
 المناطق الحدودية للجزائر تجمع اأ�ساتذة وخبراء 
من تخ�س�سات علمية متعددة في ملتقى علمي وطني

مجلة الملتقىمجلة الملتقى

نسيم بلهول )أستاذ علوم سياسية(

تطوير التنمية 

وتعزيز قيم 

المواطنة هما �سبيل 

حماية المناطق 

الحدودية

االفتتــــاحيـــــــــــــة
ت�صرفت جامعة �صالح بوبنيدر ـ 

ق�صنطينة 3، يومي 24 و25 �أفريل 2018، 

باحت�سان حدث علمي هام، ��ستقطب 

�أ�ساتذة وخبر�ء ومهنيين وحتى ممثلين 

عن مختلف �لأجهزة �لأمنية )وز�رة 

�لد�خلية ـ �لدرك �لوطني ـ حر�س 

�لحدود(، لتد�ر�س مو�سوع حيوي 

و��ستر�تيجي، له عالقة مبا�سرة باأمن 

�لبالد وم�ستقبلها �لقت�سادي و�لتنموي، 

فكانت �لفر�سة للتقاء تخ�س�سات علمية 

و�أكاديمية متعددة، ووجهات نظر مهنية 

وتقنية مختلفة، وتجارب عملية ثرية 

ومتمّر�سة، حاولت �أن تقدم مقاربات 

و�قعية ومو�سوعية لم�ساألة �لمناطق 

�لحدودية للجز�ئر، وو�قع �لجهود 

�لتنموية �لمبذولة من �أجل تحقيق 

رفاهية �ل�سكان بهذه �لمناطق �لح�سا�سة، 

وبالتالي �سمان �أمنها، وحمايتها من �ستى 

�لأخطار و�لتهديد�ت �لمحتملة.

لم يكن �لملتقى �لوطني، �لذي ��ست�سافته 

جامعة �صالح بوبنيدر ـ ق�صنطينة 

مجرد   ،2018 �أفريل  و25   24 يومي   ،3
حدث علمي وفقط، و�إنما كان محاولة 

ر�ئدة ��ستهدفت جمع تخ�س�سات علمية 

و�أكاديمية متعددة، لتعالج مو�سوعا 

محوريا هاما، �ت�ساقا مع طبيعة �لجامعة 

ذ�تها، فهي تحتوي على �ست )06( كليات 

ومعهد و�حد، تتوزع جميعها بين 

تخ�س�سات علمية وتقنية من جهة، 

و�إن�سانية و�جتماعية من جهة ثانية، 

وبالتالي ر�أى م�سوؤولوها �أن تجتمع كل 

هذه �لعلوم و�لتخ�س�سات، متعاونة 

ومتكاملة، من �أجل �أن تعالج �إ�سكالية 

و�حدة، ولكن بطروحات متعددة، 

ومقاربات مختلفة، ووجهات نظر 

متمايزة، و�لهدف هو تكري�س تقليد 

علمي غير م�سبوق، قو�مه �لتقاء �لعلوم 

و�لتخ�س�سات، بما يتما�سى مع �لخ�سو�سية 

�لالفتة لجامعة فتية، ت�سعى لأن تكون 

نموذجا يحتذى به م�ستقبال.

لقد ح�سر هذ� �لحدث �لمتميز، �لذي 

رعته مديرية �لجامعة، ووفرت في �سبيل 

نجاحه كل �لظروف و�لإمكانات، �أ�ساتذة 

من معظم جامعات �لوطن ومن �ستى 

�لتخ�س�سات �لعلمية، كما ح�سر خبر�ء 

تابعون لوز�رة �لد�خلية، وبرلمانيون، 

وممثلون عن �لأمن �لوطني و�لدرك 

و�لوطني وحر�س �لحدود، كما ح�سر عدد 

كبير من �لطلبة و�لمهتمين و�لمعنيين، 

�لتقو� جميعهم من �أجل �أن يوؤكدو� �أن 

�لجامعة هي �أح�سن ف�ساء لتد�ر�س ق�سايا 

�لوطن، بعلمية متجردة، وتعددية 

هادفة، وتكاملية في �لطرح و�لروؤى، 

ونرجو �أن �لهدف قد تحقق و�لر�سالة قد 

بلغت.

 فريدة اسكندر )مديرة الوكالة الوطنية 
)ANAAT للتهيئة العمرانية وجاذبية األقاليم

يجب اأن تكون هناك 

م�ساريع لدف ع 

المواطن لال�ستقرار 

بالمناطق الحدودية

أحمد بوراس )مدير الجامعة(

اأردنا حدثا علميا 
يجمع اأ�ساتذة 

وخبراء من مختلف 
التخ�س�سات
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الجزائر عانت كثير من الإرهاب وع�شابات الهجرة غير ال�شرعية

 الأكاديميون الجزائريون مدعوون لأن ينخرطوا 

في جهود تنمية �لمناطق �لحدودية و�ضمان �أمنها

n الأ�ستاذ اأحمد بورا�س يفتتح الملتقى الوطني الأول حول المناطق الحدودية للجزائر
اأ�صداء  من حفل 

االفتتاح

n �سهد حفل الفتتاح 

وقوف الجميع دقيقة 

�سمت ترحما على اأرواح 

�سحايا الطائرة الع�سكرية 

المنكوبة ببوفاريك

n  قبل انطالق الأ�سغال، 

ا�ستمع الح�سور اإلى 

الن�سيد الوطني كامال، 

فعّم الهدوء والوقار كامل 

اأرجاء القاعة

n  �سيوف من الوزن 

الثقيل ح�سروا فعاليات 

الملتقى، منهم نواب 

�سابقون، ممثلون عن 

مختلف الأجهزة الأمنية، 

وال�سلطات المحلية 

لق�سنطينة والخروب.

n  كانت النائبة ال�سابقة 

في البرلمان، بن قا�سمية 

ا�سمهان، اأحد نجوم 

الملتقى بامتياز، فتهافت 

عليها لطلبة والأ�ساتذة 

وحتى رجال الإعالم.

n  ح�سر الملتقى الأ�ستاذ 

الدكتور والخبير الدولي 

عزوز كردون، فكان اأحد 

المتدخلين في الجل�سة 

العلمية الأولى من اليوم 

الفتتاحي.

n  انتظم معر�س 

للوكالة الوطنية للتهيئة 

العمرانية وجاذبية 

الأقاليم ANAAT ببهو 

معهد ت�سيير التقنيات 

الح�سرية، علما اأن الوكالة 

تابعة مبا�سرة لوزارة 

الداخلية.

n  احت�سنت جامعة �سالح بوبنيدرـ  ق�سنطينة 3، يومي 24 و25 

اأفريــل 2018، فعاليات الملتقى الوطنــي المو�سوم بـ: »المناطق 

الحدودية للجزائر.. واقع التنمية ومتطلبات الأمن القومي«، وقد 

اأ�سرف على افتتاح هذا الملتقى، مدير الجامعة، الأ�ستاذ الدكتور، 

اأحمــد بورا�س، الذي األقى بالمنا�سبة كلمة، عبر فيها عن �سعادته 

�سخ�سيا، و�سعــادة الجامعة ككل با�ست�سافة نخبة من الأ�ساتذة 

والخبــراء والمهنيين وممثلــي الأجهزة الأمنيــة، الذين ح�سروا 

جميعهــم للم�ساركــة في محاولــة الإجابة علــى الأ�سئلة الهامة 

المت�سمنة في اإ�سكالية هذا الملتقى، والمتعلقة باأحد اأهم واأخطر 

الموا�سيــع المطروحــة حاليا فــي ال�ساحة، وهو تنميــة المناطق 

الحدودية للجزائر وتداعياتها على اأمن هذه المناطق بالخ�سو�س 

واأمن البالد ب�سفة عامة.

     الأ�ستــاذ بورا�ــس، اأكــد في كلمتــه اأي�سا على اأهميــة التقاء 

مختلف العلــوم والتخ�س�سات، لدرا�سة مو�سوع معين، م�سيرا 

اإلى اأن فكرة هذا الملتقــى نبعت من كون جامعة �سالح بوبنيدر 

ـ ق�سنطينــة 3، تت�سمن العديد من الكليات العلمية والتقنية من 

جهــة، والإن�سانية من جهة ثانية، فالجامعة تتميزـ  ح�سبهـ  بتنوع 

وتعدد فــي التخ�س�سات، وبالتالي وجب التقــاء كل هذه العلوم 

والتخ�س�سات لتناول م�سكلة المناطق الحدودية للجزائر تنمويا 

واأمنيــا، بما ي�سمن ثــراء في الطرح العلمي، وتعــدد في الروؤى، 

وتنــوع في المقاربات، م�سيرا اإلى اأن هذه النقطة ت�سكل اأحد اأهم 

اأهداف هذا الملتقى.

