االفتتاحية

حصيلة إيجابية وآفاق واعدة
طبعت بالدنا السنة المنصرمة ديناميكية شملت جميع
القطاعات ،فبعد اكتمال البناء المؤسساتي للدولة،
توجھت السلطات العليا لسن مختلف التشريعات
والقوانين بغية تنظيم وأخلقة الحياة السياسية وإشراك
الشباب والقوى الحية كفاعل أساسي في تطوير
المجتمع ،عالوة على اتخاذ قرارات شجاعة في صالح
المواطن ومستقبل الوطن.
على الصعيد االقتصادي ،ومن أجل إنعاش االقتصاد
الوطني ،شھد ھذا القطاع إصالحات عميقة بھدف
التخلص من اقتصاد الريع من خالل مراجعة قانون
االستثمار ومنح التسھيالت للمستثمرين والقضاء على
البيروقراطية ودعم المؤسسات الناشئة ،وقد انعكس ذلك
على اآلداء إيجابيا ،حيث تجاوزت قيمة الصادرات خارج
المحروقات  6مليار دوالر خالل  11شھرا.
كما اتجھت الجزائر لالستثمار في إنجاز المشاريع
اإلقليمية اإلفريقية ،بغية استحداث فضاء تنموي ،ناھيك
عن ترقية االقتصاد وتنويعه وفتح المجال واسعا للتعاون
والشراكة في مختلف المجاالت اإلستراتيجية خاصة في
عمقنا اإلفريقي.
وبالموازاة مع ذلك ،تم تعزيز ھذه اإلصالحات بقرارات
غير مسبوقة ذات طابع اجتماعي ،جعلت المواطن في
صميم االنشغاالت من أجل تحسين إطاره المعيشي
والحفاظ على قدرته الشرائية ،عبر جملة من اإلجراءات
تعلقت خصوصا باستحداث منحة البطالة لفائدة الشباب،
ورفع األجور ومواصلة برنامج السكن بمختلف صيغه.
بدورھا ،شھدت الساحة الدبلوماسية نشاطا مكثفا من
خالل المشاركة الفعالة لبالدنا في مختلف المحافل
الدولية ،انطالقا من مواقفھا الثابتة وثقلھا
الجيواستراتيجي ،ويبقى لم الشمل العربي أھم حدث على
اإلطالق شھدته سنة  2022بمناسبة عقد القمة 31
لجامعة الدول العربية بالجزائروالتي تمخضت عنھا
قرارات ھامة في مقدمتھا تعزيز العمل الجماعي البناء
والھادف لوضع حد لألزمات التي تعرفھا بعض الدول
العربية ،ومساندة القضية الفلسطينية ،إضافة إلى بناء
تكتل اقتصادي عربي منيع يسھم في تحقيق طموحات
الشعوب العربية.
وفي مجال الدفاع وتحت قيادة رئيس الجمھورية القائد
األعلى للقوات المسلحة ،وزير الدفاع الوطني السيد عبد

المجيد تبون ،واصل الجيش الوطني الشعبي عصرنة
قواته بفضل تبني إستراتجية مدروسة بعناية ،ولعل
المشاھد بالغة الداللة التي أظھرتھا وحداتنا المشاركة في
االستعراض العسكري بمناسبة تخليد الذكرى  60لعيد
االستقالل الوطني ،تؤكد التطور الذي وصله جيشنا
وتحكمه في مختلف األسلحة وناصية العلوم
والتكنولوجيا.
في ھذا اإلطار ،حث السيد الرئيس خالل ترؤسه
الجتماع العمل الدوري بمقر وزارة الدفاع الوطني شھر
د يس م بر  ، 2 0 2 2ع ل ى ضر ور ة م و ا ص ل ة "مسار تطوير
وعصرنة كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي ،واالرتقاء به
ليتبوأ المراتب التي تليق بعظمة وقدسية مھامه ،مما يتيح له
رفع التحديات المعترضة وكسب رھاناتھا".

في السياق ذاته ،وضعت القيادة العليا للجيش الوطني
الشعبي تطوير الصناعات العسكرية في صلب
استراتجيتھا ،من خالل إرساء صناعة حقيقية وھو ما
تعمل عليه جاھدة ودون ھوادة بشھادة السيد رئيس
ا ل ج م ھ و ر ي ة ا ل ذ ي و ص ف ھ ا ب ـ "قاطرة الصناعة الوطنية" ،ك م ا
أكد السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان
الجيش الوطني الشعبي في مرات عديدة على أن الترقية
المستمرة لمستويات الصناعات العسكرية بمختلف فروعھا ،ھو
"انشغال دائــم ينبغي أن يتبناه الجميع ،السيما العاملين في
قطاع التصنيع العسكري والبحث والتطوير ،بمختلف فروعه
وتخصصاته".

ميدانيا ،وفي مجال مكافحة اإلرھاب والجريمة المنظمة
بكافة أشكالھا ،حققت مفارز الجيش الوطني الشعبي عبر
مختلف النواحي العسكرية نتائج باھرة ،وھي ثمرة
التحضير القتالي الجيد والتكوين النوعي واليقظة
المستمرة ألفراد الجيش الوطني الشعبي ،مثلما شدد عليه
السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش
الوطن ي الشعب ي ف ي أكثر من من اسبة بقوله أن "تحقيق
النصر يتوقف وباألساس ،على ذھنية المقاتل ونوعية تكوينه
ومستوى تحضيره البدني والنفسي وكذا قدرته على اتخاذ
القرارات الصائبة ،في كافة ظروف ومراحل المعركة".

ونحن نستقبل السنة الجديدة  ،2023يحدونا في الجيش
الوطني الشعبي نفس الطموح واإلرادة والعزيمة من أجل
تحقيق األھداف المسطرة وإضافة لبنة أخرى في مسار
بناء الجزائر الجديدةn
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تھاني
السيد رئيس الجمھورية إلى األمة

بمناسبة السنة الميالدية الجديدة 2023
االجتمــاعيــة واالقتصاديــة بـعزيمـة كل
الجزائريات والجزائريين.
وھا ھو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل
من العام الذي مضى في كل الجوانب وأن
تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته
ومواصلــــة التـــغيير نحو األفضل ،وأن
تـكون  2023أيضا سنـــة تتسارع فيھـــا
االستثمارات وتتراكم فيھا الخيرات وأن
ترتقي فيھا بالدنا إلى مستوى أعلى.
بھذه المنــاسبـة ،أتمنـى عـامـا سعيدا لكل
الشعب الجزائري دون أن ننسى جاليتنا
في المھجر"n
كل عام وأنتم وأنتن بخير،
" يسعدني ونحن نودع سنة  2022بما
عاشت الجزائر حرة أبية.
حمـــــــلتــــــه من أحداث وقرارات ومن
المجد والخلود لشھدائنا األبرار
مؤشرات إيجــــابيــــة وتحسين األوضاع
السالم ورحمة ﷲ وبركاته.

ويھنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر تويتر
"عام سعيد لكل أفراد الجيش الوطني الحدود ،الساھرين على سالمة الوطن.
الشعبي ،سليل جيش التحرير الوطني ،دمتم جميعا ذخرا للجزائر وكل عام
و أ ن ت م ب أ ل ف خ ي ر "n
من ضبـــاط وضبــاط الصف وجنود،
وخــــاصة أولئك المرابطين عــــلــــى

نشاطات الرئيس

اجتماع مجلس الوزراء

سنة  ،2023الدولة تواصل تجسيد التزاماتھا
ترأس رئيس الجمھورية ،القائد األعلى للقوات المسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،السيد عبد المجيد تبون يوم
 25ديسمبر  ،2022اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي،
وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ،وعروضا تخص رفع األجور ،وتشخيص قطاعي الصحة
والصناعة الصيدالنية وآفاقھما ،باإلضافة إلى قطاعات الطاقة ،التكوين والتعليم المھنيين ،الصيد البحري
والمنتجات الصيدية.
عق ب اف تت احه للجلسة وعر ض نش اط
الحكومة خالل األسبوعين األخيرين،
أسدى السيد رئيس الجمھورية توجيھ اته
وأوامره كم ا يلي:
 lرفع األجور
ـ زي ادة الرواتب ،على مدى السنتين
 2023ـ  2024ليتراوح مستواھ ا سنوي ا
م ا بين  4500دين ار إلى  8500دين ار
حسب الرتب ،وھذا م ا يجعل الزي ادات
التي ُتقر خالل السنوات الثالثة ،2022
 ،2024 ،2023تصل إلى نسبة .٪ 47
ـ رفع الحد األدنى لمنح التقاعد إلى
) 15000دج( خمسة عشر ألف د ي ن ار
لمن ك ان يتق اض ى أق ل من )  10000دج(
عشرة آالف دينار وإلى  20ألف دينار

4

الجيش العدد  714جانفي 2023

لمن ك ان يتق اض ى ) 15000دج( خمسة
عشر ألف دينار ،لينسجم مع الحد األدنى
لألجور الذي عرف بدوره زيادة من
 18000ألف إل ى  20000ألف دين ار من ذ
ع ا م .2 0 2 1
ـ رف ع م نحة البط الة من  13ألف إل ى 15
ألف دين ار ص افية من ك ل الرسوم،
باإلضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية
الصحية للبّطالين خالل فترة استفادتھم من
ا ل م ن ح ة.
ـ وجه السي د الرئي س الحكومة ،ب إقرار
مزيد من التسھيالت لخلق مؤسسات
اقتص ا دية ف ي مختلف التخصص ا ت ،ت دفع
بالجزائر نحو االقتصاد الذك ّي ،بھدف
ا م ت ص ا ص ا ل ب ط ا ل ة و س ط ا ل ش ب ا ب.

ـ أّال يزيد المسار الزمني إلنشاء مؤسسة
اقتصادية ،على مستوى اإلدارة شھ ًرا
واحدا.
شّدد السيد رئيس الجمھورية على
ضرورة مواءمة شبكة األجور مع القدرة
الشرائية أوال ،ثّم مع الدعم المستمر للفئة
الضعيفة اجتم اعي ا ،و ذلك بمراع اة قيمة
العمل ودفع عجلة اإلنتاج ،كمرجعين
أساسيين لرفع الرواتب.
 lالقطاع الصحي
ـ أشاد السيد الرئيس بمجھودات األطباء
وعم ال الصحة على م ا بذلوه ،طوال
السنوات الماضية خالل األزمات الصحية
التي م ّرت بھا البالد.

السيد رئيس الجمھورية يوقع على قانون المالية لسنة 2023
وقع رئيس الجمھورية ،القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وزير الدفاع الوطني،
السيد عبد المجيد تبون ،يوم  25ديسمبر
 ،2022على قانون المالية لسنة .2023
وتمت مراسم التوقيع بمقر رئاسة
الجمھورية بحضور كل من رئيس مجلس
األمة ،السيد صالح قوجيل ،رئيس المجلس

ـ أوضح السيد الرئيس أن الوضع الع ام
الذي عاشته البالد انعكس سلبا على
قط اع ال صحة ،لكن و ضعه ال داع ي
لمراجعة جذرية ،ال يعني بالضرورة
إ ع ا د ة ب ن ا ئ ه م ن ا ل ص ف ر.
ـ أكد رئيس الجمھورية أن المشكل
األساسي في قطاع الصحة ال يتعلق
بالھيكلة وإنما بالتسيير وأن اإلصالح
ينبغي أن يستمر طوال السنة وليس
خالل فترة محددة.
ـ تحفيز األطباء وشبه الطبيين من خالل
خلق األجواء المھنية واالجتماعية
ال ُمثلى ،ليمارسوا مھامھم في ارتياح
نفسي تام ،يساعد على أدا ٍء أفضَل
للواجب المھني .
ـ أمر بضرورة إع ادة ت أھيل مھني
لألعوان شبه الطبيين من خالل دورات
تكوينية ،بھ دف إ دم اجھم ،ضمن آلية
الترقيات اإلدارية والمھنية.

الشعبي الوطني ،السيد ابراھيم بوغالي،
الوزير األول ،السيد أيمن بن عبد الرحمان،
السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة ،رئيس
أركان الجيش الوطني الشعبي ،مدير ديوان
رئاسة الجمھورية ،السيد عبد العزيز خلف،
إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي .وقد تم
بالمناسبة أخذ صورة تذكاريةn

ـ إعادة النظر في القوانين األساسية لكل
الفئات المھنية المشّكلة لقطاع الصحة.
ـ ترقية وعصرنة الرعاية االستشفائية
والخ دم ا ت ال صحية ،وفق نوعية موح د ة
واستح دا ث نظ ام عم ل داخل ي
للمستشفي ا ت ،يسمح بمت ابعة إلكترونية
للملفات الطبية عبر كل مسارات عالج
المريض ،وتخفيفا للضغط على األطباء.
ـ الفصل بين التسيير اإلداري والطبي
والتوجه ،نحو تخصص المستشفي ا ت
لخلق أقطاب عالج تساعد على تخفيف
ا ل ض غط ع ل ى ا ل مس تشف ي ا ت وط ن ي ا.
ـ ت دعيم توجه المستشفي ا ت نحو
التخصص ب إبرام عقو د مع مستشفي ا ت
دولية متخصصة ،إلجراء العمليات
الجراحية ب الجزائر بن اء عل ى ع د د
الحاالت الَمرضية المستعصية التي
تتطل ب رع اية خ ا صة.

 lالصناعة الصيدالنية
ـ ن ّوه السيد الرئيس بالمجھودات التي
ُتبذل حاليا من أجل النھوض بھذا
القطاع االستراتيجي ،مؤكدا أن توفير
األدوية للمواطنين مھمة سامية.
ـ إعادة االعتبار لمجمع صيدال للتكفل
بتغطية جزء كبير من احتياجات السوق
الوطنية للدواء بعدما تقھقرت إلى  5في
المائة ،وھي التي كانت تحوز على
حصة سوقية تقدر بـ . ٪47
ـ إنتاج لقاح األطفال واألنسولين
بالجزائر بدء من .2023
ـ مكافحة تھريب األدوية بكل أشكالھا،
وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيھا.
 lورقة الطريق لتطوير الھيدروجين
بالجزائر
ـ ث ّمن السيد رئيس الجمھورية
إستراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة
في الجزائر ،خاصة وأن العالم يتجه
الجيش العدد  714جانفي 2023
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اليوم نحو الطاقات النظيفة ،لكنه شّدد بالمقابل
على ضرورة التحضير والدراسة الجّيدين
لمشاريع ھذه اإلستراتيجية.
ـ و ّجه السيد الرئيس القطاعات المعنية بھذه
اإلستراتيجية ،باالعتماد على محطات تحلية
مياه البحر لتطوير الھيدروجين.
ـ و ّجه وزير الطاقة والمناجم ،بالشروع في
العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة
على معدل االستھالك الوطني من جھة وتقوية
التصدير من جھة أخرى تنفيذا اللتزامات
الجزائر مع شركائھا األجانب.

السيد رئيس الجمھورية يكرم من طرف
االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين
السيد محمد مأمون القاسمي الحسني عميد جامع الجزائر،
يستلم درع التكريم نيابة عن السيد رئيس الجمھورية.

 lمشروع قانون القرض والنقد المصرفي،
ومشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية
والتسيير المالي
بارك السيد الرئيس فتح بنك اإلسكان وفتح
فروع بنكية بالخارج في كل من فرنسا،
موريتانيا ،السينغال والنيجر ،كما أوضح السيد
رئيس الجمھورية أن القيمة القانونية لمشروعي
القانون والتي تأتي امتدادا لإلصالحات التي
عرفتھا عموما المنظومتين المالية واالقتصادية
طيلة السنوات الثالثة األخيرة.
 lقطاع التكوين والتعليم المھنيين في
آفاق 2030
ـ ثمن السيد رئيس الجمھورية المستوى الذي
وصلت إليه سياسة التكوين والتعليم المھنيين ،إذ
َت ُعُّد الجزائر  1300معھد ومركز تكوين عبر
التراب الوطني في عديد التخصصات ،مما
يجعلھا نموذجا حقيقيا ،خاصة وأن نوعية
التكوين أصبحت مرتبطة بالنشاط االقتصادي
بمختلف تخصصاته.
 lقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية
ـ ثمن السيد الرئيس المجھودات المبذولة من
قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة
السمكية رغم اإلمكانيات المتوسطة ،مما جعل
الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان
مقبولة.
ـ دعا السيد الرئيس إلى مواصلة ھذا النھج وأال
يكون ھذا النشاط ظرفيا.
ـ شجع مؤسسات سفن الصيد على رفع معدالت
اإلنتاج ،موجھا وزيري الداخلية والنقل للتنسيق
من أجل تسھيل توسيع ھذه المؤسسات
لمساحاتھا في الموانئn
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تم تكريم رئيس الجمھورية ،السيد عبد المجيد
تبون ،يوم  21ديسمبر  ،2022من طرف
االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين خالل
افتتاح مؤتمره الـ 13المنعقد بمدينة إسطنبول
بتركيا ،عرفانا لدور الجزائر في لم الشمل
الفلسطيني وجھودھا المتواصلة في دعم فلسطين
وحشد الدعم العربي والدولي لنصرة ھذه القضية.
وقد استلم درع التكريم ،عميد جامع الجزائر،
محمد مأمون القاسمي الحسني ،بحضور القنصل
العام للجزائر في اسطنبول ،عبد الغاني عمارة.
وينظم المؤتمر العالمي لرواد بيت المقدس ،تحت
شعار "شركاء في تحريرھا" ،بالتعاون مع جمعية
البركة للعمل اإلغاثي واإلنساني ،وبحضور أكثر
من  500مشارك من  67دولة مختلفة ،باإلضافة
إلى نخبة من قادة ورؤساء الحركات والھيئات
والمؤسسات في العالم اإلسالمي المختصة بالعمل
لقضية فلسطين ،وعدد من المفكرين والعلماء.
وأبرز األمين العام لالئتالف العالمي ،منير سعيد،
خالل الجلسة االفتتاحية ،أن الجزائر "ردت على
موجة التطبيع بالتأكيد أن فلسطين خط أحمر ال
مساومة عليھا ،وحاولت جمع الكل الفلسطيني
وتعزيز حضور القضية في الجزائر" خالل القمة
العربية الـ.31
من جھته ،شدد نائب رئيس االئتالف ،ورئيس
جمعية البركة للعمل الخيري واإلنساني ،أحمد
إبراھيمي ،على أن الجزائر "أخذت موقفا واضحا
برفض جريمة التطبيع رئاسة وحكومة وشعبا ،ألن
فلسطين ھي أم القضايا بالنسبة للجزائر" ،مضيفا
أن "األطراف التي دعمت االحتالل بدأت تتراجع

وتنقلب عليھم الطاولة نظرا لوجود روح الجھاد
ورفض التطبيع لدى األمة".
ولفت إلى أن "المؤتمر يقام في ظروف
ومتغيرات ومتحوالت إيجابية كثيرة داخل
فلسطين وخارجھا ،أولھا أن الفعل المقاوم أصبح
واقعا ،باإلضافة إلى إدراك االحتالل أن كلمات
قيادة المقاومة صادقة وكلمات دعاة التطبيع كاذبة
وذلك عقب رفض األمة الواضح فعال وقوال لھم
في جميع الدول واألقطار في المنطقة".
بدوره ،شدد رئيس االئتالف ،ھمام سعيد ،على أن
"العمل من أجل خدمة القدس والمسجد األقصى
يتطلب جھدا كبيرا من كافة أقطار األمة
ومؤسساتھا ،من أجل الوصول إلى تحرير
فلسطين من االحتالل" ،مشددا أن "القضية
الفلسطينية ليست قضية تراب ھنا أو ھناك بل
قضية مركزية لھذه األمة ومسؤولية شعوبھا ".
وأوضح خالل كلمته في الجلسة االفتتاحية ،أن
المطلوب من المشاركين في المؤتمر ،ومن
شعوب األمة "أن يكون لھا سھم في دعم صمود
الشعب الفلسطيني ومشاركة في تحريره من
االحتالل والظلم الواقع عليه والعودة إلى بالدھم،
وفي تحرير القدس واألقصى واألسرى".
من جانبه ،حذر األمين العام لالتحاد العالمي
للعلماء المسلمين ،علي محي الدين القره
داغي ،من أن "تقصير شعوب إسالمية
ومؤسسات رسمية معنية تجاه المسجد األقصى
أخطر على القضية من حكومات االحتالل
المتطرفة" ،داعيا إلى "غرس حب القضية في
نفوس شبابنا وأطفالنا"n

لقاء السيد رئيس الجمھورية بممثلي الصحافة الوطنية

" قطعنا أشواطا في بناء الجزائر الجديدة "

أكد رئيس الجمھورية ،القائد األعلى للقوات المسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،السيد عبد المجيد تبون خالل
اللقاء اإلعالمي الدوري الذي أجراه مع ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية يوم  22ديسمبر  ،2022أن مسار
الجزائر الجديدة قطع أشواطا ال بأس بھا ،وستعرف سنة  2023تعزيزا لما تم تحقيقه من إنجازات ،كما جدد
حرصه على تجسيد التزاماته الـ  54أمام الشعب الجزائري خالل العامين المتبقيين من العھدة الرئاسية.

 lس.بليل
أشار السيد رئيس الجمھورية بأن ھناك
تغييرات ونطمح إلى أكثر من ذلك ،ألن
الجزائر الجديدة ال تتعلق فقط برئيس
الجمھورية أو تغيير بعض األشخاص أو
الحكومات ،بل تتعلق بتغيير الذھنيات
حتى تنسجم أكثر مع فكرة البناء عوض
السلبيات التي تميزت بھا الجزائر لعدة
عقود ،كما أن تقييم الفريق الحكومي
يكون حسب النتائج ،وأنه ال يضحي بأي
إطار على أساس االنتقادات الموجھة
إليه.

أخلقة الحياة السياسية وفتح المجال
للشباب لالنخراط فيھا
خالل ھذا اللقاء ،أكد السيد رئيس
الجمھورية "أننا قطعنا أشواطا ال بأس
بھا في سياق بناء الجزائر الجديدة،

ولكننا لم نصل بعد" ،مشيرا إلى أن
االنطالقة "كانت بدستور  2020الذي
"دستر ألول مرة الحركة الجمعوية من
خالل المرصد الوطني للمجتمع المدني
وكذا سلطة الشباب من خالل إنشاء
المجلس األعلى للشباب وكذلك المحكمة
الدستورية وكثيرا من الحقوق لفائدة
المواطن ،ليتم بعد ذلك تجسيد بنود ھذا
الدستور ميدانيا من الناحية المؤسساتية".
بالنسبة للحياة السياسية ،جدد السيد
الرئيس التزامه بفتح الباب أمام الشباب
لالنخراط في الحياة السياسية والنضال
"حتى يصبح في قمة بعض المؤسسات"،
الفتا إلى أن قانون االنتخابات "فتح آفاقا
واسعة لالبتعاد عن المال بصفة عامة،
ألن المال يؤدي إلى شراء الذمم وإلى
عدم تكافؤ الفرص في االنتخابات" ،ولم

يفوت السيد الرئيس الفرصة ليؤكد بـ
"أننا نجحنا في تحقيق ھذا المبتغى
بنسبة  ٪80وھو األمر الذي سمح
للشباب بولوج المجلس الشعبي
الوطني" ،مشيرا إلى أنه "لم يعد ھناك
تزوير في االنتخابات".
وأضاف من جھة أخرى ،بأنه "يبقى
علينا أخلقة الحياة السياسية
واالقتصادية وكذا أخلقة الحياة داخل
المجتمع ،وھو المسعى الذي ما زلنا
نعمل على تجسيده من خالل اعتماد
نصوص كانت في البداية ردعية
وطبقت بشكل عمدي حتى نبتعد عن
القذف واإلثارة والكذب".
وختم قائال أن ھذا المسعى  ":أرجع
القطار إلى السكة بعد انحراف دام أكثر
من ثالثين سنة".
الجيش العدد  714جانفي 2023
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نشاطات الرئيس
استرجاع األموال المنھوبة...
العملية متواصلة

العائالت ذات الدخل الواحد ،وسيأتي الجزائر مستعدة لتصدير الكھرباء
يوم تصبح فيه الرقمنة واقعا وسينكشف نحو أوروبا

بخصوص األموال المنھوبة ،أكد السيد
الرئيس أنه تم استرجاع "مبالغ معتبرة
من األموال المنھوبة قرابة  20مليار
دوالر داخل الوطن وما زلنا في متابعة
ملف األموال المخزنة التي سيكون
بشأنھا حل آخر" ،كما أكد أيضا على
أن ھناك أموال ضخمة تم تھريبھا إلى
الخارج خالل فترة امتدت من  10إلى
 12سنة ،مشيرا إلى أن "أغلب الدول
األوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر
بخصوص ھذا الموضوع وأبدت
استعدادھا للتعاون معنا من أجل
استرجاع ھذه األموال وإعادتھا إلى
خزينة الدولة الجزائرية ،شريطة
احترام اإلجراءات القانونية" ،الفتا إلى
أن ھناك بعض األموال "وضعت في
خزائن خاصة في سويسرا
وليكسمبورغ والجزر العذراء .وبشأن
بعض المقترحات بإجراءات عفو
لصالح المتورطين في نھب وتھريب
المال العام ،أكد السيد الرئيس رفضه
لھذه الفكرة ألنھا تتناقض مع مبادئ
"األخالق والقانون".
في سياق ذي صلة ،وبخصوص
األموال المتداولة في االقتصاد
الموازي ،أشار السيد رئيس
الجمھورية إلى عدم وجود رقم حقيقي
لحجم ھذه األموال ،واعتبر أن األھم
ليس حجم ھذه األموال بل القضاء على
ھذه الظاھرة ،مبرزا السعي إلى استفادة
االقتصاد الوطني من ھذه األموال
بخلق الثروة ومناصب الشغل وعدم
التسبب في خلق تضخم.

أكد السيد رئيس الجمھورية ،استعداد
الجزائر لتصدير فائض إنتاجھا من
الكھرباء نحو أوروبا ،في ظل األزمة
الطاقوية التي تعيشھا ،وأضاف أنه
اقترح على بعض الدول الصديقة إنجاز
خط كھربائي )كابل( يربط الجزائر
بأوروبا في أقرب نقطة من إيطاليا على
مسافة  270كلم ،مؤكدا بأن" :كل
اإلمكانيات متوفرة للتزود بالطاقة من
الجزائر ،فحتى الدول التي ال تمتلك
خط أنابيب لنقل الغاز يمكنھا أن تتزود
بالكھرباء مباشرة" .وفيما يتعلق بالغاز،
شدد على ضرورة مضاعفة
االكتشافات في ھذا المجال من أجل
رفع حجم الصادرات من نحو  53مليار
متر مكعب حاليا إلى ما يقارب 100
مليار متر مكعب.
وفي رده عن سؤال يتعلق بمشروع
أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط
بين الجزائر والنيجر ونيجيريا ،أكد
السيد الرئيس أن مرحلة الدراسات
انتھت تقريبا ،كما أنه تم إنجاز بعض
األشطر منه ،وأشار إلى أن الجزائر
متفقة مع دولة النيجر على أن تتكفل
بإنجاز القسم الذي يربط األنبوب من
نيجيريا إلى غاية الحدود الجزائرية.

رفع األجور وتعميم الرقمنة
لضمان العيش الكريم
جدد السيد الرئيس التزامه بمواصلة
رفع أجور العمال ،حيث قال في ھذا
الصدد" :نحن في المرحلة الرابعة من
عملية رفع األجور وسنواصل رفعھا
حتى يسمح األجر للعامل بضمان
العيش الكريم" ،مشددا على أن ذلك
يتعين أن يقابله "التحكم في األسعار".
كما ألح السيد الرئيس ،على ضرورة
"تعميم الرقمنة حتى نتمكن من إحصاء

8

الجيش العدد  714جانفي 2023

المستور" ،كما كشف أنه في حال
تجسيد الرقمنة الحقيقية سيتم منح
صكوك بمبالغ مالية تسمح للمواطن
العيش بكرامة".

االلتزام بتوظيف خريجي المدارس
العليا لألساتذة

أخلقة الحياة
السياسية
واالقتصادية
وكذا أخلقة
الحياة داخل
المجتمع ،ھو
المسعى الذي
ما زلنا نعمل
على تجسيده.

جدد السيد الرئيس التزامه بضمان
توظيف خريجي المدارس العليا
لألساتذة ،مؤكدا أن "التعليم ليس
بوظيفة ،بل يرتبط بمسعى وجھود
تربية أجيال" واعدا بالمناسبة بتحسين
المكانة االجتماعية والمھنية لألستاذ،
عالوة على ذلك ،ذكر السيد الرئيس
بأن مستقبل المعلمين واألساتذة
المتعاقدين في قطاع التربية المقدر
عددھم بـ  59,987الذين تم ترسيمھم
مؤخرا مسطر بصفة رسمية مشددا
على ضرورة االنتھاء من إعداد
مشروع قانون األستاذ في أقرب وقت
ممكن قصد السماح لألستاذ بأداء مھنته
بأريحيــة وتربيــة جيــل تستفيـــد منه
البالد.

 ...2023سنة االنضمام إلى
مجموعة "بريكس"
في الشأن االقتصادي ،قال السيد رئيس
الجمھورية أن العام المقبل سيكون
متوجا بدخول الجزائر إلى مجموعة
"بريكس" ،وھو ما يتطلب مواصلة
الجھود في مجال االستثمار والتنمية
االقتصادية والبشرية واالنتقال إلى
مستويات أعلى في التصدير ،قائال:
"حينما يتجاوز ناتجنا المحلــــي الخام
 200مليار دوالر ،حينھا يمكننا
القـــول أننا اقتربنـا مــن البريكس".
وحول موقف أعضاء المنظمة
بخصوص رغبة الجزائر االنضمام
لھا ،أكد أن الصين وروسيا وجنوب
إفريقيا رحبت بذلك ،وسيفتح انضمام
الجزائر لمجموعة "بريكس" آفاقا
واعدة لالستثمار في الجزائر والشراكة
معھا في مختلف المجاالت االقتصادية
السيما في مجال المناجم والبنى
التحتية.

االستثمار األجنبي" ...اآلفاق
المستقبلية إيجابية "
أكد رئيس الجمھورية ،أن الجزائر
توفر كافة الضمانات الستقطاب
االستثمار األجنبي ،مضيفا أن الفترة
المقبلة ستشھد تجسيد عديد المشاريع
االستثمارية" :الجميع متيقن اليوم أن
االستثمار في الجزائر مربح وھو ليس
بمغامرة ،إنما ھو استثمار آمن بفضل
إمكانية تحويل األرباح واالحتياطات
التي تتمتع بھا البالد وتوفر الثروات".
والحال ھذه ،أكد السيد الرئيس أنه
يجري العمل مع الدول المستثمرة في
الجزائر كقطر وتركيا على مواصلة
استثماراتھا وتعزيزھا ،الفتا إلى أنه تم
االتفاق مع تركيا على زيادة
استثماراتھا إلى  10مليار دوالر ،كما
يبقى الباب مفتوحا بالنسبة للدول

األخرى لالستثمار في الجزائر ،السيما
بعد صدور قانون االستثمار الجديد
الذي يكرس مبدأ رابح -رابح ويجسد
الفائدة المتبادلة بعيدا عن كل
إيديولوجية ،وأضاف أن عدة شركات
أمريكية عبرت عن رغبتھا في
االستثمار في الفالحة والصناعة
وغيرھا ،وأكد أن "اآلفاق المستقبلية
إيجابية ".
وبخصوص ملف تصنيع السيارات ،أكد
السيد الرئيس عزم الجانب الجزائري
وبالشراكة مع مجمع "ستيالنتيس"
اإليطالي مالك عالمة "فيات" الوصول
بعد سنتين من إطالق الشراكة إلى نسبة
إدماج من  30إلى  40في المائة ،وأبرز
في ھذا الصدد القدرات الوطنية في
مجال التصنيع الميكانيكي ،مؤكدا أن
الوحدات الصناعية التابعة للجيش
الوطني الشعبي تمثل قاطرة الصناعة
الميكانيكية في الجزائر.

السلم ورفض استعباد الشعوب...
خصائص الدبلوماسية الجزائرية
بشأن السياسة الخارجية للجزائر ،شدد
السيد الرئيس على سعي الجزائر للعيش
في سالم في البحر المتوسط ،وتعمل
على مساعدة الدول التي تحتاج إليھا
دون مقابل سياسي ،وكذا عدم التعدي
على اآلخر وعدم االنحياز ،مع الدفاع
على مبدأ رفض استعباد الشعوب.
وحول تلبية دعوة الرئيس الروسي
فالديمير بوتين لزيارة روسيا ،أكد
السيد الرئيس أن روسيا "دولة صديقة
وعالقاتنا جيدة معھا تعود إلى أكثر من
 60سنة ،وسنزور روسيا واألمر نفسه
أيضا مع الصين" وقال إن الجزائر
تربطھا عالقات طيبة مع الدول
اآلسيوية ودول أمريكا الالتينية ،وأن
عالقاتھا مع أوروبا موجــودة ونمضي
نحــــو تقويتھا أكثر.
كما تحدث السيد الرئيس عن العالقات
الجزائرية -الفرنسية ،التي قال أنھا
تتصف بالندية دون التخلي عن ملف
الذاكرة ،منوھا بالتعاون األمني بين
الدولتين على أعلى مستوى والذي
عرف خطوة كبيرة ،مجددا التأكيد على

أن ذلك " اليعني نسيان المجازر
والمحارق التي ارتكبتھا فرنسا في حق
الشعب الجزائري إبان الفترة
االستعمارية" ،كما أشار بالمقابل إلى أن
الجوانب األخرى من ھذه العالقات
تبقى طيبة ،بحكم وجود ما يزيد عن 5
ماليين جزائري على التراب الفرنسي،
مضيفا بأنه لن يتخلى عنھم ،وسيعمل
على المحافظة على العالقة الوثيقة التي
تجمعھم بالوطن األم.
أما بشأن الزيارة األخيرة لجاللة الملك
األردني عبد ﷲ الثاني إلى الجزائر وما
أثارته بعض وسائل اإلعالم عن
وساطة ،أكد السيد الرئيس أنه لم يتحدث
عن أي وساطة ولم يتكلم عن أي دولة،
شأنه في ذلك شأن جميع القادة اآلخرين
لكن ھناك من يقوم بالتأويل ،وأكد أنه
في حال وجود وساطة من أي جھة
كانت" ،فالشعب الجزائري أولى
بالمعلومة ،ولن نخفي عنه أي شيء".
في سياق ذي صلة ،أكد السيد الرئيس
أن العالقات الجزائرية – السعودية
طيبة جدا ،مشيرا إلى زيارة مرتقبة
لولي العھد السعودي األمير محمد بن
سلمان إلى الجزائر ،وأردف قائال
بخصوص الملف الليبي "مصيرنا
مشترك والجزائر على يقين أنه ال يوجد
إال حل واحد فقط في ليبيا وھو إجراء
االنتخابات".
وحول الشأن التونسي ،أكد السيد
الرئيس احترامه لنظيره التونسي،
واصفا إياه "باإلنسان النزيه والمثقف
والقومي" ،مجددا التأكيد على عدم
التدخل في الشأن الداخلي لتونس التي
"ستخرج من مشاكلھا" ،فيما أشار إلى
التزام الجزائر الصادق بلم الشمل
العربي ،معتبرا القمة العربية التي
احتضنتھا بالدنا شھر نوفمبر الماضي،
تمثــل بدايـــة فعلية إلصـــالح
الجامعـــة العربية.

مع فلسطين حتى تصبح دولة
كاملة الحقوق
جدد السيد رئيس الجمھورية التأكيد على
دعم الجزائر للقضية الفلسطينية قائال:
"في إطار األمم المتحدة نحن مع فلسطين

تعمل
الجزائر
على
مساعدة
الدول التي
تحتاج إليھا
دون مقابل
سياسي،
مع الدفاع
على مبدأ
رفض
استعباد
الشعوب.

