
 

  
 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا :ةسائرلا

.ناكسلاو ةحصلا ريزو ،موديق يحي ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.احابص نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا

.هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ

يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي
.اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا م1985 يرفيف 16 قفاوملا ـه 1405 ىلوألا ىدامج 26

ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ،هنم 68 ةداملا اميسال ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاب المعو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبط
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا صن ضرعل ةموكحلا لثمم

يدوب ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةموكحلا لثمم ديسلا
رئازجلا ،ةرحلا قوسلا وحن هجوتت يتلا رئازجلا ،رئازجلا يف ةحصلا عاطق اهشيعي يتلا لكاشملا مكيلع حرطأ نأ
ام رابتعالا نيعب ذخأت ةيعامتجا ةسايس اهدوقت نأ بجي يتلا رئازجلا ،ةعيطقلا لوح ةرظن دحاو لك اهيطعي يتلا
.ناديملا يف يرجي

؟عاطقلا مييقت نآلا وه ام



الأ اهنمضيو ةحصلا دوقي بناج نودو يداصتقالا بناجلا نود ةينطو ةحص نوكت ال هنأ مكيلع ىفخي ال ،يناوخإ
رسك امم ةيعبتلا ىلإ اهب تدأ ةلاح يف اندالب تناك 1994 ىلإ 1962 ذنمو راطإلا اذه يفو ةيودألا ةيضق وهو
اطبترم ناك %90 نم رثكأو %12 قوفي ال ينطو جاتنإب ةطبترم قوسلا لعجو ةيضقلا هذه يف ينطولا جاتنإلا
نود رالود نويلم ةئامتس نم رثكأ يواسي ناك داريتسالاو .ىرخأ نادلب يف رودي امبو يملعلا ثحبلابو داريتسالاب

اذه تداـق يتلا ةـيشحولا ةيعبتلا يه هذه ،(le consommable) ةيكالهتسإلا داوملا ةيضقو تازيهجتلا يف ناك ام باسح
ريغ ةيطغتلا ،ةعماجلا يف نيوكتلا ،ايعماج ىفشتسم 13 راشتنا ىلإ تدأ ةعبتملا ةـساـيسلا نأ كـلذ ىلع دز ،عاطقلا
شيعت اندالب تكرت اهلك رومألا هذه ،فادهألا قيقدت يف للخلاو صقنلا ،نيدعاسملاو ةذتاسألا ةهج نم ةيعوضوملا
.اسنرف تايفشتسم وحن ضيرم فالآ ةسمخ ثعب اهنيب نم حئاضفلا

يذلا ةيويحلا ةيودألا يف لثمتملا وه ،مهي يذلا داريتسالا نكلو رسكنا داريتسالا نآلا ؟رضاحلا يف انمييقت وه ام
ةسايسف ،رئازجلا يف رامثتسالاو ينطولا جاتنإلا ةيضق يأ بابلا اذه يف نكلو رالود نويلم ةئامثالث ـب هفالغ ردقي
اذه ،ينطولا جاتنإلاو رامثتسالاب اطبترم نوكي نأ نودب داريتسا قبي مل ثيح ،ةحضاو ةيودألا ةيضق يف رئازجلا
ىلع ىقبن ولو ،رالود نويلم ةئامثالث ايلاح قوفي ريخألا اذه لعج ينطولا جاتنإلاو رامثتسالاو داريتسالا نيب طبرلا
.هللا ءاش نإ %60 قوفيس 2000 ةنسل ينطولا جاتنإلا نإف ةقيرطلا هذه

ةذختملا تارارقلاو يلاعلا ىوتسملا يذ جالعلا ةيفيكو قرط يف ةعباتم كانه ،لصاوتملا نيوكتلا ةيضقل ةبسنلاب
يف ايعماج ىفشتسم رشع ةثالث )13( ةينازيم ريرقتب ايونس ضيرم فالآ ةسمخ يواسي ناك يذلا فالغلا تلعج
اضيرم 370 ىلإ 300 ةلاح يف فالغلا اذه مويلا تلعج ،جراخلا يف تايفشتسم يذغت تناك ةينازيملا هذه ،نطولا

اذه لعج امم )وكسالك ،ندرألا ،اكيجلب ،سوكال( عم تايقافتا كانه ،فورعملا دلبلل الإ نيهجوتم اوسيلو ايونس
.انزاوتم فالغلا

.ةلماش ةرظنب الإ همييقت نكمي ال يذلا يعامتجالا يجيتارتسالا يويحلا عاطقلا وه اذه نذإ

ةياقولل ال ةياقولل ةيويحلا ةرظنلا ءاطعإ نودب ةحصلل ةينطو ةسايس الف ،ةمزاللا ةناكملا ةياقولل انيطعأ دقل
الماك امامتها ةمتهملا تاعاطقلاب ةطبترملا ،ثحبلاب ةطبترملا ةياقولل لب ،بسحف مالكلا ةياقول ال ،ةيجوغاميدلا
ناك امهم نطاوم لكل يحصلا نامضلا بناج لوح ةيطارقميدلا اهدوقت يتلا رئازجلاو ،ةنرصعلا يه هذه ،ةياقولاب
لعج مألاو لفطلا نيب دوجوملا للخلا اذه ،لفطلاو مألاب لماك مامتها كانه نكي مل اذإ ةياقو دجوت الف ،هناكمو هعضو
؟انمييقت وه ام .هيلع علطم انم دحاو لكو افوشكم رمألا

ىلإ ،ريزوك هيلع بساحأو ،حيقلتلا وه ىلوألا ةجردلاب عاطقلا مهت يتلا ةياقولا ؟ةياقولا لاجم يف انلعف اذام لءاستن
؟انلصوت نيأ

ةيأل دوجو الف 1997 ةنس امأ سنوت نم انتءاج ةدحاو ةلاح ىلإ 1996 ماع يف انضرعت للشلا دض حيقلتلل ةبسنلاب
ةبصحلاك ىرخألا ضارمألا ةهج نم امأ ،2000 ةنس ايئاهن هيلع يضقنسو ،ةلاح ةيأ دجوي ال –هلل دمحلا– نآلاو ةلاح
ةيحان نم ىوس قبي مل ؟للخلا يقب نيأ نذإ ،نطاوملا هنم يناعي ناك ام ىلع انيضق ةرضاحلا ةعاسلا يفف ايريتفدلاو
Le) لوح ةدادح رئب يف ىرج ام ةلماك ةرظنب انل نيبت يتلا ةريخألا ةلبنقلاو عمتجملاوتاعاطقلا نيب قيسنتلا

botulisme) يف يملعلا ثحبلا وه امو يئاذغلا نامضلا وه ام لءاستيو قيسنتلا ةءافك ىلع علطي دحاو لك لعجت
،ناديملاب هطبري امو نوناقلا ددحت يهف ،ةيلوؤسم ةيمومعلا تاطلسلل نإ ؟عمتجملاةيلوؤسم يه ام ؟يئاذغلا نامضلا
يرورضلا ءيشلا وه اذه ،نوناقلا مارتحا راطإ يف حافكو ذخأ ةلاح يف عمتجملا نوكي ام نودبةسايس نوكت ال نكل
ةئيبلاو طيحملا اذكو برشلل ةحلاصلا هايملا ةسايسو ةياقولا ةيضق وه ،رابتعالا نيعب دحاو لك هذخأي نأ بجي يذلاو
ةيلوؤسم نم وهو رثكأ هقيسنت نم دبال يذلا بناجلا وه اذه ،هتيلوؤسم عاطق لك ذخأي ثيح تاعاطقلا طبري ام لكو
فلكت ديئوفيت ىمح ةلاح لك نإ ثيح هايملا ةيضق يف قيسنتلا متي فيك ،ةيلحملا تاطلسلا وأ ناملربلا وأ ةمألا سلجم
صخي اميف .ةمرجمو ةيجمه ةفصب ردهي يذلا يلاملا فالغلا بسحنو برضلا ةيلمعب موقن ،ميتنس نويلم عاطقلل

تارازولا لك لب بسحف انترازو اهلمحتت ال ةيلوؤسملاف ،ةيخيراتلا ضارمألا هذه ىلع رئازجلا ءاضق ةرورض
.اياضقلا هذه ةباقر نع ةلوؤسم ّةيوعمج ةكرح لك ،تاعاطقلا لكو ةلوؤسم

.قيسنتلا ةيلوؤسم نم اياضق اهلك يهف لكألا اذكو صاخشألا حبسي ثيح ءىطاوشلا وأ هايملا ةيضق صخي اميفو