     وختــم ال�سيد مدير الجامعة كلمتــه بدعوة الأ�ساتذة والخبراء 

والمهنييــن الذين جاءوا للم�ساركة فــي الملتقى، بالنخراط في 

الجهــود المبذولة من اأجل تنمية المناطق الحدودية وبالتالي في 

�سمان اأمنها، متمنيا لهم النجــاح والتوفيق في اأ�سغالهم، ومعلنا 

في الأخير افتتاح الملتقى الوطني الأول حول المناطق الحدودية 

للجزائر بين واقع التنمية ومتطلبات الأمن القومي.

اأكــد الأ�ستاذ ريا�ــس حمادو�س، رئي�س اللجنــة العلمية للملتقى، في كلمته التــي اأدلى بها في افتتاح 

الملتقى الوطني الأول: المناطق الحدودية للجزائر.. واقع التنمية ومتطلبات الأمن القومي، اأن الحدود 

الجزائريــة طويلــة جدا، وهو ما ت�سبــب في �سعوبات للدولة فــي تاأمينها، ما فتح المجــال مثلما قال 

لت�ســرب العنا�سر الإرهابيــة،  وتنامي ن�ساط �سبكات الهجرة غير ال�سرعيــة، م�سيرا اإلى اأن المقاربة 

الجزائريــة ركزت فــي بادئ الأمر على الهتمــام بالجانب الع�سكري، لينتقــل اهتمامها فيما بعد اإلى 

الجانب التنموي، بهدف حث ال�سكان المقيمين بالمناطق الحدودية على ال�ستقرار بمناطقهم.

الأ�ستــاذ حمادو�س، الذي ي�سغل مهام نائب مدير الجامعــة المكلف بالبيداغوجيا، اأو�سح في كلمته 

الفتتاحيــة، اأن الدولة الجزائرية تفطنــت اإلى �سرورة الهتمام بالجانــب الأمن والتنموي على حد 

�ســواء، مــن خالل اإعادة النظر في قانونــي البلدية والولية، ف�سال عن اإن�ســاء وليات منتدبة بهذه 

، من �ساأنها اأن تحد من �ستى التهديدات والأخطار  المناطق  الحدودية، وهي كلها اإجراءاتـ  كما قالـ 

المحدقة ببلدنا.

n  الأ�ستاذ ريا�س حمدو�س )رئي�س اللجنة العلمية(
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م�شاركة قوية و�شراكة واعدة مع 

جامعة �شالح بوبنيدرـ  ق�شنطينة 3

)ANAAT( الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وجاذبية الأقاليم n)فريدة ا�سكندر )مديرة الوكالة

لكي ن�ضمن �أمن مناطقنا 
�لحدودية يجب �أوال تهيئتها

n  اأكدت ال�سيدة فريدة ا�سكندر، 
مديرة الوكالة، في كلمتها الفتتاحية 

بالملتقى، اأنه لكي ن�سمن اأمن مناطقنا 

الحدودية، يجب اأول اأن نعمل على 

تهيئتها، وهذا هو هدف هذا المتقى 

، م�سيرة اإلى �سرورة اأن  ـ كما قالتـ 

تكون هناك تنمية اقت�سادية حقيقية 

لهذه المناطق من خالل اإنجاز 

م�ساريع تدفع مواطني هذه المناطق 

لال�ستقرار بها، خا�سة واأن هوؤلء 

المواطنين هم الذين �سيلعبون دورا 

كبيرا في حماية وتنمية المناطق 

الحدودية، موؤكدة بهذا الخ�سو�ص باأن 

للوكالة برنامج وا�سع في هذا الإطار، 

جزء كبير منه �ستتكفل به الدولة، 

والجزء المتبقي �سيكون تنفيذه على 

عاتق الخوا�ص. 

علي بن �سديق )المدير التقني(

�لمناطق �لحدودية للجز�ئر 
مناطق بالغة �لح�ضا�ضية

n اأكد ال�سيد علي بن �سديق، المدير 
التقني للوكالة، في مداخلته التي 

قدمها في الجل�سة العلنية الأولى 

للملتقى، اأن المناطق الحدودية 

للجزائر تو�سف بالمناطق البالغة 

الح�سا�سية، وهي تبعا لذلك ت�ستحق 

اأن تنال الأولوية الق�سوى في عمليات 

التهيئة، موؤكدا اأنه منذ ال�ستقالل 

عمدت الدولة اإلى تخ�سي�ص جملة من 

الم�ساريع التنموية على م�ستوى هذه 

المناطق الم�سماة »ح�سا�سة«، وهذه 

البرامج اأخذت في الوقت الحالي اأبعادا 

اأخرى، لإعطاء هذه المناطق تنمية 

خا�سة تت�سمن ثالثة محاور كبرى، 

الأولى جعل المواطن ي�ستقر فيها، من 

خالل خلق منا�سب عمل، الثانية خلق 

اإطار معي�سي جيد، والثالثة مراعاة اأن 

تكون التنمية عابرة للحدود ولي�ست 

مقت�سرة على حدودنا الجزائرية 

فقط. 

n  كان��ت فر�صة انعقاد الملتقى الوطني الأول حول المناطق 

الحدودي��ة للجزائر.. واقع التنمي��ة ومتطلبات الأمن القومي، 

منا�صبة لتبلور �صراكة قوية وفاعلة بين جامعة �صالح بوبنيدر 

� ق�صنطين��ة 3، والوكالة الوطنية للتهيئ��ة العمرانية وجاذبية 

الأقالي��م )ANAAT(، التابعة ل��وزارة الداخلية والجماعات 

المحلي��ة والتهيئة العمرانية، حيث حر���ص م�صوؤولو الوكالة 

عل��ى اأن ي�صاركوا بفعالية في هذا الملتقى، من خالل التواجد 

على اأعلى م�صتوى ممثال في ال�صيدة فريدة ا�صكندر، المديرة 

العام��ة للوكال��ة، وال�صيد علي ب��ن �صديق، المدي��ر التقني، 

وخبيري��ن اثنين �ص��اركا في الور�ص��ات المنظمة ف��ي اإطار 

الملتقى، ما جعل من الح�صور النوعي المتميز، اإ�صافة لفتة 

لهذه التظاهرة العلمي��ة، وفر�صة مواتية لتعزيز ال�صراكة بين 

الجامعة والمحيط الجتماعي والقت�صادي الوطني.

ه��ذا، وقد تف�صلت ال�صي��دة المديرة العام��ة للوكالة، بتوجيه 

كلمة هامة في الجل�ص��ة الفتتاحية للملتقى، عبرت فيها عن 

�صعادته��ا بالتواجد في جامعة ق�صنطينة 3، و�صط هذا الح�صد 

م��ن الأ�صاتذة والخبراء والمهنيين، متمنية اأن تتعزز ال�صراكة 

اأكث��ر بين هيئته��ا وجامع��ة ق�صنطينة 3، من خ��الل اإمكانية 

توقي��ع اتفاقية تعاون بي��ن الموؤ�ص�صتين، بما يخدم الم�صلحة 

العليا للبلد، كما كانت لل�صيد علي بن �صديق، المدير التقني 

للوكال��ة، مداخلة عالية الم�صتوى، قدمها في الجل�صة العلنية 

الأول��ى، حيث نالت اهتمام وتركي��ز الحا�صرين، للمعلومات 

الوافي��ة التي ت�صمنته��ا، والقيمة العلمي��ة والمهنية الكبيرة 

التي ميزتها.

n  م��ن اأبرز مظاهر الم�صاركة القوية للوكالة الوطنية 

للتهيئة العمرانية وجاذبية الأقاليم في الملتقى الوطني 

الأول: المناط��ق الحدودية.. واق��ع التنمية ومتطلبات 

الأمن القومي، تنظيم معر�ص ثري لفائدة طلبة جامعة 

ق�صنطينة 3، والأ�صاتذة و�صيوف الجامعة ككل، حيث 

تم عر�ص مجموعة من المل�صقات التي تناولت اأعمال 

واإنجازات وم�صاريع الوكال��ة، الهادفة اإلى الم�صاهمة 

ف��ي تهيئة الم��دن عامة، والمناط��ق الحدودية ب�صكل 

خا�ص، بما ي�صمن تحقيق تنميتها، وبالتالي الم�صاهمة 

في حمايتها من الأخطار والتهديدات المحتملة.

n  معر�ص ثري ببهو معهد ت�سيير التقنيات الح�سرية

 ANAAT تبرز �أهم �إنجاز�تها وم�ضاريعها للطلبة و�الأ�ضاتذة �لجامعيين
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تعزيز التنمية ومقاربة غر�س روح 

المواطنة لدى �سكان المناطق الحدودية 

كردون عزوز )الأ�ستاذ والخبير الدولي(n ن�سيم بلهول )اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة البليدة(

الجزائر بذلت جهودا 
م�سنية في �سبيل اإدارة 

جيدة لمناطقها الحدودية

n لم يتخلف الأ�ستاذ 
بجامعة الإخوة منتوري 

بق�سنطينة، والخبير الدولي 

في القانون، الدكتور عزوز 

كردون، عن ح�سور الملتقى 

الوطني الأول حول المناطق 

الحدودية للجزائر، فاأ�سفى 

تواجده بقاعة المحا�سرات 

التي احت�سنت حفل افتتاح 

الملتقى، قيمة م�سافة للحدث 

العلمي، ولجامعة ق�سنطينة 3 

ب�سكل عام، وقد تف�سل اأحد 

�سانعي د�ستور الجزائر 2016، 

بتقديم مداخلة متميزة 

بعنوان: »ا�ستراتيجية الجزائر 

في ت�سيير الحدود«، قدم فيها 

الخطوط العري�سة للجهود 

الكبيرة التي �سخرتها الجزائر 

في �سبيل اإدارة جيدة للمناطق 

الحدودية، بما ي�سمن ت�سييرها 

بطريقة عقالنية، تفاديا 

لكل العواقب والتداعيات غير 

المحمودة التي يمكن اأن تهدد 

مناطقنا الحدودية، خا�سة 

في ظل التطورات الخطيرة 

الحا�سلة منذ �سنوات قليلة.