حتى تصبح دولة كاملة الحقوق في ھذه
الھيئة األممية" ،كما أوضح أنه كان من
المقرر عقد اجتماع منظمة التحرير
الفلسطينية أواخر شھر ديسمبر الجاري
بالجزائر ،يضم كل المسؤولين
الفلسطينيين من كل الفئات لكن تعذر
ذلك لظروف خاصة بحسب الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،متعلقة بالسنة
الجديدة.
وأضاف السيد الرئيس أن ھناك
إجراءات شرع فيھا سفير الجزائر
باألمم المتحدة ،بخصوص تنفيذ
مخرجات القمة العربية التي احتضنتھا
الجزائر في نوفمبر الفارط ،حول دعم
حصول دولة فلسطين على العضوية
الكاملة في الھيئة األممية ،كما أعرب
عن أمله في أن تشارك خالل  2023كل
الدول العربية المحبة للسلم مع الجزائر،
في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة
حتى تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق
داخل األمم المتحدة حتى ولو كانت
محتلة.
في األخير ،وفي رده عن سؤال حول
إمكانية ترشحه لالنتخابات الرئاسية
المقبلة ،قال السيد رئيس الجمھورية أن
الحديث عن عھدة رئاسية ثانية سابق
ألوانه ،ألن اھتمامه منصب على
استكمال تجسيد التزاماته وأن كل شيء
سيأتي في حينه ،حيث قال في ھذا
الصدد" :ليست لدي أي إجابة ،بل ال
أفكر حتى في األمر ،تجاوزنا بقليل
نصف العھدة ،وما يزال الوقت مبكرا
جدا للحديث عن عھدة ثانية" ،مضيفا
"كل شيء سيأتي في حينه".
أوضح السيد الرئيس أنه يحرص على
إنجاز اإلصالحات التي وعد بھا الشعب
الجزائري بالسرعة التي يراھا
ضرورية من أجل "تغيير األوضاع"،
معترفا بأن الوتيرة التي يعمل بھا تكون
أحيانا أسرع من بعض القطاعات
الوزارية التي تأخذ وقتا لالستيعاب
والتأقلم ،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن
الشعب "ھو من يحكم" في األخير،
حيث وجب "ترك ذلك للمواطن ولمن
ساھموا في إحداث التغيرات الكبرى
التي كنا نتمناھا"n
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نشاطات الرئيس
السيد رئيس الجمھورية لجريدة "لوفيغارو"

"الجزائـر قـوة إفريقية"
في حوار خص به اليومية الفرنسية "لوفيغارو" ،تطرق رئيس الجمھورية
السيد عبد المجيد تبون ،إلى العديد من الملفات التي تخص العالقات
الجزائرية الفرنسية ،الذاكرة ،مالي ،ليبيا ،مكافحة اإلرھاب ،الوضع في
الساحل ،وغيرھا من القضايا.
أكد السيد رئيس الجمھورية أنه "من المستعجل فتح عھد جديد للعالقات بين
الجزائر وفرنس ا ،فبع د مرور  60ع ام ا عن الثورة يج ب المرور إل ى أمور
أخرى .وإن ك ان ت ال ذاكرة جزء من جين اتن ا المشتركة ،فنحن نتش ارك ك ذلك
عددا من االھتمامات األساسية ولو اختلفت وجھات نظرنا" .معلنا في ھذا
الس ي اق عن ق ي امه بز ي ار ة د ولة إل ى فر نس ا س نة .2023
واعتبر السي د رئيس الجمھورية أنه "يتعين عل ى فرنس ا التخلص من عق دة
المستع ِمر كما على الجزائر التحرر كذلك من عقدة المستعَمر ،فالجزائر اآلن
قوة إفريقية ال تمت بصلة لما كانت عليه في ."1962

الذاكرة" .جزء من زمن االستعمار يجب تحريره من السياسة
وتركه للت اريخ"
ل د ى تطرقه إل ى مس ألة ال ذاكر ة ،ذكر الس ي د ر ئ ي س الجمھ ور ية أن قرار ت ن ص ي ب
لجنة المؤرخين من الطرفين ق د اتخ ذ من طرفه ومن قب ل الرئي س الفرنس ي،
مشيرا إلى أن "جزء من زمن االستعمار يجب تحريره من السياسة وتركه
للتاريخ" ،كما أبرز السيد الرئيس أنه "يجب أخذ  132سنة من االحتالل بعين
االعتبار ألن حرب التحرير لم تكن بداية كل شيء ،فھناك أحداث مؤكدة في
األرشيف ال يمكن حجبھا وتشھد عليھا الكتابات".
أم ا بخصوص التفجيرا ت النووية الت ي ارتكبھ ا المستعمر الفرنس ي ف ي جنو ب
الجزائر ،فق د ط ال ب السي د الرئي س "فرنس ا بتطھير مواق ع ھ ذ ه ال تفجيرا ت برڤ ان
وتمنراست حيث التلوث بلغ أشده" ،متمنيا "أن تتكفل بالعالج الطبي الذي
يستحقه سك ان تل ك المن اطق".

حركة تنقل األشخاص" .تسوية حركة تنقل األشخاص بين البلدين
تم ت بموج ب اتف اقي ا ت إيفي ان سنة  1962واتف اقية سنة "1968
ف ي ر د ه عن سؤا ل حو ل "استئن اف وتير ة منح الت أشيرا ت لو ضعھ ا الع ا د ي"،
اعتبرالسي د رئي س الجمھورية أن "ذل ك يعتبر ببس اطة أمرا منطقي ا " ،م ذكرا
بأن "تسوية حركة تنقل األشخاص بين البلدين تمت بموجب اتفاقيات إيفيان
سنة  1962واتفاقية سنة  ،"1968وأضاف قائال" :ھناك خصوصية
جزائرية ،حتى بالمقارنة مع الدول المغاربية األخرى ولقد تم التفاوض بشأنھا
وب الت الي ينبغي احترامھ ا".
وبخصوص "تف اھمه" مع الرئي س الفرنس ي ،إيم انوي ل م اكرون ،أك د السي د
رئي س الجمھورية أ نه " ب الطب ع ل دين ا نوع ا من ال توافق " ،مشيرا إل ى أ نه " ير ى
في الرئيس الفرنسي تمثيال لجيل جديد بإمكانه إنقاذ العالقات بين البلدين".

التعليم " .اللغة الفرنسية ال تفرض على الجزائريين وإنما
العائالت ھي من تختار"
حو ل ت دريس اللغة الفرنسية ف ي الجزائر ،أوضح الرئيس تبون أن " اللغة
الفرنسية ال تفرض على الجزائريين وإنما العائالت ھي من تختار" ،مضيفا
أن " الجزائر لم تتحرر لتكون ضمن أ ي نوع من الكومنول ث اللغو ي" ،وأن
"اللغة اإلنجليزية لغة عالمية واألنغلو -سكسونية سيطرت على الالتينية."...
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ا لو ضع في ا ل س ا حل " .ت د ھور الو ض ع ف ي ليبي ا س اع د عل ى نق ل
أسلحة ثقيلة"
من جھة أخرى ،أكد السيد رئيس الجمھورية أن "اإلرھاب أصبح من الماضي
ولم يعد يشكل أي خطر على الجزائر" ،متأسفا لرفض األجانب االعتراف
بذلك ،كما قال في ھذا الشأن" :اإلسالموية أضحت خلفنا وال تشكل إطالقا
خطرا سياسيا حتى وإن الزال بعض بقاياھا متواجدا".
ولدى تطرقه لحالة عدم االستقرار بشريط منطقة الساحل اإلفريقي ،أوضح
السي د الرئيس أن ت دھور الوضع ف ي ليبي ا "س اع د عل ى نقل أسلحة ثقيلة" نحو
ھ ذ ه المنطقة ،م ؤك دا أن "تس و ية الو ض ع ب الم نطقة تمر بطب يعة الح ا ل عبر
الجزائر".
وأشار في ھذا الصدد أن "األمور لم تكن لتصل لھذه الحالة لو تمت مساعدتنا
في تطبيق اتفاق الجزائر لسنة  2015الرامي لتھدئة األوضاع بالمنطقة"،
مضيفا أن "الجزائر تسير بمنطق الجار إزاء ھذه األزمة وال تقوم بالجيو-
سياسة مثل آخرين" .وفي الشأن نفسه ،أكد السيد رئيس الجمھورية قائال:
" نعي ش ف ي توافق م ع أشق ا ئن ا الم الي ين من ذ أكثر من قرن" ،و " من أج ل تحق يق
السالم ،يجب دمج سكان شمال مالي في مؤسسات ھذا البلد" ،مضيفا "ليس
موضوع اإلرھاب ما يقلقني ألنه بإمكاننا االنتصار عليه ،أنا قلق أكثر
بخ ص وص غرق م نطقة الس اح ل ف ي ال ب ؤ س ،ف الح ل ھ ن ا ك اق ت ص ا د ي ب نس بة ٪80
وأمني بنسبة ." ٪20

عدم االنحياز" .ولد بلدنا ليكون حرا"
في حديثه عن األزمة في أوكرانيا ،أكد السيد الرئيس بقوله" :أنا ال أدعم وال
أ د ين ا ل ع م ل ي ة ا لر وس ي ة ف ي أ و كر ا ن ي ا .ف ا لجز ا ئر ب ل د غ ير م نح از و أ ن ا أح ترم ھ ذ ه
الفلسفة .فق د ول د بل دن ا ليكون حرا".
كما أشار إلى أنه " من األجدر أن ال تدين منظمة األمم المتحدة فقط عمليات
الضم التي جرت في أوروبا" ،متسائال في ھذا الصدد عن الردود بشأن ضم
الجوالن السوري من طرف الكيان الصھيوني والصحراء الغربية من طرف
المغرب.

ا لر ي ا ضة " .آم ل أن ت نظم مق ا بلة ف ي كر ة الق دم ب ين الجزا ئر
وفرنس ا ومن الممكن أن تجرى ف ي الجزائر"
حو ل احتم ا ل ت نظ يم مق ا بلة و د ية لكر ة الق دم ب ين منتخ ب ي البل د ين ،أك د الس ي د
رئي س الجمھ ور ية أنه " ي أم ل أن ت نظم ھ ذ ه المق ا بلة ومن الممكن أن تجر ى ف ي
الجزائرn ".

تھاني
السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

بمناسبة حلول العام
الميالدي الجديد 2023
بمناسبة استعداد بالدنا ،على غرار أمم العالم أجمع ،الستقبال
العام الميالدي الجديد  ،2023يسعدني أن أتوجه إلى كافة أبناء
الجيش الوطني الشعبي ،سليل جيش التحرير الوطني ،من
ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين،
بأزكى التھاني وأصدق التبريكات ،متضرعا للمولى العلي
القدير أن ،يعيد عليكم وعلى عائالتكم الكريمة وذويكم
الطيبين ،السنين واألعوام بالخير واليمن والبركات ،مشفوعة
بدوام الصحة والسعادة والھناء.
وبھذه المناسبة السعيدة ،ال يسعني إال أن أشيد بالجھود الحثيثة
المبذولة من قبل كافة مكونات جيشنا العتيد طوال العام الفارط،
السيما في مجال مواصلة جھود تحضير قواتنا المسلحة ،لتبقى
على الدوام مستعدة لالضطالع بمھامھا الدستورية بكل كفاءة
واقتدار ،مع كل ما يتطلبه ذلك من حرص متواصل على
التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي لقوام المعركة لدينا،
وكل ما يستدعيه من تكثيف للتمارين التكتيكية بالذخيرة الحية،
الليلية والنھارية ،لمختلف األسلحة والقوات ،كل ھذا في إطار
تجسيد مقاربة شاملة متعددة األبعاد واألھداف ،ترمي دائما
وأبدا ،إلى المواصلة العازمة لمساعينا النبيلة الرامية إلى بناء
جيش قوي وعصري ومتطور ،قادر على رفع كل التحديات
وكسب جميع الرھانات في كافة الظروف واألحوال.
فعال ،لقد كان العام المنقضي  2022فرصة لجيشنا العتيد من
أجل حصد المزيد من النجاحات الميدانية بالغة األھمية
والحيوية لبالدنا ،على غرار االستعراض التاريخي والمھيب
المنظم بمناسبة إحياء الذكرى الـ  60لعيد االستقالل الوطني
واسترجاع السيادة الوطنية ،حيث رسم مستخدمونا البواسل
أجمل صور القوة واالنسجام ،صور طمأنت شعبنا األبي
وأكدت له بما ال يدع مجاال للشك ،أن جزائر الشھداء في أيدي
آمنة وستظل ،بفضل جيشھا المغوار وشعبھا األبي ،حرة
مستقلة إلى أن يرث ﷲ األرض ومن عليھا.
كما شّكل احتفاء الشعب الجزائري بجيشه ،بمناسبة اليوم
الوطني للجيش الوطني الشعبي ،الموافق لتاريخ  4أوت من

كل سنة ،الذي أقره السيد رئيس الجمھورية ،القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،إحدى المحطات
البارزة خالل ھذه السنة ،وستبقى ھذه المناسبة مبعثا للفخر
واالعتزاز بالعالقة الوجدانية التي تجمع الشعب الجزائري
األبي بالجيش الوطني الشعبي ،سليل جيش التحرير الوطني.
وعليه ،أحثكم جميعا على المواصلة على ھذا النھج القويم،
نھج الوفاء للوطن واإلخالص في العمل من أجل صون أمن
واستقرار الجزائر ،وذلك من خالل تكثيف الجھود ،بمثابرة
عالية ،في اتجاه التطبيق الدقيق والصارم لكافة مضامين
التوجيھات والتوصيات ذات الصلة بالقضاء على بقايا
اإلرھابيين ،وتضييق الخناق على كافة محترفي التھريب
والجريمة المنظمة وما يدور في فلكھا ،وذلك بفضل ما
تتمتعون به من تمرس قتالي ومھارة مؤكدة ووعي بحساسية
المھام الموكلة ،وبفضل ما تحوزون عليه من إمكانيات فردية
وجماعية ال حدود لھا.
وفي األخير ،أود اإلشارة إلى أن المرحلة المقبلة ،التي نحن
بصدد خوضھا ،بكل ثقة وعزيمة وإصرار ،تتطلب أكثر من
أي وقت مضى ،إدراك الجميع لحجم التحديات المطروحة،
في ظل الوضع اإلقليمي المتدھور وغير المستقر ،السيما في
محيطنا القريب ،والتجند لكسب رھان الجاھزية الدائمة
والمتواصلة لكافة مكونات قواتنا المسلحة ،فضال عن التحلي
بروح المسؤولية وبالروح الوطنية العالية ،وحسن الواجب،
واآلداب الحميدة ،واألخالق العسكرية المثالية ،والصدق
واإلخالص ،لتكون ھذه الفضائل كلھا ،محال للمثال الطيب
والقدوة الحسنة ،شيم نبيلة يتعين عليكم جميعا التحلي بھا أسوة
بأسالفنا الميامين.
كما ال يفوتني بھذه السانحة الطيبة ،أن أجدد الترحم على
أرواح كل شھدائنا األبرار ،شھداء المقاومات الشعبية،
وشھداء ثورة نوفمبر الخالدة ،وشھداء الواجب الوطني.

الفريق أول السعيد شنڤريحة
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حصيلة 2022

في قلب الحدث

الجيش الوطني الشعبي..
تعكس النشاطات النوعية المحققة خالل سنة  ،2022حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي
على مواصلة مسار عصرنة وتطوير قواتنا المسلحة .شملت ھذه النشاطات العديد من المجاالت
على غرار التحضير القتالي ،النشاط العملياتي ،الصناعات العسكرية ،البحث والتطوير ،اإلتصال
والتعاون العسكري ،وغيرھا من المجاالت الھامة ،التي واكبتھا مجلة الجيش و سلطت عليھا
الضوء بكل احترافية وموضوعية.
12
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حصيلة 2022
نشاطات مكثفة للسيد رئيس الجمھورية

االشادة بالدور الريادي للجيش الوطني الشعبي
تطرقت "الجيش" لمختلف نشاطات رئيس الجمھورية ،القائد األعلى للقوات المسلحة ،وزير
الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون لسنة  ،2022الذي يواصل بخطى ثابتة وموثوقة استكمال
بناء الجزائر الجديدة.
 lإ .غازي
لم يفوت السيد الرئيس في أكثر من
مناسبة التنويه بالدور الريادي
لجيشنا الوطني الشعبي قائال:
"الجيش الوطني الشعبي جيش أمة،
واألمة يحميھا جيشھا ".وھي شھادة
تقدير وعرفان للجيش الوطني
الشعبي أدلى بھا السيد الرئيس في
كلمته االفتتاحية التي خص بھا مجلة
الجيش بمناسبة الذكرى الـ  60لعيد
االستقالل والتي أشاد فيھا "بالمكانة
المرموقة التي يحظى بھا الجيش
الوطني الشعبي في وجدان األمة
والتي ال يمكن بأي حال من األحوال
أن تتزعزع بل تزداد متانة
وصالبة" .ونظير كل ھذه الجھود
والتضحيات التي يقوم بھا الجيش
الوطني الشعبي ،قرر رئيس
الجمھورية خالل زيارته لمقر
وزارة الدفاع الوطني شھر فيفري
 ،2022ترسيم يوم  04أوت من كل
سنة يوما وطنيا للجيش الوطني
الشعبي ،إحياء لذكرى تحوير جيش
التحرير الوطني إلى الجيش الوطني
الشعبي بتاريخ  04أوت ،1962
وعرفانا من األمة للمكانة التي
يتبوأھا سليل جيش التحرير الوطني
ولإلنجازات التي حققھا منذ أكثر
من ستين سنة خلت خدمة للجزائر،
والتضحيات الجسام الني قدمھا
دفاعا عن حدودنا وأمن واستقرار
بالدن.
في السياق ذاته ،أشاد رئيس
الجمھورية عاليا بالنجاح الباھر
لالستعراض العسكري الذي تم
تنظيمه في إطار االحتفاالت المخلدة
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للذكرى الـ  60السترجاع السيادة
الوطنية ،معربا عن خالص تقديره
لكافة األطقم من ضباط ،ضباط
الصف ،الجنود والمستخدمين الذين
أشرفوا على عمليات اإلعداد
والتنظيم وتابعوا سيرھا إلى آخر
لحظة مھنئا إياھم على ھذا اإلنجاز

العظيم الذي أعاد للجزائر مكانتھا
وھيبتھا.
سيظل الجيش الوطني الشعبي
متشبثا بأداء المھام المنوطة به
والمتمثلة في الحفاظ على سالمة
ترابنا الوطني في سياق التحديات
التي تواجه بالدنا ،وھذا تحديدا ما

أوضحه السيد رئيس الجمھورية
خالل ترؤسه الجتماع عمل دوري
بمقر وزارة الدفاع الوطني شھر
ديسمبر  ،2022حيث أسدى جملة
من التوجيھات والتعليمات يصب
مجملھا في إطار حث مستخدمي
الجيش الوطني الشعبي على
مواصلة مشوار تطوير وعصرنة
كافة مكوناته من أجل رفع
التحديات المعترضة وكسب
بقواتنا
واالرتقاء
رھاناتھا،
المسلحة إلى تبوء المراتب التي
تليق بعظمة وقدسية المھام
الموكلة.
باإلضافة إلى ذلك ،اختار السيد
الرئيس مخاطبة الشعب الجزائري
دوريا عبر وسائل اإلعالم الوطنية
الطالعه على كل المستجدات
واإلنجازات المحققة على نھج
الجزائر الجديدة ،بحيث يتطرق من
خاللھا إلى العديد من الملفات
المتعلقة باإلصالحات السيما
االقتصادية منھا .على ھذا
األساس ،أعلن رئيس الجمھورية
عن جملة من القرارات الھامة
استجابة لتطلعات المواطنين ،كما
يحث باستمرار المسؤولين على
إحداث التغيير المنشود في
التصرفات واألداء وضرورة
اإلصغاء للمواطن وحسن تسيير
الشؤون العامة.
من جانب آخر وفي عدة مناسبات
وطنية وتاريخية ،وجه رئيس
الجمھورية جملة من الرسائل
خالل سنة  ،2022حرصت مجلة
"الجيش" على نشرھا كاملة عبر
مختلف أعدادھا ،على غرار
الذكرى  66لتأسيس اإلتحاد العام
للعمال الجزائريين ،الذكـــــرى
 51لتأميم المحروقات ،ذكـــرى
عيد النصــر ،عيد العمـال ،يــوم
العلم ،الذكـرى المزدوجة لھجمات
 20أوت  1956-1955واليوم
الوطني للمجاھد n

نجاح باھر للدبلوماسية الجزائرية

جمھورية أثيوبيا السيدة ساھل وورك
زيودي ،ورئيس جمھورية فنزويال
البوليفارية السيد نيكوالس مادورو ورئيس
الجمھورية الفرنسية السيد إيمانويل
ماكرون.

بينما يواصل الجيش الوطني الشعبي سعيه
الكتساب المزيد من مكامن القوة ،تتحرك
الدبلوماسية الجزائرية بقوة على عدة
جبھات في سبيل استعادة بالدنا مكانتھا
الرائدة وتفعيل دورھا في إحالل السلم
واألمن في محيطھا الجغرافي القريب مبادرة لم الشمل العربي
والبعيد .لقد تطرقت "الجيش" إلى ھذه بعد نجاحھا في توحيد صف مختلف
الجھود من خالل تغطيات مختلف الفصائل الفلسطينية ،وما تبعھا من إشادة
الزيارات التي قادت رئيس الجمھورية ،وترحيب من األشقاء العرب بتوقيع
السيد عبد المجيد تبون إلى العديد من الفلسطينيين على إعالن الجزائر المنبثق
الدول الشقيقة والصديقة خالل سنة عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق
 ،2022على غرار جمھورية مصر الوحدة الوطنية الفلسطينية" المنعقد
العربية وقطر ودولة الكويت وتركيا بالجزائر شھر أكتوبر المنصرم ،ترأست
وإيطاليا.
الجزائر القمة العربية  31التي انعقدت
إلى جانب ذلك ،استقبل السيد رئيس على أرضھا يوم الفاتح والثاني من نوفمبر
الجمھورية رؤساء دول وشخصيات  2022والتي شكلت مناسبة للم الشمل
سياسية ھامة على غرار الرئيس التونسي العربي.
السيد قيس سعيد وجاللة الملك األردني لقد حرصت "الجيش" على تغطية ھذا
عبد ﷲ الثاني بن الحسين ورئيس دولة الحدث الھام وإبراز نجاح ھذه القمة التي
فلسطين السيد محمود عباس ،ورئيسة عملت على تعزيز العمل الجماعي
الھادف إلى وضع حد لألزمات التي
تشھدھا بعض الدول العربية ،مع إبراز
المقترحات القيمة التي قدمتھا بالدنا
خصوصا تلك المتعلقة بالقضية
الفلسطينية وإدراج إصالحات جذرية
عميقة وشاملة لمنظومة العمل العربي
المشترك من خالل إشراك المواطن
العربي كطرف فعال ،إلى جانب مقترح
بناء تكتل اقتصادي عربي قوي يساھم
في تحقيق طموحات الشعـــــوب العربية
في العيــش فـــي كنف األمـــــــــن
والسلم والرفاهn
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حصيلة 2022
تحت قيادة السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

كفاءة عالية لقواتنا المسلحة

 lن .بوكراع

"..النشاطات المنفذة واإلنجازات المحققة خالل السنة
التدريبية  ،2022/2021أظھرت القدرات العالية
للجيش الوطني الشعبي ،لالضطالع بمھامه الدستورية
على أكمل وجه ،وذلك من خالل حالة األمن والسكينة
التي تسود كافة ربوع الوطن ،والتي يعود الفضل في
بلوغھا للجھود المثابرة والمضنية لكافة مكوناته
وتشكيالته الميدانية ،التي تسھر على حماية حدودنا
المديدة وتحارب دون كلل وال ملل ،بقايا اإلرھاب
ونشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود"..

مقتطف من األمر اليومي،
للسيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي /نوفمبر 2022

بھدف ترسيخ أمن بالدنا وصون سيادتھا الوطنية،
حققت وحدات وتشكيالت الجيش الوطني الشعبي
خالل سنة  ،2022نتائج باھرة في كافة المجاالت،
رغم التحديات األمنية والرھانات التي فرضتھا
األحداث والمتغيرات المتسارعة على المستوى
اإلقليمي والدولي.
واصلت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي
مجھوداتھا المضنية على نھج عصرنة وتعزيز قدرات
قوام المعركة ،في ظل العناية الكبيرة والدعم
المتواصل من لدن رئيس الجمھورية ،القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،السيد عبد
المجيد تبون ،الذي جدد التأكيد خالل ترؤسه الجتماع
العمل الدوري بمقر وزارة الدفاع الوطني شھر
ديسمبر  ،2022على مواصلة مشوار تطوير
وعصرنة كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي،
واالرتقاء به ليتبوأ المراتب التي تليق بعظمة وقدسية
مھامه ،مما يتيح له رفع التحديات المعترضة وكسب
رھاناتھا.
وقفت مجلة "الجيش" من خالل مرافقتھا الميدانية
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لمختلف نشاطات التحضير
القتالي والنتائج العملياتية
النوعية التي حققتھا وحداتنا،
على ما بلغه أفراد قواتنا
المسلحة من مستوى رفيع

من التدريب والتحضير
القتالي الناجع المسنود بخبرة
عملياتية ميدانية ،بفضل
المقاربة واإلستراتيجية التي
تبنتھا القيادة العليا للجيش

الوطني الشعبي الرامية إلى التكيف مع
طبيعة التھديدات بإرساء منظومة
دفاعية قوية وعصرية.

"الجيش" في ميادين المناورات
أشار السيد الفريق أول السعيد
شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني
الشعبي خالل إشرافه على التمرين
التكتيكي "صمود  "2022الذي نفذ ليال
على مستوى القطاع العملياتي
الجنوبي تندوف بالناحية العسكرية
الثالثة ،شھر جوان  ،2022إلى أن
"التحول العميق ألنماط الحروب
الحديثة ،قد أبرز بشكل قطعي أن
تحقيق النصر في المعركة ال يتوقف
فقط على نوعية السالح ومنظوماته
المتطورة ،التي تحوزھا الجيوش ،بل
يتوقف أيضا وباألساس ،على ذھنية
المقاتل ونوعية تكوينه ومستوى
تحضيره البدني والنفسي وكذا قدرته
على اتخاذ القرارات الصائبة ،في كافة
ظروف ومراحل المعركة".
تماشيا مع ھذه الرؤية المتبصرة للقيادة
العليا للجيش الوطني الشعبي ،واكبت
مجلة "الجيش" خالل سنة 2022
تنفيذ برنامج التحضير القتالي بمختلف
مكونات الجيش الوطني الشعبي،
ووقفت على التمرس الذي أضحت
تتمتع به قواتنا المسلحة ،خاصة من
خالل تنفيذھا لتمارين تكتيكية بكل
احترافية واقتدار ،وھي التمارين التي
أوالھا السيد رئيس أركان الجيش
الوطني الشعبي ،اھتماما بالغا من
خالل إشرافه الشخصي على مجرياتھا
بھدف اختبار الجاھزية القتالية
للتشكيالت والوحدات ،فضال عن
تدريب القادة واألركانات على تطوير
معارفھم في التخطيط وإدارة العمليات

القتالية ووضعھم في جو المعركة
الحقيقية.
في ھذا اإلطار ،غطت "الجيش"
مختلف ھذه التمارين النھارية منھا
والليلية على غرار التمرين
التكتيكي "إعصار  "2022الذي
نفذته وحدات من القوات البحرية
بالناحية العسكرية الثانية و"ردع
 "2022بالفرقة األولى المدرعة
بالناحية العسكرية الخامسة شھر
ماي " ،2022صمود "2022
بالقطاع العملياتي الجنوبي تندوف
الثالثة
العسكرية
بالناحية
و"تاوندرت  "2022بالقطاع
العملياتي برج باجي مختار بالناحية
العسكرية السادسة شھر جوان
 ،2022والتمرين التكتيكي
الحية
بالذخيرة
القطاعي
بالقطاع
"إعصار"2022-2
العملياتي شمال شرق إن أمناس
بالناحية العسكرية الرابعة شھر
نوفمبر .2022
إن نجاح تنفيذ ھذه التمارين يؤكد مرة
أخرى الكفاءة العالية للقادة في مجال
تركيب وإدارة مختلف األعمال
القتالية ،وكذا مھارة وقدرة األفراد
على التحكم في استعمال مختلف
منظومات األسلحة والتجھيزات
الموضوعة في الخدمة ،وھو ما أسھم
في تحقيق األھداف المسطرة ،وذلك ما
أكده السيد رئيس أركان الجيش
الوطني الشعبي ،بقولـه ":أتاح تظافر
الجھود وتكاملھا بين المنظومة
التكوينية والعمل الميداني البحت،
تحكم األفراد التام وعلى كل
المستويات ،في العلوم العسكرية
والمعارف العلمية والتكنولوجية ،ما
مكن مختلف تشكيالتنا ووحداتنا من
مواكبة التطورات التكنولوجية
الحاصلة في المجال بطريقة مثلى،
ومن ثم اإللمام بالمقتضيات العملياتية
والقتالية للمعركة الحديثة".
 ...في رحاب الوحدات العملياتية
حرصا منھا على إبراز مھام
وبطوالت أفراد قواتنا المسلحة

بمختلف ربوع وطننا ،زارت
"الجيش" سنة  ،2022عديد
الوحدات العملياتية لجيشنا الوطني
الشعبي ،من خالل روبورتاجات
ميدانية عايشت وأبرزت فيھا يوميات
أفرادھا البواسل وتنفيذھم لمختلف
المھام الموكلة من تحضير قتالي إلى
المھام العملياتية.
بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار،
وقفت "الجيش" عن كثب على
استعدادات وحداتنا العسكرية
وجاھزيتھا القصوى والدائمة للتعامل
مع مختلف التھديدات والتحديات
األمنية ،مسلطة الضوء على جھود
أفراد قواتنا المسلحة المرابطين على
طول الشريط الحدودي الوطني،
وكلھم حزم وعزم ،فضال عن
تسلحھم باالرادة وعزة االنتماء لھذا
الوطن.
كما سلطت "الجيش" الضوء على
إحدى أكبر تشكيالت قواتنا البرية
"الفرقة  12مشاة ميكانيكية " ،حيث
كانت الفرصة مواتية للوقوف على
تنفيذ برنامج التحضير القتالي.
الجيش العدد  714جانفي 2023
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حصيلة 2022
ولالطالع على امكانيات وقدرات وحدات
النخبة بالجيش الوطني الشعبي ،انتقلت
"الجيش" للتعرف على الفوج 104
للمناورات العملياتية ،مبرزة الجاھزية
القتالية العالية ألفراده وتحكمھم في
منظومات األسلحة والسيطرة وتقنيات
الحروب الحديثة التي تتماشى مع
خصوصية مھامھم ،ھدفھم في ذلك
مواجھة أي تھديد وفي أي ظرف كان.
وألن الجانب اللوجيستي له من األھمية
بمكان ،زارت "الجيش" عينة من
وحدات اإلسناد العملياتية وھي كتيبة
التموين بالوقود للناحية العسكرية الثانية،
حيث رصدت جھودھا في مجال دعم
سلسلة اإلسناد اللوجيستي بمھمة اإلسناد
بالوقود لفائدة مختلف الوحدات
والتشكيالت ،باالضافة إلى تنفيذ برنامج
التحضير القتالي والمشاركة في التمارين
التكتيكية مع وحدات قوام المعركة.
..رصد النتائج العملياتية النوعية
كانت سنة  2022سنة العمليات النوعية
بامتياز ،عكستھا النتائج الباھرة التي
حققتھا مفارز الجيش الوطني الشعبي في
مجال مكافحة اإلرھاب والجريمة
المنظمة بكافة أشكالھا ،وفي قراءة
لمختلف الحصائل العملياتية الشھرية التي
تنشرھا "الجيش" في
ركنھا القار "وحدات
في الميدان" ،إن
العمليات النوعية المحققة أفشلت
المخططات الخبيثة لبقايا فلول
اإلرھاب ،على غرار عمليتي  19فيفري
و 16مارس  2022بجبال سكيكدة
بالناحية العسكرية الخامسة ،حيث تم
القضاء على  08إرھابيين والقبض على
 07آخرين ،وھي عملية القت إشادة
كبيرة وتھنئة من السيد رئيس أركان
الجيش الوطني الشعبي ،الذي حرص
على زيارة أفراد المفارز المشاركة في
العملية وإبالغھم تحيات وتھاني السيد
رئيس الجمھورية ،القائد األعلى للقوات
المسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،مثنيا
على النتيجة المحققة ،حاثا إياھم على بذل
المزيد من الجھود للحفاظ على أمن
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الوطن والمواطنين ،ومواصلة مكافحة
فلول اإلرھاب بكل عزيمة وفخر
واعتزاز بھذا الواجب المقدس.
كما عرفت نھاية سنة  ،2022عمليات
دقيقة ونوعية نفذتھا مفارزنا اليَقظة،
على غرار العملية التي أفضت يوم
 11ديسمبر إلى القضاء على ثالثة
إرھابيين والقبض على آخر ،بجبل
قوراية بالقطاع العسكري تيبازة
بالناحية العسكرية األولى .وفي
السياق نفسه ،حققت مفارزنا المرابطة
العملياتية
القطاعات
بمختلف
الجنوبية ،عمليات نوعية أواخر السنة
الفارطة ،على غرار عملية إلقاء
القبض على ثالثة إرھابيين بتمياوين
القطاع العملياتي برج باجي مختار،
ينتمون للجماعات اإلرھابية النشطة
بمنطقة الساحل ،باالضافة إلى القضاء
على إرھابيين اثنين ،وتوقيف اثنين،
بالقطاع العملياتي إن قزام ،ويضاف
إلى ھذه العمليات النوعية ،الجھود
المضنية لقواتنا المسلحة في
مكافحة مختلف أنواع الجريمة
المنظمة والتھريب ،سيما محاوالت
إغراق بالدنا بالمخدرات ،حيث تم

حجز
أطنان
من ھذه
السموم على
لبالدنا.
الحدود الغربية
حرصت مجلة "الجيش" خالل
تغطياتھا ومساھماتھا على إبراز
المستوى النوعي الذي بلغته تشكيالت
ووحدات الجيش الوطني الشعبي ،من
ناحية التحضير القتالي والنجاح في
اجتثاث بقايا الجماعات اإلرھابية
المجرمة وحماية حدودنا من آفات
التھريب والجريمة المنظمة ،وھو

المكسب األصيل الذي تعكف القيادة
العليا للجيش الوطني الشعبي على
تثمينه وتعزيزه وفي تقييمه لإلنجازات
المحققة للسنة المنصرمة أكد السيد
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
بأن" النشاطات المنفذة واإلنجازات
المحققة خالل السنة التدريبية
 ،2022/2021أظھرت القدرات العالية
للجيش الوطني الشعبي ،لالضطالع
بمھامه الدستورية على أكمل وجه،
وذلك من خالل حالة األمن والسكينة
التي تسود كافة ربوع الوطن ،والتي
يعود الفضل في بلوغھا للجھود المثابرة
والمضنية لكافة مكوناته وتشكيالته
الميدانية ،التي تسھر على حماية حدودنا
المديدة وتحارب دون كلل وال ملل ،بقايا
اإلرھاب ونشاطات الجريمة المنظمة
العابرة للحدود"n..

الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي لسنة 2022
تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ،الرامية إلى تعزيز الجھود واليقظة واالستعداد الدائم،
بغرض التصدي لكل محاوالت المساس بأمن واستقرار البالد والذود عن سيادتھا ،تميزت سنة  2022بنتائج
معتبرة في مجال مكافحة اإلرھاب والتھريب والمتاجرة باألسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة ،وذلك من
خالل تحييد وتوقيف عدد كبير من اإلرھابيين وتفكيك عدة خاليا دعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي
كانت ُتستعمل من طرف الجماعات اإلرھابية ،وھو ما تبينه النتائج التالية:
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حصيلة 2022
تكوين ،صناعة ،بحث وتطوير واتصال

إستراتيجية فعالة
إن تحقيق نتائج باھرة في الميدان ھو نتاج التكوين
الجيد الذي جعلته القيادة العليا للجيش الوطني
الشعبي في صميم استراتيجيتھا ،خصوصا ما
تعلق بتجسيد مواصفات النخبة العسكرية على
أرض الواقع باعتبار أن التكوين ھو حجر األساس
الذي يمد جيشنا بكفاءات عالية.
وككل سنة ،سلطت "الجيش" الضوء على
الجانب التكويني من خالل تغطيتھا لمختلف
النشاطات المتعلقة بھذا الجانب ،حيث خصصت
في عددھا لشھر جويلية ملفا حول التكوين في
الجيش الوطني الشعبي تضمن مجموعة من
المواضيع والروبورتاجات على غرار مدارس
أشبال األمة ،مدرسة القيادة واألركان الشھيد
"حمودة أحمد المدعو سي الحواس" ،إلى جانب
تغطية حفل تخرج مختلف الدفعات الجديدة التي
تلقت تكوينا نوعيا في مختلف التخصصات
العسكرية والعلمية ،والتي ستعزز صفوف جيشنا
بكفاءات شابة متسلحة بشتى المعارف النظرية
والتطبيقية ،وما تحقق في ھذا المجال ھو ثمرة
رھان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على
العنصر البشري عبر إحاطته بتكوين جيد يساير
ما بلغته كبرى المدارس العسكرية في العالم ،وكذا
نظير األھمية التي يوليھا إياه السيد رئيس
الجمھورية الذي حرص ھذه السنة على غرار
السنوات السابقة على اإلشراف على تخرج دفعات
جديدة باألكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس
الراحل "ھواري بومدين" ومتابعة مجرياته
باھتمام بالغ.
باإلضافة إلى ذلك ،تعيش بالدنا على وقع تحديات
ورھانات جديدة في مجال األمن والدفاع مما
تطلب تبني مقاربة مدروسة لتحيين التكوين
الموجه لإلطارات العسكرية العليا.
في ھذا الخصوص ،أشار السيد رئيس أركان
الجيش الوطني الشعبي خالل إشرافه على مراسم
حفل التخرج بالمدرسة العليا الحربية شھر جوان
 ،2022إلى "أن الوضع الجيوسياسي والتقدم
التكنولوجي المتسارع وتوسع مجاالت الصراع،
ھي كلھا عوامل تطلبت منا تبني مقاربة مدروسة
لتحيين التكوين الموجه لإلطارات العسكرية العليا
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لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي ،من أجل
استيعاب التحوالت الطارئة في فنون الحرب
وعلوم تسيير قضايا الدفاع".
كما رافقت "الجيش" الطلبة الضباط للمدرسة
العليا البحرية في أعالي البحار ،حيث شكلت
الحملة التدريبية صيف  2022المنفذة في الفترة
من  14جويلية إلى  13أوت  ،2022فرصة لطلبة
قواتنا البحرية لتعزيز معارفھم النظرية وتطبيقھا
ميدانيا .وككل صيف ،كانت "الجيش" في الموعد
رفقة الطلبة الضباط ،حيث عايشت تكوينھم
التطبيقي في البحر.
ترقية الصناعات العسكرية
تعد الصناعات العسكرية من المحاور الرئيسية
التي أولتھا مجلة "الجيش" عناية قصوى في
تغطيتھا من خالل مجموعة من المواضيع
والروبورتاجات التي نشرتھا خالل سنة ،2022

 lإ .غازي
من أجل إبراز مدى تطور قدرات الصناعات
العسكرية ،التي تھدف إلى المساھمة في اإلنعاش
االقتصادي للبالد وامتصاص البطالة وتشجيع
المناولة والرفع من نسبة اإلدماج الوطني ،عبر
تطوير صناعات محلية ذات جودة عالية.
في ھذا السياق ،ن ّوه السيد الفريق أول السعيد
شنـڤريحة ،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
خالل زيارة التفتيش والتفقد التي قادته إلى إقليم
الناحية العسكرية الخامسة شھر نوفمبر المنصرم
باإلنجازات المحققة في جميع مكونات صناعتنا
العسكرية والتي تشھد على التطور المعتبر الذي
بلغه ھذا القطاع الحيوي ،حيث أكد السيد رئيس
أركان الجيش الوطني الشعبي خالل ھذه الزيارة
أن "الجھود التي نحرص ،بتوجيه من السيد رئيس
الجمھورية القائد األعلى للقوات المسلحة وزير
الدفاع الوطني ،على أن تحقق القدرة على التكفل

التعاون العسكري :نشاطات مكثفة
عرفت سنة  2022نشاطات مكثفة في مجال
التعاون العسكري ،حيث قامت "الجيش" بتغطية
مختلف زيارات الوفود العسكرية األجنبية رفيعة
المستوى ،على غرار استقبال السيد رئيس
الجمھورية ،القائد األعلى للقوات المسلحة ،وزير
الدفاع الوطني لرؤساء أركان الدول األعضاء في
لجنة األركان العملياتية المشتركة شھر أكتوبر
الماضي ،بمناسبة احتضان الجزائر للدورة غير
العادية لمجلس رؤساء أركان الدول األعضاء في
لجنة األركان العملياتية المشتركة ،والتي تضم كل
من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر ،كما استقبل
السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ،رئيس
أركان القوات المسلحة لجمھورية رواندا ،يوم 12
سبتمبر  ،2022ورئيس ھيئة أركان القوات
المسلحة السودانية ،الفريق أول ركن محمد عثمان
الحسين يوم  22نوفمبر  ،2022واستقبال قائد قوة
الدفاع الشعبية التنزانية الفريق أول جاكوب جون
مكوندا يوم  29نوفمبر  ،2022منسق مجلس األمن
القومي األمريكي للشرق األوسط وشمال إفريقيا
يوم  06ديسمبر.2022

كما شارك السيد رئيس أركان الجيش الوطني
الشعبي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في
الندوة العاشرة لألمن الدولي بموسكو بفيدرالية
روسيا يوم  16أوت  ،2022والتي أكد خاللھا أنه
"حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يعي أھمية الحفاظ
على األمن الدولي ،بالتركيز على األمن اإلنساني،
والتكفل باألسباب العميقة لألزمات في العالم بصفة
عامة وفي إفريقيا بصفة خاصة ،وكذا تقوية
القدرات العسكرية والنجاعة المطلوبة ،في مجال
مكافحة اإلرھاب والجريمة المنظمة العابرة
للحدود".
وفي السياق ذاته ،شارك الجيش الوطني الشعبي في
تمرين القيادة واألركان االستراتيجي
"الشرق "2022-بروسيا ،بوحدة قتالية من قواتنا
البرية إلى جانب جيوش  13دولة ،وذلك في الفترة
الممتدة من  01إلى  07سبتمبر  .2022كما شھدت
سنة  2022رسو عدة سفن لدول صديقة بميناء
الجزائر ،تم خاللھا تنفيذ تمارين مع وحدات عائمة
من قواتنا البحرية في إطار تبادل الخبرات مع
الدول الصديقة والشقيقn

الذاتي بمھمة تطوير وصناعة عتاد وتجھيزات
الجيش الوطني الشعبي ،بما يسمح بالرفع من
قدراته العملياتية وتحسين مردوديته الميدانية،
وتقليص التبعية للخارج من خالل االعتماد على
النفس في ھذا المجال الحساس".
كما قامت مجلة "الجيش" بتغطية مختلف
المعارض التي شاركت فيھا الصناعات
العسكرية ،والتي عرفت إقباال كبيرا للزوار الذين
اطلعوا عن قرب على ما تقدمه من منتجات
متنوعة عالية الجودة ،حيث تعرف الزوار على
التطور الذي بلغته مختلف المؤسسات العسكرية
الناشطة في ھذا القطاع.
البحث و التطوير
تسھر القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على
عصرنة وتطوير منشآتھا وھياكلھا ،حيث تم خالل
سنة  2022إنشاء مرافق وھياكل جديدة إلى جانب
اقتناء أجھزة ومعدات متطورة تتماشى وسياسة
تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية تماشيا مع
التطور الذي تشھده باقي جيوش العالم.
في ھذا السياق ،خصصت مجلة "الجيش" عددا
خاصا في شھر جويلية  2022تطرقت فيه
بإسھاب إلى مختلف نشاطات البحث والتطوير
للجيش الوطني الشعبي من خالل روبورتاجات
وحوارات متنوعة بتنوع مكونات قواتنا المسلحة
البرية ،الجوية ،البحرية ،الدفاع الجوي عن االقليم
والدرك الوطني ...أبرزت من خاللھا أھم محاور
البحث والتطوير من ضمنھا عصرنة وسائل
وأنظمة األسلحة بغرض الرفع من الخصائص
التقنو -عملياتية وتطوير وسائل المعتمدية ووسائل
الرادار ،وأنظمة الروبوتات المدمجة والطائرات
بدون طيار ،إلى جانب الذكاء االصطناعي،
والمحاكاة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال،
الدفاع السيبراني ،المواد الطاقوية وعلوم الطيران
والصحة ومختلف الدراسات اإلستراتيجية ،إلى
جانب آفاق البحث والتطوير في الجيش الوطني
الشعبي.
إستراتيجية اتصالية فعالة
استثمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي
جھودھا المبذولة في مجال االتصال الداخلي
والخارجي ،سعيا منھا لترقية آلياته من خالل تبني
إستراتيجية اتصالية فعالة تساھم في بناء منظومة
دفاعية وطنية متكاملة ،تعد صمام األمان للعالقة
الوثيقة التي تربط الشعب بجيشه ،من خالل
عرض الحقائق والتحكم في التقنيات العصرية
لمجاالت تخصصھم عبر مختلف قنوات االتصال

التي تعتمد عليھا مديرية اإلعالم واالتصال
ألركان الجيش الوطني الشعبي.
وتمثل مجلة "الجيش" نموذجا مشرفا في إبراز
الصورة الناصعة للجيش الوطني الشعبي والحفاظ
عليھا ،حيث عملت خالل سنة  2022على تجسيد
ھذه اإلستراتيجية االتصالية التي تتسم بالفعالية
وتتماشى ومتطلبات الوضع الراھن ،من خالل
إعالم ھادف يدعم المشروع الوطني ويدافع عن
المصلحة العليا للوطن ،ويجعل المواطن على
اطالع دائم بنشاطات قواته المسلحة ،انطالقا من
أھمية المھام الموكلة للجيش الوطني الشعبي.
وقد سعت مجلة "الجيش" جاھدة طيلة سنة 2022
بأقالم محرريھا إلى اإلحاطة بكل جديد وتغطية

مختلف نشاطات المؤسسة العسكرية من خالل
ملفات وروبرتاجات وتحقيقات ومواضيع متنوعة
على غرار الصناعات العسكرية ودور الجيش
الوطني الشعبي في التنمية االقتصادية ،ملف حول
األخالقيات العسكرية ،إلى جانب إجراء حوارات
دورية مع شخصيات فاعلة على الساحة الوطنية
على غرار وزير المجاھدين وذوي الحقوق،
وزيرة التضامن الوطني وقضايا األسرة ،رئيسة
الھالل األحمر الجزائري.
كما تناولت مجلة "الجيش" العديد من الملفات
اإلستراتيجية التي عالجت المسائل الدولية
واإلقليميةn

واجب الذاكرة
في إطار االحتفاالت المخلدة للذكرى
لعيد االستقالل واسترجاع
الستين
السيادة الوطنية ،غطت مجلة "الجيش"
الندوات والملتقيات التاريخية التي تعد
من اھتمامات مديرية اإلعالم واالتصال
ألركان الجيش الوطني الشعبي ،قصد
ترسيخ معاني وقيم ثورة نوفمبر في
ذاكرة األجيال الصاعدة.
في ھذا الصدد ،غطت "الجيش" ندوة
تاريخية بعنوان" تحوير جيش التحرير
الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي"
بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني
الشعبي الموافق للرابع من أوت من كل
سنة والذي تم ترسيمه من طرف السيد
رئيس الجمھورية ،القائد األعلى للقوات
المسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،حيث
أكد السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة،
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في
كلمته خالل إشرافه على افتتاح ھذه
التظاھرة التاريخية ،على أھمية ھذه
المناسبة ،قائال" :لنخلد تضحيات أبطال
الجزائر الخالدين ،ولنؤكد بأن أبناء
الجزائر الشرفاء والمخلصين ،من أفراد
وإطارات الجيش الوطني الشعبي،
مستعدون لبذل أكبر التضحيات في
سبيل أمن واستقرار الوطن وھم على
استعداد دائم لإلسھام في تطوره
وازدھاره".
كما تم تنظيم ندوة تاريخية موسومة

بـ":اإلعالم والحفاظ على الذاكرة
الوطنية..التزام ومسؤولية لتعزيز الدفاع
الوطني" يوم  30نوفمبر  2022أكد من
خاللھا السيد الفريق أول السعيد
شنڤريحة على أن تنظيم ھذه الندوة
جاء "تزامنا مع ستينية استرجاع
استقاللنا الوطني ،وفي شھر نوفمبر
األغر ،شھر الثورة المجيدة التي حطمت
قيود االستدمار ،وكانت ميالد فجر جديد
ألمتنا".
وفي إطار االحتفاالت المخلدة للذكرى
 68الندالع الثورة التحريرية المجيدة،
نظم المتحف المركزي للجيش الراحل
"الشاذلي بن جديد" يوم  27أكتوبر
 ،2022ندوة تاريخية بعنوان "ملحمة
شعب وعزة أمة" ،تطرقت إلى عوامل
انتصار الثورة التحريرية المجيدة على
جيش االحتالل الفرنسي.
والستحضار المآثر واألحداث التاريخية
الھامة في مسار األمة ،خصصت مجلة
"الجيش" في ركنھا القار "تاريخ" عديد
المواضيع التي تضمنت شھادات حية
لمجاھدات ومجاھدين ساھموا في الكفاح
إبان الثورة التحريرية المباركة ،فضال
عن تغطية مراسم تسمية ھياكل
ووحدات الجيش الوطني الشعبي بأسماء
شھداء ومجاھدين ،وھو عرفان يليق
بجميل صنيعھم وتضحياتھم الجسام في
سبيل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة.
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تألق الرياضة العسكرية
خصصت مجلة "الجيش" في ركن "الرياضة" حيزا معتبرا لتغطية مختلف النشاطات الرياضية العسكرية التي جرت خالل سنة  ،2022حيث
قامت بإعداد بورتريھات وحوارات وعدد من المقاالت المتعلقة بالرياضة .يسمح ھذا الركن للقراء باالطالع على مختلف األنشطة الرياضية
العسكرية المبرمجة ،ال سيما تلك التي تنظمھا مصلحة الرياضات العسكرية ،مع تسليط الضوء على النتائج الجيدة المتحصل عليھا واأللقاب
العالمية التي أحرزتھا الفرق العسكرية الوطنية في العديد من التخصصات الرياضية.

 lص .زايدي ترجمة :ل .سھام

مجلة "الجيش" في موعد
مع المنافسات الدولية
فيما يخص المنافسات
الوطنية ،قامت مجلة
"الجيش" بتغطية  26حدثا
رياضيا عسكريا ،في مختلف
التخصصات الرياضية.
وفيما يتعلق بالرياضة األكثر
شعبية في الجزائر ،حضرت
مجلة "الجيش" لتغطية
نھائي الطبعة الـ  50لكأس
الجزائر العسكرية ،الذي أقيم
على مستوى المركب الجھوي الرياضي العسكري
بالناحية العسكرية األولى في  25أكتوبر ،2022
بحضور السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة ،رئيس
أركان الجيش الوطني الشعبي ،الذي قام ،بھذه
المناسبة ،بتكريم كل من العريف األول المتقاعد علي
كوالل ،الذي أصيب بإعاقة تسببت في بتر كلتا ساقيه
في إطار مكافحة اإلرھاب ،كما ك ّرم مدرب المنتخب
الوطني لكرة القدم جمال بلماضي.
للتذكير ،خصصت "الجيش" بورتري للعريف
األول المتقاعد علي كوالل ،باإلضافة إلى إجراء
حوار حصري مع مدرب المنتخب الوطني لكرة
القدم.

العسكرية الجزائرية ،حيث خصصت حيزا للحديث
عن بعض الرياضيين المتألقين في مجال اختصاصھم
من خالل نشر بورتريھات عنھم ،على غرار الرقيب
عبد القادر شعبان ،وھو ال ّدراج الحائز على أول
ميدالية في تاريخ الرياضة العسكرية الجزائرية،
والمالكم العسكري السابق مصطفى موسى ،الذي
أھدى الجزائر أول ميدالية أولمبية ،وكذا المصارع
محمد أمين الطيب الحائز على الميدالية الذھبية عام
 2013في فئة ) 100+كلغ( في الطبعة  35لبطولة
العالم العسكرية للجيدو للمجلس الدولي للرياضة
العسكرية المنعقدة في أستانا/كازاخستان.
وبمناسبة  8مارس ،اليوم العالمي للمرأة ،التقت
"الجيش" باثنتين من أعمدة الفريق الوطني العسكري
النسوي للقفز بالمظالت وھما النقيب فلة قحفيف
والنقيب سھام نرجس مسعد ،وخصصت لھما
بورتري يليق بمستوى إنجازاتھما.
تجدر اإلشارة إلى أنه في  8ماي  ،2022وأثناء
إشرافه على تدريبات النھائي لالستعراض الجوي
وتنفيذ تمرين القفز المظلي الرياضي بالقاعدة الجوية
لعين وسارة بالناحية العسكرية األولى ،أشاد السيد
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باألداء
والمستوى الذي أبان عنه مظليو الفريق الوطني
العسكري من إناث وذكور .

تسليط الضوء على المنافسات الدولية
سلطت المجلة الضوء على النتائج الجيدة التي
أحرزتھا منتخباتنا الرياضية العسكرية ورياضيونا
خالل المنافسات الوطنية والدولية ،على غرار بطولة
المالكمة الدولية التي أقيمت في فيفري 2022
ببلغاريا ،بحيث فاز العريف المتعاقد عبد الناصر بن
لعربي بالميدالية البرونزية في وزن  63كلغ.
أما في البطولة الدولية للمصارعة المشتركة ،التي
استضافتھا بلغاريا في فيفري  ،2022تحصل العريف
المتعاقد عبد الكريم فرقات على الميدالية البرونزية
في فئة  60كلغ ،في حين تألق الفريق العسكري
الجزائر حاضرة في التظاھرات الرياضية الدولية
الوطني للتايكواندو في بطولة العالم للتايكواندو
الكبرى ...نجاح وتألق
 ،2022حيث فاز خاللھا بالمركز األول حسب
خالل الفترة الممتدة من  25جوان إلى  6جويلية
الفرق.
 ،2022استضافت الجزائر للمرة الثانية في تاريخھا،
أبطال وشخصيات رياضية في الواجھة
الطبعة الـ  19أللعاب البحر األبيض المتوسط
تولي مجلة "الجيش" اھتماما بالغا للرياضيين بوھران ،بعد تلك المنظمة عام .1975
العسكريين الذين تركوا بصمة في تاريخ الرياضة وبمناسبة ھذا الحدث الرياضي الكبير ،خصصت
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مجلة "الجيش" ملًفا كامًال أللعاب البحر األبيض
المتوسط مسلطة الضوء على تألق الرياضيين
العسكريين في ھذه الطبعة ،حيث نجحوا في افتكاك
 13ميدالية ،منھا  4ذھبية و 6فضية و 3برونزية.
وفي  14جويلية  ،2022أشرف رئيس الجمھورية،
السيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب على حفل خاص
لتكريم الرياضيين الفائزين بميداليات خالل الطبعة
الـ 19أللعاب البحر األبيض المتوسط التي احتضنتھا
وھران.
كما نظم الجيش الوطني الشعبي فعاليات المسابقة
العسكرية الدولية "للفصيلة المحمولة ج ًوا" لسنة
 ،2022والتي احتضنتھا الجزائر في الفترة الممتدة
من  15إلى  27أوت  2022والتي تندرج في إطار
األلعاب العسكرية الدولية التي تقام سنويا بفيدرالية
روسيا منذ عام  .2015وعلى مدار 13يو ًما.
للعلم ،أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة،
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ،على مراسم
حفل اختتام ھذه المسابقة ،وذلك على مستوى المركب
الجھوي الرياضي العسكري اإلقليمي بالناحية
العسكرية األولى.
وقد كسب الجيش الوطني الشعبي الرھان بتحقيقه
نجاحا باھرا في تنظيم فعاليات ھذه المسابقة العسكرية
الدولية بكل جدارة واستحقاق  ،حيث تألق فيھا فريقنا
العسكري الذي سيطر على جميع اختصاصات
المنافسة محرزا المرتبة األولى من بين  15فريًقا
مشارًكا .بھذه المناسبة ،كان رئيس الجمھورية السيد
عبد المجيد تبون قد بعث برسالة يھنئ فيھا السيد
الفريق أول السعيد شنڤريحة على النجاح المحقق في
تنظيم ھذه المسابقة العسكرية الدولية وتألق
ري ا ضيين ا n

النشاطات العسكرية
قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش الغراب متعدد المھام "الظافر"

تصوير :الجيش

أشرف قــائد الــقوات البحريــة يندرج ھذا التمرين في إطار
اللواء بن مداح محفوظ ،يوم تجسيد برنـــــامج التــــعــــاون
 13ديسمبر  ،2022بمقر قيادة العسكري الثنائي الجزائري -
الـــــــقوات البحريــــــة الشھيد البريطاني لحساب سنة ،2022
"سويداني بوجمــعــة" ،عــلـى ويھدف إلــى تطوير التــفــاعل
مراسم تــفتيش الـغراب متـعدد المشترك بين بحريات البلدان
المھــام "الظافر" ،بـعد عودتـه المشاركة في مجاالت المراقبة
من المشاركة بصفة مالحظ في البحرية وتبادل الخبرات ،سيما
تمرين لــــلبحريـــة المـــلكيـــة مـــــــع إطارات مركز تدريب
البريطانية ،في الفترة الممتدة األطقم لألسطول البحري
من  4إلى  8ديسمبر  ،2022الملكي الذي يعمل على تأھيل
بباليموث ببريطانيا.
األطقم البحرية الملكيةn

الدورة العادية الـ  22للجنة الوزارية المشتركة للبحث واإلنقاذ

تصوير :الجيش

في إطار نشاطات الــــــلجنــــــة
الوزاريــــة المشتركـــة لـــلبحث
واإلنقاذ ،أشرف قائد قوات الدفاع
الجوي عن اإلقـــليم الـــلواء عبد
العزيز ھوام ،يوم  29ديسمبر
 ، 2022بمقر قيادة قوات الدفاع
الجوي عن اإلقليم على أشغال
الدورة الــعـاديـة ال  22لــلجنـة
الوزاريــة المشتركـة لـلبحث عن
الطائرات التي ھي في خطر
وإنقاذھا وذلك بحضور ممثلين يھدف ھذا االجتمــاع إلــى تــقييم
نشاطات الــلجنــة ومدى التنسيق
عن كل الوزارات المعنية.

واإلنـقـاذ الجوي واالطالع عـلـى
اإلمكانيات والوسائل البشرية و
المادية الالزمة في ھذا المجال
مــع الوقوف عــلــى مدى تطبيق
التنظيمـات واالتـفـاقيـات الوطنية
والدولية المتعلقة بعمليات البحث
واإلنـــقــاذ إضافــة إلــى عرض
التدابير الواردة في مخطط
التدخل المـــعتمد وتـــقدير السبل
الناجعة لعمليات البحث واإلنقاذ
والتعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق تدخل ناجع و سريع مع
الوزارية الفاعلة المعنية بالبحث
ھذا النوع من المخاطرn

يوم إعالمي بالمددرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مھندس

تصوير :الجيش

أشار رئيس دائرة اإلستـــــعمـــــال
والتحضير ألركان الجيش الوطني
الشعبي اللواء حسنات بلقاسم خالل
إشرافه يوم  28ديسمبر 2022على
إفتتاح أشغال اليوم اإلعالمي حول
»اإلجراءات الواجب إعمـــــالھــــا
للتفعيل العملياتي لمنظومة اإلعالم
والقيادة للجيش الوطني الشعبي«،
إلى األھمية التي توليھا القيادة العليا

للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسھا
السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
إلى موضوع أنظمة اإلعالم والقيادة
من أجل تــعزيز األداء الــعمــليـاتي
لـقواتنـا المسلحـة والمساعدة عـلـى
إتخاذ القرار وتثمين الجھود المبذولة
في سبيل تحكم قواتنا المسلحة في
تكنولوجيا اإلعالم و القيادة.

تخلل فعاليات ھذه التظاھرة العلمية،
التي نظمتھــــا دائرة اإلستـــعمـــال
والتحضير ألركان الجيش الوطني
الشعبي ،بـــــــالمدرسة الوطنيــــــة
التحضيرية لدراسات مھندس للناحية
العسكرية األولى ،إلقاء جملة من
المحـاضرات الـقيمـة والثريـة حول
الموضوع ،نشطھــــــــــــا إطارات
متخصصين في ھذا المجالn
الجيش العدد  714جانفي 2023
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النشاطات العسكرية
المدرسة العليا للعتاد

حفل انتساب الطلبة المستجدين

المديرية المركزية للوقود

ملتقى بعنوان" التطور التكنولوجي والمعياري
للزيوت ومواد التشحيم والصعوبات اللوجيستية"
نظمت المديرية المركزية للوقود
يوم  07ديسمبر  ،2022على
مستوى نادي الموقع للجيش
بـعين النـعجـة ،مـلتقى وطنيا
بــعنوان "التطور التكنولوجي
والمـعيـاري لـلزيوت ومواد
ا ل ت ش ح ي م و ا ل ص ع و ب ــــــــــــ ا ت
اللوجيستية" ،بمشاركة أساتذة
جامعيين وممثلين عن مختلف
الھيئ ات العسكرية والم دنية عل ى
غرار سلطة ضبط المحروقات وشركتي
سوناطراك ونفطال.
في كلمته االفتتاحية ،أشار المدير المركزي
للوقود ،العميد غريسي موسى ،إلى جھود
الجيش الوطني الشعبي الرامية لضمان
تموين مستمر وفــعــال بـالزيوت ومواد
التشحيم لفائدة مختلف تشكيالت ووحدات
الجيش الوطني الشعبي.
شھد ھذا اللقاء العلمي ،إلقاء جملة من
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المحاضرات من طرف إطارات عسكريين
وأساتذة جامعيين ،تطرقت إلى مختلف
جوانب موضوع المـلتـقـى ،عـلـى غرار
محـــاضرة حول " تأثير التكنولوجيــات
الحديثــة عــلـى تشكيل الزيوت ومواد
التشحيم" ،وأخرى استعرضت الصعوبات
اللوجيستية المرتبطة بإنجاز الزيوت ومواد
التشحيم لدى الممونين األجانب ،وكذا
"آفـــاق تطوير الزيوت" وغيرھــا من

المحاضرات التي حرص الحضور على
إثرائھا بالنقاش والتحليل.
خـلصت أشغـال المـلتـقـى إلـى جملة من
التوصيات تمحورت في مجملھا حول
ض ر و ر ة م س ا ي ر ة ا ل ت ط و ر ا ل ت ــــك ن و ل و ج ي
والمعي اري للزيو ت وموا د التشحيم بصورة
مستدامة ومثالية وإيجاد الحلول المناسبة
لمواجھة الصعوبات اللوجيستية n

تصوير :الجيش

أشرف المدير المركزي للجيش الوطني الشعبي لمظاھرات  11ديسمبر
اللواء
للعتاد
صديقي سيبقى دوما مبعث فخر  ،1960تنفيذ نشاطات ثقافية،
سماعيل  ،يوم  11ديسمبر وشرف ومصدر اعتزاز على غرار محاضرة تناولت
 ،2022بالمدرسة العليا لكافة المنتسبين الذين يتعين "دور اإلعالم الثوري في
للعتاد المجاھد المرحوم "بن عليھم االرتقاء بمستواھم خدمة القضية الجزائرية "،
مختار شيخ أمود" ،على حفل المعرفي حتى يكونوا خير ألقاھا األستاذ عمار عبد
انتساب الطلبة الضباط خلف لخير سلف " ،ليتابع الرحمان من جامعة الجزائر.
العاملين تكوين عسكري بعدھا الحضور عرضا في على ھامش حفل االنتساب،
مشترك قاعدي.
رياضة "
الكوكسول " كرّم المدير المركزي للعتاد
بعد تفتيش مربعات الطلبة واستعراضا عسكريا نفذه بعض إطارات المدرسة
من طرف المدير المركزي طلبة المدرسة باحترافية العليا للعتاد  ،نظير جھودھم
للعتاد  ،ألقى قائد المدرسة عالية.
وتفانيھم في تأدية مھامھم
العميد سعودي حمداش ،كلمة شمل برنامج الحفل الذي
النبيلةn
أبرز فيھا أن " االنتساب تزامن مع الذكرى المخلدة

ملتقى جھوي بعنوان "أخذ العينات و التحليل في وسط جد ملوث"

تصوير :الجيش

في إطار التعاون مع منظمة حظر
األسلحــة الكيميــائيــة ،نظمت وزارة
الدفاع الوطني الطبعة الثانية للملتقى
الجھوي بــــعنوان "أخذ الــــعينــــات
والتحاليل في وسط جد ملوث" ،وذلك
في الفترة من  18إلى  21ديسمبر
 ،2022بـــالنـــادي الوطني لـــلجيش
والمعھد الوطني لألدلة الجنائية وعلم
اإلجرام للدرك الوطني.
يھدف ھذا المــلتــقــى التكويني ،الذي
نشطه خبراء تــابــعين لمنظمـة حظر
األسلحة الكيميائية وخبراء جزائريين،
إلــــــــــــى تكوين إطارات من الدول
اإلفريقية ،كما عرف الملتقى مشاركة
ممثلين من مختلف األجھزة النظامية.
في كــلمتــه االفتتــاحيـة ،أشار رئيس
أركـــان الدرك الوطني ،الـــعميد سيد
أحمد بورمــانـة إلـى أن ھذا المـلتـقـى
"يندرج في إطار تكريس التزامات
الجزائر من أجل مواصلــــــة تطوير
قدراتھا التقنية والعملياتية في مجال

المساعدة والحمـــايـــة لــلتصدي ألي
ھجوم بسالح كيميائي".
كما ذكر أن ھذا الحدث ھو جزء من
الشراكة التي تربط الجزائر بمنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،ويھدف إلى
تقويم وتطوير القدرات التقنية للدول
اإلفريـقيـة الـعضوة في اتـفـاقية حظر
األسلحة الكيميائية.
من جھته ،أشار األمين التنفيذي للجنة
الوزارية المكلفة بتطبيق معاھدة حظر
األسلحــة الكيميـائيـة ،الـعميد بوعـالم
بــلحـاج أن ھذا المـلتـقـى "يھدف إلـى
تعزيز القدرات في مجال المساعدة
والحمـــــــايــــــة من عوامل الحرب
الكيميــائيــة ،بــاإلضافــة إلــى تـقديم
الخبرات والمھارات لمختصي الدول
األعضاء ،بصفتھم المتدخلين األوائل
والمسؤولين عن عمليات أخذ العينات
والتحليل في وسط جد ملوث ،في حالة
وقوع ھجوم أو حـــــادث كيميــــائي،
بموجب المـادة الـعـاشرة من اتـفـاقيـة

حظر األسلحة الكيميائية".
أكدت السفيرة ورئيسة التمثيـــــليـــــة
الدبــلومــاسيــة الدائمـة لـلجزائر لدى
منظمــة حظر األسلحــة الكيميــائيـة،
السيدة سليمة عبد الحق ،على أھمية
ھذا الحدث الذي يندرج في إطار
مواصلة نشاطات التعاون بين الجزائر
والمنظمة ،ناھيك عن الجھود المبذولة
من طرف الجزائر لاللتزام بمعاھدة
حظر األسلحة الكيميائية بحيث يبقى
ھدفھا المنشود ھو ترقية االستعماالت
السلمية للكيمياء.

تمحورت أشغال الملتقى حول خمس
تخصصات وھي :أخذ الــــعينــــات،
وسائل الوقاية الفردية ،إزالة التلوث
والتحليل والتدخل الطبي من خالل
اإلسعافات األولية الواجب إجراؤھا
في حالة ھجوم كيميائي .كما تضمنت
أشغــال المــلتـقـى عشر محـاضرات
نظرية وخمس ورشات علمية تطبيقية
على مستوى المعھد الوطني لألدلة
الجنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطني
ببوشاويn

المعھد العسكري للوثائق والتقويم واالستقبالية

ملتقى بعنوان "المناطق الرمادية :فضاء جديد للمواجھة اإلستراتيجية"

تصوير :الجيش

في إطار تنـــفيذ التوجيھـــة السنويــة
للتحضير القتالي لسنة  ،2022نظم
المــعھد الـعسكري لـلوثـائق والتـقويم
واالستقبالية لوزارة الدفاع الوطني
يوم  14ديسمبر  2022بنادي الموقع
للجيش بعين النعجة ،ملتقى بعنوان "
المنـــاطق الرمـــاديـــة  :فضاء جديد
للمواجھة اإلستراتيجية" ،بحضور
عدد من الخبراء والمختصين في
العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجية واألمنية
والجيوسياسية ،باإلضافة إلى ممثلين عن وزارات و
إطارات بالمعھد.
خالل كلمته االفتتاحية ،ذكر مدير المعھد العسكري
لـلوثـائق والتـقويم واالستـقبـاليـة ،الـعميد حميد قاله،
بأھداف تنظيم ھذا النشاط الـــــعـــــلمي ،مبرزا بأن
"المــلتــقـى يندرج في إطار إجراء دراسة مـعمـقـة
ومتمعنة لموضوع المناطق الرمادية كبعد جديد في

العالقات الدولية وشكل متقدم من الصراع والتنافس في مجملھا إلى موضوع المناطق الرمادية كفضاء
جديد للتنافس االستراتيجي والجيوسياسي الذي ُينشط
االستراتيجيين حول مناطق النفوذ في العالم ".
شكلت ھذه التظاھرة العلمية فرصة لمناقشة وتناول العالقات الدولية .وقد أجمع مختلف المتدخلين خالل
المسائل اإلستراتيجية بنظرة استشرافية من أجل ھذا الملتقى على أھمية فك شفرة مختلف أبعاد
اإلحــاطة بمختــلف الجوانب المتـعـلـقـة بـالمنـاطق المناطق الرمادية كشكل جديد من الحرب الھجينة،
الرمــاديـة وتحديد الـفـاعـلين واآلثـار المترتبـة عن التي ال تصنف ضمن النزاعـــــات الـــــعسكريــــة
انتشار وتكثيف العمليات في ھذه المناطق وتحليل الكالسيكية ذات التكلفة المالية والبشرية المتصاعدة،
مــــــع تحديد األساليب والتصورات الضروريـــــة
النشاطات المنفذة ضمنھا.
بالمناسبة ،تم تقديم العديد من المحاضرات ،تطرقت لمواجھتھا وإفشال مراميھا الدنيئةn
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النشاطات العسكرية
صناعات عسكرية

توزيع عربات لفائدة المؤسسات العسكرية وشركات عمومية ولخاصة

تـلبيـة الحتيـاجـات ھياكل الجيش
الوطني الشعبي والمؤسسات
الوطنية العمومية والخاصة ،تم
بمقر الشركة الجزائرية لصناعة
الوزن الثـقيل بـالرويبـة بـالناحية
العسكرية األولى ،يوم  05ديسمبر
 ،2022تسليم ) (384شاحنة وحافلة
مخصصة لنقل األفراد والبضائع
من عـــــالمتي "مرسيدس بنز و

األخيرة بالمناسبة أن ھذه العملية
تندرج في إطار تنفيذ تعليمات
ا لس ي د ا لفر يق أ و ل ا لس ع ي د ش نڤر يح ة،
رئيس أركــــان الجيش الوطني
الشعبي ،الرامية إلى تعزيز القدرات
ا ل ـع م ـل ي ا ت ي ة و ا ل ل و ج س ت ي ة ل م خ ت ل ف
وحدات قوام المعركة.

