللوي رقللم 12 - 05، امل��وؤرخ يف 18 �شفللر عام 1433 

املوافق 12 يناير 2012، واملتعلق بالإعالم.

وه��و قانون ي�صعى لإ�صالح هذا القطاع احل�صا�ض وجعله 

يناف���ض غره، وحتفيزه لأن يق��دم الأف�صل يف �صوء املناف�صة 

واحرتام مب��ادىء الدميقراطية، اإىل جانب امل�صاهمة يف اإثراء 

وبل��ورة احل�ض الفن��ي والإبداعي، وكذا تنمي��ة املعارف يف 

خمتل��ف املجالت، وه��ي موؤ�صرات نراه��ا اإيجابية يف �صوء 

الإ�شالحات التي با�شرهللا ال�شيد رئي�س اجلمهورية، والتي 

ت�صيف لبنة اأخرى يف خانة الإ�صالحات.

ولعللل الأهللم يف م�شمللون هللذا القانون هللو خدمات 

الت�صال ال�صمعي - الب�صري املرخ�صة، وهو مو�صوع اأ�صال 

احل��رب، وتناولته ال�صح��ف الوطنية بني متخ��وف ومتفائل، 

باعتبللار الفكللرة يف حللد ذاتها تعترب حتول كبللريا يف جمال 

حري��ة التعبر، واإ�صافة نوعية للمنظومة الإعالمية اجلزائرية، 

ذلك اأن خدمات �شمعية - ب�شرية كهذه �شت�شهم - وبغ�س 

النظر عن ال�صروط املتوفرة يف املرت�صحني - يف ترقية الربامج 

وتنوعها وفتح املجال للمناف�شة.

واأعتق��د اأن ق��ارىء هذا القانون �صوف ل��ن يتوقف عند 

بع�ض الأم��ور النظرية والتنظيمية التي هي حت�صيل حا�صل 

ل��كل قانون ويف خمتل��ف املجالت، بقدر م��ا يتوقف عند 

اجل��دوى من وراء ه��ذا الإجناز، وهو ما نق��ف عليه يف املادة 

والتي  ال�صروط،  لدفرت  واملت�صمنة  الثالث  الف�صل  من   48
احتوت على جملة من اللتزامات، لعل اأهمها:

- اإحرتام مقومات ومبادىء املجتمع، وكذا القيم الوطنية 

ورموز الدولة، وترقية روح املواطنة، والأهم فيها: ترقية اللغة 

الأم، والرتاث، والتزام املهنية - ال�صيد الوزير - هي املعادلة 

الأهللم يف كل هذا، لأنه من دون مهنية اإعالمية، نفتقد كل 

مقومات العمل الإعالم��ي وي�صبح الغث وال�صمني �صيان، 

املهني��ة هي البو�صلة التي ت�صنع اإعالما مو�صوعيا خاليا من 

الد�صائ�ض واخللفيات وكوارث الإيديولوجيات.
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ولك��ن ال�صوؤال كيف نقب�ض على ه��ذه املهنية ون�صمن 

بقاءها اإذا افتقدت اأخالقيات املهنة؟

عموما، فال�صكر مو�صول للذين �صهروا على هذه ال�صروط 

وعلللى راأ�شهم ال�شيد الوزير، لأنها نابعة من مقومات الدولة 

اجلزائرية، ومن ثقافة املجتمع، اأي من �صيادة اجلزائر.

وق��د اأ�ص��اف القان��ون - حلماية هذه ال�ص��روط - �صلطة 

ال�صب��ط، التي �صنتاب��ع �صمن مهامها مثل ه��ذه ال�صروط، 

�صواء اأكانت عملية كالأفكار، اأو تقنية كخدمة البث.

وهذه ال�صلط��ة نتمنى اأن يك��ون اأع�صاوؤها من اأ�صحاب 

التخ�ص���ض يف املجال املذكور، حت��ى ل ي�صيع هذا القانون 

لأن م�صوؤليتها تبدو كبرة بالنظر اإىل حجم املهام املنوطة بها، 

وكن��ا نف�صل اأن يتو�ص��ع اأع�صاوؤها اإىل 12 ف��ردا نظرا لتعدد 

امل�صوؤولية و�صخامتها.

وبت�شفح هذا القانون، ل ميكن - ال�شيد الرئي�س، ال�شيد 

الوزيللر - املرور على الف�شل الثاين من الباب الرابع املتعلق 

باأر�شفللة ال�شمعي - الب�شري، والتللي جاءت مواده من 91 

اإىل 97 كلهللا لتدعيم مواد هذا القانللون، وذلك من خالل 

تاأطر املنظومة الإعالمية واإعطائها مربرات التحديات باإن�صاء 

هيئة عمومية تكل��ف بجمع الأر�صيف ال�صمعي - الب�صري 

ومعاجلته وت�شيريه.

وهذا يتطلب - ال�صيد الوزير - تكوينا متخ�ص�صا، وثقافة 

اإعالمي��ة مميزة، ك��ون التعامل م��ع الأر�صيف اأم��را يحتاج 

اإىل مهنيللة واأخالقيات مهنة كذلك، كونلله مرجعا وحقوقا 

لالآخرين، فالرجاء متابعة هذا الأمر حل�شا�شيته.

ترقيللة الأداء الإعالمللي من قبللل م�شتغلللي خدمات 

الت�شللال ال�شمعللي - الب�شللري املرخ�س لهللم، وكذلك 

ت�صجي��ع الدولة، م��ن �صاأنه خل��ق الفارق، �صريط��ة املتابعة 

واجلدية وقد �صجلنا بوادر للوزارة الو�صية، متثلت يف التكوين 

اجلزئي لل�شحفيني يف املدة الأخرية.

ت�شبح املادة 10 يف الف�شل الأول من الباب الثاين اأكرث 

م��ن مهمة، لأنه��ا تلخ�ض دور م�صتغل��ي خدمات الت�صال 

ال�صمعي - الب�صري التابعة للقطاع العمومي يف تقدمي نوعية 

اخلدمللة العمومية باإعللداد برامج موجهللة للمجتمع بجميع 

مكوناته يف جمالت عدة كالثقافة والرتبية والرتفيه وغرها.

ولع��ل هذه املادة ه��ي التي اأ�صالت احل��رب، حتت عنوان 

م�صطل��ح »مو�صوعاتي��ة«، اأي الربامج الت��ي تتمحور حول 

مو�صوع واح��د اأو تلك املتخ�ص�صة، ورمبا كان لتعديل املادة 

الأمر. يف  ف�شل   7
يبقىراأينا هو ت�شجيع هللذه القنوات اجلديدة، لأنها تعد 

رافدا من روافد الإعالم الوطني، ونافذة جديدة على حرية 

التعبر، وخطوة رائدة يف ميدان التعدد الرباجمي والروؤيوي، 

وطرق املعاجلة، ثم املناف�صة.

ولكللن - ال�شيد الوزير - اأي مناف�شة نريد؟ نريدها برامج 

تتمتع باملهنية، معاجلللة وطرحا واأفكارا، �شواء عمومية 

اأو خا�شة، ل مكان لالرجتال اأو التلقائية اأو اإمالء الفراغ، يف 

زمن ال�صيطرة على الأثر.

نحن يف اأ�صد احلاج��ة اإىل برامج متخ�ص�صة يف جمالت 

عللدة كالثقللايف والجتماعللي وال�شيا�شللي والنف�شي، تدار 

مبهنية عالي��ة، وبطرح مو�صوعي اأكادميي اأحيانا، حتى ت�صهم 

حمطاتنا يف تر�صيخ احلوار ومبادىء الدميقراطية، وبناء �صرح 

ثقايف يكون معادل مو�صوعيا لتلك التي ت�صهم فيها املنظومة 

الرتبوي��ة وعليه، فنحن اأحوج اإىل قن��وات مو�صوعاتية على 

طريقة ال�صهل املمتنع، جتد فيها فئات املجتمع �صالتها.

علينا اأن نرقى باإعالمنللا ال�شمعي - الب�شري واملكتوب 

اإىل م�صت��وى راق، بتكوي��ن الإعالمي��ني واإعط��اء الأولوية 

حلاملللي ال�شهللادات اجلامعية من معاهد الت�شللال القريبة 

م��ن التخ�ص�ض، فاجلامعة اجلزائري��ة متدنا باآلف املتخرجني           

يف ه��ذا التخ�ص�ض، وعلي��ه، وجب - ال�صي��د الوزير  - اأن 

ي�شهللر علللى هذا الأمللر حتى تكتمللل املهمللة وي�شري هذا 

القانون اإىل الأف�صل، يبقى �صوؤايل الأخر - ال�صيد الوزير - 

ه��و: ما هو عدد القنوات التي ميكن الرتخي�ض لها يف �صوء 

الإمكانيات التقنية املتاحة؟

وه��ل هن��اك حتفظات فيما يخ���ض تنازل املال��ك للقناة 

املرخ�ض له اإىل اآخر، بعد الإخالل بال�صروط املذكورة اآنفا؟ 

و�شكرا.

ال�شي��د رئي���ص اجلل�شة: �شكللرا لل�شيد عبللد القادر بن 

�صامل؛ والكلمة الآن لل�صيد خمتار �صي يو�صف.

ال�صيد خمتار �صي يو�صف: �شكرا لل�شيد رئي�س اجلل�شة؛ 

ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم وال�ص��الة وال�صالم على اأ�صرف  

املر�شلني. 

ال�شيد نائب رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�شيد معايل وزير الت�شال، ممثل احلكومة،



18

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 13

االإثنني 25 ربيع الأول 1435                                   املوافق 27 جانفي 2014

ال�شيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شيدات وال�شادة احل�شور،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

يف البداي��ة، اأ�صك��ر مع��ايل الوزي��ر على تق��دمي م�صروع 

ن���ض القانون، كما اأ�صكر الطاقم ال��وزاري على املجهودات 

املبذولة يف اإعداد هذا القانون، واأ�شكر جلنة الثقافة والإعالم 

وال�صبيب��ة وال�صياحة، لعر�صها التقرير التمهيدي حول ن�ض 

القانون املتعلق بالن�صاط ال�صمعي - الب�صري.

اإنني اأعرب عن ارتياحي ملا يت�صمنه هذا امل�صروع واأثمنه 

لأنه �صيعطي دفعا كبرا وانفتاحا اإعالميا، خا�صة فتح املجال 

ال�شمعي - الب�شري اأمام امل�شتثمرين اخلوا�س.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة املحرتم،

لقللد جاء هذا القانون اأي�شا ملعاجلة بع�س الق�شايا العالقة 

وو�صع اآليات جديدة متنا�صبة مع التحويالت التي ي�صهدها 

العامل والتي تفر�صها رغبة التعبر يف املجتمع على امل�صتوى 

املحلللي، اجلهوي والللدويل، لتو�شع من م�شاحللة احلرية يف 

التعب��ر واإبداء ال��راأي املخال��ف، والتكيف م��ع متطلبات 

التطور الذي تفر�صه العوملة بكل اأبعادها.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

اإن الن�صاط ال�صمع��ي - الب�صري، وب�صفة عامة الإعالم 

اجلزائ��ري، ينبغ��ي األ يتوق��ف دوره عند تغطي��ة جمريات 

الأحداث فح�صب، اإمنا ياأمل اأن مينح هام�ض اأو�صع مع احلرية 

للم�صاهم��ة يف الدف��ع بوت��رة الإ�صالح الت��ي اأقرها فخامة 

رئي�للس اجلمهوريللة،  ال�شيد عبد العزيللز بوتفليقة ، والتغيري 

نح��و م�صتويات تنت�صر فيها قيم املواطن��ة واإعطاء �صورة عن 

التحولت والإ�شالحات العميقة والإيجابية التي �شهدتها 

اجلزائر خالل الفرتة الأخرية.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

اإن ه��ذا الن���ض يرم��ي اإىل ترقي��ة الن�ص��اط ال�صمعي - 

الب�صري باأرق��ى و�صائل الت�صال املختلف��ة وجميعها اليوم       

ل ميكن اإل اأن تكون يف خدمة امل�شالح العليا لأمتنا، �شرطها 

الوحيللد اأن ت�شتغل يف جو احلريللة والتزامها الوحيد مقابل 

ذلللك هو العمل وفقللا للقواعد املهنيللة والحرتافية العالية 

والقدرة على املناف�شة.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة املحرتم،

يطرح بع���ض الأطراف اإ�صكالية هام��ة، تتمثل يف تقييد 

املوؤ�ص�ص��ات وال�صركات اخلا�صة باإن�ص��اء قنوات مو�صوعاتية 

متخ�ص�ص��ة فقط، واإمن��ا مفهوم هذه القن��وات ف�صرتها املادة 

ال�شابعة )07( باأنها برنامج تلفزيوين موجه اإىل فئة معينة من 

اجلمهور حول عدة موا�صيع )الرتفيهية، املو�صيقية، ال�صباب، 

امل��راأة، التعليمية، الرتبوية، الريا�صي��ة، البدنية( وتقدمي هذه 

الربامللج للم�شاهدين بكل �شدق، و�شراحللة، وم�شداقية، 

والثقة وباأ�شلوب ي�شتحق كل التقدير.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

ميكللن القللول، اإن مفهللوم ال�شتقاللية لهللذه القنوات 

التي اأراد امل�صرع اجلزائ��ري تكري�صها ح�صب راأيي ل ميكن 

اأن تخرج ع��ن مفه��وم »امل�صتقل��ة« )Autonomie( ولي�س 

»احلللرة« )Indépendante( اإن طبيعللة ال�شتقاللية مبفهوم 

)Autonomie( تعود بن��ا اإىل نظرية الهيئات العمومية التي 

تتمتع بال�صخ�صية املعنوية وت�صتفيد نوعا ما من ال�صتقاللية، 

لكنهللا تبقى ا�شتقاللية ن�شبية، اإذ تبقى دائما حمدودة بهذا 

املفهوم وتخ�صع للرقابة.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

اإن القانون الع�شوي املتعلق بالإعالم ويف املادة 63 التي 

تن�س، كما جاء يف قانون الإعالم:

»يخ�صع اإن�صاء كل خدمة مو�صوعاتية لالت�صال ال�صمعي 

- الب�صري، والتوزي��ع عرب خط الإر�صال الإذاعي امل�صموع 

اأو التلفزي، وك��ذا ا�صتخدام الرتددات الإذاعية الكهربائية 

اإىل ترخي�س مينح مبوجب مر�شوم.

