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إهداء

إلى روح والدتي ووالدي، طيّب هللا ثراهما..
إلى من أدركتهم المنية من أخواتي وإخواني رحمهم هللا..

إلى العائلة الكريمة كلّ باسمه..
إلى كلّ موظّفي المجلس الشعبي الوطني.

شكر وامتنان
أحمد هللا عز وجل وأشكره أن أمدّني بالصحة والعافية ووفقني 

إلنهاء هذا العمل، والذي أعدّه وفاء للوطن ثم للتشكيلة السياسية 
التي أنتمي إليها )حركة مجتمع السلم _ حمس(، والتي تعلّمت منها 

الكثير في النّضال ومحبّة الوطن وخدمته.
أتقدّم بالّشكر الجزيل إلى كلّ من ساعدني على هذا اإلنجاز، 

وأخّص بالذّكر األمانة الوالئية للمنتخبين على المرافقة، كما أشكر 
المنتخبين المحليين على تعاونهم ودعمهم. دون أن أنسى الّسادة: 

الهاشمي زاوش، خليل جعيجع، وأمين مكّي.
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تقديم
الدكتور عبد الرزاق مقري

بسم هللا الرحمن الرحيم 

إســماعيل  الوزيــر  والســيد  الدكتــور  لكتــاب  تقديمــا  أكتــب  حينمــا 
ميمــون عــن تجربتــه البرلمانيــة فأنــا ال أكتــب عــن شــيء اطّلعــت عليــه 
فــي ســطور هــذه المســاهمة، بــل أســجل شــهادتي علــى مــا رأيتــه بعيني 
فــي مــا يقــوم بــه كنائــب برلمانــي ممثــل لواليــة المســيلة، كمــا أننــي ال 
أكتــب علــى أعمــال رجــل تعرفــت عليــه كنائــب فــي البرلمــان فحســب، 
ولكــن كأخ عرفتــه منــذ الثمانينــات مناضــال متميــزا بأخالقــه وجديتــه 
وفاعليتــه وتعففــه كمــا هــو اآلن، منــذ أن كان عضــوا مُنجـِـزا فــي الحركــة 
قاعديــا ثــم رئيســا للمكتــب التنفيــذي البلــدي إلــى أن صــار عضــوا فــي 
القطاعيــة  اللجــان  لمؤسســة  ورئيســا  الوطنــي،  التنفيــذي  المكتــب 
المتخصصــة، ومنــذ أن كان أســتاذا فــي الثانويــة ثــم دكتــورا مدرســا 
فــي الجامعــة ثــم كمديــر للمعهــد الوطنــي للــري ثــم مديــر مركــزي 
فــي وزارة الصيــد البحــري فوزيــر للصيــد البحــري والمــوارد الصيديــة 
ووزيــر للســياحة لــم يتغيــر ولــم يتبــدل، فمــا أعرفــه عــن األخ إســماعيل 

يتجــاوز كثيــرا إطــار هــذا الكتــاب.

هــذا الكتــاب ليــس مجــرد حصيلــة برلمانيــة لعهــدة الدكتــور إســماعيل 
ميمــون، ولكنــه وثيقــة مرجعيــة فــي الثقافــة البرلمانيــة للمُهتميــن 

بذلــك، مــن الباحثيــن واألحــزاب والمنتخبيــن والــرأي العــام عمومــا.

 بــدأ فــي الفصــل األول بوضــع لمحــة تاريخيــة مختصــرة للقــارئ عــن 
ــد لمتابعــة باقــي  ــري كمدخــل مفي الســياق التاريخــي للبرلمــان الجزائ
فصــول الكتــاب، ثــم شــرح فــي الفصــل الثانــي -بقلــم المثقــف والخبيــر 
فــي الشــأن العــام- مهــام وصالحيــات النائــب البرلمانــي التشــريعية 
والرقابيــة، وأدواره األساســية لتشــريف عهدتــه أمــام هللا تعالــى وأمــام 
مواطنــي بلــده فــي اإلطــار النيابــي العــام، ولحســن تمثيــل ناخبيــه 

ــه االنتخابيــة بشــكل خــاص. ومواطنــي دائرت
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الواجبــات  فــي  مهــم  جانــب  إلــى  الثالــث  الفصــل  فــي  تطــرق  ثــم   
النضاليــة التــي يتميــز بهــا النائــب فــي حركــة مجتمــع الســلم، انطالقــا 
مــن ذكــره لتقريــر رقمــي للمجهــودات الكبيــرة فــي الحملــة االنتخابيــة، 
ومواجهــة آفــة التزويــر االنتخابــي المعتــاد ومختلــف آلياتــه واالختالالت 
التــي يســببها فــي النتيجــة، وبعــد ذلــك توقــف عنــد الحــراك الشــعبي 
الــذي فضــح األغلبيــة المــزورة وأظهــر عجــز المؤسســة التشــريعية علــى 
مواكبــة هــذا الحــدث التاريخــي الكبيــر وأشــار إلــى دور وحضــور نــواب 
الحركــة والمعارضــة فــي الحــراك منــذ انطالقــه، ثــم أشــار إلــى أثــر وبــاء 
كورونــا علــى البرلمــان ومســاهمته الشــخصية فــي تخفيــف األعبــاء علــى 
المواطنيــن، ثــم فّصــل فــي واقــع العمــل النيابــي تحــت قبــة البرلمــان 
ــر ممــا جعــل هــذه المؤسســة  ــات فيــه بســبب التزوي واختــالل التوازن
غرفــة تســجيل فــي أغلــب األحيــان تتحكــم فيهــا النســبة العاليــة لكتــل 
المــواالة كأحــزاب ومســتقلين، وبالرغــم مــن ذلــك كان حضــور الحركــة 
الفتــا مــن خــالل األيــام الدراســية والمبــادرات التشــريعية والرقابيــة 

المختلفــة.

وفــي الفصــل الرابــع شــرع د. إســماعيل ميمــون فــي تقديــم حصيلــة 
االطــالع  وبمجــرد  للكتــاب،  األساســي  الموضــوع  هــي  التــي  عهدتــه 
علــى محــاور هــذا الفصــل يفهــم القــارئ المهــام األساســية للنائــب 
ويــدرك أن لصاحــب الكتــاب إســهامات فــي تلــك المهــام كلهــا. فلئــن 
كان الشــائع فــي الحيــاة النيابيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم أن ثمــة 
نوابــا يهتمــون بالشــأن الوطنــي العــام ونوابــا يتميــزون أكثــر بالشــؤون 
المحليــة لدائرتهــم االنتخابيــة، فــإن الــذي يعــرف د. ميمــون قبــل قــراءة 
الكتــاب يكــون لــه انطبــاع بــأن هــذا النائــب المرمــوق حاضــر وطنيــا 
ومحليــا بنفــس درجــة الحــرص واإلتقــان، وبعــد قــراءة الكتــاب يتأكــد 
لــه ذلــك باألرقــام القابلــة للقيــاس، فالكتــاب عامــر بالتقاريــر الوافيــة 
عــن مســاهماته فــي مناقشــة مخطــط عمــل الحكومــة ومختلف مشــاريع 
القوانيــن المعروضــة علــى البرلمــان، ويقــدم بالمناســبة مالحظاتــه عــن 
برنامــج عمــل الحكومــة، وفــي هــذا الشــأن لــم يكــن الدكتــور إســماعيل 
ميمــون مهتمــا بمداخالتــه فحســب بــل كان مرجعــا أساســيا لمداخــالت 
باقــي نــواب كتلــة حركــة مجتمــع الســلم مــن خــالل إشــرافه وتوجيهاتــه 
ومســاهماته فــي األيــام الدراســية التــي تنظمهــا مجموعتنــا البرلمانيــة 
باعتبــاره رئيــس اللجــان القطاعيــة المتخصصــة للحركــة وكوزيــر ســابق 
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وصاحــب علــم وخبــرة فــي شــؤون البرامــج والتشــريعات المختلفــة. 
وكانــت مداخالتــه فــي الجلســات العامــة دائمــا محــل تقديــر مــن أعضــاء 
الحكومــة ونــواب مختلــف المجموعــات البرلمانيــة، ولــم يكــن كثيــر 

منهــم يجــد حرجــا فــي إبــداء ذلــك.

المســيرةَ  الكتــاب  قــارئ  يتابــع  الوطنيــة  أدواره  عــن  تقريــره  وبعــد 
المحليــة الثريــة والمفيــدة والممتعــة للنائــب إســماعيل، التــي يبدؤهــا 
فــي هــذا الفصــل الرابــع بلمحــة تعريفيــة عــن واليــة المســيلة مــن 
التنمويــة،  ومؤهالتهــا  اإلداري  وتقســيمها  الجغرافــي  موقعهــا  حيــث 
وعــن الــواُّلة والنــواب البرلمانييــن الذيــن تعاقبــوا عليهــا عبــر مختلــف 
العهــد، بمــا يجعــل القــارئ مطلعــا علــى طبيعــة الواليــة وحجــم العمــل 
الــذي قــام بــه الســيد ميمــون فــي هــذه الواليــة التاريخيــة الشاســعة 
فــي وطننــا العزيــز. حــدد الدكتــور إســماعيل فــي كتابــه جــدول الزيــارات 
التــي قــام بهــا فعليـّـا لــكل بلديــات الواليــة الســبع واألربعيــن الموزعــة 
علــى خمــس عشــرة دائــرة، ومــا يتطلــب ذلــك مــن تحضيــرات وعالقــات 
ومتابعــات، وفــي إطــار ذلــك بيّــن بالتفاصيــل الدقيقــة المشــكالت 
التنمويــة التــي تعرفهــا واليــة المســيلة، بمــا يجعــل الســيد النائــب 
إســماعيل ميمــون خبيــرا عليمــا متبحــرا فــي ملفــات التنميــة المحليــة 
الصحــة  قطــاع  ومنهــا:  إليهــا،  أشــار  التــي  القطاعــات  مختلــف  فــي 
الماليــة  والمــوارد  والتعميــر  والبنــاء  العموميــة  واألشــغال  والتربيــة 
والطاقــة والفالحــة والصناعــة والســكن والتعليــم العالــي والتكويــن 
المهنــي والثقافــة والشــباب والرياضــة والبريــد والمواصــالت وغيرهــا، 
وال شــك أن كل مطلــع علــى هــذه المســاهمة مــن مســؤولين وباحثيــن 
ومواطنيــن سيســتفيد منهــا مــن حيــث االطــالع علــى أمــر التنميــة 
فــي الواليــة ومشــاكلها ومــا تــم رصــده مــن ميزانيــات ومــا تــم إنجــازه 
فعليــا. وبعــد ذلــك حــدد الســلطات الرســمية التــي تواصــل معهــا، لرفــع 
االنشــغاالت والتقاريــر ابتــداء مــن الوالــي إلــى مختلــف المديريــات 
خــالل  مــن  الــوزارات، ســواء  ومختلــف  األول  الوزيــر  إلــى  التنفيذيــة 
المراســالت أو الزيــارات المباشــرة بمفــرده فــي أغلــب األحيــان أو مــع 
نــواب آخريــن اســتطابوا التنســيق معــه، حتــى يتخيــل إليــك مــن كثــرة 
هــذه االتصــاالت أن الرجــل ال يوجــد شــيء فــي حياتــه ســوى الكفــاح 
مــن أجــل التنميــة فــي واليــة المســيلة. وقــد كللــت هــذه الجهــود بحمــد 
هللا بإنجــازات مهمــة وكثيــرة، فــي حــدود عشــرين إنجــازا فــي مختلــف 
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القطاعــات، كان هــو ســببها المباشــر وســتظل شــاهدة علــى نشــاطه 
وحســن تمثيلــه لحركتــه وناخبيــه، كمــا ســتكون إن شــاء حســنات 
جاريــة عنــد هللا تعالــى لــه ولــكل مــن ســاهم معــه، مــن مســؤولين فــي 
الدولــة ونــواب وإطــارات ومناضليــن فــي الحركــة، ســائلين هللا تعالــى 

ــه ســبحانه وإحســانه. ــا نصيــب معــه بفضل أن يكــون لن

عــن  الخامــس  الفصــل  فــي  تجربتــه  تدويــن  يختــم  األخيــر  وفــي 
البرلمانيــة كنائــب  والدبلوماســية  العامــة  العالقــات  فــي  مســاهمته 
الوفــود  اســتقبال  حيــث  مــن  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  لرئيــس 
ــة  ــة، فــي مختلــف الشــؤون الدوليــة ال ســيما القضي والمهــام الخارجي
الفلســطينية، وأســتطيع أن أقــول مســرورا أن د.إســماعيل ميمــون لــم 
يخيــب ظننــا فيــه بتعيينــه لهــذا المنصــب بمــا قدمــه مــن خدمــات 
للمواطنيــن الذيــن دأب علــى اســتقبال شــكاويهم والذيــن يقصدونــه 
أكثــر مــن غيــره لتواضعــه وشــبكة عالقاتــه ســواء مــن يأتيــه مــن واليــة 
المســيلة أو مــن مختلــف الواليــات حتــى تخالــه نائبــا ألكثــر مــن دائرتــه 
االنتخابيــة، ومــن أكبــر وأهــم مــا نفــع بــه خدماتــه العالئقيــة لحركتــه 
حيــث أصبــح وســيلتنا المفضلــة واألكثــر فاعليــة فــي عالقاتنــا الرســمية 

ومــع مختلــف جهــات الشــأن العــام.

إن هــذا الكتــاب، يعتبــر بحــق نافــذة علــى العمــل النيابــي للمهتميــن، 
ودليــال فــي كيفيــة تحقيــق النجــاح فــي هــذه المهمــة بالنســبة للنــواب 

القادميــن مــن مختلــف الواليــات فــي العهــد البرلمانيــة القادمــة.

الوزيــر واألخ العزيــز  أســأل هللا تعالــى أن يجــازي الدكتــور والســيد 
إســماعيل ميمــون علــى كل مــا بذلــه ومــا أنجــزه ومــا دونــه.

د. عبد الرزاق مقري

رئيس الحركة
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الفصل األول
 نبذة تاريخية حول البرلمان في الجزائر

شــهدت الجزائــر أول انتخابــات تشــريعية بتاريــخ 20 ســبتمبر 1962، 
أي غــداة االســتقالل الوطنــي بأشــهر قليلــة، وكانــت الغايــة مــن إنشــاء 
مجلــس منتخــب آنــذاك لعهــدة مدتهــا ســنة واحــدة هــو ســّن القانــون 
 10 دســتور  بإصــدار  ذلــك  ســمح  فقــد  وبالفعــل  للبــالد،  األساســي 
الــذي كــرس علــى الخصــوص مبــدأ أحاديــة الغرفــة  ســبتمبر 1963 
بالنســبة للبرلمــان الجزائــري، وبعــد ذلــك مــددت عهــدة هــذا المجلــس 

بســنة واحــدة طبقــا للمــادة 77 مــن ذات الدســتور. 
إن لجــوء رئيــس الجمهوريــة بتاريــخ 03 أكتوبــر 1963 لممارســة كامــل 
ســلطاته طبقــا للمــادة 59 مــن الدســتور أدى إلــى تجميــد نشــاطات 
المجلــس الوطنــي، بتاريــخ 22 نوفمبر 1976 شــهدت الســاحة الوطنية 
فــي إطــار اســتكمال مؤسســات الدولــة الجزائريــة صــدور دســتور جديــد 
نــص فــي مادتــه 126 علــى تأســيس غرفــة برلمانيــة واحــدة ســميت 

بالمجلــس الشــعبي الوطنــي أنيطــت بهــا الســلطة التشــريعية.
وقــد انتخــب هــذا المجلــس بتاريــخ 25 فيفــري 1977 لعهــدة مدتهــا 

خمــس )05( ســنوات، وتجــدد بانتظــام ســنتي 1982 و 1987.
  لقــد أبقــى التعديــل الدســتوري الــذي جــرى بعــد أحــداث أكتوبــر 
بتاريــخ 23 فيفــري 1989 ،علــى مبــدأ أحاديــة الغرفــة مــن خــالل الحفاظ 
علــى المجلــس الشــعبي الوطنــي، كمــا أنــه كــرس مــن جهــة أخــرى مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة )المــادة 

.)92
  أدت اســتقالة رئيــس الجمهوريــة فــي 11جانفــي 1992 إلــى توقيــف 
عمليــة تجديــد تشــكيلة المجلــس التــي انتهــت عهدتهــا، وترتــب عــن 
ذلك حالة فراغ دســتوري أدى إلى تنصيب هياكل انتقالية )المجلس 
األعلــى للدولــة والمجلــس االستشــاري الوطنــي، ثــم المجلــس الوطنــي 
بتاريــخ  الدســتوري  التعديــل  إجــراء  غايــة  إلــى  وذلــك  االنتقالــي( 
الــذي أدخــل تغييــرات شــكلية علــى )الواجهــة(   ،1996 28 نوفمبــر 
التركيبــة المؤسســاتية الجزائريــة بإحــداث الغرفــة الثانيــة للبرلمــان، 
وأصبــح يتكــون مــن المجلــس الشــعبي الوطنــي  ومجلــس األمــة، وهمــا 

يشــكالن البرلمــان التعــددي. 
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الفصل الثاني
 مهام وصلحيات النائب البرلماني

   تبــدأ مســؤولية النائــب البرلمانــي بعــد انتخابــه، حيــث يبــذل الوســع 
النيابيــة ويســتمر علــى  فــي تمثيــل مــن قدمــوه واختــاروه للمهمــة 
ذلــك جاهــدا لغايــة نهايــة الفتــرة التشــريعية حامــال علــى عاتقــه قضايــا 
التنميــة ومختلــف االنشــغاالت الخاصــة بدائرتــه االنتخابيــة، مع تحمل 
مســؤولية القضايا ذات البعد الوطني ألن العضوية البرلمانية تتصف 
بكونهــا ذات طابــع وطنــي بخــالف المجالــس المنتخبــة المحليــة، وهــي 
النائــب البرلمانــي ملــزم بالتفــرغ  عضويــة قابلــة للتجديــد، كمــا أن 

للغايــة التمثيليــة وللمهــام التشــريعية والرقابيــة. 

تتمثل المهام النيابية للنائب البرلماني في: 

المهمة التشريعية . 01
المهمة الرقابية . 02
مهمة التمثيل ورفع االنشغاالت . 03

1. المهمة التشريعية:
فعلــى النائــب البرلمانــي أن يســاهم مــن خــالل مهمتــه التشــريعية 
فــي النهــوض بالتنميــة وخدمــة أفــراد المجتمــع فــي مختلــف مجــاالت 
الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، وفــي إرســاء 

قواعــد الديمقراطيــة.
   تعــد هــذه الوظيفــة مــن أهــم وظائــف البرلمانــات تاريخيــا وسياســيا، 
إنشــاء  فــي  الديمقراطيــة  قيــم  تجســدت  التاريخيــة  الناحيــة  فمــن 
نظــام للحكــم يعتمــد علــى تمثيــل الشــعب وتحقيــق حريــة المشــاركة 
والمســاواة بيــن المواطنيــن، وارتكــز هــذا النظــام علــى وجــود هيئــة 

تقــوم بــدور النيابــة عــن هــذا الشــعب فــي تقريــر أمــور حياتــه. 
  إن تنظيــم حيــاة المجتمــع ووضــع القواعــد التــي يجــب علــى كافــة 
المواطنيــن حكامــا ومحكوميــن احترامهــا هــو مــا تقتضيــه الحقــوق 
والواجبــات، حيــث تمثلــت تلــك القواعــد فــي جملــة القوانيــن الناظمــة 

للحيــاة.
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  ولهــذا فــإن الــدور األول للبرلمــان يتمثــل فــي وضــع تلــك القواعــد، أي 
القوانيــن حيــث تعتبــر وظيفــة التشــريع أبــرز مــا يقــوم بــه البرلمــان، 
حتــى أن التســمية المرادفــة للبرلمــان فــي مختلــف الثقافــات المعاصرة 
هــي المؤسســة أو الســلطة التشــريعية، ورغــم أن المبــادرة باقتــراح 
القوانيــن وصياغتهــا فــي شــكل مشــاريع قوانيــن تأتــي غالبــا مــن جانــب 
الســلطة التنفيذيــة فــإن ذلــك ال ينفــي دور البرلمــان فــي مناقشــتها 

وتعديلهــا قبــل الموافقــة عليهــا، وكذلــك اقتــراح قوانيــن جديــدة.

أمــام مهمــة  التشــريعية يضعــه  المؤسســة  إلــى  النائــب  إن وصــول 
المســاهمة فــي التشــريع وهــي مســؤولية بالغــة األهميــة والحساســية 
تتطلــب منــه أن يكــون طرفــا فاعــال فــي بنــاء المنظومــة القانونيــة التــي 
تقــوم وتبنــى عليهــا دولــة القانــون، وكلمــا كان النائــب غيــر قــادر علــى 
المســاهمة فــي المبــادرة بمشــاريع القوانيــن أو إثــراء مشــاريع موجــودة 
ســيجعل  فإنــه  والبلــد،  الشــعب  مصلحــة  يخــدم  بمــا  تعديلهــا  أو 
المؤسســة التشــريعية التــي ينتمــي إليهــا أمــام حتميــة عــدم مواكبــة 
النصــوص القانونيــة التــي تســير مختلــف مؤسســات الدولــة خاصــة 
عامــة  البــالد بصفــة  التــي تشــهدها  للتطــورات  التنفيذيــة  الســلطة 
الســيادية  المؤسســة  هــذه  يفقــد  ممــا  خاصــة،  بصفــة  والمجتمــع 
هيبتهــا فــي المســاهمة كســلطة تشــريعية ألداء دورهــا الهــام وهــو 
مــا يــؤدي إلــى جعــل البرلمــان عبــارة عــن غرفــة للمصادقــة والتصويــت 
علــى مشــاريع القوانيــن التــي تقترحهــا الحكومــة، وهــذا تقزيــم لمهمــة 

المؤسســة التشــريعية.
ــى اإلجــراءات القانونيــة التــي يــؤدي  ــر أول ــادرة بالتشــريع تعتب إن المب
ــون، حيــث يتقاســم أعضــاء البرلمــان هــذا  ــى صناعــة القان ــا إل اكتماله
االختصــاص  صاحــب  البرلمــان  اعتبــار  ورغــم  الحكومــة،  مــع  الحــق 
المهمــة تخضــع لمجموعــة مــن  التشــريع، إال أن هــذه  فــي  األصلــي 
الضوابــط والقيــود، ناهيــك عــن اآلليــات والســبل التــي تتيــح للســلطة 
النــص التشــريعي، األمــر  التنفيذيــة الهيمنــة علــى إجــراءات إعــداد 
الــذي يترتــب عليــه ضعــف المبــادرة البرلمانيــة مــن جهــة وضعــف 
أداء البرلمانييــن علــى مســتوى العمليــة التشــريعية مــن جهــة أخــرى، 
والــذي كان مآلــه ضعــف الســلطة التشــريعية وضعــف أدائهــا أمــام 
هيمنــة الســلطة التنفيذيــة نظــرا الختــالل التــوازن بيــن الســلطتين 

والــذي رجــح كفــة هــذه األخيــرة. 
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ــدرة البرلمانــي علــى القيــام  ــول دون قـ ــات تحــ       هنــاك عــدة معوقــ
بالمبــادرة بالتشــريع، منهــا مــا هــو مرتبــط بالقوانيــن الحاليــة ومنهــا مـــا 
يـــدخل فـــي تكـــوين البرلمـــان فـــي حـــد ذاتـــه، ومـــن أجـــل تطـــوير األداء 
فإننــا  بالقوانيــن  بالمبــادرة  قيامــه  عــن طريــق  للبرلمــان  التشــريعي 

نقتــرح مــا يلــي:
تحقيــق نظــام حكــم راشــد بإمكانــه تعديــل الدســتور الحالــي بمــا  	

يعمــق قيــم الديمقراطيــة لــدى األحــزاب ويتيــح بــروز نخــب داخــل 
قبــة البرلمــان مــن مختلــف التشــكيالت السياســية قـــادرة علـــى فهـــم 
ــادرة باقتــراح  ــالل المب ــن خـ وتحســين األداء فــي ممارســة التمثيــل، مـ

قوانيــن.
إعـــادة النظـــر فـــي القـــانون العضـوي المـــنظم للعالقـة بـين الحكومـة  	

ــهل شــروط وإجــراءات ممارســة البرلمــان  ــذي يسـ ــدر الـ ــان بالقـ والبرلمـ
الختصاصــه التشــريعي والنــص علــى فرديــة المبـــادرة بـــاقتراح قـــوانين، 

أو تخفيــض النصــاب القانونــي الــالزم للمبــادرة باقتــراح قانــون.
تدعيــم قــدرات أعضــاء البرلمــان ماديــا وبشــريا مــن خــالل االســتعانة  	

بأكاديمييــن وخبــراء مختصيــن فــي مختلــف المجــاالت يســاعدونهم 
فــي إعــداد القوانيــن.

تعديل النظام الداخلي للمؤسســة التشــريعية بمـــا يحقـــق التـــوازن  	
بـــين األغلبيـة  والمعارضة.

وعليــه فــإن أي تعديــل دســتوري مســتقبال عليــه تــدارك هــذا الوضــع 
الحكومــة  بيــن  الناظــم للعالقــة  العضــوي  القانــون  ويتمــم بتعديــل 
وغرفتــي البرلمــان، وكــذا األنظمــة الداخليــة لغرفتــي البرلمــان إذا كانــت 
هنــاك إرادة سياســية حقيقــة وقويــة تبحــث عــن احتــرام وتفعيــل دور 

ممثلــي الشــعب وتكريــس إرادتــه عبــر منتخبيــه.
وهنــا البــد مــن التأكيــد علــى ضــرورة أخــذ المؤهــل العلمــي للعضــو 
التشــريع  فــي  المســاهمة  المختــار بعيــن االعتبــار، ذلــك أن مهمــة 
تتطلــب مســتوى علميــا يؤهــل النائــب لهــا، وهــذا ال يتوفــر لــدى عديــد 
النــواب ممــن هــم محســوبين علــى المؤسســة التشــريعية، وعليــه 
فقــد أصبــح لزامــا مراجعــة شــروط الترشــح لهــذه العضوية، وأن يحســن 
ــه، كأن يشــترط مثــال المؤهــل العلمــي فــي  ــار مــن يمثل الشــعب اختي
ثلــث أعضــاء قوائــم الترشــيحات فــي االنتخابــات التشــريعية )وهــذا 
األمــر تــم األخــذ بــه نســبيا فــي تعديــل قانــون االنتخابــات الجديــد 

 .)2021 مــارس 
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إن هيمنــة الجهــاز التنفيــذي علــى عمليــة اقتــراح القوانيــن نتجــت عنــه 
ظاهــرة ســلبية أخــرى، وهــي أن القوانيــن التــي كانــت تقدمهــا الحكومــة 
ال تتجــاوز 45 % ممــا تتعهــد بهــا فــي بدايــة كل دورة برلمانيــة، وهــذه 
القوانيــن التــي تتعهــد بهــا وال تقدمهــا، لهــا اهميــة كبيــرة فــي الحيــاة 
االســتثمار،  الواليــة،  البلديــة،  قانــون  منهــا  والتنمويــة  السياســية 
تحديــد القطاعــات االســتراتيجية غيــر الخاضعــة إللغــاء قاعــدة 49 / 

.51
وال شــك أن التأخــر فــي تقديــم هــذه القوانيــن المهمــة يبقــي كثيرا من 
المجــاالت السياســية والتنمويــة تســير دون أطــر تشــريعية واضحــة 
السياســي  والفعــل  اإلداري  األداء  تســند  متينــة  قانونيــة  وهيكليــة 

واالســتثماري.
األشغال البرلمانية: 

   يكتســب البرلمــان حيويتــه ونشــاطه مــن خــالل فاعليــة وحــرص 
ــى الحضــور والمشــاركة فــي مختلــف النشــاطات، ذلــك أن  ــه عل أعضائ
ــزم بالتفــرغ لمهامــه البرلمانيــة مــن خــالل حضــوره  عضــو البرلمــان مل
لجميــع األشــغال البرلمانيــة، وكــذا ضــرورة عضويتــه باللجــان الدائمــة 
وهــذا تجســيدا للمبــادئ الدســتورية والتشــريعية الســارية المفعــول، 
ــة  ــى نفســه أمــام الهيئ ــا عل ــذا لاللتزامــات والعهــود التــي قطعه وتنفي

ــة.  الناخب
والقضايــا  القوانيــن  مناقشــة  وجلســات  البرلمانيــة  األشــغال  إن 
والحيويــة  القــوي  بالحضــور  متميــزة  كانــت  إذا  المختلفــة، خصوصــا 
والقــوة فــي الطــرح والموضوعيــة فــي المناقشــات هــي التــي تعطــي 
صــورة البرلمــان فــي نظــر المواطنيــن وتجعــل مــن مؤسســة البرلمــان 
الــرؤى  وتســتوعب  السياســي  النقــاش  باســتمرار  تؤطــر  مؤسســة 
المختلفــة وتســاهم فــي رفــع الثقافــة السياســية والقانونيــة، وتمكــن 
المواطــن والمتابــع مــن االطــالع أكثــر علــى البرامــج المختلفــة والمقارنــة 

بينهــا.  
لكــن المالحــظ مــن خــالل الجلســات العامــة للبرلمــان، أن هنــاك غيابــا 
علــى  المفتــرض حرصهــم  النــواب  غالبيــة  مــن طــرف  لالنتبــاه  الفتــا 
الحضــور كونهــم مكلفيــن بمســؤولية ثقيلــة مــن طــرف الشــعب خاصــة 
أثنــاء مســاءلة أعضــاء الحكومــة وممارســة دور الرقابــة عليهــا، وخــالل 
مناقشــة مشــاريع القوانيــن المصيريــة كقانــون الصحــة والماليــة، إال 
أن فــراغ  قاعــة الجلســات أثنــاء المناقشــة دليــل علــى الالمبــاالة وقلــة 
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الشــعور بالمســؤولية واألمانــة، ومــرد ذلــك إلــى عــدم تفعيــل وتطبيــق 
النظــام الداخلــي للمجلــس، والــذي يلــزم العضــو البرلمانــي بحضــور 

الجلســات العامــة ومختلــف أشــغال المجلــس.
2. المهمة الرقابية: 

إن مهمــة الرقابــة هــي أحــد المهــام الجوهريــة التــي يمارســها العضــو 
البرلمانــي، وهــي ال تقــل أهميــة عــن ســابقتها إذ أن للنائــب وبقــوة 
القانــون حــق ممارســة الرقابــة علــى باقــي مؤسســات الدولــة وباألخــص 
الحكومــة علــى اعتبــار أن لهــا برامــج تنمويــة تمــس حيــاة المواطــن 

بصفــة مباشــرة.
إنهــا مهمــة يتأســس عليهــا العمــل البرلمانــي إلــى حيــن أن تســتقر 
اإلرادة  وتتحقــق  الســلطات  بيــن  التــوازن  ويتحقــق  الديمقراطيــة 
الشــعبية، حيــث تــم التطــرق لمســألة الرقابــة آنفــا عنــد الحديــث عــن 

مهــام العضــو البرلمانــي.  
     إن الرقابــة التــي يمارســها البرلمــان علــى الحكومــة، تعتبــر مــن 
ــا وأشــهرها سياســيا، حيــث يكــون  أقــدم الوظائــف البرلمانيــة تاريخي
الحكومــة،   أعمــال  وتقييــم  متابعــة  عــن  البرلمانــي مســؤوال  النائــب 
إال أن هــذه الرقابــة البرلمانيــة علــى الســلطة التنفيذيــة ال تتــم دون 
ضمــان التــوازن فــي العالقــة بينهمــا، فــال يجــب أن تتحــول إلــى ســيطرة 
فتصبــح الســلطة التنفيذيــة خاضعــة تمامــا للبرلمــان، وال ينبغــي أن 
تتغــول الســلطة التنفيذيــة علــى البرلمــان فيســقط مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات الــذي هــو أســاس الحكومــات الديمقراطيــة وشــرط االســتقرار 
السياســي، لهــذا فــإن عمليــة الرقابــة تكــون فــي إطــار متــوازن بيــن 

الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.
   فالرقابة البرلمانية إذن وسيلة لتحسين األداء الحكومي بما يضمن 
تحقيــق المواكبــة فــي تســيير الشــأن العــام ومنــع االنحــراف وااللتــزام 
بتجســيد السياســة التنمويــة التــي وافــق عليهــا البرلمــان، وااللتــزام 

بالميزانيــة التــي أقرهــا حفاظــا علــى األمــوال العامــة مــن الهــدر. 
الرقابــة  ســلطة  تمــارس  تشــريعية  كمؤسســة  للبرلمــان  ويمكــن 
السياســية علــى الســلطة التنفيذيــة، أن تحاســبها وتتحقــق مــن مــدى 
مطابقــة تجســيد هــذه األخيــرة  للبرنامــج التنمــوي المصــادق عليــه مــن 
طــرف البرلمــان، وبنــاء عليــه يتــم مراجعتهــا وتصويبهــا إذا انحرفــت عــن 

تنفيــذ هــذه البرنامــج.
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  وهنــاك وســائل متعــددة أمــام النــواب لممارســة مهــام الرقابــة علــى 
الحكومــة منهــا:

المناقشات المستمرة والعميقة للميزانية.  	
الرقابة واإلشراف على العمل الحكومي. 	
تتعلــق  	 أمــور  عــن  للــوزراء  والكتابيــة  الشــفوية  األســئلة  توجيــه 

مصالحهــم. وســير  بعملهــم 
البعثات االستعالمية التي ترسلها اللجان الدائمة. 	
لجان التحقيق التي تتطلب جمع عدد من توقيعات النواب. 	