 ،" S N V Iمصنــعـة من طرف
مؤسسة تطوير صناعة السيارات
بالناحية العسكرية الثانية ،تحت
إشراف مديريـــة الصنــاعــات
العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.
استفاد من ھذا العتاد ،مؤسسات
عمومية وشركات خاصة والمديرية
المركزيـة لـلـعتـاد لوزارة الدفاع كما تّم يوم  20ديسمبر ،2022
ا ل و ط ن ي  ،ح ي ث أ و ض ح م م ث ل ھ ذ ه ب ت ي ـا ر ت ب ـا ل ن ا ح ي ة ا ل ع س ك ر ي ة

الثـانيـة ،تسليم ) (522عربـة
من عـالمـة "مرسيدس-بنز"
مصنّــعـة من طرف الشركـة
الجزائريـة إلنتـاج السيارات
ذات العالمة "مرسيدس بنز"
لفائدة كل من المديرية المركزية
للعتاد لوزارة الدفاع الوطني،
إدارات ومؤسسات عموميــة
وكذا شركات خاصة n

المدرسة العليا الحربية

"أفاق تطوير القطاع الفالحي لتعزيز األمن الغذائي"

تصوير :الجيش

أكد السيد تريعة ميلود ،مكلف وخاصة الُشعب اإلستراتيجية،
بالدراسات والتلخيص بوزارة التي من شأنھا السماح لبالدنا
الفالحة والتنمية الريفية ،أن بتـغطيـة االحتيـاجات الوطنية
القطاع الفالحي الوطني حقق وتنويـــــــع االقتصاد الوطني
خـالل سنـة  2022مـا يـفوق وتعزيز أسس األمن الغذائي
 ٪ 7 5م ن ا ح ت ي ــ ا ج ــ ا ت ا ل س و ق ا ل م س ت د ا م .
المحلية ،بفضل اإلستراتيجية كما أوضح السيد تريعة ميلود
الجديدة التي سطرھا رئيس خالل تقديمه يوم  19ديسمبر
ا ل ج م ھ و ر ي ة  ،ا ل س ي د ع ب د ا ل م ج ي د  ، 2 0 2 2م ح ــ ا ض ر ة ب ـ ا ل م د ر س ة
تبون ،بھدف ترقيـــــــة قطاع العليا الحربية بعنوان "آفاق
الــفــالحــة والتنميـة الريـفيـة تطوير الــــقطاع الـــفـــالحي
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لتــعزيز األمن الــغذائي" ،أن
الجزائر وضعت كــــــافــــــة
اإلمكـــــــانيـــــــات والوسائل
الضروريــة من أجل تحــقيق
تنمية شاملة عبر كامل التراب
الوطني ،وفق المخطط الجديد
للتنمية الفالحية الذي سيسمح
بتحديث وعصرنـــة الـــقطاع
الـفالحي ،مبرزا في السيـاق
نفسه ،أن ھذا المخطط الجديد
يرمي أيضا إلـــــى تـــــعزيز
الفالحة الصحراوية والتركيز
عــلـى المحــاصيل األساسيـة
لتحقيق االكتفاء الذاتي على
المدى المتوسط مع إمكانية
التصدير لــلخـارج .كمـا أكد
المحاضر على أن الجزائر
تجني ثمار الجھود المبذولة

في السنوات األخيرة من
خــــالل تأمين تموين السوق
الداخــليـة بمنتجـات فـالحيـة
جزائرية والتحرر من التبعية
لألسواق العالمية في العديد
من المنتجــــــــــات .في ھذا
الصدد ،أكد المحـــــاضر أن
تقلبات أسعار المواد الغذائية
االستراتيجيـــة في األسواق،
دفعت بالسلطات العليا للبالد
إلـــــــى إعـــــــادة النظر في
إستراتيجية األمن الغذائي من
خالل دعم القطاع الفالحي
وجعله أكثر صمودا في وجه
ھذه التغيرات بالتركيز على
تطوير اإلنتـــاج في كـــافـــة
الشعب باإلضافة إلى انتاج
البذور و األسمدة ودعمھا n

التعاون العسكري
ألمانيا
تصوير :الجيش

في إطار انعقاد الدورة  11للحوار
الـعسكري المتـعـلق بمتـابعة تجسيد
التـــعــاون الــعسكري الثنــائي بين
الجزائر وألمانيا ،زار بالدنا وفد
عسكري ألماني بقيادة نائب رئيس
دائرة التعاون الدولي ،قائد الفرقاطة
ھـــاردر مـــاركوس وذلك يوم  07الوطني للجيش ،ترأس أشغالھا عن قائد الفرقاطة ھاردر ماركوس.
الجانب الجزائري ،مدير الصناعات خــــالل ھذه الدورة ،تم تـــقييم
ديسمبر .2022
جرت أشغال الدورة  11لالجتماع العسكرية اللواء سليم قريد ورئيس نشاطات التعاون العسكري بين
الثنائي الجزائري األلماني ،بالنادي الوفد الضيف عن الجانب األلماني البلدين ،باإلضافة الى دراسة

آفاق التعاون الممكنة من أجل
تـعزيز الـعـالقـات ،لتختتم ھذه
األشغــال بـــالتوقيـــع عــلـــى
محضر االجتماعn

التمرين السيبراني لمبادرة " 5+5دفاع"

"مـحاكاة أزمة سيبرانية واسعة النطاق تستھدف البنى الحساسة"

تصوير :الجيش

نظمت دائرة االستعمال والتحضير
ألركان الجيش الوطني الشعبي،
ممثلة في مصلحة الدفاع السيبراني
ومراقبــة أمن األنظمــة ،الطبــعـة
األولــى لـلتمرين السيبراني عـالي
المستوى للمبادرة " 5+5دفاع"،
تحت عنوان "محــــاكــــاة أزمـــة
سيبرانية واسعة النطاق تستھدف
البنى الحساسة" ،وذلك في الفترة
،
من  12إلى  14ديسمبر 2022
الدفــــــاع السيبراني الذي أضحـــــى
بالنادي الوطني للجيش.
ضرورة حتمية ال مناص منھا لضمان
أشرف عـــلـــى افتتــاح ھذا التمرين ،مرونــــة وتأمين مــــالئمين من أجل
رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن الصمود ضد المخـــــاطر والتھديدات
بعد للجيش الوطني الشعبي ،اللواء التي تستھدف األنظمـــــــــة الحساسة
عمر فاروق زرھوني ،باسم رئيس والحيوية للدول.
دائرة االستعمال والتحضير ألركان وأشار إلى أن تنظيم ھذا النوع من
الجيش الوطني الشعبي ،وذلـــــــــــك التمــارين السيبرانيـة سيسمـح بوضع
بحضور ألويـــــــة وعمداء وعدد من اآلليات والقدرات التقنية ،والذي يعد
ضبــــاط الدفـــاع السيبراني لكل من أمرا ضروريا لضمان بيئة سيبرانية
إيطاليا والبرتغال وتونس وموريتانيا آمنة في الفضاء " 5+5دفاع" ،كما
وليبيا.
يھدف إلــى اختبــار مدى الجــاھزيـة
في كــلمتــه بــالمنــاسبــة ،أكد رئيس للتصدي ومجابھة األخطار السيبرانية
مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد ،التي تھدد ھذا الفضاء ،إضافة إلى
عــلــى أن الجزائر تــعي جيدا أھميـة

اختبــــــار وتـــــقييم مخططات إدارة معالجتھا بمجموعة من السيناريوھات
األزمات السيبرانية الموضوعة لھذا المحتمــلــة ،كمـا تخـلـلت أشغـال ھذا
الحدث متــــــعدد األطراف تــــــقديم
الغرض.
عـــــــالج ھذا التمرين السيبراني عدة محــاضرات عـاليـة المستوى ،تـلتھـا
محــــاور من بينھـــا ،آليـــة التبـــادل نقاشات جادة وثرية مرتبطة بالتعاون
ومشاركة الخبرات في مجال الدفاع والتنسيق بين دول فضاء " 5+5
السيبراني ضمن الــــــــفضاء "  5+5دفاع".
دفـــــاع" ،واستراتيجيــــات الدفــــاع في نھـــــايــــة ھذا التمرين ،تم إعداد
السيبراني والقدرات السيبرانية للدول توصيــــات ميدانيـــة تمحورت حول
األعضاء ،باإلضافة إلى السيادة في تــعزيز التــعــاون في مجــال الدفـاع
الـــفضاء السيبراني وحمــايــة البنــى السيبراني السيما من خالل التنظيم
الحساسة ضد الھجمــات السيبرانيــة ،الدوري لمثل ھذه الــفــعـاليـات ،وكذا
حيث تجسدت ھذه المحاور من خالل وضع مخطط إلدارة الحوادث
محـاكـاة تـقنيـة لھجمـات سيبرانيـة تم
السيبرانية و تفعيل اليقظةn
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النشاطات العسكرية
م ا لي

تصوير :الجيش

في إطار تعزيز عالقات التعاون
الثنائي بين الجزائر ومالي في مجال
مكافحة اإلرھاب ،زار بالدنا في
الـــفترة من  27نوفمبر إلـــــى 03
ديسمبر  ،2022وفد عسكري مالي
بــقيــادة الـعـقيد سليمـان سانـغـاري
المدير العام لمدرسة حفظ السلم "
أليون بلوندين باي" بباماكو.
خــالل تواجده ببــالدنــا ،قـام الوفد
الضيف بزيــارة المدرسة الــعــليــا
الحربية بتمنتفوسف ،حيث كان في
استقباله المدير المساعد اللواء أحمد
سايح محـمد ،ليتابع بعدھا أعضاء
الوفد محاضرة تطرقت إلى التجربة
الجزائريــة في مكــافحـة اإلرھـاب
وكيفية تثمينھا واستغاللھا في مجال
التكوين إلثراء مــــعـــارف وخبرة
متربصي المدرسة ،ومن جـــــانب
الوفد العسكري المالي ،قدم العقيد

أليو بــاقــايوكو مداخـلـة تطرق من المــعــلومــات بخصوص مكـافحـة
خاللھا إلى تاريخ مدرسة حفظ السلم اإلرھاب والجريمة المنظمة العابرة
ببــامــاكو ،مبرزا أھم التخصصات لـــــلحدود ،المخدرات واإلتجـــــار
المتوفرة على مستوى ھذه الھيئة باألسلحة.
خالل ھذه الزيارة كان للوفد المالي
التكوينية.
كما كان للوفد الضيف زيارة إلى لـــقـــاء جمــعــه بإطارات المركز
مـــقر منظمـــة الشرطة الجنــائيــة اإلفريقي للدراسات والبحوث حول
اإلفريــقيـة "األفريبول" ،أين اطلـع اإلرھاب ،حيث تلقى أعضاء الوفد
على ھذه اآللية الخاصة باالتحاد شروحـــــات حول مھــــام المركز
اإلفريـــقي وأھميتھـــا في تـــعزيز ودوره في مكــــافحــــة اإلرھـــاب
التعاون الشرطي في مجال تبادل والجريمة المنظمة العابرة للحدود

ومن ثم إسھامه في تحقيق األمن
واالستـقرار في إفريـقيـا بـاعتباره
ھيئــة تــابـعـة لمـفوضيـة اإلتحـاد
اإلفريقي ومجلس السلم واألمن.
بمقر المعھد الدبلوماسي والعالقات
الدوليــــــة ،طاف الوفد المـــــالي
بمختلف مصالحه وھياكله ،حيث
اطلــــع عــــلـــى دوره في تكوين
دبــلومـاسيين جزائريين وأجـانب،
لينتــقل بــعدھــا إلــى مـقر وزارة
الشؤون الخـــارجيـــة والجـــاليــة
الوطنيــة بــالخــارج ،حيث ألـقـى
بالمناسبة عضو من الوفد المالي
محاضرة بعنوان "المھن المرتبطة
بمھام حفظ السلم" ،لفائدة إطارات
الوزارة ،تطرق فيھا إلى مختلف
التكوينـــات التي توفرھـــا مدرسة
حفظ السلم للمتربصين من المدنيين
أو التابعين لألسالك األمنيةn

فرنسا

تصوير :الجيش

زار بالدنا في الفترة الممتدة من 05
إلى  07ديسمبر  2022وفد عسكري
فرنسي بقيادة العقيد رونان جوليموت،
رئيس قسم الــعمــليـات بـقيـادة الدرك
البحري الفرنسي.
بمقر قيادة القوات البحرية ،كان في
استقبال الوفد العسكري الضيف ،قائد
المصلحــة الوطنيــة لحرس السواحل
العميد بن مھدي كمال ،ليتم بعدھا عقد

عدة اجتماعات عمل بين الطرفين،
بعدھا زار الوفد العسكري الفرنسي
المركز الوطني لــعمــليــات الحراسة
واإلنـــقـــاذ في البحر ،حيث تــلــقــى
شروحات وافية عن أھمية ھذا المركز
ومھامه .شكلت ھذه الزيارة فرصة
لتبـــادل المــعــلومــات والخبرات في
مجـاالت السالمـة البحريـة والمينـائية
وكذا مكافحة الجريمة العابرة للحدودn

إيطاليا
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تصوير :الجيش

في إطار تجسيد نشاطات التعاون
الـــعسكري الثنـــائي الجزائري-
اإليطالي ،احتضن نادي الموقع
للجيش بعين النعجة ،يومي 12
و  1 3د ي س م ب ر  ، 2 0 2 2أ ش غ ــ ا ل
الدورة  18لــلجنــة المختــلطة ترأس أشغال ھذه الدورة عن القوات البحرية وعن الجانب أشغـــال حول الــقضايــا ذات
الجزائرية  -اإليطالية المكلفة الجانب الجزائري العميد عبد اإليطالي الـــــــعميد غراسانو االھتمام المشترك في مجال
الدفاعn
بـاألنشطة التـقنيـة الـعسكرية .الـــقـــادر بوسدرة من قيـــادة أليساندرو حيث تمحورت

تركيا

تصوير :الجيش

في إطار تــــعزيز عـــالقـــات
التـــعـــاون الثنــائي الجزائري
التركي ،زار بــــــالدنـــــا وفد
عسكري تركي بــقيــادة الـلواء
أحمد كـــــافكجو ،في الـــــفترة
الممتدة من  26إلى  29ديسمبر
 ،2022على إثر ھذه الزيارة
نظمت قيــــــادة الدرك الوطني
عــلـى مستوى المـعھد الوطني

الجيني والتحـقيـقـات في حـالـة
الھجمات المتطورة على غرار
البرمجيات الخبيثة .نشطھا ھذه
الدروس التكوينية أعضاء من
الوفد التركي ،والتي تھدف إلى
دعم تــعزيز قدرات ومـعـارف
إطارات الدرك الوطني في
لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام دروسا تكوينية لفائدة إطارات
مجال مكافحة اإلجرامn
المـــــعھد في مجـــــال التنميط
الشھيد "أحمد بن شيشة "

تو ن س

تصوير :الجيش

في إطار تجسيد نشاطات التعاون
العسكري بين الجزائر وتونس ،حل
ببالدنا في الفترة الممتدة من 30
نوفمبر إلى  02ديسمبر  2022وفد
عسكري تونسي بقيادة العميد محسن
السعداني ،رئيس مصلحــــة الھندسة
لجيش البر التونسي.
خـــالل تواجده ببــالدنــا ،قــام الوفد
الضيف بزيــــــارة إلـــــى المؤسسة
المركزيـة لـلبنـاء بـالناحية العسكرية
األولى ،أين كان في استقباله المدير
العام للمؤسسة العقيد خروبي جلول،

ليتابع بعدھا عرضا حول المؤسسة،
تعرف من خالله على مھامھا وما
تحوزه من طاقات بشرية وإمكانيات
مــاديـة ،بـعدھـا طاف الوفد الضيف
بمختــلف وحداتھـا اإلنتـاجيـة عـلـى
غرار وحدات اإلنجــــاز واإلنتــــاج
ومديرية الدراسات التقنية ومراقبة
النوعية ،وكذا وحدة المواد المادية،
حيث اطلـــع الوفد عـــلــى مختــلف
المصالح العاملة بكل وحدة وما تقوم
به من مھام ،كما زار الوفد العسكري
التونسي ،وحدة إنجــــاز الطرقـــات

والشبكـات المختـلـفـة والتنـقيب ،أين المواد المستخدمة في عمليات البناء
اطلع عن كثب على مھام ھذه الوحدة والتشييد ،ال سيمــا الخــاصة بتـعبيد
ومختلف ھياكلھا على غرار المخبر وإنجــاز الطرقـــــــات والمطــارات
الذي يضطلــع بمھــام اختبـار جودة
وحفر اآلبارn

المدرسة العليا الحربية

"الوضع في مالي :الواقع وسبل التعاون"

تصوير :الجيش

نشط سعـــادة سفير جمھوريـــة مــالي
بــالجزائر مــاھــامـان أمـادو مـايـغـا،
بــالمدرسة الــعــليـا الحربيـة ،يوم 12
ديسمبر  ،2022محـــاضرة بــعنوان
"الوضع في مـــــالي :الواقـــــع وسبل
التعاون" ،أكد من خاللھا على مكانة
وأھميـــة اتـــفـــاق السلم والمصالحــة
الوطنية ،المنبثق عن مساِر الجزائر ،في عملية
إحالل األمن والسلم في مالي ،مشيرا إلى أن
أمن واستقرار مالي سيعود بالفائدة على جميع
دول الجوار ومنطقة الساحل بأكملھا.
و أوضح المحاضر على أن الوضع الحالي في
مالي مقلق على األصعدة األمنية واالقتصادية
واالجتماعية ،مشيرا إلى أن السلطات المالية
عازمة على تحسينه في أقرب اآلجال ووضعه

في الطريق الصحيح ،كما أبرز في السياق ذاته
أھمية دعم المجموعة الدولية للجھود القارية
الرامية إلحالل األمن والسلم لفائدة دولة مالي
وشعبھــــــــا ،في ظل تضاعف التھديدات وفي
مقدمتھا اإلرھاب ،األمر الذي يستدعي تظافر
جھود دول الجوار ،وفي ھذا الصدد ،ثّمــــــــن
سعادة السفير موقف الجزائر وتضامنھا مع
جمھورية مالي حكومة وشعبا في مكافحتھا

لإلرھاب وكذا مساعيھا الرامية لتعزيز العمل
المشترك على الصعيدين اإلقليمي والدولي من
أجل استئصال ھذه اآلفة التي ما فتئت تؤثر سلبا
على السلم واألمن والتنمية في منطقة الساحل،
منوھا في ھذا السياق بالعالقات المتميزة التي
تجمــع الجزائر ومــالي ،مثمنــا جھود بــالدنـا
ودعمھــا لــلمبــادرات الراميــة لتحــقيق األمن
والتنمية لفائدة دولة مالي وشعبھاn
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الطبعة  30لمعرض اإلنتاج الجزائري

الجيش الوطني الشعبي  ..صناعة عسكرية رائدة

أكد رئيس الجمھورية ،القائد
األعلى للقوات المسلحة ،وزير
الدفــاع الوطنـــي ،السيد عبد
المجيد تبون خالل إشرافه
على افتتاح الطبعة 30
لمعرض اإلنتاج الجزائري
يـــوم  13ديسمبر 2022
بقصر المعارض الصنوبر
البحري بالجزائر العاصمة ،أن
الصناعات الميكانيكية
العسكرية تمثل قاطرة
الصناعات الوطنية.
ف .شتوان تصوير :ص.كوسة
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جدد السيد رئيس الجمھورية
بالمناسبة حرص الدولة على
الجزائري
المستثمر
مرافقة
للنھوض بالمنتوج الوطني الذي
بات يمتلك سمعة ممتازة في
األسواق العالمية ،وھو ما سيسھم
في تحقيق إقالع اقتصادي حقيقي .
عقب مراسم االفتتاح ،استھل السيد
الرئيس زيارته إلى مختلف أجنحة
المعرض ،بجناح الجيش الوطني
الشعبي ،الذي يشارك للمرة
السادسة على التوالي في فعاليات
ھذه التظاھرة االقتصادية الھامة،
وذلك بـ  18وحدة إنتاجية تابعة
لكل من مديرية الصناعات
العسكرية لوزارة الدفاع الوطني،

وقيادتي القوات الجوية والبحرية،
إلى جانب دائرة اإلشارة وأنظمة
المعلومات والحرب اإللكترونية
والمديرية المركزية للعتاد ،وقد
عرفت ھذه التظاھرة االقتصادية
التي حملت شعار "نحو تحقيق نمو
اقتصادي قوي متفتح" ،مشاركة
نحو  600مؤسسة وطنية عمومية
وخاصة.
خالل تفقده مختلف المنتوجات
العسكرية ،جدد السيد رئيس
الجمھورية التأكيد على أن
الصناعات الميكانيكية العسكرية
ھي قاطرة الصناعات الوطنية،
نظرا للدور الذي تلعبه في تطوير
ودعم المنتوج الوطني ،حيث توقف

لالستعمال الفالحي وفي مجاالت
أخرى ،مصنعة بمؤسسة صناعة
الطائرات.
قطعت الصناعة البحرية أشواطا
كبيرة في مجال تصنيع الزوارق
من مختلف األحجام والمھام ،حيث
عرضت أصناف منھا ما تم صنعھا
على مستوى مؤسسة البناء
والتصليح البحريين ،كما تضمن
جناح الجيش الوطني الشعبي
اإلشارة
عتاد
منتوجات
والصناعات اإللكترونية ،مثل
واأللياف
المراقبة
كاميرات
المخصصة لمجال االتصاالت،
عكست مستوى التطور الذي بلغه

▼

مطوال لتفقد مختلف منتوجاتھا
المعروضة وتلقى شروحات وافية
من طرف ممثلي الوحدات
اإلنتاجية ،كما أشاد السيد الرئيس
بالمستوى الكبير الذي بلغته
الصناعات العسكرية في مجال
التصنيع ودعم المناولة في مختلف
المجاالت ،سيما في الصناعات
الميكانيكية وبناء السفن وتجديد
العتاد ،إلى جانب الصناعات
التكنولوجية والصناعات النسيجية،
والتي تعكس الجھود المبذولة من
طرف القيادة العليا للجيش الوطني
الشعبي الرامية إلى ترقية اإلنتاج
وتعزيز دور الصناعات العسكرية
في التنمية الوطنية وإنعاش
االقتصاد الوطني.
في السياق ذاته ،شدد السيد رئيس
الجمھورية على ضرورة اقتداء
المؤسسات الوطنية بالصناعات
العسكرية من خالل رفع نسبة
اإلدماج الوطني وخلق صناعة
ميكانيكية حقيقية ،داعيا إلى
التوقف عن عملية التركيب
والتوجه نحو التصنيع ،مشددا في
الوقت نفسه على الدفع بمجال
المناولة وبلوغ نسبة إدماج تفوق
 50في المائة على األقل في أقرب
اآلجال ،كما أسدى توجيھات أثناء
زيارته إلى جناح مؤسسة البناء
والتصليح البحريين ،بھذف مرافقة
ھذه األخيرة للمؤسسات الوطنية
في مجال إصالح السفن الكبرى
من خالل المساھمة في المتابعة
التقنية لھا مع القيام بعمليات صيانة
عميقة ودورية كل ستة أشھر ،ال
سيما السفن المخصصة لنقل
المسافرين.
وبخصوص دعم قدرات قوام
المعركة للجيش الوطني الشعبي،
ُعرضت شاحنات عسكرية جديدة
وعربات قتالية مجھزة بأحدث
التكنولوجيات ،ستساھم في دعم
قدرات وحدات وتشكيالت قواتنا

المسلحة مما يمكنھا من أداء
مھامھا باحترافية عالية ،والحفاظ
على الجاھزية القتالية في أعلى
المستويات .وفي مجال تصنيع
مؤسسة
عرضت
الذخيرة،
اإلنجازات الصناعية لسريانة
مختلف منتوجاتھا في مجال
صناعة الذخيرة ذات العيار
الصغير والكبير ،وفي مجال
الصناعات الجوية ،عرضت
مجسمات مصغرة لطائرات على
غرار الطائرة "فرناس"142
القاعدي
بالتكوين
الخاصة
العسكري أو المدني للطيار ،إلى
مخصصة
طائرات
جانب

السيد رئيس
الجمھورية
يستمع
لشروحات
ب ج ن اح ا ل ج ي ش
ا لو ط ني
ا ل ش ع ب ي.

جيشنا في ھذا المجال الھام ،إضافة
إلى ذلك تضمن الجناح منتوجات
متعلقة بالمعتمدية ،على غرار
األلبسة ولوازم النوم واألحذية
ولوازم التخييم والتأثيث وغيرھا
من المنتوجات المتن ّوعة عالية
الجودة ،يساھم من خاللھا الجيش
الوطني الشعبي في تعزيز النسيج
االقتصادي الوطني وإرساء
قاعدة صناعية قوية.
لإلشارة ،عرف جناح الجيش
الوطني الشعبي إقباال كبيرا من
طرف الجمھور الزائر ،حيث
اطلع على أبرز منتوجات الجيش
الوطني الشعبي وفي مقدمتھا
صناعة المركبات والسيارات
المنتجة من طرف مؤسسة تطوير
صناعة السيارات ،على غرار
سيارات اإلسعاف وحافالت النقل،
وكذا شاحنات األشغال العمومية
الموجھة لفائدة مختلف وحدات
الشعبي
الوطني
الجيش
والمؤسسات العمومية والخاصة.

الجزائر ..اقتصاد
بمؤشرات قوية

متفتح

ذّكر السيد رئيس الجمھورية لدى
وقوفه عند جناح الصناعات
البترولية التابع لمجمع سوناطراك،
بطموح الجزائر لمضاعفة إنتاج
الغاز الموجه حصريا للتصدير،
مشيرا في ھذا الخصوص إلى أن
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▼

بالدنا تنتج حاليا " قرابة 102
مليارم 3من الغاز نستھلك نصفه
محليا ،ونطمح لبلوغ إنتاج 100
مليار م 3موجھة فقط للتصدير
خالل  ."2023في السياق نفسه،
كشف الرئيس المدير العام لمجمع
سوناطراك السيد توفيق حكار ،أن
صادرات الغاز الوطنية نحو
إيطاليا سجلت خالل شھر ديسمبر
 2022رقما قياسيا لم يسجل منذ
سنة  ،2011حيث قاربت 97
مليون متر م ،3وبالدنا تصدر حاليا
ما يقارب  27مليار متر مكعب من
الغاز في السنة نحو ھذا البلد،
حيث أكد السيد رئيس الجمھورية
في ھذا الخصوص ،أن الجزائر
شريك طاقوي جد موثوق بالنسبة
ألوروبا ،منوھا بالشراكة بين
الجزائر وإيطاليا في ھذا المجال،
قائال" :إن الجزائر ال ترى مانعا
في رؤية إيطاليا تتحول لمركز
محوري لتوزيع الغاز الجزائري
نحو باقي الدول األوروبية".
بجناح شركة مناجم الفوسفات ،أكد
السيد الرئيس أن منجم الفوسفات
بتبسة ومنجم الحديد لغار جبيالت
بوالية تندوف يمثالن مشروعين
استراتيجيين بالنسبة لمستقبل

مادة
فبخصوص
الجزائر،
عربة قتالية
جزائرية الصنع .الفوسفات أكد السيد الرئيس إطالق
الجزائر مشروعا لالستثمار في
ھذه المادة الحيوية باعتبارھا
منتوجا ھاما وذا قيمة كبيرة في
السوق الدولية ،التي تعرف تذبذبا
كبيرا في ھذا المجال ،مؤكدا في
ھذا الخصوص "امتالك الجزائر
الكفاءات والمؤھالت الالزمة
لنجاح ھذا المشروع الذي يعتبر
معركة ينبغي رفع تحدياتھا".
وبخصوص منجم الحديد بغار
جبيالت ،ش ّدد السيد رئيس
الجمھورية على ضرورة رفع
مستويات اإلنتاج في أقرب اآلجال
مع اإلسراع في تطوير شبكة
النقل ،سيما إنجاز السكة الحديدية
بالمنطقة.

مشروع إنجاز مقر
جديد لقصر المعارض

على ھامش زيارته إلى معرض االنتاج
الجزائري ،قام رئيس الجمھورية،
السيد عبد المجيد تبون بوضع حجر
األساس لمشروع إنجاز مقر جديد
لقصر المعارض الذي يتربع على
مساحة تقدر بـ  70ھكتار ويضم أروقة
للعرض بمواصفات عالمية إلى جانب
مراكز ومكاتب لألعمال وكذا مواقف
كبيرة للسياراتn
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قطاعات صناعية واعدة
بجناح مجلس التجديد االقتصادي
الجزائري ،أكد السيد رئيس
الجمھورية ،على ضرورة تكثيف
الجھود بغرض تقليص التبعية
للخارج خاصة في مجال المواد
األساسية ال سيما مادة زيت
المائدة ،التي قطعت بالدنا أشواطا
في تصنيعھا ومن ثم تحقيق
االكتفاء الذاتي فيھا خالل السداسي
األول من سنة  ،2023وفيما
يخص مادة السكر ،دعا السيد
رئيس الجمھورية المستثمرين إلى

التوجه نحو إنتاج ھذه المادة
بالجزائر ولھم الحرية في
تصديرھا الحقا ،بالنظر إلى ارتفاع
الطلب على ھذه المادة في السوق
اإلفريقية.
وبخصوص صناعة قطع غيار
السيارات ،أسدى السيد رئيس
الجمھورية تعليمات وتوجيھات
لدعم ھذه الصناعات التي تساھم
في رفع نسبة اإلدماج في مجال
الصناعات الميكانيكية ،حيث
استشھد بالتطور الكبير الذي تحققه
بالدنا في مجال صناعة العجالت
المطاطية المخصصة للسيارات
والمركبات ،مؤكدا أن" :الھدف
يتمثل في بلوغ إنتاج ما ال يقل عن
 10ماليين عجلة سنويا على األقل
من خالل توسيع اإلنتاج عبر عدة
واليات من الوطن ،خصوصا مع
اإلطالق المرتقب لمشاريع تصنيع
السيارات".
عالوة على ذلك ،كان للسيد
الرئيس جولة بجناح الصناعة
الصيدالنية ،اطلع من خاللھا على
أبرز األدوية المنتجة محليا ،وأكد
بالمناسبة عزم الدولة على تغطية
احتياجات السوق الوطنية من ھذه
المنتوجات بنسبة تتراوح من 40
الى  50في المائة ،ويبقى الھدف
المنشود تحقيق السيادة الوطنية في
المجال الصحي.

ولدى زيارته أجنحة الصناعات
الكھرومنزلية ،دعا السيد الرئيس
إلى تقليص استيراد األجھزة
الكھرومنزلية وتكثيف االستثمار
المحلي في ھذا المجال ،مجددا
استعداد الدولة لمرافقة ودعم
المستثمرين ليحققوا نسب إدماج
عالية ويساھموا في التنمية
الوطنية من خالل خلق المزيد
من مناصب الشغل.

ترقية االستثمار الفالحي
وحماية المنتوج الوطني
التزم السيد رئيس الجمھورية
خالل زيارته ألجنحة المعرض
بمختلف العارضين
ولقائه
والمنتجين ،بتوفير التسھيالت
الالزمة للمستثمرين بمناطق
الجنوب من أجل النھوض
بالقطاع الفالحي وتنمية مختلف
الشعب في ھذا المجال ،قائال:
"أن فرص الشراكة متاحة مع
مستثمرين من دول الخليج لدعم
سبل تنويع االقتصاد الوطني
على غرار النھوض بشعبة
الحليب وتربية األبقار".
في اإلطار ذاته ،أكد السيد رئيس
الجمھورية على أھمية تشجيع
اإلنتاج المحلي لمادة الحليب
الطازج وتقليص فاتورة استيراد
غبرة الحليب ،مبرزا عزم الدولة
مجابھة كل أشكال التحايل في

استغالل ھذه المادة الحيوية دون
وجه حق ،كما ش ّدد في السياق
ذاته على عزم الدولة حماية
وتوفير
الوطني
المنتوج
التسھيالت الالزمة لولوج السوق
اإلفريقية والتعاون مع دول شقيقة
وصديقة لتطوير االستثمار،
ومحاربة كل أشكال المضاربة.
إلى جانب ذلك ،ذّكر السيد رئيس
الجمھورية بأن الجزائر حققت
فعليا االكتفاء الذاتي بالنسبة
إلنتاج الخضر والفواكه ،كما دعا
في الوقت نفسه إلى الحفاظ على
ما تمتلكه بالدنا من منتجات
طبيعية مع تثمينھا على غرار
مادة العسل.
في سياق ذي صلة ،طالب السيد
رئيس الجمھورية المتعاملين
االقتصاديين التبليغ عن كل
محاوالت المساس بمؤسساتھم
بشكل غير قانوني ،وأشار إلى
أنه ال يوجد أي تساھل أو تسامح
مع من يحاول التحايل على
مصالح الدولة بھذا الخصوص،
مؤكدا أن الدولة ستدعم كل من
سيساھم في دعم االقتصاد
الوطني ورفع مداخيل الخزينة
العمومية ،حيث يمكن تحقيق جناح مجمع
على األقل أزيد من  15مليار
ترقية الصناعات
دوالر من الصادرات خارج
الميكانيكية.
ق ط ا ع ا ل م ح ر و ق ا تn
▼

إ ن ط ب اع ا ت
صالحي عبد السالم،
زائر من والية البيض
"ما لفت انتباھي في ھذا
المعرض ھو جناح
الجيش الوطني الشعبي،
حيث تأكد لنا اليوم أن
الصناعة العسكرية تعد
فعال القلب النابض
للصناعة الوطنية ،كما تعكس لنا حجم
الجھود والطموح الذي تبذله مؤسستنا
العسكرية قصد بلوغ ريادة حقيقية
والنھوض بالمجال الصناعي لبالدنا"n
مازة وسيلة طالبة جامعية تخصص
ھندسة ميكانيكية
زيارتي
"شكلت
اإلنتاج
لمعرض
فرصة
الوطني
الكتشاف المستوى
الذي بلغه الجيش
الوطني الشعبي في
مجال الصناعات
العسكرية .وأنا اليوم
جد فخورة بالتطور الملحوظ الذي
شھدته خاصة في السنوات األخيرة،
حيث أصبحت بحق قاطرة لإلنتاج
الوطني في المجال الصناعي"n
قندوزي داوود ،زائر
من والية جيجل
"إن التطور الذي يشھده
االنتاج الوطني يوحي
بأن سنة  2023ستكون
سنة اإلقالع الحقيقي
الوطني
لالقتصاد
وبداية تحقيق االكتفاء
الذاتي في عديد المجاالت ،كما أن
المنتوج الوطني بجودته سيفرض
وجوده في األسواق اإلقليمية
والدولية"n
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"رجـل دولـة بعزيمة أمـة"
تحت الرعاية السامية لرئيس الجمھورية ،السيد عبد المجيد تبون وتخليدا للذكرى  44لوفاة الرئيس الراحل ھواري
بومدين ،نظمت وزارة المجاھدين وذوي الحقوق يوم  27ديسمبر  ،2022بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف
رحال" ،ملتقى وطنيا يخلد مناقب الرئيس الراحل ،حمل عنوان "ھواري بومدين ..رجل دولة بعزيمة أمة ،قراءة في
تجربة الرئيس الراحل بين السياق التاريخي و األبعاد المستقبلية".
 lن بوكراع تصوير ر .جعرير
حضر ھذه المناسبة التاريخية ،أرملة
وأسرة الرئيس الراحل ھواري بومدين
ورفاق دربه في الكفاح والبناء ،أعضاء
من الحكومة ،السيد اللواء مدير اإلعالم
واالتصال ألركان الجيش الوطني الشعبي
ممثال للسيد الفريق أول رئيس أركان
الجيش الوطني الشعبي ،إلى جانب ممثلي
األسالك النظامية ،إطارات الدولة ،ممثلي
تنظيمات األسرة الثورية وفاعلين عن
المجتمع المدني وأساتذة وباحثين .خالل
كلمة افتتاح ھذا الملتقى ،ذكر وزير
المجاھدين وذوي الحقوق السيد العيد
ربيقة ،بخصال الرجل الرمز الرئيس
الراحل ھواري بومدين ،الرجل المخلص
لوطنه ،البار بأمته ،الوفي لشعبه ،قائال في
ھذا السياق" :إن تجربة عھد الرئيس
الراحل ھواري بومدين ،مثلت صفحة
المعة في التشييد والبناء والبذل والعطاء،
فأرسى ركائز دولة المؤسسات ،خدم
الوطن والشعب وحارب الفقر والجھل
وأمم الثروات ،وأقر مجانية التعليم
والعالج ...وحصن كرامة المواطن بعدالة
اجتماعية وتنمية اقتصادية ونھضة
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ثقافية ".وقد أضاف السيد الوزير قائال" :إن
الجزائر اليوم بأبنائھا البررة ورجالھا
المخلصين وبفضل القيادة الرشيدة لرئيس
الجمھورية السيد عبد المجيد تبون ،ال تزال
ماضية في تعزيز صرح مؤسساتھا وحماية
مكتسباتھا وممارسة سيادتھا ،بما يحمي
أمنھا ويحفظ كرامة وراحة شعبھا،
ومستجمعة لطاقاتھا ومواردھا لترفع سقف
طموحاتھا وكلھا وعي بالرھانات واستعداد
للتحديات ،ومناصرة قضايا أمتھا بقوة
عقيدتھا وثبات مواقفھا".
لقد أضفى حضور أرملة الرئيس الراحل،
السيدة أنيسة بومدين ،رمزية وجوا مليئا
بالمشاعر الفياضة على المناسبة حيث
افتتحت شھادتھا بقولھا "وفاته شكلت
صدمة للشعب الجزائري برمته ومألت
شوارع البالد وأزقتھا ،وقد ظھر الحزن
جليا في عيون المواطنين ،بقيت وستبقى
ذكراه حاضرة في قلوب الجزائريين" .وقد
استرجعت السيدة أنيسة بومدين مواقف
وذكريات عايشتھا واطلعت عليھا ،بحيث
تطرقت إلى أھم مراحل حياته النضالية
والسياسية وقراراته التاريخية التي عززت

السيادة الوطنية وحققت التنمية وأممت
ثروات البالد وحمت حدودھا ،وكذا مختلف
مواقفه الشجاعة تجاه القضايا الوطنية
والقضايا العادلة في العالم .عرفت أشغال
ھذا الملتقى التاريخي والتكريمي ،شھادات
حية لرفاق الرمز ھواري بومدين من
مجاھدين وإطارات ممن عايشوا المجاھد
والرئيس ،على غرار المجاھد والوزير
السابق ،السيد محي الدين عميمور
والمجاھد والدبلوماسي الصالح بلقبي .بھذا
الخصوص ،عاد المستشار اإلعالمي
للرئيس الراحل ھواري بومدين ،الدكتور
محي الدين عميمور ،بذاكرته إلى سنوات
عمله بقرب الرئيس الراحل ،مؤكدا أنه كان
"مدرسة وصاحب نظرة إستراتيجية
وشخصية قيادية تملك قدرة فائقة على
االختيار بين البدائل المطروحة واقتناص
أفضلھا أو تحديد األسبقيات ،لم يكن يتخذ
قرارا إال بعد بحث ودراسة وتحليل
ومراجعة معطياته مع أھل الرأي
والخبرة".
بدوره ،تطرق المجاھد والدبلوماسي ،السيد
صالح بلقبي ،إلى فترة معايشته للرئيس