يجب اإبرام اتفاقية بني �صلطة �صبط ال�صمعي - الب�صري 

وامل�شتفيد من الرتخي�س.

 ويعللد هللذا ال�شتعمللال طريقة �شغل خا�للس للملكية 

العمومية للدولة«.

اإن هذا الأمر مفهوم ومربر بالنظر اإىل املادة 8 من م�صروع 

القانون ال�شمعي - الب�شري.

وهذا النم��وذج ينطبق على النظ��م الإذاعية يف �صمال 

وغ��رب اأوروبا كفرن�ص��ا والدامنارك، فالإذاع��ة مملوكة ملكية 

عام��ة، ونظام ال�صيطرة اأو الرقاب��ة ل مركزية، فال توجد هيئة 

اأو جماعة �صيا�صية ت�صيطر مبفردها على امل�صمون الإعالمي، 

 )A2( عندما نتابع املحتوى  الإعالمي للقناة الفرن�شية الثانية

فرقا  نالحظ  نللكاد  ل   )TF1( واملحتللوى الإعالمي للقناة
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كبرا، رغ��م اأن ملكية القناة الثاني��ة )A2( ملكية عمومية، 

القناتان  وملكية القناة الأوىل )TF1( ملكية خا�شة، ولكن 

تعمالن على تقدمي خدمة عمومية موجهة ملجموع املجتمع، 

ويت��م ال�صيطرة عليها عن طريق الدولة التي تعمل على بناء 

واجهة دميقراطية نظرا لل�صروريات الدولية والداخلية.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

ينبغ��ي اأن تكون رقابة �صارمة يف تطبيق هذا القانون من 

اأجل عدم وقوع هذا الن�صاط يف اأيدي التكتالت امل�صلحية 

واأ�صحاب روؤو�ض الأموال ال�صخمة لي�صيطروا عليه، خا�صة 

يف �صناعة الإعالم والتي �صوف توؤثر باأ�صلوب معاك�ض على 

حمتوى الإعالم، وكذلك هناك خماوف من اأن هذه امللكية 

�صتوفر ملالك الإعالم تاأثرا �صيا�صيا غر م�صتحق.

ولللكل هللذه الأ�شبللاب نرف�للس اأن تتنللازل الدولة عن 

�صلطتها عل��ى الراأي العام الوطني ل�صال��ح اأ�صحاب املال، 

فقد جتعلهم فاعلني يف كل القطاعات ويف التاأثر على القرار 

ال�صيا�ص��ي للبالد؛ وعليه نقرتح اإعط��اء الأولوية لأ�صحاب 

املهنية املحرتفة يف قطاع الإعالم وم�صاعدتهم يف هذا القطاع 

دون عوائق.

تلكم، �شيدي رئي�س اجلل�شة املحرتم، زميالتي، زمالئي، 

بع���ض املالحظات التي اأردت اأن اأع��رب عنها واأكتفي بهذا 

القللدر، كما اأ�شكللر اجلميع على ح�شللن الإ�شغاء وال�شالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته، �شكرا.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد خمتار �صي يو�صف؛ 

والكلمة الآن لل�شيد ب�شري داود.

ال�صي��د ب�ص��ر داود: �شكرا؛ ب�شللم اهلل الرحمن الرحيم 

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

ال�صيد نائب رئي�ض جمل�ض الأمة، رئي�ض اجلل�صة الفا�صل، 

ال�شيد معايل وزير الت�شال املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة الأفا�صل،

اأ�شرة الإعالم،

احل�شور الكرمي،

ال�شالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

نتنللاول - ال�شيللد رئي�للس اجلل�شللة - اليللوم بالنقا�للس 

والدرا�ص��ة، القانون املتعلق بالن�ص��اط ال�صمعي - الب�صري، 

الللذي كان حمل جدل وا�شع يف الفللرتة الأخرية، وهو اآخر 

م�ص��روع قان��ون يف رزنامة الإ�صالحات الت��ي اأقرتها الدولة 

منذ ما يقارب 03 �صنوات  والتي م�صت حقل الإعالم من 

خالل اإ�شدار القانون الع�شوي املتعلق بالإعالم.

يف البداية، اأود - ال�صيد رئي�ض اجلل�صة - اأن اأحتدث عن 

الإطار العام وت�صجيل بع�ض املالحظات الأولية وهي:

اأول، ت�صجي��ل تاأخ��ر يف اإ�ص��دار م�ص��روع ال�صمع��ي - 

الب�شري اإذا ما علمنللا اأن �شدور القانون الع�شوي لالإعالم 

يعود اإىل تاريخ جانفي 2012.

املالحظ��ة الثانية، مت اإجناز واإعداد الن�ض - يف تقديري - 

دون اأن يحظى بنقا�ض وا�صع ودرا�صة م�صتفي�صة مع ال�صركاء 

مللن اأ�شحاب املهنللة وكل الفاعلني الإعالميللني، مما جعل 

عر�ض هذا امل�ص��روع حمل جدل و�صل ح��د التنازع وفتح 

املج��ال لبع�ض املزاي��دات - لالأ�صف - خا�ص��ة واأن الأمر 

يتعل��ق بقطاع ح�صا���ض له �صلة باحلري��ات ويحوز على قدر 

كبر من الهتمام والتاأثر.

املالحظ��ة العام��ة الثالث��ة، هي ب��روز ع��دم الن�صجام 

والتطاب��ق ب��ني بع�ض امل��واد يف م�صروع قان��ون ال�صمعي - 

الب�شري واأحكام قانون الإعالم الع�شوي الإطار، اأمر ماكان 

ليحدث وعلى امل�صروعني اأخذ نف�ض امل�صار الت�صريعي، وهو 

اأمللر يذكرين - �شيللدي الرئي�س - بذلللك التناق�س الذي 

ع�صناه غ��داة ال�صتحقاق��ات املتعلقة بانتخاب��ات املجال�ض 

ال�صعبي��ة، عندما تعددت الق��راءات واختلفت يف حمتوى 

الن�صو���ض القانونية بني القانون الع�صوي لنظام النتخابات 

وقانون البلدية.

املالحظة الرابعة، لقد مت تربير اجلدل الذي لزم مناق�صة 

ن�ض امل�ص��روع ال�صمعي - الب�صري عل��ى م�صتوى املجل�ض 

ال�شعبللي الوطني على تاأويل خاطللئ لأحكام بع�س املواد، 

وه��و اأمر اأي�صا م��ا كان ليحدث لو مت �صياغ��ة مواد م�صروع 

القانللون، �شللواء يف القانللون الع�شللوي لالإعللالم اأو قانون 

ال�صمع��ي - الب�ص��ري بدقة، كما تن��اول م�صاألة الختالف 

بللني الن�س املعللد باللغة العربيللة وبني الن�س املعللد باللغة 

الفرن�شية والرتجمة بينهمللا، وهنا - ال�شيد رئي�س اجلل�شة - 

اأود اأن اأ�شللري اأن اللغة الفرن�شية لغة اأجنبية ول مكان لها يف 

منظومتها الت�صريعية، والتحجج هنا بالختالف يف الرتجمة 

غر مربر اإطالقا ثم - ال�صيد الرئي�ض- اإذا تعددت القراءات 

للم��واد بالنظر اإىل ال�صياغة واأخذت يف ملحظ ال�صدور هذا 

املنحى من التجاذبات، كيف اإذن �صي�صر الأمر عند تطبيق 
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اأحكام امل�صروع؟

�شيدي رئي�س اجلل�شة، 

بالعودة اإىل ن�ض امل�صروع من حيث املحتوى، تربز بو�صوح 

اإ�صكالية اأوىل هامة يف ت�صوري، تتمثل يف تقييد املوؤ�ص�صات 

وال�ص��ركات اخلا�صة باإن�ص��اء قنوات مو�صوعي��ة متخ�ص�صة 

فقللط، دون اإمكانية اإن�شللاء قنوات عامة التللي يجعلها ن�س 

امل�ص��روع حكرا على الهيئات واملوؤ�ص�ص��ات واأجهزة القطاع 

العمومللي، ا�شتنادا اإىل املادة 63 للقانللون الع�شوي املتعلق 

بالإعالم، وهذا اأمر يف تقديري  غر مفهوم ويبدو غر مربر، 

كون امل�صروع يوؤكد على اإ�صطالع القطاع العام مبهام  اخلدمة 

العمومي��ة يف اإطار املنفعة العامة، لذا يكون القطاع العام يف 

تقدي��ري اأوىل باإن�صاء القن��وات املو�صوعية املتخ�ص�صة التي 

تعد يف هذه احلالة من واجللب و�شميم اخلدمة العمومية 

اإن القنوات املو�صوعية املتخ�ص�صة  املوجهة مثال للطفل 

اأو الأم اأو الريا�صة اأو ال�صباب والثقافة والتعليم، موجهة اإىل 

خمتلف ال�صرائح الجتماعية، تتالءم اأكرث مع املنفعة العامة 

وه��ي اأهداف تربوية اجتماعية تقت�صي اأن ت�صند اإىل القطاع 

العام، وحتتاج اأي�صا مثل هذه القنوات اإىل متويل وا�صتثمارات 

كبرة، يعجز بل يحجم القطاع اخلا�ض عن ال�صتثمار فيها، 

ول ميكن اأن يتجه الأ�صخا�ض واملوؤ�ص�صات لالإ�صهار يف هذه 

القنللوات باعتبللار الإ�شهللار اأحد اأهم مورد مللايل ملثل هذه 

القنوات املو�صوعية بالنظر  ملحدودية اجلمهور.

اإن التميي��ز بني القطاع الع��ام والقطاع اخلا�ض يف جمال 

ال�صمع��ي - الب�صري يبدو غر منطقي ويعطي النطباع اأننا 

نخ�ص��ى التعددية والنفتاح يف ميدان ال�صمعي - الب�صري، 

وهو يتناق�للس مع مبداإ فتح هذا املجللال لال�شتثمار الوطني 

ويخل م��ن جهة اأخرى مبب��داإ تكافوؤ الفر���ض بني خمتلف 

املتعاملللني، ملاذا مينع اجلزائريون من فتح قنوات عامة تتناول 

ال�شللاأن العام ال�شيا�شللي والإخباري؟ هللل اجلزائريون اأقل 

اأهمية من غرهم من �صعوب العامل؟ ملاذا التوج�ض والريبة 

من النفتاح؟!

�صحي��ح اأن لل�صمعي - الب�صري تاأث��را كبرا يف توجيه 

الراأي العام وال�شلوكات العامة للنا�س وميكن اأن يكون اأي�شا 

مطية لأهداف مريبة وحتت �صلطة اأيادي غر نظيفة.

كل هللذا �شحيح وحمتمل، لكللن يف تقديري - �شيدي 

رئي�للس اجلل�شللة - احلللل ل يكمللن يف الغلللق والت�شييق 

والح��رتازات املبال��غ فيها، بقدر ما يكم��ن يف دفرت �صروط 

يح��دد جيدا قواع��د اللعبة و�صلط��ة �صبط قوي��ة متمر�صة، 

ت�شاعد اأ�شحاب املهنة ال�شرفاء على ممار�شة احلرية الإعالمية 

امل�صوؤولة حتت �صقف امل�صلحة الوطنية ال�صامية لأننا - ال�صيد 

الرئي���ض- مطالبون جميعا بفتح املجال ل�صناعة الراأي العام 

اجلزائري من طرف جزائريني، مهما اختلفنا معهم، وت�صييق 

امل�شاحة و�شد الفراغ اأمام القنوات والإعالم الأجنبي.

الإ�شكال الثاين - ال�شيد رئي�س اجلل�شة - الذي اأود اأن 

فها املادة 20 كجهة 
ّ
اأتط��رق اإليه، هو ال�صلطة املانحة التي تعر

خمول��ة لتقدمي الرخ�صة ل�صالح �صرك��ة جزائرية خا�صة عن 

طري��ق مر�صوم، دون حتديد بدقة ماهي هذه ال�صلطة املانحة؟ 

هللل هي احلكومللة وماهي طبيعة املر�شوم؟ هللل هو مر�شوم 

تنفي��ذي اأم رئا�ص��ي؟ وماه��و موقع �صلط��ة ال�صبط يف هذه 

احلالة؟ من ل��ه احلق يف البت يف طلب��ات اإن�صاء القنوات؟ 

األي�ض م��ن الأحرى اأن توكل اإىل �صلطة ال�صبط دون �صواها 

واإّل  ما معنى ا�شتقالليتها؟

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

ناأتي الآن اإىل الإ�صكال الثالث الذي جاء يف مهام �صلطة 

ال�صبط التي حتدد مهلة �صنة لل�صروع يف البث بعد احل�صول 

عل��ى الرخ�صة، بينما ل حتدد مهلة للبت يف ملفات الإن�صاء 

وطلب��ات الرتخي�ض، وهو اأمر غ��ر منطقي وغر متوازن اإىل 

حد ما.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

الإ�صكالية الأخرة التي اأود اأن اأختم بها مالحظاتي، تلك 

املتعلقللة باأحكام املادة 112 التللي ت�شند مهام و�شالحيات 

�صلطة ال�صبط لوزير الت�صال اإىل حني تن�صيبها، دون حتديد 

اآجال لذلك.

كم��ا لبد م��ن احلدي��ث بو�ص��وح وبدقة ع��ن مواد يف 

امل�صروع التي اأحيلت للتنظيم وحتديد معامل التفا�صيل لأن 

التفا�صيل يف التطبيق تكون اأحيانا اأهم من العناوين.