نييالم ةثالث نم رثكأ بناجلا اذه نم ،ةسردملا يف لفط ةئامسمخو نييالم ةتس ؟ةيسردملا ةحصلا مييقت وه ام
رشع انثاو بلقلا ضارمأب باصم لفط فلأ نيثالثو ةتس تناك جئاتنلا ،ةيبط تاَصوحف مهيلع تيرجأ لفط فصنو
نم رثكأ ىلإ ةفاضإ ،رظنلا ةبوعص يف لكاشم نوناعي افلأ نيتسو ةسمخ نم رثكأو ركسلا ءادب نوباصي دق لفط فلأ

يتلا ةثيدحلا ةياقولا يه هذه نذإ ! ىرخأ ةيلئاع لكاشمو نبغلا يف ةلثمتم ةيركفلا لكاشملا يوذ نم افلأ نيسمخ
مادعنا هاجت اذكه ىقبن نأ اننكمي ال ذإ ،ثحبلا عمو عمتجملا عم ،عاطق لك عم قيسنتلا نم اهل دبال يتلاو ثحبلا اهدوقي
لك طابترا ةيضقو ،يملعلا ثحبلا ةطساوب رئازجلا نإ …ناسملت يف ءاودلا صارقأ صقن وأ ركسعم يف نيلوسنألا



؟بلقلا ضرمب باصيس افلأ مك 2005يفو يركسلا ضرمب باصم فلأ ةئامتسب 2010ةنس يف ادغ نوكت عاطق
،ادبأو امئاد ،انعم امئاد اهنإ ؟)اريلوكلا( ةدوع برغتسن فيكو تانولاص ةيضق تسيل ةياقولاف ،ديحولا لحلا وه اذه
يجيتارتسا ءاملا ،ءاودلا بقارت املثم ءاملا بقارت يتلا دهاعملابو ،هايملاب ةطبترم ةلأسم يه ؟اهيلع ءاضقلا متي فيكف
هايملا رييست عم ةعماجلا طبر ةيضقو يملع ثحب ةيضق ةيضقلاف ،لامعتسالل احلاص ناك اذإ ءاودلاك هتبقارم بجي
.هب مايقلا نم دبال يذلا رودلا وه اذه ،ىرخألا ةيئاذغلا لكاشملا لثم هلثم ،برشلل ةحلاصلا

تادوهجم انعيمج لذبن ول ؟ناديملا يف ةقيقح قبطي مأ مالك درجم ىقبي هانلق ام له ؟ميلسلا قيرطلا يف نحن له
ةيزكرماللا عم ناديملا طبرت ةسايس هدوقت جمانربب جورخلا يلاتلابو ،اهشيعن يتلا لكاشملا نم جورخلا عيطتسن ةرابج
ةثالث ،عاطقلل ةيحص حاون سمخ انصصخ دقو تسارنمت ىلإ ةمصاعلا نم ةسايس ةدايق عيطتست ةرازو لالخ نم
ثيح ،ةقطنملا تابلطتم قفو ،يناديم ،يعقاو ثحبب اطبترم نوكي نأ دبال بونجلاف ،بونجلل ناتنثاو لامشلل ةبسنلاب
ديدج نيوكت يف نيصتخملا ءابطألا يف ىرخأ ةيحان نمو ةيحان نم ةيحصلا ةيطغتلا يف بونجلا لكاشم لثمتت

مل يلامو رجينلا نم ةلقنتملا ضارمألا نأل اذه انموي ةياغ ىلإ ةيرئازجلا ةعماجلا هتنوك امع دعبلا لك ديعب يرصع
يف امهدحأ نيدهعم انصصخو تسارنمت يف ةديدجلا ةيدعملا ضارمألل ادهعم انأشنأ اذهلو تاعماجلا يف سردت وأ نقلت
نم اندنع املك اذه ،يلاجعتسالاو يئاقولا بناجلا يف تاطلسلا لك نيب قيسنتلا اذه نادوقي راشب يف رخآلاو ةلقرو
ريزو وأ يزكرم ريدمل ادبأ نكمي ال ةيقيقحلا ةيطارقميدلا سيركتو ةيزكرماللا سيركت يفف كلذ ىلع دز ،ةيحانلا هذه
لك بيصنتب انمق رهشأ ةينامث نم رثكأ يفو اذه ىلعو ،يلاعلا ىوتسملا يذ جالعلا لوح ثدحتي نأ راكفأو يأر يذ
ريدم يأ ىلع عونمم ةئرلاو ىلكلا ضرمو ناطرسلا يف نييصاصتخا ءابطأو نيصصختم ةذتاسأ نم ةنوكتملا ناجللا
.يلاعلا ىوتسملا تاذ ضارمألا يف ةملكب ظفلتلا يزكرم

،ةيودألا ءارشو تازيهجتلا يف ىتحو ،ةذتاسألا نيب ةيطارقميد ةيضق يه جالعلا لكاشم دوقت يتلا ةسايسلا ةيضقو
عم عيمجلا ىدل ةفورعملا ةفصلاب اطبترم ادبأ نوكي يذلا نوكتملا راطإلا ةمارك يهو ةديدجلا ةرظنلا يه نذإ هذه
.ةثيدحلا تاينقتلا لوح رمأ يأ يطعي الو قسني ريخألا اذه ،يزكرملا ريدملا

سلاجملا لوح تاباختنا نوكت يكل ةلماكلا ةيرحلا انيطعأ دقف ،لصاحلا ليطعتلا ناك امهمو كلذ ىلإ ةفاضإ
لعجي امم ،ةلديصلاو نانسألا ةحارجو بطلاب متهت ةيقالخأ سلاجم كانه تناك اذه انموي ىلإ 1962 ذنمو ةيقالخألا
.ةحصلل ةينطو ةسايس يف كراشيو سرامي راطإ لك

سلاجملا عم قيسنتلاب متي يرورض رمأ وهو ةنهملا ةيقالخأب متهي اسلجم انقلخو ارارق انذخأ كلذ ىلع ةدايز
،جالـعلا يف ةـلودلا ةـيلوؤسم - ةقيقد ةفصبو - ديدحت متي ةيقالخألابو نيوكتلابو ةذتاسألابف ،جالعلا يف ةصتخملا
نلو ،ةراسخلا اهتجيتن تناك ةسايس تداق اهنأل ابناج اهعضوو – انلشف يف اببس تـناك يتلا – ةفطاعلا ةحازإ بـجيو
ناطرس نم همأ يناعت صخش يتأي امدنعف ،عوضوملا ددحت ةسارد داجيإ انيلع ،وجرملا دارملا ىلإ ةفطاعلاب ادبأ لصن
ىلإ اهلسرأ وأ اهب لفكت" – ريمضلا ةحارلو– هل لوقن نأ بجي -اهل ردق اـم اذـهو - ءافشلا دح هتافعاضم تزواجت
؟كلذ ءارج ًىدُس بهذ ايرئازج الفط مكف ! ةياقولا نم صقني انه اهب لفكتلل فاضملا فالغلا نكلو ."تئش نإ اكيرمأ
لفط فلأ ةئام انكرتو اندنع ام لك ءاطعإ اندرأ ،رمألا اذه مهل ردق زئاجعو خويشب انلفكتف ةفطاعلاب انأطخأ دقل
وه املثم ؟نطولا يف جالعلا دودحو تايناكمإ يه ام ،انريسي ام اذهو ةينازيملا دودح يه هذه نأل للشلاب نوباصي
.)…ندنلو سيرابو اكيرمأ( يف لاحلا

،بلقلا ىضرمب وأ ينايرشلا طغضلاب ىضرملا سانلا لايح لصاحلا نواهتلاب لفكتت نأ عيطتست ال رئازجلا نإ
لصو ىتح هجالع يف متنواهت طغضلاب اباصم اضيرم نأ فيك ،ةيلوؤسملا لوح قيقدتو ثحب هيف نوكي نأ بجيو
ىلإ لصن ءاود صرق لجأ نمأ !جراخلل هلاسرإ نم دبال ريزولا يديس اي :لطهت تاحارتقالا أدبت انهو بلقلا عرز ىلإ
،ةحصلا ةسايس دوقي يذلا يساسألا رصنعلا وه ىقبي نواهتلا نإ ؟يسنرف كنرف نويلم ةئامتس وأ ةئامسمخب ردقت ةفلكت
حور لكب اننيعأ لالخ نم انسفنأ ةيؤرلو ،داحتالل انعفدي تقولا سفن يف نكلو أطخ رومألا مهفن انلعجي ام اذهو
.ةينطو

