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  أيتهــا السيــدات
  أيهــا الســادة

  
  
الهام الذي  الوطني أن أشارك في أشغال هذا الملتقىكثيرا ويشرفني سعدني ي

مختلف ب المجتمعالتي يعاني منها  المخدراتيتناول موضوع التصدي آلفات 
  .فئاته، وباألخص فئة الشباب

  
يقام بالتعاون بين الديوان الوطني لمكافحة شاط وتزداد سعادتي أكثر لكون هذا الن

ألقدم جزيل السعيدة واغتنم هذه الفرصة  .تبسةالمخدرات وإدمانها ووالية 
، الذي رحب تلقائيا، بل وتحمس كثيرا بسةوالي والية ت للسيدالشكر والعرفان 

مع العريقة والمضيافة، ليكون  تبسةالقتراحنا القاضي بتنظيم هذا اللقاء بمدينة 
تجسيدا لالنطالقة الجديدة لنشاط من اآلن بتلمسان،  ينالملتقى الذي عقد قبل شهر

وسهر شخصيا على ضمان التحضير الجيد لهذه التظاهرة الهامة في  .الديوان
أدق تفاصيلها، وذلك بتعبئة كل إمكانات الوالية  وتجنيد جميع إطاراتها الذين لم 

فلكم جميعا، أيتها السيدات أيها . احيدخروا أي جهد لتوفير أحسن ظروف النج
لكل من ساهم في الشكر موصول و ،السادة، أسمى عبارات االمتنان والتقدير

توفير الظروف المالئمة لكي يلتئم هذا الجمع الكريم، من أجل مناقشة مسألة من 
 .أعقد المسائل التي أصبحت تشغل بال السلطات وأفراد المجتمع على حد سواء

يع المشاركين الذين شرفونا بتلبية الدعوة ورفع مستوى كما أرحب بجم
  .الحضور

    
يكتسي طابعا خاصا بالنظر إلى أن الجهة  تبسةإن تنظيم هذا الملتقى في مدينة 

غيرها من جهات الوطن األخرى من آفة  على غرارمن البالد تعاني  الشرقية
ائيات اإلحص يتضح منإذ  و بصفة خاصة المؤثرات العقلية، المخدرات،

 المؤثرات العقليةمن مجموع الكميات المحجوزة من % 78,5الوطنية أن نسبة 
، يتعاطاها شبابنا بصفة خاصة 2005من طرف مصالح المكافحة خالل سنة 

  .بمنطقة الشرق الجزائري
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  أيتها السيدات،
  

  أيها السادة
  

العقلية ال شك أن اآلفات االجتماعية كلها خطيرة ومضرة بالصحة الجسدية و
، لكن تبقى المخدرات أخطر هذه اآلفات على اإلطالق، وبالتماسك االجتماعي

ال يمكن تناول موضوع المخدرات دون التأكيد على أن هذه اآلفة قد أصبحت، و
في وقتنا الحاضر، من اآلفات الخطيرة التي تسبب قلقا متزايدا وانشغاال كبيرا 

قة األمر، إلى جانب آفات أخرى، فقد صارت، في حقي. لكل الدول والمجتمعات
، تشكل تهديدا فعليا الستقرار األمم )السيدا(كاإلرهاب وفقدان المناعة المكتسبة 

  .وعرقلة أكيدة لتطورها
  

االتجار غير المشروع بالمخدرات من أخطر  أصبح ،فعلى المستوى الدولي
ثيقا بجرائم أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود واألوطان، وترتبط ارتباطا و

فهذه الجريمة . االتجار غير المشروع باألسلحة وباإلرهاب وغسل األموال
العابرة للحدود تعد من الجرائم األكثر انتشارا، وهي التي تدر أكثر األرباح من 

 500ذلك أن عائدات المخدرات تفوق . بين كافة األعمال اإلجرامية األخرى
من حيث  في الترتيب الدولي ديمليار دوالر، وهي تشكل ثاني سوق اقتصا

  .مردودها مردود سوق النفط بكثيريفوق  و ،المدخول ، بعد تجارة األسلحة
  
وما يجب التأكيد عليه، في هذا المجال، هو أن خطر المخدرات يأخذ أبعادا  

مخيفة لكونه يستهدف بصفة خاصة فئة الشباب، باعتبارها القوة الحية 
الجزائر، فإن الشباب ال يعد قوة حيوية فحسب،  وبالنسبة إلينا في. للمجتمعات