اإن جمللال ال�شمعللي - الب�شري يكت�شللي اأهمية بالغة، 

والقوان��ني الدولي��ة تربطه باحل��ق يف الت�ص��ال، واإن تدعم 

الي��وم مب�صروع قانون، فاإنه يتطلب من��ا جميعا ومن احلكومة 

خ�صو�ص��ا اأن ت�صعى م�صتقبال لتدعي��م اخلطوة الأوىل التي 

كر�صه��ا امل�ص��روع، بو�صع ا�صرتاتيجية عل��ى املدى املتو�صط 

والبعي��د، وم�صايرة التط��ور التكنولوجي الهائ��ل واملت�صارع 

الذي يعرفه العامل يف هذا املجال، واملبادرة يف اأقرب الآجال 

اإىل مراجعللة قانون الإ�شهار وجعله يف خدمة الإعالم عموما 
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وال�صمعي - الب�صري خ�صو�صا، والإ�صراع اأي�صا يف القوانني 

ذات ال�شلللة ومنها قانون �شللرب الآراء، وتوفري كل الو�شائل 

املمكنة وبعث بيئة ومناخ، م�صج��ع للكفاءة املهنية الوطنية 

لالإبداع، وامل�صاهمة يف ترقية املجتمع وتاأطره، لأجل جزائر 

قوية متفتحة وع�شرية.

ذلكللم - �شيللدي رئي�س اجلل�شللة - حمتللوى تدخلي، 

اأ�شكركم على كرم الإ�شغاء.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �شكرا لل�شيد ب�شري داود؛ والكلمة 

الآن لل�صيد مو�صى متدرتازة.

ال�صيد مو�صى متدرت��ازة: �شكرا لل�شيد الرئي�س بالنيابة؛ 

بعد ب�شم اهلل الرحملن الرحيم؛

ال�شيد الرئي�س بالنيابة،

ال�شيد وزير الت�شال والوفد املرافق له،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء املجل�س،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم، اأزول فالون.

جاء هللذا الن�س الللذي �شللادق عليه جمل�للس الوزراء 

املنعقللد بتاريخ 23 �شبتمرب 2013، تطبيقا للقانون الع�صوي 

املوؤرخ يف 12 جانفي 2012، املتعلق بالإعالم.

يفرت���ض بهذا الن���ض، على حد م��ا ي�صدو ب��ه رواده، اأن 

يكر�ض انفتاح جمال ال�صمعي - الب�صري على القطاع اخلا�ض 

وينظم وي�صبط اآليات عمل و�صائل الإعالم، ويتعني - اإذن - 

علينا كاأع�صاء جمل�ض الأمة، الف�صل يف م�صروع القانون الذي 

يت�شمن ما يقارب 107 مواد حول ال�شمعي - الب�شري.

يف الوقت الذي كن��ا ننتظر رفعا للخطر املمار�ض على هذا 

القطاع، مت اإغالق اأبواب الدخول و�صدها يف وجه كل طموح 

اأو مبادرة من القطاع اخلا���ض، ت�صعى اإىل تو�صيع دائرة ن�صاط 

الإعالم.

دعونا اإذن - �شيدي رئي�للس اجلل�شة - اأن نحكم باأنف�شنا 

على هذا.

ت�ص��رتط امل��ادة 03 من امل�ص��روع وتقت�ص��ي اأن ينح�صر 

فتح املجال اأمللام امل�شتثمر اخلا�س يف ال�شمعي - الب�شري، 

ويقت�ص��ر فقط على الرتخي�ض ل��ه بخلق قنوات مو�صوعاتية 

رغم التعدي��ل اخلفيف والذكي الذي ج��اء يف هذه املادة، 

بع��د امل�صادقة على م�صروع القانون من طرف نواب املجل�ض 

ال�شعبللي الوطني،  هللذا ما يجعل من اإمكانيللة فتح واإن�شاء 

قن��وات اإعالمية حم�صة اأمرا ح�صري��ا للقطاع العمومي 

ول غر لينفرد بها.

وهك��ذا يرخ���ض، ب�ص��روط دقيقة ومف�صل��ة، يف اأحكام 

اأخرى م��ن فقرات ن�ض امل�ص��روع، وي�صم��ح باإن�صاء قنوات 

فق��ط يف حال عدم تطرق هذه القن��وات اإىل ال�صيا�صة التي 

تبقى جمال وحكرا على القطاع العمومي، بل قطاع الدولة 

والللذي ميوله املواطللن بال�شرائب التي يدفعهللا، يف حماولة 

منهم لإعماء ال��راأي ويعتقد رواد هذا امل�صروع باأنهم مبنعهم 

ترخي���ض اإن�ص��اء القنوات العام��ة للقط��اع اخلا�ض، �صوف 

يتف��ادون كل ت��ورط �صيا�صي  اأو ت�صويه لل�ص��ورة ال�صيا�صية 

التي تعك�شها الدولة عرب قنواتها.

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

اإنه فع��ال لت�صور غريب للمحتوي��ات الرباجمية ال�صمعية 

الب�صرية، هل من املمكن اخلو�ض يف جمالت الثقافة الريا�صة، 

املو�صيقى...  اإلخ وغ�ض النظر عن ال�صبغة ال�صيا�صية؟

فيما يتعلق باملادة 17، فاإنها زادت من املخاوف - �صيدي 

رئي�للس اجلل�شة - ومل تزلها، ل�شيما عندما ح�شرت اإمكانية 

ال�صماح باإدراج موا�صيع اإخبارية وفق حجم �صاعاتي حمدد، 

األ يعترب عللدم ال�شماح بفتح اإذاعات خا�شة جديدة بحجة 

عللدم وجود ترددات )ONDS(  كافي��ة، مبثابة حجة اإ�صافية 

للته��رب من فتح البث الأر�صي يف هذا املجال ومنع انت�صار 

العديد من الإذاعات التي ل تتطلب اإمكانيات كبرة؟

يحتللوي هللذا القانون يف مادتلله 48 من دف��رت ال�صروط 

املقرر: مق��ررات، احرتام مطالب الوح��دة الوطنية، الأمن 

والدفاع الوطني، احرتام امل�صالح القت�صادية والدبلوما�صية 

للدولللة، احرتام اأ�شللرار التعليمة الق�شائيللة، القيم الوطنية 

ورم��وز الدولة كما هي حمددة يف الت�صريع واحرتام املطالب 

املرتبط��ة  بالآداب العام��ة و النظام العموم��ي ومنح برامج 

التنويع والنوعية.

األ تعت��رب هذه القائمة التاأط��ر مبثابة غلق اإ�صايف يف هذا 

املجال!؟

ويف ح��ني التلف��زات التي تبث عاملي��ا مل تتو�صل اإىل توفر 

اأكللرث مللن 50% من برامج املنتوجات علللى ال�شعيد الوطني 

من  الت��ي تخ�صها، فاملب��ادرون مب�صروع القانون ق��رروا اأن %60 

الربام��ج التي �صتبث من الربامج الوطنية تكون باجلزائر و%20 

منه��ا تخ�ص�ض �صنوي��ا لبث الن�صاط��ات ال�صمعي��ة - الب�صرية 
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وال�صينما، عو�ض حتديده��ا يف اإطار جدول زمني، فاإن املبادرين 

بهذا القانون طالبوه مبا�شرة.

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

فيما يخ�ض �صلط��ة ال�صبط، اإنها متار���ض ن�صاطها بطريقة 

وا�شعللة يف العديللد مللن الدول، مبللا يف ذلك الللدول التي 

تو�صل��ت اإىل درج��ة عالية م��ن حرية ال�صحاف��ة، وجند كل 

الفارق مع امل�صروع اجلزائري يف ت�صكيلتها اأول ثم يف طبيعة 

مهامه��ا ثانيا. تتكون �صلطة ال�صبط من ت�صعة )09( اأع�شاء، 

حب��ذا ولو كان ثلث اأع�صائها مهني��ني ومنتخبني من طرف 

اأ�شدقاهم يف املهنة.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

اأما بالن�صب��ة ملهام هذه ال�صلطة، فاإنها حتدد مبثابة ال�صامن 

القللادر علللى حماية �شاحللة ال�شمعي - الب�شللري من كل 

اأ�صكال التحري�ض اأو النحراف.

بالن�شبللة للع�شرات مللن التلفزات اخلا�شللة املن�شبة يف 

ال�صب��اب وال�صعف القانوين، والت��ي تبث حلد ال�صاعة من 

اخل��ارج، بربك��ة الدول��ة طاملا اأنه��ا ل تزعج �صلط��ة الوقت، 

�شتوا�شل بثها بعد تاريخ 31 دي�شمرب 2013 )تاريخ انق�شاء 

ترخي�صها( يف انتظار تنفيذ �صلطة ال�صبط لل�صمعي الب�صري.

يف الأخري، �شيللدي رئي�س اجلل�شة، كان مللن املتوقع اأن 

بالدن��ا �صتنعم بقان��ون كان منتظرا منذ �صن��وات، لكن هل 

�صوف ي�صكل ه��ذا القانون الذي انتظره اجلميع و�صبا اإليه، 

انفتاحا فعليا على احلقل ال�شمعي - الب�شري؟

لك��ن يبدو وا�صح��ا وجليا اأنه اإذا م��ا اعتمدنا فقط على 

اجلدل املتداول هنا وهناك اإىل بع�س مواد القانون، فن�شتدرك 

ونتيقن اأننا بعيدون كل البعد عن فكرة انفتاح حقل التعبري.

كي��ف - �صي��دي رئي�ض اجلل�صة - ميكن له��ذا اأن يكون 

مغايللرا وجمال ال�شمعي - الب�شري ل ميكنه اأن يفوق ويعلو 

اأم��ام جمموعة من املجالت، ويف ظل تعبر �صيا�صي منغلق 

متام النغ��الق ومكتوم ويف خ�صم ظ��روف اأخرى حمكمة 

ال�صد ب�صتى اأنواع الرقابة واخلطر.

والأ�صئلة املطورحة - �صيدي رئي�ض اجلل�صة - هي:

- هللل باإمكان القانون املوجود بني اأيدينا اأن ي�شد العجز 

املوجود يف القطاع ال�صمعي - الب�صري منذ �صنوات؟

- وهل للحكومة اإرادة حقيقية يف فتح جمال ال�شمعي - 

الب�شري، ال�شيد الوزير؟ 

م�ص��روع القانون ي�صتجيب - حقيق��ة - حلتمية �صيا�صية 

ظرفية ول يعن��ي دفع اجلزائر يف حقل الزده��ار والتعددية 

ال�شمعية الب�شرية.

لك��ن كل املوؤ�ص��رات - �صيدي رئي���ض اجلل�صة، �صيدي 

الوزيللر - توحللي باأننللا نتجلله اإىل اختيللارات طبيعية حلقل 

ال�صمع��ي - الب�ص��ري التي بداأت قبل تق��دمي م�صروع هذا 

القانون للربملان.

اإننا اأمام ال�شيناريو الفا�شللل والتجربة ال�شائعة للتعددية 

ال�شيا�شية والإعالمية وخا�شة ال�شحافة املكتوبة املكررة مع 

قانون ال�شمعي - الب�شري.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة، ال�شيد الوزير،

اإن كل الد�صات��ر اجلزائري��ة كر�ص��ت حري��ة التعب��ر، 

ولكن م��ن الناحية الفعلية والتطبيقي��ة تاأخرنا كان ملحوظا 

وملمو�ص��ا، لالأ�صف ال�صديد، وبكل روح دميقراطية - ال�صيد 

رئي�للس اجلل�شة، ال�شيد الوزيللر - انتقاداتنا جاءت من اأجل 

تقوية الفر�س لبالدنا للدخول يف تاريخ ال�شمعي - الب�شري 

العاملي م��ن الباب الوا�ص��ع وال�صماح بو�ص��ع اأ�ص�ض جزائر 

رائدة، و�صكرا، ثنمرث.

ال�شيد رئي���ص اجلل�شة: �صكرا لل�صي��د مو�صى متدرتازة؛ 

والكلمة الآن لل�شيد اإبراهيم مزياين.

ال�صي��د اإبراهيم مزياين: �شكرا لل�شيللد رئي�س اجلل�شة؛ 

بعد ب�شم اهلل الرحمن الرحيم؛

ال�شيد رئي�س اجلل�شة، نائب رئي�س جمل�س الأمة،

ال�شيد وزير الت�شال والوفد املرافق له،

ال�شيدات وال�شادة اأع�شاء جمل�س الأمة،

اأ�شرة الإعالم،

ال�شالم عليكم، اأزول فالون.