الراحل وخاصة أثناء فترة الدراسة بجامعة
األزھر بمصر ،أين كان شاھدا على مواقف
رجولية منبثقة من روح وطنية ،كان الطالب
بوخروبة يتمتع بھا ويحرص على زرعھا
وسط رفاقه ،يقول المجاھد بلقبي ،مستذكرا
حادثة وقف عليھا ،وھي "رفض الطالب
محمد بوخروبة تلقي منحة الدراسة والتي
كانت تستخرج من القنصلية الفرنسية
بالقاھرة" ،حادثة تعكس شخصية الراحل
المكافحة والثائرة والمناھضة لالستعمار،
التي تواصلت بعد فترات تاريخية قادمة في
إرساء معالم شخصية المجاھد والرئيس
الراحل ھواري بومدين.
تواصلت أشغال الملتقى من خالل
محاضرات تطرقت إلى شخصية الرئيس
الراحل ،المناضل والمجاھد الفذ والقائد
الشجاع و الدبلوماسي المحنك المدافع عن
القضايا التحررية والقومية ،نشطھا
مؤرخون وباحثون وأساتذة جامعيون من
مختلف المجاالت المحيطة بتكوين ومسار
الرجل.
ومن ذلك محاضرة تناول من خاللھا مدير
المعھد الوطني للدراسات اإلستراتيجية
الشاملة ،اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاھد،
سعي الرئيس الراحل إلى بناء الصرح
المؤسساتي للجزائر الحرة المستقلة ،مشيرا
إلى أنه أول من أرسى دعائم ھذا الصرح،
الذي تعزز بالمؤسسات الدستورية التي
أقرھا رئيس الجمھورية السيد عبد المجيد
تبون على غرار إنشاء المحكمة الدستورية
.في ختام أشغال ھذا الملتقى ،قرأ وزير
المجاھدين وذوي الحقوق ،رسالة الملتقى
التي حملت معاني العرفان واالعتزاز والثناء

على تاريخ ومآثر وإنجازات ھذا
الرمز ،وكذا االلتزام بمواصلة
نھجه ومسيرته في خدمة األمة
في ظل الجزائر الجديدة ،كما
ثمن المشاركون رعاية وحرص
السيد رئيس الجمھورية على
تنظيم ھذا اللقاء التاريخي المخلد
للرئيس الراحــل ھواري بومدين
.انبثق عــن الملتقـى 09
توصيات ھامة ،تندرج في
إطار العناية بالذاكرة الوطنية
عامة وتخليد مسار أحد رموز
وطننا وأمتنا ،وتمثلت ھذه
التوصيات في ما يلي:
* إنشاء مؤسسة الرئيس الراحل ھواري
بومدين.
* ترسيم ھذا الملتقى من خالل تنظيمه في
طبعات سنوية وترقيته إلى مستوى ملتقى
دولـــــي ،إلى جانــب تنظيم فعاليات جھوية
مرافقة له.
* جمع واسترجاع أرشيف الرئيس الراحل
من وثائق ،أغراض ومقتنيات من داخل
الوطن وخارجه.
* التوثيق ألشغال ھذا الملتقى الوطني،
بطبعھا في كتاب لوضعـه تـحت تصرف
الباحثين.
* استحداث جائزة "ھواري بومدين" للبحوث
العلمية واإلنجازات التكنولوجية.
* إنجاز فيلم سينمائي حول المسار النضالي
والثـــوري والسياسي للرئيس الراحل
ھواري بومدين.
* إدراج األقوال الخالدة ومقتطفات من
خطابات الرئيس الراحل ھواري بومدين في
المقررات والمناھج التربوية والتعليمية.
* تشجيع الدراسات والبحوث التاريخية
وتوسيعھا لتشمل شخصية الراحـــــــل
بومدين بمساره النضالــي ،الثـــوري
والسياســي والدبلوماسي.
* تخصيص جناح بالمتحف الوطني
للمجاھد ،تعرض فيه مختلف مقتنيات
الشخصية للرئيس الراحل ھواري بومدين
.لإلشارة ،تم على ھامش المحاضرات
والجلسات العلمية لھذا الملتقى تنظيم معرض
لصور الرئيس الراحل وأغراضه
الشخصية ،كما تم تكريم عائلته ،إلى جانب
عدد من المجاھدين والباحثينn

انطباعات
السيدة أنيسة بومدين ،أرملة
الرئيس الراحل ھواري بومدين
"أود أوال أن أتفضل بالشكرالجزيل
لرئيس الجمھورية السيد عبد المجيد
تبون ،على رعايته لھذا الملتقى
والذي أعتبره تكريما وعرفانا لما قام
به الرئيس الراحل ھواري بومدين
للوطن والشعب ،خاصة أنه قدم
الكثير للنھوض بالدولة الجزائرية الفتية في كل
المجاالت ،إضافة إلى اھتمامه وقربه من الطبقات
البسيطة والفالحين خصوصا ،فالرئيس الراحل
كان يملك إرادة قوية ويتصف باإلنسانية ما جعله
محبوب الفقراء والمحرومين"
المجاھد والوزير السابق محي الدين عميمور
"أثمن تنظيم ھذا الملتقى الذي يستذكر مناقب
الرئيس الراحل ھواري بومدين ،خاصة أنه أول
مرة يعقد بھذا الزخم وھذه الصبغة
الوطنية ،فھو مبادرة تحسب للسيد
رئيس الجمھورية في تكريم رموزنا
الوطنية ،مبادرات وجب االستثمار
فيھا إلذكاء الروح الوطنية ودعم
روح التضامن الوطني والوحدة
الوطنية ،كما نرجوأن تكون
مبادرات مماثلة مستقبال ،ألن األمة
التي ال تحترم رجالھا يحتقرھا
أبناؤھا".
البروفيسور أحمد عظيمي ،أستاذ التعليم العالي
بجامعة الجزائر3
"ھذا يوم تاريخي ألننا نخلد ذكرى وفاة رمز من
رموز الجزائر ،خاصة و أن أبناء الجزائر في
حاجة لھذه الرموز الوطنية التي
تنير لھم طريق المستقبل ،فالرئيس
الراحل ھواري بومدين رجل ثائر
ومجاھد عاش نظيف ،حمل
مشروعا كبيرا للدولة الجزائرية
جسده في إنجازات عدة ،على غرار
الثورة الصناعية والزراعية
وتعريب المدرسة الجزائرية ،ھذا
على الصعيد الداخلي ،أما على الصعيد الدولي
فدعم قضايا التحرر في العالم على رأسھا
القضيتين الفلسطينية والصحراوية .".
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الذكرى 44
لوفاة الرئيس ھواري بومدين

إنجازات تاريخية
لشخصية فذة
تمر ھذه السنة الذكرى  44لوفاة الرئيس الزعيم ھواري بومدين ،ففي فجر يوم األربعاء  27ديسمبر
 ،1978رحل أحد صناع تاريخ الجزائر الحديث ،كيف ال وھو الذي ارتبطت مسيرته الطويلة ارتباطا
وثيقا بمرحلة ھامة من مراحل تاريخ الجزائر ،جمع فيھا بين النضال والكفاح والقيادة من أجل استلھام
العبر من ھذه المسيرة ولكي تكون قدوة للخلف من صناع القرار والمسؤولين.
 lب.عميور
تحتفل الجزائر بھذه الذكرى ،في ظل
ديناميكية وقفزة نوعية في مسار بناء
الجزائر الجديدة وذلك بشكل يوحي بتجديد
العھد وتواصل األجيال والسير على نھج
وخطى الرجال األوفياء للوطن من طينة
الرئيس الراحل ھواري بومدين ،وذلك من
خالل الورشات المفتوحة التي يشرف
عليھا رئيس الجمھورية القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وزير الدفاع الوطني،
السيد عبد المجيد تبون ،في مختلف
المجاالت السياسية واالقتصادية والصناعية
واالجتماعية والثقافية .تقاس عظمة
الرجال بقيمة األعمال الجليلة التي يقدمونھا
ألوطانھم ،والرئيس الراحل ھواري
بومدين من طينة ھؤالء الرجال الذين
سيحفظ لھم التاريخ مآثرھم وحسن صنيعھم
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الحفاظ على الذاكرة الوطنية
أولى الرئيس الراحل ھواري بومدين
اھتماما بالغا بالذاكرة الوطنية
والحفاظ على رسالة شھداء المقاومة
والثورة ،فعلى سبيل المثال ال
الحصر ،سجل التاريخ بمناسبة
الذكرى الرابعة لالستقالل في جويلية
 1966عودة رفات األمير عبد القادر
بطل المقاومة الشعبية ضد المستعمر
جويلية  1966استرجاع
رفاة األمير عبد القادر
من جمھورية سوريا الشقيقة إلى
موطنه األصلي الذي كتب له النصر
على يد أحفاده من بينھم الرئيس الراحل ھواري كانت خدمة بني جلدته ھمه األول واألخير
بومدين .لقد كرس الرجل حياته من أجل بناء وحلمه الكبير أن يرى الجزائر في مصاف
الدول المزدھرةn
دولة مؤسسات ال تزول بزوال الرجال ،حيث

ألجل الجزائر ،وتستلھم منھم األجيال
البطوالت والمواقف الثابتة واإلخالص
والتفاني في خدمة الوطن حسب
المسؤوليات الملقاة على عاتق كل فرد ،وقد
بدأ الراحل مسيرته بالكفاح ضد المستعمر
خالل الثورة التحريرية ،حيث تعززت
قدراته القيادية وأھلته لشغل عدة مناصب
منھا قائد الوالية الخامسة التاريخية سنة
 ،1957وعضو بقيادة العمليات العسكرية
الغربية سنة  ،1958كما ُعين خالل انعقاد
اجتماعات المجلس الوطني للثورة في شھر
ديسمبر  1959بليبيا قائدا عاما لھيئة
األركان لجيش التحرير الوطني ،ليعين
بعدھا في سنة  1962وزيرا للدفاع ،وفي
سنة  1965أصبح رئيسا للبالد بصفته
رئيس لمجلس الثورة ،ورئيسا للجمھورية
منتخبا سنة  1976إلى غاية وفاته شھر
ديسمبر . 1978حرص الرئيس الراحل
ھواري بومدين خالل فترة قيادته للبالد
على إرساء أسس متينة لبناء دولة قوية من
خالل فتح ورشات سواء في الجانب
السياسي أو االقتصادي أو الدبلوماسي أو
الثقافي وغيرھا .

اإلصالح السياسي ...من القاعدة
إلى القمة
بالتوازي مع سياسة التنمية ،قام الرئيس
الراحل ھواري بومدين ،بإرساء ركائز
الدولة الجزائرية من خالل وضع دستور
وميثاق للدولة ،إلى جانب بناء مؤسسات
قوية ،فعلى المستوى المحلي ،تم إصدار
ميثاق البلديات في أكتوبر  ،1966تجسيدا
لمبدأ "من الشعب وإلى الشعب" كشعار
تاريخي أعلنته ثورة أول نوفمبر ،وعلى
النھج نفسه ،انطلقت بتاريخ  20جانفي
 1967أول انتخابات بلدية ،فأعطت بذلك
للشعب حق اختيار ممثليه ومن يسير
شؤونه .وفي عملية متكاملة إلتمام ھرم
بناء مؤسسات الدولة على المستوى المحلي
تم انتخاب المجالس الشعبية الوالئية ،حيث
انطلقت ھذه العملية في  25ماي ،1969
تجسيدا لما ورد في المرسوم المؤرخ في
 23ماي  ،1969الذي يحدد قانون الوالية،
باعتبار ھذه األخيرة نقطة التقاء وتنسيق
بين المصالح المحلية والمتطلبات الوطنية
.إن طبيعة النھج الذي اعتمدته الدولة

المتحف الوطني للمجاھد

تدشين جناح خاص بالرئيس
الراحل ھواري بومدين

تجسيدا لتوصيات الملتقى الوطني حول الرئيس الراحل
ھواري بومدين ،دشن معالي وزير المجاھدين وذوي
الحقوق ،العيد ربيقة ،يوم  29ديسمبر  2022بالمتحف
الوطني للمجاھد ،جناحا خاصا بھذه الشخصية الوطنية
الفذة ،تضمن أغراضا شخصية للراحل ووثائق وصور
تبرز مساره النضالي ودوره في إرساء دعائم الدولة
الجزائرية ،وذلك بحضور كل من وزيرالثقافة واإلتصال
األسبق السيد محي الدين عميمور ومدير اإلعالم
واإلتصال ألركان الجيش الوطني الشعبي ،اللواء سابع
مبروك وكذا إطارات سامية في الدولة .بالمناسبة ،ثمن
معالي وزير المجاھدين وذوي الحقوق ،الدور التكاملي
لكل من المتحف المركزي للجيش والمتحف الوطني
للمجاھد في حفظ ذاكرة األمةn
الجزائرية في عھد الرئيس الراحل ھواري
بومدين يرتكز على المساھمة النشيطة
للجماھير في تسيير شؤون البالد ،وقد
تخللت ھذه الفترة إطالق مشاريع كبرى
تعميقا للمسيرة الثورية التي تضمنھا بيان
أول نوفمبر .لقد جاء المجلس الشعبي
الوطني نتيجة جھد ومناقشات شعبية غير
مسبوقة في تاريخ الدولة الجزائرية
الحديثة ،وأظھرت مستوى عاليا من الوعي
الجماھيري ،حيث أبرزت قدرة الشعب
الجزائري وعزمه على تدعيم وبناء دولة
قوية ،لذلك فإن المھمة التشريعية التي
أنيطت بالمجلس الشعبي الوطني ليست
بالمھمة السھلة ،بل كانت مسؤولية تاريخية
كبرى ألن من صالحياته تشريع قوانين
مستوحاة من مبادئ خدمة المجتمع وھياكل
الدولة الفتية .

تعزيز االستقالل االقتصادي
فرضت مرحلة البناء والتشييد على
الجزائر المستقلة معركة أخرى بغية
تعزيز ركائز الدولة ،من خالل التحكم في
دواليب االقتصاد الوطني ،حيث كان ال بد
من قطع الروابط مع الممارسات السابقة
لالستعمار والتخلص من ھيمنة
االحتكارات األجنبية ،والعمل على توجيه
السياسة االقتصادية والمالية نحو التنمية
االقتصادية واالجتماعية لصالح الشعب
الجزائري ،ولتحقيق ھذه األھداف ،وضع
الرئيس الراحل ھواري بومدين
إستراتيجية للتنمية الوطنية ،استھلھا بقرار
تأميم الثروات الوطنية ،ففي ذكرى أول
نوفمبر من سنة  ،1970قال الرئيس
الراحل ھواري بومدين "إن قطاع
المحروقات يجب أن يخدم مصلحة بالدنا
وأن يتوغل كلية في مخطط التنمية ذاك أنه
يمثل جزء ال يتجزأ من اقتصادنا
الوطني" ،ھذه النظرة االستشرافية
تجسدت بعدما كسبت الجزائر الرھان في
معركتھا من أجل مراقبة ثرواتھا البترولية
وتأميمھا ،فبعد مرور سنة كاملة من
انطالق المخطط الرباعي ،أوشكت سياسة
التنمية الوطنية على الفشل ،وھو ما
استدعى تدخل الرئيس الراحل ھواري
بومدين في  24فيفري  1971وقرر تأمين
المحروقات ،مؤكدا على "أنه قد حان
الوقت لتحمل مسؤولياتنا" ،وذلك في
خطاب تاريخي بمناسبة الذكرى 15
لتأسيس اإلتحاد العام للعمال الجزائريين،
حيث قال "نحن نعتبر أن ھذا اإلجراء
يعزز سيادة بالدنا ويستجيب الختيارات
شعبنا العميقة ،ھذه االختيارات التي ال
تقبل أبدا التفاوض بشأنھا".
وعليه فإن النصوص القانونية التي
أمضاھا الرئيس ھواري بومدين في 12
أفريل  1971تجسد استعادة الجزائر
لثرواتھا في ميدان المحروقات وبالتالي
تعزز استقاللھا االقتصادي ،وقد أثلج ھذا
القرار التاريخي صدور الجزائريين .إن
الطريق الذي اختارته الدولة الجزائرية
آنذاك في الجانب االقتصادي فرض على
الحكومة مراقبة الموارد المالية للدولة،
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ذكرى
وعليه ،كان من الضروري تصفية النظام
المصرفي الخاص الموروث عن العھد
االستعماري ،فتمت سيطرة الدولة على
األجھزة المصرفية على مراحل مع العمل
بحزم على تنظيمھا ،فعلى ھذا األساس ،تم
إنشاء البنك الوطني الجزائري ،البنك
الخارجي الجزائري ،القرض الشعبي
الجزائري ،الصندوق الجزائري للتنمية،
الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط والبنك
المركزي الجزائري في الفترة الممتدة من
سنة  1965إلى غاية سنة  ،1977كما تم
العمل على تأميم التجارة الخارجية وتنويع
التبادالت وتحسين الميزان التجاري لضمان
استقالل اقتصادي أكبر للبالد .من جھة
أخرى ،كان من الضروري سيطرة الدولة
على قطاع التأمينات على غرار سائر الدول،
لھذا جاء مرسوم  27ماي  1966ليؤكد
احتكار الدولة للتأمينات بھدف جعل ھذه
الوسيلة المالية تتجاوب وأھداف التنمية
الوطنية.

إنشاء قاعدة صناعية قوية
"تدخل الجزائر اليوم عن جدارة في عھد
الصناعة الثقيلة وفي مرحلة حاسمة من
مراحل معركة التنمية" ،بھذه الكلمات عبر
الرئيس الراحل ھواري بومدين في خطابه
يوم  19جوان  1970عن بداية عھد جديد في
مجال النھضة الصناعية باعتبارھا مفتاح
الثورة االقتصادية الشاملة ،حيث أولت
الجزائر بداية من سنة  1966أھمية خاصة
للصناعات الثقيلة وتم إطالق عديد المشاريع
على غرار مركب الحديد والصلب بعنابة
الذي يعد مفخرة الصناعة التحويلية في
الجزائر ،وھو بمثابة النواة األساسية
للصناعات المعدنية ،وقد شرع في اإلنتاج
ابتداء من شھر جانفي . 1969بالمقابل ،بدأ
االھتمام بالصناعة الميكانيكية من خالل
إنشاء الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية
بموجب األمر الصادر بتاريخ  9أوت
 ،1967بھدف ترقية الصناعة الميكانيكية
الوطنية ،كما تم بعدھا وضع الحجر األساس
لمركب الصناعات الميكانيكية بقسنطينة
بتاريخ  17جويلية  1970من طرف الرئيس
ھواري بومدين والذي قال حينھا "إن ھذا
اإلنجاز العظيم يشكل حلقة من سلسلة كبيرة
في بناء الصناعة الثقيلة والصناعة الخفيفة،

38

الجيش العدد  714جانفي 2023

سياسة خارجية مسؤولة ومشھود لھا
المكافحة من أجل التحرر
من االستعمار والتمييز
العنصري واالستغالل
على غرار جنوب إفريقيا
وغينيا
وزمبابوي
االستوائية وجزر الرأس
وغيرھا
األخضر...
.كما أن موقف الجزائر
من قضية الصحراء
الغربية لم يخرج عن ھذا
"نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"
السياق ،وقد أكد الرئيس
الراحل ھواري بومدين
إن الجزائر الواقعة في قلب إفريقيا
والمغرب العربي ،لم تتوقف يوما عن على الموقف المبدئي لبالدنا تجاه ھذه
النضال والكفاح ضد االستعمار ،القضية ،مبرزا بأن الجزائر ليس لھا
خاصة وأن الثورة التحريرية المظفرة مطالب ترابية في الصحراء الغربية،
التي قادھا الشعب الجزائري قد أثارت وأن كل ما تريده ھو فقط حصول
إعجابا وتضامنا في شتى بقاع العالم .الشعب الصحراوي على حق تقرير
وكان على الجزائر بقيادة الرئيس مصيره واختيار مستقبله بكل حرية
الراحل ھواري بومدين ،أن تبقى وفية ككل الشعوب .وبخصوص التعاون
لمبادئ الثورة التحريرية واالضطالع الدولي ،انتھجت الجزائر سياسة
بدورھا في تقديم المساعدة والوقوف خارجية تستجيب لرغبة تعزيز
إلى جانب القضايا العادلة والشعوب االستقالل الوطني ،مبنية على إقامة
المكافحة من أجل حريتھا ،من ھذا عالقات ودية مع جميع الدول التي
المنطلق ،آزرت الجزائر الشعب ترغب في إقامة شراكات والتعاون
الفلسطيني والبلدان العربية في كفاحھا على أساس المصلحة المشتركة
من أجل استرجاع األراضي المحتلة ،واالحترام المتبادل طبقا لمبدأ عدم
قناعة منھا بأن استرجاع ھذه الشعوب التدخل في الشؤون الداخلية .لقد
لحقوقھا المشروعة ھو الشرط الوحيد وجدت بلدان العالم الثالث في حركة
إلقرار سلم دائم في ھذه المنطقة عدم االنحياز اإلطار األمثل للتعبير
الھامة من العالم ،وقد عبر الرئيس والعمل من أجل تنميتھا ،حيث كان
الراحل ھواري بومدين في العديد من المؤتمر الرابع لرؤساء الدول
المناسبات واللقاءات بأن الجزائر والحكومات غير المنحازة الذي انعقد
تعتبر ناقصة السيادة مادامت فلسطين بالجزائر في سبتمبر  1973مناسبة
محتلة ومادام جزء من األمة العربية لتحديد اإلستراتيجية التي كان من بين
يرضخ تحت وطأة الصھاينة ،وھو ما مبادئھا الھامة تدعيم التضامن
أكدته قمة جامعة الدول العربية والتعاون بين البلدان غير المنحازة،
المنعقدة في  26نوفمبر  1973وذلك بإتخاد إجراءات فعالة وضرورة
بالجزائر .وعلى المستوى اإلفريقي ،االعتماد على الموارد الخاصة لتلك
ساندت الجزائر الشعوب االفريقية الدول .كما أعطى ھذا المؤتمر نفسا

التعليم والتكوين حجر الزاوية

▼

جديدا لحركة عدم االنحياز ،بإدخال
عنصر جديد أخذ أبعادا كبيرة ،خاصة
فيما يتعلق بحوض البحر المتوسط،
حيث أكد الرئيس ھواري بومدين
"على أنه يجب على أوروبا أن ال
تنطلق من فكرة ملء الفراغ السياسي
في منطقة البحر المتوسط ،وال يمكن
أن يكون ھناك أمر مفروض من
طرف القوى العظمى في تغيير
موازين القوى في ھذه المنطقة".
وعلى ھذا األساس ،لعبت الجزائر
بقيادة الرئيس ھواري بومدين دورا
ھاما في التعريف بھذه اإلستراتيجية
والكفاح الذي تخوضه بلدان العالم
الثالث ،مما مكنھا من تمثيل ھذه
البلدان في الدورة االستثنائية الرابعة
لألمم المتحدة حول التنمية والتجارة.
إن النشاط الدولي للجزائر كان دائما
متسما بالدفاع عن القضايا العادلة
والدعم الفعال لكفاح الشعوب
ولحقوقھم المشروعة ،تحدوھا في ذلك
مبادئ ثورة نوفمبر  1954وحصيلة
تجربتھا في النضال والكفاح من أجل
التحرر ،حيث تنشط كدولة عربية
وإفريقية غير منحازة من أجل
عالقات بناءة متجنبة التدخل في
الشؤون الداخلية للبلدان األخرى ،كما
ساھمت وال تزال تساھم في تكوين
وتدعيم مختلف جبھات المقاومة ضد
قوى العدوان في العالم من أجل إقامة
السالم والديمقراطية وتحقيق التنمية
االقتصادية ،وفي ھذا الصدد ،تم عقد
أول قمة لرؤساء بلدان أعضاء منظمة
"أوبب" في عام  1975بالجزائر،
حيث اقترح الرئيس الراحل ھواري
بومدين مشروعا ينظم العالقات
االقتصادية الدولية وينھي االستعمار
االقتصادي الغربي على الدول النامية
أو على األقل ينصف قليال ھذه
الدولn

ھذا التنظيم فقد تم التركيز فيھا على
إنشاء نظام التعاون الذي يتمتع
باالستقاللية في التسيير ،والذي
يكتسي صورا شتى منھا تعاونية
تبادل المساعدة أو مجموعة
االستصالح أو تعاونية الخدمات أو
اإلنتاج.

وقد برھنا للعالم ،بعزمنا على صنع
الرئيس المحركات في بالدنا ،على أن بالدنا قد
الراحل
بلغت درجة ملحوظة من التقدم ."...ولم
ي
ھوار
تغفل الحكومة الجزائرية في عھد الرئيس
بومدين يقلد الراحل ھواري بومدين عن تطوير
الرتبة ألحد
الصناعات الخفيفة ،من خالل االھتمام
الطلبة
الضباط .بصناعة النسيج والجلود ،الصناعات
الغذائية والمنتوجات الفالحية في إطار
سلسلة التصنيع الشاملة التي باشرتھا
الدولة .

تطوير القطاع الفالحي
عكفت الحكومة الجزائرية منذ النصف
الثاني من الستينيات وحتى بداية
السبعينات على بعث نفس جديد للقطاع
الفالحي ،وذلك بتوسيع القدرات اإلنتاجية
لألراضي ،فاتخذت إجراءات تتعلق
بالري واستخدام العتاد الفالحي واستعمال
األسمدة والبذور المختارة والتشجير..
وغيرھا ،وقد أكد الرئيس الراحل بكل
وضوح أثناء المصادقة على ميثاق الثورة
الزراعية في  8نوفمبر  ،1971عزم
الجزائر على تطوير القطاع الفالحي.
خصصت المرحلة األولى إلعادة تنظيم
القطاع الفالحي المسير ذاتيا ،بھدف
تخصيص الدخل الفالحي لتحسين مستوى
المواطن الريفي ،وضمان مستقبل صغار
الفالحين وحمايتھم من المضاربة
وتمكينھم من تنظيم أنفسھم قصد التحكم
في التقنيات العصرية وإنجاز
االستثمارات .أما في المرحلة الثانية من

بالرغم من العراقيل العديدة تم
الشروع في سياسة التعريب
لمختلف النشاطات الوطنية منھا
التعليم واإلدارة والمؤسسات
العمومية والعدالة ،حيث استرجعت
اللغة العربية مكانتھا تدريجيا ،وقد
ركز الرئيس الراحل ھواري
بومدين على فكرة "المدرسة للجميع"
وھو ما تطلب اإلسراع في تشييد
المدارس والمعاھد ،وقد تجسد ذلك في
قرار الحكومة خالل اجتماع مجلس
الوزراء في  8أكتوبر  ،1970الھادف
إلى الالمركزية الكاملة في بناء المدارس
والثانويات والمعاھد بما في ذلك التجھيز،
وذلك لصالح المجالس الشعبية البلدية
والوالئية وھو ما أعطى دفعا جديدا
لسياسة البناء والتشييد في مجال التعليم
.بالمقابل اھتمت الدولة بميدان محو األمية
باعتبار التعليم أحد الوسائل الحاسمة التي
تضمن المشاركة الفعالة في بناء المجتمع،
حيث يتمتع كل جزائري بالحق في
التعليم ،أما محو األمية المھنية فتھتم
بالخصوص باليد العاملة الخاصة
باإلنتاج ،وھو الدور الذي قام به المركز
الوطني لمحو األمية ،كجھاز تقني
مركزي إلعداد البرامج وتطبيقھا
والتنسيق والمراقبة لمختلف نشاطات
محو األمية .إن نقص اإلطارات المكونة
على جميع المستويات من التحديات التي
واجھت الدولة الجزائرية آنذاك ،لھذا
ومنذ سنة  1966تم ربط إستراتيجية
التكوين بنظام التنمية الوطنية ،وھو ما
تجسد من خالل معاھد التكنولوجيا التي
تستجيب الحتياجات االقتصاد الوطني
والتكوين المھني للكبار والذي يھدف إلى
تزويد االقتصاد الوطني باإلطارات
وتمكين كل جزائري من مواصلة تكوينهn
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روبورتاج
فوج األشغال الھاتفية الكبرى

خدمة المصالح اإلستراتيجية للبالد
الجزائر بوابة إفريقيا ،عبارة تحمل بين طياتھا معاني عميقة ورنينا
خاصا بالنسبة ألفراد يعشقون وطنھم حد النخاع ويتطلعون باستمرار
إلى غد أفضل ومزدھر ،ھؤالء الذين ال يترددون لحظة واحدة في تقديم
أفضل ما لديھم ،في كل الظروف التي يقتضيھا القيام بمھامھم خدمة
للمصالح العليا للبالد ،ذلك ھو حال أفراد فوج األشغال الھاتفية الكبرى
الشھيد محـمد العمري التابع لدائرة اإلشارة وأنظمة المعلومات
والحرب اإللكترونية.
 lأ .بوجليدة  -تصوير :إ.سالمي
غداة افتكاك االستقالل من استعمار
مدمر ،كانت أولوية السلطات العليا
لبالدنا ،إطالق عملية إعادة البناء
واإلعمار ،وكان في مقدمتھا مشروع
طريق الوحدة اإلفريقية الذي تجند لشقه
شباب الخدمة الوطنية والھادف لربط
الشمال بالجنوب وفك العزلة عن
المناطق النائية ومنھا التغلغل في
إفريقيا .على خطى السلف ،يواصل
أفراد فوج األشغال الھاتفية الكبرى بذل
الجھود في مسعى تدعيم الجزائر
بقدرات ذات نوعية لضمان تأدية دورھا
الريادي في المنطقة على المستوى
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اإلستراتيجي ،السياسي واالقتصادي...
ويظھر ذلك جليا في األھمية الكبيرة
التي تكتسيھا عملية ربط مختلف مناطق
البالد فيما بينھا ،ومن خالل توفير
تغطية كاملة لربوع الوطن بآليات
وبتكنولوجيات االتصال الحديثة ،وذلك
عبر مد ورفع كوابل األلياف البصرية.
النشأة  :كانت نشأة فوج األشغال
الھاتفية الكبرى عبر دمج كتيبتين،
تشكلت أوالھما في نھاية الـسبعينيات
وكانت تسمى بكتيبة األشغال الھاتفية
األرضية على مستوى الناحية العسكرية
األولى ،وكانت متكونة من سرية

تصريح
العقيد نبار توفيق قائد فوج األشغال الھاتفية الكبرى
"ساھم فوج األشغال الھاتفية الكبرى منذ
إنشائه ،في مد ورفع أكثر من  20ألف كلم من
الشبكات الھاتفية الداخلية والخارجية للھيئات
والوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي ،في
إطارإنجاز مشاريع عدة تعكس التطورالذي
شھده سالح اإلشارة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة
العليا.
بدأت المشاريع الُمنجزة من طرف دائرة
اإلشارة عبر مد مئات الكيلومترات من الكوابل
فقط ،أما اليوم ،فقد حركت آلياتھا لتصل إلى
أبعد مناطق القطر الوطني وأكثرھا وعورة من
أجل تحقيق الھدف األسمى ،ففي الظروف

الطبيعية القاسية،
اإلخالص
يبقى
واإليمان بأننا نقدم
خدمة للوطن وحده
يذلل
الذي
الصعاب".
وبمناسبة إجراء ھذا
الروبورتاج من طرف مجلتكم المحترمة،أشجع
أفراد الفوج على مواصلة بذل جھودھم
ومھامھم النبيلة ،من أجل المساھمة الفعالة في
خدمة وطنھم ،بضمان إتصاالت موثوقة ذات
جودة ونوعية.

للخدمات ،سرية التركيب والتدخل األعطاب والتدخل لتصليحھا .كما
وسرية انجاز األشغال الھاتفية ،بحيث يضطلع الفوج بإنجـاز أشغال وضع
أوكلت لھا مھام تلبية احتياجات الجيش الكوابل والتركيبات الھاتفية الخاصة
الوطني الشعبي من حيث إنجاز أشغال بالمنشآت القاعدية الداخلية الكبرى
ربط الوحدات العسكرية بالجزائر التابعة لوحدات الجيش الوطني الشعبي،
الكبرى فيما بينھا ،وكذا كل الوحدات وبالتالي تلبية احتياجات وزارة الدفـاع
المنتشرة بالنواحي العسكرية الستة إلى الوطني من حيث تجديـد الشبكــات
جانب إعادة تجديد وإصالح األعطاب الھاتفيــة وتأھيلھا واإلبقاء على
الطارئة .أما الكتيبة الثانية لألشغال جاھزيتھا الدائمة.
الھاتفية ،فكانت على مستوى الناحية كما يسعى الفوج إلى إنجاز المشـاريع
العسكرية الخامسة ،كما تدعمت ھذه االستراتيجية واالقتصادية الكبرى
الوحدة باآلليات الالزمة للحفر والتخييم المسطرة من قبل القيادة العليا للجيش
لتشرع في أشغال فك العزلة عن الناحية الوطني الشعبي والتي تسھر على
العسكرية الثالثة .وبعد إنجاز المھام تجسيدھا دائرة اإلشارة وأنظمة
الموكلة إليھا ،تم جمع الكتيبتين في شكل المعلومات والحرب اإللكترونية .في ھذا
مفرزة لألشغال الھاتفية لتتحول بتاريخ السياق ،يعمل فوج األشغال الھاتفية
 24ديسمبر  1991إلى فـــوج األشغــال الكبرى على تأمين الشريط الحدودي
الھاتفيــة الكبرى.
الوطني من خالل المساھمة في تركيب

مھام إستراتيجية ومشاريع واعدة:
يضطلع الفوج منذ إنشائه ،بضمان ربط
كامل الوحدات المنتشرة عبر أقاليم
النواحي العسكرية الستة بالكوابل
الھاتفية وكوابل األلياف البصرية من
أجل ضمان جودة عالية لالتصاالت في
جميع أنحاء التراب الوطني ،إلى جانب
مراقبة الخطوط الھاتفية وتشخيص

محاور بصرية ومنظومات للمراقبة.
في الوقت الحالي ،يعمل فوج األشغال
الھاتفية على إتمام العديد من المشاريع
الھامة على غرار تركيب الشبكة
الداخلية لمقرات قيادات القوات إلى
جانب مد  4000كلم من الكوابل
واأللياف البصرية على مستوى مختلف
النواحي العسكرية.

استغالل عقالني للموارد
من أجل تحقيق األھداف المسطرة ،تم
ھيكلة الفوج بشكل يضمن إنجاز المھام
الموكلة إليه بفعالية وفي ظرف زمني
وجيز ،بحيث يتشكل من سرية إلنجاز
الخطوط الطويلة وسرية أخرى
للتركيب والتدخل الھاتفي .كما يتدخل
فوج األشغال الھاتفية الكبرى على
مستوى حامية الجزائر الكبرى بفضل
عتاده ومؤھالته الخاصة أو بواسطة
المفرزة التابعة له الواقع مقرھا
بالجزائر وسط ،وذلك من أجل ضمان
التدخـل السريـع لرفع األعطال وإنجاز
األشغال الھاتفية .عند إقتضاء الضرورة
يتم تدعيم الفوج بقدرات إضافية من
خالل االستعانة بآليات سرايا األشغال
التابعة لألفواج الجھوية لإلشارة
بالنواحي العسكرية الست.
"لقد تم تجھيز الفوج بآليات مختلفة
األحجام تتوافق مع مختلف أنواع أشغال
البنية التحتية لسالح اإلشارة ،مما يسمح
بإقحامھا في األشغال الھاتفية على
مستوى النواحي العسكرية الست وكذا
حامية الجزائر الكبرى" ،ھذا ما أكده لنا
الرائد ر .يوسف قائد سرية إنجاز
الخطوط الھاتفية الطويلة.