ةيعوضوم لكب مامتهالا وأ؟بلقلا عرزب مامتهالا عيطتست له ؟دبكلا عرزب مامتهالا مويلا رئازجلا عيطتست له
تاقرطلاو عراوشلا يف ةعرسلا ةيضقبو ؟ةروزملا تابورشملابو ؟ةمومسملا تايولحلابو ؟هايملا ةيضقب ةنلقع لكبو
ذخأي نأ رسفن فيك ،اهلجأ نم حفاكي نأ دحاو لك نم دبال يتلا ةئيبلاو طيحملا يف انشياعت ةقيرطبو ،رورملا ثداوحو
احابصم نأ فيك ،هتلكشم تسيل اهنأب كلذ رربي مث ،ءايحألا نم يح ممست يف ببستيل ءام بوبنأ رجفيو ةقرطم اندحأ
!ةلكشمب تسيل اهنإ لاقيو ةيلوؤسملل ركنتي ةدورب لكبو ام دحأ لجر رسك يف ببستي ايئابرهك

،فورعم رمألا اذه ،ريزو وأ ىفشتسم ريدم لاسرٍإ ةيضق تسيلو ةيلوؤسم ديدحت ةيضق تسيل ةحصلا ةيضق
يتلا ةمهملا يف يأ ،هلوح مهافتلاو هقيسنت بجي ام يناوخإ وه اذهو ،عقاولا رمألل اقبط رمألا جلاعن ةطاسب لكب نحنو
ةئف يف فنصت عمتجملا يف ةلماك حئارش نإ ةحارصب لوقنو ،دعوملا يف نوكن فيك ددحتو ةيلوؤسملا ددحت
لثمي مهنم دحاو لكو براغلا ىلع لبحلا مهل كرتو لكاشم ووذ ءانبأ ةتس وأ ةسمخ هل ةرسأ بر ىرت ،نيبوكنملا



.يناوخإ ،عقاولا وه اذه !عمتجملا مهت ةلاح

- %30 يأ – يقابلاو ءاسن نـيصتخملا ءاـبطألا نـم %70 لعج صصختملا نيوكتلا نإ ؟نآلا انلوح يرجي اذام
ةيطغتلا يف صلق يذلا رمألا ،صاخلا عاطقلاب قحتلي هنأ وأ لامشلاب لمعلا امإ رايخ كانهو ،لامشلا يف ءاقبلا نودوي
كراشي نأ هيلع يذلا ةيرئازجلا ةلودلا يف نّوكت يذلا راطإلا صخي لوألا رارقلاف اذهلو ،لخدلا ثيح نم ةينطولا
دالبلا هل تمدق ام در هيلع بجاو ةأرما مأ ناك الجر يصاصتخا لك ،ةيندملا ةمدخلا لالخ نم ليمجلا ضعب دريو
ةيجوغاميد نودبو –نأ امك ،دلبلا تايجاحل ةيطغت نوـكت ال اهنودبو ةيرورض ةيندملا ةمدخلا نإ ثيح ،لاجملا اذه يف
دوعي مث ،نطولا تاجايتحا مهي صاصتخا يف نيوكتلا ةيغب اكيرمأل صاخشأ ثعبو نيوكتلاب مامتهالا هنكمي ال دلبلا –
.ركذ اميف ةكراشملل ءالؤه وعدن نذإ !ةصاخ ةدايع حتفأس ،مكيلع مالسلا :الئاق ادغ انيلإ

ةسايس انل حبصتس هدرفمب لمعي ذاتسألا كرتن ول ليق ،اهلوح رودي امو ةيليمكتلا ةمدخلا وهو ،رخآ بناج كانه
.ةيلاعف نودب ةلبلب نع ةرابع اذه لك ……بساكملا ريسكت ىلإ يدؤت امك ةفلتخم ةعرس تاذ ةحص

نإ !هعم ةلكشم ال ةميركلا ،ةيناسنإلابو ،ةيبطلا ةمهملاب ناميإلا لك نمؤملا ذاتسألا ،ينطولا ذاتسألا ،هيزنلا ذاتسألا
ام نإ .ةلكشم الف نّوكي مل نمل ةبسنلاب رمألا كلذكو ،هبتار ذخأيو كلذ لعف هيلع رهشلا يف ةيلمع ءارجإ ىلع دوعتملا
تحت ةمئاق ةنتابل يعماجلا ىفشتسملاب ةحلصم ةرشع ينامث هيف نأ مويلا مكيلع ىفخي الو ،ينطولا بجاولا وه انمهي
!ادبأ ؟دغلا ءابطأ ماع بيبط نِّوكي له لءاستن ،ماع بيبط فارشإ

تاراطإلاو ةبلطلا لوح ةيطغتلا لمهنو ايعماج ىفشتسم رشع ةثالث كلمن نحن ،ةيجوغاميد ةفصب لمعن ال ،ال
رشع مهروجأ ةفعاضمب سيل ةذتاسألاو تاراطإلا عيجشت يرورضلا نمف اذهلو ،انل لبقتسم الف يلاتلابو ةنوكملا
موقي نأ رمتؤملل بهذي امدنع بطلا يف يعماجلا ذاتسألل حمسي له ،انبجاو نم اذهو مهعضو نيسحتب نكلو تارم
!! مامحلا ىلإ يوأيو ثحب يف بيبطلا يعماجلا ذاتسألا كراشي نأ لقعيأ ؟عراشلا يف فرصلا ةيلمعب

ميركتلاب راطإلا ةمارك عاجرإ بجي ،لوقعم ريغ اذه ،هعضو نيسحت مدعب يدانت تاوصأ ىلاعتت اذه مغرو
ضوخل ادغ يرئازجلا بابشلا نونّوكيس نيذلا مه تاراطالإف ،ةيجوغاميدلاب هطبر نكمي ال رمأ وهو مارتحالاو
!قوسلا برح تارمغ

ضغي الو نادلبلا لك يف …ايقيرفإو رجينلاو جيلخلاو ةيدوعسلا يف هناكم يرئازجلا بيبطلا وأ راطإلا دجي نأ دوأو
.رابتعالا نيعب هذخأ بجي ام اذه !برغملا وأ سنوت يف هنم نسحأ نوكتم هلثم راطإ مامأ هفرط

مدع ررق مث ،ةيعانصلا ةلديصلا يف ىلوألا ةلودلا تانينامثلا يف انك دقل ؟ةيلديصلا يف اذاتسأ ادغ نّوكن فيك
يلديصلا راطإلا نع مهافتنل نآلاو !ينطولا جاتنإلا نم %10 ـب ظافتحالاو نزاخم ءانمأو ةلديص حتفو اهب فارتعالا
وأ ينطولا جاتنإلل ةمزاللا ةعفدلا يطعن يكل ،رثكأ عجشيو ةيليمكتلا ةمدخلا يف كرتي نأ امإف ،ةلديصلا يف ذاتسألا وأ
،ةيعامتجالا ةسايسلا رسكي ةعماجلا دهعم نم وأ ىفشتسملا نم يلديصلا جورخف ،عقاولا وه اذه ! ةيعبتلا هذه يف ىقبن
.ةيليمكتلا ةمدخلا لوح درو ام لك اذه

ال اباش اراطإ نأ فيك ،فورعملا عضولا يف نييلديصلا لعج يذلا بولسألاو ةلديصلا ةيشتفم وه ثلاثلا رمألا
تمهاس يتلا ةلئاعلا دلخ يف الو ةعماجلا دلخ يف الو اموي هدلخ يف ردي مل ؟الاقب حبصي ،ةعماجلا يف نّوكت ،هب سأب
بيبطلا نيب طابترالا كلذ ادبأ قلخن مل ،اذه هعضو يف ببسلا نحن ! ةناهإ لكب هتنهم سرامي نأ هنيوكت يف
لمعي حبصأ ىتح هانكرتو ! جالعلا ةيضق يف يلديصلا هب موقي يذلا ماهلاو لاعفلا رودلاب ادبأ نمؤن مل ،يلديصلاو
.ربمتبس ذنم ذختا رارقلاو ! ةيويحلا ةيودألاو نيلوسنألا نم نسحأو رثكأ ليمجتلا تاميركو رعشلا لوساغب متهيو

يف نأشلا وه املثم هتمهمب موقي يلديصلا باشلا لعجت ةينالديص ةيطغت لعج ادبأ عيطتسن ال بونجلا ةيضق يف
اهعيبي ةيويحلا ةيودألا نم ةيمك كلمي ريخألا اذه ،بيبطلا عم ةيودألا ةسايس دوقي يذلا يلديصلا انطبرو ،لامشلا
لثم وهف ،يلديصلا ةيضق نعو لامشلا يف امأ ،نآلا نم ةيلاعف رثكأ ةفصب ةيويحلا ةيودألا ةيطغتب حمسي امم ضيرملل
رفوتت نأ يرورضلا نم هنإ ثيحب ،قودنصلا نم هقح ذخأي (générique) ثعبيو نسحتت ءاودلا ةيعضو نأ ولف ،بيبطلا
وشتفم دجوي نأ بجي ةيلاعف تاذ ةديدجلا ةرظنلا هذه نوكت يكلو نيلوسنألا ةصاخ ةيويحلا ةيودألا لك هتيلديصب
نكلو قيضلا موهفملاب سيل ،اَبقارم نوكي نأ يلديصلا ىلعف ،ديفملا وه اذه ،ةطرشلا ةطلس نوكلمي تايلديصلا
ذختيس – هللا ءاش نإو – نأشلا اذـه يفو ،لاـصتالاو جالعلا ةيضق يف كراشي هلعجت يتلا كلت يه ةدوصقملا ةبقارملا
.ةرازولا ةهج نم رارقلا