مدير مخبر الدرا�سات واأبحاث 

المغرب والبحر المتو�سط، 

بجامعة ق�سنطينة 1، ذّكر 

الحا�سرين باأن كل البرامج 

والخطط وال�ستراتيجيات 

التي و�سعتها الجزائر لت�سيير 

حدودنا ال�سمالية والجنوبية 

على حد �سواء، كان هدفها 

الرئي�سي حماية هذه الحدود 

من �ستى الأخطار المحدقة، 

وبخا�سة الإرهاب والهجرة غير 

ال�سرعية والتهريب، م�سيرا اإلى 

اأن هذه الجهود تكللت بالكثير 

من النجاح، ولكن اعتراها بع�ض 

النق�ض والخلل، خا�سة بعد 

تنامي هذه التهديدات بعد 

الأحداث التي �سهدتها بع�ض 

البلدان المجاورة، كتون�ض، 

ليبيا ومالي بالخ�سو�ض، ما 

ا�ستوجب على الدولة اإعادة 

تقييم ا�ستاراتيجيتها، وتكييفها 

في �سوء التحديات الجديدة، 

بما ي�سمن اأمنها وحمايتها 

واأي�سا تنميتها.

n  م��ن الوجوه الأكاديمية المتميزة التي �شاركت في الملتقى الوطني 

الأول ح��ول المناط��ق الحدودية للجزائر بين واق��ع التنمية ومتطلبات 

الأم��ن القومي، الأ�شت��اذ والدكتور والخبير، ن�شي��م بلهول، من جامعة 

البلي��دة، حي��ث نجح في خط��ف اهتم��ام وتركي��ز الطلب��ة والأ�شاتذة 

والحا�شري��ن في الملتقى، بف�شل ق��وة خطابه، ودقة معلوماته، وعمق 

تحليله، ودرايته الكبيرة بالأخط��ار والتهديدات التي تالم�س المناطق 

الحدودية للجزائر.

     الأ�شت��اذ بله��ول، وفي مداخلت��ه القيمة التي اأدلى به��ا في الجل�شة 

العلني��ة الأولى للملتقى، اأكد اأن قي��ادة اأركان الجي�س الوطني ال�شعبي 

وف��ي دلي��ل التوجيه��ات الخا�ش��ة بال�شتراتيجي��ة الحدودي��ة، تبنت 

�شيا�ش��ات ع�شكري��ة جديدة، تط��ورت فيه��ا م�شت��وى التح�شينات 

الدفاعية، حيث اأخذت � ح�شبه � �شكال مت�شارعا في ال�شنوات الأخيرة، 

ما �شاهم في زيادة حركي��ة الجي�س ويقظته ال�شتراتيجية عبر الحدود، 

كم��ا انتقلت حدود اأمن الدولة الجزائرية اإلى ما وراء حدودها ال�شيا�شية 

واإلى اأبعد م�شافة ممكنة.

     واأ�ش��اف الأ�شت��اذ بله��ول، اأن الجزائر قد اهتم��ت بمناطق ال�شمال، 

وا�شتغن��ت ف��ي مرحلة �شابق��ة عن المناط��ق ال�شحراوي��ة الحدودية، 

لعتب��ارات اقت�شادي��ة � كما ق��ال �، وهو ما اأفقده��ا تركيزها على هذا 

الف�ش��اء ال�شاغ��ر اإلى غاي��ة واقع��ة تيقنتورين، التي كان��ت ت�شنف � 

عل��ى حد تعبي��ره � بالمناطق الرمادية في المنطق��ة الجنوبية ال�شرقية، 

م�شي��را اإل��ى اأن الأ�شلحة الم�شرب��ة والجماعات الإرهابي��ة قد حاولت 

ا�شتغ��الل هذه المناطق، ثم تنقلت اإلى �شم��ال مالي، لكنه اأكد باأن هذه 

التنظيم��ات فق��دت الأمل في اخت��راق الحدود الجزائري��ة، م�شيرا في 

الأخير اإل��ى اأن �شناع القرار تبنوا خيار تعزي��ز التنمية ومقاربة غر�س 

روح المواطنة لدى �شكان المناطق الحدودية، وبالتالي �شحب الب�شاط 

من المترب�شين بالجزائر.

n  خطف��ت ال�شيدة ب��ن قا�شيمة ا�شمهان، النائ��ب ال�شابق في المجل���س ال�شعبي الوطني، 
ومق��ررة لجنة الدف��اع بالبرلمان، والع�ش��وة الحالية ف��ي المكتب التنفي��ذي للبرلمانيات 

العربيات، الأ�ش��واء في الملتقى الوطني الأول: المناطق الحدودي��ة للجزائر.. واقع التنمية 

ومتطلب��ات الأمن القومي، حيث اأدل��ت بمداخلة عنوانها: »جهود الدولة الجزائرية في حماية 

وتنمي��ة المناطق الحدودي��ة«، عرجت فيها على مختلف الم�شاري��ع التنموية التي اعتمدتها 

الجزائ��ر في �شبيل م�شاعدة �ش��كان مختلف المناطق الحدودية عل��ى �شمان اإطار معي�شي 

مالئم، بما يدفع هوؤلء ال�شكان بالبقاء في مناطقهم وال�شتقرار فيها، والم�شاهمة في تاأمينها 

وحمايتها من الأخطار والتهديدات المحتملة.

     ال�شي��دة ب��ن قا�شمي��ة اأو�شحت اأن �شع��ف ا�شتغالل الجماعات المحلي��ة لمخ�ش�شات 

البرام��ج التنموية وموارد ال�شناديق، على غرار �شندوق الجنوب، ت�شبب في تعطيل وتيرة 

التنمية في المدن والبلديات الحدودية، ل�شيما الجنوبية منها، ودعت اإلى تبني ا�شتراتيجية 

وطنية لتكوين الموارد الب�شرية، باعتبار اأن الدولة ورغم الأزمة المالية لم تقم � مثلما اأكدت 

�، بتخفي���س دعمها الم��ادي لهذه المناطق المهددة بالإرهاب والتج��ارة غير ال�شرعية، التي 

ت�ش��كل خطرا على الأمن القومي على حد تعبيره��ا، م�شيرة اإلى اأن موؤ�ش�شات الدولة قائمة 

بدوره��ا، لكن لبد من مجهودات اأكثر على م�شتوى الجماعات المحلية، مبرزة اأن ا�شتقرار 

الجزائر مرتبط با�شتقرار المناطق الحدودية وتكثيف التنمية بها.

n  بن قا�سمية ا�سمهان )نائب رئي�ض لجنة الدفاع ال�سابق بالبرلمان(

ا�ستقرار الجزائر مرتبط با�ستقرار المناطق الحدودية وتكثيف التنمية بها
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من اأجل �شراكة دائمة وفعالة بين الجامعة 

وم�ؤ�ش�شات الدولة المختلفة

n م�ؤ�س�ستا الجي�ش والأمن �ساهمتا في نجاح الملتقى

n حر�س��ت موؤ�س�س��ة الجي���ش الوطن��ي 

ال�شعبي، ممثل��ة بالقي��ادة الجهوية للدرك 

الوطن��ي، وك��ذا موؤ�ش�شة الأم��ن الوطني، 

ممثل��ة بم�شلح��ة حر�س الح��دود، على اأن 

تكون لهم��ا م�شاركة فعال��ة واإيجابية في 

الملتقى الوطني الأول: المناطق الحدودية 

للجزائر.. واق��ع التنمي��ة ومتطلبات الأمن 

القوم��ي، فف�شال ع��ن تلبية دع��وة ال�شيد 

مدير جامع��ة �شالح بوبنيدر � ق�شنطينة 3، 

لح�شور وقائع الي��وم الفتتاحي للملتقى، 

حي��ث لبت مختلف الموؤ�ش�ش��ات والأجهزة 

الأمني��ة الدع��وة م�شكوري��ن، م��ن خالل 

ح�ش��ور ممثلي��ن ع��ن قادته��ا وروؤ�شائها، 

ظل ممثل كل من القي��ادة الجهوية للدرك 

الوطن��ي، وممثل م�شلحة حر���س الحدود 

الوطن��ي، حا�شري��ن وم�شاركين  بالأم��ن 

بفعالي��ة و�شب��ر وتوا�شع طيل��ة اليومين 

الملتق��ى،  اأ�شغ��ال  ا�شتغرقتهم��ا  اللذي��ن 

مقدمين نموذجا فذا ومتميزا لطلبة الجامعة 

واأ�شاتذتها، على الجدية وال�شبر والهتمام 

والتركيز والحر�س، خدمة للم�شلحة العليا 

للبالد.