 إن هــذه الرقابــة تُعتبــر مقياســا مهمــا لمــدى كفــاءة البرلمــان، ومؤشــرا 
علــى درجــة الممارســة الديمقراطيــة الحقيقيــة.

ــرأي العــام علــى  وهنــاك صــورة أخــرى للرقابــة، وهــي التــي يمارســها ال
البرلمــان ذاتــه ويمارســها المجتمــع مــن خــالل وســائل اإلعــالم، ســواء 
علــى أداء األعضــاء أو علــى البرلمــان ككل، وهــي نــوع هــام جــدا مــن 

الرقابــة الشــعبية علــى البرلمــان.
البرلمانيــة  الرقابــة  لمهمــة  والجديــة  الواقعيــة  الممارســة  أن  إال     
علــى الحكومــة فيمــا يتعلــق بتجربتنــا البرلمانيــة الجزائريــة تجعلنــا 
نخــوض فــي الموضــوع بنــوع مــن التــردد واالحتشــام، وهــذا مــن بــاب 
الموضوعيــة واإلنصــاف وليــس جلــدا للــذات كــي ننقــل تجربــة صادقــة 
بمــا فيهــا مــن إيجابيــات وإخفاقــات، حتــى يتســنى لمــن بعدنــا ســواء 
كانــوا باحثيــن أو نوابــا فــي المســتقبل القــادم أن يقفــوا علــى حقيقــة 

العمــل البرلمانــي.
  فرغــم المطالــب المتكــررة للمعارضــة وإلحاحهــا فــي عــدة مناســبات 
علــى ضــرورة إخضــاع الجهــاز التنفيــذي لمبــدأ الرقابــة البرلمانيــة إال أن 
تلــك األصــوات لــم تجــد اآلذان الصاغيــة، ومــرد ذلــك ألمريــن اثنيــن:

 
مــن  	 النــواب  أغلبيــة  أن  ذلــك  النيابيــة،  التركيبــة  طبيعــة  األول: 

المــواالة وهــي نتيجــة حتميــة لمــا يشــوب العمليــة االنتخابيــة مــن 
تجــاوزات فــي كل مــرة، والنتيجــة هــي مؤسســات منتخبــة مطعــون 
فــي مصداقيتهــا والتــي كانــت فــي جــل مواقفهــا ال تتناغــم ومصلحــة 
ــى ذلــك فــي مشــاريع القوانيــن التــي كانــت تصــادق  الشــعب، ويتجل
عليهــا وتســتميت فــي تمريرهــا رغــم خطورتهــا وجورهــا علــى غالبيــة 

الشــعب الجزائــري وعلــى رأســها قوانيــن الماليــة.
الثانــي: هــو طبيعــة النظــام الحاكــم الــذي عمــل علــى تقزيــم دور  	
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البرلمــان بــأدوات مختلفــة مــن أجــل الحفــاظ علــى هيمنــة الســلطة 
التنفيذيــة واســتبعاد أي رقابــة شــعبية حقيقيــة علــى الشــأن العــام.

   فمهمــة الرقابــة إذا مارســها العضــو البرلمانــي تجعــل مــن مؤسســات 
الجمهوريــة حريصــة علــى تنفيــذ مهامهــا المنوطــة بهــا خدمــة للصالــح 
العــام كل حســب اختصاصهــا ألنهــا أمــام رقابــة الشــعب مــن خــالل 

ممثليــه. 
البرلمانــي  العضــو  يتمكــن  ولــم  المهمــة  هــذه  تعطلــت  إذا  أمــا     
مــن ممارســتها وهــو مــا نالحظــه ونعيشــه مــن خــالل هــذه التجربــة 
البرلمانيــة، وحتــى مــن خــالل الحيــاة اليوميــة فــإن ذلــك ســينعكس 
ســلبا علــى دور البرلمــان، ويجعــل منــه مجــرد مؤسســة غيــر ســيادية 

تابعــة غيــر مســتقلة ومــن غيــر فاعليــة وفاقــدة للمصداقيــة.
   إن مهمــة الرقابــة إذا تمــت فــي إطارهــا القانونــي المخــول دســتوريا 
ســيعطي انطباعــا إيجابيــا لــدى المواطنيــن تجاه المؤسســة التشــريعية 
االنتخابيــة  المواعيــد  فــي  لديهــم خاصــة  الثقــة  وأعضائهــا، ويبعــث 
بحيــث يشــعر المواطــن أن مــن ســينتخبهم ســيكونون قادريــن علــى 

تمثيلــه حــق التمثيــل.
  أمــا مــن خــالل التجربــة البرلمانيــة التــي نعيــش يومياتهــا فالمالحــظ 
غيــاب مهمــة الرقابــة البرلمانيــة عمليــا وإن كانــت مكرســة نظريــا فقــط 
رغــم نضــال المعارضــة وإلحاحهــا المســتمر علــى تطبيــق مهمــة الرقابــة، 
لكــن بحكــم انتمــاء األغلبيــة النيابيــة إلــى المــواالة تــم تعطيــل هــذه 
اآلليــة وأصبــح البرلمــان مجــرد أداة فــي يــد الســلطة التنفيذيــة لخدمــة 

مــا تــراه هــي صالحــا فــي نظرهــا.
مناقشة مخطط عمل الحكومة:

إن مناقشــة مخطــط عمــل الحكومــة يعتبــر شــكال مــن أشــكال الرقابــة 
البرلمانيــة، إذ يعتبــر الوزيــر األول بموجــب المــادة 106 و110 مــن 
الدســتور حســب الحالــة مُلزَمــا بعــرض مخطــط عمــل الحكومــة أمــام 
السياســي  البرنامــج  يعكــس  الــذي  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس 
واالقتصــادي والثقافــي الــذي تنبثــق منــه جــل القوانيــن التــي تســير 
الشــأن العــام ومصالــح المواطنيــن ومؤسســات الدولــة وتنظيــم الحيــاة 
العامــة، وبهــذا يكــون المؤســس الدســتوري قــد ألغــى اإلشــارة إلــى 
تنفيــذ برنامــج رئيــس الجمهوريــة  فــي حالــة فــوز أغلبيــة غيــر رئاســية 
إعــداد  أثنــاء  منــه،   79 المــادة  فــي  الســابق  الدســتور  فــي  المعتمــد 
مخطــط عمــل الحكومــة، وبذلــك يكــون قــد كــرس اســتقاللية مخطــط 
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ــذ برنامــج رئيــس الجمهوريــة، وهــو مــا مــن  عمــل الحكومــة عــن تنفي
شــأنه تكريــس مبــدأ مســؤولية الحكومــة أمــام البرلمــان ومحاســبتها 

فــي حالــة عــدم تنفيــذه وهنــا يتجســد مبــدأ الرقابــة البرلمانيــة.
لكــن فــي حالــة فــوز األغلبيــة الرئاســية، ال يــزال الوزيــر األول ملزمــا 
بعــرض مخطــط الحكومــة المســتمد مــن برنامــج رئيــس الجمهوريــة 

وهــو مــا يضعــف مســؤولية الحكومــة أمــام البرلمــان.
علــى  الحكومــة  عمــل  مخطــط  لعــرض  الســابقة  التجــارب  مَــرّ  وعلــى 
نــواب المجلــس الشــعبي الوطنــي فقــد حضــي بثقــة األغلبيــة رغــم 
الموضوعيــة              االنتقــادات  ورغــم  حــاد،  ونقــاش  جــدل  مــن  يثيــره  مــا 
واالعتراضــات لنــواب المعارضــة الذيــن ســعوا أن تكــون انتقاداتهــم 
وتدخالتهــم بنــاءة، إال أن مخطــط عمــل الحكومــة وفــي كل مــرة يمــرر 

علــى مضــض.
مناقشة بيان السياسة العامة:

وهــذا أيضــا شــكل مــن أشــكال رقابــة البرلمــان علــى الحكومــة، حيــث 
الدســتور،  مــن   111 المــادة  بموجــب  الدســتوري  المؤســس  كــرس 
صيغــة الوجــوب يلــزم رئيــس الحكومــة أو الوزيــر األول حســب الحالــة 
بتقديــم بيــان عــن السياســة العامــة أمــام المجلــس الشــعبي الوطنــي، 
مــدى  ومتابعــة  الرقابيــة  بمهامــه  االضطــالع  مــن  البرلمــان  لتمكيــن 
التــزام الحكومــة بتنفيــذ مخطــط عملهــا الــذي صــادق عليه  ومحاســبتها 
فــي حالــة عــدم تنفيــذه، وهــذه الصياغــة الجديــدة لــم تكــن معتمــدة 
فــي الدســاتير الســابقة )المــادة 84 مــن الدســتور الســابق(، حيــث 
اكتفــت بالتنصيــص علــى تقديــم الحكومــة لبيــان السياســة العامــة 

ــى وجوبيــة تقديمــه. دون التأكيــد عل
   لقــد دأبــت الحكومــة علــى عــرض مخطــط عملهــا أمــام نــواب الشــعب، 
لكــن هــذا اإلجــراء ال يتعــدى المجــال الشــكلي والبهرجــة اإلعالميــة، إذ 
يبقــى مجــرد ســرد لألرقــام والمعطيــات دون أن يخضــع هــذا المخطــط 
للتعديــالت التــي يســعى وينــادي بهــا النــواب فــي مداخالتهــم الثريــة 
ــح  ــى معطيــات موضوعيــة وبمــا يخــدم الصال باالقتراحــات المبنيــة عل
العــام ومصلحــة البلــد، لتنصــرف بعدهــا الحكومــة وتتــرك البرلمــان 
أمــام القصــف اإلعالمــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى عرضــة للســخط 
الشــعبي الــذي يصــب جــام غضبــه علــى النــواب ويعتبرهــم متخلييــن 

عــن مهامهــم التــي جوهرهــا الدفــاع عــن مصلحــة الشــعب. 
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البعثات الستعلمية:
لقــد نصــت المــادة 137 مــن الدســتور، علــى إمكانيــة تشــكيل بعثــات 
اســتعالمية حــول موضــوع محــدد أو وضــع معيــن، وهــو إجــراء كان 
موجــودا فــي دســتور 2016 وتــم التأكيــد عليــه فــي دســتور 2020، وهــو 
إجــراء يعــزز الموقــع القانونــي لعضــو البرلمــان، ويمكنــه مــن متابعــة 
مــدى تنفيــذ القوانيــن التــي صــادق عليهــا البرلمــان، ويتيــح للجنــة 
البرلمانيــة المعنيــة مــن االطــالع ومراقبــة النشــاط الحكومــي هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى يوفر األســاس القانوني لمتابعــة عضو البرلمان 
النشــغاالت المواطنيــن علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة، ممــا يمكنــه 
مــن رفعهــا إلــى الســلطات العموميــة، وكــذا تقديــم اقتراحــات قوانيــن 
تعالــج المســائل التــي تعيــق حركــة التنميــة وتســتجيب لتطلعــات 

المواطنيــن.
    لكــن رغــم وجــود هــذا اإلجــراء القانونــي المتــاح للعضــو البرلمانــي إال 
أن المخرجــات المرجــوة منــه ال أثــر لهــا واقعيــا، وهنــا ال يقــع اللــوم علــى 
المؤسســة التشــريعية بقــدر مــا يقــع علــى اللجــان المعنيــة التــي لــم 
تحســن اســتثمار هــذا الحيــز القانونــي المتــاح والمتمثــل فــي البعثــات 
االســتعالمية، ســواء علــى مســتوى المهمــة الرقابيــة أو علــى مســتوى 
اإلســهام فــي خدمــة المواطــن والنهــوض بالتنميــة المحليــة، ومــرد ذلك 
لجملــة مــن العوامــل لعــل أبرزهــا طبيعــة التركيبــة النيابيــة للمجلــس 
ــى كفــاءة العضــو البرلمانــي وهــذا مــا  المشــار إليهــا ســابقا، وكذلــك إل
يطــرح التســاؤل عــن المعاييــر التــي يتــم علــى أساســها انتخــاب ممثلــي 
الشــعب، كمــا أن للضميــر المهنــي واألخالقــي دور محــوري فــي تفعيــل 
العضــو البرلمانــي للبعثــات االســتعالمية فــي صالــح التنميــة ووفــاء 

للمواطــن الــذي منــح ثقتــه ألعضــاء البرلمــان.  
 لقــد شــهد بلدنــا حــدوث عــدة كــوارث طبيعيــة مــن فيضانــات، وأمطــار 
طوفانيــة الســيما التــي كانــت فــي  ســبتمبر 2019 حيــث غرقــت أحيــاء 
ــا، لكــن و بالرغــم   فــي عــدة واليــات ومنهــا العاصمــة مــع وجــود ضحاي
مــن تحــرك بعــض  البعثــات االســتعالمية مــن المجلــس الشــعبي 
الوطنــي للوقــوف علــى األحــداث، إال أنــه لــم نلمــس مخرجاتهــا علــى 

ــة. ــة الســلطة التنفيذي الواقــع بســبب هيمن
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األسئلة الكتابية والشفوية: 
وهــي أيضــا أحــد أدوات العمــل الرقابــي النيابــي، ففــي إطــار العالقــة 
بيــن البرلمــان والحكومــة تعتبــر هــذه األخيــرة ملزمــة باإلجابــة علــى 
األســئلة واالســتجوابات التــي يطرحهــا النــواب فــي غضــون ثالثين )30( 
يومــا مــن تاريــخ تبليغهــا بهــا، حتــى ال يفقــد الســؤال غايتــه والهــدف 
مــن طرحــه، وذلــك لتعزيــز دور البرلمــان وفعاليتــه، حيــث يدخــل هــذا 
اإلجــراء -أي األســئلة واالســتجوابات- ضمــن التزامــات النائــب البرلمانــي 
برفــع انشــغاالت المواطنيــن وقضايــا التنميــة المحليــة والوطنيــة إلــى 

الســلطات المركزيــة عبــر ممثلــي الحكومــة.
ورغــم كثــرة االنشــغاالت المطروحــة مــن خــالل األســئلة واالســتجوابات، 
إال أن األثــر الملمــوس واقعيــا يبقــى كذلــك غيــر موجــود، ذلــك أن 
باتخــاذ  أو يقــدم وعــودا  بالتبريــر  بالســؤال يكتفــي  أي وزيــر معنــي 
اإلجــراءات الالزمــة، إال أن الحلقــة األهــم فــي هــذا اإلجــراء والمتمثلــة 
فــي المتابعــة تبقــى مفقــودة، فالنائــب البرلمانــي يســأل والوزيــر يجيب 
ثــم ينصــرف، وبذلــك يبقــى هــذا اإلجــراء مجــرد حــدث روتينــي ويفقــد 

الســؤال ســواء كان كتابيــا أو شــفويا أهميتــه والغايــة منــه.

المعارضة البرلمانية: 
بتخصيــص  البرلمــان،  غرفتــي   116 المــادة   فــي  الدســتور  ألــزم     
جلســة شــهرية لمناقشــة جــدول أعمــال تقدمــه مجموعــة أو مجموعــات 
برلمانيــة مــن المعارضــةّ، كمــا وســع مجــال إخطــار المجلــس الدســتوري 
والمحكمــة الدســتورية، بمنــح أعضــاء البرلمــان -بموجــب المــادة 116 
مــن الدســتور- الحــق فــي إخطــار المجلــس الدســتوري للنظــر فــي مــدى 
دســتورية النصــوص التــي صــادق عليهــا البرلمــان، وقــد حــددت  المــادة 
193 منــه، عــدد 40  نائبــا مــن المجلــس الشــعبي الوطنــي أو 25 عضــوا 
مــن مجلــس األمــة لممارســة هــذا الحــق، ممــا يمكــن المعارضــة مــن 

الدفــع بعــدم دســتورية أي نــص تشــريعي. 
ويكــون المؤســس الدســتوري بهاذيــن اإلجراءيــن الجديدين، قد كرس 
نظامــا خاصــا مــن خــالل منــح المعارضــة حقوقــا تمكنهــا مــن المســاهمة 
الفعليــة فــي النشــاط البرلمانــي والحيــاة السياســية ممــا يســمح بترقية 
العمــل الديمقراطــي وإرســاء ضمانــات للدفــاع عــن الحقــوق األساســية 

التــي يكفلهــا الدســتور للمواطــن.
إن التجربــة البرلمانيــة قــد أثبتــت بمــا ال يــدع مجــاال للريــب المفارقــة 
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الكبيــرة بيــن مــا نــص عليــه الدســتور مــن احتــرام حــق المعارضــة، 
ومــا تدعــو لــه مبــادئ  الديمقراطيــة، ومــا تحملــه أبجديــات التعدديــة 
وبيــن الواقــع، إنــه منطــق األغلبيــة الغالبــة التــي ال تريــد لصــوت اآلخــر 
أن يكــون لــه صــدى، وبذلــك تظــل المعارضــة علــى مســتوى البرلمــان 

مجــرد أرقــام لبلــوغ النصــاب.

األيام البرلمانية:
   تعتبــر األيــام البرلمانيــة مــن ضمــن األنشــطة الداخليــة للمجلــس 
الشــعبي الوطنــي، وهــي عبــارة عــن نشــاطات تتنــاول مواضيــع معينــة 
حســب الجهــة المنظمــة ســواء كانــت الكتــل البرلمانيــة أو اللجــان، 
حيــث توجــه الدعــوات إلــى الخبــراء وأهــل االختصــاص فــي الموضــوع 
محــل الدراســة، كمــا يحضــره المســؤولون أو ممثلــو الجهــات والقطاعات 

ذات الصلــة علــى رأســهم ممثلــي الحكومــة.
مــن  ذلــك  ويتجلــى  كبيــرة  بأهميــة  تحظــى  البرلمانيــة  األيــام  إن    
خــالل التحضيــر المســبق لهــا والطاقــات البشــرية المســخرة إلنجاحهــا، 
وكذلــك الميزانيــة التــي تســتهلكها مــن جوائــز وتكريمــات وإطعــام،       
واألهــم مــن ذلــك حضــور قامــات علميــة مــن خبــراء ومتخصصيــن 
لتقديــم زبــدة أبحاثهــم حــول الموضــوع، كمــا يفتــح النقــاش وتطــرح 
األســئلة واإلشــكاالت وتقــدم المالحظــات، وكل ذلــك تحــت تغطيــة 
إعالميــة لمختلــف وســائل اإلعــالم، ليكــون الختــام بعــد ذلــك بتقديــم 
التوصيــات والتــي تعتبــر بمثابــة النتيجــة العمليــة لليــوم الدراســي، إال 
أن المالحــظ مــن خــالل تجربتنــا أن تلــك األيــام البرلمانيــة لــم تتعــدى 
مجــرد نشــاط يعقــد ثــم يختتــم فــي انتظــار نشــاط آخــر بــال متابعــة 
وال ترجمــة عمليــة للتوصيــات علــى أرض الواقــع رغــم أهميتهــا وتأكيــد 
الخبــراء والحضــور عليهــا لتبقــى مجــرد حبــر علــى ورق ويذهــب الجهــد 
واإلنفــاق هــدرا، وهــو مــا يعتبــر إخفاقــا وفشــال لأليــام البرلمانيــة وضربــا 

لمصداقيتهــا.
اليــوم  نجــاح  لمــدى  والموضوعــي  الحقيقــي  المعيــار  فــإن     وعليــه 
تنفيــذ  علــى  والحــرص  البعديــة  المتابعــة  هــو  فشــله  أو  البرلمانــي 
التوصيــات، لــذا ينبغــي حتمــا وضــرورة معالجــة هــذا الوضــع وعــدم 
الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  هيبــة  علــى  حفاظــا  الــرداءة  تكريــس 

نشــاطاته. ومصداقيــة 
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3. تمثيل الشعب والتعبير عن النشغالت: 
ــر عــن انشــغاالته،  ــا المهمــة الثالثــة فهــي تمثيــل الشــعب والتعبي أم
وهــي متعلقــة أساســا بالنائــب البرلمانــي أكثــر مــن تعلقهــا بالمؤسســة 
التشــريعية فــي حــد ذاتهــا، فــإذا كان البرلمــان فــي حالــة ركــود فليــس 
مــن حــق العضــو أن يتخــذ مــن ذلــك حجــة ويتوانــى عــن أداء التزاماتــه 
الســلطات  إلــى  انشــغاالتهم  رفــع  خــالل  مــن  انتخبــوه  مــن  تجــاه 
الــذي  المباشــر  بالتواصــل  إمــا  ومركزيــة  أو  كانــت  المعنيــة، محليــة 

يكــون بالزيــارات، أو عــن طريــق المراســالت والتوصيــات.
  أما في الحاالت العادية فعلى العضو البرلماني تبليغ صوت الشعب 
والعمــل علــى إيصــال مطالبــه ســواء مــن خــالل المداخــالت الممنوحــة 
أثنــاء الجلســات العامــة أو مــن خــالل تحركاتــه عبــر مؤسســات الدولــة 
ــه التنظيــم والتشــريع المعمــول  وطنيــا أو محليــا وذلــك وفــق مــا خول

بهمــا لعضــو البرلمــان.  
إن مــن واجــب النائــب أن يضطلــع بتمثيــل الشــعب، ويســهر علــى 
رفــع انشــغاالت المواطنيــن إلــى الجهــات المعنيــة والتحســيس بهــا 
والدفــاع عنهــا، كمــا أن عليــه القيــام بمتابعــة تطــور الحيــاة السياســية 
وغيرهــا مــن المجــاالت علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي مــن خــالل 

لقاءاتــه بالمواطنيــن والمجتمــع المدنــي.
   إن هــذه المهمــة النبيلــة المتمثلــة فــي خدمــة الشــعب ال تتأتــى 
واالطــالع  الميــدان  إلــى  البرلمانــي  للعضــو  الميدانــي  بالنــزول  إال 
مباشــرة علــى الواقــع المعــاش للــــمواطنين واالســتماع إلــى مختلــف 
فئــات المجتمــع، ومــن ثمــة يتبيــن لممثــل الشــعب حجــم النقائــص 
الموجــودة ومشــروعية المطالــب التــي وقــف عليهــا كــي يعمــل علــى 
رفعهــا وفــق االختصــاص للجهــات المعنيــة، ويســتمر فــي متابعــة مــدى 
تحقيقهــا ليكــون بذلــك جديــرا بالتمثيــل الحقيقــي، ووفــاء لألصــوات 
التــي أوصلتــه لعضويــة المجلــس الشــعبي الوطنــي تحقيقــا لمصداقيــة 
ودور المنتخــب ومســاهمة وبــكل فعاليــة فــي بنــاء الثقــة بينــه وبيــن 
المواطنيــن مــن خــالل نوعيــة األداء قــوال وفعــال، وأن يكــون وســيطا ذا 
مصداقيــة بيــن مــن يمثلهــم وبيــن مؤسســات الدولــة الرســمية وهــذه 
ــاء الثقــة وصيانتهــا هــي إحــدى األدوات  الحلقــة المفقــودة حاليــا، فبن
األساســية لبنــاء جبهــة داخليــة قويــة تكــون للبرلمانــي -باعتبــاره ممثــال 

للشــعب- دورا أساســيا فيهــا.
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الفصل الثالث
سياق العهدة االنتخابية 

ملخص الحملة االنتخابية  	
اختالالت العملية االنتخابية 	
البرلمان والحراك الشعبي 	
ظروف وباء كوفيد 19 	
مالحظات حول الواقع تحت قبة البرلمان  	

1. الحملة النتخابية: 
تــم انتخابــي فــي االنتخابــات التشــريعية مــاي 2017، وقــدت خاللهــا 
حملة انتخابية تميزت بالقوة في الطرح بعيدا عن الوعود الشعبوية، 
واتســمت باالتســاع حيــث تواصلــت خاللهــا مــع مواطنــي كل بلديــات 
الواليــة وكثيــر مــن أحيائهــا والتقيــت بعديــد فعالياتهــا المجتمعيــة 

ممــا مكننــي مــن االطــالع أكثــر علــى واقــع الواليــة واحتياجاتهــا.  

ملخــص للحملــة االنتخابيــة لقائمــة حركــة مجتمــع الســلم التــي كنــت 
على رأســها: 

عدد المداومات التي فتحت: 61 مداومة. 	
عــدد التجمعــات التــي نظمــت فــي الحملــة االنتخابيــة: 28  	

تجمعــا غطــت 28 بلديــة )بيــن تجمعــات فــي القاعــات وتجمعــات أمــام 
المداومــات(.

عــدد األعمــال الجواريــة الرئيســية  التــي نفــذت: أكثــر مــن  	
47 بلديــة. 300 عمــل جــواري غطــت 

نســبة تغطيــة مكاتــب االقتــراع: 35 بالمائــة و100 بالمائــة  	
بالنســبة لرؤســاء المراكــز، وذلــك بســبب اعتمــاد قاعــدة القرعــة بيــن 

القوائــم ممــا حــرم القائمــة مــن مراقبــة كل المكاتــب.
نسبة الحصول على المحاضر البلدية: 100 %  	
عــدد اإلخطــارات للجنــة  لمســتقلة:10إخطارات   	

)منها 8 تم تمريرها للنائب العام(
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2 اختللت العملية النتخابية
لقــد جــرت االنتخابــات التشــريعية لســنة 2017  تحــت إشــراف اإلدارة 
كمــا هــي العــادة منــذ تشــريعيات 1997، وهنــا يمكننــا أن نســجل 

ــة: المالحظــات التالي

تدخــل اإلدارة فــي إعــداد قوائــم الترشــيحات بالنســبة ألحــزاب  	
المــواالة.

تضخيم نسبة المشاركة وتوزيع أصواتها على أحزاب المواالة. 	
	 pour la consolidation غياب األحزاب في اللجنة الوالئية

 des résultats حيث يتم تركيز النتائج البلدية وتوزيع المقاعد.
مجــرد  	 لألحــزاب  يُمنــح  مــا  وكل  معروفــة  غيــر  الناخبــة  الكتلــة 

لالســتغالل. قابلــة  غيــر  وأرقــام  مبهمــة  بيانــات 
مــن  	 تتغيــر  كانــت  االنتخابيــة  العمليــة  وميكانيزمــات  آليــات 

موعــد إلــى آخــر ممــا ال يســمح بالمراقبــة الجيــدة للعمليــة االنتخابيــة 

 التجمع الوالئي تحت إشراف السيد رئيس الحركة
 الدكتور عبد الرزاق مقري بحضور كل المترشحين

بتاريخ 13 ماي 2017 القاعة متعددة الرياضات بالمسيلة
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ويــؤدي فــي كل مــرة إلــى وجــود مكامــن جديــدة للتجــاوزات تطعــن فــي 
مصداقيــة البرلمــان.

 العملية النتخابية.
ثــم  اإلداريــة  األمنيــة  للغربلــة  يخضــع  المترشــحين  قوائــم  ترتيــب 

القضائيــة.
علــى حقيقــة  يؤثــر  ممــا  االنتخابــات ضعيفــة  فــي  المشــاركة  نســبة 

البرلمــان. ومصداقيــة  الشــعبي  التمثيــل 

3. البرلمان و الحراك الشعبي:
لقــد ســاهمت التراكمــات المتتاليــة وإخفاقــات األنظمــة الســابقة فــي 
وكرســت  الجزائــري،  المجتمــع  أوســاط  فــي  الغضــب  تأجيــج شــحنة 
ــاط واليــأس، كمــا أدت إلــى انعــدام الثقــة بيــن الحاكــم  مشــاعر اإلحب
والمحكــوم، لذلــك بــات مــن الضــروري إحــداث القطيعــة مــع هــذه 
المنظومــة الفاشــلة التــي أوصلــت البلــد إلــى وضــع كارثــي فــي مختلــف 
األصعــدة والمجــاالت، وفــي ظــل هــذا الوضــع المــزري لــم يجــد الشــعب 
الجزائــري مــن بــد ســوى االنتفاضــة فــي حــراك شــعبي بدايــة مــن 22 

فيفــري 2019 حيــث تواصلــت مســيراته لعــدة شــهور.
خــالل  المشــهد  عــن  غائبــا  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  يكــن  لــم   
هــذه األحــداث، بــل شــارك كثيــر مــن نــواب المعارضــة فــي الحــراك 
وكانــوا جــزءا أصيــال منــه مــن خــالل المطالبــة بتحقيــق أهــداف الحــراك 

الشــعبي.
كمــا رفعــت خــالل هــذا الحراك شــعارات ضد أحــزاب األغلبية البرلمانية 
التــي عمــدت إلــى مغازلــة الحــراك الشــعبي مــن خــالل الضغــط علــى 
رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي لتقديــم االســتقالة مــن رئاســة 
المجلــس، وهــو مــا حــدث فعــال وبطريقــة مســيئة لســمعة البرلمــان.