دقل ،ةبيرغ ةفصب يرئازجلا عمتجملا الإ برضت مل رومألا هذه نأكو ةلاطبلا نعو لغشلا بصانم نع ملكتي لكلا
ةيودألا جاتنإ ةسايس يف نولمعيس ةلاطب يف مه نيذلاو ةعماجلا يف نينوكتملا نييجولويبلا ءالؤه نأ وهو ارارق تذخأ



ديدجلا ءاودلاب بيبطلا نوركذي نيذلا مهو ،ةلديصلاو ةكرشلا نيب ثحبلا ىلع ينبملا ثيدحلا لاصتالاب نوموقيو
.ةهج نم اذه هلالغتساو

،هعم لمعلل يحلا سفن نم ةثالث وأ نيباش لغتسي نأ هيلع ،نويلم يتئام هلوخدم زواجتي يلديص لك ةيناث ةهج نم
ةطساوب طابترالا نوكيس ءاودلل نوجاتحي بوطعم ام صخش وأ خيش وأ اهدحو شيعت ةنسم زوجع تناك اذإ ثيحب
يفو ملعتي باشلا اذهف ،ةحصلاو نامضلا ةهج نم ةكراشملاو ةيلحملا تاطلسلا ةهج نم ةكراشملاف نذإ ،باشلا اذه
.هب انيتأ يذلا وه اذهو ،يحلا ةايحل اقفارم يلديصلا نم لعجي طابترالاو ،يحلا نماضت يف كراشي تقولا سفن

ثالث يه ةقيقح ،عيبرلا رضحي ريفاصع ةثالث روضحب سيل هنأ اوركذ ةوخإلاف ثالثلا طاقنلاب مامتهالا ةيضق امأ
مايأ ةثالث تمادو مهريغو تاراطإ نم صخش يتئامو افلأ تمض ةحصلل ةينطو تاسلجب انمق – هلل دمحلا – نكلو طاقن
تايصوت عباتت ةنجل نيوكتب انمقو قاثيمب اوجرخ نأ ىلإ تاسلجلا ترمتسا ثيح ،مهدنع هتيأر املثم امامتها رأ ملو
اذه يف 2000 قافآ ةحصب متهي ديدج نوناق مكيتأيس – هللا ءاش نإو – هلمكأب نوناقلاب مامتهالل ةنجلو تاسلجلا
ةروث ىلع اليلد وأ عيبرلالصف لوخد ىلع اليلد تسيل ةثالثلا ريفاصعلا روضح نإ ةقيقح مكل تلق امكو ،راطإلا
.ةيرورض اهنأل ةروكذملا ثالثلا طاقنلاب مامتهالا بجاو لكلا ىلع نكل ةيعامتجا

.ةيليمكتلا ةمدخلاب راطإلا ميركت نود اهشيعن يتلا ةيرزملا ةيعضولا نم جورخلا عيطتسن ال

!ةيندملا ةمدخلا دوجو نود ةينطو ةيطغت كانه نوكت نلو

!ةلديصلا ةيشتفم دوجو نودب ةمارك يلديصلل نوكت ال

.مكيلع مالسلاو هب مكتئج ام لك اذه ناك ،يناوخإ

نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا نآلا ليحأو ةموكحلا لثمم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ،ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا

يلاعم ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب.ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ميركلا روضحلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز ،يئالمز ،ريزولا ديسلا
.هتاكربو

خرؤملا 05-85 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
.اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا م1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا ـه1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف

.هنم 120و 117و 98 داوملا اميسال روتسدلا ىلع ءانب

دـيسلا ةلاحإل ارظنو ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 50 ةداملاو 46 ىلإ 36 ،32 ،24 ،23 داوملا ىلع ءانبو



نوناقلا صن ةنمضتملاو ـه1419ماع لوألا عيبر 18قفاوملا م1998ةيليوج 12خيراتب ةمألا سلجم سـيئر
م 1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا ـه 1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا
ةمألا سلجمل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل تعرش ،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا
ةنجللا ةسيئر رماع نب ةسينأ ةديسلا ةسائرب ةمألا سلجم رقمب تاعامتجالا نم ةلسلس يف ةيليوج 20 نم ءادتبا

.هالعأ روكذملا 05-85 مقر نوناقلا صن ةشقانمو ءارثإو ةساردل تصصخ

ةديسلا مهو اوضع رشع ةثالث نم ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل نوكتت ثيح
:ةداسلاو

،ةنجلل ةسيئر

،ةنجللا ةسيئرل ابئان

،اررقم

،اوضع

،اوضع

،اوضع

رماع نب ةسينأ

يدهم رامع

ةيلاع نب دمحم

يدهملب ىفطصم

يرداوق رازوب دمحم

نامرز ميلس
،اوضع

،اوضع

،اوضع

،اوضع

،اوضع

،اوضع

.اوضع

يقاود بيبح

خيشلا دمحأ

ريصح نب مساقلب

ةرجيوب ريشب نيدلارصن

دابع يبرعلا

وقابرط دمحأ

يجان نب دمحم

يديهمتلا ريرقتلا ةغايصو دادعإل لمع ةعومجم 1998 ةيليوج 20 مويل ةيئاسملا ةسلجلا يف ةنجللا تلكش دقو
.نامرز ميلسو يقاود بيبح :نيديسلا ةيوضعو ةيلاع نب دمحم ديسلا ةسائرب

ةنجللا ىلع هتضرع صنلا لوح ايديهمت اريرقت تدعأو 1998 ةيليوج 26و 25 ،24 مايأ ةعومجملا هذه تعمتجإ
.ةقلطملا ةيبلغألاب هيلع ةقداصملا تمت دقو ،هيلع ةقداصملاو هتشقانمل 1998.07.27 خيراتب اهتسلج يف

.يدهملب ىفطصمو يرداوق رازوب دمحم نيديسلاو رماع نب ةسينأ ةديسلا نم لك ةعومجملا هذه لاغشأ كراش دقو

تامولعملا لكب ماملإلاو شاقنلا عيسوت يف ةنجللا نم ةبغرو نوناقلا صنب ةقفرملا قئاثولا ىلع عالطالا دعبو
:وعدت نأ ةنجللا تأترا ،عوضوملاب ةلص اهل يتلا تايطعملاو



.ناكسلاو ةحصلا ريزو ،موديق يحي ديسلا

.نييرئازجلا ءابطألا داحتا سيئر سابع دلو لامج روتكدلا - :ةداسلاو

.ىربكلا رئازجلا ةظفاحمل ةيبطلا تايقالخألل يوهجلا سلجملا سيئر ،دمحم يناكرب طاقب روتكدلا -

.ةيبطلا تايقالخألل ينطولا سلجملا نع نيلثمم كنرق ذاتسألاو باوبلب روتكدلا -

.ةباقنلا هذهل ينطولا بتكملا نم وضعو ةيمومعلا ةحصلا ءابطأل ةينطولا ةباقنلا سيئر باهش نب روتكدلا -

.نيدعاسملا ةذتاسألاو نييئافشتسالا نييعماجلا ةذتاسألل ةينطولا ةباقنلا سيئر روصنم يرورب ذاتسألا -

.ةباقنلا سفن نم جاحلب خيش ذاتسألا -

يذلا ناكسلاو ةحصلا ريزو ةموكحلا لثمم همدق يذلا ضرعلا ىلإ 1998 ةيليوج 20 خيراتب ةنجللا تعمتسا دقو
نع بابسألا ضرعل احرش مدق ثيح ،ةنجللا ىلع لاحملا نوناقلا صن نع هترازو تاراطإ نم دفوب اقوفرم ناك
تالؤاست ىلع ةباجإلا الواحم هالعأ روكذملا 05-85 مقر نوناقلا ليدعت يعاود ىلإ قرطت امك صنلا نومضم
.صنلا لوح ةنجللا ءاضعأ تامامتهاو تاراسفتساو