يف البداية، اأود الإ�صارة - ال�صيد الوزير - اإىل الطابع غر 

الد�صتوري اأو املنايف للد�صتور لهذا القانون املتعلق بالن�صاط 

ال�صمع��ي - الب�ص��ري، فه��ذا القانون مت عر�ص��ه من طرف 

احلكومللة على الربملان بغرفتيه على اأ�شا�س اأنه قانون عادي، 

بينمللا بالعودة اإىل ن�س املادة 122 مللن الد�شتور التي حتدد 

على �شبيل احل�شر املجللالت التي تدخل يف اإطار القوانني 

العاديللة التللي مت ح�شرها يف 30 جمال ل جن��د اأثرا للقانون 

ال�شمعللي - الب�شري يف هذه املجللالت وباملقابل وبالعودة 

اإىل ن�للس املللادة 123 مللن الد�شتللور التي حللددت اأي�شا 
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علللى �شبيل احل�شللر جمال القوانني الع�شويللة، جند اأن هذا 

القانون ميكن اإدخاله يف هذا الباب كتعديل اأو اإمتام للقانون 

الع�ص��وي املتعلق بالإع��الم، امل��وؤرخ يف 2012/01/12، 

فكم��ا هو مع��روف لدى جمي��ع الأخ�صائي��ني يف القانون، 

هناك 03 جمللالت هامة للقوانني، فهناك القوانني الع�شوية 

والتي حدد جمالهللا الد�شتور اجلزائري يف ن�س املادة 123، 

وهنللاك القوانني العادية التللي حددها الد�شتللور اجلزائري 

يف ن�للس املللادة 122، واإن كان هناك جمللال مل يذكر ل يف 

جمللالت القانون الع�شللوي ول القانون العللادي، فيدخل 

يف اخت�صا���ض ال�صلطة التنظيمية لرئي���ض اجلمهورية، وهنا 

نطرح �ص��وؤال - �صيدي رئي�ض اجلل�صة، �صيدي الوزير - ملاذا 

هذه الرغب��ة يف خرق اأحكام الد�صت��ور من طرف احلكومة 

ب�صفة جماني��ة رغم اإمكانية تفادي ذلك، ل �صيما اإذا علمنا 

اأن الد�شتللور اجلزائري هو اأكللرث الد�شاتري يف العامل تعديال 

وهو ما مي�للس يف ال�شميم يف م�شداقية الدولة اجلزائرية على 

امل�شتللوى الدويل؟ فهللل اأ�شبح خرق الد�شتللور يف اجلزائر 

قاعللدة، بينما ينبغي اأن يكللون قانونا ل ميكللن امل�شا�س به، 

باعتباره من اأ�شمى القوانني يف اأي  دولة يف العامل، ل�شيما 

اأن املعيللار الأول لدولللة القانون هو احللرتام القوانني وعلى 

راأ�شها الد�شتور؟

هذا من اجلانب ال�شكلي، اأما بالتفح�س والتمعن يف هذا 

القانون، فاملالحظة الأوىل التي ميكن ا�صتنتاجها هو التخوف 

الكب��ر للنظام اجلزائري املمثل م��ن طرف احلكومة يف فتح 

املج��ال ال�صمعي - الب�ص��ري، رغم اأنه �ص��رورة ملحة نظرا 

للتطور الهائل للتكنولوجيات اجلديدة لالإعالم والت�صال، 

فاحلكوم��ة كانت - اإن �صح التعب��ر - مرغمة وجمربة على 

ذل��ك ولي�صت خمتارة، كم��ا اأن هذا القان��ون يوؤكد هيمنة 

ال�صلطة التنفيذية على ال�صلط��ة الرابعة، األ وهي الإعالم، 

بعد هيمنته��ا على ال�صلطة الثانية وه��ي ال�صلطة الت�صريعية 

بالربملان بغرفتيه، وال�صلطة الثالثة األ وهي ال�صلطة الق�صائية، 

م��ن خالل ت�صكيلة املجل�ض الأعلى للق�صاء، وها هي تثبت 

�صيطرته��ا وهيمنتها على ال�صلط��ة الرابعة، من خالل �صلطة 

�صبط ال�صمع��ي - الب�صري التي تت�ص��كل من 09 اأع�شاء 

يعينون مبر�شوم رئا�شي، 05 منهم يختارهم رئي�ض اجلمهورية، 

ع�ص��وان غ��ر برملاني��ني يقرتحهم��ا رئي�ض جمل���ض الأمة، 

وع�ص��وان اآخران غر برملاني��ني يقرتحهما رئي���ض املجل�ض 

ال�شعبي الوطنللي، وهي جمرد اقرتاحات ح�شب ن�س املادة 

57 تخ�صع ل�صلطة رئي�ض اجلمهورية الذي هو رئي�ض ال�صلطة 
التنفيذية، وهذا يوؤك��د تغييبا تاما لأ�صحاب املهنة، رغم اأنه 

كان يج��ب اأن تكون �صلطة ال�صبط هذه منتخبة من طرفهم 

لو كان فعال الهدف من هذا القانون هو فتح جمال ال�صمعي 

- الب�ص��ري ولي�ض غلقه، وهو ما يوؤكد ب�صفة وا�صحة انعدام 

الإرادة ال�صيا�صية من طرف النظام لفتح هذا املجال.

وبه��ذا، اأين هو اح��رتام مب��داأ الف�صل ب��ني ال�صلطات              

- ال�شيللد الوزيللر - الللذي هللو مللن اأهللم املبللادىء التي 

تبنىعليهللا الدميقراطية العاملية الكربى والذي يكر�س فعال 

دولة القانون؟

املالحظ��ة الثاني��ة، هو م��ا اأ�ص��ار اإليه ن�ض امل��ادة 7 من 

م�ص��روع القانون، حول مفهوم القن��وات املو�صوعاتية الذي 

اأث��ار الكثر من اجلدل يف الربملان وجلن��ة الثقافة والإعالم، 

ل�صيما بعد �صحب اللجنة لتعديل اأقره معظم اأع�صائها، بعد 

تدخل ال�صلط��ة التنفيذية املمثلة من ط��رف ال�صيد الوزير، 

فبالعودة اإىل تعري��ف مفهوم القن��وات املو�صوعاتية، تتاأكد 

�صيا�صة الغمو�ض التي تنتهجها احلكومة وذلك لل�صماح لها 

م�شتقبال بتف�شري هذه املادة ح�شب م�شاحلها واأهوائها.

فرف�ض القنوات العام��ة وتكري�ض القنوات املو�صوعاتية، 

ه��و نوع اآخر م��ن الرقابة وال�صغط وتقلي���ض احلرية، باعتبار 

اأن القن��وات املو�صوعاتية ل ميكن لها اأن ت�صتقطب الإ�صهار 

مث��ل القنوات العام��ة، وبذلك تكون حت��ت رحمة ال�صلطة 

التنفيذية، حت��ى يف متويلها ماليا، وهو م��ا يوؤكد بو�صوح اأن 

ال�صلطة التنفيذية يزعجها وجود القنوات العامة.

فه��ذا القان��ون مل يكتف فق��ط بو�صع عراقي��ل عديدة 

ومتعددة اأمام جمال حمللدود جدا لفتح املجال ال�شمعي - 

الب�شري، بل حتى هذا املجال املحدود جدا الذي �شمح به 

هللذا القانون تبعته عقوبات جندها يف 13 مادة، من املادة 98 

اإىل املادة 110.

ومللن هنا نقول لكم - ال�شيد الوزيللر - هل هذا القانون 

�شي�شمح باإن�شللاء قنوات تلفزيونية تناف�للس اجلزيرة والعربية 

و)France 24( و)Medi1sat( و)Nessma TV(؟

فهللل ميكن لهللذا القانون من تعزيز فعللال حرية التعبري، 

باعتبارهللا حرية مقد�شة ومكر�شة يف الإعالم العاملي حلقوق 

الإن�صان، امل�صادق عليه من طرف اجلزائر؟ فهل هذا القانون 

فعللال مّيكن من اإن�شاء قنوات تلفزيونية، ميكنها اأن تدافع عن 

م�صالح الدولة اجلزائرية على امل�صتوى الدويل يف ظل مناف�صة 
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كب��رة و�صر�صة يف هذا املج��ال؟ فالإجاب��ة بالطبع - �صيدي 

الوزير - هي ل! فهذا القانون - �صيدي الوزير - همه الوحيد 

لي�ض حماية م�صلحة الدولة اجلزائرية، بل م�صلحة النظام على 

ح�صاب الدول��ة اجلزائرية، لكن هذا النظام تنا�صى باأننا اليوم 

يف ع�شر العوملة والتكنولوجيللات املتقدمة وع�شر الفاي�شبوك 

وتويرت و)3G(، التي ل ميكن لأي حكومة يف العامل التحكم 

فيها اأو توقيفها، وبهذا فهذا القانون ل ي�صتجيب لأدنى ال�صروط 

ال�شروريللة لفتح املجال ال�شمعللي - الب�شري باملفهوم العاملي 

واحلقيق��ي للكلمة، كم��ا اأنه ل يلبي اأدن��ى مطالب اأ�صحاب 

املهنللة من ال�شتقاللية واإن�شاء قنللوات تناف�شية حقيقية، كما 

ل ي�صتجي��ب لتطلعات ال�صعب اجلزائ��ري يف تكري�ض احلرية 

والدميقراطية التي هي ال�شبيل الوحيد حلماية ودميومة الدولة 

اجلزائرية وموؤ�ص�صاتها.

ويف الأخ��ر، اإنن��ي - �صيدي الوزي��ر - ينتابني نوع من 

خيب��ة الأمل والت�ص��اوؤم الكبر والأ�ص��ف ال�صديد من هذا 

القان��ون، باعتب��اره يكر���ض - لالأ�صف - ت�صي��ر قطاع هام 

جللدا يف 2014 بذهنيات  ال�صبعيني��ات والثمانينيات رغم 

اأن الإعللالم اليوم علللى امل�شتوى الدويل هللو مبثابة �شالح 

فتاك، تتجاوز اآث��اره ال�صالح النووي يف كثر من املجالت، 

فاأ�صبح��ت قنوات تلفزيوني��ة عاملية تخلق ث��ورات يف دول 

اأخ��رى، ونحن مازلنا نحاول تكري�ض غلق هذا املجال، رغم 

اأن احلل احلقيقي ملواجهة هذه القنوات العاملية هو بناء قطاع 

اإعالم��ي قوي واحرتايف ح��ر، بهدف الدفاع ع��ن امل�صالح 

العليا وال�شرتاتيجية لبالدنا ومواجهة هذه القنوات العاملية، 

لك��ن - لالأ�صف - حكومتن��ا مازالت مل تفهم اأو بالأحرى 

ل تري��د اأن تفه��م اأن املوا�صلة يف غلق املج��ال ال�صمعي - 

الب�ص��ري ي�صكل خط��را حقيقيا على بالدن��ا، يف ظل تطور 

التكنولوجيللات التللي ت�شمح اليللوم ملواطناتنللا ومواطنينا 

مب�صاهدة الآلف من القنوات التي تغزو اليوم ديارنا وبيوتنا، 

�صكرا، ثنمرث.

ال�شيد رئي���ص اجلل�شة: �شكرا لل�شيللد اإبراهيم مزياين؛ 

الكلمة الآن لل�شيدة نوارة �شعدية جعفر.

ال�صي��دة ن��وارة �صعدي��ة جعف��ر: �شكرا �شيللدي رئي�س 

اجلل�شة.

ال�شيد وزير الت�شال،

ال�شيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لق��د كان م�ص��روع هذا القانون ال��ذي يناق�ض منذ مدة، 

حمل ا�صتقطاب م�صتحق من قبل ال�صيا�صيني والإعالميني 

واجلامعي��ني، واأثار و�صيبقى يثر النقا���ض، وهذه امل�صاألة يف 

حد ذاتها جتعلنا نح�س بالرتياح، لأن النقا�س واجلدل يحيل 

دائما على جمتمع حي��وي بنخبه وجمتمعه املدين وب�صناع 

الراأي فيه.

اإنن��ا نعي���ض ب��كل تاأكيد يف ع��امل تطغى في��ه ال�صرعة 

والفعالي��ة املتاأتيان من التط��ور احلا�صل يف عامل تكنولوجيا 

الإعالم والت�شال، ال�شماء مفتوحة والو�شائط عالية القدرة 

على نق��ل الأخب��ار واملعلوم��ات ب�صرعة مذهل��ة اأ�صبحت 

ل�صيقة بحياتنا، بل اأ�صبحت جزءا من يومياتنا.

بهللذا الإدراك الللذي يتقا�شملله اجلميللع، نناق�للس ن�شا 

ل��ه اأهمية يف تنظي��م حقل ال�صمعي - الب�ص��ري يف بالدنا، 

ج��اء تنفي��ذا ل�صيا�صة الإ�صالح��ات التي ب��ادر بها فخامة 

ال�شيد رئي�س اجلمهورية، عبللد العزيز بوتفليقة �شنة 2011، 

وتكري�ص��ا للقان��ون الع�ص��وي لالإعالم الذي و�ص��ع الأطر 

العامة للممار�صة الإعالمي��ة يف اجلزائر، فالأهداف املتوخاة 

م��ن م�صروع هذا القانون هو الو�صول اإىل الحرتافية وتطوير 

وترقية الإنتاج والإبداع ال�صمعي - الب�صري واملحافظة على 

امل�شالح العليا للبالد ومراعاة خ�شائ�س املجتمع اجلزائري.

اإىل جان��ب هذا، فللم�ص��روع بعد �صيا�ص��ي، اأي �صناعة 

ال��راأي الع��ام، فق��د اأو�صحت الكث��ر م��ن الدرا�صات يف 

جمال الإعالم والت�شال، اأن الراأي العام املحلي اجلزائري 

يتعر���ض لتاأثر كب��ر من طرف و�صائل الإع��الم الأجنبية، 

خا�شللة ال�شمعيللة - الب�شرية منها، والكل يللدرك الر�شائل 

الإعالمية اخلطرة التي حتملها بع���ض هذه الو�صائل والتي 

مل�صنا خطورتها جميعا خالل �صنوات الت�صعينيات، �صنوات 

املاأ�ص��اة الوطنية التي كانت اأثناءها قناتن��ا الوطنية املوؤ�ص�صة 

الوطني��ة للتلفزيون وقنوات الإذاع��ة الوطنية، تقف �صامدة 

يف وج��ه قن��وات اأن�صئ��ت يف حميطن��ا الإقليم��ي لتنفي��ذ 

�صيا�ص��ة »فرق ت�صد«، واإذا اجتهنا مبا�ص��رة اإىل النقطة الأكرث 

اإث��ارة للجدل، فاإننا �صنتوقف عند امل��ادة 7: دللة م�صطلح 

)املو�صوعاتية( و�صنطرح ال�صوؤال مع الكثرين: هل �صيكون 

ه��ذا امل�صطل��ح عائق��ا اأم��ام قن��وات ذات طابع ع��ام تبث 
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حالي��ا.. اأي هي قنوات جزائرية املحت��وي لكنها ل تخ�صع 

للقان��ون اجلزائري، باعتبار اأنه��ا ح�صلت على رخ�صة البث 

خللارج القانون اجلزائري، هللل �شتكون بحللق عائقا يحول 

دون تكيفهللا مع ن�س هللذا القانون، وهنا اأريللد اأن اأ�شري اإىل 

اأن بع�للس هذه القنوات، التي لن اأناق�س هنا حمتوى مادتها 

الإعالمي��ة، متكنت رغم حداثة ن�صاأتها من ا�صتقطاب الراأي 

العللام الوطني وحتللى اجلهللوي، اإن مل نقل الللدويل، فال 

ميك��ن اأن نقول عن هذه القنوات اإنه��ا �صكلت بدائل لأنها 

حديثة الن�ص��اأة، ولكن ا�صتطاعت اأن ت�صتقطب الراأي العام 

الوطن��ي ب�صكل ملفت، اأبعدت اجلمه��ور اجلزائري ب�صكل 

ملحوظ ع��ن القنوات املبني��ة على الإثارة، ف��اإذا اعتمدت 

هللذه القنوات احلرفيللة وامل�شداقية - وهو مللا نتمناه جميعا 

- �شتكللون قيمة م�شافة للم�شهللد الإعالمي الوطني الذي 

نري��ده اأن يكون حامال لر�صالة اإعالمية وثقافية هادفة، بعيدة 

ع��ن كل التاأث��رات اخلارجي��ة، املتع��ددة الأ�ص��كال ومن 

النزلق��ات التي مت�ض مببادئنا وتاريخنا، وا�صمحوا يل هنا اأن 

اأفتح قو�صا بخ�صو�ض تاريخنا، لأت�صاءل عن اأغرا�ض احلملة 

ال�صر�ص��ة التي ت�صتهدف امل�صا���ض برموزنا التاريخية، واأذكر 

هن��ا املجاهدة، ال�صيدة زه��رة ظريف التي اأعط��ت �صبابها، 

وغره��ا من املجاهدي��ن واملجاهدات، اأعط��وا �صبابهم لهذا 

الوطن، البع���ض منهم اليوم يتعر�ض لهذه احلملة، هم رموز 

لتاريخ نفتخر به، فهذه احلملة ل ت�صتهدف امل�صا�ض بال�صيدة 

زهرة ظريف فقط، ولكن ت�صتهدف امل�صا�ض بكل من �صنعوا 

جمد اجلزائر الللذي دفع من اأجله اجلزائريللون واجلزائريات 

مليون ون�صف مليون �صهيد.

