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 وزيــر الدفـاع الوطنـي،السيد 

 السادة أعضاء المجلس األعلى للجيوش،

 ،لوســائل اإلعالم الوطنيةالسيدات والسادة رؤساء التحرير 

 الحضور الكريم،

 

باسمً الخاص، وباسم إطارات معهد الدفاع الوطنً، 

 بأسمى  وزيــر الدفـاع الوطنـيٌشرفنً أن أتوجه إلى السٌد

عبارات الشكر والتقدٌر، لتفّضله باإلشراف على حفل 

 التحرير لوسائل اإلعــالم برؤساءاختتام أشغال الدورة الخاصة 

أشغالها على مدى عدة أٌام   هذه الدورة التً امتدت،الوطنية

  .من العمل الجاّد والجهد المكثف والتركٌز

 لٌس فقط لكثافة أشغالها دورة استثنائية، وبذلك تعّد 

وقصر الفترة الزمنٌة المخصصة لها، بل وأٌضا لكونها 

 رؤساءدورةٌ ٌتّم تنظٌمها ألول مرة فً تارٌخ المعهد، لفائدة 

ٌّزا ومشّرفا التحرير لوسائل اإلعالم الوطنية ، بما ٌعــّد حدثا مم
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معهد الّدفاع الوطنً الذي ما انفك ٌعمل من أجل تحقٌق ل

 إشعاعه وٌجّسم األهداف التً ُبعث من أجلها، بما ٌكّرس

 . إنفتاحه على محٌطه

 ،وزير الدفاع الوطنيالسيد 

ٌعمل معهد الدفاع الوطنً فً كل مناسبة، على القطع مع 
  المؤّسسةتدفع إلى اإلعتقاد بأني كانت ت الة السابقالصورة النمطٌة

اهتمام تسعى إلى  وال منغلقة على نفسها،العسكرٌة 
 الخاصة، هذه الدورة وقد مثلت.  بهااإلعالم أو المواطن

الحٌز الزمنً المخصص لها، فرصة للسٌدات  رغم قصر
إثراء معارفهم والسادة رؤساء التحرٌر المحترمٌن، من 

حول هٌكلة وتنظٌم ومهام القوات المسلحة من ناحٌة، 
وتخطٌط العملٌات وتسٌٌرها ومتابعة تنفٌذها برا وبحرا 

 .وجوا من ناحٌة أخرى
لسٌدات والسادة  االخاصةكما مكنت هذه الدورة 

 من التأكد من نجاعة وحرفٌة وحٌاد رؤساء التحرٌر،
المؤسسة العسكرٌة، وإحترامها الدائم للدستور والقانون 

. ولحقوق اإلنسان

 كما كانت هذه الدورة فرصة لتعمٌق الحوار والنقاش 

التهدٌدات المخاطر ومع القٌادات العسكرٌة العلٌا حول 

التً تواجهها بالدنا ودور المؤسسة العسكرٌة فً 

 ،مواجهتها، وما ٌتطلبه هذا الجهد من إمكانٌات مالٌة
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 وتجهٌزات ،وموارد بشرٌة مدربة تدرٌبا عالٌا

.  باهظة الثمنخصوصٌة

 أن المؤسسة ،كما أبرزت هذه الدورة الخاصة 

العسكرٌة ال ٌمكن أن تمثل لوحدها درعا للوطن، بـل 

تحتـاج بالضرورة لتأٌٌد شعبً كبٌر لمساعدتها فً 

مواجهة تلك التهدٌـدات، وهو ما أّكدتـه فعال مختلف 

.  عبر تارٌخها المجٌداألزمات التً مـّرت بها بالدنـا

إضافة إلى ذلك، مكنت هذه الدورة الخاصة من 

الخوض فً موضوع دور وسائل اإلعالم فً مجابهة 

 وضرورة أن ٌكون المجال العسكري كغٌره ،اإلرهاب

من المجاالت، موضوع مادة تدرس بمعاهد الصحافة، لما 

للصحفً من دور محوري فً تبلٌغ المعطٌات والمسائل 

ما ٌساهم فً تدعٌم عالقة ب ،العسكرٌة وتبسٌطها

.  ن الثقة بٌنهماـ بالمواطن العادي وٌمتّ العسكري
 

 السيد وزير الدفاع الوطني،

 هذه الدورة، روح عالٌة من لقد سادت أشغال

 التلقائً والتفاعل اإلٌجابى بٌن نسجاماالنضباط واال

المحاضرٌن والسادة والسٌدات رؤساء التحرٌر، مّما 

لهم اسمحوا لً بأن أتوجه لذا، . جعلها ُتدرك غاٌاتها
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لى مواصلة وأدعوهم إ ،بخالص عبارات الّتهنئةجمٌعا 

ثقافة الّدفاع ل انشرٌّة،  واألمنٌّةمسائل الّدفاعالاالهتمام ب

ٌّة لدى المواطنل ا وغرس،الّشاملواألمن   ،لّروح األمن

الغاٌة والوسٌلة فً ضمان أمن بالدنا ودعم باعتباره 

 . مناعتها

 السادة أن أتوّجه إلىالوزٌر، كما أستسمحكم سٌدي 

لمساهمتهم  ، بأسمى عبارات الّشكر والّتقدٌرالمحاضرٌن

 .فً إنجاح أعمال هذه الدورة
 

  ،وزير الدفاع الوطنيالسيد 

  أن أعرب لكم عن ِحْرِص ،ختامال  فًٌطٌب لً

األهداف تحقٌق إطارات معهد الّدفاع الوطنً على 

المستوى  إلى تحسٌن الّدائم ها القٌادة وسعًالمرسومة من

المعرفً فً مجالً الدفاع واألمن للوافدٌن على هذه 

الرتقاء بها إلى ى الإوق المستمر ــوالتّ  ،المؤّسسة العتٌدة

    .مراتبالأفضل 

 والّسالم عليكم               