   ل��م يك��ن ح�ش��ور ممثلين ع��ن مختلف 

الأجهزة الأمنية تلبية فقط لدعوة و�شلتهم، 

اأو رغبة ل�شماع محا�شرات ربما جزء منها 

يهمه��م كم�شوؤولين عل��ى الجانب الأمني 

لي���س اإل، واإنما كان ح�ش��ورا فعال وقويا، 

و�شاه��م بق�شط كبير في نج��اح الجل�شات 

العلمي��ة المنعق��دة، والور�ش��ات المنظمة 

الإ�شكالي��ة  مح��اور  مختل��ف  لتدار���س 

المطروح��ة، فقد فاجاأ ممثال الدرك الوطني 

والأم��ن الوطن��ي، الح�ش��ور م��ن طلب��ة 

واأ�شتاذة و�شيوف وحتى منظمين، ببقائهما 

طيل��ة اأ�شغال الملتقى وعل��ى مدار يومين 

كاملين، جل�شا ين�شت��ان باهتمام، ويركزان 

باأق��وى مظاه��ر التركي��ز، وي�شج��الن كل 

كبيرة و�شغيرة مما يطرح من اأفكار اأو اآراء 

اأو مناق�شات، وقد تحلي��ا ب�شبر يح�شدهما 

علي��ه ع�ش��رات الطلب��ة والأ�شات��ذة الذين 

�شاركوهم��ا ه��ذه الجل�ش��ات، فكان��ا بحق 

نموذج��ا يج��ب اأن يحتذى به م��ن جمهور 

الجامعة وفاعليها الأكاديميين.

   لقد �شعت جامعة ق�شنطينة 3 منذ البداية، 

لأن يك��ون الملتق��ى الوطن��ي الأول حول 

المناطق الحدودية، فر�شة لجمع اأكبر عدد 

ممكن من ال�شركاء غير الجامعيين، ولكن 

له��م عالق��ة مبا�ش��رة وموؤث��رة بمو�شوع 

واإ�شكالي��ة الملتقى، تماما مثلما �شعت لأن 

يجمع هذا الملتق��ى اأي�شا اأ�شات��ذة وخبراء 

من مختلف التخ�ش�ش��ات العلمية التقنية 

والإن�شاني��ة، ومن مختلف جامعات الوطن، 

م��ن الجنوب والغرب والو�ش��ط وال�شرق، 

ولح�ش��ن الح��ظ، اأن م�شوؤول��ي الجامعة، 

ومنظمي الملتقى، نجحوا اإلى حد كبير في 

تحقيق هذا الم�شعى، فالتقت التخ�ش�شات 

العلمية المختلفة، لتدر�س اإ�شكالية واحدة، 

والتقى مهنيون وخبراء من وزارة الداخلية 

وال��درك الوطني والأم��ن الوطني، لينيروا 

لالأكاديميين الجوانب غير المعروفة وغير 

المرئية لهم للمو�ش��وع المطروح، فكانت 

الفائدة كبيرة، والنتيجة جيدة للجميع.

اإن جامع��ة ق�شنطين��ة 3، وم��ن خ��الل     

له��ذا  الفر�ش��ة  اإتاحته��ا 

التواج��د المتعدد والثري، 

ومهنيا  واأكاديمي��ا  علميا 

ت�شع��ى  اإنم��ا  واأمني��ا، 

لإيجاد ج�ش��ور للتوا�شل 

وال�شراك��ة  والتع��اون 

الفعال��ة والمنتج��ة بي��ن 

الجامعة عموما ومحيطها 

والقت�شادي،  الجتماعي 

التع��اون  فيه��ا  بم��ا 

موؤ�ش�شات  مع  وال�شراكة 

اإدراكا  ال�شيادي��ة،  الدولة 

منه��ا اأن كل الموؤ�ش�شات 

تعم��ل م��ن اأج��ل تحقيق 

هدف واح��د وموحد، وهو 

ترقية المجتمع، ومحاولة 

ب��ه  وال�شي��ر  تطوي��ره، 

نح��و التق��دم والرفاهي��ة 

وجب  ولذل��ك  والرخ��اء، 

الجه��ود، وتكاتف  تظافر 

مختلف  وتعاون  الإرادات، 

الهيئ��ات، وتكام��ل �شت��ى التخ�ش�شات، 

م��ن اأج��ل الم�شاهم��ة الفعال��ة والميدانية 

في الجه��ود المبذول��ة في �شبي��ل تحقيق 

حماي��ة  و�شم��ان  الم�شتدام��ة،  التنمي��ة 

المكت�شبات والمنجزات من �شتى الأخطار 

والتهديدات.

   فاأل��ف تحية لموؤ�ش�شت��ي الجي�س والأمن 

الوطنيي��ن عل��ى ه��ذه الم�شارك��ة الفعالة 

والإيجابي��ة في فعالي��ات الملتقى الوطني 

الأول ح��ول المناط��ق الحدودي��ة للجزائر، 

ورجاء كل الرجاء اأن تتوطد العالقات اأكثر 

م�شتقب��ال بين ه��ذه الموؤ�ش�ش��ات وجامعة 

ق�شنطين��ة 3 ب�ش��كل خا���س، م��ن خ��الل 

تمتين ال�شراكة المنتج��ة، والتعاون البناء، 

والتكام��ل المن�ش��ود، بم��ا يخ��دم الطلبة 

والأ�شاتذة من جهة، وبما يعزز من اإمكانات 

وقدرات الجي���س الوطني ال�شعبي والأمن 

الوطن��ي لال�شطالع بمهامه��م الج�شيمة 

باأح�شن واأف�شل �شورة ممكنة. 
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 الأمن، التنمية، ال�صحة، المياه والإعالم 

في �صلب مناق�صات الحا�صرين

n اأربع ور�سات للإجابة على اأهم الت�ساوؤالت المطروحة

n الور�شة الأولى

 المفاهيم، التهديدات، القانون 
الدولي وق�صايا المناطق الحدودية

تناول��ت الور�ش��ة رق��م 01، التي 

تراأ�شها الأ�شتاذ الدكتور عبد النور 

ناجي من جامعة �شطيف 1، المحور 

التهديدات،  بالمفاهي��م،  المتعل��ق 

القانون الدول��ي وق�شايا المناطق 

الحدودية، وتداول فيها على عر�ض 

الأ�شت��اذة  م��ن  كل  المداخ��ات، 

�شوري��ة حما���ض بمو�شوع حول 

الجزائرية  ال�شتراتيجي��ة  فعالي��ة 

في مجال الأمن، ث��م الأ�شتاذ وليد 

ق��ارة، بمداخل��ة بعن��وان »تدابي��ر 

مكافح��ة تهري��ب المهاجرين عبر الحدود على �شوء بروتوك��ول متخ�ش�ض مكمل لتفاقية 

الأم��م المتحدة باليرمو لعام 2000«، تلته��ا مداخلة الدكتورة بلدي كريمة، بمو�شوع عنوانه 

»ال�شيا�ش��ة الت�شريعية لمكافحة الجريمة المنظمة ف��ي الجزائر«، ثم مداخلة للدكتورة جميلة 

عاق، حول ديناميكية الحدود بين تط��ور مفاهيم الجيو�شيا�شية ومتطلبات الأمن والتنمية، 

ث��م مداخل��ة الأ�شتاذة �شفاء ب��ن عي�شى ح��ول جيو�شيا�شي��ة التهديدات الحدودي��ة للجزائر 

وانعكا�شاتها على اأمن الجزائر.