إن األحــداث التــي شــهدها المجلــس الشــعبي الوطنــي منــذ انطــالق 
الحــراك الشــعبي أدت إلــى توقــف كامــل ألنشــطة المجلــس، وهــذا 
مــا يعتبــر تعطيــال للمؤسســة التشــريعية التــي كان حريــا بهــا مواكبــة 
األحــداث ومواصلــة النشــاط مهمــا كانــت الظــروف لتجنيــب البــالد فراغــا 

مؤسســاتيا.
   إن التعثــر الــذي شــهده المجلــس الشــعبي الوطنــي خــالل تلــك 
الــدورة، انعكــس علــى أدائــه الــذي بــدا محتشــما وهــو مــا يســتدعي 
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دورهــا  الســيادية  المؤسســة  تســتعيد  كــي  وجديــا،  عميقــا  إصالحــا 
الحقيقــي المنــوط بهــا مــن أجــل بنــاء دولــة عصريــة قويــة، ذلــك أن 
قــوة الدولــة تســتمد مــن قــوة المؤسســات، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن 
تلــك العهــدة البرلمانيــة شــهدت تعاقــب ثــالث رؤســاء علــى المجلــس 
الشــعبي الوطنــي وهــو مــا أدى بــه لحالــة مــن عدم االســتقرار، حيث تم 
افتتــاح هــذه الــدورة فــي ظــل تــرؤس الســيد الســعيد بوحجــة -رحمــه 
هللا- للمجلــس، ثــم تواصلــت برئاســة الســيد معــاذ بوشــارب )كالهمــا 
عــن كتلــة حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي(، واختتمــت بالســيد ســليمان 

شــنين عــن كتلــة االتحــاد مــن أجــل البنــاء  والنهضــة والعدالــة. 

4. انعكاسات وباء كورونا على نشاط البرلمان:
     نظــرا لمــا ألــم بالوطــن وســائر دول العالــم مــن تفشــي لوبــاء كورونــا 
وعلــى غــرار باقــي المؤسســات  فقــد أصابــت عــدوى الوبــاء عديــد النواب 
والموظفيــن بالمجلــس الشــعبي الوطنــي ممــا حتــم اتخــاذ اجــراءات 
عاجلــة مــن قبــل مكتــب المجلــس تقضــي بتعليــق كل األنشــطة )مــن 
جلســات ومناقشــات وأيــام برلمانيــة .... إلــخ(  وهــو مــا جعــل العمــل 
التشــريعي يتوقــف، وأثــر ســلبا علــى الــدورة التشــريعية لســنة 2020.

إن تعليــق أشــغال المجلــس مــن جلســات ومناقشــات أثنــاء جائحــة 
كورونــا لــم يكــن يعنــي التوقــف التــام عــن القيــام بــاألدوار األخــرى، بــل 
كان الواجب أن يتم مواصلة األشــغال عبر الوســائط ووســائل التواصل 
الحديثــة والتحاضــر عــن بعــد كمــا جــرى فــي عــدة دول، رغــم هــذا لــم 
أتوقــف عــن النشــاط ولــم يمنعنــي الظــرف الصعــب مــن مواصلــة عملــي 
وواجبــي كنائــب برلمانــي خصوصــا فــي ظــل متطلبــات التضامــن الوطني 
والعمــل علــى تخفيــف وطــأة الجائحــة، حيــث تحركــت مــع المســؤولين 
محليــا ووطنيــا مــن أجــل دعــم الجهــود الطبيــة واإلغاثيــة خصوصــا فــي 

واليتــي المســيلة.

5 ملحظات حول الواقع داخل قبة البرلمان:
كانــت المجموعــة البرلمانيــة لحركــة مجتمــع الســلم )حمــس( خــالل 
األحــزاب  ضمــن  مــن   2021-2017 الثامنــة  التشــريعية  العهــدة 
المعارضــة التــي تحــرص دائمــا علــى إيصــال صوتهــا بقــوة وهــي تدافــع 
عــن انشــغاالت المواطنيــن ومصلحــة البلــد، وترافــع ألجــل الحقــوق 
مختلــف  فــي  القويــة  نوابهــا  مداخــالت  عبــر  المشــروعة  والحريــات 
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ــة نوابهــا  مشــاريع القوانيــن، وكــذا مخططــات عمــل الحكومــة رغــم قل
)34 نائــب( مــن أصــل 462 برلمانــي أي بنســبة 7.3 %، كمــا تميــزت 
العهــدة البرلمانيــة ببــروز كتلــة األحــرار 28 نائــب فــي المرتبــة الرابعــة 

كالتالــي: البرلمانيــة  المجموعــات  وتوزعــت 
	                                     .)162: )FLN حزب جبهة التحرير الوطني
	                             100RND التجمع الوطني الديمقراطي
	  .)34: )HMS حركة مجتمع السلم 
األحرار: 28. 	
حزب تجمع أمل الجزائر )تاج(: 19. 	
االتحاد من أجل البناء والنهضة والعدالة: 15.  	
جبهة المستقبل: 14. 	
	 .)14: )FFS جبهة القوى االشتراكية
	 .)13 )MPA الحركة الشعبية الجزائرية 
حزب العمال: 11. 	
	 .)09: )RCD التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
	 .)08: )ANR التحالف الوطني  الجمهوري
	 .)04: )MEN حركة الوفاق الوطني
أو مقعــد  	 22 حزبــا ممثلــة بمقعديــن  األحــزاب وعددهــا  بقيــة 

واحــد.
 )MPA( إن بعــض الكتــل البرلمانيــة مثــل  الجبهــة الشــعبية الجزائريــة
وحــزب تجمــع أمــل الجزائــر )تــاج( كانــت مســاندة دومــا لحزبــي االفــالن 
التصويــت  عمليــة  فــي  معهــم  ومتحالفــة   )RND +  FLN( واألرنــدي 
لتمريــر مــا تقترحــه الحكومــة وكــذا مــن أجــل اختيــار مســؤولي الهيــاكل 
فــي البرلمــان حيــث تكــون اللجــان المهمــة دائمــا فــي يــد المــواالة: 
اللجنــة الماليــة والقانونيــة والخارجيــة واالقتصاديــة، وهــذا غير منطقي 

وغيــر منســجم مــع الممارســة الديمقراطيــة.

مميزات العهدة البرلمانية الثامنة:
1 - إن أبــرز مــا ميــز العهــدة البرلمانيــة هــو تمريــر مشــروع تعديــل 
الدســتور عبــر غرفــة البرلمــان قبــل االســتفتاء الشــعبي مــن خــالل 
المناقشــة المحــدودة ودون الســماح بإدخــال تعديــالت علــى مشــروع 
القانــون رغــم أهميتــه البالغــة فهــو أعلــى وثيقــة دســتورية للبــالد، 
ودون تدخــل النــواب مــا عــدا تدخــالت رؤســاء الكتــل البرلمانيــة داخــل 
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القوانيــن  مشــاريع  فــي  العــادة  عليــه  جــرت  كمــا  القانونيــة  اللجنــة 
المهمــة )قانــون الماليــة كمثــال(، كل ذلــك تــم فــي إطــار المــادة 30 
مــن القانــون الناظــم للعالقــات بيــن البرلمــان والحكومــة، إن تمريــر 
الدســتور بتلــك الطريقــة )وهــو أبــو القوانيــن( ودون مناقشــة دليــل 
ورفــض  الدســتور  تعديــل  فــي  الحقيقيــة  اإلرادة  غيــاب  علــى  قاطــع 
النقــاش حــول مضامينــه ومنــع األحــزاب وممثلــي الشــعب مــن اإلدالء 
مؤسســة  ودور  هيبــة  احتــرام  لعــدم  تكريــس  أيضــا  وهــو  برأيهــم، 
البرلمــان فــي الرقابــة والتشــريع. إن كتلــة حركــة مجتمــع الســلم قــد 
التــي خصصــت للمصادقــة علــى مشــروع  قاطعــت أشــغال الجلســة 
القانــون داخــل البرلمــان وصوتــت الحركــة بـــال فــي االســتفتاء الشــعبي 

فــي 01 نوفمبــر 2020.
2 - مــن بيــن مــا تميــزت بــه العهــدة البرلمانيــة كذلــك هــو التشــريع 
بأوامــر فــي مجــاالت ال تســتدعي االســتعجال وتمــرر فــي الفتــرة مــا بيــن 
دورتيــن، رغــم أن الدســتور يحــدد المجــاالت التــي تشــرع بأوامــر و فــي 

ظــروف خاصــة.
بــأن البرلمــان تعــددي مــن حيــث الشــكل لكنــه  3 - يمكــن القــول 
أحــادي الفكــر ممــا يجعــل الحكومــة تتعامــل معــه بارتيــاح وتمــرر مــا 
تريــد بالتصديــق والمســاندة والتصفيــق، فالحكومــة واقعــا هــي مــن 

تشــرع والبرلمــان يصــادق فقــط.
التــي  الثغــرات  رغــم وجــود كثيــر  التحقيــق  للجــان  كلــي  - غيــاب   4

ذلــك. تســتدعي 
5 - قدمــت المجموعــة البرلمانيــة لحركــة مجتمــع الســلم عــدة مشــاريع 
قوانيــن طبقــا للنظــام الداخلــي للبرلمــان ولكــن بقيــت حبيســة األدراج 
علــى مســتوى مكتــب المجلــس، وكأمثلــة علــى ذلــك مشــروع قانــون 
ــون التعريــب،  ــة بتفعيــل قان ــم التطبيــع مــع إســرائيل والمطالب تجري

وهنــا البــد مــن البحــث عــن أســباب هــذا الخلــل ومعالجتــه.
6 - غيــاب كلــي لبرمجــة مواضيــع تتعلــق مثــال بالسياســة الخارجيــة 
للمناقشــة فــي جلســة عامــة ممــا يــدل علــى هيمنــة الســلطة التنفيذيــة 

علــى الســلطة التشــريعية.
7 - كانــت كتلــة حمــس تعقــد نــدوات وأيــام دراســية بهــدف المناقشــة 
العميقــة لــكل مشــاريع القوانيــن والمواضيــع المطروحــة علــى البرلمــان 
فــي كل أبعادهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وبعدهــا يقــرر 
نــواب مجوعتهــا البرلمانيــة كيفيــة التصويــت بــكل حريــة بمــا يخــدم 
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مجتمــع  حركــة  نــواب  وكان  العامــة،  والمصلحــة  والمواطــن  الوطــن 
الســلم فــي عالقــة دائمــة ومتصلــة بقيــادة الحركــة بهــدف التشــاور 
المســتمر التخــاذ المواقــف الواجــب اتخاذهــا واالســتناد إلــى برنامــج 
الحلــم الجزائــري المعــد مــن قبــل اللجــان القطاعيــة للحركــة والــذي 
عــرض أثنــاء الحملــة االنتخابيــة أمــام المواطنيــن والــرأي العــام الوطنــي 

ووســائل اإلعــالم. 
8 - عالقــة النائــب بالمواطنيــن تعتبــر التزامــات سياســية وأخالقيــة مــع 
مختلــف شــرائح المجتمــع إذ أن النائــب يعتبــر وســيطا بيــن المواطــن 
ومختلــف اإلدارات المحليــة والمركزيــة، إال أن أولئــك الذيــن يتنكــرون 

لهــذه العالقــة هــم ســبب فــي ضــرب مصداقيــة النائــب البرلمانــي.
9 - تكريســا لمبــدأ التعدديــة ونشــرا لثقافــة الديمقراطيــة واالختيــار 
الشــعبي  المجلــس  رأس  علــى  نائــب  فــرض  إلمكانيــة  ومنعــا  الحــر 
الوطنــي وتزكيتــه مــن قبــل الحضــور ألن ذلــك مضمــون بعــدد نــواب 
األولــى  الجلســة  فــي  الســلم  مجتمــع  حركــة  كتلــة  قــررت  المــواالة، 
المتعلقــة بانتخــاب رئيــس المجلــس الشــعبي الوطنــي الترشــح وتــم 
ترشــيحي إلجبــار الهيئــة علــى اختيــار الرئيــس عــن طريــق االنتخــاب 
بهــذه  الحركــة  كتلــة  بــادرت  وقــد  الجميــع،  أمــام  والعلنــي  الســري 
الخطــوة الســترجاع ســيادة البرلمــان رغــم أن النتيجــة كانــت محســومة 
مســبقا، وشــارك فــي هــذه الترشــيحات لرئاســة المجلــس: االتحــاد 
مــن أجــل البنــاء النهضــة والعدالــة وكــذا التجمــع مــن أجــل الثقافــة 

والديمقراطيــة وكــذا حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي.

حيث كانت نتائج االقتراع السري كاآلتي :

المترشــح الســعيد بوحجــة تحصــل علــى 356 صوتــا عــن حــزب  	
جبهــة التحريــر الوطنــي.  

المترشــح إســماعيل ميمــون تحصــل علــى 47 صوتــا عــن حركــة  	
مجتمــع الســلم.

المترشــح لخضــر بــن خــالف  تحصــل علــى 17 صوتــا عــن تحالــف  	
النهضــة والعدالــة والبنــاء.

المترشــحة نــورة وعلــي تحصلــت علــى 10 أصــوات عــن التجمــع  	
مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة.

األوراق الملغاة: 19. 	
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10 - البــد مــن إعــادة النظــر فــي صالحيــة رئيــس الجمهوريــة فــي حــل 
الدســتور  فــي  أســبابه  بتحديــد  وذلــك  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس 
أو عرضــه علــى االســتفتاء الشــعبي، صحيــح أن رئيــس الجمهوريــة 
منتخــب مــن قبــل الشــعب لكــن البرلمــان كمؤسســة تمثــل الشــعب 

كذلــك منتخبــة مــن الشــعب.
11 - البــد مــن إعــادة النظــر كذلــك فــي النظــام الداخلــي للمجلــس 

وإيجــاد حــل إلجباريــة حضــور النــواب فــي األشــغال البرلمانيــة.
12 - البــد أيضــا مــن احتــرام الهيئــة التنفيذيــة للنــواب بخصــوص 
توصيــات الخرجــات االســتعالمية وكذا االنشــغاالت المرفوعة للحكومة 

ســواء كانــت شــفوية أم كتابيــة.
13 - بــات مــن الواجــب احتــرام مبــادرات المعارضــة بخصــوص مشــاريع 
القوانيــن، لتمكينهــم مــن أداء حقهــم فــي التمثيــل الشــعبي وممارســة 

حقوقهم الدســتورية.

صورة توضح  الحضور القليل للنواب خلل 
إحدى الجلسات العامة
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صورة توضح موقف للمعارضة البرلمانية
من قانون المالية



تجربتي البرلمانية

33

صورة توضح موقف ألحزاب الموالة



تجربتي البرلمانية

34

الفصل الرابع
حصيلة عملي النيابي للعهدة 2017 - 2021

أول  - مداخلت حول مخططات عمل الحكومة ومشاريع 
القوانين المعروضة على البرلمان:

وفــاء اللتزاماتــي مــع حركــة مجتمــع الســلم ومــع المواطنيــن، حرصــت 
علــى المســاهمة الفعالــة فــي مناقشــة مشــاريع القوانيــن التــي كانــت 
تعــرض علــى البرلمــان، إمــا مــن خــالل التدخــل المباشــر فــي الجلســات 
العامــة أو مــن خــالل المالحظــات الكتابيــة عندمــا ال يتطلــب األمــر 

التدخــل المباشــر .

هنــاك عديــد المشــاريع والقوانيــن التــي لــم تكــن تســتدعي مداخــالت 
ــة، قمــت بتقديــم مالحظــات كتابيــة حــول بعــض  ومالحظــات جوهري
الجوانــب الشــكلية، ومــن بــاب نفــس االلتــزام فقــد حرصــت كمــا حرص 
الســلم  لحركــة مجتمــع  البرلمانيــة  المجموعــة  مــن  النــواب  إخوانــي 
التــي  علــى التصويــت بنعــم علــى كل مشــاريع القوانيــن اإليجابيــة 
رأينــا أنهــا تخــدم المواطــن وتصــب فــي مصلحــة البلــد، و كنــا نصــوت 
بــال ضــد كل القوانيــن التــي قدّرنــا أنهــا ال تخــدم البلــد وليســت فــي 
ــح المواطــن بعــد أن نبيــن بــكل موضوعيــة مواطــن الخلــل فيهــا،  صال
ولكــن  نســبة تواجدنــا والتــي هــي 7 بالمئــة ال تســمح بفــرض الــرأي 
وفــرض التعديــالت المناســبة علــى القوانيــن، وكان ســلوك الحكومــة 
االلتــزام والنزاهــة، فلــم تكــن  البرلمانيــة منافيــا لقواعــد  واألغلبيــة 
تقبــل التعديــالت المقترحــة مــن طرفنــا رغــم منطقيتهــا وموضوعيتهــا.

1 - مخطط عمل الحكومة سبتمبر 2017:
فــي ظــل الوضــع الصعــب الــذي يجتــازه بلدنــا خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالمجــال االقتصــادي واالجتماعــي تخــرج علينــا حكومــة أحمــد أويحيــى 
بمخطــط عمــل جديــد لــم يمــض علــى ســابقه الــذي أتــت بــه حكومــة 
عبــد المجيــد تبــون فــي شــهر مــاي ســوى أقــل مــن ثالثــة أشــهر وبالتالــي 

المزيــد مــن هــدر للوقــت.
رغــم بعــض اإليجابيــات التــي جــاء بهــا مخطــط عمــل الحكومــة مثــل مــا 
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تعلــق باســتغالل 550 ألــف هكتــار مــن األراضــي البــور، إال أنــه نــص 
علــى إجــراءات وحلــول يتطلــب تنفيذهــا أمــوال كبيــرة ال يســمح بهــا 

ــرادات. ــط اإلي الوضــع خاصــة بعــد اســتنفاذ صنــدوق ضب
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الحكومــة لجأت إلى التمويــل غير التقليدي، 
الجزائــر،  باقتصــاد  اقتصــاد شــبيه  لهــا  التــي  التجــارب  إلــى  وبالنظــر 
كبعــض دول أمريــكا الالتينيــة كانــت نتائجــه ســلبية، ولهــذا ال نعتبــره 
حــال مناســبا لعــدة اعتبــارات منهــا أن اقتصادنــا اليــزال غيــر منتــج 
وغيــر قــادر علــى إحــداث قيمــة مضافــة، كمــا أنــه ليــس لدينــا اقتصــاد 
ســوق قــوي، والقطــاع اإلنتاجــي بقــي هامشــيا وال يمثــل ســوى %5 مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ليبقــى %95 مــن النســيج الصناعــي عبــارة 
عــن شــركات صغيــرة وغيــر مبتكــرة وهــو مــا يصعــب مــن مهمــة تفعيــل 
وتحريــك عوامــل اإلنتــاج وخفــض الــواردات خاصــة منهــا االســتهالكية 
التــي بلغــت نســبتها %70 مــن إجمالــي مــا تــم اســتيراده  وهــو مــا بلــغ 

23 مليــار دوالر فــي السداســي األول مــن ســنة 2017. 

و نظرا لهذا الوضع فقد تقدمت باالقتراحات التالية:

ينبغــي كبــح الحكومــة عــن اإلنفــاق العمومــي وضــرورة تحقيــق تــوازن 	 
مشــاريع  إلــى  واللجــوء  والنفقــات،  المداخيــل  بيــن  الميزانيــة  فــي 
.BOT الهيــاكل القاعديــة فــي إطــار نظــام التحويــل والتشــغيل والبنــاء

النقديــة 	  الكتلــة  الســتقطاب  الموازيــة  الســوق  معالجــة  ينبغــي 
الجبائــي. التهــرب  ومحاربــة 

بخصــوص 	  المخطــط  فــي  جــاء  مــا  أثمــن  وهنــا  المالــي  اإلصــالح 
اإلســالمية. الماليــة  المنتوجــات 

استقاللية فعلية للبنك المركزي.	 
مراجعــة اتفــاق الشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي لتفــادي الخســارة، 	 

الســنة  7 مالييــر دوالر  بمبلــغ  تقــدر  التصريــح بخســارة  تــم  حيــث 
الماضيــة.

محاربة التضخيم والتبذير والفساد.	 
تحســين اســتغالل المــوارد الطبيعيــة، حيــث أن الجزائــر تتوفــر علــى 	 

مــوارد طبيعيــة أوليــة ضخمــة ومتنوعــة.
ومتوســطة، 	  صغيــرة  مؤسســة   )2( مليونــي  إنشــاء  إلــى  الوصــول 

علــى  الطلــب  أن  الثــروة، حيــث  إنتــاج  أجــل  مــن  البطالــة  ومعالجــة 
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الشــغل ســيصل إلــى 400 ألــف منصــب ســنويا إلــى غايــة ســنة 2030.
تســليط الضــوء علــى الهيئــة المكلفــة بالجاليــة الوطنيــة بالخــارج 	 

الســتقطاب المهــارات مــن أجــل نقــل المعرفــة، بالنظــر إلــى وضعيتهــم 
المكتســبة علــى فهــم ومعرفــة االحتياجــات والتحديــات  وقدراتهــم 

والصعوبــات التــي تواجههــا الجزائــر، مثلمــا فعلــت اليابــان.
بــه، 	  التعجيــل  فيجــب  الطاقــوي  االنتقــال  مشــروع  بخصــوص  أمــا 

كــون  الكاملــة،  العنايــة  وإعطاؤهــا  المتجــددة  الطاقــات  وتطويــر 
االســتهالك الداخلــي للطاقــة فــي نمــو مســتمر مما يســهم فــي تخفيض 

الصــادرات.

2 - مشروع القانون المتمم  لألمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد 
والقرض:

ينــدرج مشــروع هــذا القانــون المعــروض علــى نــواب الشــعب لدراســته 
ومناقشــته والتصويــت عليــه فــي إطــار رؤيــة استشــرافية لمواجهــة 
الوضــع المالــي الصعــب الــذي تعيشــه الجزائــر جــراء تضــارب أســعار 
االقتصــادي  نموذجهــا  تفعيــل  مــن  وتمكينهــا  العالــم،  فــي  النفــط 
الجديــد، واالنتقــال نحــو بنيــة اقتصاديــة متنوعــة القطاعــات اإلنتاجيــة 

ومتعــددة مصــادر التمويــل.

إال أن مشروع هذا القانون يبقى عاجزا أمام الوضع الراهن القتصادنا، 
وفــي ظــل السياســة الماليــة الحاليــة لــم يتطــرق إلــى مــا يســمى ببرنامج 
المرافقــة لإلصالحــات الهيكليــة االقتصاديــة والماليــة التــي ســتنتهج 
ــح  ــا يوّض ــاه م ــم نجــد فيــه مثلمــا اعتدن ــا ل خــالل خمــس ســنوات، كم
الهيئــة  الكمّيــة وصالحيــات  عــن طريــق نصــوص تنظيميــة تحديــد 
التــي تتولــى الرقابــة علــى هــذا اإلجــراء، حيــث تكــون نصــوص أخــرى 
توضــح لجــوء الحكومــة إلــى هــذا الخيــار وال تكتفــي بتغطيــة تمويــل 
تســديد الديــن العمومــي الداخلــي كمــا جــاء فــي عــرض األســباب، وهنــا 
نتســاءل: أيــن بورصــة الجزائــر؟ إذ لــم تذكــر فــي مخطــط عمــل الحكومــة 
الــذي نوقــش قبــل أســبوعين وال فــي مشــروع هــذا القانــون، مــع أن 

دورهــا أساســي فــي مثــل هــذه الحــاالت.
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كمــا أن قانــون النقــد والقــرض تــم تعديلــه مرتيــن ســنتي 2003 و 
ــات الســوق  ــى متطلب ــم تكــن ترقــى إل 2010 لكــن تلــك التعديــالت ل

الماليــة العالميــة.

3 - مشروع قانون المالية لسنة 2018:
لقــد أثـّـر انخفــاض أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة علــى االقتصــاد 
الوطنــي، مــا أدى إلــى تقلــص المــوارد الماليــة ووضــع خزينــة الدولــة 
فــي  عُــرِض  قــد  القانــون  هــذا  فــإن مشــروع  وعليــه  الضغــط،  تحــت 
ســياق  فــي  التحديــات  عديــد  اقتصادنــا  فيــه  يواجــه  الــذي  الوقــت 
تقلــص الســيولة البنكيــة واســتنفاد االدّخــار العمومــي، وكــذا انكمــاش 
احتياطــات الصــرف التــي وصلــت قيمتهــا إلــى 4.102 مليــار دينــار نهايــة 

.2017 ســبتمبر 
إن مشــروع هــذا القانــون لــم يــأِت بحلــول جذريــة إذ أبقــى الوضــع 
هــذا  مشــروع  أن  كمــا  للبتــرول،  المرجعــي  بالســعر  مرهونــا  المالــي 
زمنــي  جــدول  وجــود  دون  لكــن  وتدابيــر  مشــاريع  يعــرض  القانــون 
ــادة  ــه جــاء إلثقــال كاهــل المواطــن بزي ــك أن إلنجازهــا، واألهــم مــن ذل

الضرائــب. دائــرة  وتوســعة  الرســوم 
عــدة  الميزانيــة، الحظنــا منــذ  فــي  المســجل  العجــز  إلــى  وباإلضافــة 

ســنوات وال نــزال نالحــظ مــا يأتــي:

ضعف النجاعة في نظامنا المالي.	 
العجز في التحصيل الضريبي.	 
غياب الفعالية في نظامنا اإلنتاجي.	 
عــدم التــوازن فــي نظــام الدّعــم، وغيــاب آليــة تقييــم االســتثمارات 	 

التــي اســتفادت مــن دعــم الدولــة )المشــاريع االســتثمارية المعفــاة 
مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة(.

عدم تجانس سياساتنا بخصوص التجارة الخارجية.	 
األهــداف 	  عــدم تحديــد  مــن  يعانــي  الحالــي  الميزانياتــي  النظــام 

الواجــب علــى المســيّر تحقيقهــا مســبقا، وينتــج عــن هــذا صعوبــة فــي 
تحديــد مفهــوم مســؤولية المســيرين واالكتفــاء بتقييمهــم وفقــا لمــا 

اســتهلكوه مــن األغلفــة الماليــة المخصصــة لقطاعاتهــم.
حيــاة 	  علــى  المباشــر  األثــر  لــه  ســيكون  الرســوم  قيمــة  رفــع  إن 

ــر  المواطــن، نظــرا لتدنــي األجــور حيــث تــم تصنيــف األجــر فــي الجزائ
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علــى أنــه األضعــف فــي منطقــة البحــر المتوســط. وعليــه فإنــه مــن 
الواجــب اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتوجيــه دعــم الدولــة للفئــات الهشــة 

والمحتاجــة قبــل إقــرار أي زيــادة.

4 - مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 
01-98 المؤرخ في 04 صفر عام 1419ه الموافق 30 مايو 

1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله:
يأتــي مشــروع هــذا القانــون ضمــن مجــال إصــالح منظومــة العدالــة 
التعديــل  مــع مضمــون  لبالدنــا  القانونيــة  المنظومــة  قصــد تكييــف 
ــة تكييــف تشــريعنا  ــر، كمــا ينــدرج فــي إطــار مواصل الدســتوري األخي

وتحيينــه. الوطنــي 

5- مشروع القانون المتمم للقانون رقم 04-05 المؤرخ في 27 
ذي الحجة عام 1425ه الموافق 06 فبراير 2005، المتضمن 

قانون تنظيم السجون وإعادة الدماج الجتماعي:
فــي إطــار الســعي الحثيــث لتكريــس دولــة الحــق والقانــون، جــاء هــذا 
المشــروع لتعزيــز المنظومــة القانونيــة فــي شــقها المتعلــق بعصرنــة 
قطــاع العدالــة، وذلــك بــإدراج الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي 
مجــال التكفــل بالمحبوســين وإعــادة إدماجهــم االجتماعــي مــن جهــة، 

ــادئ حقــوق اإلنســان مــن جهــة أخــرى. وتجســيد مب

6- مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة اللكترونية:
إطــار  فــي  اإللكترونيــة  بالتجــارة  المتعلــق  القانــون  مشــروع  يأتــي   
تشــجيع نمــو التجــارة والتعــاون اإللكترونــي وتوفيــر الحمايــة للشــخص 
الطبيعــي أثنــاء معالجــة بيانــات ذات طابــع شــخصي، باإلضافــة إلــى 
ويســعى  الموازيــة.  التجــارة  ومكافحــة  التجاريــة  المعامــالت  تأميــن 
إلــى تحديــد القواعــد العامــة المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة للســلع 

والخدمــات مــن أجــل تعميــم وتطويــر المبــادالت اإللكترونيــة.
والالســلكية  الســلكية  والمواصــالت  البريــد  وزارة  مبــادرة  إن 
والتكنولوجيــات والرقمنــة إلصــدار مشــروع القانــون المتعلــق بالتجــارة 
اإللكترونيــة، هــو خطــوة كبيــرة إلــى األمــام لتوفــر البيئــة التشــريعية 
الالزمــة لتعزيــز التطــور القانونــي والتجاري لتطبيــق التجارة اإللكترونية 
بصــورة مضمونــة، ممــا سيســهم فــي إزالــة أيــة عوائــق أمــام المبــادالت 
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والمعامــالت اإللكترونيــة وإحــداث نقلــة فــي مجــال تطويــر وتوســيع 
النشــاط التجــاري فــي الجزائــر، كمــا أنــه ســيدعم بنــاء القدرة التنافســية 

ــا. الالزمــة فــي تنميــة االقتصــاد الرقمــي فــي بالدن

يمكــن  والتــي  واالقتراحــات  المالحظــات  بعــض  تقديــم  ارتأينــا  لقــد 
التالــي:  النحــو  علــى  تلخيصهــا 

كان لي اقتراح بأن تضاف في قائمة المراجع النصوص التشريعية، 	 
والمراســيم المتعلقــة بالســلع والخدمــات المحظــورة وكــذا الخاصــة 
بالعتــاد والتجهيــز والمنتوجــات الحساســة المذكــورة علــى التوالــي فــي 
المادتيــن 4 و5، ال ســيما المرســوم التنفيــذي رقــم 09 - 410 المــؤرخ 
في 23 ذي الحجة عام 1430ه الموافق لـ 10 ديسمبر 2009، المحدد 
لقواعــد األمــن المطبقــة علــى النشــاطات المنصبــة علــى التجهيــزات 

الحساســة.
نالحــظ غيــاب المحفــزات، فالبنــوك غيــر مواكبــة لمثــل هــذا النشــاط، 	 

لتشــجيع  والخاصــة  العموميــة  البنــوك  عنــد  رغبــة  توجــد  ال  حيــث 
المواطــن علــى التعامــل بالبطاقــة اإللكترونيــة والتــي مــن خاللهــا يتــم 

اســترجاع مبالــغ مهمــة مــن الســوق الســوداء.
يتطــرق مشــروع القانــون إلــى وجــوب تســجيل موقــع التجــارة عنــد 	 

مســتضيف )hébergeur( جزائــري ولكــن فــي الواقــع ال يوجــد كثيــر 
ممــن يملــك مؤهــالت ولديــه خدمــات عاليــة فــي هــذا المجــال مــع 
ــن  ــرة الحجــم لتخزي معــدات متطــورة مثــل الخــوادم )serveurs( كبي

المعلومــات.
العقوبــات كأننــا 	  إلــى جملــة مــن  الفصــل األخيــر يتطــرق  كمــا أن 

اإللكترونيــة. التجــارة  وليــس  العقوبــات  قانــون  بصــدد 

7- تقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر عن التطور 
القتصادي والنقدي للبلد:

تنــدرج المناقشــة العامــة المتعلقــة بالبيــان الســنوي لبنــك الجزائــر 
عــن التطــور االقتصــادي والنقــدي للبــالد فــي إطــار المــادة 30 مــن األمــر 
رقــم 11-03 المتعلــق بالنقــد والقــرض المعــدل والمتمــم، حيــث يأتــي 
هــذا العــرض المتعلــق بالسياســة النقديــة للبــالد فــي ظــرف اقتصــادي 
فــي  ســلبا  يؤثــر  والــذي  المحروقــات،  ألســعار  مســتقر  غيــر  ومالــي 
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التوازنــات الكبــرى لالقتصــاد الوطنــي.