:ةداسلا ىلإ 1998 ةيليوج 21 خيراتب ةنجللا تعمتسا امك

،ةيبطلا ةنهملا تايقالخأل يوهجلا سلجملا سيئر ،دمحم يناكرب طاقب -

،ةيبطلا تايقالخألل ينطولا سلجملا نع الثمم ،باوبلب روتكدلا -

،ةيبطلا تايقالخألل ينطولا سلجملا نع الثمم ،كنرقو -

طاشنلاو ةلديصلا ةيشتفمب قلعتي اميف اميسال تاءارجإلا هذهب ابيحرت اودبأو صنلا لوح تاحورش اوطعأ نيذلا
يذلا ةيمومعلا ةحصلا ءابطأل ةينطولا ةباقنلا سيئر باهش نب ديسلا ىلإ ةنجللا تعمتسا قايسلا سفن يفو ،يليمكتلا
ةيداملا بناوجلا ةاعارم اذكو اهطبضو ةيقيبطتلا بناوجلا ةاعارم ةرورض ىلع زكر امك ةيفاضإ تامولعمب ةنجللا دافأ
.عوضوملل

:ةداسلا ىلإ كلذك ةنجللا تعمتسا 1998 ةيليوج 22 موي ةسلج يفو

،نييرئازجلا ءابطألا داحتا سيئر ،سابع دلو لامج روتكدلا -

،نيدعاسملا ةذتاسألاو نييئافشتسالا نييعماجلا ةذتاسألل ةينطولا ةباقنلا سيئر ،يرورب روصنم ذاتسألا -

،ةذتاسألل ةينطولا ةباقنلا سيئر بئان ،جاحلب خيش ذاتسألا -

ظافحلل يعسلاو ةيحصلا ةمدخلا ةيقرتو ديسجتل مهلاغشنا ىدم لوح اهعيمج تبصنا ةيفاو تاحورش اومدق نيذلا
.ةيمومعلا ةحصلا عاطقب نييعماجلا نييئافشتسالا نييئاصخألا ىلع

ىلع يوتحي ةشقانملل مكيلع ضورعملا صنلا نإ :ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر ديسلا
نوناقلا نم سماخلا بابلا ليدعتلا سم دقو ،هالعأ روكذملا 05-85 مقر نوناقلا ممتتو لدعت ةيساسأ داوم عبس
ثدحي يذلا نماثلا لصفلا وهو ديدج لصف ةفاضإب كلذو ليدعتلا صن عورشم نم ةثلاثلا ةداملا بجومب هالعأ روكذملا
ليدعتلا ّسم امك 13-194 ىلإ 1-194 نم داوملا يهو ةديدج ةدام ةرشع ثالث نمضتي يذلاو "ةلديصلل ةيشتفم"
يتلا 4-201و 3–201و 2-201و 1-201 داوملاب اهممتو هالعأ روكذملا 05-85 مقر نوناقلا نم 201 ةداملا
نوناقلا نم 201 ةداملا صنلا ممت امك ،زايتمالا اذه اهل لوخي يتلا ةيبطلا كالسألا طبضتو يليمكتلا طاشنلا رقت

ةيندملا ةمدخلاب لمعلا عجرت يتلا 6-201و 5-201 داوملاب ،ليدعتلا صن نم 5 ةداملل اقبط هالعأ روكذملا 85-05
ةمتت ليدعتلا صن نم ةسداسلا ةداملل اقبط رركم 265 ةداملا يهو ةديدج ةدام ةفاضإ ريخألا يف مث ،اهتدم ددحتو
يلديصلا ماهم ةسرامم لقرعي وأ عنمي نمل ةبوقعلا ثدحت يتلاو ،هالعأ روكذملا 05-85 نوناقلا نم 265 ةداملل
.شتفملا



،صنلا عوضومب ةقالع اهل يتلا فارطألا عم اهب تماق يتلا تاشقانملاو ةنجللا اهتدقع يتلا تاسلجلا ءوض ىلعو
ىلع ابلس ترثأ يتلاو دالبلا اهفرعت يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالوحتلا هتضرف يذلا ليدعتلا اذه ةيمهأ تزرب
ءابطألا بورهب ةريخألا ةدملا يف زيمت يذلا ،يمومعلا عاطقلا ىلع اميسالو ةماع ةروصب ةيحصلا ةموظنملا
ةحصلا يف نيصصختملاو نييعماجلا نييئافشتسالا نيصصختملا مهنم ةصاخ يمومعلا عاطقلا نم نيصصختملاو
نم ةيمومعلا ةينازيملا نكمت مدعل ارظن ةمزاللا ةيداملا لئاسولا مهل رفوي ال حبصأ يمومعلا عاطقلا نإ ثيح ةيمومعلا
ىلإ ةفاضإلاب ةيساسألا اهتمهم يتلا ةيعماجلا تايفشتسملا لبقتسم نهر هنع رجني يذلا رمألا ،مهتابترم ةعجارم
اهيف مدعني نطولا نم قطانم دجوت ،ةيناث ةطقن .يملعلا ثحبلاو يبطلا نيوكتلا يه يلاعلا يبطلا جالعلاو ءافشتسالا
،ةيحصلا ةيطغتلا يف امخضت ةيلامشلا قطانملا يهو نطولا نم ىرخأ قطانم لجست امنيب نويصاصتخالا ءالؤه ةيلك
.صخش 700 لكل بيبط لثمي يذلا يملاعلا لدعملا نم ريثكب لقأ يأ انطاوم 274 يلاوحل بيبط

امو ةينالديصلا ةعانصلاو ةراجتلا ناديم يف ةيبنجألاو اهنم ةينطولا ةصاخلا تارامثتسالا زورب ىلإ ةفاضإلاب اذه
ةحصب رشابملاو قيثولا اهطابترال ةيلودلا ريياعملاو سيياقملا مارتحا يف ةمارص نم ديدجلا طاشنلا اذه هبلطتي
.ايملاع اهب لومعملا دعاوقلل اقبط هطبضو ديدجلا طاشنلا اذه ميظنت بلطتي يذلا رمألا ،نطاوملا

تادجتسملاو تاريغتلا اهتضرف ةيلاجعتسا تايعضو جلاعيل ءاج ضورعملا نوناقلا اذه نإف هركذ قبس امم اقالطناو
ةموظنملل يرذج حالصإ راظتنا يف ،ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملا ريس لقرعت تحبصأ يتلا ةعراستملا ةديدجلا
:ةيلاتلا بناوجلا ليدعتلا اذه ىعار دقف هيلعو ،ةيحصلا

ةينالديصلا داوملا قيوستو داريتساو جاتنإ تايلمع يف مكحتلاو تايلديصلا ةبقارم تائيه تايحالص معد :الوأ
."ةلديصلا ةيشتفم" ءاشنإب كلذو ةيودألا قوس يف مكحتلل رباخملا تاطاشن ةباقرو

نييئافشتسالا نييصاصتخالاو ةيمومعلا ةحصلا ّييصاصتخال هبجومب حمسي يذلا يليمكتلا طاشنلا رارقإ :ايناث
كلذو ةينوناقلا لطعلا مايأ ىلإ ةفاضإلاب عوبسألا يف دحاو مويب ردقي صاخ راطإ يف يفاضإ طاشن ةلوازمب نييعماجلا
:قيقحتل

I.مهل يفاضإ يلام دروم قيقحتو نييصاصتخالا ءالؤه لخد نيسحت.

II.يمومعلا عاطقلا يف نييصاصتخالا ءالؤه ءاقب ىلع ظافحلا.