الور�شة الثانية

التهيئة العمرانية، المياه العابرة للحدود 
وق�صايا ال�صحة عبر الحدود

تناولت الور�شة رقم 02، التي تراأ�شها 

الأ�شت��اذ الدكتور حم��زة عمير�ض من 

جامعة ق�شنطين��ة 3، المحور المتعلق 

بالتهيئ��ة العمراني��ة، المي��اه العاب��رة 

للحدود وق�شايا ال�شحة عبر الحدود، 

وق��دم فيه��ا كل من الدكت��ور محمد 

بلونا�ض مداخلة ح��ول تنمية المناطق 

ورهان��ات  اإ�شكالي��ات  الحدودي��ة: 

مناطق الجنوب ال�شرقي، ثم الأ�شتاذة 

نجية عياطي بمداخل��ة حول المناطق 

الحدودي��ة لجن��وب الجزائ��ر الكبير، 

ث��م الأ�شتاذة �شامية رمل��ة بمداخلة بعنوان »المناطق الحدودية للجن��وب الغربي للجزائر، ثم 

الدكت��ور عزالدين غا�شي بمو�شوع ح��ول م�شادر المياه العابرة للح��دود وا�شتعمالتها، ثم 

الدكتورة منيرة بلعيد بمو�شوع حول الأمن ال�شحي في الجزائر، بعدها الأ�شتاذ اأحمد مختار 

الأن�ش��اري بمو�شوع حول ظاهرة تح�ش��ر الحدود الجزائرية المالية، درا�شة حالة مدينة برج 

باج��ي مختار، واأخيرا الأ�شتاذة وهيبة �شابي بمداخل��ة مو�شومة ب�: »م�شروع تهيئة المناطق 

الحدودية بالجزائر«.

n الور�شة الثالثة

المدن الحدودية والجهود الوطنية والدولية 
لتعزيز م�صاريع التنمية عبر المناطق الحدودية

تناول��ت الور�ش��ة رق��م 03 الت��ي 

اأحمد  الدكتورة مليك��ة  تراأ�شته��ا 

زايد من جامعة تيزي وزو، المحور 

الحدودي��ة  الم��دن  ب���:  الخا���ض 

والجهود الوطنية والدولية لتعزيز 

المناطق  عب��ر  التنمي��ة  م�شاري��ع 

الحدودي��ة، وفيه��ا تن��اول الكلمة 

كل م��ن الدكتور ح�شن بن مي�شي 

الح�شرية  التنمية  بمو�شوع حول 

في مدينة حدودية، حالة مدينة بئر 

العات��ر، ثم الدكتور �شفيان بن عبد 

ب�:«واقع  بمداخلة مو�شومة  العزيز 

التنمي��ة المحلي��ة بوليات الجنوب الغرب��ي للجزائر من خال �شوق ال�شغ��ل � حالة وليات 

ب�ش��ار، اأدرار وتندوف، ثم مداخلة الأ�شتاذ عبد الحفيظ قحقيح حول الت�شيير المدمج للحدود 

الجزائرية: تحدي��ات ورهانات، بعدها مداخلة الأ�شتاذ �شليم براق��دي حول ال�شبكة العمرانية 

عبر المناطق الحدودية.

الور�شة الرابعة

الإعالم، �صو�صيولوجيا المناطق 
الحدودية واإدارة المناطق الحدودية

تناولت الور�شة رقم 04، التي تراأ�شها 

الأ�شت��اذ الدكت��ور ن�شي��م بلهول، من 

المتعل��ق  المح��ور  البلي��دة،  جامع��ة 

المناط��ق  �شو�شيولوجي��ا  بالإع��ام، 

الحدودي��ة واإدارة المناطق الحدودية، 

وفيه��ا تدخل كل م��ن الدكتور ن�شر 

ح��ول  بمو�ش��وع  بوزي��ان  الدي��ن 

و�شائ��ل الإع��ام والت�ش��ال: الأمن 

الوقائ��ي وتنمية المناط��ق الحدودية، 

ثم الدكتور اله��ادي دو�ض بمو�شوع: 

»نح��و ا�شتراتيجي��ة اإعامي��ة محلية 

لتنمية مناط��ق الحدود الجزائرية«، ثم 

الدكتور عبد الوهاب عمرو�ض بمداخلة 

ح��ول اإدارة التهديدات الحدودية ف��ي المنطقة العربية، بعدها الأ�شتاذ ح�شاني بوح�شون حول 

الحكم المحلي الرا�شد كا�شتراتيجية حتمية لتنمية المناطق الحدودية، ثم الأ�شتاذة ورز الدين 

نوارة حول قراءة في �شو�شيولوجية ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، ثم الدكتورة فريدة حموم 

ح��ول تداعيات النفات الأمني لدول الجوار على الحدود الجزائرية، ثم طالب الدكتوراه اأبو 

حنيفة الوليد بمو�شوع حول التجربة الجزائرية في مواجهة التهديدات الأمنية. 

n  ارتاأت اللجنة العلمية للملتقى الوطني االأول حول المناطق الحدودية للجزائر.. واقع التنمية ومتطلبات االأمن القومي، اأن تخ�س�ص 
جل�سة علنية واحدة فقط ل�سير اأ�سغال الملتقى، على اأن تكون كل المحاور الهامة واالأ�سا�سية التي ت�سمنتها االإ�سكالية موزعة للدر�ص 

والبحث والنقا�ص على اأربع ور�سات علمية، وذلك بهدف تعميق البحث اأكثر، واإتاحة الفر�سة للأ�ساتذة والخبراء وال�سيوف الم�ساركين 

لطرح اأفكارهم واآرائهم بدقة علمية متناهية، وبتخ�س�سات مختلفة ومتعددة، تتلقى فيما بينها للخروج بمقاربة متكاملة من كافة 

الجوانب، فكانت التجربة ناجحة الأبعد حد بح�سب الم�ساركين، ومفيدة علميا للجميع.
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اإ�ضكالية الحدود وق�ضايا التنمية والأمن 

ت�صتهوي رجال الإعالم وال�صحافة

n تغطية اإعالمية مكثفة للملتقى الوطني الأول

ـ  بوبنيــدر  �صالــح  جامعــة  نجحــت 

ق�صنطينــة 3، فــي مّد خطــوة �إ�صافية 

جديدة باتج��اه تمتين عالقتها بمختلف 

بالمدينة،  الن�شط��ة  الإع��الم  و�شائ��ل 

وذلك م��ن خ��الل التواج��د الإعالمي 

المكث��ف الذي لبى دع��وة ال�شيد مدير 

الجامع��ة، وتف�ش��ل بقب��ول ح�ش��ور 

فعاليات الملتق��ى الوطني الأول حول 

المناطق الحدودية الجزائرية بين واقع 

القومي،  الأم��ن  التنمي��ة ومتطلب��ات 

وتغطية اأ�شغاله، وتنوير الراأي العام بما 

يب��ذل من جهود داخ��ل اأ�شوار الجامعة 

في �شبيل خدمة الق�شايا الكبرى التي 

ت�شغ��ل ب��ال المواطن والبل��د على حد 

�ش��واء، فكانت الفر�شة مواتية لإر�شاء 

المزيد من مظاهر التع��اون وال�شراكة 

بين الجامعة وو�شائل الإعالم.

ال�سحافة المكتوبة، ال�سمعية 

وال�سمعية الب�سرية متواجدة

الوطني��ة  ال�شحاف��ة  ح�ش��ور  كان 

المكث��ف لتغطي��ة فعالي��ات الملتقى 

الوطني الأول حول المناطق الحدودية 

عل��ى  ومتمي��زا  متنوع��ا  الجزائري��ة، 

اأكث��ر م��ن �شعي��د، فقد ح�ش��رت كل 

و�شائ��ل الإعالم بمختلف تخ�ش�شاتها 

واأ�شكالها، فح�ش��رت اإذاعة ق�شنطينة 

الجهوية بطاقمها المحرر والتقني، كما 

ح�شرت العديد من الجرائد المكتوبة، 

�ش��واء الناطقة بالعربي��ة اأو الفرن�شية، 

ه��ذا دون اأن نن�ش��ى وج��ود الإع��الم 

ال�شمعي الب�ش��ري، من خالل التغطية 

المتمي��زة ل�شحفي��ي قن��اة ال�ش��روق، 

كم��ا تميز الملتق��ى بالتغطية الخا�شة 

ل�شحفية وكالة الأنباء الجزائرية، التي 

لم تترك �شغيرة ول كبيرة اإل واهتمت 

بها، فكان الح�ش��ور الإعالمي متميزا 

ومتنوعا، وعك�س الهتمام الالفت من 

طرفه بمو�ش��وع الملتقى والإ�شكالية 

المطروح��ة للدر���س والبح��ث طيل��ة 

يومين كاملين.