    وقــد اســتدعى منــي هــذا التقريــر - بعــد  االطــالع عليــه - أن أنــوّه إلــى 
كــون الوضعيــة االقتصاديــة للبــالد ال تــزال مقلقــة ومحيــرة، وذلــك نظــرا 

إلــى األســباب اآلتية:

ــرادات المحروقــات جعــل ميــزان المدفوعــات 	  التراجــع الحــاد فــي إي
لســنة 2016  يســجل عجــزا معتبــرا فــي الحســابات قــارب 26 مليــار 

دوالر.
ضعف تحصيل الضريبة العادية.	 
عدم قدرة القطاعات المنتجة على أن تكون بديلة للمحروقات.	 
علــى الصعيــد النقــدي: عدم قدرة البنوك على مواكبة االســتثمارات 	 

احتياطــي  تــآكل  إلــى  باإلضافــة  الســيولة،  غيــاب  بســبب  الجديــدة 
الصــرف مــن ســنة إلــى أخــرى.

8 - مشروع يتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015:
إطــار متابعــة سياســة  2015، ضمــن  الماليــة لســنة  قانــون  ينــدرج 
الميزانيــة المطبقــة خــالل العشــرية األخيــرة، والتــي تهــدف أساســا إلــى 
وضــع الشــروط الالزمــة لتنميــة وتنويــع النشــاط االقتصــادي، عــالوة على 
التكفــل بالخدمــة العموميــة، أمـّـا مــا يُحمَــل علــى مشــروع هــذا القانــون 
هــو أنــه قــد عــرض متأخــرًا عــن وقتــه، إن مشــروع هــذا القانــون جعلنــي 

أبــدي بخصوصــه عــدة مالحظــات، وقــد أوجــزت بعضهــا فيمــا يلــي:
نســجل العــدد الهائــل لحســابات التخصيص الخــاص والمبالغ الضخمة 
ــة،  ــة لميزانيــة الدول ــر بحــق ميزانيــة موازي التــي تحتويهــا، فهــي تعتب
وهــي بعيــدة عــن رقابــة المجلــس الشــعبي الوطنــي، كــوَن أرصدتهــا ال 

تخضــع لمبــدأ ســنوية الميزانيــة.
نالحــظ أن بعــض الواليــات رغــم شســاعة مســاحتها ورغــم عــدد ســكانها 

إال أنهــا لــم تســتفد مــن االعتمــادات الماليــة مثــل الواليــات األخــرى.
أمــا بخصــوص مشــروع القانــون فــإن المالَحــظ أنــه يهتــم فقــط بمــا تــم 
اســتهالكه مــن أغلفــة ماليــة، دون أدنــى حديــث عــن النتائج الملموســة 
المحققــة ميدانيــا ودون تقييــم تكاليــف تحقيــق هــذه المنجــزات، 
بالواليــة  نفســها  بالمواصفــات  الواحــد  المشــروع  تكلفــة  أن  حيــث 
نفســها تختلــف اختالفــا كبيــرا دون أي مبــرر أو تفســير منطقــي مــن 

ــوزارة. قبــل اآلمــر بالصــرف أو ال
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9 - مشروع القانون المعدل والمتمم لألمر رقم 66-155 
المؤرخ في 18 صفر عام 1386ه الموافق 8 يوليو 1966، 

المتضمن قانون الجراءات الجزائية:
ينــدرج مشــروع هــذا القانــون فــي إطــار مواصلــة إصــالح العدالــة فــي 
تطــور  مــع  وتكييفــه  وتحيينــه  التشــريع  بمراجعــة  المتعلــق  الشــق 

والدوليــة. الوطنيــة  التشــريعية  المنظومــة 
ويعــد مشــروع هــذا القانــون مكمــال للتعديــالت المدخلــة ســابقا علــى 
قانــون اإلجــراءات الجزائيــة فــي إطــار تنفيــذ برنامــج إصــالح العدالــة 
خاصــة فــي اتجــاه حمايــة حقــوق الدفــاع وتعزيــز الحقــوق والحريــات، 

ــادئ العالميــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال. وتكريــس المب
كمــا تنــدرج التعديــالت المقترحــة علــى قانــون اإلجــراءات الجزائيــة 
الصــادر فــي 8 يونيــو 1966 فــي إطــار تعميــق إصالحــات قطــاع العدالــة 
فــي الشــق المتعلــق بمراجعــة التشــريع الوطني وتكييفــه مع التطورات 
التــي يعرفهــا المجتمــع الجزائــري، بهــدف  االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ضمــان الحقــوق وتعزيــز الحريــات وااللتــزام بالمعاهــدات واالتفاقيــات 
الدوليــة للجزائــر، وهــي تعديــالت قــد تبــدو طفيفــة ولكنهــا عميقــة 
باألســاس.  الفرديــة  بالحريــات  مباشــرة  تمــس  ألنهــا  فــي مضمونهــا 
واألبعــاد، فاألحــكام  الجوانــب  بتعــدد  التعديــالت  كمــا تتميــز هــذه 
ــي، وخاصــة توقيــف تنفيــذ  المتعلقــة بإعــادة النظــر فــي اإلكــراه البدن
اإلكــراه البدنــي فــي حالــة الطعــن بالنقــض، جــاءت لتزيــد فــي  تعزيــز 
حريــة المواطــن المحكــوم عليــه، وال يمكننــا إال تثميــن هــذا اإلجــراء 
لمــا يمثلــه مــن إضافــة فــي بنيــان صــون الحريــات الفرديــة والجماعيــة 

والحقــوق األساســية للمواطــن.
مــن جهــة أخــرى فــإن التعديــالت الراميــة إلــى إصــالح صحيفــة الســوابق 
القضائيــة نعتبرهــا إيجابيــة فــي عمومهــا وخاصــة إلزاميــة تحريــر نســخة 
ثانيــة عــن كل بطاقــة تتضمــن عقوبــات عن مخالفــات المرور أو اإلدمان 
علــى الخمــور والمخــدرات، ألنهــا تدخــل فــي إطــار محاربــة اإلجــرام بــكل 

ظواهــره والحــد مــن بعــض اآلفــات التــي تفتــك بالمجتمــع.
كمــا نبــارك اإلجــراءات المتعلقــة بتقريــب العدالــة مــن المواطــن مــن 
خــالل إمكانيــة اســتخراج صحيفــة الســوابق القضائيــة إلكترونيــا، أو 
إمكانيــة تســليمها مــن كل المراكــز الدبلوماســية أو القنصليــة بالخــارج 
أو تلــك التــي تهــدف إلــى حمايــة الطفــل فيمــا يتعلق بتنفيــذ العقوبات 

الخاصــة بهــذه الفئــة الهشــة.



تجربتي البرلمانية

42

 10 - مشروع قانون يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في 
مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي:

يأتــي مشــروع هــذا القانــون لوضــع إطــار قانونــي يحــدد نظــام معالجــة 
لآلثــار  والتصــدي  بالدنــا،  فــي  الشــخصي  الطابــع  ذات  المعطيــات 
المترتبــة علــى التطــور الســريع لتكنولوجيــات اإلعــالم علــى الحيــاة 
الخدمــات  تطــور  عنهــا  ترتــب  والتــي  األشــخاص،  وحريــات  الخاصــة 
وتزايــد تبــادل المعلومــات، منهــا المعطيــات ذات الطابــع التشــخيصي 
مــن  تعــد  التــي  وحرياتهــم  باألشــخاص  الخاصــة  بالحيــاة  المرتبطــة 
الحقــوق األساســية لإلنســان، كمــا ترتــب عنهــا إنشــاء عديــد قواعــد 
البيانــات التــي ال تســتجيب لمعاييــر تضمــن حمايــة الحيــاة الخاصــة 

لألشــخاص.
لحمايــة  قانــون  مشــروع  لصياغــة  العــدل  وزارة  مبــادرة  نعتبــر  إننــا 
األشــخاص الطبيعييــن فــي مجــال معالجــة المعطيــات ذات الطابــع 
القانونــي  الفــراغ  لســد  ســيما  ال  لألمــام،  كبيــرة  خطــوة  الشــخصي 
الشــخصي،  الطابــع  ذات  المعطيــات  معالجــة  مجــال  فــي  الموجــود 
والتصــدي لآلثــار المترتبــة علــى التطــور الســريع لتكنولوجيــات اإلعــالم 
المعلومــات  تبــادل  تطــور  عنهــا  نجــم  والتــي  الخاصــة،  الحيــاة  علــى 
وإنشــاء عديــد قواعــد البيانــات التــي ال تســتجيب إلــى أيــة معاييــر 

لألشــخاص. الخاصــة  الحيــاة  تحمــي 

كمــا لــم يفتنــي إبــداء جملــة مــن االقتراحــات والمالحظــات الموجــزة 
ــي: فيمــا يل

علــى مســتوى عنــوان القانــون اقترحــت تســمية مشــروع هــذا القانــون 
)قانــون يتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية(.

 )Loi  relative  à  la  protectiondes données à caractère 
personnel)

  أمــا علــى مســتوي التعريفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 3 مــن 
المتعلقــة  النقطــة  صياغــة  إعــادة  اقترحــت  فقــد  النــص،  مشــروع 

كاآلتــي: الشــخصي  الطابــع  ذات  المعطيــات  بمعالجــة 
مــن  يدويــة  أو  آليــة  بطريقــة  ســواء  منجــزة  عمليــات  أو  عمليــة  كل 
شــخص طبيعــي أو معنــوي، والتــي تهــدف خاصــة إلــى جمــع معطيــات 
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شــخصية أو تســجيلها أو حفظهــا أو تنظيمهــا أو تغييرهــا أو اســتغاللها 
أو اســتعمالها أو إرســالها أو توزيعهــا أو نشــرها أو إتالفهــا أو االطــالع 
عليهــا، وكذلــك جميــع العمليــات المتعلقــة باســتغالل قواعــد البيانــات 

أو الفهــارس أو الســجالت أو البطاقــات أو الربــط البينــي 
.)Interconnexion(

11– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 09-03 
والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش:

ينــدرج مشــروع هــذا القانــون المعــدل والمتمــم للقانــون المتعلــق 
بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش فــي إطــار اإلصالحــات المنتهجــة علــى 
مســتوى قطــاع التجــارة، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز حقــوق المســتهلكين 

وتنظيــم الرقابــة فــي مجــال قمــع الغــش.
لقــد جــاء القانــون رقــم 03-09 المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع 
الغش شــامال وحامال للمبادئ األساســية لحماية المســتهلك، ال ســيما 
تلــك المكرســة فــي الالئحــة رقــم 186-70 المؤرخــة فــي 1995/12/22، 
لهيئــة األمــم المتحــدة، إذ يعــد تعديــل هــذا القانــون بصفــة منتظمــة 
أمــرا حتميــا لضمــان أكثــر لحقــوق المســتهلك ومتماشــيا والتغيــرات 

االقتصاديــة والتجاريــة الجاريــة.

12 - مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 - 08 
المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425ه الموافق 14 غشت 

2014، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية:
مشــروع  أحــكام  بعــض  بتعديــل  يتعلــق  القانــون  هــذا  مشــروع  إن 
 14 فــي  المــؤرخ   04-08 رقــم  للقانــون  والمتمــم  المعــدل  القانــون 
غشــت ســنة 2004، المتعلــق بشــروط ممارســة األنشــطة التجاريــة، 
وتتمثــل التعديــالت المدرجــة أساســا فــي إطــار تحســين منــاخ األعمــال 
فــي الجزائــر، ال ســيما مــا يخــص تســهيل إجــراءات إنشــاء المؤسســات 
إلــى جانــب  الوطنيــة واألجنبيــة مــن جهــة،  وتشــجيع االســتثمارات 

تنظيــم أفضــل لضمــان تمويــل وضبــط الســوق مــن جهــة أخــرى.
إن مراجعــة هــذا القانــون ستســمح بتحســين الخدمــة التجاريــة لصالح 
المســتهلكين، خاصــة مــع الغلــق الســنوي للمؤسســات ألســباب تقنية 
أو بســبب العطلــة الســنوية، وهــو األمــر الــذي تــم ضبطــه بواجبــات 
يترتــب علــى مخالفتهــا عقوبــات لعــدم ضمــان المناوبــة واســتمرارية 
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الخدمــة.
وقــد اقترحــت مــن أجــل إثــراء مشــروع هــذا القانــون إضافــة أحــكام 
تشــريعية علــى مســتوى النــص مــن شــأنها إضفــاء إلزاميــة ممارســة 
لوقــت متأخــر فــي الليــل للنشــاطات التجاريــة ال ســيما فــي المــدن 
الكبــرى واألماكــن الســياحية وأثنــاء موســم االصطيــاف، وذلــك قصــد 

تلبيــة حاجيــات المســتهلكين بصفــة عامــة.

13 - مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال 
التمهين:

أحســن  ضمــان  علــى  المهنييــن  والتعليــم  التكويــن  قطــاع  يراهــن 
تكويــن مهنــي قاعــدي للشــباب بمنحهــم تأهيــال يســمح لهــم باالندمــاج 
بســهولة فــي الحيــاة العمليــة، هــذا مــن جهــة، ويراهــن مــن جهــة 
المتعامليــن االقتصادييــن مــن  أخــرى علــى االســتجابة الحتياجــات 
الكفــاءات المهنيــة التــي تتكيــف مــع التطــورات التقنيــة والتكنولوجيــة 

والمتطلبــات الجديــدة لســوق الشــغل.
إن مشروع هذا القانون استدعى مني إبداء المالحظات اآلتية:

   إضافــة الســياحة، حيــث أن األداء المهنــي يشــترط المهــارة وهــو 
األمــر الــذي ال يمكنــه أن يتحقــق إال مــن خــالل تكويــن مهيــكل بشــقيه 
النظــري والتطبيقــي، ونقصــد بذلــك التمهيــن علــى مســتوى مؤسســة 

الفندقــة والســياحة.
التركيــز علــى أهميــة االنخــراط فــي المــدارس ومعاهــد التكويــن التابعــة 
للقطاعــات األخــرى مــن أجــل التطويــر النوعــي لنمــط التكويــن عبــر 
التمهــن ال ســيما منهــا مــدارس القطــاع الســياحي والمــوارد المائيــة 

واالتصــاالت إلــى غيــر ذلــك.
تطويــر التكويــن فــي مجــاالت مختلفــة عبر التمهين ال ســيما القطاعات 

ذات األولوية.

14- مشروع القانون المتعلق بالصحة:
نظــرا لكــون قانــون 16 فبرايــر لســنة 1985، المتعلــق بحمايــة الصحــة 
وترقيتهــا قــد أثبــت محدوديتــه بفعــل التغيــرات العميقــة التــي مســت 
كافــة نشــاطات الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للبــالد، 
يأتــي هــذا المشــروع المتعلــق بالصحــة الــذي تولــي الدولــة مــن خاللــه 
أهميــة كبيــرة لحمايــة صحــة المواطنيــن وترقيتهــا، ولتكريــس الحــق 
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فــي الصحــة كحــق أساســي لإلنســان.
فيــه  الطلــب  و  العــرض  يحــدد  أن ال  ينبغــي  الصحــة مجــاال  تشــكل 
أن  إال  المواطنيــن،  فئــات  مختلــف  بيــن  وتوزيعــه  العــالج  مســتوى 
منظومتنــا الصحيــة لألســف قــد شــجعت نمــاء القصــور وعــدم الكفــاءة 

واإلجحــاف. والتبذيــر  التكاليــف  وزيــادة 
إن وضــع سياســة صحيــة شــاملة ومدمجــة يســتلزم وجوبــا المــرور 
ــاكل  ــة ووضــع عينــة لهي بعمليــات تدقيــق ومراجعــة للهيــاكل المركزي
التنفيــذ والمنشــآت الصحيــة، بغيــة إعــادة تنظيم كل الهياكل بتحديد 
معاييــر النجاعــة المتعلقــة باألشــخاص والمنشــآت، وكــذا أنظمــة رقابــة 
شــفافة بســيطة ومطابقــة للسياســة الجديــدة التــي تعنــى بالتكويــن 

وإعــادة التأهيــل.
كل  يلبــي  وال  الجميــع  لمتطلبــات  يســتجيب  ال  الحالــي  النظــام  إن 
الضخمــة  بالنفقــات  مقارنــة  رديئــة  الخدمــات  أن  كمــا  الحاجيــات، 

الدولــة. قبــل  مــن  المخصصــة 
والممرضيــن  والعمــال  واألخصائييــن  األطبــاء  ســلك  أن  نالحــظ  كمــا 
كلهــم محبطــون حيــث فقــدوا التعبئــة النفســية بســبب أوضاعهــم 
االجتماعيــة ونقــص العتــاد واألدويــة وانعــدام األمــن علــى مســتوى 

أماكــن العمــل.

15- مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63 - 278 
المؤرخ في 26 يوليو عام، 1963 الذي يحدد قائمة األعياد 

الرسمية:
جــاء مشــروع هــذا القانــون الــذي يعــدل ويتمــم بعــض أحــكام القانــون 
رقــم 278-63 المــؤرخ فــي 26 يوليــو ســنة 1963، الــذي يحــدد قائمــة 
األعيــاد الرســمية  بغيــة اعتمــاد ينايــر الموافــق 12 جانفــي مــن كل 

ســنة عيــدا وطنيــا وعطلــة مدفوعــة األجــر.
فمشــروع هــذا القانــون يهــدف إلــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة بمقوماتهــا 
الثــالث اإلســالم والعربيــة واألمازيغيــة، وبذلــك تتوثــق الروابــط بيــن 

الشــعب وتترســخ وحدتــه، ويصــان إرثــه الحضــاري.
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16 - مشروع القانون المعدل والمتمم لألمر رقم 71-28 
المؤرخ في 22 أفريل عام 1971 المتضمن قانون القضاء 

العسكري:
     يرمــي مشــروع هــذا القانــون إلــى تجســيد أحــكام دســتور 2016 
الجزائيــة،  المــادة  فــي  علــى درجتيــن  التقاضــي  مبــدأ  يكــرس  الــذي 
ــه اســتحداث مجالــس اســتئناف عســكرية فــي كل  ــم بموجب حيــث ت
وكــذا  باالســتئناف،  الطعــون  فــي  بالنظــر  تختــص  عســكرية  ناحيــة 
إنشــاء غرفــة إتهــام لــدى كل مجلــس اســتئناف عســكري، واإلبقــاء علــى 
رقابــة المحكمــة العليــا علــى األحــكام الصــادرة عــن الجهــات القضائيــة 
البــراءة  قرينــة  ويعــزز  العادلــة  المحاكمــة  يحقــق  مــا  العســكرية، 

دســتوريا. المكرســتين 
كمــا يهــدف مشــروع هــذا القانــون إلــى التطابــق مع قوانيــن الجمهورية، 
مــع االحتفــاظ بخصوصيــة األحــكام القضائيــة العســكرية، وفــي الوقــت 
تحكــم  التــي  والقواعــد  واإلجــراءات  المبــادئ  نفــس  احتــرام  ذاتــه، 

الجهــات القضائيــة للقانــون العــام وتحــت رقابــة المحكمــة العليــا.
 إن إنشــاء مجالــس اســتئناف وغــرف االتهــام تعــد مكســبا تاريخيــا 
للقضــاء العســكري، الــذي يتوجــب علينــا أن نثمنــه ألنــه يكــرس مبــادئ 

حقــوق اإلنســان فــي المحاكمــات العادلــة.
مــع  العســكري  القضــاء  ينســجم  أن  تدخلــي  خــالل  اقترحــت  وقــد 
القضــاء المدنــي ليصبحــا نســيجا واحــدا وقضــاء واحــدا وعدالــة واحــدة، 
ال اختــالف بينهمــا إال فــي بعــض التفاصيــل القليلــة ذات الخصوصيــة 

العســكرية.

17 - مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني:
ِــَي الدســتور الجزائــري فــي التعديــل األخيــر للبرلمــان أهميــة خاصــة  أول
مــن خــالل تعزيــز المنظومــة الدســتورية المتعلقــة بتشــكيله وتنظيمــه 
ِّــق فــي عديــد المقتضيــات المتعلقــة  وصالحياتــه ووســائل عملــه، ودُق
وطريقــة  أعضائــه  ووضعيــة  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  بتكويــن 
انتخابهــم وعضويتهــم وحصانتهــم، وغيرهــا مــن المســائل التــي تناولهــا 
بالتفصيــل، وأحــال مقتضيــات أخــرى علــى القانــون العضــوي لضبطهــا، 
وكــذا النظــام الداخلــي للتكفــل بالمســائل التنظيميــة واإلجرائيــة التــي 

ترتبــط بالعمــل البرلمانــي.
وفــي هــذا اإلطــار فــإن الدســتور خــول للبرلمــان وضــع نظامــه الداخلــي 
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بنفســه، ومــن هنــا تتجلــى أهميــة مشــروع النظــام الداخلــي مــن حيــث 
كونــه األداة األساســية لتنظيــم المجلــس وســيره، وضبــط العالقــات 

بيــن مختلــف الفاعليــن السياســيين.
لقــد أفــرزت مناقشــة النظــام الداخلــي الجديــد انتقــادات كبيــرة وكثيرة 
مــن طــرف أغلبيــة النــواب رغــم اختالفاتهــم السياســية، وهــو مــا أدى 

إلــى تأجيلــه إلــى العهــدة القادمــة.

18 - مشروع قانون عضوي يتعلق بقوانين المالية )2018(:
يأتــي مشــروع هــذا القانــون العضــوي بقصد تكييف التشــريع المتعلق 
بقوانيــن الماليــة مــع الدســتور وكذلك عصرنــة اإلطار القانوني المتعلق 
بميزانيــة الدولــة مــن خــالل تحديــد إطــار للميزانيــة علــى مــدى ثــالث 
ســنوات يتــم تحيينــه ســنويا، حيــث تضمــن مشــروع هــذا القانــون 

العضــوي المتعلــق بقوانيــن الماليــة أربعــة محــاور رئيســية، وهــي:
 

المحور األول: توجيه تسيير الميزانية نحو الفعالية والنتائج. 	
المحور الثاني: تحسين محتويات قوانين المالية. 	
المحور الثالث: تعزيز الجانب اإلعالمي والرقابة البرلمانية. 	
المحور الرابع: إدماج عناصر المرونة في تسيير الميزانية. 	

إال أن مشــروع هــذا القانــون ال يرقــى إلــى مســتوى التطلعــات التــي 
والعبــارات  التناقضــات  كثيــر  يحمــل  أنــه  كمــا  منــه،  مأمولــة  كانــت 
المبهمــة التــي ال تظهــر أهميــة الموضــوع، وهنــاك أيضــا تناقــض بيــن 

أهــداف مشــروع هــذا القانــون وبعــض مــواده.
لكــن فــي مجملــه يعتبــر خطــوة إيجابيــة تهــدف إلــى عقلنــة تســيير 
العــام باالعتمــاد علــى مقاربــة جديــدة تســتند علــى النتائــج  المــال 
بــدل الوســائل، كمــا أن تقييــم المســيرين ســيكون وفقــا لنتائجهــم 
المحققــة فــي الميــدان وليــس وفقــا لمــا اســتهلكوه مــن اعتمــادات، 
ــة للقيــاس فــي  وهــو مــا يعتبــر ترشــيدا للنفقــات ويحقــق نتائــج قابل

الميــدان.
19 - مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم 

الدستورية:
المســعى  إطــار  فــي  حتميــة  ضــرورة  الدســتورية  الرقابــة  تعتبــر 
الشــامل الــذي انتهجتــه الجزائــر بغيــة مواكبــة التطــورات السياســية 
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مــن  العالــم،  يشــهدها  التــي  والثقافيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
خــالل بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة قويــة تســتمد وجودهــا وصالحياتهــا 
مــن إرادة الشــعب المعبــر عنهــا فــي القانــون األساســي للجمهوريــة.

فالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن تعــد شــكال مــن أشــكال الديمقراطية 
ــراد المحكوميــن  ــا الســلطة الحاكمــة واألف ــة التــي تحتكــم فيه الحديث
إلــى ســلطة أعلــى، هــي ســلطة القانــون الواجــب علــى الجميــع احترامهــا 
بدايــة مــن المواطــن وصــوال إلــى الســلطات السياســية العليــا للبــالد. 
وعليــه فــإن مشــروع هــذا القانــون جــاء لمراقبــة دســتورية القوانيــن، 

وضمــان وحمايــة الحقــوق والحريــات التــي يقرهــا الدســتور. 

20 - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018:
يأتــي مشــروع قانــون الماليــة التكميلــي لســنة 2018، ضمــن مســعى 
التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية النخفــاض المــوارد الماليــة، ومواصلــة 
دعــم الميزانيــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي، لكنــه خيــب آمــال الشــعب 
الــذي كان ينتظــر قانونــا يحمــل حلــوال جذريــة وواقعيــة تنقــذ اقتصــاد 
البلــد وتحســن المعيشــة، إال أن مشــروع هــذا القانــون جــاء فــي مجمله 
بأهــداف نظريــة غيــر واقعيــة، كمــا أنــه يهــدف إلــى التحصيــل المالــي 

وليــس إلــى تنشــيط االقتصــاد.
لقــد واجــه مشــروع هــذا القانــون أشــد االنتقــادات ألنــه يمــد فــي عمــر 
األزمــة الســيما بالنســبة للمواطنيــن الذيــن يواجهــون تفشــي البطالــة 

وانهيــار القــدرة الشــرائية وثقــل الضرائــب.
كما توجد تحفظات حقيقية عليه وهي:

- أنــه يتميــز بالغمــوض، وأنّــه لــم يــأت بجديــدٍ مــن حيــث األهــداف 
مصــادر  وتنويــع  والتشــغيل  االقتصــادي  بالنمــو  المتعلقــة  الكليــة 

النقــدي. اإلصــدار  وتقييــم  التمويــل، 
- أنــه لــم يــأت بإجــراءاٍت تصحيحيــة حقيقيــة، ولــم يذكــر المتغيـّـرات 
ــى اللجــوء  ــة والماليــة( التــي تدفــع إل الداخليــة والخارجيــة )االقتصادي

إليــه.
- حالــة التــردّد والمزايــدات الكبيــرة حولــه، والتــي تعكــس المزاجيــة فــي 
التشــريع وعــدم اســتقراره، وطبيعتــه غيــر الموضوعيــة التــي ال تعكــس 

الحاجــات الحقيقيــة للدولــة والمجتمع.
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21 - مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 
والتصالت اللكترونية:

جــاء مشــروع هــذا القانــون لتعميــم وتســهيل اســتفادة جميــع الســكان 
مــن خدمــات البريــد واالتصــاالت اإللكترونيــة عبــر كافــة التــراب الوطني  
باإلضافــة إلــى العصرنــة فــي إطــار السياســة الوطنيــة لتشــييد مجتمــع 

المعلومات.
إن مشــروع هــذا القانــون يهــدف إلــى ســد الفــراغ الموجــود فــي القانــون 
المعمــول بــه فيمــا يتعلــق بتقديــم خدمــات االتصــاالت اإللكترونيــة 
دون ترخيــص مســبق، حيــث ســيعاقب كل شــخص يقــدم للجمهــور 

خدمــة اتصــاالت إلكترونيــة دون حيــازة ترخيــص للقيــام بذلــك.

22- مشروع قانون عضوي يتعلق بالمجمع الجزائري للغة 
األمازيغية:

تعتبــر مســألة الهويــة مــن األساســيات التــي أولتهــا الدولــة الجزائريــة 
بالــغ العنايــة واالهتمــام منــذ االســتقالل بعــد المحــاوالت الفاشــلة مــن 

قبــل االســتعمار الفرنســي لطمســها.
وتعتبــر األمازيغيــة مكونــا ضمــن إطــار الهويــة في الجزائــر لذلك حظيت 
بالتكفــل عبــر تطــور تدريجــي وبحنكــة سياســية وهــو مــا تعبــر عنــه 
تلــك المكاســب المحققــة، والتــي منهــا مشــروع هــذا القانــون العضــوي 
الــذي يضيــف مكســبا مهمــا وهــو المجمــع الجزائــري للغــة األمازيغيــة. 
لقــد كان الهــدف مــن مشــروع هــذا القانــون العضــوي هــو إنشــاء مجمــع 
وتحديــد تنظيمــه وســيره ليتكفــل بتهيئــة اللغــة األمازيغيــة، وإعــداد 

الدراســات واألبحــاث واألعمــال المتصلــة بالموضــوع.
اللغــة  كتابــة  فــي  المجمــع  هــذا  يعتمــد  أن  تدخلــي  فــي  اقترحــت 

األمازيغية على الحرف العربي وليس الالتيني.  

23- مشروع قانون المالية لسنة 2019:
   إن مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2019، الــذي تــم عرضــه علــى 
المجلــس خــالل الجلســة المنعقــدة بتاريــخ 11 نوفمبــر 2018، جــاء 
دون تطلعــات إيجابيــة، ومــن ثمــة فهــو يفاقــم العجــز فــي الميزانيــة.

المؤشــرات االقتصاديــة كانــت  2017، أن  فــي نهايــة ســنة  فنالحــظ 
كالتالــي:

انخفاض النمو إلى %1,6  ووصول التضخم إلى 5%. 	
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انخفاض الدخل الفردي إلى 4102 $. 	
ارتفــاع العجــز الميزانياتــي الــذي أصبــح يمثــل 8.8 % مــن المنتــوج  	

الداخلــي الخــام.
انخفاض احتياطي الصرف إلى 96 مليار $. 	
يقــدر العجــز فــي ميــزان المدفوعــات بـــ 13 %  بالنســبة للمنتــوج  	

الداخلــي الخــام، ممــا يؤشــر أن التجــارة الخارجيــة فــي حالــة هشاشــة.
انخفاض قيمة العملة الوطنية بـ 29 %. 	

   وفقــا لــكل هــذه المؤشــرات الســلبية وغيــر المواتيــة وفــي غيــاب 
رؤيــة واضحــة إلصــالح القطــاع المالــي يمكننــا القــول أن مشــروع قانــون 
الســابقة،  السياســات  نفــس  انتهــاج  يواصــل   2019 لســنة  الماليــة 
وعليــه ســيواصل االقتصــاد الجزائــري ركــوده كمــا ســتتواصل الضغــوط 
التضخميــة والعجــز الميزانياتــي، وســيكون كل ذلــك مرفوقــا بانخفــاض 

علــى مســتوى احتياطــي الصــرف نظــرا لـــ:

1 الظروف القتصادية  الدولية جد الصعبة:
عــودة كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا وبريطانيــا إلــى  	

اعتمــاد السياســة النقديــة.
الضغوط المتنامية على التجارة العالمية. 	
الصعود الالمتناهي لحركات الهجرة العالمية. 	