بل��دان ل متلك تاريخ��ا، �صنعت لنف�صه��ا تاريخا، ونحن 

�صنعن��ا تاريخا عظيما ي��راد حتطيمه، التاري��خ كما قال وزير 

املجاهدي��ن، ال�صي��د حمم��د ال�صري��ف عبا���ض، ل يكتب 

يف حلظ��ات الغ�ص��ب، اأق��ول ملجاهدتنا زه��رة ظريف وكل 

جماهللدات اجلزائر، اإن تاريخ اجلزائر ومللن �شنعوه، �شيبقى 

نربا�ص��ا ت�صتنر ب��ه اأجيال ما بعد ال�صتق��الل، مهما كانت 

حماولت الطم�ض، واأغلق القو�ض.

اأعود مرة اأخرى للمو�صوع، لأثمن اإ�صافة هامة مت اإدخالها 

على املادة 17 والتي ت�شمح باإمكانية اإدراج ح�ش�س وبرامج 

اإخباري��ة يف القن��وات املو�صوعاتي��ة التي اأزال��ت التخوف 

- علللى ما يبللدو يل وللكثريين - الذي اأبللداه الإعالميون 

بخ�صو�ض م�صطلح املو�صوعاتية.

ولكن يف نف�ض الوقت، اأود اأن اأبدي ان�صغال، اأت�صور اأنه 

جدير بالتفكري فيه وهو:

- ما هي اجله��ة التي تتكفل بهذا املو�ص��وع، لأن املادة 

املذكورة اكتفت بالإ�صارة اأن��ه يحدد حجمها ال�صاعي )اأي 

حجم احل�ش�س والربامج اخلا�شة( يف رخ�شة ال�شتغالل؟

نعم هناك �صلطة �صبط �صيتم اإحداثها ومنطقيا هي اجلهة 

املوؤهل��ة لتحديد ما اإذا كان��ت تلك الربامج واحل�ص�ض ذات 

طابع اإخباري اأم ل.

اإن ن���ض هذا القانون ي�صرتط من جه��ة اأخرى اأن يكون 

من بني امل�صاهمني يف اإن�صاء القنوات املو�صوعاتية حمرتفون 

من اأهل املهنة وهوؤلء قد يكون لهم تقديرهم ملدلول ومغزى 

اإمكانية اإدراج ح�ص�ض وبرامج اإخبارية، واإذا اأ�صفنا اإىل هذا 

اأن القنوات املو�صوعاتية )مو�صوع اأو موا�صيع متعددة( كما 

ورد يف الن���ض، فاملرون��ة التي اأ�صفاها التعدي��ل على املادة 

التكيف  من  اخلا�صة  القنوات   - اعتقادي  - يف  متكن   17
م��ع القانون، وبالتايل فاإنني اأرى اأن��ه على امل�صتوى النظري 

ل يوج��د تقييد، ب��ل هناك اختالف يف املقارب��ات والنوايا، 

مقارب��ات احلكومة املبادرة مب�صروع ه��ذا القانون ومقا�صدها 

م��ن جهة، ومقارب��ات اأهل املهنة وتطلعه��م امل�صروع مل�صهد 

اإعالم��ي تعددي. اإن �صب��ط املجال ال�صمع��ي - الب�صري 

لي�ض يف نظ��ري ت�صييقا، ولكنه مبثاب��ة حماية للمهنيني من 

اإمكانية ت�صلل وهيمنة »�صلطة« املال اإىل هذا القطاع، وذلك 

لأغرا�ض قد ت��وؤدي يف اآخر املطاف اإىل البتعاد عن اخلدمة 

العمومية واإىل النحراف عن اأخالقيات املهنة والدخول يف 

متاهات وهو ما ن�صاهده يف بع�ض الف�صائيات التي اأ�صبحت 

اأخطر من ال�صموم على امل�صاهدين.

�شيدي الوزير،

اإن احلر���ض عل��ى تق��دمي اخلدم��ة العمومي��ة �صروري، 

لأن الكث��ر يعتقد اأن ذلك يخ�ض القط��اع العمومي فقط، 

فالإعللالم الحللرتايف يبنللي مناف�شتلله على توفللري اخلدمة 

العمومية ونوعية الربامج املقدمة، لحظنا - ال�صيد الوزير - 

اأن النقا�للس الدائر منذ اإحالللة هذا القانون على الربملان، مل 

يعط اأهمية كربى للمجال ال�شمعي، فاإن القنوات الإذاعية 

الوطنية والإذاعات املحلية املوجودة على م�شتوى 48 ولية، 

تقللدم خدمة كبللرية للجمهللور اجلزائللري، لأن اخل�شائ�س 

ال�صو�صيولوجي��ة والثقافي��ة للمجتمع اجلزائ��ري توؤكد هذا 

املطلب، لكن اأملنا كبر يف املهنيني الذين �صيكونون �صمن 
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�صلطة ال�صبط، ملنحها املكانة امل�صتحقة.

و�صيكون كذل��ك دفرت ال�صروط ركي��زة اأ�صا�صية تكمل 

فعالي��ة م�صروع ه��ذا القانون والذي ي�ص��كل اأر�صية عملية 

باإمكانه امل�شاهمة بق�شللط كبري يف تعزيز ال�شاحة الإعالمية، 

مبا فيها ال�شمعي - الب�شري.

يف اخلت��ام، اإن ه��ذا القانون خط��وة اأوىل نح��و النفتاح 

الإعالمللي يف املجللال ال�شمعللي - الب�شللري و�شتليه - ل 

حمالة نظرا للتطور الذي يعرفه هذا املجال - خطوات اأخرى 

لبن��اء منظومة اإعالمية وطنية، متيزها الحرتافية واملو�صوعية 

و�صكرا على ح�صن ال�صتماع.

ال�شي��د رئي���ص اجلل�شة: �شكللرا لل�شيدة نللوارة �شعدية 

جعفر؛ والكلمة الآن لل�شيد حممد بن طبة.

ال�صي��د حمم��د بن طب��ة: ب�شللم اهلل الرحمللن الرحيم 

وال�شالة وال�شالم على النبي الكرمي.

ال�صيد الرئي�ض بالنيابة، الفا�صل،

معايل وزير الإعالم،

معايل وزير العالقات مع الربملان والوفد املرافق لهما،

زميالتي، زمالئي الكرام،

اأ�شرة الإعالم واحل�شور الكرام،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مداخلتللي �شتكللون ق�شللرية جللدا، تتمثللل يف بع�للس 

املالحظ��ات، اأوله��ا هي مالحظ��ة �صكلية عل��ى ن�صو�ض 

القانون، نظرا لورود بع�ض الأخطاء التي ل اأ�صك اأنها وقعت 

�شهوا. 

بدايللة املللادة 5، ال�صطر الثال��ث »اأو اأ�صخا�ض معنويون« 

واحلقيق��ة م��ن قب��ل موؤ�ص�صات وهيئ��ات واأجه��زة القطاع 

العموم��ي اأو اأ�صخا�ض معنويني« لأنها �صفة ملجرور وجمعها 

جمللع املذكر ال�شللامل ويجر باليللاء والنون، هللذا اأول فيما 

يخ�ض املادة 5.

ثاني��ا، يف امل��ادة 7 ويف ال�شفحة ال�شاد�شللة حول خدمة 

الب��ث التلفزيوين اأو القناة تقول: »ه��ي كل خدمة ات�صال 

موجهللة للجمهللور بو�شيلة اإلكرتونيللة تكون لتلتقللط« واأنا 

حاول��ت اأن اأفهم هذه اجلمل��ة يف ال�صياق العربي، فوجدت 

اأنه��ا ل ت�صتقي��م اإل باإ�صافة »باأي و�صيل��ة اإلكرتونية تكون«       

اأو ت�شحح باأي ت�شحيح اآخر، اأما يف �شيغتها هذه ففيها �شيء 

من اخلطاأ.

عندنا اأي�شللا يف ال�شفحة الثامنة، يف املللادة 10: »يتعني 

عل��ى الأ�صخا���ض املعنوي��ون« والأ�صل »املعنوي��ني« لأنها 

اأي�شللا �شفة ملجرور، ويف املللادة 11 نف�ض اخلطاأ: »يجب على 

الأ�صخا�ض املعنويون« وال�صحيح »املعنويني«.

ويف املللادة 14 نف���ض اخلط��اأ: »يجب عل��ى الأ�صخا�ض 

املعنويون« وال�صحيح هو »املعنويني« ونف�ض اخلطاأ يف املادة 15 

»يجب على الأ�صخا�ض املعنويون« وال�صحيح »املعنويني«.

ويف املللادة 16 اأي�ص��ا يف ال�صطر الث��اين: »يف راأ�ض املال 

الجتماعي لالأ�صخا�ض املعنويون« واحلقيقة »املعنويني«.

عندنللا اأي�شللا يف املللادة 43 يف ال�شفحللة 13: »تكللون 

احل�ص�ض امل�صكلة لراأ�ض املال الجتماعي لل�صخ�ض املعنوي 

احلائز على الرخ�شة اإ�شميللة« وال�شحيح اإما »على الرخ�شة 

الإ�شميللة« اأو علللى »رخ�شللة اإ�شمية« ل ت�شتقيللم اأن نقول 

رخ�صة الإ�صمية بل رخ�صة اإ�صمية، لبد اإما اأن نحذف »ال�« 

اأو ن�صيف »ال�« اإىل كلمة اإ�صمية.

طبعا بع�س العبارات التي اختري فيها »الأوىل« يعني كان 

اأوىل اأن نقول كذا... ولكنها جتوز لغة.

عندنا اأي�شا املادة 97 يف ال�شفحة 23 نف�ض اخلطاأ »يجب 

على الأ�صخا�ض املعنويون« وال�صحيح »املعنويني«.

هذه طبعا مالحظة �صكلية.

ال�ص��يء الثاين، لدي مالحظة �صغ��رة، املالحظة على 

ه��ذا القانون ككل، اأنه يريد اأن ي�صتحدث �صيئا، ولكن هذا 

ال�صتحداث نح�ض اأنه عل��ى ا�صتحياء، كاأنه يتوج�ض خيفة 

من اأ�صياء ومنها القطاع اخلا�ض.

نع��رف اأن لالإع��الم ج��راأة ولك��ن ل جند ه��ذه اجلراأة 

الإعالمية يف هذا القانون.

مالحظة اأخرى، بع���ض املحطات اجلهوية، اأين موقعها من 

هذا القان��ون؟ اإذا كنا نتكلم عن ا�صتح��داث حمطات اأخرى 

ولكن املحط��ات احلالية هي غر مفتعل��ة تفعيال �صحيحا ول 

ت�صتجيب ملتطلبات هذه اجلهات، بحيث اإننا جند يف املهرجانات 

الكب��رة اأو العام��ة اأو املواعيد الهام��ة، اأن املحطة الوطنية هي 

الت��ي تتكفل بهذه التغطية وغرها، فلم��اذا ل نعطي الفر�شة 

لأمثال هذه املحطات، لكي تنتج لنا اأعمال كبرة ون�صجعها 

وندعمه��ا ماديا ومعنويا؟ حتى ت�صمى فعال حمطات جهوية 

ولي���ض جمرد ت�صمية، بينما الإنتاج وغ��ره يكون ناق�صا، اأنا 

اأري��د اأن ن�صجع هذه املحطات حتى تك��ون رقما �صعبا هي 
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اأي�صا مع املحطات الوطنية.

مالحظة اأخ��رى، نحن يف بالدنا دائم��ا نتميز بالأ�صياء، 

نحن كلنا عندم��ا نذكر اجلزائر وثورتها واأعمالها دائما نحب 

البل��د اأن يتمي��ز، ويف ه��ذا العامل لي�ض هن��اك مكان حتت 

ال�صم�ض اإل للمتميزين، عندم��ا ننظر اإىل قطاع ال�صمعي - 

الب�صري وقط��اع الإعالم ب�صفة عام��ة يف بالدنا جنده دائما 

يعي���ض ردود اأفع��ال اأو يعي���ض تتبعا، فاإذا نظرن��ا اإىل جميع 

براجمن��ا جنده��ا م�صخ��ا م�صوها م��ن برام��ج يف دول عربية           

اأو غربية اأو غرها، اأو جند اأننا ن�صتحدث برامج هي عبارة عن 

ردود اأفعللال، نحن نريد اأن نحلم بدور متميز يف هذا العامل، 

هللذا القانون ل ي�شتجيب لهذا الدور املتميز، العامل قبل اأن 

يكون يف �شورته احلالية كان حلما ولكنه حتقق، من حقنا يف 

بالدنللا هذه اأن نحلم باإعالم متميز يتدفق على العامل تدفق 

الأم��واج الطاهرة، اليوم الإعالم الدائ��ر بيننا هو ل يفي�ض 

في�ص��ا، يتدفق ولكن تدفق الأم��واج امللوثة، هو يلوث اأكرث 

مما يطهر، نريد اإعالما متميزا طاهرا ويف هذا ال�صاأن ل نقول: 

»فعل��وا فنفعل«، اأو »م�صوا فنم�ص��ي«، ل نريد اأن من�صي وراء 

ال�صرب، نريد اأن من�صي اأمام ال�صرب اأو نخلق لأنف�صنا طريقا، 

الإعللالم احلقيقي هو ذلللك الإعالم املتميللز، نريد اإعالما 

مبدعا ي�شق طريقه ول مي�شي  وراء ال�شرب.