التكوين ...جانب مھم وأساسي
إلى جانب إنجاز األشغال الھاتفية وربط
الوحدات ،يبرمج الفوج في إطار
التحضير القتالي دورات تكوينية
مرتبطة بمجال عمله على غرار تكوين
سائقين وميكانيكين متخصصين في
آالت الحفر وصيانتھا وتصليح
أعطابھا ،لفائدة األفراد القادمين من
مختلف النواحي العسكرية باإلضافة إلى
األفراد الملتحقين بفوج األشغال الھاتفية
الكبرى ،وذلك طبقا لتعليمات رئيس
دائرة اإلشارة وأنظمة المعلومات
والحرب اإللكترونية حيث يعمل األفراد
المستفيدين من التكوين على مستوى
الفوج على تكوين أفراد آخرين فور
التحاقھم بوحداتھم من أجل تعميم ونقل
خبراتھمn
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إفريقيا

قارة المستقبل
كل األنظار مصوبة نحو القارة
اإلفريقية ،يبدو أن العالم تيقن بأن
إفريقيا ھي المستقبل بثرواتھا وقدراتھا
ومواردھا الطبيعية والبشرية.
وبالمقابل ،على إفريقيا أن تقتنع بأن
مستقبلھا بيديھا وھذا بالعمل اإلفريقي
المشترك ووضع مصلحة شعوبھا فوق
كل اعتبار من أجل وضع حد ألطماع
ھؤالء وأولئك.
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الجـزائــر  -إفريقيا

شراكة إستراتيجية
"الجزائر تسعى للظفر بحصتھا في فضائھا اإلفريقي وأن التبقى
منعزلة عن القارة"
رئيس الجمھورية ،السيد عبد المجيد تبون

تحظى الجزائر بمكانة جيواستراتيجية
ھامة ،باعتبارھا بوابة القارة اإلفريقية ،كما
تتمتع بقدرات ومؤھالت معتبرة وإمكانات
كبيرة ،وھي تطمح لترسيخ مكانتھا
اإلستراتيجية في الفضاء اإلفريقي ،ال سيما
بعد انضمامھا إلى منطقة التجارة الحرة
اإلفريقية ،التي ساعدت على بعث ديناميكية
اقتصادية حقيقية للتكامل اإلفريقي في
مجاالت اإلنتاج واالستثمار والتصدير نحو
كافة بلدان القارة ،وذلك تطبي ًقا لتعليمات
السيد رئيس الجمھورية.
الجزائر ومنطقة التجارة الحرة القارية
اإلفريقية :فرص وإمكانيات كبرى
لطالما كانت الجزائر رائدة في كل ما تعلق
بوحدة وتكامل القارة اإلفريقية ،فقد صادقت
على االتفاقية المتضمنة إنشاء منطقة
التجارة الحرة القارية "زليكاف" من خالل
المرسوم الرئاسي رقم  21-133المؤرخ
في  5أفريل  ،2021كما قامت بإيداع
وثائق التصديق لدى منظمة االتحاد
اإلفريقي في  23جوان ،2021
وبالمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة
اإلفريقية ،أصبحت الجزائر دولة عضوة
في منطقة التبادل الحر اإلفريقية.
بفضل المساھمة التي قدمتھا الجزائر في
أشغال القمة االستثنائية الـ 17لالتحاد
اإلفريقي المنعقدة ،في  25نوفمبر 2022
بنيامي ،حول التصنيع والتنويع االقتصادي
في إفريقيا ،اعتبرت الجزائر أن استحداث
منطقة التبادل الحر اإلفريقية يعد بمثابة
"خطوة حاسمة نحو تحقيق االندماج
القاري" ،مشيرة أن دخولھا حيز التنفيذ في

الفاتح جانفي " 2021يعكس اإلرادة
السياسية القوية لكل الدول اإلفريقية نحو
التكريس الفعلي لألجندة اإلفريقية التنموية
 2063ومشاريعھا الرائدة لبلوغ أول
أھدافھا المتمثل في الوصول إلى إفريقيا
مزدھرة ترتكز على التنمية الشاملة
والمستدامة" ،ال سيما في ضوء الظرف
الدولي الراھن الذي يقتضي تبني ،أكثر من
أي وقت مضى ،مسارا جادا لتفعيل
األدوات االقتصادية وتعبئة القدرات.
بالنسبة للجزائر ،من المنتظر أن تسمح ھذه
االتفاقية اإلفريقية "بزيادة نسبة التجارة
البينية اإلفريقية ،المقدرة حال ًيا بنحو ٪15
لترتقي بھا إلى مستويات أعلى تليق
بقدراتنا وطموحاتنا" ،إلى جانب "خلق
سوق إفريقية تكفل حرية تنقل السلع
والخدمات بين الدول ،ناھيك عن إنشاء في
مرحلة الحقة اتحاد جمركي ومجموعة
اقتصادية إفريقية بحلول عام  2028بما
يتيح مجابھة التكتالت االقتصادية العالمية
األخرى".
تجدر اإلشارة إلى أن منطقة "زليكاف"
تعتبر "أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم
واألوسع على اإلطالق ،إذ تضم حوالي
 1.3مليار نسمة وبناتج محلي إجمالي يقدر
بحوالي  2.500مليار دوالر".
ويرى الخبراء أن منطقة التبادل الحر
اإلفريقية تشكل اإلطار التنظيمي األمثل
لضمان تدفق السلع والبضائع بين البلدان،
بالنظر لما توفره من مزايا كبيرة للمنتجات
المصنعة إفريقيا ،ما يجعلھا محركا حقيقيا
من أجل تجسيد أھداف التطور الصناعي

للقارة اإلفريقية ،كما تمثل ھذه المنطقة
بالنسبة للجزائر فرصة ھامة لتطوير
وتكثيف تبادالتھا التجارية مع دول القارة
اإلفريقية" ،مع العلم أن نسبة التبادل
التجاري بين الجزائر وبقية الدول اإلفريقية
ال تتعدى  ٪3من إجمالي حجم التجارة مع
العالم".

إفريقيا ...مستقبل الجزائر

انطالًقا من رؤية عميقة تسعى إلى إنعاش
االقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات،
السيما على ضوء اإلجراءات الواعدة التي
اتخذتھا حكومتنا والمتعلقة باالستثمار
)القانون رقم  ،(18-22تم فتح فرص كبيرة
للتعاون والشراكة في مختلف المجاالت
اإلستراتيجية خاصة مع البلدان األفريقية،
والتي سيكون لھا من دون شك بعدا قاريا،
كما أشار إليه السيد رئيس الجمھورية في
عدة مناسبات قائال أن" :مستقبل الجزائر
في إفريقيا".
على ھذا النحو ،تعتزم الجزائر االستثمار
في إنجاز المشاريع اإلقليمية ال ُمھيكلة التي
من شأنھا تعزيز اإلمكانات االقتصادية
للقارة اإلفريقية "بھدف خلق رواق تنموي
من خالل فك العزلة عن المنطقة ،ناھيك
عن ترقية االقتصاد وتنويعه".
تمس اتفاقيات الشراكة اإلستراتيجية ھذه
بالدرجة األولى قطاع الطاقة ،بحيث
تجسدت في إنجاز المشروع الضخم
المتمثل في "خط أنابيب الغاز العابر
للصحراء" الذي سيعبر كل من نيجيريا
والنيجر والجزائر .ھذا الخط الذي يبلغ
طوله  4128كلم ،منھا  2310كلم على
أرض الجزائر ،سيربط حقول الغاز
النيجيرية مرورا بالنيجر وعبر الحدود
الجزائرية بالشبكة الجزائرية ،مما سيسمح
بتسويق وتصدير الغاز النيجيري إلى
األسواق األوروبية.
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حسب وزير الطاقة والمناجم السيد محمد
عرقاب ،فإن ھذا المشروع يعبر عن
"رغبة البلدان الثالثة في إنشاء بنية تحتية
إقليمية ذات نطاق دولي" ،كما يعد ھذا
المشروع بمثابة "مصدر جديد إلمداد
األسواق التي يتزايد فيھا الطلب على الغاز
الطبيعي باستمرار ،نظ ًرا للمكانة التي
سيحتلھا في مزيج الطاقة مستقبال".

الطريق العابر للصحراء ...لبنة
أساسية تضيفھا الجزائر
يعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية
قطاعا استراتيجيا بالنسبة القتصاد بالدنا،
من خالل فتح خطوط برية وبحرية وجوية
جديدة مباشرة مع العديد من البلدان
اإلفريقية ،حيث تحتل الجزائر موقعا
استراتيجيا من شأنه أن يساھم في تكثيف
التجارة مع الدول اإلفريقية ،كما أن إطالق
شبكات طرق جديدة من شأنه أن يبعث
ديناميكية في سوق الصادرات التي تراھن
عليھا الجزائر كجزء من إستراتيجية تطوير
وتنويع الصادرات خارج المحروقات.
حسب آراء الخبراء االقتصاديين ،يعد إنشاء
الجزائر لطرق وخطوط نقل تربطھا
مباشرة بأكبر عدد ممكن من العواصم
اإلفريقية الھدف الرئيسي الذي سعت إليه
الجزائر من خالل إرساء عالقات متينة مع
البلدان اإلفريقية من أجل إقامة شراكات
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إستراتيجية .لذلك ،تسمح مقاربة االنفتاح
على السوق اإلفريقية التي تبنتھا الجزائر
بتعزيز استثمار اقتصادي حقيقي معتمدة
في ذلك على إقامة عالقات مباشرة ودائمة
مع كافة اقتصادات البلدان اإلفريقية من
خالل إنشاء ھذه الخطوط المباشرة.
في ھذا السياق ،من الضروري تسليط
الضوء على المشروع اإلفريقي الضخم
المتمثل في "الطريق العابر للصحراء"
الذي يھدف إلى تعزيز المكتسبات اإلفريقية
في مجال البنى التحتية للطرقات ،إذ يعد
ھذا المشروع "رواقا اقتصاديا يبلغ طوله
 10000كلم يربط بين ست دول إفريقية
ھي :الجزائر وتونس ومالي والنيجر وتشاد
ونيجيريا ،حيث يشكل حلقة أساسية لتحقيق
التكامل االقتصادي في ھذه الدول".
وبفضل برنامجھا الثري والمخصص
إلنجاز البنى التحتية للطرقات ذات األھمية
اإلستراتيجية" ،تساھم الجزائر في إنجاز
ھذا المشروع ،بحيث انتھت من إنجاز ما
يقارب  600كيلومتر منه وأنفقت ما قيمته
 2مليار دوالر".
من جھة أخرى ،سيسمح الطريق العابر
للصحراء ،حسب الخبراء ،بربط الدول
أضخم مشروع المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة
لأللياف البصرية اإلفريقية بتسريع التبادالت التجارية في
العابر للصحراء القارة اإلفريقية باعتباره عمودا فقريا
▼

حساسا في ھذا المجال.
ومن أجل الدفع بالديناميكية التجارية إلى
األمام ،تم تعزيز النقل البحري انطالقا من
الجزائر نحو دول إفريقية من خالل إنشاء
خطوط بحرية تجارية جديدة ،على غرار
الخط البحري الرابط بين الجزائر
ونواكشوط الذي تم فتحه يوم  24فيفري
 ،2022باإلضافة إلى إطالق أول خط
تجاري بحري يربط الجزائر ودكار في
 31جويلية  ،2022ومن المنتظر أيضا أن
تؤدي ھذه المشاريع إلى تعزيز التجارة
وعرض المنتوج الجزائري في أسواق
دول غرب إفريقيا.
وتطبيقا لقرارات السيد رئيس الجمھورية
المتعلقة بفتح وتعزيز خطوط الطيران نحو
الدول اإلفريقية ،تم استئناف الرحالت
الجوية نحو داكار ونواكشوط ونيامي ،كما
تم فتح خطوط جوية أخرى في األشھر
القليلة الماضية نحو أبيدجان وباماكو
وواغادوغو ونحو إثيوبيا وجنوب إفريقيا
وجمھورية الكونغو .تسمح ھذه الخطوط
الجوية الجديدة بفتح قنوات التسويق أمام
الفاعلين االقتصاديين بما فيھم رجال
األعمال الجزائريين قصد استكشاف أسواق
إفريقية جديدة ،بحسب الخبراء.

الجزائر طرف في أضخم مشروع
إفريقي لأللياف البصرية.
بالموازاة مع مشروع الطريق العابر
للصحراء ،يندرج المشروع الضخم
المتمثل في وصلة األلياف البصرية
المحورية العابرة للصحراء في إطار
الشراكة "رابح -رابح" بين الجزائر وعدد
من الدول اإلفريقية ،تم إطالق المشروع
في إطار الشراكة الجديدة لالتحاد اإلفريقي
من أجل تنمية إفريقيا )نيباد( ويھدف إلى
تحقيق االندماج اإلفريقي وتطوير االقتصاد
الرقمي للمنطقة ،من خالل إنشاء خط
لأللياف البصرية يربط بين الجزائر
والنيجر ونيجيريا وتشاد بطول  4350كلم.
حسب وزير البريد والمواصالت السلكية
والالسلكية السيد كريم بيبي تريكي ،فإن
ھذا المشروع الضخم "يھدف إلى ربط
جميع المناطق التي يمر عليھا ھذا الخط
باالنترنت ،السيما المناطق المعزولة ،وھو

ما سيساھم في تقليص الفوارق في مجال
التنمية في ھذه المناطق" ،لذا ،فإن الجزائر
"قد استكملت أشغال إنجاز شطرھا من
األلياف البصرية على مسافة  2548كلم"
مضيفا ،أن الجزائر من خالل ھذه الوصلة
العابرة للصحراء ،قامت بمد خط من
األلياف البصرية يربط الجزائر العاصمة
بعين قزام على حدود النيجر ،ومد خط
فرعي آخر إلى تندوف من شأنه أن يربط
الحدود الجزائرية الموريتانية ،وبھذا فھو
يعكس حرص الجزائر على االلتزام
بتجسيد ھذا المشروع االستراتيجي
للمنطقة.
إن الجزائر التي أدرجت الرقمنة في صلب
سياساتھا واھتماماتھا ،قد أحرزت تقد ًما
ملمو ًسا في ھذا المجال ،السيما في ظل
السياق االقتصادي العالمي الراھن
وتداعيات جائحة "كوفيد – ."19و بالتالي،
سوف تتمكن البلدان الشريكة للجزائر في
ھذا المشروع من االستفادة من التجربة
الجزائرية في ھذا المجال ،كما يعد ھذا
المشروع مربحا للجميع ،بما أنه سيمكن
من ربط العديد من البلدان وسكان المناطق
المعزولة عبر شبكة رقمية من االتصاالت
بفضل "إنشاء ونشر مراكز نموذجية
للبيانات ،وتركيب منصات اإلدارة
اإللكترونية وإنجاز أنظمة مدمجة للتعرف
اإللكتروني على األشخاص".
تجدر اإلشارة إلى أن ولوج الجزائر إلى
األسواق اإلفريقية عن طريق ھذه
الشراكات االقتصادية واإلستراتيجية ،جاء
بعد تنظيم سلسلة من الورشات والزيارات
التي قام بھا المتعاملون الجزائريون ،في
إطار معارض اإلنتاج الوطني التي نظمت
في العديد من العواصم اإلفريقية .إن نجاح
ھذه التظاھرات االقتصادية ،األولى من
نوعھا ،جاء "ليسلط الضوء على تنوع
وجودة مختلف المنتجات الجزائرية بأسعار
تنافسية مقارنة بالصادرات القادمة من
الدول األوروبية" .وتسعى العديد من
الشركات الجزائرية العمومية والخاصة في
الوقت الحالي إلى ولوج األسواق اإلفريقية
وتصدير منتجاتھا التجارية ،السيما بعد
جملة من التسھيالت الممنوحة بموجب
قانون االستثمار الجديد.

الولوج إلى األسواق اإلقليمية
"يتعين علينا في الجيش الوطني الشعبي ،توسيع
دائرة اھتمامات الصناعة العسكرية لتشمل ليس
فقط تلبية احتياجات الجيش واألسالك المشتركة
والسوق المحلية ،بل تتعداه إلى الولوج إلى
األسواق اإلقليمية بل وحتى الدولية".
السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة،
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي .
يتفق المختصون على أن ھذه الديناميكية
في التبادالت التجارية اإلقتصادية ُيعد ثمرة
للجھود الماراطونية للدبلوماسية الجزائرية
تجاه عديد الدول اإلفريقية ،وھي جھود
نابعة من اإلرادة السياسية القوية التي أبدتھا
السلطات العليا للبالد بقيادة السيد رئيس
الجمھورية ،والرامية إلى وضع الجزائر
في قلب إفريقيا كأحد المظاھر األساسية
لتحقيق االندماج االقتصادي في القارة،
ناھيك عن الفعالية التجارية للجزائر التي
تنوي أن تلعب دو ًرا رائًدا في سوق يضم
أكثر من مليار مستھلك ،أي ما يعادل
 1000مليار دوالر .وبحسب الخبراء فإن
النشاط الدبلوماسي التي تقوم به الجزائر
في إفريقيا يشكل محورا رئيسيا في آفاق
التنمية واالنتعاش االقتصادي للقارة.
بفضل ھذه الجھود ،نجحت الجزائر في
تعزيز المحور اإلفريقي "الجزائر  -أبوجا
 بريتوريا" لما له من أھمية إستراتيجيةللقارة اإلفريقية ،باعتباره "المحرك بالنسبة
إلفريقيا" ،كما وصفه المدير العام للمعھد
الوطني للدراسات اإلستراتيجية الشاملة
) ،(INESGالسيد عبد العزيز مجاھد،
خالل اجتماع نظمه المعھد بتاريخ  12ماي
بعنوان "ھجرة الكفاءات
2022
واألدمغة" ،وذلك بمناسبة زيارة وفد من
المتربصين من معھد القيادة واألركان
لدولة نيجيريا ،كما يرى الخبراء أن "ھذه
الدول اإلفريقية الثالثة الكبرى ستشكل
العمود الفقري لبناء إفريقيا حيوية ومنتجة
ومستقلة قبل كل شيء".
في ھذا السياق ،أطلقت الجزائر مبادرة
أخرى تھدف إلى تعزيز جھود التنمية
االقتصادية في القارة اإلفريقية ،بحيث

يشكل النشاط
الدبلوماسي
الذي تقوم به
الجزائر في
إفريقيا محورا
رئيسيا في
آفاق التنمية
واالنتعاش
االقتصادي
للقارة.

تطمح إلى تعزيز دور الشركات الناشئة
في إفريقيا وإشراكھا فعليا في جھود
التنمية .لھذا الغرض ،نظمت وزارة
اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
والمؤسسات المصغرة بالمركز الدولي
للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر
العاصمة ،تحت الرعاية السامية لرئيس
الجمھورية ،السيد عبد المجيد تبون،
أول مؤتمر إفريقي للمؤسسات الناشئة
في الفترة الممتدة من  5إلى  7ديسمبر
.2022
كان الھدف من ھذا المؤتمر ،الذي
شاركت فيه  35دولة إفريقية" ،توحيد
الجھود الحكومية الرامية إلى تعزيز دور
المؤسسات الناشئة في إفريقيا وتكريس
مساھمتھا في التنمية االقتصادية ،من
خالل تسھيل الولوج إلى مصادر التمويل
اإلقليمية" .وفي رسالة وجھھا إلى
المشاركين في ھذا المؤتمر ،أكد السيد
رئيس الجمھورية على "أھمية االستثمار
في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة"
مشيرا إلى دور االبتكار في النھوض
باقتصاديات الدول اإلفريقية ،وبالتالي
تشجيع الشباب اإلفريقي على التوجه نحو
ريادة األعمال المعتمدة على اإلبداع من
أجل "معالجة إشكالية التشغيل والتفكير في
السياسات العامة الداعمة للمؤسسات
الناشئة".
في األخير ،إن المشاريع العمالقة التي
أطلقتھا الجزائر والمتمثلة في الطريق
العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز
الجزائري ـ النيجيري ووصلة األلياف
البصرية المحورية العابرة للصحراء التي
ستربط شمال إفريقيا بجنوبھا ،نابعة من
رؤية إستراتيجية متبصرة الندماج القارة
اإلفريقية ،بحيث سيتم التركيز في المرحلة
المقبلة من اإلستراتجية اإلفريقية لبالدنا
على إعطاء األولوية للعمل الديبلوماسي
واإلقتصادي.
تطمح الجزائر إلى تقريب وتقليص
المسافات من خالل فتح خطوط نقل برية،
بحرية وجوية لفائدة الفاعلين اإلقتصاديين
واإلجتماعيين خاصة بالنسبة للشعوب
اإلفريقيةn
ميمونة .ب  -ترجمة :ل .سھام
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الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم واألمن في إفريقيا

المرافعة بصوت واحد
أجمع المشاركون في الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم واألمن في إفريقيا المنعقدة بمدينة
وھران بالجزائر ،أيام  7و 8و 9ديسمبر ،2022أن القارة السمراء تملك أوراقا رابحة في ظل
األوضاع الدولية الراھنة ،كما أكدوا على أولوية تعزيز جھود الدول اإلفريقية والتنسيق للدفاع عن
المواقف اإلفريقية المشتركة داخل مجلس األمن لألمم المتحدة.
 lح.مراح
تطرق المشاركون في ھذا الحدث
اإلفريقي الھام ،الذي حمل عنوان
"دعم األعضاء األفارقة الجدد في
مجلس األمن لألمم المتحدة في
التحضير لمعالجة مسائل السلم واألمن
في القارة اإلفريقية" ،إلى عديد
المحاور المتعلقة بالتحديات الرئيسية
للسلم واألمن بالقارة اإلرھاب وإسكات
البنادق والحد من انتشار األسلحة ،إلى
جانب أھمية تعزيز جھود الدول
اإلفريقية لرفع ھذه التحديات ومواجھة
التھديدات المشتركة.
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شكل ھذا اللقاء القاري الھام ،فرصة
سانحة للجزائر أكدت خالله على
ثبات مواقفھا بخصوص معالجة
القضايا اإلفريقية الھامة ،حيث أبرز
وزير الشؤون الخارجية والجالية
الوطنية بالخارج ،السيد رمطان
لعمامرة ،في تدخله خالل أشغال ھذه
الندوة ،أن "الجزائر بقيادة رئيس
الجمھورية ،السيد عبد المجيد تبون
وانطالقا من التزامھا الدائم والثابت
بنصرة قضايا إفريقيا لن تدخر جھدا
في سبيل إعالء وترقية مبادئ

منظمتنا خالل تنفيذ الوالية القارية
المنوطة بھا من قبل االتحاد اإلفريقي
الذي ساند ترشحھا لمنصب عضو
غير دائم لمجلس األمن األممي" وفي
ھذا الخصوص ،أبرز وزير الشؤون
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
الغاية األساسية لبالدنا من وراء
ترشحھا لھذا المنصب الھام والمتمثل
في تعزيز التعاون مع األشقاء
األفارقة لتوحيد الكتلة اإلفريقية في
أھم منبر دولي للسلم واألمن ،وذلك
في إطار تحقيق الرؤية اإلفريقية

الشاملة في أجندة  2063والرامية إلى
تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدھرة
وآمنة بقيادة مواطنيھا لتكون قوة
نشطة على الساحة الدولية.

في ھذا السياق ،أبرز رئيس
مجلس السلم واألمن لالتحاد
اإلفريقي ،ووزير خارجية
نيجيريا ،السيد جوفري أونياما،
خالل ترؤسه افتتاح أشغال ھذا
الحدث القاري الھام ،أن ھذه
الندوة تشكل "فرصة فريدة
لجميع الدول اإلفريقية ولمجلس
السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي
ومجموعة تضم في الوقت
الحالي كل من )غانا والغابون
وكينيا( خصوصا لتعزيز
جھودھا وتنسيقھا للدفاع عن
المواقف اإلفريقية المشتركة
حول قضايا السلم واألمن التي
تھم إفريقيا على مستوى مجلس
األمن لألمم المتحدة" .في ھذا
الصدد ،أكد مفوض االتحاد
اإلفريقي للشؤون السياسية
والسلم واألمن ،السفير بانكول
أديوي ،على ضرورة بناء اتحاد
إفريقي قوي ومنيع بسياسة
خارجية واحدة مع العمل على
تجاوز كافة المشاكل والتحديات
التي تواجھھا القارة لتتمكن من
إسماع صوتھا بالشكل الالزم في
المحافل الدولية.

من جھته ،أبرز وزير الشؤون
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
السيد رمطان لعمامرة ،حاجة الدول
اإلفريقية إلى "التمسك بالقيم الكبرى
للوحدة والتضامن لتعزيز اعتمادنا
الجماعي على الذات مع السعي إلى
إقامة شراكات تحترم الحقوق
السيادية إلفريقيا في جميع مجاالت
الحياة الدولية".

إصالح الھيئة األممية

يعتبر ھذا المحور أساسيا بالنسبة
للقارة اإلفريقية وذلك لعدة أسباب

مكافحة اإلرھاب وإسكات البنادق
ناقشت ھذه الندوة في جلسة مغلقة مسألة
إسكات البنادق في إفريقيا من خالل نزع
السالح والسيطرة على انتشار األسلحة
الصغيرة والخفيفة غير المشروعة ،في
ھذا الخصوص ،أكد وزير الشؤون
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ،السيد
رمطان لعمامرة ،أن الجزائر ستواصل
االضطالع بدورھا كقوة فاعلة من أجل
السلم واالستقرار في إفريقيا وتقديم دعمھا
الكامل لتنفيذ الحلول للمشاكل اإلفريقية،
كما لفت إلى أن بالدنا بصفتھا منسق
العمل اإلفريقي لتعزيز مكافحة اإلرھاب
وتجريم التطرف العنيف في القارة ستتخذ
مبادرات إضافية من أجل تعزيز التعاون
على الصعيدين الدولي واإلفريقي لمكافحة
ھذه اآلفة.
من جھته ،أكد رئيس مجلس السلم واألمن
لالتحاد اإلفريقي ووزير خارجية نيجيريا،
السيد جوفري أونياما ،أن التحديات التي
تواجه القارة اإلفريقية السيم االنتشار
المتزايد لألسلحة واإلرھاب والتطرف،
أبرزھا تلك التي أوضحھا وزير
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية
أن
أكد
حينما
بالخارج،
الجزائر"تؤمن إيمانا راسخا بأن
إفريقيا التي طالما دعت إلى إصالح
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
لوضع حد للظلم التاريخي المسلط
عليھا منذ ما يقارب ثمانية عقود من
الزمن ،يحق لھا طرح قضيتھا
مرارا وتكرارا مع التأكيد على
الحاجة الملحة إلى نظام تعددي
تشاركي شامل ومتوازن لمواجھة
التحديات العالمية بطريقة فعالة
وناجعة" ،مؤكدا في الوقت نفسه أن
القارة اإلفريقية " وضعت منذ فترة
طويلة احترام القانون الدولي وعدم
االنحياز كمرجعين أساسيين لعملھا

كلھا تحديات تستدعي "العمل بشكل
جماعي في وحدة وتضامن " ،كما أبرز
تأثير ھذه التحديات على تجسيد أجندة
 2063لالتحاد اإلفريقي ومشروعه البارز
في إسكات البنادق وتحقيق أھداف التنمية
المستدامة في القارة.
في السياق نفسه ،لفت مفوض الشؤون
السياسية والسلم واألمن في االتحاد
اإلفريقي ،السيد بانكول اديوي ،إلى أھمية
وضع حد النتشار األسلحة الخفيفة ذات
العيار الصغير على المدى القريب ضمن
مساعي اإلتحاد االفريقي عبر مجلسه
لألمن والسلم ،مؤكدا أن "االستجابة
اإلفريقية لتھديدات اإلرھاب وانتشار
األسلحة يجب أن تكون قوية وسريعة
ومدعومة من قبل الھيئات الدولية" ،كما
دعا بالمناسبة إلى ضرورة مواجھة جميع
األخطار التي تھدد أمن القارة بتركيز
الجھود في المرحلة المقبلة على "النھوض
بالقارة وتنميتھا والقضاء على اإلرھاب
وإيجاد أفضل السبل إلسكات البنادق"n
الدبلوماسي ،ولديھا اإلرادة والقدرة
والحكمة لتقديم مساھمة إيجابية في
سبيل تحسين العالقات الدولية".
لإلشارة ،يأتي تنظيم بالدنا لھذا
الحدث القاري الھام في إطار التزام
الجزائر الراسخ والمتواصل بدعم
عمل المنظمة في مجال السلم
واألمن وسعيھا الدؤوب لتعزيز
العمل اإلفريقي المشترك ،وقد
سجلت أشغال ھذه الطبعة التاسعة
مشاركة رفيعة المستوى خاصة
على المستوى الوزاري للدول
األعضاء في مجلس السلم واألمن
لالتحاد اإلفريقي ،وكذا األعضاء
األفارقة في مجلس األمن لألمم
المتحدة ،عالوة على خبراء
وممثلين سامين لھيئات إفريقية
ومنظمة األمم المتحدةn
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إفريقيا ..قوة اقتصادية واعدة
يعد التنافس بين القوى االقتصادية العظمى على االستثمار في إفريقيا مؤشرا قويا على المستقبل االقتصادي
الواعد للقارة السمراء ،إذ تتصاعد رغبة الدول االقتصادية الكبرى يوما بعد آخر على عقد شراكات مع الدول
األفريقية ،خاصة تلك التي تمتاز بمعدل نمو اقتصادي مرتفع.
 lإ .غازي
يعتبر العديد من الخبراء أن القارة
اإلفريقية أضحت "قارة المستقبل
االقتصادية" بامتياز ،باعتبارھا قارة
تحتوي ثرواًت طائلة من الطاقة
والمعادن ،جعلت منھا خزان العالم ،إلى
جانب توفرھا على العديد من المقومات
الطبيعية والبشرية التي من شأنھا تعزيز
فرص االستثمار فيھا.
تزخر إفريقيا بموارد طبيعية ھائلة ،إذ
ُتعتبر من أغنى القارات ،وھي ثاني
أكبر قارة في العالم من حيث المساحة
والسكان بعد قارة آسيا ،إلى جانب
تمتعھا بموقع استراتيجي مكنھا من
امتالك مخزون من المعادن ومصادر
الطاقة.
وتمثل وفرة الموارد الطبيعية أحد أھم
عوامل جذب االستثمارات في إفريقيا،
حيث تمتلك إفريقيا مخزونا ھائال من
المعادن ومصادر الطاقة ،فھي تحوز
على ثلث احتياطي الثروات المنجمية
في العالم ،بنحو  ٪ 40من الذھب ،الذي
يتوفر في مالي ،غانا ،إريتريا ،إثيوبيا،
رواندا ،زامبيا ،ناميبيا ،جنوب إفريقيا،
زيمبابوي ،وشرق السودان وحوالى
 ٪ 90من البالتين والكروم ،إضافة إلى
أنھا تضم خمس احتياطي الماس ،الذي
يتوفر في أنجوال ،بتسوانا ،الكونغو
الديمقراطية ،جنوب إفريقيا ،ناميبيا،
فيما يتوفر النحاس في زامبيا ،السودان
والكونغو.
أما على الصعيد الطاقوي ،تمتلك
إفريقيا وحدھا نحو  124مليار برميل
من احتياطي النفط ،أي بنسبة %12
من االحتياطي العالمي ،من ضمنھا
 30بلدا تصنف ضمن الدول المنتجة
للمواد الھيدروكربونية ،كما يتوفر النفط
والغاز والفحم في حوالي  46دولة
إفريقية تأتي في مقدمتھا الجزائر
ونيجيريا وليبيا.
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حظيت القارة
اإلفريقية في
السنوات
القليلة
الماضية
باھتمام بالغ
من قبل
القوى
الدولية ،بل
أصبحت تعتبر
القبلة األولى
للمستثمرين،
نظرا لما
تشھده من
نمو.

من جھة أخرى ،تعتبر القارة اإلفريقية
سلة غذاء العالم ،حيث أن  % 60من
أراضيھا صالحة للزراعة معظمھا غير
مستغلة وفقا لتقرير البنك اإلفريقي
للتنمية ،فعلى سبيل المثال تملك
جمھورية الكونغو الديمقراطية 80
مليون ھكتارا من األراضي الصالحة
للزراعة تكفي إلطعام  2مليار شخص
في العالم ،غير أن  % 6فقط من
األراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا
مستغلة .
من جھة أخرى ،يمثل التنوع البيئي
والبيولوجي أحد محفزات جذب
االستثمار إلى قارة إفريقيا ،إذ تمثل ثاني
أكبر قارات العالم من حيث تعداد
السكان ،مما يعني توفر عنصر الطلب
على السلع والخدمات ،كما تتعدد
مصادر المياه من أمطار وأنھار
وبحيرات.
إفريقيا مستقبل الطاقة
يتوقع أن يصل اإلنتاج اإلفريقي من
الطاقة إلى ذروته بحلول أواخر ،2030
بحسب تحليل نشرته وكالة الطاقة الذرية
في  22جوان المنصرم ،التي توقعت
أيضا بأن تكون ذروة إنتاج الغاز
الطبيعي في "سيناريو أفريقيا المستدامة"
نحو  300مليار متر مكعب في عام
.2024
في ھذا السياق ،ووفقا للتوقعات
االقتصادية اإلفريقية لعام ،2022
الصادرة عن البنك اإلفريقي للتنمية شھر
ماي  ،2022نما الناتج المحلي اإلجمالي
من النفط في إفريقيا بـ  ٪ 6.9عام
 ،2021وكشف التقرير ذاته أن ارتفاع
أسعار النفط والطلب العالمي ساعد
بشكل عام على تحسين أساسيات
االقتصاد الكلي في إفريقيا.
من جھة أخرى ،كشفت األزمة الروسية

األوكرانية حاجة الدول األوروبية إلى
الطاقة ،فقد باتت مھددة في توفيرھا
لمواطنيھا في ظل استمرار الحرب،
وھو ما دفعھا إلى التوجه نحو إفريقيا،
وتبعا لذلك ،طفت دبلوماسية الطاقة على
السطح ،حيث باتت الدول اإلفريقية قبلة
للمسؤولين األوروبيين وبمثابة األمل
وطوق النجاة لدول أوروبا الباحثة عن
تأمين احتياجاتھا من الوقود .في ھذا
الخصوص ،ووفقا لحسابات وكالة
الطاقة الدولية ،تدرس شركات الطاقة
العالمية الكبرى استثمارات بقيمة
إجمالية قدرھا  100مليار دوالر في
مشروعات النفط والغاز في إفريقيا.
سوق استثماري واعد
حظيت القارة اإلفريقية في السنوات
القليلة الماضية باھتمام بالغ من قبل
القوى الدولية ،بل أصبحت تعتبر القبلة
األولى للمستثمرين ،نظرا لما تشھده من
نمو مطرد ،ويرى المختصون
االقتصاديون أن األسواق العالمية بلغت
ذروتھا ومستواھا من اإلشباع ،إذ لم يبق
فيھا أسواق إستھالكية لتصريف
منتجاتھا ،في المقابل ،ھناك سوق واعد
في إفريقيا ،التي شھدت نم ًوا مطردا في
السنوات الـ  10األخيرة ،إذ يتراوح
نموھا اليوم ما بين  5و ،% 10بمعدل
 % 6.5في سنتي  2014و،2015
بحسب صندوق النقد الدولي ،بينما ال
يتجاوز نمو االقتصاد العالمي ،% 3.6
ما يجعل إفريقيا أكثر القارات نموا في
العالم ،كما أن الدخل الحقيقي ألفراد
القارة ارتفع إلى  % 30خالل السنوات
الـ  10الماضية ،بينما لم يرتفع سوى
 %10خالل السنوات العشرين التي
سبقتھا ،وفي الوقت ذاته يتوقع أن ينمو
اقتصادھا سنويا بمعدل  % 6في العقد
المقبل.