   إن البــطء الشــامل فــي حركــة النمــو ســتتجلى آثــاره مــن خالل صادرات 
البتــرول وواردات المنتوجــات والخدمــات وكــذا نســب الفوائد العالمية 

التــي مــن شــأنها أن تمس باالقتــراض المحتمل. 

2 التحديات الداخلية:
الحصــة المتناميــة للمحروقــات المســتهلكة محليــا مقابل انخفاض  	

متزايــد فــي اإلنتاج.
االختالالت االقتصادية الكلية  	

)les déséquilibres macroéconomiques)
انخفاض الموارد المالية.  	

إلــى إصالحــات هيكليــة بهــدف  ولذلــك يحتــاج االقتصــاد الجزائــري 
تطهيــره واســتقراره ومــن ثــم المراهنــة  علــى مســار نمــو صحيــح، كمــا 



تجربتي البرلمانية

51

يتطلــب تدعيــم ركائــزه أمــام الصدمــات الداخليــة والخارجيــة. 

ــات مــن الضــروري اتخــاذ تدابيــر صعبــة فــي   ومــن أجــل ذلــك فقــد ب
المرحلــة الراهنــة.

	 )Un budget sous contrôle) ميزانية تحت مراقبة
تطهيــر ميزانياتــي دون اللجــوء إلــى البنــك المركــزي )تفــادي طباعــة  	

النقود(.
تفعيل بورصة الجزائر. 	
توجيــه الدعــم االجتماعــي إلــى مســتحقيه ومســتحقيه فقــط كمــا  	

جــاء فــي مخطــط عمــل الحكومــة.
القيام بوقفة تقييمية لالستثمارات المستفيدة من اإلعفاءات. 	
التحكم في معدل التضخم.  	
الوصول إلى عجز معقول في ميزان المدفوعات. 	
عصرنة قطاع الضرائب. 	
معالجة السوق الموازية. 	
تحســين منــاخ األعمــال لدفــع عجلــة االســتثمار الوطنــي واألجنبــي  	

بهــدف تحقيــق النمــو المرجــو.

24- مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 
ومناقشته:

   خــالل الجلســة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 10 ديســمبر 2018، عــرض 
علينــا مشــروع هــذا القانــون والــذي كان مــن المفــروض أن يبيــن ما تم 
إنجــازه فعــال مــن حيــث تحصيــل اإليــرادات المرخصــة وصــرف النفقــات 
المصــادق عليهــا لكــن الوثائــق المرفقــة وطريقــة عرضهــا ال تســمح لنــا 

بالحصــول علــى هــذه المعلومــات بدقــة.
  لقــد تضمــن هــذا المشــروع تقديــم مــا تــم إنفاقــه مــن أغلفــة ماليــة 
لــم  والتــي  ميدانيــا  المحققــة  الفعليــة  للنتائــج  التطــرق  دون  فقــط 

تتمــاش بــأي حــال مــن األحــوال مــع المبالــغ التــي تــم إنفاقهــا .
   كمــا أن هــذا المشــروع لــم يعــِط صــورة تحليليــة عــن التكاليــف 
الوحدويــة إلنجــاز مختلــف البرامــج التنمويــة، حيــث نجــد تفاوتــا كبيــرا 

فــي تكاليــف اإلنجــاز لنفــس المشــاريع وفــي نفــس المناطــق. 
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25 - عرض محافظ بنك الجزائر للبيان السنوي عن التطور 
القتصادي والنقدي للبلد ومناقشته:

الجزائــر خــالل  بنــك  2018، تقــدم محافــظ  23 ديســمبر  بتاريــخ     
ــر بنـــك  الجلســة العامــة بعــرض البيــان الســنوي، حيــث كشـــف تقريـ
ــص  ــة  تخــ ــا مخيفــ ــي أرقامــ ــاط االقتصــادي الوطنــ ــول النشـ ــر حـ الجزائـ
مواطــــن ضعــــف االقتصــاد الوطنــــي خــــالل ســــنة 2017، وأشــــير هنــــا 

بالخصــــوص إلــى النقــــاط التاليــة: 

ــت  	 ــي قاربــ ــوك، والتـ ــاق البنـ ــارج نطـ ــة خـ ــة الضخمـ ــة النقديـ الكتلـ
4716 مليــار دينــار، وهــو مــا يمثل نســبة 31 % مـن الكتلـة النقديـة 
اإلجماليــة، ونســـبة 9.24 % مـــن الناتـــج المحلــي  الخـــام، وهـــو مـــا 
ــام البنـكـــي، وبالتالــي  يعكـــس بشـــكل واضـــح نقـــص الثقـــة فــي النظــ

لجــــوء المتعامليــن إلــى الســــوق الموازيــة.
	 
المتعامليــن  	 مـــن  المســددة  غـــير  القـــروض  مســـتوى  ارتفـــاع 

االقتصادييــن مــــن نســــبة 9.8 % ســــنة 2015 إلــى 12.3 % ســـنة 
2017، وهـــو انعـــكاس طبيعـــي للمنـــاخ الصعـــب الـــذي يعمـــل فيـــه 

المؤسســات. وغلـــق  إفــالس  إلــى  يـــؤدي  قـــد  والـــذي  المســتثمر 
ارتفـاع الديـون الخارجيـة سـنة 2017 إلى نحو 4 مليار دوالر. 	
تســــجيل مســــتوى عجــــز معتــــبر للميــــزان التجــــاري بمبلغ 14.41  	

مليــار دوالر.
تراجـــع وتـــيرة النمـــو االقتصــادي اإلجمالــي مـــن نســـبة 3.3 %  فــي  	

ســـنة 2016 إلــى نســـبة 1.6 % ســـنة 2017.
قيمــة الــواردات لســنة 2017 بلغــت نحــو 48.98 مليــار دوالر،  	

تشــكل قيمــة واردات الخدمــات منهــا 18.11 مليــار دوالر، وهــو 
مــا أثــر بشــكل كبـيـر عـلـى احتياطــي الصـرف، والـذي بلـغ في نهايـة 

سـنة 2017 حوالي 97 مليـار دوالر، وسـينخفض هـذا االحتياطي 
خـالل 3 سـنوات القادمة إلى أقــل مــن 34 مليــار دوالر، كــما جــاء في 

مـشـروع قـانـون المالية المنصرم.
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وعليه فقد كانت اقتراحاتي كما يلي:

ســـحب الكتلـــة النقديـــة الضخمـــة مـــن الســـوق الموازيــة عـــن طريـــق 
إعـــادة الثقـــة فــي النظــام البنكــي بجعلـــه يتماشــى مـــع معتقـــدات 
الجزائريين، وذلـــك بتوسيع إصـــدار النصـــوص التنظيميـــة التـــي تؤطـر 
الصريفـــة اإلســالمية، وفصلهـــا بطريقـــة شـــفافة عـــن كل مـــا لـــه عالقــة 

بالنظـــام الربـــوي.
تحســن مــالءة المستثمرين (solvabilité( حتــى يســددوا مــا عليهـم 
مـــن مســـتحقات للبنـــوك، عـن طريـــق تحسـن منـاخ االستثمار ووضــع 
دليــــل للمســــتثمر يســــتطيع مــــن خالله معرفـــة كل اإلجراءات الالزمة 
لتجســـيد اســتثماره، والســـهر عــــلى مراقبــــة اإلدارات المكلفــة ببعــــث 

االســتثمار.
التوقـف الفـوري عـن عمليـة التمويـل غـير التقليـدي، لما لهـا مـن آثـار 
تضخميـــة كارثيـــة علـــى االقتصاد الوطنـــي، ونحـــن اليـــوم نعيـــش جـــزء 

مـــن هـــذه الكارثـــة التضخميـــة في جميـع أنـــواع السـلع والخدمـات.
ــاهمة فــي  ــارج للمســ ــة بالخــ ــوك الجزائريــ ــروع للبنــ ــح فــ اإلســراع بفتــ

جلــــب العملــــة الصعبــــة.
ــراض فــي مســــتوى معقــــول كــــون  العمــــل عــــلى جعــــل تكلفــــة االقت
االقتصــاد فــي حالــــة انكمــاش، وبالتالــي يجــــب التوســـع فــي منـــح 

القـــروض بتكلفـــة منخفضـــة لتحريـــك اآللــة االقتصاديــة.

26 - مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم -06
01، المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 

2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته:
   إن مـشـــروع القانــــون الــــذي يعــــدل ويتمــــم أحــــكام القانــــون رقــــم 
01-06 المـــؤرخ فــي 20 فبرايــر ســــنة 2006، والمتعلــق بالوقايــــة مــــن 
الفســــاد ومكافحتــــه، والــــذي ينــــدرج فــي إطــــار تكييــــف أحــــكام هــــذا 

القانــــون مــــع أحــــكام التعديــــل الدســــتوري لســــنة 2016.

إن اقتــراح مشــروع تعديــل هــذا القانــون بــات ضــرورة ملحــة بالنظــر 
ميــدان  يعرفهــا  التــي  والتطــورات  الســارية  القانونيــة  للتعديــالت 
الجريمــة مؤخــرا، دون إغفــال التعديــالت التــي أجريــت عليــه خــالل 

بموجــب:  أساســيين  تعديليــن  أهمهــا  الماضيــة،  الســنوات 
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األمــر رقــم 05-10 المــؤرخ فــي 26 غشــت 2010 الــذي أتــى ليتمــم 
الفســاد  لقمــع  المركــزي  الديــوان  اســتحداث  خــالل  مــن  أحكامــه 

العموميــة. الصفقــات  علــى  الشــفافية  وتكريــس 
القانــون رقــم 15-11 المــؤرخ فــي 02 غشــت 2011 الــذي أتــى ليعــدل 
ويتمــم القانــون الســاري بإجــراء تغييــر علــى مســتوى العقوبــات المــواد 

26 فقــرة 1 و 29.   

ناهيــك عــن النصــوص التطبيقيــة لهــذه القوانيــن الصــادرة بموجــب 
المراســيم الرئاســية وتعديالتهــا:

 )14-209 ،12-65 ،12-64 ،11-426 ،06-415 ،06-414، 06-413 ( 
إلــى جانــب 3 قــرارات وزاريــة مشــتركة خــالل ســنتي 2012 و 2013.

وبعــد دراســة محتــوى النــص األصلــي، اعتبرنــا أن هــذا التعديــل  فرصــة 
ســانحة إلجــراء مزيــد مــن التعديــالت عليــه، والتــي تفــرض نفســها 
وبالنظــر  أنــه  إذ  الفســاد،  ظاهــرة  تفشــي  مــن  أكثــر  والوقايــة  للحــد 
لقانــون العقوبــات الســاري المفعــول، تنــدرج جرائــم الفســاد ضمــن 
الجنايــات والجنــح ضــد الشــيء العمومــي وبالتحديــد ضــد الســالمة 
العموميــة وهــي الجرائــم التــي تبناهــا القانــون موضــوع التعديــل دون 

توضيــح طبيعتهــا.

27 - مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية:
خــالل  علينــا  عرضــه  تــم  الــذي  القانـــون  هـــذا  مـــشروع  يهـــدف      
ــع إطــار  الجلســة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 11 فبرايــر 2019، إلــى وضـ
قانونــي مناســـب يضمـــن البعـــد االســتراتيجي للنشـــاطات الفضائيـــة، 
وفــي الوقـــت ذاتــــه احتــرام الجزائــــر اللتزاماتهــا الدوليــــة، خاصــــة بعــــد 
مصادقتهــــا عـلـــى االتفاقيــات الثــالث المنظمــة لهــــذا المجــال، كـمـــا 
يمكــن الدولــــة مــن مراقبــــة نشــــاطاتها التــــي قــــد تحملهــــا المســؤولية 
الدوليـــة مـــن جهـــة، وضـــمان جـــدوى واســـتمرارية هــــذا النشــــاط الــذي 
أصبــــح أداة ال يمكــن االســتغناء عنهــــا لضمــــان أمنهــــا وتنميتهــــا مــــن 

جهــــة أخــــرى.

28 - مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من 
أخطار الحريق والفزع:

خــالل الجلســة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 12 فبرايــر 2019 تــم عــرض 
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مشــروع هــذا القانــون الــذي يهــدف إلــى تكييــــف وتحيــــن النصـــوص 
الســـارية المفعــول مـــع مختلـــف المســتجدات، والتــي مــن  بينهــــا 
األخطــار  مــــن  والوقايــــة  األشــخاص  بحمايــة  المتعلقــة  النصــــوص 
والنكبــــات، وذلــــك قصــــد تمكيــن ســــلك الحمايــة المدنيــة مــــن أداء 
ــورات  ــايرة التطـ ــذا مسـ ــة، وكـ ــن جهــ ــة مــ ــه بفعاليــ المهــام المنوطــة بــ
ــة مــــن األخطــار  ــدان الوقايــ ــا المقاييــس الدوليــة فــي ميــ التـــي تعرفهـ
والنكبــــات مــــن جهــــة أخــــرى، كــــون األمــر رقــــم 04-76 المــؤرخ فــي 20 
فيفــــري ســــنة 1976 والمتعلــق بالقواعــــد المطبقــة فــي ميــــدان األمــن 
مــن أخطــار الحريـق والفـزع قـد تجـاوزه الزمـن، بـل أصبـح ال يسـتجيب 

ــدة الناتجــة خاصــة عــن: ــات الجديــ للمتطلبــ

الكثافة السكانية الكبيرة والمتزايدة. 	
البرامــج الســـكنية المنجــزة بشـــكل غـــير مســـبوق ومـــا رافقهـــا مـــن  	

بـــروز أقطـــاب حضريــة ومـــدن جديـــدة. 
ــددا  	 ــتقبل عــ ــدة تســ ــة جديــ ــور المتنامــي لمؤسســات تجاريــ الظهــ

كبــــيرا مــــن الجمهــــور. 
انفتــــاح الســــوق الوطنيــــة عـلـــى مــــواد البنــــاء الجديــــدة والدخــــول  	

فــي مرحلــــة صناعــــة البنايــــات. 
ضــرورة التكفـــل باألشــخاص ذوي الحركـــة المحــدودة كالمعاقيــن  	

ــل واألشــخاص المســنين. ــاء الحوامــ ــا والنســ حركيــ

29 - مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98 - 06 
المؤرخ في 03 ربيع األول 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني: 
   إن مجــــال الطـيـــران المدنــي يحكمــــه مــــن الناحيــــة التشــريعية 
القانــــون رقــــم 06-98، المــؤرخ فــي 27 جــــوان ســــنة 1998، الــــذي 
ــرف  ــذي عــ ــة المتعلقــة بالطيــران المدنــي، والــ ــد العامــ ــدد القواعــ يحــ
أربعــــة تعديــــالت خــــالل الســــنوات: 2000، 2003 ،2008 ،2015.

   يهــدف هــذا المشــروع إلــى تتميــم القانــون رقــم 06-98 المــؤرخ فــي 
27 جــوان 1998  المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بالطيران المدني  
مــن خــالل إدراج فصــل واحــد مكــرر ضمــن النــص التشــريعي المرجعــي  

وعنوانــه »الوكالــة الوطنيــة للطيــران المدنــي«.
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30 - مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88-08 
المؤرخ في 07 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير 
سنة 1988، والمتعلق بنشاطات الطب البيطري  وحماية 

الصحة الحيوانية:
   إن مشــروع هــذا القانــون الــذي تــم عرضــه  علينــا خــالل الجلســة 
إطــار  فــي  األهميــة  بالــغ  يكتســي   2019 فبرايــر   18 بتاريــخ  العامــة 
المحافظــة علــى الصحــة الحيوانيــة، والعمــل علــى اســتقرار المربيــن 
ــات، كمــا  ــة الحيوان ــى تربي ــال عل ــادة اإلقب وتشــجيع المســتثمرين لزي
أنــه ســيجعل التشــريع البيطــري فــي الجزائــر يتماشــى مــع المقاييــس 

الدوليــة، وكل ذلــك يصــب فــي خدمــة التنميــة االقتصاديــة.
ودورهــم  البياطــرة  ســلك  يكتســيها  التــي  البالغــة  األهميــة  رغــم    
المحــوري فــي ضمــان األمــن الصحــي للثــروة الحيوانيــة فــي الجزائــر إال 
أن هــذه المهنــة ليــس لهــا نظــام وطنــي علــى غــرار باقــي التنظيمــات 
المهنيــة والتــي منهــا )األطبــاء والمهندســين المعمارييــن والموثقيــن 

والمحاميــن...(. 
   إن مهنــة البيطــرة فــي الجزائــر ورغــم مــا يربطهــا مــن عالقــة وطيــدة 
مــع عــدة أطــراف إال أن مــا يميزهــا هــو النمــط الحــر الــذي  يغلــب عليهــا 

مــن حيــث الممارســة واألداء.
  وعليــه فــإن مشــروع هــذا القانــون يعتبــر بالــغ األهميــة فــي تنظيــم 
وحمايــة  البيطــري  الطــب  فــي  المتمثــل  االســتراتيجي  المجــال  هــذا 

الحيوانيــة. الصحــة 

31 - مشروع قانون يتعلق باألنشطة النووية:
ــا جــاء ليؤســس الســلطة     إن مشــروع هــذا القانــون المعــروض علين
أنــه ســيمكن الجزائــر مــن  الوطنيــة لألمــان واألمــن النووييــن، كمــا 
التكيــف مــع االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا ال ســيما معاهــدة 

 )TNP( عــدم انتشــار األســلحة النوويــة
)traité de non-prolfiération( المصادق عليها سنة 1994.

32- مخطط عمل الحكومة لسنة 2020:
   إن مخطــط عمــل الحكومــة الــذي تــم عرضــه علينــا بتاريــخ 12 فبرايــر 
2020 للنقــاش دفعنــا حينهــا إلــى إبــداء جملــة مــن المالحظــات التــي 

نوجزهــا فيمــا يلــي:
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 1 - هل هو مخطط عمل أو برنامج أو رؤية؟
   بعــض القطاعــات تشــير علــى أنــه مخطــط وطنــي خماســي -2020

2024 والبعــض يشــير إلــى أنــه برنامــج، والبعــض اآلخــر يشــير إلــى أنــه 
رؤيــة 2035 دون أن يعطــي كيفيــة تحقيــق ذلــك، وجــاء فــي الصفحــة 
اســتكمال  فــي  أنــه سيشــرع  االستشــراف  يخــص وظيفــة  فيمــا   22
الدراســة االســتراتيجية بعنــوان رؤيــة 2035 التــي ستســتعمل كإطــار 

مرجعــي أساســي لمختلــف القطاعــات. 
 هــذا هــو اإلطــار المرجعــي الــذي ينبغــي اإلســراع فــي إعــداده والــذي 
ســتنبثق عنــه برامــج ومخططــات تكــون قابلــة للقيــاس والذي يجب أن 
يتســم بالوضــوح الكامــل ويقــوم علــى تقييــم شــامل لــكل السياســات 
والفجــوات  اإلخفاقــات  خاللهــا  مــن  تحــدد  التــي  الســابقة  والبرامــج 
وترســم األولويــات وتضبــط اآلجــال الزمنيــة وترفــق بآليــات تطبيــق 
ــة اســتنادا  وتنفيــذ ومتابعــة دقيقــة، وتحضــر الســيناريوهات الممكن
إلــى قاعــدة بيانــات موضوعيــة اقتصاديــة واجتماعيــة لتقليــص هامــش 
ــه فــي  الخطــأ، وتحقيــق االنســجام بيــن القطاعــات كمــا هــو معمــول ب

الــدول الناجحــة.
وقــد أكــدت علــى أنــه يشــكل طابعــا اســتعجاليا ألن بلدنــا الجزائــر فــي 

وضــع صعــب وحــرج.
علــى الصعيــد السياســي: أزمــة ثقــة نجــم عنهــا اتســاع الهــوة بيــن 

الرســمية. المؤسســات  ومختلــف  المواطــن 
علــى الصعيــد االجتماعــي: تفشــي البطالــة الــذي أدى إلــى بــروز قوافــل 

الهجــرة غيــر الشــرعية.
على الصعيد االقتصادي: نالحظ ما يلي:

 تراجــع وتيــرة النشــاط االقتصــادي بســبب التحــوالت الهيكليــة 1. 
العموميــة. المؤسســات  لمختلــف 

تدني احتياطي الصرف.. 2
عجز في الميزان التجاري.. 3
الكتلــة النقديــة الضخمــة خــارج نطــاق البنــوك وهــو مــا يمثــل 31 . 4

 ،PIB مــن الكتلــة النقديــة اإلجماليــة ونســبة 24.9 مــن الناتــج الخــام
التمويــل التقليــدي فــاق 50 مليــار.

ضف إلى ذلك تعداد السكان الذي يرتفع من 43 مليون نسمة سنة 
2019 إلى 50 مليون نسمة سنة  2030  منهم 70-60 من الشباب 
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يتحتــم علينــا اإلقــالع االقتصــادي حتــى نتمكــن مــن مواكبــة العولمــة 
ديناميكيــة  فــي  باالنخــراط  فاعــال  طرفــا  ونكــون  فيهــا  الذوبــان  دون 

التكنولوجيــات الجديــدة وذلــك مــن خــالل:

التمويــل اإلســالمي: نجــده يذكــر بصفــة محتشــمة والــذي أعتبــره . 1
تراجعــا، فــي حيــن أن المنتجــات اإلســالمية تتيــح فرصــا كبيــرة لتمويــل 

االقتصــاد الوطنــي.
ــة، والوثيقــة . 2 ــة الكامل ــم يحــظ بالعناي موضــوع تفعيــل البورصــة: ل

ــر. ــى االســتقاللية الفعليــة لبنــك الجزائ أيضــا لــم تتطــرق إل
3 .  CNES واالجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس  دور  تفعيــل  إعــادة 

األوضــاع. لتقييــم 
المفتشــية . 4 وكــذا  المحاســبة  مجلــس  توســيع صالحيــات  أثمــن 

للماليــة. العامــة 
إعــادة النظــر فــي اتفاقيــات الشــراكة خاصــة مــع االتحــاد األوروبــي . 5

والتــي هــي فــي صالحــه فقــط.

33- قانون تسوية الميزانية لسنة 2017:
في إطار هذه المناقشة أبدي المالحظات التالية:

السياســة التحفيزيــة باإلعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة غيــر المتبوعــة 
بدراســات تقييميــة لآلثــار االقتصاديــة ومنــح القــروض دون متابعــة 

للتســديد:

 FNI 1 - لقــد بلغــت القــروض الممنوحــة للصنــدوق الوطنــي لالســتثمار
أرقامــا ضخمــة جــدا بلغــت 1148 مليــار دج وفــي المقابــل لــم يســدد 
هــذا األخيــر إال 5.1 مليــار دج والمفــروض أن هــذه األمــوال تحولــت إلــى 
اســتثمارات علــى شــكل مســاهمات للدولــة فــي مشــاريع مربحــة  علــى 

غــرار الشــراكة فــي شــركة جيــزي وغيرهــا مــن المشــاريع.
هــذه  تســديد  يتــم  أربــاح  هنالــك  تكــون  أن  المفــروض  مــن  وهنــا 
القــروض مــن خاللهــا وعليــه نطلــب التدقيــق المعمــق فــي هــذا النــوع 
مــن الحســابات وتطهيــر الموجــود منهــا حيــث بلغــت 77 حســابا خــالل 

ســنة 2017.
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2 - غيــاب أي دراســة حــول األثــر االقتصــادي لإلعفــاءات الجبائيــة التــي 
تــم منحهــا للمســتثمرين، والتــي بلغــت خــالل 03 ســنوات 2015، 
2750 مليــار دج علــى مســتوى اإلدارة  مــا يزيــد عــن   2017  ،2016
الضريبيــة والجمــارك أي أكثــر مــن 24 مليــار دوالر بســعر صــرف 2017، 
والحقيقــة أن هــذه األمــوال تــم منحهــا للمســتثمرين دون تحقيــق أي 
نتائــج تذكــر علــى جميــع المســتويات )مناصــب الشــغل، تخفيــض 

فاتــورة الــواردات، التصديــر..(.
اإلعفــاءات  فــي سياســة  جذريــا  النظــر  إعــادة  وجــب  هنــا  ومــن      
المتبعــة عــن طريــق مراجعــة اتفــاق الشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي 
وكــذا عــن طريــق مراجعــة قانــون االســتثمار كــون أن النســب الكبــرى 

مــن اإلعفــاءات تدخــل فــي إطارهمــا.

األخطاء والتقديرات:

1 - بالنســبة للضرائــب والرســوم: هنــاك تبايــن كبيــر فــي التقديــرات 
واإلنجــازات )فــرق كبيــر يقــدر ب - 30 بيــن التوقعــات واإلنجــازات(.

2 - إن اللجــوء المتكــرر إلــى التعديــالت التــي تجــرى علــى االعتمــادات 
الضروريــة  االعتمــادات  تقديــر  فــي  كبيــر  نقــص  وجــود  علــى  يــدل 
للميزانيــة، كمــا أنــه تــم تســجيل أيضــا أن االعتمــادات المحولــة ال يتــم 

اســتهالكها فــي أغلــب األحيــان وهــي تعتبــر تحويــالت غيــر مبــررة.
3 - عــدم نضــج عديــد المشــاريع ممــا أدى إلــى إعــادة تقييمهــا وبأغلفــة 

ضخمة:
إعــادة تقييــم مشــروع ميتــرو عيــن النعجــة - براقــي بمبلــغ  	

دج. مليــار   27.3:
إعــادة تقييــم مشــروع ميتــرو ســاحة الشــهداء بمبلــغ :09.4  	

مليــار دج.
إعــادة تقييــم مشــروع المركــز الدولــي للمؤتمــرات  CIC بمبلــغ:  	

02 مليــار دج.
وهــو مــا يطــرح عالمــات اســتفهام حــول الدراســات المنجــزة ومــدى 
فــي  العموميــة  الصفقــات  لجــان  دور مختلــف  حــول  وكــذا  نضجهــا، 
وينتهــي  بمبلــغ   المشــروع  ينطلــق  الصفقــات، حيــث  علــى  الرقابــة 

العموميــة. الميزانيــة  هــي  األكبــر  والخاســر  مضاعفــة،  بمبالــغ 
رغــم أن معــدل صــرف الميزانيــة مرتفــع وبلــغ أكثــر مــن 98 )6768 



تجربتي البرلمانية

60

مليــار دج مــن مجمــل 6883 مليــار دج متوقعــة( وأن المبلــغ اإلجمالــي 
لإليــرادات هــو أعلــى ممــا تــم توقعــه )6072 مليــار محققــة مقابــل 
لــم   PIB المحلــي  الناتــج  نمــو  إال أن نســبة  5636 مليــار متوقعــة(، 
تتجــاوز 35 )1.4 محققــة مــن نســبة 3.5 متوقعــة( وهــو مــا يطــرح 
تســاؤالت حقيقيــة حــول آليــات التوقــع ومــدى مصداقيتهــا لــدى وزارة 
الماليــة وعــن مــدى فعاليــة ونجاعــة النفقــات العموميــة ومــدى نضــج 
المشــاريع وعالقتهــا بالواقــع التنمــوي لبالدنــا بمــا أن الميزانيــة قــد تــم 

صرفهــا كمــا تــم التخطيــط لــه مســبقا.

34 - قانون ضبط الميزانية لسنة 2018:
    نناقــش قانــون ضبــط الميزانيــة فــي ظــروف غيــر مســبوقة يعيشــها 
بلدنــا، فمــن الهشاشــة الماليــة واالقتصاديــة إلــى ظــروف جائحــة كورونــا 
التــي أنهكــت مــا بقــي مــن اقتصادنــا، إلــى التحديات الخارجيــة الخطيرة 
التــي تفــرض علينــا، والتحالفــات الدوليــة الجديــدة التــي يــراد مــن 
خاللهــا إخضــاع بالدنــا وجعلهــا تتخلــى عــن مســلماتها ال ســيما القضيــة 

الفلســطينية وقضيــة تقريــر مصيــر الشــعب الصحــراوي.
   إن الظــرف الحالــي الــذي نمــر بــه يفــرض علينــا جميعــا أن نكــون 
فــي مســتوى التحديــات التاريخيــة، وذلــك عــن طريــق جمــع الصــف 
الوطنــي، و العمــل علــى صياغــة رؤيــة توافقيــة فــي المجاليــن السياســي 

واالقتصــادي.
    إن القــراءة المتأنيــة لمشــروع القانــون الــذي بيــن أيدينــا، تجعلنــا 
نتأكــد أن تســيير الشــأن العــام ال يــزال يخضــع لنفــس المقاربــات 
الســابقة التــي أدت بالبــالد إلــى اإلفــالس، فــكل هاتــه األرقــام ال تعبــر 
حقيقــة عــن  رؤيــة اقتصاديــة بقــدر مــا تعبــر فقــط عــن أمــوال عموميــة 

ــة للقيــاس. يتــم صرفهــا دون أي أهــداف واضحــة أو قابل
فلــو أخذنــا قطــاع التعليــم العالــي علــى ســبيل المثــال، فإننــا نالحــظ 
أن الميزانيــة المخصصــة لــه مــن أكبــر الميزانيــات فــي المنطقــة وأنــه 
قــد تــم إنجــاز جامعــة فــي كل واليــة علــى األقــل، ولكــن عنــد الحديــث 
عــن األهــداف المفــروض تحقيقهــا، فنجــد أنهــا تقريبــا منعدمــة، فــال 
علــى  بالطالــب  تكفــل  وال  تقديمــه،  يتــم  جــودة  ذا  جامعــي  تكويــن 
المســتوى االجتماعــي يثــري هاتــه الميزانيــات وال جامعاتنــا أنتجــت 
بحوثــا وأفــكارا تســاهم بهــا فــي التنميــة، وال الجامعــة قــادرة بهــذا النــوع 
مــن التســيير أن تســاهم ولــو بالقليــل فــي حــل المعضــالت التــي تعاني 
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ــر، وعنــد االطــالع علــى تصنيــف جامعاتنــا نجدهــا تتذيــل  منهــا الجزائ
الترتيــب، مقارنــة مــع دول ليــس لهــا نفــس اإلمكانيــات والوســائل.