واأخريا، هذا الإعالم املتميللز اأريده اأن يكلل باللتفات 

اإىل اأرب��ع اآيات قراآنية، تلخ�ض اأخالقي��ات الإعالم وتعطينا 

القواعد املتميزة لالإعالم، حتى نخلق هذا الإعالم املتميز، 

اآيللة مللن �شورة احلجللرات تقول: »يللا اأيها الذيللن اآمنوا اإن 

جاءكللم فا�شق بنباإ فتبينوا اأن ت�شيبوا قوما بجهالة فت�شبحوا 

على ما فعلتم نادمني«.

ه��ذه الآي��ة وددت ل��و اأن كل املوؤ�ص�ص��ات الإعالمي��ة 

وال�صمعي��ة والب�صرية تعلقها، وثالث اآيات اأخرى من �صورة 

النور: 

الآيللة الأوىل: »لللول اإذ �شمعتموه قلتم مللا يكون لنا اأن 

نتكلم به��ذا �صبحانك هذا  بهتان عظي��م«. توؤ�صل لقواعد 

املهنة. 

والآي��ة الأخ��رى: »ل��ول اإذ �صمعتم��وه ظ��ن املوؤمنون 

واملوؤمنات باأنف�صهم خرا وقالوا هذا اإفك مبني«.

والآية الأخرية: »اإن الذين يحبون اأن ت�شيع الفاح�شة يف 

الذيللن اآمنوا لهم عذاب األيم يف الدنيللا والآخرة واهلل يعلم 

واأنتم ل تعلمون«.

به��ذه الآيات ميكن اأن نتميز عن غرنا، �صكرا لكم على 

ح�شن الإ�شغاء وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�شي��د رئي���ص اجلل�شة: �شكرا لل�شيللد حممد بن طبة؛ 

والكلمة الآن لل�صيد بوعالم �صطاح.

ال�صيد بوع��ام �صطاح: �شكرا �شيللدي رئي�س اجلل�شة؛ 

ب�صم اهلل الرحمن الرحي��م، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�شلني.

�شيدي رئي�س اجلل�شة املحرتم، 

ال�شادة الوزراء،

ال�شيد وزير الإعالم والت�شال،

ال�شادة وال�شيدات اأع�شاء جمل�س الأمة، 

ال�شيدات وال�شادة ممثلو و�شائل الإعالم، 

ال�شالم عليكم جميعا ورحمة اهلل، اأزول فالون اأمقران.

مم��ا ل �ص��ك في��ه اأن احلدي��ث ع��ن قط��اع ال�صمعي - 

الب�شللري يكت�شي اأهمية بالغة، خا�شة يف هذا الع�شر الذي 

ي�شهللد انفجارا اإعالميا رهيبا، حتى اإنلله اأ�شبح لكل مدينة 

ولكل قرية ولكل حي، ولكل فريق ريا�صي ولكل موؤ�ص�صة 

اقت�صادي��ة اأو جتارية، ولكل حزب �صيا�ص��ي اأو تنظيم مهني 

اأو نقابي، قناته الإعالمي��ة وحمطاته الإذاعية اخلا�صة، التي 

يعر���ض من خاللها اأف��كاره ويو�صلها اإىل اجلمه��ور مبا يعزز 

وجوده ويدعم ح�شوره.

فال�شمعي - الب�شري اليوم مل يعد مقت�شرا على اخلدمة 

العمومية التي نرمي اإىل تكري�شها باملفهوم التقليدي ال�شيق، 

اإمن��ا اأ�صبح قائما على منطق التحكم يف �صناعة الراأي العام 

املحلللي والإقليمي والللدويل، لقد اأ�شبللح باخت�شار �شديد 

مقرتنا بقوة الدول وقدرتها على الهيمنة والتاأثر والتوجيه.

نعللم، اإن قوة الدول اليللوم ل تقا�س فقط بقوة جيو�شها 

اأو قللوة اقت�شادهللا، ولكنها تقا�للس بقوة اإعالمهللا عموما، 

وال�شمعللي - الب�شللري خ�شو�شللا، فكم مللن دولة �شغرية 

باتت تتحك��م يف ت�صير وتوجيه الق�صايا القومية والإقليمية 

وحت��ى الدولية وفق ما يخدم م�صاحله��ا، مت�صلحة يف ذلك 

بق��وة اأجهزتها ال�صمعية الب�صرية، الت��ي مل تكتف بدعمها 

ماديا ومعنويا، واإمنا �صاهم��ت اأي�صا يف منحها احلد الأق�صى 

من احلري��ة، هذه احلرية التي ل ندري مل��اذا نبخل بها على 

اإعالمن��ا ال�صمع��ي - الب�ص��ري؟ هل هو تخ��وف من �صوء 
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ا�صتغالله��ا؟ اأم ه��و عدم ثق��ة يف هذا الإع��الم حتى قبل 

اأن يولللد؟ هذا على الأقل ما ميكللن اأن ن�شت�شفه من ت�شفح 

م�صروع هذا القانون على امتداد مواده املئة وال�صبع )107( 

حي��ث ل نكاد جند مادة واحدة ت�صجع اأو حتفز اأو ترغب، بل 

على العك�س من ذلك فكل مادة نقراأها جندها تبداأ بعبارة: 

ر، اأو ُتراقب اأو غرها من  ُتل��زم، اأو حُت��دد، اأو ُتخ�صع، اأو حُت��َذّ

العب��ارات التي تفي��د الردع والزجر والعق��اب، وحتى واإن 

مل تك��ن هذه هي ني��ة امل�صرع، فاإنها تبق��ى وجها من وجوه 

التف�صر الذي ميكن اأن يث��ر امتعا�ض اإخواننا الإعالميني، 

والذين يحتاجون منا كل الدعللم والت�شجيع وامل�شاعدة، مبا 

ين�صجم واخلطاب الر�صمي الذي يويل هذه ال�صريحة اأهمية 

خا�شة، والذين يبقى الرهان عليهم قائما للو�شول باملمار�شة 

الإعالمي��ة ال�صمعي��ة - الب�صرية اإىل ما و�ص��ل اإليه اأ�صقاوؤنا 

يف بع�س البللالد العربية، ومل ل الو�شللول بها اإىل م�شتوى 

ما بلغتلله الدول املتقدمة، خا�شة واأن مثل هذا الرهان لي�س 

بالأمر امل�صتحيل، يف ظل ما تزخر به ال�صاحة الإعالمية من 

مواهب وكفاءات باتت ت�صنع اأجماد القنوات العربية.

�شيدي رئي�س اجلل�شة، 

اإن الإعللالم ال�شمعي - الب�شري اليللوم اأ�شبح �شناعة، 

مثله��ا مث��ل اأي �صناعة اأخ��رى، لها خمت�صوه��ا وخرباوؤها 

وفنيوه��ا الذين ل منا�ض من الأخ��ذ باأفكارهم وال�صتماع 

اإىل اأرائه��م دون متييز ودون انتقاء، بداي��ة بتحليل الو�صعية 

احلالي��ة لقط��اع ال�صمعي - الب�ص��ري ال��ذي ي�صيطر عليه 

الإعالم العمومي، لنعرف حج��م اجلمهور الذي ي�صتقطبه 

ونقارن��ه باحلجم الذي ت�صتقطبه القنوات العربية والأجنبية، 

ث��م نبحث عن اخللل وال��ذي ل نظن اأن��ه يكمن يف نق�ض 

الإمكانيات املادية اأو الب�صرية، لأن ما هو م�صخر مثال ملحطات 

التلفزي��ون العموم��ي اجلزائري يفوق بع�ص��رات الأ�صعاف 

اإمكانيات بع�ض املحطات اخلارجية الناجحة التي ت�صتحوذ 

علللى اهتمللام م�شاهدينا، وهو ما يعنللي اأن اخللل يكمن يف 

اأ�صب��اب اأخرى بات من ال�ص��روري البحث عنها وحتديدها 

ثم معاجلتها، وما يقال ع��ن التلفزيون العمومي، ُيقال اأي�صا 

عن القنوات الإذاعية املحلية، فهذه التجربة والتي ل ي�شعنا 

اإل اأن نثمنه��ا، بات من ال�صروري الوقوف عندها لتقييمها، 

وبحث الأ�صباب التي حالت دون التكري�ض لإعالم جواري 

فع��ال، خا�صة يف ظل وجود الكثر من العراقيل التي ميكن 

اأن تو�صف باملفتعلة، ولنا يف اإذاعة تي�صم�صيلت اجلهوية خر 

مث��ال عن ذل��ك، فهذه الإذاعة التي بات��ت تقدم خدمات 

هامة وذات نوعية مل�شتمعيها، ل تزال تعاين بعد 06 �شنوات 

منذ انطالقها من �صعف يف البث ل ي�صل اأحيانا اإىل اأغلب 

البلدي��ات، وهو امل�صكل الذي كان ميكن جتاوزه مع موؤ�ص�صة 

الب��ث الإذاعي يف اأيام��ه الأوىل، ولكنه ل يزال - لالأ�صف 

ال�شديد - قائما و مل يعالج حتى يومنا هذا.

يف اخلت��ام، اإنني على يقني تام، باأننا منتلك كل املقومات 

التللي ت�شمح لنا بريادة العللامل العربي يف جمال ال�شمعي - 

الب�ص��ري، ولكن كل ذلك �صيظل مرهونا بتفهم ان�صغالت 

اأبن��اء القطاع، املطالبني بدوره��م بتفهم امل�صلحة العليا لهذا 

الوطللن، والتي تقت�شي يف بع�س الأحيان التنازل حتى عن 

املهني��ة والحرتافية، كما حدث مع اأعت��ى الإمرباطوريات 

الإعالميللة، ونق�شللد بذلك )CNN( خللالل حرب اخلليج 

الثانية، حني و�صعت م�صلحة اأمريكا فوق كل العتبارات.

واأخللريا، اأ�شكركم علللى ح�شن الإ�شغاء وكللرم املتابعة 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل.

ال�شي��د رئي�ص اجلل�ش��ة: �صكرا لل�صي��د بوعالم �صطاح؛ 

والكلمة الآن لل�صيد كمال بلخر.

ال�صيد كمال بلخر: �شكرا لل�شيد رئي�س اجلل�شة.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة املحرتم، 

ال�شيد معايل وزير الت�شال املحرتم،

ال�شيد معايل وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

اأ�شرة الإعالم، 

زميالتي، زمالئي اأع�شاء املجل�س املوقر،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قللال جل جالله بعد ب�شم اهلل الرحمللن الرحيم: »وقل 

اإعمل��وا ف�صرى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون«    �صدق اهلل 

العظيم. 

وقللال خامت الأنبيللاء �شلى اهلل عليه و�شلللم: » من عمل 

منكم عمال فليتقنه«.

من ه��ذا املنطلق يك��ون تدخلي الذي اأري��ده م�صاهمة 

ب�صيط��ة يف اإث��راء قانون ال�صمع��ي - الب�ص��ري الذي نحن 

ب�شدد مناق�شته.

بداية، نثمن قرار فتح جمال ال�شمعي - الب�شري والذي 

نعتربه نتيجة منطقية حتمية مل�صار الإ�صالحات التي تعرفها 
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اجلزائر، يف ظل ال�صيا�صة الر�صيدة لفخامة رئي�ض اجلمهورية، 

ال�شيد عبد العزيز بوتفليقة.

�شيدي رئي�س اجلل�شة، 

�شيدي الوزير،

تعي�س اجلزائر وكباقللي دول العامل حركية كبرية، جراء 

الثورة التكنولوجية ال�شريعة التي يعرفها العامل والتحولت 

)MUTATIONS( التي تعرفها الب�شرية، من خالل ا�شتعمال 

التكنولوجيات احلديثة يف جللل نواحي احلياة اليومية، لذا 

وجب مواكبة هذا التحول ولكن بحذر.

جاء هذا القانون لتنظي��م هذا القطاع، كي ل يدخل يف 

حلقة من الفو�صى التي قد ل حتمد عقباها.

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

غر اأن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه الآن هو: ماذا نريد من 

وراء فتح جمال ال�شمعي - الب�شري؟ اأنريد:

- بناء اإعالم مرئي م�صموع هادف؟

- تلبية احتياجات �صعب متعط�ض للمعرفة؟

- رف��ع م�صتوى املواطن وتوجيه��ه يف خمتلف جمالت 

احلياة؟

- احلف��اظ عل��ى الهوي��ة الأمازيغي��ة املت�صعب��ة باملبادئ 

الإ�صالمية والفخورة بالعروبة؟

- كيف نلبي حاجيات �صعب متعط�ض للمعرفة؟

الإجاب��ة بفت��ح قن��وات مو�صوعاتي��ة هادفة تخ��دم فئة               

اأو فئات من املجتمع اجلزائري:

- ما اأحوجنا اإىل اإعالم هادف، اإعالم يقّوم اإعوجاجا يف 

قطاع من القطاعات.

-  م��ا اأحوَجَنا اإىل اإعالم متخ�ص�ض وه��ذا ما اأكدته لنا 

جتربة الإعالم املكتوب.