ةنزاوتم ةيحص ةيطغت قيقحت ةلواحمل ايلاقتنا ءارجإ صنلا بسح ربتعي يذلا ةيندملا ةمدخلاب لمعلا عاجرإ :اثلاث
.اهنم ةصصختملا اميسال ةيبطلا تاراطإلاب دالبلا قطانم فلتخم ديوزتب ينطولا بارتلا ربع

لكشلا يف تاظحالم صالختساب صنلا اذهل ةنجللا هب تماق يذلا ماعلا شاقنلاو ةقمعملا ةساردلا تحمس امك
:يلي اميف اهجردن عوضوملاو

:لكشلا ثيح نم :الوأ

."رضحملاب" وه باوصلاو "رضحملل" ةملك يف يوغل أطخ ةثلاثلا ةرقفلا 6-194 ةداملا يف درو - 1

وهو يمومعلا عاطقلا هب دوصقملاو "يمومعلل" اضوع "ماعلا" ةملك ىلوألا ةرقفلا 1-201 ةداملا يف تلمعتسإ - 2
.سركملا ريبعتلا

:عوضوملا ثيح نم :ايناث



:ةلديصلا ةيشتفم )1

.ةلديصلا يشتفم تايحالص ديدحت متي هئوض ىلع يذلا ماعلا راطإلا طبضي مل ليدعتلا عورشم -

ثيح تاصصختلا بسح نيشتفملا نيوكت ةرورض ىلع دكؤي ملو شيتفتلا يف صصختلا ىلإ ةراشإلا صنلا لفغأ-
.بناج لكل اصصختم انيوكت بلطتتو ةصاخ ةينقت ةيفرعم بناوج ةدع هيف ةلديصلا ناديم نإ

ىدل ةينهملا ةقاطبلاب راهظتسالا ىوس يلديصلا شتفملا نم طرتشت مل ممتملاو لدعملا نوناقلا نم 4-194 ةداملا-
راهظتسالاك ىرخأ اطورش فضي ملو ،هميظنتو شيتفتلا يعاود ديدحت صنلا لفغأ دقف يلاتلابو ،شيتفت وأ ةبقارم لك
.فسعت وأ زواجت لكل ايدافت ةمهمب فيلكتلا لقألا ىلع وأ لمعلاب مايقلا ضيوفتب

نأ بجي يذلا يئاقولاو يراشتسالا يهيجوتلا بناجلا لفغأو شيتفتلل يعمقلا بناجلا طبض ىلع صنلا رصتقإ
.شتفملا ماهم نم نوكي

:ةيلاتلا تالؤاستلا صنلل اهتسارد دعب ةنجللا تدبأ دقف يليمكتلا طاشنلا يهو ةيناثلا ةطقنلاب قلعتي اميف امأ

.ةحلصملل نسحلا ريسلا لقرعي نأ هنأش نم يليمكتلا طاشنلل عوبسألا يف دحاو موي صيصخت نإ -

تادعمو لئاسو لالغتساك ةلمتحملا تازواجتلا ضعبل ازجاح نوكتل ةيرورضلا ةباقرلا تايلآ صنلا ددحي مل-
.ةصاخ ضارغأل ةيمومعلا تاسسؤملا

نم ايبط نيعباتملا ةصاخلا تادايعلا يف نيجلاعملا ىضرملاو يمومعلا عاطقلاب نيجلاعملا ىضرملا نيب زييمتلا-
.يليمكتلا طاشنلا نم ديفتسملا صتخملا بيبطلا فرط

.دالبلا قمع ىلإ نييصاصتخالا ءابطألا لاقتنا مدع ةرهاظ نم قمعي دق يليمكتلا طاشنلا-

:يلي امب ةنجللا يصوت تالاغشنالاو تاظحالملا هذه نم اقالطناو

.عوبسألا يف نيتيئاسم نيترتف ىلإ يليمكتلا طاشنلل صصخملا مويلا ميسقت.1

ةيلاعلا تاءافكلا نم ةدافتسالل ،نيهاجتالا يف صاخلا عاطقلاو يمومعلا عاطقلا نيب روسج عضو ةرورض.2
.قيقد لكشب اهطبضو ةقالعلا هذه ميظنت ىلع صرحلا عم صاخلا عاطقلا يف ةدوجوملا

ةيمومعلا ةحصلا يف نيصصختملا نييبطلا نيسرامملل ةبسنلاب يليمكتلا طاشنلاب مايقلا صيخرت نرقي نأ بجي.3
ةيزيفحتلا لئاسولا مهل نمضت نأ ىلع ةينطولا ةيحصلا ةطيرخلا بسح اهيلإ نوهجوي يتلا قطانملا يف نييعتلا لوبقب
.كلذل ةيرورضلا

:ةيلاتلا تاظحالملا ةنجللا تلجس دقف ةيندملا ةمدخلاب قلعتي اميف :اثلاث

ةمدخلاب قلعتملا 10-84 مقر نوناقلا نـم 2 ةرقفلا 18 ةداملل اقبط ميظنتلا صاصتخا نم دعي ءارجإلا اذه نإ.1
.ةيندملا

يلاتلابو ةمئاق لازت ال ةيندملا ةمدخلاب قلعتملا 10-84 مقر نوناقلا قيبطت نود تلاح يتلا طورشلا سفن نإ.2
اذإ اميسال قيبطتلل لباق ريغ حبصي ةيرورضلا ةيداملا طورشلا رفوت مدعبو ةيفيكلا هذهب ةيندملا ةمدخلا عاجرإ نإف
:ةيلاتلا تايطعملا نابسحلا يف انعضو

.هريغو نكسلاك ةيعامتجالا ةايحلل ةيداملا طورشلا رفوت مدع -أ

نوكت ام ابلاغ اهنإف تدجو نإو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةيبطلا ةيطغتلل ةمزاللا ةيلاملا بصانملا رفوت مدع - ب
.تايالولا تارقم لثمت يتلا ندملا ىوتسم ىلع ةزكرمم



تاداعلا هلثمت ام اعيمج ملعنو ،يوسنلا رصنعلا نم ينطولا ىوتسملا ىلع يبطلا كلسلا نم %70ةبسن نإ -ـج
.انعمتجم يف ديلاقتلاو

؟نطولا قمع ىلإ لاقتنالا ىلع نيصاصتخالا ءابطألا كلس ءارجإلا اذه ربجيس ةقيقح له – د

.ءارجإلا اذه ةيقيبطتب قلعتي اميف ةديدشلا اهتاظفحت ريخألا يف ةنجللا لجستو

،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز يئالمز ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا

يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالوحتلا اهتلمأ ةيلاجعتسا ارومأ جلاعيل ءاج صنلا اذه نأب ركذن اذه انريرقتل اماتخ
ةيامحب قلعتملا م1985 يرفيف 16 قفاوملا ـه1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلا دعي مل
ةحصلل ةيامح ينالديصلا طاشنلا ريطأتل "ةلديصلا ةيشتفم" ثادحتسا ىلإ ىدأ يذلا ءيشلا اهبكاوي اهتيقرتو ةحصلا
ةصرفلا ءارجإلا اذهب ينعملا يبطلا كلسلل يطعي يذلا "يليمكتلا طاشنلا" نوناقلا اذه ثدحأ امك .اهتيقرتو ةيمومعلا
يهو ثحبلاو نيوكتلا بناجب رثكأ ءانتعالاو يمومعلا عاطقلا يف رارقتسالا يلاتلابو ةينهملاو ةيداملا هتيعضو نيسحتل
.ةنجللا اهكرابت يتلا تاءارجإلا

.ايناديم اهتاقيبطت ةبوعصل ارظن اهتاظفحت رركت ةنجللا نإف "ةيندملا ةمدخلا" عاجرإب قلعتي اميف امأ

نع يديهمتلا ريرقتلا ىوتحم وه مكلذ ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر ديسلا
ـه1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا نوناقلا عورشم
.ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملا اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا م1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاغصإلا نسح ىلع اركش

ريبك ددع دوجول ارظن سلجملا ءاضعأ ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ةنجللا ررقم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
،ىرخأ ةهج نم هتامازتلاب مايقلا نم ريزولا ديسلا نكمن ىتحو ةهج نم ماهلا نوناقلا اذه لوح لخدتلل نيلجسملا نم
ةماعلا ةشقانملا ةلصاومل ،رهظلا دعب فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ءاسملا اذه انلاغشأ فنأتسنو ةيحابصلا انتسلج عفرن
.ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلل اركش .ةموكحلا لثمم ديسلا در ىلإ عامتساللو

.اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا

نوناقلا صن لوح ةماعلا ةشقانملاو انتسلج لاغشأ لصاونو هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلاب ديدج نم بحرأ
.اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا 1985 يرفيف 16 يف خرؤملا 05-85 مقر يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا

ةمئاق لوطل ارظن مهتالخدت يف راصتخالا لخدتلل نيلجسملا نم بلطأ لخدتم لوأ ىلإ ةملكلا ليحأ نأ لبقو
.اروكشم لضفتيلف رعاو نب ميلس ديسلل ةملكلاو ،نيلخدتملا

ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :رعاو نب ميلس ديسلا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ةداسلاو تاديسلا ،ريزولا يلاعم

.هللا نم قيفوتلا ايجار صنلا اذه يف ةطيسب دج ةلخادمب مهاسأ نأ يل بيطي



هنأ قحب ربعي هرادصتسا يف ريكفتلا درجمو ،اريبك المأ انيف ثعبي ةشقانملل انيلع ضورعملا عورشملا صن نإ
اذهو نئي لازام هنأ الإ هلجأ نم ةلوذبملا تادوهجملا مغرو ةحصلا عاطق نأل نطولا اذهل نوصلخم سانأ كانه لازال
عاطق يأ كلذ يف نثتست ملو لكك طيحملا عم لماعتلا نم اديدج اعون تضرف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالوحتلا نأل
اهليومتو اهتلماعم يف لهاستت تناك يتلا تاكرشلا تلُح ثيحب ،ةلوزعم هبش تحبصأ تايفشتسملاف هيلعو ،رخآ
ةينوناقلا لئاسولا مهل سيل قزأم يف نوريسملا حبصأو حبرلا الإ اهمهي ال ةصاخ تاكرش اهناكم تلحو تايفشتسملل
.ىضرملاب لفكتلا ىلع ابلس رثؤي دق ام لكل يدصتلل ةيداملا لئاسولا الو ديدجلا طيحملا عم لماعتلل