»الن�سر« تعنون مو�سوعها 

ب�سكل جذاب ومثير

لم تتاأخر جري��دة »الن�شر« كعادتها عن 

ح�شور وتغطي��ة كل الن�شاطات التي 

داأبت جامعة ق�شنطينة 3 على تنظيمها، 

فكانت وفي��ة لعادتها، ولبت م�شكورة 

دع��وة ال�شيد مدي��ر الجامعة ومنظمي 

الملتق��ى، لكن م��ا يلف��ت النتباه في 

التغطي��ة الإعالمي��ة الت��ي قام��ت بها 

جري��دة »الن�ش��ر«، هو ت�ش��در مقالها 

بعنوان في��ه الكثير من الإثارة، فكتبت 

بالبنط العري���س: »خبراء وباحثون من 

بق�شنطينة:  بوبني��در  جامع��ة �شال��ح 

عنا�ش��ر  تخف��ي  اأجنبي��ة  �ش��ركات 

ا�شتخباراتية ل�شرب الأمن القومي في 

الجزائر«، لكن المقال تناول بالتف�شيل 

فعالي��ات الي��وم الأول م��ن الملتق��ى، 

العديد  ونقل ت�شريح��ات وانطباعات 

م��ن الأ�شات��ذة والخب��راء وال�شي��وف 

الذين ح�شورا التظاهرة.

»الوطن« حا�سرة 

و«لوكوتيديان« وفية كعادتها

من جهته��ا، ب�شمت جري��دة »الوطن« 

الناطقة بالفرن�شية، بح�شورها المتاألق 

في فعالي��ات الملتق��ى الوطني الأول 

الحدودي��ة، وتكفلت  المناط��ق  ح��ول 

�شحفيته��ا الت��ي ح�ش��رت الأ�شغ��ال 

بكتابة مقال مطول عنونته ب�: »ملتقى 

بجامعــة �صالــح بوبنيــدر ـ ق�صنطينة 

3: الجامع��ة تتن��اول تنمي��ة المناط��ق 

الحدودية«، وقد ركز المقال على هدف 

الملتقى، وخ�شت بالتحليل ت�شريحات 

ومداخ��الت مدي��رة الوكال��ة الوطنية 

للتهيئ��ة العمراني��ة وجاذبي��ة الأقاليم 

ANAAT، وكذا المدير التقني بذات 
الوكالة، كما كتبت جريدة »لوكوتيديان 

دورون«، مق��ال مطول ح��ول الملتقى 

وعنونته ب�: »المناطق الحدودية: مفتاح 

الأمن الوطني«، علما اأن الجريدة تظل 

وفية دائما لدعوات الجامعة، ول تترك 

ول حدث يمر دون تغطيته.

 اإذاعة ق�سنطينة الجهوية 

في الموعد

ق�شنطين��ة  اإذاع��ة  اأف��ردت  وبدوره��ا، 

الجهوية، حي��زا كبيرا لتغطي��ة الملتقى 

الوطني الأول ح��ول المناطق الحدودية، 

وتف�شل��ت بتغطيته على نط��اق وا�شع، 

من خ��الل ت�شجي��ل انطباع��ات الكثير 

م��ن ال�شيوف والأ�شات��ذة المحا�شرين، 

�شاأنه��ا في ذلك �ش��اأن جري��دة »النهار« 

الت��ي لب��ت دع��وة الجامع��ة م�شكورة، 

وكتبت مق��ال عنونته ب���: »�شاركوا في 

الملتق��ى الوطني الأول ح��ول المناطق 

الحدودية والأمن القومي: خبراء يثمنون 

جهود الجي�س ويدعون اإلى بعث التنمية 

بالمناط��ق الحدودي��ة«، كم��ا ل��م تتاأخر 

 »L’EST REPUBLICAIN« جري��دة

كعادتها عن تقديم يد العون والم�شاعدة 

ذات  ح��ول  مق��ال  وكتب��ت  للجامع��ة، 

المو�ش��وع بعن��وان »الملتق��ى الوطني 

الأول حول المناطق الحدودية الجزائرية: 

اأهمية التنمية والأمن«، في حين ح�شرت 

جريدة »الخب��ر« اأي�شا اأ�شغ��ال الملتقى، 

وكتب��ت مقال في �ش��در اأحد �شفحاتها 

بعنوان »منعا للجريمة وت�شلل العنا�شر 

مرتب��ط  القوم��ي  الأم��ن  الإرهابي��ة: 

با�شتقرار المناطق الحدودية.
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  م�شاركة فعالة في الملتقى

 واأعمال نوعية ت�شتحق الت�شجيع

  م�شاركة فعالة في الملتقى

 واأعمال نوعية ت�شتحق الت�شجيع

n طلبة الدكتوراه في واجهة الحدث من جديد

الأول  الوطن��ي  الملتق��ى  كان   n

ح��ول المناطق الحدودية للجزائر: 

الأمن  التنمية ومتطلب��ات  واق��ع 

القوم��ي، ال��ذي احت�ضنته جامعة 

�ضال��ح بوبني��در � ق�ضنطين��ة 3، 

 ،2018 اأفري��ل  و25   24 يوم��ي 

منا�ضبة مواتي��ة لطلبة الدكتوراه 

م��ن مختل��ف جامع��ات الوط��ن، 

العلمية  التخ�ض�ضات  �ضتى  ومن 

لتقديم اأعمالهم، وعر�ض اأفكارهم، 

وتقدي��م مداخالتهم، وق��د راعى 

منظم��و الملتقى ولجنته العلمية، 

اأن تكون م�ضارك��ة هوؤلء الطلبة 

الباحثين من خالل تقديم عرو�ض 

SPO }كتابية في �ضكل بو�ضتير 

TER«، ت��م عر�ضه��ا ف��ي به��و 
معهد ت�ضيي��ر التقنيات الح�ضرية 

المحا�ض��رات،  قاع��ة  وبمح��اذاة 

حي��ث حر���ض المنظم��ون عل��ى 

اأن تلق��ى اأعمال الطلب��ة الباحثين 

كل الهتم��ام والعناية، من خالل 

تخ�ضي�ض وقت مح��دد في اليوم 

الثان��ي م��ن التظاه��رة، ليج��وب 

والدكات��رة  والخب��راء  الأ�ضات��ذة 

الأعمال  بعر���ض  الخا�ض  الرواق 

المنجزة، وتب��ادل اأطراف الحديث 

بي��ن ه��وؤلء الأ�ضات��ذة والطلب��ة 

وعرو�ضهم  اأعماله��م  بخ�ضو�ض 

الكتابية.

عدد قيا�سي للطلبة الباحثين 

واإ�سادة باأعمالهم

�ضارك في الملتقى الوطني الأول 

ح��ول المناط��ق الحدودي��ة، عدد 

كبي��ر جدا م��ن طلب��ة الدكتوراه، 

حيث جاءوا م��ن مختلف جامعات 

الوط��ن، جنوب��ا وغرب��ا و�ضرق��ا، 

وحر�ضوا عل��ى اأن يكونوا �ضمن 

الم�ضاركي��ن بفعالي��ة ونجاح في 

ه��ذه التظاهرة، وهو ما تحقق لهم، 

من خ��الل اإتاحة الفر�ض��ة لأكبر 

ع��دد ممك��ن منه��م بالح�ض��ور 

والم�ضاركة، دون و�ضع اأي �ضروط 

اأو قيود تحول بينهم وبين تحقيق 

م�ضعاهم، اللهم اإل �ضرط النوعية 

والعلمي��ة، وقد اأ�ض��اد الكثير من 

الدكات��رة والأ�ضات��ذة الذين جالوا 

على اأعمال هوؤلء الطلبة الباحثين 

بالم�ضتوى الجيد لالأعمال، ما اأثار 

جوا من الرتي��اح و�ضط الجميع، 

خا�ض��ة واأن الجامعة تراهن كثيرا 

على تاأل��ق وتميز ه��وؤلء الطلبة، 

بم��ا يجعل منه��م م�ضتقبال الرافد 

الذي يدفع عجل��ة البحث العلمي 

والتنمي��ة القت�ضادي��ة خط��وات 

كبيرة اإلى الأمام.

 كل التخ�س�سات

 العلمية حا�سرة

انتظ��م  ال��ذي  اله��دف  ولخدم��ة 

من اأجل��ه الملتق��ى الوطني حول 

التقاء  الحدودية، وه��و  المناط��ق 

والتخ�ض�ضات  العل��وم  مختل��ف 

اإ�ضكالي��ة معينة، وتبادل  لدرا�ضة 

الأف��كار والآراء ح��ول مو�ضوع 

واح��د ولكن م��ن زواي��ا متعددة، 

فق��د كان ح�ضور الطلبة الباحثين 

في الدكت��وراه متنوع��ا ومتعددا 

حقا، حي��ث �ضارك طلبة الدكتوراه 

وم��ن  ال�ضيا�ضي��ة،  العل��وم  م��ن 

العمرانية، ومن القت�ضاد  التهيئة 

والت�ضيي��ر، وم��ن التج��ارة وعلم 

الإعالم والت�ض��ال، فكان التنوع 

والتعدد المطلوبي��ن، وكان الثراء 

لبع�ض  الكت�ضاف  والتميز، وكان 

الأعم��ال ذات النوعية العالية، ما 

جعل منظم��ي الملتق��ى يطلبون 

من اثنين من هوؤلء الطلبة لتقديم 

مداخالته��م كتابي��ا ف��ي اأ�ضغ��ال 

مختلف الور�ضات، وعدم الكتفاء 

بعرو�ضه��م الكتابي��ة، وه��و نوع 

م��ن الت�ضجيع والتحفي��ز لهوؤلء، 

اأكث��ر  للعم��ل  دفعه��م  بغر���ض 

ولالجته��اد في اأبحاثه��م العلمية 

ودرا�ضتهم الجامعية.