كما أن خطورة االتجار في المخدرات تزداد لكون . بل إنه مستقبل األمة بذاته
المهربين يلجأون إلى استعمال وسائل تكنولوجية متطورة جدا تتمثل في المخابر 

  .وغيرها وتقنيات التمويه الحديثة وسائل االتصال والنقلو
  

بل على . ظر العتبارات عديدة، ليست بمنأى عن هذه اآلفةوالجزائر، بالن
العكس من ذلك، يمكن أن تتحول تدريجيا من بلد عبور للمخدرات إلى بلد 

ستهلك لها، بعد أن ظلت لسنوات عديدة تصنف ضمن بلدان العبور، وذلك م
لكونها تقع جغرافيا بين مناطق إنتاج المخدرات وأسواق استهالكها، فهي جسر 

خاصة وأن المؤشرات المتوفرة في المدة األخيرة  .يربط أوروبا بإفريقيا حقيقي
تفيد أن الشبكات الكولومبية بدأت تستعمل بالدنا كمنطقة عبور للمخدرات 

   .القوية
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إن الجزائر في مواجهتها لهذه الظاهرة، ما انفكت تجند كل اإلمكانات 

واجب اآلن، بالنظر ومن ال. الضرورية وتعمل بكل حزم وتصميم للتصدي لها
إلى التحوالت الكبرى التي طرأت على مختلف األصعدة في الداخل وفي 
الخارج، أن نعيد النظر في تصورنا وفي مقارباتنا وفي وسائل التدخل، لضمان 

واسمحوا لي بهذه   .الفعالية والنجاعة الضروريين في مكافحة هذه اآلفة القاتلة
ان إلى كل الهيئات وإلى كافة المتعاملين، المناسبة أن أوجه تحية تقدير وعرف

إلى مصالح المكافحة  الكفاح ضد المخدرات، وبصفة خاصة" مناضلي"  كل وإلى
من شرطة ودرك وجمارك على تضحياتهم المعتبرة وعلى النتائج األكيدة التي 

التي ال  إلى منظمات المجتمع المدنيو، ما انفكوا يحققونها يوميا في الميدان
فقد تجند هؤالء جميعا وال يزالوا يواصلون . بدورها الفعال ةستهانيمكن اإل

السعي الحثيث من أجل القضاء على هذه اآلفة وحماية الشبيبة الجزائرية من 
  .عواقبها الوخيمة

  
ات قد أملت إعادة يال بد أن نقر بأن األزمة التي عاشتها الجزائر خالل التسعين

ترتيب أولويات عمل الدولة، وأجلت بذلك معالجة بعض اآلفات االجتماعية، 
وبالفعل، فقد فرض علينا العنف اإلرهابي اللجوء إلى . ومنها ظاهرة المخدرات

توظيف كل طاقات الدولة ووسائلها من أجل الحفاظ على كيان األمة الذي كاد 
ا الوضع لم يمنع السلطات العمومية من غير أن هذ. اإلرهاب أن يعصف بأسسه
   .في ظل ما سمحت به هذه الظروف التكفل بموضوع المخدرات

  
إن الجزائر التي دفعت بمفردها ثمنا باهظا في مواجهتها للعنف اإلرهابي، تدرك 

ومن المؤكد أن مخاطر . تمام اإلدراك مدى خطورة هذه اآلفة ومضارها
ا عن أضرار اإلرهاب، مع شيء من المخدرات وعواقبها ال تختلف كثير

 محاربة ضرورة لذلك، فإننا على قناعة بأنه ينبغي أن ننظر إلى. النسبية
وأن نخوض  ،المخدرات بنفس النظرة التي اتبعناها في معركتنا ضد اإلرهاب

وكما استطاعت . اإلصرارالحزم و هذه المعركة الجديدة بنفس اإلرادة وبنفس
 الطاقات هاب، فهي اليوم مصممة على تجنيد كافةاإلرتقضي على الجزائر أن 

ويتعلق األمر هنا، كما تعلمون، . آفة المخدراتالوسائل من أجل القضاء على 
بالتصدي لألسباب الحقيقية لهذا الوباء، بمعالجة العوامل والمنابع المؤدية 

 التجار غير المشروع فيها، دون إهمالاو ،لتعاطي المخدرات والمشجعة عليه
  .التكفل بتأثيراتها وبانعكاساتها المختلفة، بطبيعة الحالرة ضرو
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على اإلرادة الراسخة للسلطات العمومية في مضاعفة بهذه المناسبة أود أن أؤكد 
الجهد وتجنيد الطاقات واإلمكانات المتوفرة من أجل مكافحة كل اآلفات 