من حيث الموضوع:
 ضعــف كبيــر فــي القــدرة علــى التحصيــل، حيــث أنــه لمــا انخفضــت  	

نســبة التحصيــل خــالل 2018 )مقارنــة بـــ 2017( لتبلــغ نســبة 1.1 
فقــط )مــن أصــل 13270 مليــار تــم تحصيــل 149 مليــار دينــار فقــط(، 
حيــث بلغــت بواقــي التحصيــل أكثــر مــن 13100 مليــار وهــو مــا يفــوق 
حوالي 100 مليار دوالر بسعر صرف 2018، وهو ما يحتم على الوزارة 
أن تعيــد النظــر كليــا فــي طــرق التحصيــل، وأن تحفــز موظفــي اإلدارة 
الجبائيــة ماديــا ومعنويــا، وكــذا أن تعتمــد التســيير الشــفاف لهــذا 
الملــف عــن طريــق اعتمــاد نظــام معلومــات فعــال، وأن ال يتــم اســتثناء 
كبــار المدينيــن للضرائــب مــن عمليــات التحصيــل )الــودي والجبــري إذا 

لــزم األمــر( والتركيــز فقــط علــى صغــار الخاضعيــن للضرائــب.
 إن عــدم احتــرام مبــدأ ســنوية الميزانيــة أصبــح هــو القاعــدة بــدل  	

أن يكــون اســتثناء  ولظــروف قاهــرة فقــط، فنجــد أن وزارة الماليــة تلجــأ 
كل نهايــة ســنة ماليــة إلــى تمديــد آجــال توقيــف االلتزامــات ودفــع 
النفقــات، وهــو مــا يعتبــر انتهــاكا للقانــون 84-17 المنظــم لقوانيــن 

الماليــة.
إن القانــون الســالف الذكــر ينــص علــى مبــدأ أن لــكل ســنة ماليــة  	

إيراداتهــا ونفقاتهــا لكــن التدقيــق فــي صــرف الميزانيــة يكشــف لنــا 
أنــه قــد تــم التكفــل بأعبــاء ســنوات ســابقة  وذلــك نتيجــة تجــاوز 
المســيرين لألغلفــة الماليــة المخصصــة لهــم. إن اســتمرار تســجيل 
هاتــه الوضعيــات يجعــل مــن الميزانيــة العموميــة، ميزانيــة لتســديد 
الديــون للســنوات الســابقة، وليســت ميزانيــة لمواجهــة متطلبــات 

التنميــة فــي المســتقبل.
وإلــزام   	 المســؤولة،  غيــر  التجــاوزات  هــذه  وقــف  يجــب  وعليــه 

المســيرين باحتــرام األغلفــة الماليــة الممنوحــة لهــم وعــدم تجاوزهــا، 
واإليعــاز لمصالــح الرقابــة الماليــة بلعــب دورهــا برفض هــذه التجاوزات.

نالحــظ أن الحكومــة ال تراعــي دائمــا فــي تســجيل عمليــات التجهيــز  	
األحــكام المنصــوص عليهــا بموجــب المــادة 6 مــن المرســوم التنفيــذي 
رقــم 98/227 المــؤرخ فــي 13 جويليــة 1998، والتــي تتمثــل أساســا 
فــي أنــه ال تعــرض للتســجيل بعنــوان ميزانيــة الدولــة للتجهيــز ســوى 
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برامــج التجهيــز الممركــزة ومشــاريعها التــي يســمح اكتمالهــا فــي انطــالق 
إنجازهــا خــالل الســنة.

وهنــا تــم مالحظــة -ككل ســنة- عــدم نضــج عمليــات التجهيــز علــى  	
مســتوى بعــض الــوزارات كــوزارة الصناعــة والمناجــم والمــوارد المائيــة 
وقضايــا  واألســرة  الوطنــي  والتضامــن  والمدينــة  والتعميــر  والســكن 
المــرأة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي الفالحــة والتنميــة الريفيــة 
والطاقــات  البيئــة  وزارة  مســتوى  علــى  وكذلــك  البحــري،  والصيــد 

المتجــددة.
كمــا أن إجــراءات التســجيل لبعــض العمليــات تمــت باســتعجال  	

وفــي ظــل وجــود دراســات مســبقة وأخــرى أوليــة تفصيليــة موثوقــة، 
ألشــغال  التقنيــة  والخصائــص  االحتياجــات  تحديــد  إمكانيــة  تتيــح 
وتجهيــزات المشــاريع، وهــو  مــا تســبب فــي هــدر األمــوال العموميــة 
فــي مشــاريع ال طائــل مــن ورائهــا، وال يتــم اســتكمالها إال بعــد إعــادة 
تقييمهــا  وهــو مشــكل مطــروح ككل ســنة ولــم يتــم التعامــل معــه مــن 

طــرف الحكومــة بالجديــة الالزمــة.
كمــا تــم مالحظــة نقــص الصرامــة فــي إنجــاز عمليــات التجهيــزات  	

وعــدم انطالقهــا فــي اآلجــال المحــددة حيــث عــرف عــدد كبيــر مــن 
عمليــات التجهيــز تأخــر كبيــرا فــي االنطــالق مقارنــة باآلجــال المحــددة، 

ونذكــر فــي هــذا الســياق الحــاالت التاليــة:
وزارة الخارجيــة، تــم تســجيل وجــود عــدة عمليــات للتجهيز مســجلة  	

باســم المراكــز الدبلوماســية والقنصليــة والتــي تــم نقــل اعتمــادات 
الدفــع الخاصــة بهــا بصفــة كليــة أو جزئيــة بمــا فيهــا التــي يعــود تاريخهــا 

إلــى ســنة 2002 ولــم تعــرف بدايــة التجســيد.
يوضــع تحليــل تنفيــذ عمليــات التجهيــز المســجلة بعنــوان رئاســة  	

الجمهوريــة أنــه مــن بيــن 64 عمليــة مســجلة توجــد 14 عمليــة تجهيــز 
برخــص برنامــج بمبلــغ إجمالــي قــدره 45.680 مليــار دينــار، وأعيــد 

تقييمهــا لتصبــح 42 مليــار دج والتــي لــم تعــرف أي بــدأ للتنفيــذ.
بخصــوص الحســابات الخاصــة للخزينــة: نذكــر علــى ســبيل المثــال  	

الخــاص  حســابها  ســجل  والتــي  الصحــة  بــوزارة  الخاصــة  الحســابات 
باالســتعجاالت الطبيــة أكثــر مــن 116 مليــار دينــار، وحســاب مكافحــة 
الحاجــة  مــن  بالرغــم  وذلــك  دينــار،  مليــار   39 مــن  أكثــر  الســرطان 
الماســة للمواطنيــن لمــوارد هذيــن الحســابين للتكفــل خاصــة بمرضــى 

ــا.    ــى حاله ــم يتــم اســتغاللهما حيــث بقيــت األرصــدة عل الســرطان ل
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35 - مشروع قانون حول قانون الذاكرة الوطنية: 
بدايــة، أقــول إن الخــوض فــي موضــوع الذاكــرة فــي شــقها التاريخــي أمــر 
ذو شــجون بالنظــر لتاريــخ هــذه األرض الطيبــة الحافــل بالتضحيــات 
الجســام لشــعب عشــق الحريــة حتــى المــوت وأفــدى اســتقالله حتــى 

االستشــهاد.
    وبمــا أن موضــوع الذاكــرة هــو المــادة الخــام للتاريــخ كمــا يقــول 
بذلــك المختصــون، توجــب علينــا مــن هــذا المنطلــق أن نتنــاول هــذا 
الموضــوع فــي إطــار نظــرة متكاملــة ورؤيــة شــاملة تســتهدف بنــاء جيــل 
يعتــز بذاكرتــه الجماعيــة، ذكــرى مبنيــة علــى القيــم والمبــادئ التــي 
انصهــر بموجبهــا كل الجزائرييــن عبــر الحقــب التاريخيــة ليصبحــوا 
شــعبا واحــدا موحــدا كمــا قــال الشــيخ محفــوظ نحنــاح ونحــن نعيــش 

الذكــرى الـــ 17 لوفاتــه هــذه األيــام.
ــارك هــذه المبــادرة وأشــجع كل المبــادرات التــي  وعليــه أقــول أننــي أب
علــى شــاكلتها والتــي تســتهدف الضميــر الجمعــي لألمــة الجزائريــة 
المســتلهم مــن تاريخهــا والمعــزز لعناصــر هويتهــا، ومنــه أقــول كذلــك:

جميــل أن يرســم اليــوم الثامــن مــن مــاي مــن كل ســنة كيــوم وطنــي  	
للذاكرة.

و جميل أيضا أن يرسم هذا اليوم بموجب القانون. 	
وجميــل أن ينــص مشــروع هــذا القانــون علــى رفــع األعــالم الوطنيــة  	

تقــام  وأن  الوطنيــة  األناشــيد  تعــزف  وأن  الشــرفات  و  األســطح  فــي 
التظاهــرات فــي كل ربــوع الوطــن  وخارجــه.

ولكــن األجمــل منــه أن تتضمــن مــواد هــذا المشــروع إلزاميــة تســطير 
برامــج بيداغوجيــة فــي جميــع أطــوار التعليــم، تتنــاول موضــوع الذاكــرة 
بمنهجية علمية وموضوعية تاريخية وكذلك أن تتناول مواد مشــروع 
المعنيــة  الوزاريــة  الدوائــر  كل  بيــن  التنســيق  إلزاميــة  النــص  هــذا 
)المجاهديــن، التربيــة، التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، التكويــن 
المهنــي، الثقافــة، الســياحة و الصناعــة التقليديــة( وكل مــن لــه صلــة 
للمســاهمة في تجســيد ترســيخ مفهوم الذاكرة حاضرا ومســتقبال من 
خــالل بنــاء جيــل قــوي الشــخصية يعتــز بتاريخــه ويضحــي فــي ســبيل 
وطنــه، كذلــك أرى أن تتضمــن مــواد هــذا المشــروع علــى تخصيــص 
ــزة وطنيــة للذاكــرة خاصــة بأحســن بحــث فــي الموضــوع يســلمها  جائ

رئيــس الجمهوريــة فــي كل ســنة فــي حفــل وطنــي رســمي.
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ــه  ــي النــواب وكــذا أعضــاء الحكومــة أن   فــي األخيــر ألفــت عنايــة زمالئ
يتعيــن علينــا ونحــن نناقــش مشــروع هــذا النــص أن نتجــاوز بالتحليل 
اســتهداف  لنــا  يتســنى  حتــى  المضمــون  إلــى  الشــكل  والمالحظــة 
الناشــئة وأفتــح هنــا قوســا وأنبــه الســيدات والســادة أنــه فــي رأيــي 
ال نســتطيع أن نرســخ فــي أذهــان ناشــئتنا ذاكــرة موحــدة تعكــس 
الشــخصية الوطنيــة الجزائريــة ونحــن الزلنــا إلــى يومنــا هــذا قرابــة 60 
ســنة مــن االســتقالل نتعامــل باللغــة الفرنســية لغــة المســتعمر فــي 

وثائقنــا الرســمية وتعامالتنــا اليوميــة.
إذا قلت بضرورة اســتهداف الناشــئة ألنها في رأيي المقصود األول من 
مشــروع هــذا النــص  وبالتالــي الخــروج فــي النهايــة بنــص قانــون إلزامــي 
نضمــن مــن خاللــه بنــاء الشــخصية الوطنيــة الجزائريــة المنشــودة التــي 

كان يحلــم بهــا شــهداؤنا األبــرار مــن خــالل بيــان أول نوفمبر 1954.

ثانيا - تحليل وخلصة حول المخططات األربع لعمل الحكومات 
المتعاقبة خلل العهدة البرلمانية:

مــن األكيــد أن بالدنــا لديهــا إمكانيــات وقــدرات وثــروات كبيــرة ال حصــر 
المســتوى  اقتصــادي مســتدام علــى  نمــو  لهــا بتحقيــق  لهــا تســمح 
المتوســط يؤهلهــا أن تكــون ضمــن البلــدان الناشــئة،  وللتأكيــد علــى 
ذلــك يكفــي أن نتذكــر أن الجزائــر تزخر بمــوارد طبيعية متنوعة ووفيرة 
ويــد عاملــة مؤهلــة وغيــر مكلفــة وجاليــات ذات كفــاءة معتبــرة موزعــة 
عبــر العالــم، وموقــع جغرافــي اســتراتيجي ســهل االتصــال باألســواق 

الماليــة والتجاريــة العالميــة. 

المــدى )2020  هنــاك حاجــة حقيقيــة وماســة لوضــع رؤيــة طويلــة 
الفاعليــن دون  نــدوة وطنيــة تجمــع كل  2050( عــن طريــق عقــد   –
اســتثناء للتوصــل إلــى توافــق وطنــي حــول التوجهــات الكبــرى التــي 
تؤســس لبنــاء نمــوذج نمــو جديــد قائــم علــى اقتصــاد وطنــي تنافســي 

ومتنــوع ومنتــج متحــرر مــن ريــع المحروقــات. 

مــن خــالل تعاقــب أربــع حكومــات )حكومــة عبــد المجيد تبــون وحكومة 
أحمــد أويحيــى وحكومــة بــدوي ثــم حكومــة جــراد( لــم نســجل أدنــى 
تحســن أو انتعــاش علــى الصعيــد االجتماعــي أو االقتصــادي للبلــد ممــا 
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يســتدعي القلــق أكثــر علــى األوضــاع التاليــة: 

االنخفاض المستمر للنمو االقتصادي. 	
انهيار موارد الريع النفطي الذي يهدد بشكل جدي سير الدولة.  	
غياب آليات فعالة لضمان استمرار اإلنفاق العام.  	
تســجيل أوضاع كارثية غير مســبوقة تعيشــها شــركات ومؤسسات  	

عموميــة وخاصــة نتيجــة تراجــع نشــاطها بســبب تفشــي وبــاء كوفيــد 
 .19
ــوان الوطنــي  	 تراجــع النشــاط الصناعــي العمومــي وفقــا ألرقــام الدي

لإلحصائيــات ONS  لســنة 2020.
ضعف مستوى التسيير والمناجمنت. 	
إصــدار نقــدي يصــل إلــى 2000 مليــار دينــار خــالل 2021، ســيتم  	

ضخــه بشــكل رئيســي فــي آليــات الدعــم المختلفــة بــدال مــن ضخــه فــي 
أنظمــة اإلنتــاج وتطويرهــا.

للدولــة  	 التجــاري  المــال  لــرأس  المشــكلة  للحافظــة  تــام  إهمــال 
االقتصاديــة(. العموميــة  )المؤسســات 

خطــر حقيقــي متمثــل فــي انعــدام الســيولة البنكيــة ممــا يــؤدي إلــى  	
رهــن عمليــة تمويــل االقتصــاد الوطنــي.

تآكل سريع في احتياطي الصرف.  	
ارتفاع في مستوى الدين الداخلي على المدى المتوسط.  	
عجز ميزان مستمر ومتفاقم منذ سنوات.  	
تضخم متصاعد.  	
عجز واضح في النظام الضريبي. 	
إن عمليــات إعــادة تقييــم المشــاريع منــذ ســنة 2010 إلــى 2020  	

5296 دج، حيــث يتــم ســنويا حشــد مــوارد ماليــة معتبــرة  بلغــت 
تنهــك وتهــدد الخزينــة العموميــة بســبب الضبابيــة والعجــز فــي مجــال 
التوقعــات مــن ســنة الــى اخــرى وكل هــذا يعــود إلــى ضعــف الدراســات 

ومحدوديــة التشــاور بيــن القطاعــات.
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ثالثا - مقدمة حول ولية المسيلة، الموقع والمؤهلت:

الموقع الجغرافي: 

تحظــى واليــة المســيلة بموقــع جغرافــي جــد مهــم، كونهــا  نقطــة وصــل 
بيــن الشــرق والغــرب والشــمال والجنــوب، حيــث يحدهــا مــن الشــمال 
كل مــن واليتي بــرج بوعريريج والبويرة، ومــن الشــمال الشــرقي والية 
ســطيف، ومن الشــمال الغربي واليــة المدية، أمــا مــن الشــرق والية 
الجنــوب  مــن  الجلفــة،   الغربي واليــة  والجنــوب  الغــرب  باتنة ومــن 
الشــرقي والية بســكرة،  حيــث تمتــد علــى مســاحة 175 18 كلــم2، 
مناخهــا قــاري وهــي مركــز وســط بيــن التــل والصحــراء، ومعظــم الواليــة 
البحــر.  إلى 900 م فوق ســطح   400 مــن  ارتفاعهــا  يبلــغ  مســتوية 
تلقــب بعاصمــة الحضنة وذلــك الحتضانهــا بيــن سلســلتي األطلس 
يقربــون  1.364.858 نســمة  ســكانها  الصحــراوي،  التلي واألطلــس 
بكثافــة ســكانية تتجــاوز 75 نســمة فــي كلــم2، يتوزعــون علــى 15 دائــرة 

و47 بلديــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:
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عــدد الســكان حســب البلديةالدائرةالرقم
البلديــة

عدد السكان حسب الدائرة

245534245534المسيلةالمسيلة1

33764114934أولد دراج أولد دراج 2

29898المعاضيد3

11516المطارفة 4

29828أولد عدي لقبالة5

9928السوامع 6

55099163568مقرةمقرة7

33275برهوم8

34040عين الخضراء9

9406الدهاهنة 10

31748بلعايبة 11

167004212108بوسعادة بوسعادة 12

14011الهامل 13

31093ولتام 14

أولد سيدي15
ابراهيم 

1390221321أولد سيدي ابراهيم 

7419بن نزوه16

2674536619سيدي عامرسيدي عامر17

9874التامسة 18

1171537674خبانةخبانة19

15978امسيف20

9981الحوامد 21

683344471الشلل الشلل 22

10166أولد ماضي23

16930المعاريف 24

10542خطوطي سد الجير 25

4181150652عين الحجل عين الحجل 26

8841سيدي هجرس 27

99464123261سيدي عيسىسيدي عيسى28

12526بوطي سايح 29

11271بني يلمان 30
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54592100480عين الملح عين الملح 31

6299بئر فضة 32

5733عين فارس 33

9896سيدي أمحمد 34

23960عين الريش 35

1695224352جبل مساعد جبل مساعد 36

7400سليم 37

2599137581امجدل امجدل 38

11590مناعة39

4861186248حمام الضلعةحمام الضلعة40

12093تارمونت 41

17492ونوغة42

8052أولد منصور 43

3106066055بن سرور بن سرور 44

7935أولد سليمان 45

7861الزرزور 46

19199محمد بوضياف47

13648581364858المجموع

المؤهالت التي تزخر بها والية المسيلة: 

من بين أهم المؤهالت التي تزخر بها والية المسيلة نجد مايلي:

1 تنوع الطبيعة والتضاريس:  
   تزخــر واليــة المســيلة بتنــوع تضاريســها، حيــث نجــد أن إقليــم 
الواليــة محــوري ومنطقــة عبــور بيــن السلســلتين الجبليتيــن األطلــس 
التلــي والصحــراوي، حيــث أن التشــكيلة الجغرافيــة إلقليــم الواليــة 

ــي: هــي كالتال

المناطق الجبلية في شمالها وجنوبها على جهتي شط الحضنة. 	
منطقة الوسط المتكونة أساسا من الهضاب والهضاب العليا. 	
منطقــة الســبخة الممثلــة بشــط الحضنــة فــي الوســط الشــرقي  	

والزحــرز الشــرقي فــي منطقــة الغــرب الوســطى.
منطقة الكثبان الرملية. 	



تجربتي البرلمانية

69

منطقة الجهة الغربية نجدها مجاال للسهول والهضاب. 	

الســريان  األوديــة دائمــة  أهمهــا  أوديــة  بعــدة  الواليــة     كمــا تزخــر 
وهــــي: وادي القصــب، وادي لقمــان، وادي اللحــم، وادي ســوبلة، وادي 

مســيف، وادي أمجــدل، وادي الشــعير، وادي بوســعادة.

 2 المؤهالت السياحية:  

ــا     تحظــى واليــة المســيلة بعــدة قــدرات ومؤهــالت ســياحية تجعله
المجــاالت  تتعــدد  حيــث  وللمســتثمرين،  للســياح  جــذب  منطقــة 
الســياحية بيــن مــا هــو تاريخــي وطبيعــي ودينــي وحمــوي، كمــا تزخــر 
بعــدة صناعــات تقليديــة وحــرف وعــادات وتقاليــد تــدل علــى أصالــة 
ســكانها، حيــث يشــكل هــذا القطــاع االســتراتيجي أهميــة اقتصاديــة 
من حيث الموارد وتوفير مناصب الشــغل إذا تم اســتغالله واالهتمام 

بــه ليســاهم فــي تحريــك عجلــة التنميــة.

3 السياحة التاريخية: 

مــن بيــن مواقــع الســياحة التاريخيــة هنــاك قلعــة بنــي حمــاد والمدينة 
ــار الرومانيــة المنتشــرة ومعتقــل  القديمــة لبوســعادة أو القصــر، واآلث

الجــرف ومتحـــــف الحضنــة والمتحــــف الوطنــي نصــر الديــن دينــي.

السياحة الدينية: 

زاويــة الهامــل التــي أسســها الشــيخ محمــد بــن أبي القاســم الهاملي  	
ســنة 1848م، حيــث  يوجــد فــي الزاويــة متحــف آثــار تاريخيــة تعــود 
إلــى فتــرة األميــر عبــد القــادر والشــيخ المقرانــي مثــل: قطــع أســلحة 
ومكتبــة مهمــة تشــمل أكثــر مــن ألــف مخطــوط قديــم تحــوي جــل فنــون 

المعرفــة.
مسجد سيدي بوجملين بالمسيلة. 	
اإلبراهيمــي  	 البشــير  ومســجد  ثامــر  بســيدي  النخلــة  مســجد 

ببوســعادة.
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السياحة الحموية: 

  يوجــد بالواليــة منبعــان حمويــان يتواجــدان ببلديــة حمــام الضلعــة 
مســتغالن بطريقــة تقليديــة، وهمــا: حمــام الخرابشــة وحمــام الشــهيد 

حريــزي محمــد صالــح.

السياحة الطبيعية:

المحمية الطبيعية المرقب. 	
شــــــــط الحضنــــــــــــة. 	
غابة جبل أمساعد والسهوب. 	
منبــــع حمــــــام الضلعــــة. 	
سد القصب ونبع حمام بلعريبي ببلدية المسيلة. 	

المؤهالت الفالحية: 

تزخــر الواليــة بعديــد المؤهــالت الفالحيــة التــي تؤهلهــا ألن تكــون قطبا 
فالحيــا، فبهــا عديــد المســاحات الخصبــة المســتغلة وغيــر المســتغلة، 
كمــا تتنــوع الزراعــات والمنتوجــات الفالحيــة التــي يمكــن إنتاجهــا، بهــا 

مــن حبــوب وخضــر وأشــجار مثمــرة.
دفــع  بإمكانهــا  وســطحية  جوفيــة  مائيــة  ثــروات  علــى  تتوفــر  كمــا 

وعلميــة. برشــادة  اســتغاللها  تــم  مــا  إذا  الفالحــي  االســتثمار 
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الــوالة الذيــن تعاقبــوا علــى واليــة المســيلة منــذ ســنة 1974 إلــى غايــة 
يومنــا هــذا:

تاريخ نهاية المهام تاريخ التنصيب الوالي

30 جويلية 1976 17 سبتمبر 1974 رشيد أكتوف

07 أفريل 1979 30 جويلية 1976 أحمد الغازي

01 دسيمبر 1980 07 أفريل 1979 شعبان آيت عبد الرحيم

13 ماي 1984 01 ديسمبر 1980 نور الدين صحراوي

14 جويلية 1987 13 ماي 1984 رابح بوبرطاخ

29 جويلية 1990 14 جويلية 1987 محمد األندلوسي

21أوت 1991 29 جويلية 1990 وادي سعيد مجيد

27 جويلية 1996 21 أوت 1991 عبد القادر زوخ

22 أوت 1999 27 جويلية 1996 ميلود طاهري

17 أوت 2004 22 أوت 1999 بلقاسم حامدي

30 سبتمبر 2010 17 أوت 2004 محمد الصالح مانع

23 جويلية 2015 30 سبتمبر 2010 بن منصور عبد هللا

05 أكتوبر 2016 05 أوت 2015 بوسماحة محمد

08 جانفي 2019 05 أكتوبر2016 حاج مقداد

18 سبتمبر 2019 28 جانفي 2019 ابراهيم وشان

31 أوت 2020 18 سبتمبر 2019 الشيخ لعرجا

إلى يومنا هذا 31 أوت 2020 عبد القادر جالوي

لقــد عرفــت الســنوات األخيــرة )2019 – 2020( عــدم اســتقرار علــى 
مســتوى منصــب والــي الواليــة بتعاقــب ثــالث والة، وهــذا مــن شــأنه 
أن ينعكــس ســلبا علــى التنميــة فــي الواليــة ويعيــق عمليــات المتابعــة 

للملفــات والمشــاريع مــع الســلطات المحليــة. 
الوطنــي لتمثيــل  الشــعبي  المجلــس  الذيــن تعاقبــوا علــى   النــواب 

المســيلة: االنتخابيــة  الدائــرة 
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العهدة النيابية الرابعة 2002-1997:

االنتماء السياسياالسماللقب

حركة مجتمع السلمعبد الناصربن أم هانئ

التجمع الوطني الديمقراطيعبدهللابوصبع

التجمع الوطني الديمقراطيحسينداود

التجمع الوطني الديمقراطيالقاسمي الحسنيمحمد المهدي

حركة النهضةعمرقربي

حركة النهضةميلودقادري

التجمع الوطني الديمقراطيمباركخلفة

حركة مجتمع السلمعبد الرزاقمقري

التجمع الوطني الديمقراطيعز الدينميهوبي

حزب جبهة التحرير الوطنيجمالسهيلي
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العهدة النيابية الخامسة 2007/2002:

االنتماء السياسياالسماللقب

حزب جبهة التحرير الوطنيعبد الحميدعباسي
حركة مجتمع السلمعبد الناصربن أم هاني
حزب جبهة التحرير الوطنيأحمدبن يعقوب

اإلصالحمدنيبيدي
حزب جبهة التحرير الوطنيبوشنافةعبد العزيز

حزب جبهة التحرير الوطنيعبد اللطيفديلمي
حزب جبهة التحرير الوطنيعبد المالكقرين

حزب جبهة التحرير الوطنيسعدحشفة
اإلصالحميلودقادري
حركة مجتمع السلمعبد الرزاقمقري
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العهدة النيابية السادسة 2012/2007:

االنتماء السياسياالسماللقب

FNICبعليخير الدين
حزب جبهة التحرير الوطنيرشيدبن عيسى

حزب جبهة التحرير الوطنيبوداودعبد اليامين
التجمع الوطني الديمقراطيالقاسمي الحسنيمحمد المهدي

أحرارغضبانخير الدين
اإلصالحغوينيفياللي

حركة مجتمع السلمحساني شريفعبد العالي
حزب جبهة التحرير الوطنيخيريعيسى
حركة مجتمع السلمنورصالح
التجمع الوطني الديمقراطيويسمحمد

حزب جبهة التحرير الوطنيطاميعبد الرحمان
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العهدة النيابية السابعة 2017/2012:

االنتماء السياسياالسماللقب

FCعمرانلمبارك

التجمع الوطني الديمقراطيبن عزي المولودة بوضياففريدة

حزب الفجر الجديدبن خالد زوجة لحرشعواطف

الجزائر الخضراءعبد الناصربن أم هاني

التجمع الوطني الديمقراطيبيبيمحمد العيد

حزب جبهة التحرير الوطنيمشتر المولودة بوشنافةسعاد

حزب جبهة التحرير الوطنيعبد اللطيفديلمي

الجزائر الخضراءجناويالسعيد

حزب الفجر الجديدالقاسيمي الحسنيمحمد المهدي

حزب جبهة التحرير الوطنيالسدنورالدين

الجزائر الخضراءغرس هللا المولودة خربوشنورة

الجزائر الخضراءغوينيفياللي

FCمقران المولودة صرموكاسمهان
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العهدة النيابية الثامنة 2021/2017:

االنتماء السياسياالسماللقب

اإلتحاد للتجمع الوطنياحميديمحمد علي
حزب جبهة التحرير الوطنيبن شالليمحمد

التجمع الوطني الديمقراطيبيبيمحمد العيد
حزب جبهة التحرير الوطنيبوشنافةسعاد

حزب جبهة التحرير الوطنيبوداودعبد اليامين
تحالف حركة مجتمع السلمشتوحنوة

التجمع الوطني الديمقراطيشويحةالويزة
التجمع الوطني الديمقراطيدهيميلخضر
أحرارهالليمحمد
التجمع الوطني الديمقراطيقيقانجمال

حزب جبهة التحرير الوطنيماضيتلي
تحالف حركة مجتمع السلمميمونإسماعيل

رابعا - الزيارات الميدانية لبلديات الولية:

تــم  فقــد  ودواويرهــا  بلدياتهــا  وعــدد  الواليــة  شســاعة  إلــى  بالنظــر 
تســطير برنامــج للزيــارات الميدانيــة يراعــي القيــام ببقيــة االلتزامــات 
ــارات يتطلــب إعدادهــا  ــة، كمــا أن تنفيــذ برنامــج الزي ــة الوطني النيابي
وتنســيقا مــع الفاعليــن فــي كل بلديــة، مــع مــا تقتضيــه كل زيــارة مــن 
اتصــاالت ولقــاءات مــع المســؤولين لتبليــغ االنشــغاالت ومتابعتهــا.

ولقــد شــرعت فــي تنفيــذ برنامــج الزيــارة منــذ بدايــة العهــدة فــي 2018 
واســتمر تنفيــذه إلــى غايــة نهايــة العهــدة فــي 2021 وهــو مــا ســمح 
لــي بفضــل هللا مــن زيــارة كل بلديــات الواليــة حســب البرنامــج الــذي 

ســطرناه.
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علــى  مليــا  بالوقــوف  الميدانيــة  الزيــارات  هــذه  لنــا  ســمحت  لقــد 
تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن والتعــرف علــى واقــع التنميــة 
المحليــة، كمــا كانــت فرصــة لإلنصــات بتمعــن لمختلــف االنشــغاالت 
المطروحــة مــن طــرف المواطنيــن واألعيــان ومختلــف فئــات المجتمــع 
المدنــي المحلــي، وهــو مــا نســعى إلــى رفعــه للســلطات المعنيــة علــى 
حســب مــا تقتضيــه  طبيعــة تلــك المطالــب فمنهــا مــا يوجــه للســلطات 

المحليــة ومنهــا مــا يرفــع للــوزراء.
برنامــج  تــم تســطير  الواقــع  اإلنجــاز عمليــا علــى أرض  يكــون  ولكــي 
للزيــارات الميدانيــة إلــى بلديــات الواليــة وفــق مــا هــو موضــح  أدنــاه، 

مــع إرفــاق الصــور.