باإلضافة إلى ذلك ،وحسب "مؤشر
تنمية البنية التحتية" ،الصادر عن
البنك اإلفريقي عام  ،2018فإن جميع
"الدول اإلفريقية أحرزت تقدما
ملموسا في الجوانب األساسية التي
يغطيھا المؤشر والتي تشمل كل من:
تكنولوجيا
الكھرباء،
)النقل،
االتصاالت والمعلومات ،المياه(،
حيث ارتفعت المخصصات المالية
لتلك القطاعات على مستوى القارة
ككل ،بنسب تتراوح بين  5إلى ،%8
ووصلت في قطاع المياه إلى ."%11
وُتحظى القارة اإلفريقية باھتمام
البلدان المتقدمة ،وتعد الصين من
أكبر شركاء إفريقيا ،وعالقتھا معھا
قوية ومتينة ،وقد تطورت وتعززت
ھذه العالقة منذ إنشاء منتدى التعاون
الصيني ـ اإلفريقي سنة  2000في
بكين بھدف تعزيز العالقات التجارية
واالستثمارية بين الصين والقارة
اإلفريقية .وفي عام  2006تم
اإلعالن عن المبادئ التي تقوم عليھا
العالقات الصينية ـ اإلفريقية
وبالتحديد سياساتھا تجاه القارة ،والتي
تتمثل في اإلخالص ،الصداقة،
المساواة المنافع المشتركة ،التبادلية،
االزدھار ،الدعم المشترك ،التعلم
والحرص على التنمية المشتركة.
ومنذ  2009ازدادت االستثمارات
الصينية المباشرة في إفريقيا،
وارتفعت خالل أربع سنوات إلى 15
مليار دوالر ،وفي عام  2012تّم
تأسيس صندوق التنمية الصيني ـ
اإلفريقي كآلية لتنفيذ السياسة من أجل
تشجيع االستثمارات الصينية في
إفريقيا.
وعليه ،يمكن القول أن إفريقيا قد تمثل
"قارة المستقبل" إذا أحسنت استغالل
ثرواتھا ،واستثمرت قواھا ومواردھا
البشرية من أجل التحول إلى اقتصاد
تنموي ،ولو تم استثمار ھذا النمو
بشكل صحيح فبإمكان الدول اإلفريقية
في المستقبل المنظور أن تلفت انتباه
العالم إلى أنھا رقم صعب في المعادلة
االقتصادية العالمية ،وقوة دافعة لنمو
االقتصاد العالميn

صندوق إفريقي لمكافحة التغيرات المناخية

مبادرة جزائرية
تذكر الجزائر في
كل مناسبة بالقضايا
المتعلقة بتغير المناخ
على
وتداعياته
المستويين اإلقليمي
والدولي .من ھذا
دعت
المنظور،
خالل
الجزائر
مؤتمر الـ 27
لألطراف في اتفاقية
المتحدة
األمم
اإلطارية بشأن تغّير المناخ بشرم الشيخ
بمصر إلى تبني خطة عمل إفريقية مشتركة
لمواجھة التداعيات المتفاقمة للتغير المناخي
والتي تھدد البشرية جمعاء ،وھو ما يجعل
من إفريقيا ،التي تفتقد إلى سبل ووسائل
المواجھة على جميع الجبھات ،ضحية مثالية
بما أن الدول اإلفريقية باتت األكثر عرضة
للمخاطر والتھديدات والكوارث المناخية
الكبرى.
كما أكدت الجزائر على أھمية مرافعة الدول
اإلفريقية بصوت واحد على ضرورة اتخاذ
إجراءات مناخية فعالة وناجعة تأخذ بعين
االعتبار أولويات القارة اإلفريقية،
خصوصياتھا وانشغاالتھا مع التنويه في كل
مرة بمبدأ حجم المسؤولية الُمشتركة لدول
العالم بالمقارنة مع مسؤولية إفريقيا األقل
تسببا في تدھور المناخ.
بات غنيا عن البيان بأن إفريقيا ليست
مسؤولة عن ظھور وتفاقم ظاھرة التغير
المناخي في العالم ،وھذه ھي الحقيقة التي
تدافع عنھا الجزائر باستماتة على مستوى
ھيئات األمم المتحدة ،والسيما أمام الجمعية
العامة لألمم المتحدة أو خالل المؤتمرات
المتعاقبة لألطراف في االتفاقية اإلطارية
لألمم المتحدة بشأن المناخ ،بحيث اعتمدته
كمبدأ من المبادئ الراسخة لسياستھا
الخارجية ،وھو ما القى تقديرا واحتراما

خاصا من طرف المجموعة الدولية قاطبة.
على ضوء ذلك ،استعرض وزير الشؤون
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ،السيد
رمطان لعمامرة ،خالل االجتماع األخير
لمجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي الذي
ُخصص لـ "إدارة مخاطر الكوارث في
إفريقيا" ،اقتراحا ملموسا وواقعيا وفعاال تقدم
به رئيس الجمھورية ،السيد عبد المجيد تبون
يتضمن العديد من النقاط األساسية من بينھا:
إنشاء قدرة مدنية قارية للتأھب للكوارث
واالستجابة لھا ،تقديم المساعدة في الوقت
المناسب ،وأيضا توفير الدعم الالزم للبلدان
اإلفريقية المتضررة والمنكوبة ،وقد القت
ھذه االقتراحات ترحيبا واسعا من لدن
أعضاء مجلس السلم واألمن اإلفريقي بحيث
تم إدراجھا وتبنيھا في نص البيان الختامي
المتمخض عن ھذا االجتماع.
يجدر الذكر أنه ليست ھذه ھي المرة األولى
التي يقدم فيھا رئيس الجمھورية ،السيد عبد
المجيد تبون ،مقترحات ملموسة جديرة
باحتواء التداعيات المناخية المأساوية في
إفريقيا ،فقد سبق له وأن اقترح في مارس
 ،2021في تدخله عبر تقنية التحاضر
المرئي عن بعد خالل اجتماع لمجلس السلم
لالتحاد اإلفريقي ،إنشاء صندوق إفريقي
خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات
المناخية n
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إفريقيا ترافع من
أجل عدالة مناخية
تعتبر القارة اإلفريقية األكثر تعرضا وتضررا من عواقب ومخلفات التغيرات المناخية ،بالرغم من كونھا ال
تتسبب إال في  % 3فقط من نسبة انبعاثات الغازات المسببة لإلحتباس الحراري في العالم ،وھذا ما يعتبره
المالحظون غير عادل ،خاصة إذا علمنا أن الدول الصناعية لم ت ِف بالتزاماتھا المتعلقة بتمويل الدول
المتضررة لمواجھة تبعات التغير المناخي.
 lإ .جنادي
إن أھم ما مّيز المؤتمر  27لألطراف في
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ )كوب  (27ھو أنھا كانت قمة
إفريقية بامتياز ...وھذا حسب ما جاء
على لسان أغلب المالحظين والخبراء
في الشأن المناخي وھم يصفون ھذا
الموعد السنوي لألمم المتحدة بالتاريخي
الذي انعقد في شرم الشيخ بمصر في
الفترة من  6إلى  18نوفمبر ...2022
وھي المرة األولى التي يتم فيھا تنظيم
ھذا المؤتمر على األرض اإلفريقية ،ما
يعد خطوة إيجابية تعكس مدى الجدية
التي تتحلى بھا الدول اإلفريقية للتحدث
بصوت واحد من أجل الحد من "الظلم
الناجم عن تغير المناخ" ،وبالرغم من أن
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إفريقيا ھي القارة
األكثر عرضة
لتأثيرات التغير
المناخي .وفي
الواقع ،سيتعرض
أكثر من 100
مليون إفريقي
للتھديد بسبب
تداعيات االحتباس
الحراري ،من اآلن
فصاعدا وإلى غاية
سنة .2030

األفارقة يمثلون  % 17من تعداد سكان
العالم ،إال أنھم ال يتسببون إال في % 3
فقط من نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة
في العالم ،في حين تعتبر القارة
اإلفريقية األكثر تعرضا وتضررا من
عواقب ومخلفات التغيرات المناخية.
بالفعل ،ففي غضون عامين فقط ،ضرب
القارة  131حدثا مناخ ًيا شديًدا
)عواصف ،جفاف وفيضانات وما إلى
ذلك( ،وھذا حسب التوقعات االقتصادية
اإلفريقية لبنك التنمية اإلفريقي لسنة
 2022بعنوان "دعم المرونة المناخية
والتحول العادل في مجال الطاقة في
إفريقيا" مع تسليط الضوء على التھديد
المتزايد الذي يشكله تغير المناخ على

الحياة وسبل العيش في إفريقيا.
من جھتھا ،أشارت الھيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير
نشر في أكتوبر  2021بأن إفريقيا ھي
القارة األكثر عرضة لتأثيرات التغير
المناخي .وفي الواقع ،سيتعرض أكثر
من  100مليون إفريقي للتھديد بسبب
تداعيات االحتباس الحراري ،من اآلن
فصاعدا وإلى غاية سنة .2030
أمام ھذه المعطيات والتوقعات التي
تعكس مدى الظلم الناجم عن التغير
المناخي الذي تعاني منه القارة السمراء،
قامت المنظمات اإلقليمية اإلفريقية وال
سيما مفوضية االتحاد اإلفريقي ولجنة
األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا وبنك

التنمية اإلفريقي وشركاؤه ،بتطوير
جناح إفريقي الستضافة مجمل األحداث
المتعلقة بالشأن المناخي وتوفير أرضية
للنقاش والحرص على األخذ على محمل
الجد كافة اھتمامات وأولويات إفريقيا
أثناء مختف عمليات التفاوض بشأن
التغيرات المناخية.
التمويل ...مسألة حاسمة
لطالما شكل التمويل قضية شائكة في
الملف المناخي ،وكانت من بين النقاط
ال ُمثارة خالل مؤتمر كوب  27كشرط
أساسي وحاسم لمواجھة الظلم الناجم عن
التغير المناخي التي تعاني منه القارة
اإلفريقية .ومن أجل تحقيق ھذا المسعى،
قررت الدول اإلفريقية ،بدعم من االتحاد
اإلفريقي ،تنسيق مواقفھا بشأن القضايا
الجوھرية والضغط على الدول
الصناعية للوفاء بالتزاماتھا بھذا
الخصوص .للعلم ،لم تتوقف الحكومات
اإلفريقية عن المطالبة بالتعويضات
المالية من الدول الصناعية المتسببة في
التغير المناخي بھدف تمويل مشاريع
التكّيف مع التغير المناخي وتجسيد
االنتقال الطاقوي.
تجدر اإلشارة إلى أن الدول الصناعية
الكبرى لم تلتزم بتمويل قدره  100مليار
دوالر سنو ًيا لصالح الدول المتضررة
من تدھور المناخ ،وھو "االلتزام" الذي
تم الموافقة عليه في سنة  2009خالل
مؤتمر كوب  15المنعقد بكوبنھاغن
)الدانمارك( ،بحيث تعھدت حينھا الدول
الغنية بتخصيص  100مليار دوالر
سنو ًيا بحلول عام  2020لدعم البلدان
النامية في المسائل المناخية ...ولكن
لألسف ،بعد  13سنة ،بقي ھذا االلتزام
مجرد حبر على ورق.
من جانبه ،أكد األمين العام لألمم
المتحدة ،السيد أنطونيو غوتيريش ،في
عدة مناسبات ،على عدم التزام البلدان
المتقدمة باحترام التزامھا بشأن
التغيرات المناخية ،مشددا في الوقت
ذاته على أن إفريقيا "ال تتلقى سوى
قطرات بسيطة من الدعم للتكيف مع ھذا
الدمار" مضيفا أنه "ال يمكن إلفريقيا أن
تدفع ھذه الفاتورة وحدھا وال ُيفترض

أساسا أن تدفعھا ،وعلى الدول الغنية
الوفاء بالتزامھا بمنح  100مليار دوالر
كل عام للدول النامية وإصالح ھيكل
التمويل الدولي بأكمله".
من جھته ،جدد رئيس االتحاد اإلفريقي،
السيد ماكي سال ،خالل مؤتمر كوب
 27بشرم الشيخ ،دعوته قادة العالم إلى
االلتزام بنتائج اتفاق باريس حول المناخ
ودعم االنتقال األخضر بشكل عادل
ومنصف مشيرا إلى أن إفريقيا تمول
مشاريع خضراء تھدف إلى التكيف مع
التغير المناخي عن طريق االستدانة
وليس بتمويل من الدول الغنية.
في المقابل ،أكد بنك التنمية اإلفريقي أن
"العدالة المناخية الحقيقية تقتضي أن
تتلقى إفريقيا ما يقارب  10أضعاف
التمويل العالمي للمناخ الذي تلقته في
السنوات األخيرة" ،كما أكد أيضا أّثر
تغير المناخ على الناتج المحلي اإلجمالي
إلفريقيا ،حيث خسرت من  5إلى 15
 %من نمو نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي بسبب تغير المناخ
وآثاره ذات الصلة ،كما تلقت الدول
اإلفريقية ُمجتمعة  18.3مليار دوالر
فقط من تمويل المناخ بين عامي 2016
و ،2019ما نتج عنه فجوة في تمويل
المناخ بلغت  127.2مليار دوالر سنويا
من سنة  2020إلى .2030
بعبارة أخرى ،تتعمد بعض األطراف
تجاھل مبدأ مسؤولية الدول المشتركة

اليوم العالمي للعمل
من أجل العدالة المناخية
أمام التغيرات المناخية وتداعياتھا
التي تعاني منھا دول جنوب الكرة
االرضية أكثر من غيرھا ،سواء
من ناحية التغذية أو الرعاية
الصحية ،تم تخصيص يوم
عالمي للعمل من أجل العدالة
المناخية الذي يصادف يوم 6
نوفمبر من كل سنة ،من أجل جعله محطة يسعى من
خاللھا العالم إلى تذكير وتحسيس قادة القوى العالمية الكبرى
بضرورة الوفاء بالتزاماتھم وتقديم مساھمتھم الفعالة لصالح الدول
الضعيفة اقتصاد ًيا للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية وآثارھاn
والمتباينة ،والقاضي بأن البلدان التي
تلوث أكثر ھي من تدفع أكثر ،والغريب
في األمر أنه ُيطلب اليوم من إفريقيا بذل
جھود أكثر مما تتحمله دون تخصيص
ميزانيات كبيرة لذلك ،وھو ما يستنكره
أغلب الخبراء والمتتبعين للشأن
المناخي واصفين إياه بـ "الظلم
المناخي" ،بالرغم من أنھم يرون في
إنشاء صندوق لتمويل األضرار
والخسائر الذي تم تبنيه خالل مؤتمر
كوب  27بشرم الشيخ بصيص أمل نحو
تحقيق العدالة المناخية التي تتطلع إليھا
القارة اإلفريقية التي تستحق وتحتاج إلى
دعم أكبر لمواجھة اآلفات المناخيةn

تحديات تواجـه إفريقيا
تواجه دول القارة اإلفريقية العديد من العقبات في مختلف المجاالت ولعل أبرزھا والتي تحول دون تحقيق
التنمية االقتصادية ھي :
 - 1انتشار الفقر والعجز على القضاء عليه ،حيث تتركز معدالت الفقر المرتفعة في منطقة إفريقيا جنوب
الصحراء بسبب معدالت النمو البطيئة والظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية المتردية في
ھذه المنطقة.
- 2انتشار الكوارث الطبيعية كالجفاف ،إضافة إلى انتشار الصراعات والحروب وعدم االستقرار السياسي،
حيث شكلت النزاعات في إفريقيا لوحدھا ثلث النزاعات حول العالم.
 - 3تجد القارة اإلفريقية نفسھا في مواجھة "الفجوة التكنولوجية" ،إذ أن نصف البلدان اإلفريقية ال تمتلك
مھارات الكمبيوتر في مناھجھا المدرسية ،حيث يتطلب النمو االقتصادي أن تخطو إفريقيا خطوات كبيرة في
مجال محو األمية الرقمية ،باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تساھم في تحقيق نھضة اقتصادية حقيقية
لدول القارة التي خرجت منھكة من حقبة االستعمار الغربي ،الذي سلبھا القدرة التنافسية اإلقليمية والعالمية.
 - 4مكافحة األوبئة واألمراض كفيروس إبيوال ،واإليدز حيث يعاني نحو  25مليون إفريقي من ھذا
المرض الفتاكn
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حـــــوار
أستاذ العلوم السياسية البروفيسور زھير بوعمامة

"التنمية المستدامة تعزز قدرة
إفريقيا على التصدي لألزمات"
أجـرى الحـوار :أ .شطاطة
lالجيش :تكتسي القارة اإلفريقية أھمية إستراتيجية كبيرة ،وھو
ما تأكد من خالل التطورات الحاصلة على الساحة العالمية ،حيث
أصبحت مسرحا لتنافس القوى العظمى ،كيف ترون المكانة التي
أصبحت تحظى بھا القارة السمراء في العالم؟
 llاألستاذ زھير بوعمامة :أخذت القارة اإلفريقية تكتسب بعدا
ومكانة إستراتيجية متعاظمة األھمية في السنوات الماضية ،بعد عقود
من التھميش الذي طالھا في فترة ما بعد االستعمار وإلى غاية نھاية
القرن الماضي.
وتكتسي القارة اإلفريقية أھميتھا من موقعھا الجيوستراتيجي الذي
يتوسط قارات العالم تمر عبره أھم طرق المواصالت المائية العالمية
المتحكمة في المالحة الدولية ،ومن كونھا تشكل خزان العالم
االستراتيجي من الموارد الطبيعية والطاقوية والمواد األولية والمعادن
النفيسة ،التي زاد الضغط عليھا في ظل التنافس الشديد بين القوى
الكبرى إثر ارتفاع الطلب العالمي على ھذه الموارد وتقلص نسبة
االحتياطيات العالمية منھا ،باإلضافة إلى تراجع معدالت اإلنتاج في
أماكن ومناطق أخرى من العالم.
فالقارة اإلفريقية تضم مثال حوالي  ٪ 10من النفط العالمي ،في حين
تبلغ احتياطيات الغاز المثبتة في القارة حوالي  ٪ 8من مجمل
االحتياطيات العالمية .ويمتاز النفط والغاز اإلفريقي بسھولة
استخراجه نسبيا وسھولة تسويقه بسبب موقع القارة بين قارات العالم،
وقد زادت األھمية الحيوية للدول المنتجة في القارة في معادالت األمن
الطاقوي العالمي ،نتيجة تداعيات األزمة في شرق أوروبا بحيث
صارت عديد الدول تنظر إليھا باعتبارھا مصدرا ومزودا طاقويا آمنا
وموثوقا.
كما أن القارة اإلفريقية توفر فرصا اقتصادية كبيرة ،بما لھا من
قدرات ھامة للنمو وأعداد متزايدة للسكان سيفوق في أفق  2050رقم
 2.4مليار نسمة نصفھم لن يتعدى سن  25بما يعنيه ذلك من
احتياجات ومتطلبات تجعل ھذه القارة واحدة من االقتصاديات األكثر
جذبا لالستثمارات المتنوعة وسوقا واسعة لمختلف المنتجات
والخدمات.
إلى جانب ذلك ،فرضت الحقائق والمستجدات الحاصلة على الصعيد
الدولي التوجه-إلعادة ھيكلة النظام الدولي نحو التعددية -على عديد
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القوى الدولية الكبرى وحتى المتوسطة ،الدخول في حلبة تنافس حاد
لحجز موطئ قدم لھا بالقارة اإلفريقية والتموقع بشكل يضمن
مصالحھا ويفتح لھا آفاقا لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الممكنة في
قارة تحولت إلى فضاء وجزء ھام من مستقبل النظام الدولي القادم.
ولعل من أبرز مظاھر ھذا التنافس الدولي على إفريقيا ھو انتشار
قوى عسكرية أجنبية وتزايد في عدد القمم الدبلوماسية ،التي تكثفت
في العقد األخير وصارت أداة لسياسات الجذب والتأثير التي تعمل
الدول الكبرى على ممارستھا تجاه دول القارة.
يعكس التواجد العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء على وجه
خاص ميزان القوى الجيوستراتيجي الجديد في العالم ،وقد يؤدي إلى
تعقيد أزمات القارة بالنظر إلى أن ھذا التنافس المتصاعد يجمع بين
دول بينھا خالفات ونزاعات في أمكنة أخرى من ھذا العالم ،لذلك ال
بد لدول القارة أن تعمل على جعل ھذا التنافس لصالحھا وبأشكال
تخدم مصالحھا قبل كل شيء وتمنع من تحولھا إلى أدوات لدى
اآلخرين.
لطالما رافعت الجزائر في المحافل الدولية ألجل التنمية في إفريقيا،
في إطار ثنائية األمن  -التنمية ،كيف يمكن تحقيق ھذا المسعى
الطموح على أرض الواقع ،سيما بالنسبة لدول إفريقيا جنوب
الصحراء؟
 llتبني الجزائر رؤيتھا ھذه على معرفة عميقة بمشاكل وأزمات
القارة ،وتنطلق من قناعتھا بأن وضعية "ھشاشة الدولة" التي تعيشھا
عديد البلدان في القارة وخاصة في منطقة جنوب الصحراء ھي السبب
والبيئة التي توفر عوامل األزمات والتأثر الشديد بالصراعات
والدخول في االضطرابات وعدم االستقرار ،كما أن تداعيات
وضعيات الھشاشة ھذه ال تنحصر بالضرورة في المستوى الداخلي
والمحلي ،وإنما تمتد لتشمل دول الجوار وما أبعد منه ،ويكون من تلك
التداعيات انھيار األمن واالستقرار واتساع دائرة العنف ،وھو ما
تستغله الكيانات اإلرھابية للتواجد وتنفيذ مخططاتھا.
وعليه ،ترافع الجزائر دائما في المحافل الدولية ألجل مطلب تحقيق
التنمية في إفريقيا في إطار ثنائية األمن -التنمية ،قناعة منھا – وبناء
على تجارب دولية في ھذا الشأن -أن التنمية المستدامة ھي وحدھا ما
سيعزز قدرة المجتمعات اإلفريقية على التصدي لألزمات ويمنحھا

الوسائل والموارد المادية والالمادية التي تحصنھا ضد الوقوع في
مخالب خطاب التطرف ومصيدة االستغالل والتوظيف.
وتطرح الجزائر التركيز على إعادة بناء الدولة ومؤسساتھا من خالل
إعادة النظر في العالقة بين الدول ومجتمعاتھا وبحلول وصيغ تراعي
الخصوصيات المحلية والوطنية بعيدا عن الوصفات الدولية الھجينة
والظرفية واالنتقائية وغير المالئمة في أغلب األحيان لحقيقة الوضع
في ھذه المناطق.
لقد أثبتت التدخالت الخارجية في المنطقة محدودية المقاربة األمنية
الصرفة ،التي ترى في الھشاشة تربة خصبة لإلرھاب وعدم
االستقرار وأن الحلول األمنية والتدخالت العسكرية ال يمكن أن تعالج
ھذه األوضاع نھائيا ،وھذا ما أكد صواب النظرة الجزائرية التي
رافعت من أجل اعتماد مقاربة شاملة تؤكد أن المعالجة العميقة
والمستدامة ألزمات دول الساحل وجنوب الصحراء البد أن تكون
بعيدة عن التدخالت األجنبية وتستند على تمكين شعوب ھذه المنطقة
من حقھم في التنمية التي تضمن لھم ظروف حياة كريمة ومقبولة
تمكنھم من العيش في سالم ،فاالستقرار السياسي وبناء السلم يمر عبر
التنمية وتحقيق االستقرار االقتصادي.
تستمد الجزائر استراتجيتھا في مكافحتھا لبقايا اإلرھاب من مقاربة
شاملة تشيد بھا المجموعة الدولية ،كيف يمكن إلفريقيا االستفادة
من التجربة الجزائرية الرائدة في ھذا المجال ،خاصة في إطار
التعاون اإلفريقي-اإلفريقي؟
 llغني عن القول أن للجزائر تجربة  -رغم مرارتھا -رائدة وفريدة
وناجحة في مكافحة اإلرھاب ما جعلھا محل إشادة وطلب من قبل
عديد الجھات الدولية ،بما في ذلك الدول اإلفريقية التي اعترفت
بالدور الجزائري المميز في ھذا الشأن حين منحت رئيس الجمھورية
السيد عبد المجيد تبون صفة "منس ًقا لالتحاد اإلفريقي حول الوقاية
ومكافحة اإلرھاب والتطرف العنيف في إفريقيا".
وقد عبرت الجزائر عن التزامھا الراسخ بمتابعة دورھا بكل قوة
لصالح األمن واالستقرار في إفريقيا بدعمھا الكامل لتجسيد مبادرات
وحلول إفريقية للمشاكل والتھديدات األمنية في القارة ،وذلك من خالل
العمل الكبير الذي تقوم به داخل االتحاد اإلفريقي ومؤسسات العمل
اإلفريقي المشترك الجھوية منھا والقارية ،والتي من بينھا "مبادرة
إسكات البنادق" الرامية إلى تسوية النزاعات والحروب األھلية وإعادة
بناء السلم في بعض البلدان اإلفريقية وإيجاد الحلول الكفيلة إلنھاء
مناخات االضطراب المساعدة على تفشي نشاط الحركات
اإلرھابية.ومن منطلق تجربتھا وإدراكھا لخطورة التحديات التي
تفرضھا الظاھرة اإلرھابية على عموم القارة ،خاصة مع التوسع
اإلقليمي المالحظ في نشاط المجموعات اإلرھابية خالل السنوات
القليلة األخيرة والزيادة الكبيرة في حجم العمليات اإلرھابية المستھدفة
للمدنيين والقوات المسلحة في عديد الدول خاصة في منطقة الساحل
وجنوب الصحراء ووسط وشرق إفريقيا ،نتيجة إعادة انتشار عناصر
تنظيمات إرھابية تم القضاء عليھا أو التضييق على عملھا في مناطق
أخرى وتحديدا في منطقة الشرق األوسط ،قدمت الجزائر تقريرا
مفصال خالل القمة االستثنائية الـ  16لمجلس اإلتحاد اإلفريقي حول

اإلرھاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا تضمن
تحليال دقيقا لواقع ھذه الظاھرة ورؤيتھا لسبل مكافحتھا والوقاية منھا
في إطار استكمال المخطط اإلفريقي الثاني لمحاربة اإلرھاب عبر
مقترحات عملية موجھة للشركاء األفارقة واألطراف المعنية بالتعاون
الدولي في ھذا الشأن .ومن ھذه المقترحات نذكر :تسھيل عمليات
تسليم اإلرھابيين المطلوبين ،كواحدة من اآلليات التي من شأنھا
مساعدة األفارقة على مواجھة ھذه الظاھرة ؛
 nاالنتقال إلى نموذج جديد لعمليات السالم يكون أكثر مالئمة
لمتطلبات القتال ضد اإلرھاب في إفريقيا؛
 nاإلسراع في إنشاء قائمة إفريقية لألفراد والكيانات اإلرھابية؛
 nإنشاء صندوق خاص على مستوى االتحاد اإلفريقي لمكافحة
اإلرھاب؛
 nتعزيز اآلليات والمؤسسات الموجودة بالفعل )اللجنة الفرعية
لمكافحة اإلرھاب التابعة لمجلس السلم واألمن( لتمكينھا من الوفاء
بالتزاماتھا ،كمكونات أساسية إلستراتيجية اإلتحاد اإلفريقي لمكافحة
اإلرھاب والتطرف العنيف.
وقد لقيت ھذه االقتراحات إشادة واسعة من قبل الدول اإلفريقية ،في
انتظار أن يتحول الموقف إلى التزامات وإجراءات عملية تجسدھا
على أرض الواقع.
كما تحرص الجزائر على تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته لمواصلة
دعم جھود بلدان القارة اإلفريقية  -كما تفعل في مناطق أخرى  -من
خالل اعتماد مقاربة تجمع بين األمن والتنمية وعبر االستفادة من
تجربة الجزائر الناجحة في الوقاية ومكافحة اإلرھاب والتطرف،
والتمسك بضرورة امتثال الشركاء األجانب اللتزاماتھم بموجب
قرارات مجلس األمن.
 lتراھن بالدنا على إفريقيا كبعد استراتيجي متميز ،كيف يمكن
لبالدنا ترقية التعاون واالستثمار في ھذا التوجه الواعد ،وماھي
المجاالت التي يمكن الرھان عليھا بما يخدم مصلحة الجزائر والدول
اإلفريقية على حد سواء؟
 llبداية ،البد من القول أن تاريخ إفريقيا ال يمكن أن يكتب من دون
الجزائر ،وال تاريخ الجزائر يمكن أن ُيخط بعيدا عن القارة اإلفريقية.
منذ األيام األولى لالستقالل ،اتجھت الجزائر لتبني خيارات جعلت
منھا قوة معيارية مدافعة عن حق الشعوب اإلفريقية في التحرر
والتخلص من االستعمار البغيض وقدمت الكثير في سبيل ذلك،
فاستحقت أن تكون في عيون وضمائر األفارقة "مكة الثوار"
ومرجعيتھم التي ال يختلفون عليھا.
اليوم ،استعادت الجزائر مكانتھا تدريجيا كدولة محورية في منطقتھا،
وتعمل برؤية واضحة على العودة مجددا "قوة تأثير" في وعلى القارة
اإلفريقية ،من خالل سياسة خارجية نشطة وطموحة تريد استرجاع
مكانتنا المستحقة في المحفل القاري وتريد مساعدة األفارقة باالستفادة
القصوى من قدراتھا وإمكاناتھا وخبراتھا ومن رصيد دبلوماسي
ورأسمال رمزي  -يعود إلى ثورتنا التحريريـة المجيدة وسنـوات
وقوفنا مــع نضــال األفارقـة بعد االستقــالل  -الزال قائما ويحظــى
باالحتـرام لــدى الشركاء األفارقةn
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القضية الصحراوية

الصحراء الغربية ..آخر مستعمرة في إفريقيا
احتفلت األمم المتحدة وجميع دول العالم يوم  14ديسمبر  ،2022بالذكرى السنوية لتبني
الجمعية العامة للھيئة األممية القرار  1514لسنة  ،1960القاضي بإعالن منح االستقالل
للبلدان والشعوب المستعمرة.
 lن .بوكراع
أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في
ھذا القرار بأن إخضاع الشعوب
لالستعمار األجنبي وسيطرته يشكل
إنكارا لحقوق اإلنسان األساسية
ويناقض ميثاق األمم المتحدة ويعيق
قضية السلم والتعاون الدوليين ،كما
أعلنت رسميا ضرورة اإلسراع في
وضع حد له دون أي شروط.
تدرج اللجنة الخاصة المعنية بإنھاء
االستعمار في وقتنا الحالي ،قائمة
تحتوي  17إقليما غير محكوم ذاتيا ،ما
تزال شعوبھا لم تمارس بعد حقھا في
تقرير المصير واالستقالل بما في ذلك
الصحراء الغربية ،آخر مستعمرة في
إفريقيا ،والتي تمت عرقلة عملية إنھاء
االستعمار بھا منذ غزو المغرب
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العسكري لإلقليم في  31أكتوبر .1975
بھذه المناسبةُ ،نظمت يوم  14ديسمبر
 2022ن د و ة ت ض ام ن ية ل دعم ومس ا ن د ة الشع ب
ا ل صحر ا و ي ل تقر ير ا ل م ص ير تح ت ش ع ار
" ا ل ص ح ر اء ا ل غ ر ب ي ة  ،آ خ ر م س ت ع م ر ة
ب إف ر يق ي ا"  ،ب م ب ا د ر ة م ن ج م ع ي ة " م ش ع ل
الشھيد" ومؤسسة "الحوار اإلعالمية" ،أكد
خاللھا المتدخلون على ضرورة العودة إلى
أ ص ل ھ ذ ا ا ل ن ز ا ع و ھ و تط ب يق م ا و ر د ف ي
الالئحة األممية رقم  ،1514واحترام
ا ل م و ا ث يق وق ر ا ر ا ت ا ل ش ر ع ي ة ا ل د و ل ي ة
ال وا ضحة وال صر يحة ،ال ت ي ت ص ب كلھ ا ف ي
إط ا ر ت م ك ي ن ا ل ش ع ب ا ل ص ح ر ا و ي م ن ح ق ه
ف ي ت ق ر ي ر م ص ي ر ه  ،إ ض اف ة إ ل ى ا ل مط ا ل ب ة
بالوقف الفعلي والفوري النتھاكات
المغرب لحقوق اإلنسان ضد الشعب

الصحراوي األعزل في األراضي المحتلة.
خالل تدخله في ھذه الندوة ،أكد سفير
الصحراوية
العربية
الجمھورية
الديمقراطية لدى الجزائر ،السيد عبد القادر
طالب عمر ،عزم الشعب الصحراوي
مواصلة المقاومة والكفاح والتمسك بالحق
وعدالة القضية رغم التحديات
والصعوبات ،مشيرا إلى أن "النظام
المخزني حاول تقزيم الشعب الصحراوي،
ظانا أنھا جولة وتنتھي ،ولكن قاومنا
خمسين سنة وسنظل كذلك" ،مشددا في
السياق ذاته على أنه وبالرغم من
االنتھاكات المتواصلة لحقوق اإلنسان
والمقاربة األمنية التي ينتھجھا المغرب
يوميا في األراضي المحتلة ،فإن الشعب
الصحراوي "يبقى متمسكا بمواصلة الكفاح

المسلح ويعتز بثبات مواقف الدول
الصديقة التي تواصل الدفاع عن
القضايا العادلة".
كما أشار السيد عبد القادر طالب عمر
إلى أن عجز وفشل االحتالل المغربي
في فرض مقاربته ال ُمضللة في محاولة
إضفاء الشرعية على احتالله
لألراضي الصحراوية وفي تحريف
القضية عن مسارھا الحقيقي وإطارھا
القانوني كقضية تصفية استعمار ،دفع
به إلى البحث عن وسائل أخرى
لتغطية ھذا الفشل واالستقواء بكيانات
ُمحتلة تقاسمه نفس صفات االستعمار
وانتھاك حقوق اإلنسان ،مثل التطبيع
مع الكيان الصھيوني المغتصب
لألراضي الفلسطينية ،األمر الذي
انقلب عليه وعصف بكافة مؤامراته
الخبيثة جالبا له "المزيد من المشاكل
على الصعيدين الداخلي والخارجي،
خاصة وأن الكل يتكلم اليوم عن
احتقان في كافة المجاالت داخل
المغرب" .وعليه طالب السفير
الصحراوي المجتمع الدولي واألمم
المتحدة بتحمل مسؤوليتھما التاريخية
والقانونية في تنفيذ القرار 1514
القاضي بمنح االستقالل للبلدان
والشعوب المستعمرة.
في سياق ذي صلة ،قدم المجاھد
والدبلوماسي نور الدين جودي في
شھادة له ،باعتباره تبوأ منصب أمين
مساعد سابق بمنظمة الوحدة اإلفريقية
)االتحاد اإلفريقي حاليا( ،وثيقة
تاريخية ھامة تؤكد تنصل االحتالل
المغربي من التزاماته الدولية ،حيث
تشير ھذه الوثيقة المنبثقة عن مؤتمر
نيروبي لرؤساء الدول األفارقة سنة
 ،1981إلى "التزام الملك المغربي
الراحل بتنظيم االستفتاء في الصحراء
الغربية".
كما تأسف الدبلوماسي نور الدين
جودي ،على المسار الذي عرفته
القضية الصحراوية ،محمال بذلك
المنظمات الدولية وعلى رأسھا مجلس
األمن الدولي مسؤولية عدم تسوية ھذه

القضية العادلة بسبب عدم تطبيق
القرارات األممية التي تؤكد على حق
الشعب الصحراوي في تقرير
المصير.
بدوره ،شدد الوزير األسبق السيد
محيي الدين عميمور على أھمية
إدراك بعض المنظمات الدولية،
وخاصة تلك الناشطة في مجال حقوق
اإلنسان بأن "التعامل مع القضايا
الدولية يجب أن يكون بشكل نزيه
وموضوعي مع التخلي عن سياسة
الكيل بمكيالين" ،كما استعرض السيد
محي الدين عميمور مواقف الجزائر
ودعمھا للقضايا التحررية العادلة
الفلسطينية
القضيتين
والسيما
والصحراوية ،منوھا في السياق ذاته
بدور االتحاد اإلفريقي في حماية حق
الشعب الصحراوي ونصرة قضيته
باعتبارھا آخر مستعمرة بإفريقيا.
تواصلت تدخالت المختصين بمناسبة
ھذه الذكرى ،حيث أعطى الخبير في
القانون الدستوري ،السيد بوجمعة
صويلح وجھة نظر قانونية واصفا
القرار  1514بالمھم وبالمرجع
القانوني األصيل الذي يجب االستناد
عليه في تسوية القضية الصحراوية،
باعتباره "المرجعية في قضايا التحرر
وحق الشعوب في استرجاع حقوقھا
كاملة" ،كما ذّكر بالدور الكبير الذي
لعبته الجزائر ال ُمكافحة في اعتماد
إعالن األمم المتحدة الخاص بمنح
والشعوب
للبلدان
االستقالل
المستعمرة ،معتبرا "الثورة الجزائرية
مرجعا لقضايا التحرر واسترجاع
الشعوب لحقوقھا" في العالم.
وفي سياق متصل بإحياء الذكرى
الـ 62لتبني الجمعية العامة لألمم
المتحدة لقرارھا  ،1514أكدت
تمثيلية جبھة البوليساريو باألمم
المتحدة في بيان لھا ،على األھمية
التاريخية والقانونية والسياسية لھذا
القرار الذي يعد وثيقة ھامة إلنھاء
االستعمار ووضع حجر األساس
لسياسة أممية تجاه األقاليم التي ما

مواقف
الجزائر ثابتة
في دعمھا
للقضايا
التحررية
العادلة والسيما
القضيتين
الفلسطينية
والصحراوية.

"إن الشعب الصحراوي
يبقى متمسكا بمواصلة
الكفاح المسلح ويعتز
بثبات مواقف الدول
الصديقة التي تواصل
الدفاع عن القضايا
العادلة".
سفير الجمھورية الصحراوية
بالجزائر ،السيد عبد القادر طالب عمر
تزال مستعمرة بما فيھا الصحراء
الغربية ،منبھة إلى انقضاء ما يقرب
من ستة عقود منذ تبني ھذا القرار
دون تمكين الشعب الصحراوي من
تقرير مصيره ،كما أشار البيان إلى
"أن الشعب الصحراوي ،الذي
اضطر مرة أخرى الستئناف كفاحه
التحرري الوطني المشروع ،ال يزال
يتطلع إلى األمم المتحدة لتنفيذ
قراراتھا المتعلقة بإنھاء االستعمار
في الصحراء الغربية ،من خالل
تھيئة الظروف الالزمة لتمكين
الشعب الصحراوي من ممارسة حقه
غير القابل للتصرف وغير القابل
للمساومة في تقرير المصير
واالستقالل بحرية وديمقراطية،
وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنھاء
االستعمار من آخر مستعمرة في
إفريقي ا"n
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اجتماعي
نوادي الخدمات الطبية االجتماعية للجيش الوطني الشعبي

خدمات في المستوى

تسھر مديرية المصلحة االجتماعية على توفير سبل الراحة وترقية الحياة االجتماعية للمستخدمين
العسكريين والمدنيين الشبيھين وكذا المتقاعدين وذوي حقوقھم ،من خالل إنجاز العديد من المرافق
والھياكل االجتماعية ،على غرار نوادي الخدمات الطبية االجتماعية المتواجدة بمحاذاة المستشفيات
بالنواحي العسكرية األولى ،الثانية والخامسة.
 lب .عميور -تصوير :ص.كوسة

ُتعد نوادي الخدمات الطبية االجتماعية ھياكل
فندقية وخدماتية بمواصفات عالية ،توفر
خدمات راقية لروادھا وھو ما من شأنه
تجسيد البعد االجتماعي الذي أنشئت من أجله.
لھذا الغرض ،اعتمدت مديرية المصلحة
االجتماعية إستراتيجية دقيقة لبرمجة إنجاز
نوادي الخدمات الطبية االجتماعية ،تتمركز
بالنواحي العسكرية األولى،الثانية والخامسة
عدا الناحية العسكرية األولى التي يتواجد بھا
نوادي الخدمات الطبية االجتماعية عبر النواحي العسكرية
 03نوادي للخدمات الطبية االجتماعية ،اثنان
منھما في الخدمة يقعان بعين النعجة الناحية العسكرية األولى نادي الخدمات الطبية االجتماعية بعين النعجة،
بوشاوي وبني مسوس
وبوشاوي ،وآخر في طور اإلنجاز يقع
ل
نادي الخدمات الطبية االجتماعية بوھران
بمحاذاة المستشفى العسكري األم والطف الناحية العسكرية الثانية
ببني مسوس ،ويستفيد من خدمات ھذه
النوادي المومنون وذوو الحقوق ،فضالعن الناحية العسكرية الخامسة نادي الخدمات الطبية االجتماعية بقسنطينة
َ ٔ
المستخدمين الذين ھم في انتظار االستشفاء أو
تلقي العالجات بالمستشفى النھاري ،بناء على
تقديم مستندات ووثائق إثبات مسلمة من
طرف المستشفى العسكري التابعين له.
إضافة إلى مھامه األساسية المتمثلة في
مساعدة المرضى ،توفر النوادي خدمات
مـختلفة من إيواء وإطعام وتكفل نفسي
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واجتماعي لفائدة المستخدمين العسكريين
والمدنيين الشبيھين العاملين وذوي
حقوقھم ،المتقاعدين وأصحاب المعاشات
وذوي حقوقھم وكذا األشخاص الذين
يزورون مرضى نزالء بالمستشفيات أو
لمرافقتھم بترخيص من المستشفى
العسكري التابعين له.