 قائمة
عروض الطلبة
• �ضحنون م�ضطفى » متطلبات 

تفعيل اتفاقية التواأمة والتعاون بين 

المدينة الجزائرية الوادي والمدينة 

التون�ضية توزر« المدر�ضة العليا 

للتجارة القليعة

•�ضوفي ا�ضماء، مريم �ضوفي » التحليلي 
الجيو�ضيا�ضي لإ�ضتراتيجية الجزائر 

لحماية الحدود  » جامعة ق�ضنطينة3

•ح�ضيني عبد الحق، جوي �ضعيدة 
»  الدولة الفا�ضلة وانعكا�ضاتها على 

الأمن القومي الجزائري درا�ضة حالة 

ليبيا » جامعة ق�ضنطينة 3

•�ضليخ ا�ضامة، جار�ض عادل » الأمن 
الحدودي الجزائري من مدخلي الأمن 

والتنمية درا�ضة حالة تب�ضة   » جامعة 

العليا للعلوم ال�ضيا�ضية

•حملة �ضمير » مظاهر التعاون الدولي 
في تنمية المناطق الحدودية )تجارب 

الدول المغاربية وفق الت�ضريعات 

الدولية(  » جامعة البليدة 2

•زبدة رفيقة »  اللجوء كاأحدمتغيرات 
التهديد لالأمن الداخلي الجزائري » 

جامعة ق�ضنطينة 3

•امينة معوات، م�ضيخ محمد 
لبيب » جدلية التنمية القت�ضادية 

والأمنالإقليمي في ف�ضاء ال�ضاحل 

الفريقي« جامعة ق�ضنطينة3

• يو�ضفي محمد، احمد �ضالح 
ال�ضباغ » المعابر الحدودية واأثرها 

في تنمية الحركة القت�ضادية بين 

المناطق الحدودية للجزائر ودول 

الجوار » جامعة م�ضتغانم

• را�ضية ليلى، م�ضالي لعجل » 
الإطاراألمفاهيمي للدرا�ضة : الحدود 

الأمن والتنمية  » جامعة ق�ضنطينة3

• �ضلمى ا�ضماء » تداعيات 
الأزماتالأمنية على الأمن القت�ضادي 

في المناطق الحدودية » جامعة الجزائر

•اأميرة برحايل بودودة، ب�ضرى 
�ضيبوط: »النفالت الأمني عبر 

الحدود الوطنية وتاأثيره على الأمن 

المغاربي:  »الأزمة الليبية كدرا�ضة 

حالة« جامعة ق�ضنطينة 3

•مهيرة بوثينة، توهامي اأمال »  
دور الإعالم في دفع علة التنمية 

بالمناطق الحدودية للجزائر« جامعة 

ق�ضنطينة3

•�ضريفي �ضفيان، لكو�ضة عا�ضور » المياه 
الجوفية على الحدود ال�ضرقية لجزائر » 

المدر�ضة العليا للعلوم ال�ضيا�ضية

•م�ضطفى حمزة، حمادي �ضراي 
» دور و�ضائل الإعالم في محاربة 

الإرهاب على م�ضتوى مناطق 

الحدود » جامعة تيزي وزو

•اأبو حنيفة الوليد، حفيظة طالب » 
تحولت اإ�ضتراتيجية الدفاع الوطني 

الجزائري في ظل ازمات دول 

الجوار« جامعة الجزائر3

بن �ضالم رمزي، براقدي �ضليم » 

الو�ضع العمراني والجغرافي في 

مدينة حدودية حالة الدبداب » جامعة 

ق�ضنطينة3
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 اإجماع على النجاح ورهان م�ستقبلي 

على تكامل التخ�س�سات والعلوم

n اأ�ساتذة، خبراء ومنظمون يتحدثون عن الملتقى

n �شوقي بن عبا�س )رئي�س اللجنة التنظيمية(

اأردناه تجربة اأولى لتكري�س مبداأ تكامل العلوم
اأكد الأ�شتاذ �شوقي ب��ن عبا�س، رئي�س 

اأن الطابع  اللجنة التنظيمية للملتق��ى، 

الخا���س لجامع��ة �شال��ح بوبني��در � 

ق�شنطين��ة 3، والمتمي��ز بوجود العديد 

من التخ�ش�شات العلمية �شمن ف�شاء 

واحد، هو الذي �شجع م�شوؤولي الجامعة 

عل��ى اقتراح مقاربة جدي��دة في تناول 

الموا�شي��ع والإ�شكالي��ات المطروحة 

للتباح��ث والدر�س، ترتك��ز على تعدد 

الروؤى، وتكامل التخ�ش�شات، فكانت 

المب��ادرة بط��رح اإ�شكالي��ة المناط��ق 

الحدودي��ة من جانب��ي التنمية والأمن، 

كمو�شوع لملتق��ى وطني، تلتقي فيه 

الموج��ودة في  التخ�ش�ش��ات  جمي��ع 

الجامع��ة، تفكيرا وتح�شي��را وتحليال، 

وهو م��ا تحقق والحمد لله، بتج�شيد هذه الفكرة، واإخراجه��ا اإلى النور، خا�شة واأننا 

�شاهدنا في هذا الملتقى المهند�شين المعماريين، والقت�شاديين، وال�شو�شيولوجيين، 

والإعالميي��ن، وخبراء التهيئة العمراني��ة وال�شحة والمياه، يجتمعون كلهم من اأجل 

درا�شة مو�شوع واحد.

n مليكة اأحمد زايد )جامعة تيزي وزو(

لأول مرة اأح�سر هذا التنوع والتعدد 
في التخ�س�سات والعلوم

مليكة  والدكت��ورة  الأ�شت��اذة  اأعربت 

اأحمد زايد، اأ�شتاذة القت�شاد في جامعة 

تي��زي وزو، ع��ن �شعادته��ا الكبي��رة 

بالم�شاركة في الملتقى الوطني الأول 

ح��ول المناط��ق الحدودي��ة، وعن هذا 

التن��وع والثراء ف��ي الطرح، من خالل 

تواج��د نخبة م��ن الأ�شات��ذة والخبراء 

من مختلف التخ�ش�شات، ومن �شتى 

جامع��ات الوط��ن، م�شي��رة اإل��ى اأنها 

الم��رة الأولى في تاري��خ م�شاركاتها 

العلمية ف��ي عديد الملتقيات الوطنية 

التع��دد  ه��ذا  ت��رى  اأي��ن  والدولي��ة، 

والتكامل ف��ي الطرح العلمي لق�شية 

واحدة م�شتركة، يلتقي فيها بالدرا�شة 

والتحلي��ل والنقا���س خب��راء ال�شح��ة والمي��اه والتهيئ��ة العمرانية، وك��ذا الإعالم 

والت�ش��ال وعلم الجتم��اع والقت�شاد، مقدمة كامل ت�شكراته��ا لمنظمي الملتقى 

على هذا التوفيق الكبير في اختيار المو�شوع وفي طريقة الطرح، متمنية اأن تتكرر 

مثل هذه المنا�شبات م�شتقبال.

n  ريا�س بوري�س )عميد كلية العلوم ال�شيا�شية(

مبادرة متميزة وغير م�سبوقة
الدكتور،  الأ�شت��اذ  يخ��ف  ل��م 

ريا���س بوري���س، عمي��د كلية 

بجامع��ة  ال�شيا�شي��ة  العل��وم 

�شالح بوبني��در � ق�شنطينة 3، 

�شعادت��ه الكبيرة به��ذا النجاح 

الملتقى  حقق��ه  ال��ذي  الالفت 

الوطن��ي الأول ح��ول المناطق 

الحدودية، وا�شفا هذه المبادرة 

بالمتمي��زة وغي��ر الم�شبوق��ة، 

اأنها جمعت تخ�ش�شات  طالما 

ومتنوع��ة  مختلف��ة  علمي��ة 

واح��د،  مو�ش��وع  لدرا�ش��ة 

واأو�شح الأ�شت��اذ بوري�س، اأن جامعة ق�شنطينة 3 تمتل��ك موؤهالت وقدرات علمية 

وب�شرية هائلة، وهي جديرة باأن تكون ال�شباقة لطرح مثل هذه الموا�شيع وبمثل هذه 

المقاربات المرتكزة على التعدد العلمي والتخ�ش�شي، ولذلك ل غرابة اأن يلقى هذا 

الملتقى كل هذا النجاح والتمي��ز، بف�شل الح�شور المتنوع والنوعي، وبف�شل هذا 

التن�شيق والتنظيم المحكمين من طرف م�شوؤولي الجامعة ومنظمي الملتقى.