خريطة تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية:

بلديات تمت زيارتها في 2018

بلديات تمت زيارتها في 2019

بلديات تمت زيارتها في 2020

بلديات تمت زيارتها في 2021
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جدول الزيارات الميدانية للبلديات: 

جدول البلديات التي تمت زيارتها خالل الدورة البرلمانية األولى 
2018-2017

تاريخ الزيارةالبلديةتاريخ الزيارةالبلدية
21 مارس 2018ونوغة14 جانفي 2018عين الملح

02 ماي 2018سيدي عيسى28 جانفي 2018سليم
02 ماي 2018بوطي السايح28 جانفي 2018جبل مساعد

14ماي 2018أوالد سليمان22 فيفري2018برهوم
14 ماي 2018زرزور22 فيفري2018عين الخضراء

03 جويلية 2018حمام الضلعة21 مارس 2018بني يلمان
04 جويلية 2018مجدل21 مارس 2018تارمونت

04 جويلية 2018مناعة21 مارس 2018أوالد منصور

جدول البلديات التي تمت زيارتها خالل الدورة البرلمانية الثانية 
2019-2018

تاريخ الزيارةالبلديةتاريخ الزيارةالبلدية

09 جانفي 2019أوالد دراج26 سبتمبر 2018عين الحجل
09 جانفي 2019المعاضيد26 سبتمبر 2018سيدي هجرس

16 جانفي 2019بلعايبة26 سبتمبر 2018خطوطي سد الجير

16 جانفي 2019مقرة26 سبتمبر 2018المطارفة
24جانفي  2019 أوالد ماضي04 أكتوبر 2018الدهاهنة

24 جانفي 2019التامسة04 أكتوبر 2018أوالد عدي لقبالة
24 جانفي 2019الشالل18 أكتوبر 2018بئر الفضة

21 جانفي 2019سيدي عامر18 أكتوبر 2018عين الريش
07 فبراير2019بنزوه18 أكتوبر 2018الهامل

07 فبراير 2019أوالد سيدي إبراهيم
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جدول البلديات التي تمت زيارتها خالل الدورة البرلمانية الثالثة 
2021-2020

تاريخ الزيارةالبلديةتاريخ الزيارةالبلدية
03 جانفي 2021بن سرور12 مارس 2020المسيلة

05 جانفي 2021الخبانة 03 جانفي 2021محمد بوضياف
05 جانفي 2021الحوامد 03 جانفي 2021سيدي امحمد

05 جانفي 2021مسيف 03 جانفي 2021عين فارس
06 جانفي 2021بوسعادة 03 جانفي 2021المعاريف
06 جانفي 2021ولتام03جانفي 2021السوامع

خامسا  - حصيلة الزيارات الميدانية لبلديات والية المسيلة خالل 
الفترة 2017/ 2020:

التواصل مع السلطات المحلية:
   بعــد االنتهــاء مــن الزيــارة الميدانيــة ألي بلديــة تتبلــور لدينــا صــورة 
حقيقيــة عــن واقــع التنميــة المحليــة خاصــة بعــد عــرض المواطنيــن 
النشــغاالتهم اليوميــة، تأتــي مرحلــة ترتيــب النقائــص واالنشــغاالت 
حســب كل قطــاع ليتــم رفعهــا إلــى الســيد والــي الواليــة، حيــث تــم 
التواصــل والعمــل مــن خــالل الحــرص والمتابعــة مــن أجــل التجســيد 
الفعلــي للمطالــب المرفوعــة وفــق مبــدأ األولويــة واإلمكانــات المتاحــة.

  خصصــت الدولــة مبالــغ كبيــرة إلحــداث التنميــة فــي واليــة المســيلة 
كلــم2(،   18  175( مســاحتها  كبــر  أن  إال  القطاعــات  مختلــف  وفــي 
وتزايــد تعــداد ســكانها )1364858 نســمة( جعــل احتياجاتهــا كثيــرة 
ــارات الميدانيــة برفــع االحتياجــات  ومتجــددة، لقــد توجــت هــذه الزي
التنمويــة الحقيقيــة وذات األولويــة لســكان بلديــات الواليــة ومعرفــة 
والمتطلبــات  النقائــص  عديــد  ســجلت  وقــد  الموجــودة،  الفجــوات 

أوجزتهــا فيمــا يلــي حســب القطاعــات:
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قطاع الصحة: 

شــبه  	 وأعــوان  وعاميــن  اختصاصيــن  أطبــاء  مــن  التأطيــر  نقــص 
ســبيل  فعلــى  االستشــفائية،  المؤسســات  مختلــف  فــي  الطبييــن 
المثــال وخــالل زيارتــي لبلديــة مقــرة بتاريــخ 16 جانفــي 2019 وقفــت 
علــى مستشــفى 60 ســرير والــذي خصصــت لــه الدولــة مبالــغ كبيــرة 
إلنجــازه وتجهيــزه بالوســائل الالزمــة، إال أنــه يعانــي مــن عــدم وجــود 
مختــص فــي اإلنعــاش، ممــا عطــل كثيــر الخدمــات االستشــفائية التــي 

كان مــن الممكــن أن يســتفيد منهــا المواطــن. 
غيــاب أخصائــي األشــعّة )Radiologue( فــي مستشــفى الزهــراوي  	

رغــم وجــود جهــاز ســكانار )Scanner( والــذي تــم اقتنــاؤه مؤخــرا بمبلــغ 
معتبر.

فــي  	  )SAMU( العاجلــة  الطبيــة  المســاعدة  خدمــة  وجــود  عــدم 
ســكانها.  وكثافــة  شســاعتها  رغــم  الواليــة 

التأخــر الكبيــر فــي إنجــاز المستشــفيات الممنوحــة للواليــة )240  	
ســرير بالمســيلة، 60 ســرير حمــام الضلعــة، 60 ســرير بامجــدل( .

إهمــال كثيــر قاعــات العــالج بمختلــف البلديــات وعــدم اســتغاللها  	
فــي خدمــة المواطــن لنقــص المــوارد البشــرية والتجهيــزات الالزمــة، 
ومنهــا مــا أصبــح غيــر وظيفــي كقاعــة العــالج بحــي ســيدي ســليمان 

ــه. ببوســعادة نتيجــة الكثافــة الســكانية الكبيــرة والمتزايــدة ب

قطاع التربية: 

     يعانــي قطــاع التربيــة مــن مشــكلة االكتظــاظ التــي تــؤرق الجميــع 
وذلــك نتيجــة عــدة أســباب:

لمختلــف  	 التربويــة  المؤسســات  فــي  والتوســعة  األقســام  قلــة 
األطــوار. 

عــدم وجــود مطعــم ومقــر اإلدارة وكــذا التهيئــة فــي كثيــر المــدارس  	
االبتدائيــة عبــر البلديــات، حيــث يســتعملون الســكنات الوظيفيــة 
لهــذا الغــرض، كمدرســة الشــهيد بــن يطــو احمــد بالمجــادات بلديــة 

ــزات الالزمــة. ــة الوســائل والتجهي المعاريــف، باإلضافــة لقل
نقــص النقــل المدرســي فــي كثيــر المناطــق المعزولــة ممــا أدى  	
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باألوليــاء إلــى العــزوف علــى متابعــة الدراســة ألبنائهــم خاصــة البنــات.
باألقطــاب  	 األطــوار(  كل  )فــي  تربويــة  مؤسســات  وجــود  عــدم 

البلديــات. عبــر  الجديــدة  الســكنية 
ســرور/  	 )بــن  بلديــة:  مــن  كل  فــي  لمتوســطة  الملــح  االحتيــاج 

بوســعادة/ ســيدي امحمــد/ محمــد بوضيــاف/ الحوامــد/ عيــن الملــح/ 
الســايح/  الخضــراء/ ســيدي عيســى/ بوطــي  ســليم/ برهــوم/ عيــن 
خطوطــي ســد الجيــر/ المعاضيــد/ بلعايبــة/ أوالد ماضــي/ بــن زوه(.

االحتيــاج الملــح لثانويــة فــي كل من بلدية: )الســوامع/ أوالد ســليمان/ 
ســيدي عامــر/ بن زوه(.

قطاع األشغال العمومية:

ــة الدوريــة والدائمــة لشــبكة طــرق الواليــة )بلديــة/  	 نقــص الصيان
والئيــة/ وطنيــة(، وقلــة الدراســات الالزمــة مــن أجــل تحيينهــا.

ومردوديــة  	 حقيقــي  تفعيــل  دون  كهيــاكل  صيانــة  دور  وجــود 
. ظــة ملحو

قلــة المشــاريع القطاعيــة الكبــرى كازدواجيــة الطرق الوطنيــة وتحديثها 
ازدواجيــة  طريــق  عــن  غــرب  شــرق  الســيار  بالطريــق  الواليــة  )ربــط 
الطريقيــن الوطنييــن رقــم: 45 و 60أ والطريــق الوطنــي رقــم: 46 الرابــط 
بيــن بوســعادة والهامــل(، وكــذا الطــرق االجتنابيــة للمــدن الكبــرى  

لمدينتــي برهــوم وعيــن الحجــل.

قطاع البناء والتعمير:

نقــص كبيــر فــي عمليــات التحســين الحضــري فــي كل البلديــات  	
)أرصفــة/ إنــارة عموميــة/ تعبيــد الطــرق(، باإلضافــة إلــى عــدم االهتمــام 
فــي  والترفيــه  للراحــة  وفضــاءات  الخضــراء  المســاحات  بإنشــاء  

العمرانيــة. المحيطــات 

قطاع الموارد المائية :

قلــة المــاء الشــروب )العطــش(: مــن أكبــر إشــكاالت الواليــة وخاصــة  	
ال  وهــذا  دراج(،  أوالد  الملــح/  عيــن  بوســعادة/  )المســيلة/  بلديــات 
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يعــود لنقــص المــاء أو المشــاريع المخصصــة لهــذا القطــاع وإنمــا للحلول 
الترقيعيــة منــذ عقديــن مــن الزمــن وعــدم وجــود خطــة اســتراتيجية 
واضحــة المعالــم للقضــاء نهائيــا علــى هــذا المشــكل الــذي يــؤرق الواليــة 

ويشــعل بلدياتهــا باالحتجاجــات فــي كل صائفــة.
 قلــة الســدود الكبيــرة والصغيــرة والحواجــز المائيــة والتــي مــن  	

خاللهــا يكــون االســتغالل الجيــد لميــاه األمطــار الضائعــة، رغــم وجــود 
مناطــق طبيعيــة مالئمــة لإلنجــاز كســد امســيف وســد ســيقة بوعمــار 

بتارمونــت وســد لقمــان وســد امجــدل وغيرهــا ...
ســد القصــب والــذي ال تــزال بــه عمليــة إزالــة الطمــي تســير بوتيــرة  	

منخفضــة جــدا منــذ ســنة 2000 ولــم تنتهــي األشــغال بــه وبقــي فالحــو 
المنطقــة يعانــون قلــة ميــاه الســقي ممــا أدى إلــى إتــالف كثيــر مــن 

األشــجار المثمــرة علــى مســاحة 1200 هكتــار.
خطــر  	 إلــى  الكبيــرة  الســكانية  التجمعــات  مــن  كثيــر  تعــرض 

الفضــة. بئــر  كبلديــة  الفيضانــات 
عدم وجود شــبكة التطهير الصحي في كثير التجمعات الســكانية  	

وكــذا محطــات التصفيــة، حيــث أن الكثيــر مازلــوا يســتخدمون الحفــر 
التقليديــة كمــا هــو الحــال فــي بلديــة أوالد عــدي لقبالــة والمســيلة 
)بوخميســة ، العرقــوب ، الكــوش ...( والســوامع، وســيدي امحمــد ...

قطاع الطاقة:

احتيــاج كثيــر التجمعــات الســكانية لمشــاريع الطاقــة مــن كهربــاء  	
حضريــة وريفيــة وغــاز طبيعــي وخاصــة المناطــق الجبليــة والمعزولــة، 
الشواشــي  أم  الضلعــة ومنطقــة  ببلديــة حمــام  الدريعــات  كمنطقــة 

ببلديــة تارمونــت.
الربــط العشــوائي والخطيــر لشــبكة الكهربــاء وحتــى الغــاز، األمــر  	

الــذي يهــدد صحــة وســالمة الســكان كمــا هــو الحــال فــي بلديــة ســيدي 
المحمــد وحــي 260 مســكن ببلديــة مناعــة.

قطاع الفالحة:

نقــص التزويــد بالكهربــاء الفالحيــة والتــي تســاعد الفالحيــن علــى  	
مضاعفــة اإلنتــاج كمــا هــو الحــال فــي بلديــة أوالد ســليمان.
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ــا  	 ــا فالحي ــة قطب محيطــات فالحيــة كبيــرة يمكنهــا أن تجعــل الوالي
الفالحيــة، كمــا  المائيــة والمســالك  الحواجــز  قلــة  مــن  هامــا تعانــي 
ــة محمــد بوضيــاف ومســيف والحوامــد وامجــدل  هــو الحــال فــي بلدي

والمعاريــف.
قلة رخص حفر اآلبار االرتوازية وتجديدها. 	

قطاع الصناعة:

غيــاب التهيئــة فــي المناطــق الصناعيــة الموجــودة والمنشــأة حديثــا  	
فــي البلديات.

قطاع السكن:

ــم للحصــص الســكنية وبمختلــف الصيــغ الريفيــة  	 االحتيــاج الدائ
ــات. ــر البلدي ــة عب ــة والترقوي واالجتماعي

التأخــر الكبيــر فــي تهيئــة التجزئــات الترابيــة وفــي توزيعهــا خاصــة  	
بلديتــي المســيلة وبوســعادة.

قطاع التعليم العالي:

ــا ببوســعادة ظروفــا صعبــة  	 ــي الطلبــة الذكــور للمدرســة العلي يعان
فــي إقامتهــم الحاليــة بمركــز التكويــن المهنــي غــزة، وهــم فــي حاجــة 

ماســة إلقامــة محترمــة تأويهــم.

قطاع التكوين المهني:

قلــة مالحــق للتكويــن المهنــي عبــر البلديــات والتــي مــن شــأنها  	
تخفيــف الضغــط علــى المراكــز الكبيــرة.

قطاع الثقافة:

محمــد  	 ببلديــة  الرومانيــة  الفتــرة  مــن  القاهــرة  تــراث  إهمــال 
كبيــرة. تاريخيــة  أهميــة  مــن  تكتســيه  مــا  رغــم  بوضيــاف 
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إهمال اآلثار الرومانية أراس ببلدية تارمونت. 	
الشــباب  	 لصالــح  المنجــزة  الثقافيــة  المرافــق  اســتغالل  عــدم 

كالمكتبــة البلديــة بالخبانــة المســتلمة، والتــي تحــوي تجهيــزات مهمــة 
غيــر أنهــا عرضــة للغبــار ومغلقــة.

قطاع الشباب والرياضة:

قلة ساحات اللعب في كثير من البلديات. 	
عدم وجود مسبح بلدي على مستوى كل دائرة.  	
للترميــم  	 وتحتــاج  وظيفيــة  غيــر  البلديــة  المالعــب  مــن  كثيــر 

والصيانــة ليتســنى للفــرق الرياضيــة االســتفادة منهــا كملعــب بلديــة 
الشــالل.

عدم وجود دور الشباب في كثير البلديات.  	
الرياضــات  	 المتعــددة  كالقاعــة  مجمــدة  ومهمــة  كثيــرة  مشــاريع 

ببرهــوم، وأخــرى جاهــزة ولــم تدشــن ولــم تســتغل بعــد كالمركــب 
بالخبانــة. الرياضــي 

قطاع البريد والمواصالت السلكية والالسلكية:

عــدم وجــود مكاتــب بريديــة فــي األحيــاء والتجمعــات الســكانية  	
الكبيــرة، والتــي مــن شــأنها التقليــل مــن االكتظــاظ في المراكــز البريدية 

المركزيــة.
وكاالت بريديــة منجــزة وليســت فــي الخدمــة كوكالــة أم الشــمل  	

ببلديــة الحوامــد.
عــدم وجــود  وكاالت تجاريــة التصــاالت الجزائــر خاصــة ببلديــات  	

ــر. مقــر الداوائ

قطاع البيئة:

عــدم وجــود مراكــز للــردم التقنــي علــى مســتوى أغلــب الدوائــر،  	
البلديــات  لمختلــف  المراكــز  وتقريــب  تســهيل  شــأنه  مــن  والــذي 

ومعالجتهــا. النفايــات  لتفريــغ 
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علــى مســتوى  البلديــات  لمختلــف  االحتياجــات  أهــم  هــذه          
الواليــة والتــي تعطــي مؤشــرا واضحــا علــى الضعــف التنمــوي الحاصــل، 
ولعــل هنــاك كثيــر مــن النقائــص واالحتياجــات التــي ال يســعنا ذكرهــا 
جميعا،هــي موثقــة فــي تقاريــر البلديــات المفصلــة، والوضــع يتطلــب 
مســاهمة الجميــع كل فــي موقعــه وحســب اختصاصــه ومســؤولياته 
فــي رفــع الغبــن عــن واليــة المســيلة، وأن تتكاتــف الجهــود لخدمــة 
البــالد والعبــاد فــي هــذه الواليــة علــى الوجــه الــذي يتناســب وإمكاناتهــا 

ويعكــس عراقتهــا وتاريخهــا الناصــع بالتضحيــات الجســام.

التنمــوي مــن خــالل دراســة وضعيــة  الضعــف   ويمكــن شــرح هــذا 
:2020 إلــى   2017 مـــن  المســيلة  بواليــة  المشــاريع 

بالنســبة للبرامــج الجاريــة الممولــة مــن ميزانيــة التجهيــز العموميــة 
)مــن 2017 إلــى غايــة 2020/08/31(، والتــي تتكــون مــن البرنامــج 
 ،)PCD( وكــذا البرنامــج البلدي للتنمية ،)PSD( القطاعــي غيــر الممركــز

وضعيتهــا كمــا يلــي: 

عددالبرنامج
 المشاريع

إجمالي األغلفة 
المالية 

المخصصة
%

إجمالي
 األغلفة
 المالية 

المستهلكة

نسبة
 االستهالك 

%    

عدد 
المشاريع 
المجمدة

PCD4391.7 5 %4.2 مليار دج
41.948 %مليار دج

PSD3539543.7 %85.6 مليار دج
51.1 % مليار دج

المعلومة
 غير 

متوفرة

45.5%89.8100 مليار دج792المجموع
50.6 % مليار دج

 ،)2020/08/31 غايــة  إلــى   2017 )مــن  الجاريــة  للبرامــج  بالنســبة 
والتــي تخــص البرنامــج القطاعــي غيــر الممركــز الممولــة مــن الصنــدوق 

 :)FSDRHP( الخــاص لتنميــة مناطــق الهضــاب العليــا
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البرنامج عدد 
المشاريع

إجمالي
 األغلفة 
المالية
 المخصصة

إجمالي
األغلفة
المالية
المستهلكة

نسبة 
االستهالك 
% 

عدد 
المشاريع 
المجمدة

اجمالي 
األغلفة 
المخصصة 
لها

PSDRHP 90  30.9
مليار دج

12.8
41.3 %  مليار دج 15مشروع  5.1

مليار دج

معظــم المشــاريع المســجلة هــي مشــاريع ال تشــكل قيمــة مضافــة  	
مــن الناحيــة االقتصاديــة، وبالتالــي ال تســاهم فــي الــدورة االقتصاديــة 

وتنميــة الواليــة.
لضعــف  	 راجــع  وهــذا  المشــاريع،  إنجــاز  فــي  فــادح  تأخــر  هنــاك 

مكوناتهــا. بــكل  التنفيذيــة  الهيئــة  طــرف  مــن  المتابعــة 
 - هنــاك عجــز كبيــر فــي تحديــد االحتياجــات الحقيقيــة للمواطــن 
بوالية المســيلة، فنجد أن أغلب المشــاريع ليســت ذات أولوية كبيرة 
للمواطــن بالمقارنــة مــع االحتياجــات الملحــة لــه، كالربــط بالكهربــاء 
الريفيــة والمــاء الشــروب وكــذا المشــاريع التــي تشــجع المســتثمرين 

ــة المناطــق الصناعيــة. كتهيئ
أن هنــاك ضعفــا كبيــرا عند المســؤولين التنفيذيين في التفاوض  	

مــع وزارة الماليــة، علــى قبــول وتســجيل المشــاريع، وهــذا يرجــع إلــى 
ســببين أساســيين: 

1 - التأخــر فــي إنجــاز المشــاريع التــي تــم منحهــا ســابقا، يجعــل وزارة 
الماليــة فــي موقــع الرافــض ألي تســجيل جديــد إلــى حيــن اكتمــال 

تنفيــذ المشــاريع القديمــة.
2 - عــدم نضــج الدراســات المتعلقــة بالمشــاريع، وعــدم التحكــم فــي 

تكلفتهــا.
عــدم تكاتــف جميــع مكونــات مجتمــع واليــة المســيلة، بخصــوص  	

المشــاريع التنمويــة. 
سادسا - التقارير والمراسالت المتعلقة باالنشغاالت 

واالحتياجات التنموية للوالية:
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لقــد كانــت مختلــف االنشــغاالت التــي تــم االطــالع عليهــا خــالل هــذه 
الزيــارات وكذلــك مختلــف القضايــا التــي تهــم ســاكنة الواليــة محــل 
رأســها  وعلــى  المحليــة  الســلطات  مــع  واتصــال  ومراســالت  تقاريــر 
الســادة والة الواليــة، وهــذه أهــم الرســائل الموجهــة إلــى الســيد والــي 

الواليــة حــول انشــغاالت مختلــف الفئــات:

مراســلة بتاريــخ 2017/07/04 بخصــوص التســوية القانونيــة للترقيــة 
العقاريــة بحــي 128 مســكن )الثقافــة( .

مراســلة بتاريــخ 2017/08/08 تتضمــن إعــالم الســيد والــي الواليــة 
بمضمــون اســتقبالنا مــن طــرف كل مــن وزيــر الطاقــة قيتونــي مصطفــى 
)غــاز المدينــة والكهربــاء الريفيــة وموضــوع التمويــل التشــاركي بيــن 
المائيــة نســيب  المــوارد  ووزيــر  الواليــة وشــركة ســونلغاز(،  مصالــح 
حســين )تزويــد المســيلة بالمــاء مــن ســيدي عيســى، األوحــال بســد 
القصــب، ســد امجــدل، ســد ســوبلة، تشــغيل محطــة تصفيــة الميــاه 
الســقي  فــي  أزمــة حــادة  بالمســيلة وبوســعادة،   STEP المســتعملة 

لفالحــي بلديــة المســيلة وكــذا جنــوب الواليــة( .

تقريــر حــول قطــاع التربيــة بنــاء علــى جلســة عمــل مــع نقابــات القطــاع 
2018/05/03، تضمـّـن بشــكل عــام مشــاكل علــى غــرار )االكتظــاظ عبــر 
أغلــب المؤسســات التربويــة، ومشــكلة تســيير المطاعــم المدرســية، 
عمرانــي  وتوســع  والصيانــة،  للترميــم  المؤسســات  عديــد  وحاجــة 
كبيــر غــرب مدينــة المســيلة وطريــق الجزائــر ببلديــة بوســعادة لــم 
إلــى  التفتيــش  تربويــة، وحاجــة ســلك  إنشــاء مؤسســات  يصاحبــه 
التكنولوجــي  المعهــد  مقــرات ووســائل مكتبيــة، وضــرورة اســترجاع 
مــن الجامعــة وتحويلــه كمركــز لتكويــن إطــارات التربيــة، عجــز كبيــر 
المهنييــن(. والعمــال  التربيــة  لمشــرفي  الماليــة  المناصــب  فــي 
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تقريــر حــول الجامعــة بنــاء علــى جلســة عمــل مــع أســاتذة جامعة محمد 
بوضياف بالمسيلة 2018/10/05، تضمّن مختلف االنشغاالت:

البيداغوجيــة )مراجعــة نظــام LMD، مراجعــة البرامــج التعليميــة،  	
.)...
تحويــل  	 حركــة  الكنــاس،  االجتماعــي  الشــريك  )تغييــب  اإلداريــة 

التأديبيــة(. المجالــس  قــرارات  احتــرام  عــدم  األســاتذة، 
االجتماعيــة )الراتــب الشــهري 50 ألــف دج، التنــازل عــن الســكنات  	

الوظيفيــة، ...(.
وكــذا ســبل تطويــر البحــث العلمــي الــذي يتوقــف أساســا علــى إنشــاء  	

مراكــز للبحــث العلمــي تتعاقــد مــع الجامعــة.
تقريــر حــول قطــاع الشــباب والرياضــة: بنــاء علــى جلســة عمــل مــع 
األســرة الرياضيــة بتاريــخ 2018/10/21، تضمّــن مختلــف انشــغاالت 
والترخيــص  الماليــة،  كاإلعانــات  والجماعيــة  الفرديــة  الرياضــات 
باســتغالل المســابح لنــوادي الســباحة، وتفعيــل اتفاقيــة اســتغالل 
وكــذا  التمــدرس،  أوقــات  خــارج  للرياضــة  التربويــة  المؤسســات 
ــى مســتوى الجامعــة، وضعــف االعتمــادات المخصصــة  المتواجــدة عل

المدرســية. الرياضــة  لوســائل 
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فــي نظــام  	 النظــر  إعــادة   :2018 النســوية  اإلطــارات  لقــاء  ملخــص 
الكوطــة فــي االنتخابــات، ودعــم مشــروع مجلــة الباحثــة األكاديميــة، 
كمــا تحتــاج المــرأة للمرافقــة فــي مشــاريع االســتثمار، ووضــع مقاييــس 
وإعــادة  والســامية،  العليــا  المناصــب  مــن  المــرأة  باســتفادة  تســمح 
المــادي  والدعــم  الجديــد،  الصحــة  قانــون  نقــاط  بعــض  فــي  النظــر 
والتكفــل  واالهتمــام  التوليــد ســليمان عميــرات،  لعيــادة  والبشــري 

بمهنــة المترجــم... إلــخ.
تقديــم ملــف الــذي هــو عبــارة عــن مســاهمة علميــة تقنيــة حــول  	

اســتغالل الميــاه الجوفيــة للحضنــة بتاريــخ 2019/05/20، مســتخرج 
مــن رســالتي لنيــل شــهادة الدكتــوراه ســنة 1995

مفصــل  	 حــال  عــرض  تتضمــن   ،2020/03/12 بتاريــخ  مراســلة 
بخصــوص محيــط القصــب المســقي، فيــه وضعيــة الســد والمشــاريع 

البســاتين. ووضعيــة  الميــاه  وتســيير  المنجــزة 
حــول  	 المســيلة  ببلديــة  الكبيــر  الجنــان  حــي  بخصــوص  مراســلة 

نقطتيــن هامتيــن أولهــا الضــرورة الملحـّـة لتســجيل مشــروع حفــر بئــر 
ارتــوازي، واســتعداد مواطــن للتنــازل عــن قطعــة أرض 16 متــر مربــع، 

والثانيــة تعبيــد الطــرق و تهيئــة الشــوارع.
اإلجــراءات  	 مــن  يعانــون  مســتثمرين  ملفــات  بخصــوص  مراســلة 

البيروقراطيــة.
الشــعبية  	 المجالــس  ببعــض  االنســدادات  بخصــوص  مراســلة 

البلديــة.
امســاعد  	 جبــل  لبلديــة  تنمويــة  انشــغاالت  بخصــوص  مراســلة 

يلــي:  إثــر اســتقبال لمجموعــة مــن منتخبيهــا لخصوهــا فيمــا  علــى 
)الحاجــة الماّســة لعيــادة التوليــد، ومكتــب البريــد الصغيــر أصبــح ال 
يلبــي حاجيــات الســاكنة، الحــي الشــرقي وطريــق عيــن الملــح يحتــاج 
تحتــاج  قــدور  قســمية  بــن  ومدرســة  ابتدائيــة،  مدرســة  منهمــا  كل 
أقســاما إضافيــة كتوســعة، باإلضافــة إلــى المطاعــم المدرســية خاصــة 
مدرســة الطريفيــة، وتعبيــد طريــق  تــواب ـ اســمارة 20كــم، وســيارة 
إســعاف، وضــرورة إنشــاء وحــدة الحمايــة المدنيــة، وضــرورة اســترجاع 
المخيــم الصيفــي الــذي تــم اســتغالله كمتوســطة والوضعيــة القانونيــة 
للحديقــة العموميــة الجديــدة، وانعــدام لمحطــات الوقــود، ورفــع حصــة 
االســتفادة مــن الســكن االجتماعــي والريفــي، وحاجــة المنطقة للكهرباء 
الريفيــة والمســالك الفالحيــة، وتزويــد أكبــر تجمعيــن ســكنيين تــواب 
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واســمارة بغــاز المدينة...إلــخ(.
لمــدة  	 المقاوليــن  مســتحقات  تســديد  عــدم  بخصــوص  مراســلة 

طويلــة وكــذا العراقيــل البيروقراطيــة بنــاء علــى مراســلة تلقيناهــا مــن 
الكونفدراليــة الوطنيــة ألربــاب العمــل الجزائرييــن.

تتعلــق  	 المطارفــة،  بلديــة  تنمويــة  انشــغاالت  بخصــوص  مراســلة 
ــة. ــات الصــرف الصحــي وإنشــاء مدرســة ابتدائيــة بمركــز البلدي بمصب

مراســلة بخصــوص ديــوان المســاحات المســقية بنــاء علــى عــرض  	
)توقــف  يلــي:  فيمــا  الوضعيــة  لخــص  الديــوان  مــن  مقــدم  حــال 
الســلطات المحليــة عــن دعــم الديــوان بمشــاريع إنجــاز بعــد ســنة 
2012، والجفــاف المســتمر واألوحــال بســد القصــب وانتشــار األمــراض 
المعديــة بيــن األشــجار مثــل لكابنــوت وانعــدام الوســائل بالحظيــرة، 

تســعيرة المــاء غيــر متناســبة مــع التكاليــف… إلــخ(.
مراســلة تخــص فئــة متقاعــدي قطــاع التربيــة والتعليــم، ال ســيما  	

مــا تعلــق بتوفيــر مقــر يجمــع هــذه الفئــة التــي قدمــت الكثيــر للقطــاع.
وارتباطاهــا  تحقيقهــا  ومتطلبــات  االنشــغاالت  طبيعــة  وبحســب 
بقطاعــات وزاريــة معينــة، كان لــي تواصــل مــع الحكومــة مــن خــالل 
وزاراتهــا ومصالحهــا وكانــت هنــاك عديــد المراســالت المتعلقــة بهــذه 

يلــي:  االنشــغاالت، نلخصهــا كمــا 

واليــة  فــي  التنميــة  حــول  للحكومــة  الموجهــة  المراســالت  مختلــف 
المســيلة:

     في إطار المهام المنوطة بي كنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن 
الدائــرة االنتخابيــة – المســيلة، أســهر علــى رفــع انشــغاالت المواطنيــن 

إلــى الجهــات المعنيــة وأعمــل على التحســيس بهــا والدفاع عنها.         
    قمــت بمراســلة الســيد الوزيــر األول وكــذا بعــض وزراء الحكومــة 
حــول االحتياجــات المهمــة لســاكنة واليــة المســيلة والتــي نوجزهــا 

فيمــا يلــي: 
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01 / مراسالت إلى السيد الوزير األول:

بخصــوص التكفــل بالفــرع الجهــوي لمعهــد باســتور بالمســيلة مــن  	
خــالل توســيع نشــاط التحليــل والتشــخيص خاصــة فــي ظــل انتشــار 

ــا(. ــاء )التزويــد بجهــاز PCR للكشــف عــن فيــروس كورون الوب
مســكن  	  1262 حصــة  االجتماعيــة  الســكنات  وضعيــة  بخصــوص 

للتخريــب  تعرضــت  والتــي  المســيلة،  ببلديــة  إيجــاري  اجتماعــي 
واإلتــالف قبــل اســتغاللها، األمــر الــذي يســتدعي تدخــال عاجــال للتغطية 

الماليــة مــن أجــل ترميــم وإصــالح األجــزاء التالفــة. 
بخصــوص وضعيــة مشــروع 1000 مســكن ترقــوي مدعــم بواليــة  	

المســيلة المســند إلــى مؤسســة )باتيجــاك(، حيــث يعانــي المكتتبــون 
منهــا منــذ 08 ســنوات ولــم تســتكمل ســكناتهم حيــث دفــع الجميــع 
تــف  لــم  المؤسســة  أن  غيــر  الدولــة،  إعانــات  وكــذا  مســتحقاتهم 
بالتزاماتهــا نتيجــة ظــروف تمــر بهــا  وبقيــت أمــوال المكتتبيــن والدولــة 

ــا.  معلقــة دونمــا اســتفادة أصحابه
بخصــوص الكفــاءات الجزائريــة بالمهجــر، مــن أجــل االهتمــام بهــا  	

ومحاولــة إشــراكها فــي إعــداد ومراجعــة النصــوص القانونيــة التنظيميــة 
والتشــريعية المتعلقــة بهــا، والتــي مــن شــأنها كســب ثقتهــم ودفعهــم 
للنهــوض  المناســبة  الحلــول  وإيجــاد  الوطــن  بنــاء  فــي  للمســاهمة 

باالقتصــاد.
بخصــوص حمايــة الموقــع الطبيعــي لســد لقمــان بالمســيلة، حيــث  	

طلبنــا إيجــاد حــل تقنــي يحمــي هــذا الموقــع بإنجــاز الجســر الملحــق 
بالطريق الوطني رقم 60 المزدوج دون المســاس بالمســاحة الطبيعية 

للســد. 
بخصــوص وضعيــة التنميــة فــي واليــة المســيلة، نبهنــا إلــى الركــود  	

الكبيــر الحاصــل فــي التنميــة وذكرنــا أهــم المؤشــرات الدالــة علــى ذلــك 
كالتأخــر الكبيــر فــي إنجــاز المشــاريع الممنوحــة للواليــة وقــلة المــاء 
الشــروب وتأخــر تســليم الســكنات ألصحابهــا، وعــدم التســريع فــي 
إنجــاز شــبكات الطاقــة،و نقــص التأطيــر البشــري والتجهيــز فــي قطــاع 
الصحــة، وضعــف نســبة صــرف االعتمــادات الماليــة  الممنــوح للواليــة 
طويلــة  ولمــدة  مهمــة  مناصــب  عــدة  وشــغور  التجهيــز،  قســم  فــي 

واهتــراء شــبكات الطــرق وعــدم صيانتهــا ... وغيرهــا.
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02 / السيد وزير الصحة:

بخصــوص رفــع انشــغاالت قطــاع الصحــة فــي الواليــة فيمــا يتعلــق  	
الســكنات  توفيــر  وعــدم  الطبيــة  التجهيــزات  فــي  الكبيــر  بالنقــص 
لألطبــاء واالختصاصييــن، والحاجــة إلــى تهيئــة كثيــر األجنحــة ونقــص 
التأطيــر مــن أطبــاء اختصاصيــن وعاميــن وأعــوان شــبه الطبييــن فــي 

المؤسســات االستشــفائية. مختلــف 
بخصــوص اختيــار موقــع إلنجــاز مستشــفى 240 ســرير بالمســيلة،  	

ــا إلشــراك المختصيــن وكل الفاعليــن فــي القطــاع التخــاذ القــرار  دعون
المناســب.