-  ما اأحوجنا اإىل قناة تهتم باملدر�شة اجلزائرية والتحولت 

التللي تعرفها هذه الأخرية، خا�شللة ال�شلبية منها، واملادة يف 

هللذا املجال موجللودة وبكرثة فم�شكل الت�شللرب املدر�شي 

لوحده يحتاج اإىل عدة قنوات لقتالع جذوره.

- م��ا اأحوجن��ا اإىل قن��اة طبية تهت��م بالقط��اع ال�صحي 

وت�صاع��د يف حل م�صاكل��ه بالبحث ع��ن الختاللت وما 

اأكرثها، وتقوم وتنهى وتف�شح.

- ما اأحوجنللا اإىل قناة تكون همزة الو�شل بني املغرتبني 

وذويهم يف اأر�ض الوطن وما اأكرثُهْم وما اأكرث م�صاكلهم.

- ما اأحوجن��ا لقناة تهتم بال�ص��وؤون القت�صادية وح�صب، 

و�شت�شاطرونني الراأي اأننا باأم�س احلاجة اإىل هكذا قناة ... اإلخ.

اإذا كان غر���ض املهني��ني واأ�صحاب امل��ال مبطالبتهم باأن 

ميكنللوا مللن ال�شتثمللار يف ال�شمعي - الب�شللري هو الربح 

وفق��ط، نن�صحهم بال�صتثمار يف غ��ر ذلك، لأن فتح جمال 

ال�صمع��ي - الب�صري لي�ض الغر�ض منه خدمة جمموعة من 

الأ�صخا���ض وفئة معين��ة، كما حدث مع تلفزي��ون اخلليفة، 

فلنعترب.

عموما، فتح جمال ال�شمعي - الب�شري جاء خدمة للفرد 

اجلزائري بالدرجة الأوىل ولي�س ن�شاطا اقت�شاديا اأو م�شروعا 

ا�صتثماري��ا وح�ص��ب، وبراأيي من ينظ��ر اإىل فر�صة فتح هذا 

املجال اأنه م�ص��روع ا�صتثماري وح�ص��ب، فعليه التفكر يف 

م�صروع اآخر مربح.

ففتللح جمللال ال�شمعللي - الب�شللري حتللى واإن منللح 

الرتخي�ض به للخوا�ض، يبقى خدمة عمومية وجب تنظيمها 

ومراقبتها وتوجيهها خدمة لل�شالح العام.

كم��ا اأعيب على ه��ذا القانون، ت�صكيل��ة �صلطة ال�صبط 

الت��ي اأرى اأن تكون عل��ى ت�صكيلة �صلطة �صب��ط ال�صحافة 

املكتوبة التي تتكون من اأع�صاء منتخبني ومعنيني، اإذا كان 

عدد املعينني 09 َوَج��َب اأن يكون عدد الأع�صاء املنتخبني           

ل يقل عن 05 اأع�صاء هذا اأول، ثانيا الغمو�ض الذي ل زال 

يكتنف ال�صلط��ة املانحة لرخ�ض ال�صتغالل ودخول جمال 

ال�شمعي - الب�شري.

كمللا اأعيب على هذا القانللون يف بع�س فقراته جلوئه اإىل 

حتدي��د ن�صب��ٍة مئوية بالن�صب��ة لالإنتاج الأجنب��ي، يف غياب 

البديل الوطني.

لنكللون �شرحاء مللع اأنف�شنللا، ل زلنا نتكللون يف جمال 

الإنتاج ونحتاج لالحتكاك اأكرث بالإنتاج الأجنبي.

يف الأخللري، رجائي الوحيللد واأدعللو اهلل اأن يجنب هذا 

القط��اع النتهازي��ني واأ�صح��اب امل��ال الو�ص��خ ومبي�صي 

الأمللوال، ق�شد األ يذهب جهد وعنللاء العاملني على جناح 

هللذا امليدان يف مهب الريللح، واهلل ويل توفيق كل من يريد 

اخلري للبالد والعباد، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 

ال�شي��د رئي���ص اجلل�شة: �صك��را لل�صيد كم��ال بلخر؛ 

والكلمة الآن لل�شيد عبد الكرمي �شليماين.

ال�صيد عبد الكرمي �صليماين: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
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وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�شيدي رئي�س اجلل�شة املحرتم،

ال�شيد ممثل احلكومة، وزير الإت�شال،

ال�شيد ممثل احلكومة، وزير العالقات مع الربملان، 

زميالتي، زمالئي اأع�شاء جمل�س الأمة، 

اأ�شرة الإعالم، 

احل�شور الكرمي، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

باخت�ص��ار �صديد بجمل ق�صرة وب�صيط��ة، اأثمن ما جاء 

يف ن�ض القانون واأ�صم �صوت��ي لأ�صوات جل زمالئي عامة 

وزميلتللي خا�شللة، كونهمللا من اأهللل الخت�شا�للس، على 

�ص��وء  ما جاء يف تدخالتهم الوا�صحة والرثية لهذا الن�صاط 

احل�شا�س.

  �شيدي رئي�س اجلل�شة،

لقد دخلت اجلزائر فرتة تاريخية هامة بفتح قطاع ال�صمعي 

- الب�ص��ري، بعد اأن اأ�صحى �ص��رورة حتمية وا�صحة اأملتها 

بوادر التطور التكنولوجي والإعالم يف العامل، ورغم التاأخر 

امل�شجل يف جمللال التعددية ال�شمعية - الب�شرية يف بالدنا، 

جراء ظروف عدة، ومنها الظروف الأمنية القاهرة التي مرت 

بها البللالد طيلة ال�شنوات التي ل يتمنللى كل جزائري اأن 

تعود عليه حتى يف اأحالمه.

�شيدي رئي�س اجلل�شة،

هنا جللاء هذا القانللون الللذي كر�س عللزم الدولة على 

مواكبة النفتاح العاملللي الإعالمي، وت�شجيع ال�شتثمار يف 

جمال املوؤ�ص�صات ال�صمعية - الب�صرية.

�شحيح، قد جند فيه نقائ�س، ندركها اليوم ونعدلها، على 

غ��رار م��ا قامت به اللجنة عل��ى م�صتوى املجل���ض ال�صعبي 

الوطن��ي، وه��ي م�صكورة، اأو م��ن حي��ث التو�صيات التي 

�شتقوم بها اللجنة على م�شتوى جمل�س الأمة.

فللكل هللذا وذلللك يدخللل يف تكري�للس الدميقراطيللة 

والتعددي��ة الإعالمي��ة، اإىل جان��ب �صم��ان ح��ق املواطن 

اجلزائري يف اإع��الم منبثق من عمق موروثه املتنوع املتجذر 

وهويته الأ�شلية.

وعلي��ه، ندعو اإىل ت�صجيع ال�صتثمار يف قطاع ال�صمعي - 

الب�شري الذي من �شاأنه تعزيز امل�شار الدميقراطي وامل�شاهمة 

يف حمايللة تقاليدنا وعاداتنا الجتماعيللة وذلك – بطبيعة 

احلللال – م��ن خالل اح��رتام دفرت ال�ص��روط الذي يحدد 

القواعد العامة املفرو�صة على كل خدمة لالت�صال التلفزيوين 

والإذاعي، ل�شيما اللتزامات املوجودة يف املادة 48.

هللذا مللن جهة، ومن جهللة اأخرى حني نقللراأ كل املواد 

التي تن�ض على حتديد مهام و�صالحيات و�صر �صلطة �صبط 

ال�شمعي - الب�شري، جندها تتمتع ب�شالحيات وا�شعة، ق�شد 

اأداء مهامهللا، ل�شيما يف جمال املراقبة واملجال ال�شت�شاري 

وت�صوية النزاعات التي نتمنى اأن تكون م�صببا اإيجابيا لتطور 

وجناح هذا الن�صاط.

ويف الأخ��ر، اأ�ص��ر اإىل نقط��ة هام��ة متعلق��ة بتكوي��ن 

ال�صحفيني واأه��ل الخت�صا�ض يف هذا القطاع الوا�صع، من 

اأج��ل متكينهم من املمار�صة الإعالمي��ة البناءة، املبنية على 

�صم��ان النوعية الإعالمية والرقي بال�صحافة الوطنية وحثها 

علللى البتعاد عن كل �شكل من اأ�شللكال الرداءة التي قد 

ت��وؤدي – والعيللاذ باهلل – اإىل انحرافللات ل يحمد عقباها، 

اإىل جانب هذا ندعو اإىل حماية حقوق ال�شحفيني والتكفل 

مب�صاكله��م الجتماعي��ة ع��ن طري��ق و�صع اآلي��ات وقوانني 

وا�صحة تكفل لهم هذه احلقوق م�صتقبال.

ب�شوت اإعالمللي ختامي، عبد الكللرمي �شليماين، ع�شو 

جمل�س الأمة بومردا�س،  �شكرا على كرم الإ�شغاء.

ال�ش��يد رئي���ص اجلل�ش��ة: �شكللرا لل�شيللد عبللد الكرمي 

�شليماين؛ والكلمة الآن لل�شيدة لويزة �شا�شوة، تف�شلي.

ال�ص��يدة لوي��زة �صا�ص��وة: �شكرا �شيدي رئي�س اجلل�شة؛ 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة بالنيابة الفا�صل، 

ال�شيد معايل وزير الت�شال، 

ال�شيد معايل وزير العالقات مع الربملان، 

ال�شيدات وال�شادة املرافقون لل�شادة الوزراء، 

اأ�شرة الإعالم، 

زميالتي، زمالئي، 

�شالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

طبعا مو�ص��وع الن�ص��اط ال�صمعي - الب�ص��ري يكت�صي 

اأهمي��ة خا�صة، وحظ��ي بتدخالت الكثر م��ن الزميالت 

ر ما �صبقني اإليه الزمالء، فاإنني اأثمن 
ّ
والزمالء، وحتى ل اأكر

ما جاء به من �صبق��وين، و�صاأكون خمت�صرة يف تدخلي هذا 

ال��ذي ينح�صر ح��ول بع�ض النقاط اأو بع���ض اجلوانب، ومبا 
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اأنني املتدخلة الأخرة �صاأتطرق مبا�صرة اإىل الت�صاوؤلت.

يف البداية، بودي معرفة طبيعة العالقة بني ال�ّصلطة املانحة، 

باعتبارها ال�صلطة التنفيذي��ة امل�صدرة لرخ�صة الإن�صاء وبني 

�صلطة ال�صبط، باعتبارها �صلطة رقابية على ممار�صة الن�صاط.

بط   يف النقط��ة الثانية، يحّدد امل�صروع ت�صكيلة �صلطة ال�صّ

بللل 9 اأع�شللاء، 5 منهللم يعينهللم رئي�للس اجلمهوريللة، و02 

يقرتحهمللا رئي�للس جمل�للس الأمللة، و 02 يقرتحهما رئي�س 

املجل�ض ال�صعبي الوطني وهوؤلء الآخرون لي�صوا برملانيني.

األي�ض من الأف�صل تطعيم الت�صكيلة مبنتخبني؟ 

على الأقل 05 اأع�صاء، حتى يكون هناك نوع من التوازن 

بط. داخل ت�صكيلة �صلطة ال�صّ

يف النقط��ة الثالثة، كما يعلم اجلميع فاإن ن�صاط ال�صمعي 

- الب�شللري هو �شالح ذو حديللن، مثلما ي�شاهم يف ت�شكيل 

اأي العام الوطني.
ّ
و�شناعة الر

اأي العام، ومن 
ّ
فكذلك باإمكانه اأن يغّلط اأو ي�شّوه هذا الر

هنا فاإنه من ال�صروري ع��دم ترك مثل هذا الن�صاط احليوي 

بح 
ّ
بح والر

ّ
رهينة يف يد اأ�شحاب املال الذين ل يعنيهم اإّل الر

 عن ذلك، 
ّ
فقللط، دون مراعاة النحرافللات التي قد تنجللر

والأمثلة موجودة ول ي�شمح املقام هنا بذكرها.

نع��رف اأن التلفزيون ي�صّكل جزءا هاّما من عامل املواطن 

العادي يف حياته اليومية، حيث يق�صي هذا املواطن متو�ّصط 

الذي  العامل  مقابللل  التلفاز،  اأمللام  �شنويا  �شاعللة   1000
يتواجللد مبوقع عمله مبتو�شط 1700 �شاعللة �شنويا، والتلميذ 

800 �شاعة يف املدر�شة، ومن هنا فاإن وعي املواطن باجلوانب 
ال�شيا�شيللة والقت�شاديللة والثقافية ببلللده اأو حتى باخلارج 

يعتمللد بدرجة كبرية على ما ي�شتقيه من الّتلفاز، اإىل جانب 

الو�صائل الأخرى بطبيعة احلال.

يف هذا ال�ّصي��اق، وانطالقا من هذا ال��ّدور الذي ميار�صه 

الن�ص��اط ال�صمعي - الب�صري يف ت�صكي��ل الوعي الوطني، 

فاإن احلاجة اإىل تاأطر هذا الن�صاط وتكوين م�صتخدميه باتت 

م�صاألة يف غاية الأهمّية، واأت�صاءل.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

ال�شيد الوزير، 

عن الإجراءات املزمع اّتخاذها يف هذا املجال؟

النقط��ة الأخرة التي اأود طرحها هن��ا، تخ�ّض املادة 48 

م��ن م�صروع القانون والتي حتّدد ن�صب��ة من الإنتاج الوطني 

احلا�صر  الوقت  الوطن��ي يف  الإنت��اج  اأّن  60%، يف ح��ني 

رمّبللا ل يرقى اإىل هذه الّن�شبللة، وبالتايل فاإن حتديد مثل هذه 

الن�صبة يبدو يل غر مرّبر، األي�ض من الأف�صل كمرحلة اأوىل 

ال�صتعانة مبا تالءم مع واقعنا من الإنتاج الأجنبي، يف انتظار 

اأن يرتقي الإنتاج الوطني ويغطي تلك الّن�صبة؟ ومهما يكن 

م��ن اأمر، فاإّن جم��يء هذا القانون يف حد ذات��ه يعترب حدثا 

غ��رات والنقائ�ض التي ج��اء مللئها يف  ��ا، ناهيك عن الَثّ هاًمّ

هذا املجال احليوي، واآمللل اأن ت�شمح تو�شيات واقرتاحات 

زميالتي وزمالئي الأع�صاء باإعطاء دفع اأقوى م�صتقبال لهذه 

الّنقاط، واأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �شكرا لل�شّيدة لويزة �شا�شوة؛ بهذا 

نكون قد مّكّنا جميع امل�شجلني من التعبري عن ان�شغالتهم 

وت�صاوؤلتهم حول م�صمون م�صروع القانون املتعلق بالن�صاط 

ال�شمعي - الب�شري.