ھياكل فندقية
توفر خدمات
راقية لروادھا

نادي الخدمات الطبية
االجتماعية ببوشاوي

في خدمة الجرحى
والمعطوبين
زارت مجلة "الجيش" نادي الخدمات
الطبية االجتماعية ببوشاوي الذي أنجز
في ظرف قياسي وأشرف على تدشينه
السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة،
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يوم  4نوفمبر  .2021يتربع ھذا الصرح
الفندقي على مساحة تقدر بأكثر من 17
ألف م 2منھا  11ألف م 2مساحة مبنية،
ويوفر حسب مديره الرائد ت .بوعبيدي،
خدمات اجتماعية بما فيھا المساعدة
الطبية للمرضى من جميع الفئات أو من
المصابين والجرحى وذوي اإلعاقة من
متقاعدي الجيش الوطني الشعبي ،مع
العلم أنه يقع بمحاذاة المستشفى
العسكري الجامعي المتخصص
ببوشاوي.
يتوفر النادي على خلية المساعدة
واالتصال تضم عيادة طبية تقدم
المساعدة الطبية األساسية للمرضى
وتتابع حاالتھم الصحية ،سيما وأن
المرضى الذين يتوافدون على النادي ھم
من فئة الجرحى والمعطوبين في إطار
مكافحة اإلرھاب.
تعتبر الخلية المذكورة حجر الزاوية
ضمن نشاطات النادي ،وتعد ھمزة
وصل بين نادي الخدمات الطبية
االجتماعية والمستشفى العسكري
الجامعي المتخصص ،إذ تضم أخصائية
نفسانية وممرضة ومساعدات اجتماعية.
ترتكز الخلية في عملھا على عدة
مـحاور أساسية ،منھا المحور النفسي
بھدف الدعم واإلرشاد والمرافقة
النفسية ،ومـحور االتصال بشقيه
الداخلي من خالل إيصال انشغاالت

المرضى وتسويتھا لدى اإلدارة،
والخارجي من خالل تسوية
مشاكل المرضى بالمصالح
االستشفائية العسكرية دون عناء
التنقل.
تضمن الخلية التنسيق الدائم بين
المريض والمصالح االستشفائية
وتقديم خدمات متعددة مرتبطة
بمساعدة المرضى الذين تستدعي
حالتھم الصحية متابعة دائمة
ومستمرة ومرافقتھم كلما اقتضت
الضرورة في تنقالتھم إلى
المستشفى المتخصص في جراحة
العظام وإعادة التأھيل وتركيب
األعضاء االصطناعية ،كما تقوم
بإعالم المستفيدين بخدمات النادي
وكل الوسائل المساعدة على
تنقلھم نحو المستشفيات ،وكذا
تسھيل اإلجراءات اإلدارية من
رخص اإلقامة والمواعيد الطبية
للمرضى ،سيما المعطوبين منھم.
كما ُخ ِصص مكتب الستقبال المرضى
الذين تستدعي حالتھم تكفال نفسيا خالل
إقامتھم بالنادي ،تشرف عليه األخصائية
النفسانية مشتة مريم التي تقول في ھذا

الشأن "يرتكز عملنا على التواصل
واالستماع للمرضى ومحاولة التخفيف
عنھم ،خاصة وأن أغلب الوافدين ھم من
مبتوري األطراف والساقين ولديھم
عاھات مستدامة ،وھو عمل مشترك مع
عمل المساعدة االجتماعية".في السياق
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اجتماعي
نفسه ،تؤكد المساعدة االجتماعية
زروقي أسماء على الدور الذي تقوم
به للتخفيف على المريض أعباء
التنقل ،وذلك بالتكفل باحتياجاته
الطبية ،على غرار أخذ المواعيد
والتعريف بالمصالح الطبية المعنية
وتوجيه المريض ،وكذا التواصل مع
المصالح المعنية لتسوية بعض
الوثائق وتسھيل الحصول على
المواعيد في اآلجال القريبة ،إلى
جانب االتصال به في حالة اللجوء
إلى تغيير المواعيد ،وھو ما أكده لنا
مرضى يعانون من إعاقات حركية
وبصرية التقتھم مجلة »الجيش«
بالنادي المذكور.
ال يقتصر نشاط نادي الخدمات الطبية
االجتماعية على ھذه الخدمات ،بل
يتعداھا إلى مختلف الخدمات الفندقية
على غرار اإليواء واإلطعام ،حيث
يتوفر على جناحين و  60غرفة مكيفة
لذوي االحتياجات الخاصة مزودة
بأحدث التجھيزات الطبية حسب ما
تقتضيه الحاالت المرضية ،إلى جانب
فضاءات لممارسة الرياضة والتسلية
وقاعة لأللعاب وأخرى لتحسين اللياقة
البدنية ومكتبة ،كما يوفر النادي
خدمات إطعام متميزة ،حيث يتوفر
على مطعم يسع أكثر من  80مقعدا،
إلى جانب كافيتيريا متعددة الخدمات.
ومن أجل تقريب اإلدارة من المستخدم
العسكري عامة والمتقاعد خاصة،
يحتوي النادي كغيره من مختلف
ھياكل مديرية المصلحة االجتماعية
على ملحقتين ،إحداھما للضمان
االجتماعي واألخرى للمعاشات
العسكرية ،يتم من خاللھما تقديم
الوثائق اإلدارية المختلفة واستالمھا
دون عناء التنقل إلى المديريات
بالنواحي
المتواجدة
الجھوية
العسكرية ،فضال عن مكتب بريد
ومكتب للشركة الوطنية للتأمين التي
يربطھا تعاقد مع وزارة الدفاع
الوطنيn
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نادي الخدمات الطبية االجتماعية بعين النعجة

أول نادي للخدمات
الطبية االجتماعية
يعد نادي الخدمات الطبية االجتماعية بعين
النعجة ،الذي كان ُيسمى مؤسسة خدمات
الفندقة والمساعدة الطبية ،أول نادي
للخدمات الطبية االجتماعية في الجيش
الوطني الشعبي ،حيث دخل الخدمة في
جانفي  . 2003والزائر لھذا النادي الذي
يتربع على مساحة تقدر بـ  10750م،2
ويحتوي على  100غرفة منھا غرفة طبية
واحدة ،يالحظ الحركة الدؤوبة التي يشھدھا
بھو ھذا النادي من مستخدمين ومرضى
ووافدين ،بالنظر إلى أنه يتوسط عددا من
الھياكل اإلستشفائية والطبية على غرار
المستشفى المركزي للجيش والمركز
الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين المالحين
ومركز حقن الدم والمدرسة الوطنية للصحة
العسكرية ،مما يستدعي تكاثف الجميع من
إطارات ومستخدمي النادي لتلبية احتياجات
الزوار وتقديم خدمات الئقة ،مع العلم أن

أكثر من يتوافد على النادي حسب مدير
النادي المقدم ي .رشدي ھم من مرضى
السرطان ومرافقيھم.

ومساعدة
رعاية
لمرضى السرطان

نفسية

يسھر القائمون على ھذا النادي على زرع
األمل و االستقرار واالنسجام النفسي لدى
الفئات المتوافدة عليه مثل مرضى
السرطان ،بدء بحسن المعاملة واالستقبال
الجيد ،حيث تعمل الفرق الطبية واالجتماعية
من أخصائيين نفسانيين ومساعدات
اجتماعية على التقرب من المرضى
والتحدث معھم في القضايا التي تؤرقھم
وتشغل بالھم ليشعروا أنھم محاطون
بالرعاية واالھتمام ،فحسب رئيس خلية
اإلعالم والمساعدة بالنادي المساعد الرئيسي
ب.عالم فإن "المريض الذي يعاني من
السرطان غالبا ال يلجأ لطلب المساعدة حتى

▲

ال يشعرك بضعفه واآلالم تعتصره ،لذا
علينا أن نبادر بالحديث إليه حتى ُنشعره
باإلطمئنان ومن ثم يمكننا الوقوف على ما
يحتاج إليه والطريقة الُمثلى لمساعدته".
وبخصوص طبيعة العمل اإلنساني الذي
تقوم به الفرق والمتمثل في متابعة المرضى
حسب حاالتھم وبرنامج عالجھم توضح
األخصائية النفسانية ھاني زھور أنھا تركز
"على الخطوة األولى وھي كسب ثقة
المريض" ،باإلضافة إلى عمل المساعدة
االجتماعية في ھذا المجال ،فھذه األخيرة
بتلبية انشغاالت واحتياجات
مكلفة
المريض ،من خالل المرافقة واالستماع
الدائم له ،وھو ما تؤكده المساعدة
االجتماعية الرقيب ز.وئام ،التي تعد من
ضمن الدفعة األولى المتخرجة في ھذا
االختصاص لصالح مديرية المصلحة
االجتماعية.

االجتماعي للجيش الوطني الشعبي ،وكذا
توحيد القواعد المطبقة على المستخدمين
المدنيين في مجال اإليواء واإلطعام على
مستوى ھذه المؤسسات ،والذي جاء به
المرسومان الرئاسيان المؤرخان في 5
سبتمبر  2021المحددان للقانون األساسي
النموذجي لمؤسسات االستقبال واإلجراءات
المطبقة على المستخدمين المدنيين
المختصين في الفندقة.
وعليه ،فقد أشرف مدير المصلحة
االجتماعية بوزارة الدفاع الوطني اللواء
زروق دحماني يومي  19و 20أكتوبر
 2022على اجتماع تنظيمي استعرض
اإلجراءات التنظيمية الجديدة المطبقة على
مستوى مؤسسات االستقبال والراحة
والترفيه التابعة للقطاع االجتماعي للجيش
الوطني الشعبي وكذا القوانين التي تحكم
المستخدمين المدنيين العاملين بمؤسسات
اإليواء واإلطعام.
وستمكن ھذه القوانين التنظيمية عند دخولھا
حيز التنفيذ عما قريب من إعطاء ديناميكية

تكفل جيد على
مستوى االستقبال
بنادي الخدمات
الطبية بعين النعجة.

ومقاربة جديدة في التسيير واالستغالل،
وتثمين اإلمكانيات بغرض ترقية وتحسين
خدمات ھذه المؤسسات ،كما ستمكن من
توظيف فئة جديدة من المستخدمين
المختصين في مجاالت االستقبال واإلطعام
واإليواء ،وھي خطوة نحو تسوية النقص
المسجل من حيث المستخدمين المؤھلين،
وذلك في سياق ترقية الخدمات المقدمة لفائدة
مختلف الفئات والرتب في تلك المؤسسات
الخدماتية االجتماعية.
في األخير ،يمكن القول بأن مديرية
المصلحة االجتماعية تبنت رؤية تجديدية
للسياسة االجتماعية للجيش الوطني
الشعبي ،وقد تجسد ھذا المسعى بإقامة
جملة من المنشآت العصرية المتكاملة على
جميع المستويات المركزية ،الجھوية
والقطاعية ،بما فيھا النوادي الطبية
االجتماعية التي تساھم بشكل كبير في
المساعدة والتكفل الطبي االجتماعي
بمختلف فئات مستخدمي ومتقاعدي وزارة
الدفاع الوطني وذوي حقوقھمn

تساھم النوادي
الطبية
االجتماعية
بشكل كبير في
المساعدة
والتكفل الطبي
االجتماعي
بمختلف فئات
مستخدمي
ومتقاعدي
وزارة الدفاع
الوطني وذوي
حقوقھم.

غرف مريحة
مجھزة بوسائل
مناسبة للعالج.

مقاربة جديدة في التسيير
تجسيدا لتوجيھات القيادة العليا للجيش
الوطني الشعبي المتعلقة بترقية تسيير
مؤسسات االستقبال والراحة والترفيه ،تم
إحداث القانون األساسي النموذجي
لمؤسسات االستقبال والترفيه التابعة للقطاع
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تاريخ
إضراب الثمانية أيام 1957

شھادات عن القمع االستعماري

ت وم ي س لم ى

محمد بن عيسى

بلقاسم خزماط

لخضاري رزقي

طاھر حسين

يجمع مجاھدون التقتھم مجلة "الجيش" على أن إضراب الثمانية أيام إبان ثورة نوفمبر المجيدة ،كان
تحديا كبيرا وما كان لَيعرف كل ذلك النجاح والصدى الذي أحدثه لوال التفاف الشعب الجزائري حول
ثورته وقيادتھا ،حيث بعث رسالة قوية إلى العالم أجمع ،مفادھا أن ما يحدث في الجزائر ھي ثورة
شعب أبّي يعاني من ويالت مستعمر غاشم ،وليس مجرد أعمال معزولة لـ"فالڤة" كما ادعت فرنسا
االستعمارية .
 lر .الجواني
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بخصوص التحضيرات التي سبقت اإلضراب،
أكد المجاھد بلقاسم خزماط مكلف بشؤون مكتب
قسمة المجاھدين بباب الوادي ،أن لجنة التنسيق
والتنفيذ أصدرت تعليماتھا قبل الموعد المحدد
بحوالي شھر تقريبا ،حتى تتمكن لجان جبھة
التحرير الوطني من إبالغ السكان للتزود
بالمؤونة خالل أيام اإلضراب وتمويل العائالت
الفقيرة من صندوق الثورة .من جھته ،وجه
االتحاد العام للعمال الجزائريين تعليمات تدعو
العمال بمالزمة منازلھم واجتناب التجمھر في
الشوارع ،وقد استجاب سكان المنطقة المستقلة
للجزائر لنداء اإلضراب بحيث توقفت كل
النشاطات وبقي المواطنون في منازلھم
وأصبحت المدينة شبه ميتة .في ھذا الصدد،
يقول محدثنا" :كانت شوارع القصبة في اليومين
األولين فارغة تماما وكل المحالت التجارية
واألسواق ُمغلقة كما توقفت خدمات النقل
واإلدارة ھي األخرى عن العمل ،وحتى
األطفال غابوا عن شوارع العاصمة وأحيائھا
الشعبية كما جرت عليه العادة".
وعن رد فعل فرنسا االستعمارية لكسر
اإلضراب ،يتذكر السيد محمد بن عيسى وھو
ابن مجاھد مجريات ھذا اإلضراب لحظة
بلحظة وھو طفل قائال أن" :قوات االحتالل
ممثلة في المظليين قاموا بمداھمة البيوت ليال
العتقال المناضلين أو تصفيتھم ،وال يزال عدد
كبير منھم في عداد المفقودين إلى يومنا ھذا"،
مشيرا أنه بعد يومين من اإلضراب ،استمر
جيش االستعمار الفرنسي في سياسته القمعية،
حيث جند كل الوسائل لوقف االضراب،
مستخدما في ذلك القوة مقتحما المنازل ومداھما
المحالت بعد تكسير أبوابھا ونھب محتوياتھا،
ولم يكتف بذلك ،بل أرغم التجار والعمال على
االلتحاق بأماكن عملھم بالقوة وتم تھديدھم
بالطرد من العمل ،فيما أجبر المعلمون
والمثقفون بتنظيف األحياء الكبرى .فضال عن
التھديد والوعيد ،عمل المظليون بوحشيتھم على
استخدام أسلوب التأثير البسيكولوجي ،وھذا
حسب ما أكدته ابنة الشھيد تومي محي الدين،
السيدة سلمى المنحدرة من حي المدنية ،التي
أشارت إلى استغالل قوات االحتالل لألطفال
لكسر االضراب من خالل توزيع الحلويات
عليھم وعلى التالميذ لحملھم على االلتحاق
بمقاعد الدراسة.

عمي رزقي ..مجاھد اكتوى بنار االستعمار
بخصوص التعذيب الممارس في حق
الجزائريات والجزائريين ،أكد المجاھد
لخضاري رزقي ،الذي اقتيد رفقة زوج شقيقته
وابنه الذي لم يتجاوز  10سنوات إلى مدرسة
"ساروي" الواقعة بأحد أحياء باب الوادي
والتي ُح ّولت إلى مركز للتعذيب ،أين تعرض
طيلة أسبوع كامل ألقسى أنواع التعذيب ،مما
سبب له ضمورا بعينه اليمنى وجروحا بليغة
ال تزال أثارھا إلى اليوم ،في حين استشھد من
كان معه بفعل شدة وھمجية التعذيب ،كما
أضاف محدثنا أنه حينما رفض البوح بأسرار
متعلقة بالنشاط الثوري ،انتقل جنود "ماسو"
إلى منزله العائلي ومعھم أجھزة االستنطاق
ليتفننوا في ممارسة كافة أشكال التعذيب على
كل من والدته وأخواته األربعة باستخدام
الكھرباء إلجبارھم على االعتراف بمكان
تواجد شقيقيه "علي" و"اعمر" اللذان التحقا
بمعاقل الثورة حيث استشھدا في ساحة الوغى.
ظل محدثنا من سنة  1957إلى غاية 1960
دون محاكمة ،بحيث قضى ھذه المدة متنقال
من معتقل إلى آخر :من عين وسارة إلى سيدي
بلعباس وصوال إلى معتقل سيدي الشحمي
بوھران ،وھي كلھا معتقالت أنشئت على
خلفية اإلضراب التاريخي .وبعد إطالق
سراحه ،عاد مجددا إلى النشاط الفدائي بروح
معنوية عالية ،حيث قام بنقل األسلحة من ميناء
العاصمة إلى "قطاع حمدان" بالمنطقة الرابعة
من الوالية التاريخية الرابعة ،وھي المھمة
التي أوكلت له إلى غاية وقف إطالق النار في
 19مارس .1962
استمرار الكفاح رغم القمع والتنكيل
على خلفية األحداث المأساوية التي شھدتھا
العاصمة آنذاك ،أوضح عمي طاھر حسين ابن
حي المدنية والذي التحق بالثورة في ريعان
شبابه وشھد أحداثا ھامة ،قائال" :إن انتھاج
فرنسا االستعمارية للقمع لم يكن فقط خالل
إضراب الثمانية أيام ،بل كان ذلك قبل
اإلضراب وتواصل بعده دون ھوادة" ،وقد
جاء كرد فعل على نشاط الفدائيين في المنطقة
المستقلة للجزائر ،حيث منحت السلطة المطلقة
للسفاح "الجنرال جاك ماسو" ،قائد الفرقة
المظلية العاشرة في  7جانفي  1957بغية
محاصرة حي القصبة باألسالك الشائكة

الدكتورة لرباس نبيلة تتحدث عن االضراب
حسب الدكتورة لرباس نبيلة من المركز
الجامعي بتيبازة ،تمثل الھدف من تنظيم ھذا
اإلضراب في الفترة من  28جانفي إلى 4
فيفري  ،1957في إيصال القضية الجزائرية
إلى منظمة األمم المتحدة للحصول على
المزيد من الدعم السياسي الدولي لتدعيم
مسعى الكتلة األفروآسيوية أثناء مناقشة
القضية الجزائريةُ ،معتبرة أن اإلضراب كان
بمثابة "معركة سياسية خاضتھا جبھة
التحرير الوطني إلسماع العالم صوت
الجزائر المطالب بالحرية واالستقالل" مشيرة
في الوقت ذاته إلى أن فكرة تنظيم ھذا
اإلضراب التاريخي جاءت بعد اتصاالت
حثيثة بين أعضاء لجنة التنفيذ والتنسيق
بصفتھا الھيئة التنفيذية للمجلس الوطني
للثورة ،والتي خلصت إلى أن تجعل من ذلك
اليوم بداية لشن إضراب شامل يدوم ثمانية
أيام ويعم كامل التراب الوطني ،وھو ما تحقق
حيث شھد مشاركة قوية ألغلب سكان المدن
الجزائرية مثل العاصمة ووھران وقسنطينة،
لكن وقعه كان أكثر في مدينة الجزائر بالنظر
إلى تعداد سكانھا وموقعھا االستراتيجي،
بحيث أبرز للرأي العام الدولي ،حقيقة الكفاح
الذي يخوضه الشعب الجزائري ،باعتبار أن
العاصمة كانت محط أنظار العالم من خالل
التقارير الدورية التي كانت تعدھا وسائل
اإلعالم الدولية المتواجدة آنذاك في الجزائر
وكذا الصحفيين األوروبيين واألمريكيين
الُمعتمدين ،حيث لم تغب يوما أحداث الثورة
التحريرية عن صفحات جرائدھم وقنواتھم
اإلخبارية.
ومن ثمار ھذا االضراب التاريخي ،انعكاساته
على الرأي العام األوروبي واألمريكي وعلى
المواقف الرسمية للدول ،حيث توقفت مثال
الواليات المتحدة عن التصويت لصالح فرنسا
في الجمعية العامة لألمم المتحدة مثلما كانت
تفعل من قبل واكتفت باالمتناع عن
التصويت ،وحذت حذوھا دول أوروبية
أخرى قامت الحقا بفتح ممثليات لھا ،بعد
تأسيس الحكومة المؤقتة للجمھورية
الجزائريةn
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تاريخ

شھداء طمست آثارھم إلى غاية اليوم
كانت سياسة العنف والدمار والوسائل القمعية
التي انتھجتھا سلطات االحتالل الفرنسي
للتصدي للكفاح الثوري كفيلة إلفشال المشروع
الثوري الجزائري في مھده ،ولكن وعلى عكس
ما كان يتوقعه المستعمر ،استطاعت الثورة
االستمرار في الكفاح بل ومضاعفته ،بحيث
حققت بذلك ھدفين أساسيين وھما السرعة في
االنتشار ومواصلة التفاف الشعب حول ثورته.
ومن بين اإلجراءات التي اتخذتھا السلطات
االستعمارية في محاولة يائسة لقطع الصلة بين
الثورة والشعب ھو تكثيف عمليات االعتقال
العشوائي واقتياد المعتقلين إلى أماكن مجھولة
لتعذيبھم واستنطاقھم ،وكان أغلبھم يذھبون
بدون عودة حيث تنقطع أخبارھم تماما ،وھو
ما خلف مأساة حقيقية عرفت بـ "مأساة
المفقودين" التي ال زالت تخفي أسرارا غامضة
عن اختفائھم باعتبار أن ملفاتھم ال تزال بحوزة
السلطات الفرنسية ،وھي تندرج اليوم ضمن
المسائل المتعلقة بملف الذاكرة المطروحة على
الطاولة بين الجزائر وفرنسا n
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ندوة تاريخية حول مقاومة األمير عبد القادر

تصوير :الجيش

ومداھمة منازلھا ليال لتفكيك نظام جبھة
التحرير الوطني المتحصن بھا" .وفي سياق
ذي صلة ،استعرض محدثنا بعض التفاصيل
المتعلقة بالقمع الممارس من طرف الفرقة
المظلية العاشرة بمساعدة الشرطة ومصلحة
المخابرات تحت قيادة الجالد "العقيد روجي
ترينكيي" ،وذلك قبل اإلضراب بأيام قليلة فقط،
على غرار تمشيط مساكن القصبة وتوقيف عدد
كبير من الجزائريين المشتبه بھم طمعا في
القبض على عناصر مھمة والزج بھم في
مراكز التعذيب التي كثر عددھا في العاصمة
وضواحيھا وتنوعت أساليبھا ،إذ سجلت حاالت
اختفاء عديدة خالل تلك الفترة وتواصلت بشكل
كبير خالل إضراب الثمانية أيام وبعده .كما أكد
لنا محدثنا أنه ورغم الحصار الكبير وحمالت
االعتقاالت الجماعية الواسعة وأساليب القمع
الوحشية التي استعملھا الجيش الفرنسي
للقضاء على الثورة في المنطقة المستقلة
للجزائر ،إال نظامھا بقي صامدا محافظا على
استمرارية الكفاح ،بل ذلك لم يمنع عناصر
جبھة التحرير الوطني من تنفيذ عمليات فدائية
يوم  27جانفي  ،1957أي عشية اإلضراب،
ضد مصالح االستعمار الفرنسي.

واجب الذاكرة

أشرف المفتش المركزي لمديرية اإلعالم
واالتصال ألركان الجيش الوطني الشعبي،
العميد سعد الدين الباھي ،يوم  19ديسمبر
 ،2022على افتتاح ندوة تاريخية احتضنھا
المتحف المركزي للجيش "الشاذلي بن
جديد " بعنوان "مقاومة األمير عبد القادر
مسيرة كفاح وذاكرة أمة".
في كلمته بالمناسبة ،أكد المفتش المركزي
لمديرية اإلعالم واالتصال على األھمية
التي يوليھا الجيش الوطني الشعبي للحفاظ
على الذاكرة الوطنية والموروث التاريخي
الوطني.
استھلت ھذه الندوة التاريخية بعرض
شريط وثائقي من إنجاز المؤسسة
العسكرية المركزية للسمعي البصري
بعنوان "األمير عبد القادر بن محي الدين..
رمـز المقاومة الجزائرية" ،تلته مداخلة،
قدمھا الدكتور بيتور عـالل من جامعة
الجزائـــر  ،2تطرق خاللھا إلى العوامـــل
الجوھريــة التي ساعـدت على التكويــن
العسكــري والسياسي لألمير عبد القادر،

والتي مكنته مـن مواجھة االستعمار
الفرنسي.
من جھته ،تطرق البروفيسور سعيدي
مزيان ،أستاذ بالمدرسة العليا العسكرية
لإلعالم واالتصال إلى إستراتيجية األمير
عبد القادر في مواجھة االحتالل الفرنسي
من سنة  1832إلى  ،1847مبرزا جھوده
في إرساء أسس الدولة الجزائرية الحديثة،
وكذا إنجازاته في المجال العسكري من
خالل تكوين جيش نظامي أطلق عليه
تسمية "العسكر المحمدي" ،وأيضا اھتمامه
بصناعة األسلحة وبناء الحصون والقالع
وغيرھا من اإلنجازات التي حققھا األمير
وعمره لم يتجاوز آنذاك  23سنة.
من جھته ،استعرض السفير السابق وعضو
مجلس األمة ،كمال بوشامة ،األبعاد
اإلنسانية واألخالقية لألمير عبد القادر،
سيما دفاعه عن المسيحيين في دمشق سنة
 ،1860مما زاد من شعبيته حتى لدى
خصومه وغيرھا من المواقف التي نالت
اإلشادة والعرفان من مختلف دول العالمn

" مساھمة منطقة األھقار في الثورة التحريرية "
تطرق المجاھد وعضو مجلس األمة ،السيد صالح
لعوير ،خالل ندوة تاريخية نظمتھا جريدة
"المجاھد" بالتنسيق مع جمعية "مشعل الشھيد"،
يوم  28ديسمبر  2022حول" مساھمة منطقة
األھقار في الثورة التحريرية " ،إلى دور ھذه
المنطقة الھامة إبان الثورة التحريرية المجيدة،
مبرزا الجوانب التي ساھمت في امتدادھا ،في ظل
شاسعة مساحة المنطقة وتضاريسھا الوعرة ،كما
تحدث المجاھد عن مناقب و خصال المجاھد

الراحل الحاج موسى أق أخموك الذي
كان يتميز بشخصية مرموقة ومحترمة
اتسمت بالتواضع والحكمة .
من جھته ،استعرض األستاذ الداي
بوخامي من جامعة تمنراست ،جوانب
تاريخية ھامة حول مقاومة عين صالح
في سنة  1899والدور البطولي الذي
أداه الشيخ "المھدي باجودا" في مقاومة
اإلستعمار الفرنسيn

وحدات من الجيش الوطني الشعبي
تحمل أسماء شھداء ومجاھدين

إحياء لذكرى مظاھرات  11ديسمبر  ،1960تشرفت العديد من ھياكل
الجيش الوطني الشعبي بحمل أسماء شھداء ومجاھدي ثورتنا المجيدة.
أشرف قائد الناحية العسكرية األولى ،اللواء علي
سيدان ،على مراسم تسمية المؤسسة
الوزارية لالحتياط العام للذخيرة بكاف
الحواس بالجلفة باسم الشھيد "رقاب قويدر"،
وبالناحية العسكرية الثانية ،أشرف قائد الناحية
اللواء محمد الطيب براكني ،على مراسم
تسمية مقر المجموعة الجھوية ألشغال
المنشآت باسم الشھيد "حمداوي علي"،
وبالناحية العسكرية الخامسة ،أشرف قائد
الناحية اللواء نورالدين حمبلي ،على مراسم
تسمية مقر المركب الجھوي للرياضة
العسكرية بقسنطينة باسم الشھيد "مخلوف

مانع" .من جھته ،أشرف قائد الدرك الوطني
العميد يحي علي والحاج ،على مراسم تسمية
مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني
بيسر باسم المجاھد العقيد "محمد الصالح
يحياوي".
كما تشرف المركب الرياضي لألكاديمية
العسكرية لشرشال بحمل اسم "شھداء فريق
مولودية شرشال" ،في حفل ترأس مراسمه
قائد األكاديمية اللواء سالمي باشا ،وبالفرقة
 40مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة،
ترأس قائد الفرقة مراسم تسمية مقر الفوج
 40لإلسناد باسم المجاھد المرحوم "صديقي

أمحمد" ،ومن جانبه ،أشرف قائد الفرقة 12
للمشاة الميكانيكية بالناحية العسكرية األولى
على مراسم تسمية مركز التدريب للفرقة
باسم الشھيد "بن ميلود سليمان" ومقر فوج
مدفعية ميدان باسم الشھيد "حسن عبد
القادر" ،كما أشرف قائد اللواء  36مشاة آلية
بالناحية العسكرية الثانية ،على مراسم تسمية
مقر كتيبة تابعة للواء باسم الشھيد "بالخيري
عبد العالي".
عرفت ھذه المراسم حضور سلطات
عسكرية ومدنية وكذا عائالت الشھداء
والمجاھدين الذين تم تكريمھم بالمناسبةn
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رياضة
البطولة الوطنية العسكرية

الكاراتي-دو :منافسة بمستوى عال

تصوير :الجيش

احتضن المركب الرياضي العسكري
الجھوي بالناحية العسكرية األولى ،في
الفترة الممتدة من  11إلى  14ديسمبر
 ، 2 0 2 2فـعـاليـات البطولـة الوطنية
العسكرية للكاراتي دو ذكور وإناث،
بمشاركـة  28فريـقـا يمثـلون مختـلف
النواحي وقيــادات الــقوات والمدارس
العسكرية.
أشرف عــلــى افتتـاح ھذه التظاھرة
الرياضية ،قائد المدرسة الوطنية لتقنيي

الطيران ،العميد حمانو آيت العربي ،الوطني ،وتقاسم المرتبة الثالثة كل
الذي أبرز في كلمته أھمية الرياضة من فريــقي قيـادة الـقوات البحريـة
العسكرية ودورھا في" تكوين المقاتل واألكاديمية العسكرية لشرشال ،أما
بالنسبة لنتائج فئة الذكور ،فقد فاز
العسكري بدنيا ونفسيا".
جرت ھذه المنافسة الرياضية في أجواء بالمرتبة األولى فريق قيادة الحرس
تنافسية عالية ،حيث أسفرت نتائجھا الجمھوري ،وكـانت المرتبـة الثـانيـة
من نصيب فريق قيادة الدرك الوطني،
الـــفنيــة في الترتيب حسب الــفرق
اختصاص الكاتا فئة اإلناث،عن تتويج في حين فاز بالمرتبة الثالثة مناصفة
فريق الناحية العسكرية األولى بالمرتبة فريقا الناحية العسكرية األولى والناحية
العسكرية الثالثةn
األولــى ،متبوعـا بـفريق قيـادة الدرك

العدو الريفي :المتألقون يعتلون منصة التتويج
تنــفيذا لبرنــامج النشاطات الريــاضيـة
الـــعسكريـــة لــلموسم ،2023/2022
نظمت مصلحة الرياضات العسكرية
لــلنـاحيـة الـعسكريـة األولـى ،يوم 26
ديسمبر  ،2022البطولـــة الوطنيـــة
العسكرية للعدو الريفي ذكور وإناث،
بمشاركـة  17فريــقـا يمثـلون مختـلف
قيــادات الــقوات والنواحي الـعسكريـة
والوحدات الــعسكريـة ،وأشرف عـلـى

حفل افتتاح فعالياتھا ،رئيس مصلحة
الرياضات العسكرية ،العقيد أمحمد عبد
الحق جــابو ،عــلــى مستوى الــقـاعـة
البيضاويـــة بـــالمركب الريــاضي لـ 5
جويلية بالجزائر.
جمــعت المنـافسة الـفرديـة  68عداء،
تنافسوا على مسار  4كلم ،حيث فاز
بالمرتبة األولى العداء الطالب ضابط
صف متـــعــاقد رمضان ورغي ،وفي

كرة الطائرة

منافسة قوية

تصوير :الجيش
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كرة اليد
تألق فريق المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات
أحرز فريق المدرسة الـــعسكريـــة
المتعددة التقنيات الشھيد "طالب عبد
الرحمــان" لــقب البطولـة الوطنيـة
العسكرية ما بين المدارس لكرة اليد،
التي جرت في الفترة الممتدة من 28
نوفمبر إلى الفاتح ديسمبر ،2022
بمشاركـة  20فريــقــا من مختـلف
المدارس العسكرية للجيش الوطني
الشعبي.
شھدت ھذه التظاھرة الريــــاضيـــة
تنافسا شديدا بين الفرق المشاركة،
سيما خالل اللقاء النھائي الذي عاد فيه الفوز حين عادت المقابلة الترتيبية لفريق مدرسة
لفريق المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات تقنيات المعتمدية الناحية العسكرية األولى،
عــلـى حساب فريق األكـاديميـة الـعسكريـة بعد فوزه على فريق مدرسة ضباط الصف
للعتاد الناحية العسكرية الثانيةn
لشرشال بنتيجة  35مقابل  22نقطة ،في

تصوير :الجيش

احتضنت المدرسة الــعــليــا لـلدرك الوطني
الشھيد "مواز امحمد" بزرالدة ،في الفترة
الممتدة من  4إلى  8ديسمبر  ،2022فعاليات
الدورة األولـى لـلبطولـة الوطنيـة الـعسكرية
لكرة الطائرة ،بمشاركة  08فرق من مختلف
النواحي الـعسكريـة ،بـاإلضافـة إلـى قيـادتي
الحرس الجمھوري والدرك الوطني.
تميزت مجريات ھذه الدورة بالتنافس الشديد،
حيث خاض كل فريق ثالث مباريات ،تألق
خـاللھـا فريـقـا النـاحيـة الـعسكريـة الخامسة
والناحية العسكرية الثانية بعد حصدھما تسع
نقاط ،فيما تحصل فريق قيادة الدرك الوطني
على ثماني نقاط ،في حين كان نصيب فريقي
قيادة الحرس الجمھوري والناحية العسكرية
األولى ثالث نقاطn

الترتيب حسب الــفرق ،فــاز ريـاضيو مشاركــة  92عداء  ،وفـاز بـالمرتبة
قيـــادة الحرس الجمھوري بـــالمرتبــة األولى العداء العريف عبد ﷲ بوشارب
األولى .وبالنسبة لفئة اإلناث ،تسابقت من قيادة القوات البرية ،حيث تجاوز
 11عداءة على مسافة  2كلم ،وفازت خط الوصول بتوقيت  23ثانية و44
بــالميداليــة الذھبيــة ،المساعد حــليمـة جزء من الثــانيــة ،متبوعــا بزمـالئـه،
بوغازي من قيادة القوات البحرية ،بينما الـــعريف أوسامـــة أعراب والــعريف
عاد اللقب حسب الفرق لقيادة القوات أميري بن سعيد ،في حين عـــــــــادت
البحريــة ،أمـا بـالنسبـة لمنـافسة الـعدو المرتبة األولى حسب الفرق إلى قيادة
الطويل رجال  8000م ،فقد عرف القوات البريةn