بخصــوص احتياجــات واليــة المســيلة مــن الممارســين المختصيــن  	
فــي الصحــة العموميــة.

بخصــوص طلــب تعييــن أخصائييــن فــي أمــراض النســاء بمؤسســة  	
ســليمان عميــرات المختصــة فــي الــوالدة بالمســيلة.

واليــة  	 فــي  كورونــا  لجائحــة  الوبائيــة  الحالــة  وضعيــة  بخصــوص 
وكــذا  المصابيــن  عــدد  فــي  وكبيــر  واضــح  تزايــد  هنــاك  المســيلة، 
المتوفيــن لكــن التصريحــات الرســمية ال تظهــر ذلــك، ممــا يضــرب 

الدولــة. مؤسســات  لمختلــف  الرســمي  االتصــال  مصداقيــة 
بخصــوص إنشــاء مؤسســة استشــفائية 60 ســرير بدائــرة الخبانــة  	

ــاة ســكان المنطقــة. لتخفيــف معان
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و بالنظــر لحساســية قطــاع الصحــة  و النقــص الكبيــر المالحــظ فــي 
الواليــة، كان لــي لقــاء مــع وزيــر الصحــة رفقــة نــواب الواليــة.

03 / السيد وزير التربية الوطنية:

الســكانية،  	 التجمعــات  لتزايــد  القطــاع  مواكبــة  عــدم  بخصــوص 
خاصــة بلديتــي المســيلة وبوســعادة أيــن ظهــر كثيــر منهــا دون وجــود 

تربويــة. مؤسســات 
وتحويــل  	 التربويــة  المؤسســات  فــي  الكبيــر  االكتظــاظ  بخصــوص 

إلــى مــدارس بعيــدة عــن مقــر ســكناهم. التالميــذ 
بخصــوص نقــص التجهيــز بالمؤسســات التربويــة، وكــذا النقــص فــي  	

التأطيــر البيداغوجي.
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إلــى  	 المســندة  المدرســية  المطاعــم  تســيير  مشــكلة  بخصــوص 
المدرســية. المطاعــم  وقلــة  البلديــات، 

بخصــوص إعــادة تهيئــة وتفعيــل المعهــد التكنولوجــي الســتغالله  	
فــي تكويــن أســاتذة وإطــارات القطــاع.

)مجمعــات  	 التربويــة  للمؤسســات  الكبيــر  االحتيــاج  بخصــوص 
البلديــات. مختلــف  عبــر  ثانويــات(   – متوســطات   – مدرســية 

04 / السيد وزير الموارد المائية:

بخصــوص العطــش الشــديد الــذي تعانــي منــه واليــة المســيلة رغــم  	
توفــر اإلمكانيــات.

بخصوص حماية بعض التجمعات السكانية من خطر الفيضانات. 	
بخصــوص تســجيل مشــاريع إنجــاز ســدود مهمــة والتعجيــل فــي  	

العجــز  تغطيــة  وكــذا  أشــغال،  بهــا  التــي  الســدود  إنجــاز  اســتكمال 
البلديــات. كثيــر  فــي  الصحــي  الصــرف  فــي شــبكة  الحاصــل 

بخصــوص الوضعيــة الماليــة الصعبــة لديــوان المســاحات المســقية  	
لواليــة المســيلة.

بخصــوص تأخــر مشــروع إزالــة األوحــال بســد القصــب وتأثيــره علــى  	
المحيطــات الفالحيــة المجــاورة، أيــن ضاعــت مئــات الهكتــارات مــن 

األشــجار المثمــرة.

05 / السيد وزير األشغال العمومية:

بخصــوص ازدواجيــة الطريــق الوطنــي رقــم 45 الرابــط بيــن المســيلة  	
وبــرج بوعريريــج.

فــي  	 أ   60 رقــم  الوطنــي  الطريــق  ازدواجيــة  اســتكمال  بخصــوص 
بوعريريــج. بــرج  واليــة  إلقليــم  التابــع  المقطــع 

بخصــوص إنجــاز محــول علــى الطريــق الوطنــي رقــم 60 لحمايــة ســد  	
لقمــان االســتراتيجي والهــام.

بخصــوص رداءة شــبكة الطــرق  فــي والية المســيلة وضــرورة صيانتها  	
وإعــادة تأهيلها.

الطــرق  	 للطــرق وتحديثهــا،  الكبــرى  المحــاور  ازدواجيــة  بخصــوص 
االجتنابيــة للمــدن الكبــرى التــي تعــرف اختناقــا مروريــا )برهــوم – عيــن 
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ــة الطــرق، وإنجــاز عــدة جســور  الحجــل(، وفتــح مناصــب لعمــال صيان
ومعابــر مهمــة عبــر مختلــف الطرقــات.

و أتبعــت هــذه المراســالت بلقــاء مــع الســيد وزيــر األشــغال العموميــة 
برفقــة نــواب الواليــة.

 
06 / السيد وزير السكن والعمران والمدينة:

	  )LPA( بخصــوص التأخــر فــي إنجــاز 1000 مســكن ترقــوي مدعــم
لمواطنــي واليــة المســيلة مــن طــرف شــركة باتيجــاك.

بخصــوص دعــم بعــض البلديــات بحصــص ســكنية لمختلــف الصيــغ  	
)اجتماعــي- ريفــي- ترقوي...(.
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لظروفهــم  	 علــى ســكنات  الحصــول  يريــدون  مواطنيــن  بخصــوص 
القاهــرة. االجتماعيــة 

07 / السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

بخصــوص رفــع انشــغاالت أســاتذة جامعــة المســيلة بعــد لقائهــم  	
فــي إطــار تطويــر وتحســين التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

بخصــوص منــح طالــب منحــة للدراســة فــي الجامعــة المجريــة فــي  	
إطــار برنامــج التعــاون الجزائــري المجــري، حيــث أن للمعنــي شــهادات 

قبــول مــن طــرف أســاتذة مــن الجامعــة المجريــة.
بخصــوص رفــع التجميــد عــن مشــروع إقامة الطلبة الذكور للمدرســة  	

العليــا والمقيميــن حاليــا بمركز التكويــن المهني غزة.

08 / السيد وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري:

بخصــوص رفــع التجميــد عــن الكهربــاء الفالحيــة 140 كلــم، ودعــم  	
المناطــق الفالحيــة بـــ )اآلبــار االرتوازية – المســالك الفالحية – الحواجز 

المائية(.
بخصــوص تســوية وضعيــة العقــار الفالحــي خاصــة عقــود االمتيــاز  	

للمحيطــات الفالحيــة مثــل: دبابــة- المراقــب ببلديــة أوالد ســليمان، 
والقفــي ببلديــة ســيدي امحمــد، والحمرانيــة ببلديــة الحوامــد.

09 / السيد وزير الشباب والرياضة:

بخصــوص رفــع انشــغاالت األســرة الرياضيــة لواليــة المســيلة بعــد  	
لقائهــم فــي إطــار تطويــر وتحســين أداء القطــاع وكــذا تفعيــل هياكلــه 

ومنشــآته.
بخصــوص شــغور عــدة مناصــب نوعيــة وعلــى كل المســتويات، وكــذا  	

ســوء توزيــع المنشــآت علــى خريطــة الواليــة وإهمــال الموجــود منهــا، 
ضــف إلــى ذلــك رفــع التجميــد عــن مشــاريع القطــاع الكثيــرة والمهمــة.
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10 / السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين:

بخصــوص ترقيــة مركــز التكويــن المهنــي والتمهيــن ببلديــة الخبانــة  	
ومنــح المركــز ســكنات وظيفيــة ودعمــه بتجهيــزات جديــدة، وكــذا فتــح 

فــروع جديــدة ببلديــات الدائــرة.
11 / السيد وزير العدل حافظ األختام:

بخصــوص مســاعدة إطــار فــي القطــاع لاللتحــاق بمهنتــه بعــد التوقف  	
ألســباب عائليــة قاهرة.

12 / السيد وزير الطاقة والمناجم:

بمختلــف  	 الســكنية  واألحيــاء  البلديــات  بعــض  دعــم  بخصــوص 
الشــبكات ) الكهربــاء الريفيــة – الكهربــاء الحضريــة – الغــاز الطبيعــي(. 

13 / السيد وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية:

الســكانية  	 بالتجمعــات  بريديــة  ومراكــز  مكاتــب  فتــح  بخصــوص 
الكبيــرة لمختلــف بلديــات الواليــة، وكــذا الــوكاالت التجاريــة التصــاالت 

الجزائــر.

14 / السيد وزير الداخلية:

بخصــوص إنشــاء وحــدة للحمايــة المدنيــة فــي بلديــة الخبانــة نظــرا  	
لشــبكة الطــرق الكثيفــة وللحــوادث الكثيــرة التــي تشــهدها الدائــرة.

15 / السيدة وزيرة الثقافة والفنون:

بخصــوص حمايــة تــراث القاهــرة مــن الفتــرة الرومانيــة لمــا تكتســيه  	
مــن أهميــة تاريخيــة كبيــرة – بلديــة محمــد بوضيــاف.

سابعا - النجازات المحققة:

تــم بفضــل هللا تعالــى أوال  ثــم المســاعي التــي قمنــا بهــا والتجــاوب 
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الــذي لمســناه مــن عديــد المســؤولين محليــا و وطنيــا، تحقيــق كثيــر 
انشــغاالت مواطنــي البلديــات التــي عرفــت طريقها للتجســيد الميداني 

وكثيــر منهــا هــي قيــد الدراســة أو البرمجــة، نذكــر منهــا:  

قطاع الطاقة : 

إعــداد وإرســال ملــف كامــل حــول مشــاريع الغــاز والكهربــاء الريفيــة  	
المعنيــة  القطاعــات  إلــى  الواليــة  بلديــات  مختلــف  تحتاجهــا  التــي 
)الماليــة والطاقــة والداخليــة( حيــث تــم تحديــد األغلفــة الماليــة للبــدء 

فــي إنجــاز المشــاريع )4،6 مليــار(.
معالجــة الربــط العشــوائي بالغــاز الطبيعــي ببلديــة مناعــة والكهربــاء  	

ببلديــة  ســيدي امحمــد.

قطاع األشغال العمومية: 

مباشرة أشغال الطريق المزدوج المسيلة-المهير رقم 60. 	
طــرح  	 45:تــم  رقــم  بوعريريــج  بــرج  المســيلة  المــزدوج  الطريــق 

لتســجيله. الموضــوع 
استكمال الشطر األول من الطريق االجتنابي لبلدية بوسعادة. 	

قطاع السكن:

الســكن االجتماعي حصة 1260 ســكن ببلدية المســيلة: تخصيص  	
ميزانيــة إلعــادة تهيئــة الســكنات قبل تســليمها.

بلديــة  	 ســكن   1200 حصــة   LPA  BATIGEC الترقــوي  الســكن 
طويلــة(. لفتــرة  توقفهــا  بعــد  األشــغال  )اســتئناف  المســيلة: 

قطاع الصحة:

ســيدي  	 الجديــد  المستشــفى  بنــاء  مشــروع  عــن  التجميــد  رفــع 
عيســى، بميزانيــة 475 مليــار ســنتيم ونســبة تقــدم األشــغال 20 %.

رفــع التجميــد عــن مشــروع ترميــم و توســيع المؤسســة العموميــة  	
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االستشــفائية المتخصصــة األم والطفــل »عميــرات ســليمان« ببلديــة 
المســيلة )الحصــول  مبلــغ  5 مليــار ســنتيم إلصــالح الكتامــة 

ســليمان  لمستشــفى  توســعة  علــى  والحصــول   ،)l’étanchéité(
ســنتيم. مليــار   10 بمبلــغ  عميــرات 

رفع التجميد على مشروع بناء مستشفى 240 سرير بالمسيلة.  	
تحويــل موقــع مستشــفى 240 ســرير مــع وضــع حجــر األســاس مــن  	

طــرف الســيد الوزيــر األول يــوم  15 ديســمبر 2020.
التأكيــد علــى تخصيــص مصلحــة لمعالجــة مرضــى الســرطان ضمــن  	

المستشــفى الجديــد 240 ســرير.
تــم مؤقتــا وبالتنســيق مــع الجمعيــة الخيريــة لمرضــى الســرطان  	

بمستشــفى  الســرطان  مرضــى  باألطفــال  خاصــة  تخصيــص مصلحــة 
الزهــراوي قصــد تفــادي مشــقة ســفرهم إلــى واد ســوف والعاصمــة.

بدايــة تعييــن أطبــاء أخصائييــن وتجهيــز المؤسســات االستشــفائية  	
عبــر كامــل تــراب الواليــة.

فتح المداومة 24/24 ساعة بعيادة عياط بلقاسم بلدية الحوامد 	
الطبيــة  	 لالســتعجاالت  اإلغاثــة  مصلحــة  إنشــاء  أجــل  مــن  وعــود 
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المســيلة. ببلديــة   SAMU
توفيــر جهــاز  PCR لتشــخيص وبــاء كوفيــد 19 بمــا يســمح أيضــا  	

الجزائــر  إلــى  التنقــل  إجراؤهــا  يحتــاج  كان  أخــرى  تحاليــل  بإجــراء 
العاصمــة.

الفصل الخامس
 مهام نيابة رئيس المجلس والدبلوماسية النيابية

وباإلضافــة إلــى المهــام النيابيــة العاديــة للنائــب، فقــد كانــت لــي مهــام 
أخــرى متعلقــة بنيابتــي لرئاســة المجلــس والدبلوماســية النيابيــة. 

1 نيابة رئاسة المجلس الشعبي الوطني 

2 الدبلوماسية النيابية

1- مسؤولية نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني:
 وهــي المســؤولية التــي تفــرض علــي حضــور جلســات مكتــب المجلــس 
والمناقشــة األوليــة لجدولــة مشــاريع القوانيــن المعروضــة باإلضافــة 

إلــى: 

إلــى رئاســة  	 اســتقبال شــكاوى وانشــغاالت المواطنيــن التــي تــرد 
المجلــس.

استقبال المنظمات والشخصيات في إطار العالقات العامة. 	
تمثيل رئاسة المجلس في استقبال الوفود الخارجية. 	
التمثيل في الخارج في إطار الدبلوماسية النيابية. 	

وفي إطار ذلك كانت لي بعض النشاطات التالية: 

   1 - حضور لقاءات مكتب المجلس الشعبي الوطني:
كان الهــدف مــن هــذه اللقــاءات هــو إحالــة مشــاريع القوانيــن المودعــة 
مــن طــرف الحكومــة علــى اللجــان المختصــة، وكذلــك دراســة طلبــات 
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عقد أيام دراســية، باإلضافة إلى دراســة طلبات البعثات االســتعالمية، 
وقضايــا أخــرى تخــص ميزانيــة المجلــس وهيكلتــه 

)organigramme(، حيــث بلــغ عــدد اجتماعــات المكتــب خــالل الدورة 
األولــى 15 لقــاء، و14 لقــاء خــالل الــدورة الثانيــة.

2 - استقبال وفد رابطة العالم اإلسالمي

فــي  للمشــاركة  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  رئيــس  مــن  بدعــوة     
االســتقبال الــذي خــص بــه وفــدا عــن رابطــة العالــم اإلســالمي، وذلــك 
الشــيخ  العــام  األميــن  بقيــادة   ،2018 ســبتمبر   24 االثنيــن  يــوم 
الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم العيســي، وبحضــور رئيــس المجلــس 

اإلســالمي األعلــى الشــيخ غــالم هللا.
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الجزائــر والســعودية محــور  الثنائيــة بيــن  العالقــات  حيــث شــكلت 
اللقــاء، كمــا تــم التأكيــد علــى أهميــة إبــراز القيــم الحقيقيــة لإلســالم 
فــي بعــده الوســطي والرافــض لــكل أشــكال التطــرف والعنــف، باإلضافــة 
إلــى اســتعراض القضايــا ذات االهتمــام المشــترك، مــع تثميــن الوفــد 
لسياســة الجزائــر تجــاه قضايــا اإلرهــاب والتطــرف مــن خــالل تطبيــق 

ــة، وهــي ميثــاق الســلم والمصالحــة الوطنيــة. مقاربــة ناجحــة وفعال
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2 – الدبلوماسية النيابية: 

وزيــادة علــى المهــام التشــريعية والتمثيــل النيابــي، كان لــي نشــاط 
برلمانــي خارجــي مرتبــط بمســؤولياتي فــي المجلــس الشــعبي الوطنــي، 
حرصــت فيهــا علــى تمثيــل الجزائــر أحســن تمثيــل ومناصــرة القضايــا 

ــة وعلــى رأســها القضيــة  الفلســطينية. العادل

 
ففــي إطــار مهامــي النيابيــة بالمجلــس الشــعبي الوطنــي، كانــت لــي 
بعــض المشــاركات خــارج الوطــن مثلــت مــن خاللهــا البرلمــان الجزائــري 

أوجزهــا فيمــا يلــي:
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01 / المشاركة في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية حول 
القضية الفلسطينية:

عقــدت قمــة رؤســاء المجالــس البرلمانيــة العربيــة بالربــاط -المغــرب-  
فــي يــوم 14 ديســمبر 2017 بمشــاركة 17 دولــة عربيــة، حيــث جــددت 
الوفــود الحاضــرة التأكيــد علــى دعــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي 
مقاومتــه ونضالــه المشــروع للتخلــص مــن االحتــالل اإلســرائيلي لنيــل 
كافــة حقوقــه فــي العــودة، وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس، 
معتبــرة أي اعتــراف مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة بمدينــة القــدس 
المحتلــة كعاصمــة لدولــة االحتــالل اإلســرائيلي أو نقــل ســفارتها إليهــا 

باطــل وغيــر قانونــي.  

 02 / المشاركة في منتدى دول البحر األبيض المتوسط 
للسياحة: 

المتوســط  األبيــض  البحــر  العــام لمنتــدى دول  بدعــوة مــن األميــن 
 01/02 يومــي  المنعقــد  المنتــدى  أشــغال  فــي  شــاركت  للســياحة 
كونهــا  الســياحة  ترقيــة  إلــى  يهــدف  والــذي  بمالطــا    2018 مــارس 
وســيلة اســتقرار وســالم وتبــادل الخبــرات وتحفيــز المشــاركين للقيــام 

بلدانهــم.  فــي  ســياحية مســتدامة  بمشــاريع 

03 / المشاركة في أشغال البرلمان العربي حول ملف السودان:
الوطنــي  المجلــس  ورئيــس  العربــي  البرلمــان  رئيــس  مــن  بدعــوة 
الســوداني لحضــور أشــغال البرلمــان العربــي حــول رفــع اســم جمهوريــة 
الســودان مــن قائمــة الــدول الراعية لإلرهــاب بتاريخ 10 فيفري 2019، 
بمقــر جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة -مصــر- حيــث مثلــت رئيــس 
المجلــس الشــعبي الوطنــي وكانــت لــي مداخلــة عــن الوفــد الجزائــري 

تطرقــت فيهــا إلــى:
الحاليــة  	 والتحديــات  والتهديــدات  بالرهانــات  الوعــي  ضــرورة 

العربيــة. األمــة  تواجههــا  التــي  والمســتقبلية 
الحكمــة التــي تحلــى بهــا األشــقاء فــي الســودان مــن التغلــب علــى  	

المؤامــرات المتتاليــة التــي اســتهدفت أمنــه ووحدتــه وتنميتــه.
والماليــة  	 االقتصاديــة  المؤسســات  أمــام  العراقيــل  اســتمرار 

الخارجيــة. تعامالتهــا  فــي  الســودانية 
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الســودان  	 اســم  رفــع  أجــل  مــن  البرلمانيــة  الدبلوماســية  تفعيــل 
نهائيــا مــن القائمــة األمريكيــة الخاصة بالدول المســماة جــورا بـ«الراعية 
لإلرهــاب« مــن أجــل الدفــاع عــن كل القضايــا العربيــة واإلســالمية وعلى 
رأســها القضيــة الفلســطينية لتحقيــق هــدف الشــعب الفلســطيني فــي 

إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف.
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خاتمة
وأخيــرا فإنــي أردت مــن خــالل كتابــي هــذا المســاهمة فــي تكريــس 
التقليــد المتعلــق بتدويــن التجــارب النيابيــة والمشــاركة فــي إنضــاج 
العمــل النيابــي فــي الجزائــر وتطويــر أدائــه بمــا يخــدم الديمقراطيــة 
والمشــاركة الشــعبية كواحــدة مــن أركان الحكــم الراشــد خدمــة لبلدنــا 

ــه. وأبنائ
الفقــه  كمــا يحددهــا  النيابيــة  بــاألدوار  التذكيــر  علــى  لقــد حرصــت 
الدســتوري وكمــا فّصلتهــا الدســاتير الجزائريــة المتعاقبــة، وحاولــت 
تقديــم تقييــم موضوعــي لهــا ولمســتوى تطبيقهــا علــى أرض الواقــع 
وأســباب ضعــف األداء البرلمانــي عمومــا، وقدمــت مقترحات رأيت بأنها 
جديــرة بتطويــر العمــل البرلمانــي وتعزيــز مصداقيــة هــذه المؤسســة 
مداخالتــي  عــن  أمثلــة  عرضــت  كمــا  الحكــم،  منظومــة  فــي  الهامــة 
المتعلقــة بمختلــف مشــاريع القوانيــن المطروحــة خــالل العهــدة والتــي 

تحريــت فيهــا الموضوعيــة ومراعــاة مصلحــة الشــعب والوطــن. 
وعلــى مســتوى التمثيــل الشــعبي ورفــع االنشــغاالت ســجلت خالصــة 
عملــي كنائــب برلمانــي عليــه أن يشــرف التزاماتــه تجــاه مــن انتخبــوه 
ويســاهم فــي رفــع انشــغاالت ســاكنة واليتــه، وعرضــت االحتياجــات 
التنمويــة الملحــة لمواطنــي الواليــة وجملــة المســاعي التــي بذلــت مــن 
أجــل تحقيقهــا بالتعــاون مــع مختلــف الفاعليــن إيمانــا منــي بــأن ملفات 
التنميــة هــي حجــر الزاويــة فــي انشــغاالت المواطنيــن وال يمكنهــا أن 
تتحقــق علــى الوجــه األمثــل إال بتظافــر جهــود الجميــع، وقمــت بترتيــب 
وتبويــب كل االحتياجــات واالنشــغاالت المحليــة، مــا تحقــق منهــا ومــا 
هــو قيــد اإلنجــاز ومــا لــم يتحقــق، ليكــون أرضيــة تتواصــل بنــاء عليهــا 
ــا منــي بأهميــة  ــة ومســؤوليها إيمان ــواب الوالي جهــود الالحقيــن مــن ن

التواصــل والتراكميــة فــي العمــل التنمــوي المحلــي.
إن كتــاب »تجربتــي البرلمانيــة«، هــو محاولــة  لتدويــن تجربــة ميدانية 
التجــارب  لرصيــد  تضــاف  أخــرى  تجــارب  إليهــا  تضــاف  ألن  تحتــاج 
الميدانيــة التــي تســاهم فــي تطويــر العمــل النيابــي، وهــي كذلــك 
فرصــة ســانحة لتقديــم مــا أضافتــه هــذه التجربــة مــن خبــرات ومعــارف 

وعالقــات للرصيــد الشــخصي واإلنســاني.
ورغــم أن العهــدة البرلمانيــة الثامنــة كانــت اســتثناء بــكل المقاييــس، 
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فحادثــة غلــق البرلمــان  ثــم ريــاح الحــراك الشــعبي التــي هبــت علــى 
الجزائــر ثــم مرحلــة الوبــاء، كلهــا  بقــدر مــا كانــت مراحــل ثريــة فــي عمــر 
العهــدة الثامنــة للمجلــس الشــعبي الوطنــي، إال أنهــا كانــت كذلــك 
أحداثــا اقتطعــت كثيــرا مــن الوقــت وعطلــت ســير المجلــس، ولكــن 
بالرغــم مــن ذلــك وبفضــل مــن هللا اســتطعنا أن نقــدم مــا نســتطيع 
لبلدنــا وشــعبنا، وأملنــا كبيــر فــي أن يكــون قانــون االنتخابــات الجديــد 
فاتحــة عهــد جديــد للعمــل النيابــي فــي الجزائــر وأن تكــون االنتخابــات 
التشــريعية 12 جــوان 2021 فرصــة حقيقيــة يســتعيد فيهــا مجلــس 
والرقابــي  التشــريعي  دوره  اســتعادة  عــن  فضــال  هيبتــه،  الشــعب 

ــر. ــاة الديمقراطيــة النيابيــة فــي الجزائ وترســيخ الحي

إن التواجــد شــبه اليومــي والبقــاء لمــدة طويلــة فــي البرلمــان لمتابعــة 
الجلســات وأعمــال اللجــان، يصنــع وال شــك روابــط وصداقــات قويــة 
وكبيــرة بيــن أعضــاء البرلمــان، وهــو علــى المســتوى اإلنســاني مكســب 
كبيــر، فتحيــة صادقــة لــكل مــن اشــتغلت معهــم نوابــا ومســؤولين 
مركزييــن ومحلييــن وموظفيــن، ومــن كانــوا ســندا لــي فــي أداء مهامــي 

التــي اجتهــدت فــي القيــام  بهــا بالشــكل المطلــوب.
وفــي األخيــر إن كتابــي هــذا هــو إضافــة للكتــاب الــذي أصدرتــه بعــد 
عملــي الــوزاري طيلــة 10 ســنوات داخــل الحكومــة والــذي دونــت فيــه 
تجربتــي كوزيــر، هــو كذلــك إضافــة أخــرى للمكتبــة الجزائريــة ورصيــد 
يضــاف لحركــة مجتمــع الســلم، مدرســتي الحزبيــة التــي كنــت والزلــت 
وســأظل مناضــال فيهــا، ألن العمــل النيابــي هــو حقــا تجربــة غايــة فــي 
الثــراء أضافــت لــي الكثيــر علــى المســتوى المهني والنضالي واإلنســاني، 
فــكل األمنيــات الطيبــة للبرلمــان الجديــد بالتوفيــق لخدمــة الوطــن 

والمواطــن.
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية عين الملح

االهتمام باألطفال المتمدرسين
)بلدية عين الملح(
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جلسة رفع االنشغاالت مع المجلس 
الشعبي لبلدية عين الملح 

أثناء الزيارة الميدانية لبلدية سليم
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية جبل مساعد

جلسة رفع االنشغاالت أثناء الزيارة 
الميدانية لبلدية برهوم
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أثناء الزيارة الميدانية عين الخضراء
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية تارمونت

لقاء مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي 
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية سيدي عيسى
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زيارة المؤسسة العمومية اإلستشفائية 
المتخصصة األم والطفل “عميرات 

سليمان ” ببلدية المسيلة

لقاء مع فالحي المسيلة حي نوارة 
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية عين الحجل

 معاينة الطريق الوالئي رقم 4
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جلسة رفع االنشغاالت أثناء الزيارة 
الميدانية لبلدية عين الحجل

أثناء الزيارة الميدانية لبلدية سيدي هجرس
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جلسة رفع االنشغاالت أثناء الزيارة 
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الميدانية لبلدية خطوطي سد الجير 



تجربتي البرلمانية

121

أثناء الزيارة الميدانية لبلدية
خطوطي سد الجير

أثناء الزيارة الميدانية لبلدية المطارفة
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جلسة رفع االنشغاالت أثناء الزيارة 
الميدانية لبلدية المطارفة

أثناء الزيارة الميدانية لبلدية الدهاهنة
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معاينة سد بونصرون بالدهاهنة 

أثناء الزيارة الميدانية للمعلم التاريخي
)مركز ال اتصال والعبور – القطاطشة (

ببلدية الدهاهنة
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جلسة رفع االنشغاالت أثناء الزيارة 
الميدانية لبلدية الدهاهنة

اإلستماع النشغاالت سكان الخبانة 
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أثناء استالمنا لرسائل مطالب سكان
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جلسة رفع االنشغاالت مع أعضاء المجلس 
الشعبي البلدي أثناء الزيارة الميدانية

لبلدية بئر الفضة

أثناء الزيارة الميدانية لبلدية عين الريش 
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جلسة رفع االنشغاالت أثناء الزيارة 
الميدانية لبلدية عين الريش

أثناء الزيارة الميدانية لبلدية عين الريش
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االستماع النشغاالت المواطنين أثناء 
الزيارة الميدانية لبلدية الهامل 

جلسة رفع االنشغاالت أثناء الزيارة 
الميدانية لبلدية الهامل
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أثناء الزيارة الميدانية لألطفال المتمدرسين 
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية المعاضيد
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية بوسعادة
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية امجدل

رفع انشغاالت المواطنين والمنتخبين أثناء 
الزيارة الميدانية لبلدية تامسة
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أثناء الزيارة الميدانية لبلدية ولتام

أثناء الزيارة الميدانية لبلدية الحوامد