ةحصب امامتها كانه نأ كردن انلعجي عاطقلا اذهب نواهتي نم لكل ةيعدر داوم نم هيوتحي امو صنلا اذه نإ
.اهيلع ةظفاحملاو نطاوملا

ذاختاب ةلدايصلا ربجتسو ةنهملا تايقالخأب تسم يتلا تافرصتلا نم ريثكلل ادح لعجتس ةينالديصلا تايشتفملا حتفف
ةدايس مكنم بلطأل ةصرفلا هذه منتغأو ،هجو لمكأ ىلع مهتمهم نودؤي مهلعجتو مهتامدخ نم نسحت يتلا ريبادتلا لك
اذهو رشادملاو ىرقلا يف اهل عورف حتفل ندملا يف ةدجاوتملا ةصاخلا تايلديصلا ضعبل صخر ءاطعإ ،ريزولا
عاطقلل ةعباتلا تايلديصلا نأل ناكملا نيع يف ةطيسبلا ليلاحتلا ضعبب مايقلا وأ ءاودلابدوزتلا نم نينطاوملا نيكمتل
دق صنلا مادامو ،هتفرع يذلا يلاملا زجعلل ارظن تاسسؤملا ةيلالقتسا راطإ يف اهلج قلغأ ةدوجوم تناك يتلا ماعلا

نأ ىنمتأ ،ةحصلا ناديم يف تاظحالملا ضعبل مكهابتنا تفلأ نأ اربجم يسفن تدجو "اهتيقرتو ةحصلا ةيامح" :نونُع
.ةيدجم تناك نإ رابتعالا نيعب ذخؤت

ءابطألا دجاوت كلذ ىلع ليلدلاو ،هب زتعنو رختفن يذلا يبطلا نيوكتلا نع رظنلا ضغبف :يبطلا هبشلا نيوكتلا - 1
فسألا عم نكل ،مهتاءافكو مهتاردقب ،اولحتراو اولح امنيأ مهسفنأ اوضرف نيذلا - هجراخو نطولا يف - نييرئازجلا
بناجلا نم ةيبطلا هبشلا تاراـطإلا نيوكتب دهاعملاو سرادملا تلفكت ام اذإف ،يناعي لازام يبطلا هبشلا نيوكتلاف
ىلع هدعاسيو ضيرملا ديفي يذلا يقلخلاو يناسنإلا بناجلا - ملعأ هللاو ودبي ام ىلع –تلمهأ دقف ينقتلاو يملعلا
.ةعرسب ءافشلل لثامتيس يجولوكيسبلاو يونعملا بناجلا نم ضيرملاب ينتعا اذإ ثيح ،ةعفترم دج ةبسنب ءافشلا

ىلإ ةلص ةيأب تمي الو ريخلاب رشبي ال ءيش تادايعلاو تايفشتسملا ضعب يف ايلاح هارن ام - فسألا عم - نكلو
اذهب مامتهالا ىلع ثحن نأ انيلع بجي هيلعو ،ريغلا هب رعشي امب رعشيو ريغلا هسحي امب سحي رضحتم ملسم بعش
.لمعلا ءانثأ نينواهتملا ىلع تابوقعلا طلست نأو سيردتلا ءانثأ ةيفاكلاو ةلماكلا ةياعرلا هيلونو يبلسلا بناجلا

بوانملا بيبطلا فرط نم ةيلوألا ةيلاجعتسالا تافاعسإلا ميدقت يه ةبوانملا نإ :لطعلا مايأو ةيليللا ةبوانملا-2
ةرارمبو اهلوقأ نكل ،ةفلتخملا ضيرمتلا حلاصم ىلإ لوحي وأ ىفاعم هحارس قلطي نأ ىلإ ضيرملا ىلإ هناوعأو
،بيبط شناكام( "تاميملا" نم اريثك تعمسو الإ ةنيعم ةيلاجعتسا ةلاح تمدقت املكف ،ةيئانلا تايدلبلا يف ةصاخو
ةطقن ىلإ ينرجي اذهو فيصلا لصف يف نحنو مايألا هتاه يف ةصاخ )خلإ …ةمزاللا ةنقحلا شناكام ،ءاود شناكام
:يهو ةثلاث

ضعب كانه نأ الإ ،كلذ ىلع روكشم وهو ةلماكلا ةيانعلاب ىظحت ةياقولا نإ لاق ريزولا ةدايس نأ ولو :ةياقولا - 3
هتاه رشتنا يذلا يئاذغلا ممستلاك كانهو انه ممست تالاح رخآل نيح نم لجست ثيح ،ضعبلا فرط نمتاريصقتلا
موي هل ةيحض رخآ توم ناكو ،نيريثكلا ةايحب ىدوأ يذلا بونجلا يف يبرقعلا ممستلاو ،تاهجلا نم ريثكلا يف مايألا

11/07/98.

ةبسنلاب امأ ،ةصتخملا حلاصملا فرط نم شيتفتلا فيثكتو ةياقولا لاجم يف ةديدج ةيكيمانيد ثعب انيلع بجي هيلعو
نأل بسانملا حيقلتلا فاشتكال براقعلا يعماج عيجشتو تاديبملا ريفوتو ةيعوتلا قيرط نع اهتبراحم بجيف برقعلل
.ةريطخلا ريغو ةريطخلا اهنم عاونأ ةدع اهيف

نعو تارتموليكلا تائمب ىرخألا نع ةدحاولا دعبت ،بونجلا ربع ةدجاوتم ةيالو 14 كانه:ةصتخملا زكارملا - 4
ةيصعتسملا ضارمألا نع فوشكلاو ليلاحتلا يف صصختم ربخم نهادحإ يف دجوي الو فالآلاب ةمصاعلا
"LANAPATE" ضعب يفو اهيلع درلا لوطي ام ابلاغ لامشلا يف ةدوجوملا رباخملا ىلإ لسرت يتلا ليلاحتلا تابلطو
.نولوؤسملا هروصتي امم دعبأ اعقاو نوشيعي نيذلا ىضرملا ىلع ابلس سكعني ام اذهو ،فالتإلل ةيلك ضرعتت نايحألا



حرتقن اذه نم اقالطناو ،كالهلل اهبحاص ضرعي وأ لفكتلا يف ةعرسلا بلطتت اضارمأ كانه نأ هيف كش ال اممو
ةزهجأو رباخملاو تاصصختلا عيمج ىلع يوتحي يوهج ىفشتسم ىلإ ةريبكلا ةيبونجلا تايفشتسملا دحأ ةيقرت مكيلع
انل لحتس ةيندملا ةمدخلا نأ نظأو ،ةحارلاو لمعلا لئاسو ريفوتب كلذو نييئاصخألاو ءابطألا بلجل ىعسنو ةعشألا
.ةلكشملا هذه

اهل سيل ،اهسفنل ةلكوم ةلمهم اهب ناهتسي ال عمتجملا نم ةحيرش كانه ،صصختلاو صيصختلا باب يف امئادو
.ةيلقعلا ضارمألا نم يناعت يتلا ةئفلا يهو اهب لفكتت تايعمج الو اهيمحي نوناق

يمحي انوناق حرتقن هيلعو ،ةحيرشلا هذهب لفكتلا اهل لوخت يتلا نيناوقلا ىتح الو تايناكمإلا كلمت ال تايدلبلا نإ
عيمج يفو رخآ ىلإ نيح نم هددع رثاكتي يذلا عمتجملا نم ءزجلا اذهل تايلوؤسملا عيمج ددحيو ةحيرشلا هذه
.فيصلا لصف يف ةصاخ تايالولا

نيسحت لجأ نم اهنولذبت متلزالو اهومتلذب يتلا تادوهجملا نم للقي الو يفني ال ريزولا ةدايس هيلإ انرشأ ام لك
.دحاج الإ هركني ال هومتلعف امو عاطقلا

ةلوجلا كلت نوركذتي اولازالو ،ةريخألا مكترايز ىلع مكنوركشي ةلقرو ةيالو ناكس نإ ،ريزولا يديس ،ماتخلا يف
.ةيباختنا ةلمح يف سيلو ةيمسر ةرايز يف ةنيدملا عراوش ربع نيلجار اهب متمق يتلا