اأ�شللاأل ال�شّيد وزير الت�شال هل لديه اجلاهزية للرد على 

لوا  خمتل��ف التدخ��الت التي ا�صتمعن��ا اإليه��ا الآن؟ تف�صَّ

م�شكورين.

ال�صيد الوزير: �شكرا �شّيدي.

ال�شّيد رئي�س اجلل�شة املوقر، 

اأيتها ال�شّيدات وال�ّشادة اأع�شاء املجل�س املحرتمون، 

اإّن الأ�شغال التللي احت�شنها جمل�شكم املوقر طوال هذا 

باح، �صمحت ملختل��ف الأع�صاء بالإ�صهام بتدخالتهم  ال�صّ

الرثية، وهو ما يعك�ض الأهمي��ة التي يكت�صيها م�صروع هذا 

القانون.

بالفع��ل، فاإَنّ فتح جم��ال ال�صمعي - الب�ص��ري للقطاع 

اخلا���ض يعترب يف حّد ذاته تطورا هام��ا يف جمال التنمية يف 

بالدنللا، ويندرج مبا�شرة يف اإطار تو�شيع وتعميق الدميقراطية 

يف بالدنا.

اإّن اله��دف الأ�صا�صي من فت��ح ال�صمعي - الب�صري هو 

ا�صتكم��ال التعددية الإعالمية الت��ي مت ال�صروع فيها، بدًءا 

بال�شحافة املكتوبة �شنللة 1990، ا�صتجابة لتطلعات املواطن 

وحتولت العامل.

من الوا�صح - �صيداتي، �صادتي - اأن كل نقا�ض دميقراطي 

يفرز تباينا واختالفا يف الآراء، غر اأن الأ�صا�ض واملهم الذي 

يقدمه هذا امل�ص��روع، يتجلى يف الرغبة اجلماعية لرتقية قيم 

الع�شرنة التي ي�شبو اإليها املجتمع اجلزائري.
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ال�شيد رئي�س اجلل�شة،

اإن ا�صتقاللية �صلطة ال�صبط هي التي متنح لها امل�صداقية، 

�شللواء جتاه املتعاملني يف املجال ال�شمعي - الب�شري  اأو جتاه 

املواطنني، هذه ال�شتقاللية �شتتحقق يف امليدان من خالل 

مهامه��ا و�صالحياته��ا التي مت حتديدها بو�ص��وح يف م�صروع 

القانون.

ويتمثل دورها الأ�شا�شي يف ال�شهر على احرتام القوانني 

والتنظي��م ب�صف��ة عامة وحماي��ة حقوق جمي��ع املواطنني،             

ل�شيما املتعلقة ب�شالمتهم واحرتام حياتهم اخلا�شة وتدعيم 

قواعد الآداب واأخالقيات املهنة.

وهن��ا اأفتح قو�ص��ا فق��ط، لأّن فيه بع���ض الأ�صئلة كانت 

موّجهللة يل يف املجل�للس ال�شعبللي الوطنللي، واليللوم نف�س 

��ح اأن هناك فرقا كبرا     الأ�صئل��ة طرحت هنا، واأريد اأن اأو�صّ

ما بني ال�شمعي - الب�شري وال�شحافة املكتوبة.

ال�صمعي - الب�صري مل��ك للدولة، والدولة ت�صتطيع اأن 

ترخ�ض ه��ذا الف�صاء مل�صلح��ة عمومي��ة اأو للخوا�ض، هذه 

بط معينون ولي�صوا  ة وتبنّي ملاذا اأع�صاء �صلطة ال�صّ النقطة هاَمّ

معي  منتخب��ني، ويف كل دول الع��امل ملَا الأمر يخ���ض ال�َصّ

الب�ص��ري، ف�صلطة ال�صبط هي �صلطة معينة ولي�صت منتخبة 

لأّن ال�شمعي - الب�شري ملك للدولة.

ح هذا الأمر، ونحن ملَا انطلقنا يف �صياغة  اأنا اأردت اأن اأو�صّ

هذا القانللون، ا�شت�شرنللا اأّول – اأخي العزيللز – خرباء يف 

امليدان وقمنا بنللدوات واّطلعنا على كل التجارب املعمول 

بها عامليا وقارّنا هذا امل�صروع مع كل القوانني يف جوارنا التي 

تخ�ّض ال�صمعي - الب�صري.

��ح ه��ذه الّنقط��ة، حتى نتف��ادى الّلب�ض  اأردت اأن اأو�صّ

و�ص��وء الفهم فيما يخ�ض ما هو ال�صمعي - الب�صري وما هي 

ال�شحافة املكتوبة.

وينبغللي التذكري اليوم، اأن و�شائل الت�شال، وبالتحديد 

ال�صمعية - الب�صرية، ت�صكل اأدوات للدفاع الوطني وحماية 

امل�شالح العليا للوطن، من خالل تقدمي اإعالم ذي م�شداقية.

م��ن الوا�صح اأنه ل ميكننا حتقي��ق النجاعة والو�صول اإىل 

خدم��ات نوعية دون التكفل بالتكوين، ولهذا الغر�ض قررنا 

اإعط��اء التكوين الأولوية رقم واح��د يف القطاع، من خالل 

برنامج هام يتم متويله من �صندوق دعم ال�صحافة.

هذا التكوين �صيكون موجها دون متييز جلميع ال�صحفيني 

التابع��ني للقط��اع الع��ام واخلا�ض عل��ى حد �ص��واء، وكذا 

املتدخلني يف خمتلف مهن الت�صال.

بالتوازي مع النفتاح املوجه للقطاع اخلا�ض، يتعني على 

و�صائ��ل الإع��الم العمومي��ة، �صمان خدم��ة عمومية ذات 

نوعي��ة؛ وبهذه املنا�صبة، اأثمن باإكب��ار العمل الذي تقوم به 

كل من التلفزة والإذاعة يف اإطار مهامهما للخدمة العمومية، 

خا�شة يف جمالت الإعالم والرتبية والثقافة والرتفيه، حتى 

ولو كان ينبغي حت�شني هذا العمل وتدعيمه.

وبغيللة ال�شتجابة ل�شرورة توفري خدمة عمومية نوعية، مت 

- �صيداتي، �صادتي - و�صع برنامج للتنمية يرمي اإىل ع�صرنة 

و�شائللل الإنتللاج اخلا�شة بالتلفللزة والإذاعة، وكللذا تو�شيع 

وحت�ص��ني التغطية الوطنية الإذاعي��ة والتلفزة، هذه الع�صرنة 

�صتتكفل كذلك برقمنة و�صائل الإنتاج والبث.

ويف ه��ذا الإطار، تعمل حالي��ا املوؤ�ص�صة العمومية للبث 

الإذاعي والتلفزة عل��ى اإعداد باقة للتلفزة الرقمية الأر�صية 

تت�شللكل مللن 6 قنوات عمومي��ة، ت�صل ن�صب��ة التغطية يف 

ال�شكان و�شت�شل هذه  الوقت احلايل ن�صبة تفوق 85% من 

.2015 �شنة  يف  الن�شبة اإىل %95 

ويف اإطللار فتح احلقللل ال�شمعللي - الب�شري، فللاإن باقة 

ثاني��ة للتلفزة الرقمية الأر�صي��ة يف طور التح�صر، �صتتكفل 

بطلبات القطاعني العام واخلا�ض.

وبغية تلبية الحتياجات الآتية، مت اقتناء قدرات �شاتلية 

اإ�صافية من طرف موؤ�ص�صة البث الإذاعي والتلفزي.

ينبغي التو�صيح باأن املوؤ�ص�ص��ة العمومية للبث الإذاعي 

والتلفزي، ه��ي موؤ�ص�صة ا�صرتاتيجية تابع��ة للدولة وتخ�صع 

لل�صيادة الوطني��ة، ومكلفة بتخ�صي�ض ال��رتددات املواجهة 

خلدمللات الت�شال ال�شمعي - الب�شري، طبقا للمادة 7 من 

القانون الع�شوي.

وبالفعل فاإن الرتددات ملك خا�س للدولة وبعبارة اأخرى 

فهي ملللك للدولة التي تقللرر بكل ا�شتقالليللة ا�شتعمالها 

ومنحها، وهذا ما هو معمول به يف كل دول العامل.

ال�شيد رئي�س اجلل�شة، 

اأيتها ال�شيدات وال�شادة،

يعترب فتح جمال و�صائل الإعالم ثمرة لإرادة �صيا�صية، مت 

الإعالن عنها �صراحة من طرف ال�صيد رئي�ض اجلمهورية، مبا 

ل يدع جمال لل�صك.

وينبغ��ي التو�صيح هن��ا، اأن ان�صغالن��ا الأ�صا�صي يتمثل 

يف ال�صتجابة ملتطلب��ات املواطنني يف جمال الإعالم ب�صفة 
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عامة، حيث ي�صكل اليوم التطوير الناجع لو�صائل الت�صال 

الوطنيللة العموميللة واخلا�شللة ال�شبيللل الوحيللد للت�شدي 

للمناف�شة الأجنبية.

وهنا اأفتح قو�صا، قامت م�صلحة اأجنبية ب�صرب لالآراء حول 

م�شاهللدة التلفزيون اجلزائري، فبنّي اأن 63% من اجلزائريني 

ي�شاهللدون القنللاة الثالثة )A3( ويتابعونه��ا هذا للتو�صيح، 

لأن اجلزائري مازال متم�شكا بالتلفزيون الوطني.

اإن التناف���ض بني القطاعني الع��ام واخلا�ض، �صيتولد عنه 

تناغم ينجر عنه خدمة ذات نوعية.

ومن خالل هذا القانون، فاإننا منتلك اليوم اإطارا ت�صريعيا 

�صي�صم��ح لن��ا بالذهاب بعي��دا يف تطوير قط��اع ال�صمعي - 

الب�شري الوطني.

نريللد و�شائللل اإعللالم ت�شللارك يف التنميللة الجتماعية 

والقت�شادية لبالدنا، تعمل على ازدهار بلدنا وتثمني �شورة 

اجلزائر على ال�شعيد الدويل.

واأنهللي كلمتي – ال�شيللد رئي�س اجلل�شللة – بالقول اإن 

الإعالم يكون مفيدا اإذا مت ا�صتخدامه اإيجابيا، ويكون مدمرا 

اإذا ا�صتخدم عك�ض ذلك.

وقد ح��ان الوق��ت للكف ع��ن العمل الرجت��ايل، لأن 

الن�ص��اط الإعالمي يقوم اأ�صا�صا عل��ى ثالثة عنا�صر مرتبطة 

ببع�شهللا البع�س، تتمثل يف اقتناء و�شائل تكنولوجية ناجعة 

والتحكم يف ا�صتعمالها يف اإطار قانوين حديث وكذا التكوين 

املتوا�شل لكافة املتدخلني يف الت�شال؛ واإنني على يقني اأن 

القانون املتعلق بالن�ص��اط ال�صمعي - الب�صري �صيفتح، بعد 

�شدوره، �شبال لديناميكية جديدة لالت�شال يف اجلزائر.

حر�ص��ت خالل ه��ذه اجلل�صة عل��ى الرد عل��ى جميع 

الت�ص��اوؤلت والن�صغالت الوجيهة الت��ي طرحت يف هذا 

النقا���ض املثمر، والذي يقدم دليال اإ�صافيا على مت�صكنا مبنح 

قط��اع ال�صمع��ي - الب�صري املكانة الت��ي ي�صتحقها، �صمن 

الديناميكيللة الوطنيللة للتنميللة القت�شاديللة والجتماعية 

والثقافية.

اإّن الديناميكية التي �صيفرزها هذا امل�صروع بعد امل�صادقة 

عليه، �شت�شمح للجزائر باأن تكون عن�شرا فعال يف التحولت 

التللي يعرفها الإعللالم والت�شال يف عللامل يعي�س حتولت 

م�شتمللرة، و�شي�شمح كذلك باإي�شال اأخبللار حقيقية وذات 

م�شداقيللة اإىل املواطن حول احلقائللق الوطنية اأينما تواجد، 

�شللواء كان يف داخل اأو خللارج البلد، كمللا �شرت�شل باجتاه 

اخل��ارج �صورة �صادقة للتطورات املحققة يف بلدنا والرهانات 

التي تنتظرنا لدفع عجلة التنمية واإ�صعاد �صعبنا.

اأ�شكركللم – �شيداتللي، �شادتللي – علللى اإ�شغائكللم 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �شكرا لل�شيد الوزير؛ ونكون بهذا 

قد اأتينللا اإىل نهاية اأ�شغال جل�شتنا هللذه، ف�شكرا من جديد 

لل�صّي��د ممّث��ل احلكومة على عر�ص��ه مل�ص��روع القانون وكذا 

ردوده.

ة على  ال�ّصك��ر مو�صول اأي�ص��ا لأع�صاء الّلجن��ة املخت�صّ

العمل املقللّدم، وال�ّشكللر اأي�شا لكاّفة الأع�شللاء املتدخلني      

يف النقا�ض العام حول م�صروع هذا القانون.

�صي�صتاأن��ف جمل���ض الأّمة اأ�صغال جل�صات��ه العلنية غدا 

�صباحا  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة  – على  اهلل  �شاء  – اإن 
لعر���ض ومناق�صة م�صروع القانون املتعل��ق ب�صندات ووثائق 

ال�ّشفر؛ �شكرا لكم جميعا، واجلل�شة مرفوعة.

رفعت اجلل�صة يف الدقيقة 

اخلام�صة واخلم�صني بعد منت�صف النهار
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