n  ن�شر الدين بوزيان )اأ�شتاذ بكلية الإعالم والت�شال(

فكرة الملتقى تت�سق مع طبيعة 
الجامعة ذاتها

الدي��ن  ن�ش��ر  الدكت��ور  اأك��د 

بوزي��ان، اأ�شت��اذ بكلي��ة عل��وم 

بجامع��ة  والت�ش��ال  الإع��الم 

�شال��ح بوبني��در � ق�شنطينة 3، 

ونائب عمي��د الكلية للدرا�شات 

اأن  العلم��ي،  والبح��ث  العلي��ا 

الملتق��ى الوطن��ي الأول ح��ول 

المناط��ق الحدودية، يعتبر ثمرة 

تفكير مطول وعميق لنخبة من 

الأ�شاتذة وبالتن�شيق الكامل مع 

رئا�ش��ة الجامعة، بهدف تج�شيد 

فك��رة جدي��دة وغي��ر م�شبوقة، 

تتمح��ور حول �ش��رورة تالقي 

التخ�ش�ش��ات  م��ن  مجموع��ة 

العلمي��ة والأكاديمي��ة للدرا�شة والبح��ث في اإ�شكالي��ة واحدة، ات�شاق��ا مع طبيعة 

الجامع��ة ذاته��ا، التي تحتوي على كليات علمية وتقنية من جه��ة، واأخرى اإن�شانية، 

م��ا يفر�س اأن تتكامل هذه التخ�ش�شات والعلوم فيما بينها، فكان التج�شيد العملي 

الموفق � ح�شبه � لهذا الملتقى الوطني في طبعته الأولى.

n  حر�ست مجلة الملتقى الوطني الأول »المناطق الحدودية للجزائر.. واقع التنمية ومتطلبات الأمن القومي«، على اأن ت�سجل انطباعات الم�ساركين 
في الملتقى، من اأ�ساتذة و�سيوف وحتى منظمين، فكانت ت�سريحاتهم مجمعة على اأن هذه التظاهرة العلمية وفي طبعتها الأولى، كانت موفقة اإلى اأبعد 

الحدود، واأنها خطوة اأولى في طريق م�ستقبلي �سيكون مفعما باأجواء التالقي والتعاون والتكامل بين مختلف التخ�س�سات والعلوم، تماما مثلما تحتفي 

جامعة �سالح بوبنيدرـ  ق�سنطينة 3، بتنوعها العلمي من خالل احتوائها على �ست )06( كليات ومعهد واحد، تتوزع على تخ�س�سات علمية وتقنية بحتة، 

واأخرى اإن�سانية واجتماعية، ما جعلها قطبا علميا رائدا، �سيكون له �ساأن كبير في م�ستقبل البحث العلمي والعمل الأكاديمي في الجزائر.
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صور وأحداث
 من الملتقى
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المناطق الحدودية للجزائر: واقع التنمية 

ومتطلبات الأمن القومي

n تو�صيات الملتقى الوطني الأول حول: 

n �إن��ه وبتاريخ 25 �أفري��ل 2018 بمكتب��ة معهد ت�سيير 

�لتقنيات �لح�شري��ة، وعلى هام�ش �أ�شغال �لملتقى �أعاله، 

�جتمع��ت لجنة �شياغة تو�شي��ات �لملتقى �لمتكونة من 

�ل�شادة �لآتية �أ�شماوؤهم:

4 د. حمدو�ش ريا�ش
4  د. بلهول ن�شيم

4  �أ.د. بوري�ش ريا�ش
4  �أ.د. عمير�ش حمزة

4  د. �أحمد ز�يد مليكة 
   م�شددي��ن في ذل��ك على �لأهمي��ة �ل�شيادي��ة و�لعلمية 

للمو�ش��وع، وللم�شتوى �لرفيع و�لث��ري �لذي تميزت به 

�لمد�خالت و�لورقات �لعلمي��ة لجل�شات كانت مو�شوع 

تب��ادل وتعاي�ش وتن��وع فكري علم��ي �أكاديمي و�شعت 

�لأهو����ش �لحدودي��ة عل��ى من�ش��ة علمية وطني��ة لزجة 

لتتم��ازج من خاللها �لخب��ر�ت �لميد�نية م��ع �لمقاربات 

�لعلمية.

   وبن��اء� عل��ى ما �شبق، وقفت �للجن��ة على مجموعة من 

�لتو�شي��ات ر�أت م��ن �لأهمية و�لإ�شتعجالي��ة بمكان �أن 

ترفع للهيئ��ات �ل�شيادية نظر� وح�شاب��ات ظروف �لزمان 

و�لجغر�فيا، وهي كالتالي:

 l   تنمي��ة تفاع��ل علم��ي بي��ن �لموؤ�ش�ش��ات �لأمني��ة 

و�لجامعي��ة ف��ي �إط��ار �شر�كة مدني��ة- �أمني��ة م�شتد�مة 

ق�ش��د ترقي��ة مدر�ش��ة جز�ئرية م��ن �شاأنه��ا �أن تعزز من 

��شتر�تيجيات �لأمن �ل�شامل للدولة.

l  توفي��ر وبناء بن��ك معطيات جز�ئ��ري، يربط �لبيانات 

�لجغر�فية و�لمعطي��ات �لديمغر�فية بال�شيا�شات �لكبرى 

�لوطنية و�لقطاعية منها.

l  �أهمية �لتن�شئة �لثقافية �لجغر�فية للن�شاأ من �أجل ترقية 

�لوعي �لجغر�في وقيم �لمو�طن��ة وربطها مع �لمدركات 

�لجغر�فية للمو�طن.

l  �لإعتم��اد عل��ى �أدو�ت وو�شائط جديدة من �أجل قر�ءة 

وتنمية �لم��درك �لإ�شتر�تيجي للحدود عن طريق �لرقمنة 

)E-Border ل�شمان �شبط حدودي ديمغر�في م�شتد�م(، 
ونظم �لمعلومات �لجغر�فية �لذكية)من �أجل قر�ءة م�شحية 

جغر�فية دقيقة(.

l  طبع ون�شر �لأور�ق �لعلمية للملتقى في كتاب خا�ش 

باأ�شغال �لملتقى.

l  �لإ�شتم��ر�ر في طبعات �أخ��رى من �لملتقى بمقاربات 

متعددة مع �إ�شر�ك لكل �لموؤ�ش�شات �ل�شيادية: �أمنية كانت 

�أو �جتماعية �أو �قت�شادية.

l  ترقي��ة مقارب��ة �إعالمي��ة حدودية �ت�شالي��ة كمدخل 

تنموي ثقافي تو��شلي في �لمناطق �لحدودية.

l  تاأ�شي���ش خاليا و�شب��كات تفكير جامعي لبناء مقاربة 

جز�ئرية يقظة لإد�رة �لح��دود و�لمناطق �لطرفية بطريقة 

م�شتمرة وب�شو�عد وطنية.

l  تاأ�شي���ش �أقط��اب حدودية تع��زز �لت��و�زن �لجغر�في 

و�لإقت�ش��ادي في �لمناطق �لطرفي��ة �لجنوبية دون تغذية 

�ل�شع��ور بالتمي��ز و�لتمايز، وهذ� في �إط��ار تعزيز وترقية 

م�شاعر �لإندماج و�لمو�طنة.

l  ترقي��ة �لبح��ث �لجامعي من خالل مخاب��ر وم�شاريع 

�لموؤ�ش�ش��ات  م��ع  �لأكاديمي��ة  و�ل�ش��ر�كات  �لبح��ث 

�لقت�شادي��ة، وهذ� من �أج��ل ترقية �لمعرف��ة �لإقت�شادية 

كبطارية مهمة لليقظة �ل�شتر�تيجية �لوطنية �ل�شاملة.

l  �أهمي��ة ترقية �لحكامة �لمحلية من �أج��ل بناء �قت�شاد 

ت�شامن��ي ت�شاركي ينخرط فيه �لف��ر�د و�لجماعات في 

�قت�شادي��ات �لمناط��ق �لحدودي��ة تحت مقارب��ة �لتنمية 

�لجو�رية ب�شورة فعالة و�شريعة.

l  ف��ي �إطار تعزيز �لح��دود ل بد من �لتفكير في �لوحدة 

بين �ل�شعوب كمقاربة �ن�شانية و�شلمية م�شتد�مة، تح�شن 

جغر�فية �لدول ول تلغيها.
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