 ،عيا عاجالاالجتماعية ، وبصفة خاصة آفة المخدرات، التي تتطلب تصديا جما
إن الدولة لعازمة على توفير كل الوسائل .  يرتكز أساسا على التنسيق والعقالنية

الضرورية من أجل تحقيق األهداف المسطرة في المخطط التوجيهي الوطني 
  .2003جوان  29للوقاية من المخدرات ومكافحتها، الذي أقرته الحكومة يوم 

  
و ال يمكن . مل بعضها البعض اآلخرال شك أن نشاطات الوقاية والمكافحة تكو

غير أن األولوية القصوى، ينبغي أن تعود للوقاية، . للواحدة أن تتم دون األخرى
على  أساسا من خالل نشاط إعالمي واسع، يستهدف التحسيس والتربية، ويرتكز

على ف. ، ويتخذ من العمل الجواري منهجا واستراتيجيةوسائل االتصال الحديثة
أن تتجند، كل في مجال اختصاصه، ألداء المهام المنوطة به، كل القطاعات 

 ،ولضمان الفعالية والنجاعة المطلوبين، وكل القطاعات معنية بمكافحة المخدرات
وأن ملتقانا هذا لهو دليل  .كونها قضية وطنية ومحاربتها من واجب الجميع

  . لهذا المنهج إتباعناقاطع على 
  

ني لمكافحة المخدرات وإدمانها، هو الهيئة الديوان الوطكما تعلمون، فإن 
الوطنية المتخصصة، المكلفة من قبل الحكومة، بصفة خاصة، بإعداد السياسة 

وقد سطر . الوطنية لمكافحة المخدرات، وتنسيق ومتابعة نشاطات تطبيقها
وفي هذا  .برنامج عمل طموح يندرج في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي الوطني

و ال . ؤكد على أن مكافحة آفة المخدرات قضية تعني الجميع، أود أن أالصدد
، أو غير معني بها يمكن ألي طرف أن يعتبر نفسه معفيا من هذه المهمة

فمؤسسات الدولة، والهيئات المختصة، . وبالتالي فإنه ال يمكن التنصل منها
ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنون، واألولياء بصفة خاصة، مدعوون، 

  .المزيد من الجهد للقضاء على هذه اآلفة القاتلة لبذل
  

أن تحقق  من طرف مؤسسات الدولةومعلوم أنه ال يمكن للمجهودات المبذولة 
مع الجمعيات  وثيق تعاونو وثبة وطنية نتائجها المنشودة وتكلل بالنجاح، دون

دة مبنيا على نظرة موح هذا التعاون يكون وينبغي أن .األهلية والمجتمع المدني
  .للظاهرة ومدعما بنشاطات ملموسة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب
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ومن المؤكد أن لقاءنا هذا يجسد هذا التعاون بين السلطات العمومية وأفراد 
لذلك فإنني متيقن كل اليقين بأن أشغال مثل . المجتمع المدني في أحسن صوره

وبهذه المناسبة أؤكد على استعداد . هذا اللقاء ال يمكن إال أن تكلل بالنجاح
الديوان لتقديم كل الدعم والمساعدة لكل الجمعيات التي تعمل بجد من أجل 

وسندعم كل المشاريع الجادة التي تهدف إلى . الوقاية من المخدرات ومكافحتها
وستجدون دوما كل . توسيع المناقشة والتحسيس والتوعية حول هذه اآلفة الفتاكة

الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وإطاراته وموظفيه في  مصالح الديوان
إننا ننتظر أن يشكل هذا اللقاء  .االستعداد التام لتقديم كل الدعم والمساعدة

يكون على عاتق كل انطالقة حقيقية لعمل جواري مستمر على مستوى الوالية 
هم دخيرة الفاعلين في مجال مكافحة اآلفات االجتماعية ورعاية الشباب الذين 

         .األمة حماية للمجتمع
  

 التاريخية تبسةلجميع إطارات والية وللسيد الوالي أجدد شكري  ،في النهاية
، وعلى هذا الملتقى الهام إلنجاحعلى المجهودات المبذولة ولسكانها الكرماء، 

  .وحسن الوفادة كرم الضيافة
  
  أتمنى ألشغالنا كل النجاح والتوفيق 
  
  أشكركم 
  
  سالم عليكم وال 
  