12 ـب هميمرت فيلاكت تردق يتلاو ميدقلا ىفشتسملا ميمرت يف لثمتملاو هب اودعو ام نورظتني مهف ترقت ناكس امأ
ةنيمأ دايأ دوجو الولو ،ىفشتسملا مدق ةميدق ةزهجأ نم نآلا هيلع رفوتي ام نأل ةديدج تالآب هزيهجتو ميتنس رايلم
.مويلا ىلإ يقب امل هتنايص ىلع صرحت تناك

لئاسو رفوت مدعل لمع ميدقت نودب ارجأ ىضاقتي بلقلا ضارمأ يف ايئاصخأ ابيبط كانه نأ انه ةراشإلا ردجتو
.لمعلا

ةدعاسمب نينطاوملا فرط نم زجنأ يذلا مدلا ةيفصت زكرمل (consommable) ةيكالهتسالا داوملا ىسنن ال امك
.كارطانوس

.مكيلع مالسلاو ريزولا يلاعم اركش ،ةسلجلا سيئر يديس اركش ،ءاغصإلا نسح ىلع اركش

.لضفتيلف يراهزل ديزوب ديسلل نآلا ةملكلاو رعاو نب ميلس ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

لثمم ناكسلاو ةحصلا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا .ةسلجلا سيئر يديس اركش :يراهزل ديزوب ديسلا
.يئالمز ،يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا

جالعلاو نيوكتلاو ةحصلا عاطقب لفكتلا يف ةلودلا ةيرارمتسا دكؤي نوناقلا اذه - ةسلجلا سيئر ةدايس - ةقيقحلا يف
.نينطاوملا لكل ةيحصلا ةياعرلا أدبم دسجيل ءاج هنأ رخآ ىنعمب ،مهم اذهو قوسلا داصتقا لظ يف ىتح ةبقارملاو

نم دبالو ناك قوسلا داصتقا لظ يف رودلا اذهب مايقلل ةلودلا ةيرارمتسا نامضل - ةسلجلا سيئر ةدايس - نكل
تناك هنأل اهل ابلطم ناك اذه نأ نظأو تايفشتسملا ىوتسم ىلع ةدوجوملا ةيلاعلا تاءافكلل زفاوحلا ءاطعإ ةرورض
ةاـماـحملا ةسراـمم اـضيأو سيردتلا ةيلمع نم - قوـقحلا دهاعم ىوـتسم ىلع الثم - تدافتسا ىرخأ تائف كانه
.ريخلاب ةماع ةفصب ةلادعلا ىلعو نيضاقتملا ىلعو ةبلطلا ىلعو – لاحلا ةعيبطب - اهيلع دوعي اذـهو

ةرورضو يطارقوميدلا ميظنتلا ىلع موقي ماظن لظ يف ةلودلا ةيرارمتسا ةرورض نكلو حتفتلل ةرورض كانه نذإ
.ادج مهم يعامتجالا بناجلاب مامتهالا يف اهتيرارمتسا

لدعت نأ هنأشب رظتنن انك ةحصلا نوناق نأ اهلوأ ،اهتيبلاغ يف ةينقت تاظحالملا ضعب يدل ةسلجلا سيئر ةدايس
ةركف نم انلقتنا اننأ ىلإ ةراشإلا نم دبال ناكو "76 روتسد" ،قباسلا روتسدلا ىلإ ريشت اهنأل هنم 20 ةداملا اضيأ
اميف - ةسلجلا سيئر ةدايس - ةيناثلا ةطقنلا امأ ،ىلوأ ةطقن هذه نينطاوملا ةياعرب لفكتلا ةركف ىلإ يناجملا جالعلا
يلديصلا شتفملا له ،ةداملا نم مهفن مل نحن ،يميلقإلا صاصتخالا نع ملكتت يتلاو 2 ةرقفلا 194 ةداملا صخي
؟…هريغ وأ ايئالو وأ ايوهج ايفارغج ازيح كانه نأ مأ ينطولا بارتلا لماك ىلع هماهم سرامي نأ عيطتسي



يف تاصاصتخالا هذه لخدت امبر يلمعلا عقاولا يف هنأل –ةسلجلا سيئر ةدايس –قيقدتلا نم دبال ناك انهو
.مادطصا

نحنو ،85 يف رداص ةحصلا نوناق نأ فرعن نحن ،تاميظنتلاب قلعتتو ةسلجلا سيئر ةدايس ىرخأ ةطقن كانه
دكؤت ةحصلا نوناق نم 190 ةداملا الثمف ،يملع بسح دعب ردصت مل تاميظنتلا ضعب هيف ةنس 13 يلاوح دعبو نآلا

،خلإ …اهلقن ةيفيكو اهريدصت ةيفيكو اهجاتنإ ةيفيكو ةماسلا داوملا ديدحتب ةصاخلا تاميظنتلا رادصإ ةرورض ىلع
ةفرعم نم ةسلجلا سيئر ةدايس اننكمت مكاحملا ىوتسم ىلع نيسرامملا دنع ةفورعملاو ةحصلا نوناق نم 442 ةداملاو
ىتح طبضلاب ةردخملا داوملا يه ام انل ددحي ميظنت نوكي نأ دبال ،صخشلا ةبقاعم عيطتسن ىتح ةردخملا ةداملا
.صاخشألا ةبقاعم عيطتسن

يف امنإ عاطقلا اذهب طقف سيل – ةقيقحلا يف – اذهو تاغارفلا هذه ألمت نأ بجي تاميظنتلاو غارف كانه لازام نذإ
.ةليوط ةرتفل نيناوقلا ذفنن نأ دعب الإ ردصت ال اهنكلو تاميظنتلا نع ملكتت نيناوقلا دجن نذإ ،تاعاطقلا عومجم

لمعب قلعتت نكلو نوناقلا اذهب قلعتت ال يهف ةعرسب اهركذأ تحمس اذإ ةسلجلا سيئر ةدايس ىرخأ ةطقن كانه
ردابن نأ عيطتسن ال انك اذإف ؟طبضلاب سلجملا اذه رود وه امع اولءاست ةوخإلا نم ريثك كانهف ،لكك سلجملا
؟طقف شقاننو طقف ملكتن له ؟طبضلاب انرود وه امف لدعن نأ عيطتسن الو نيناوقلاب

نم ادج مهم ءزج يه ةيناثلا ةفرغلا نأل كلذو امامت حرطلا اذه عم قفتأ ال انأ ةسلجلا سيئر ةدايس ةقيقحلا يف
نم ريثكلا دوجول ةعدب تسيل هذهو نيناوقلاب ةردابملا قح اهطعي مل ،معن .تايحالصلا ةفاك اهيطعي روتسدلاو ناملربلا
زرف وه يذلا اهرودب موقت نأ اهيفكي ،نيناوقلاب ةردابملا قح ةيناثلا ةفرغلا يطعت ال رصمو ايناملأك ةلودلا ريتاسد
سلجملا هلاق امم هانمهف امو ةسلجلا سيئر ةدايس ليدعتلا ةيضق ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ،اهلصت يتلا نيناوقلا
ةنجللاو ليدعتلا عيطتسي ال سلجملا نأب لاق ؟يروتسدلا سلجملا لاق اذامف ،ةقيقد ريغ ةروصب ناك يروتسدلا
نم ءاضعأو ةمألا سلجم نم ءاضعأ نم واستم ددع نم ةنوكتملاو ليدعتلا اهناكمإب يتلا يه ءاضعألا ةيواستملا
ةيواستملا ةنجللا ىلإ ةمألا سلجم يلثمم يضم لبق نكل ،كانه دجاوتم سلجملاف نذإ ،ينطولا يبعشلا سلجملا
اهيلع ضرعي صن يأ عم فلتخت نأ يف قحلا اهلف ،فالخلا يف قحلا ةيناثلا ةفرغلل يطعي روتسدلا نأ دجن ءاضعألا
.ليدعتلا حارتقا نم انعنمي مل هنكلو ليدعتلا نم انعنم دقف نذإ ،ليدعتلاب امئاد يصوت نأ عيطتست يلاتلابو

ىلإ ليدبلا مدقن نكلو ضفرن نأو لبقن نأ عيطتسن لب طقف ضفرلل ال ،ةمألا سلجمك تايحالصلا لماك كلمن نذإ
.ةسلجلا سيئر ةدايس اركشو .كانه ةمألا سلجم يأرب ذخؤي نأ نكمي يلاتلابو ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا

.ةروكشم لضفتتلف يصفح ةيرون ةديسلل نآلا ةملكلاو يراهزل ديزوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةداسلا ،يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلا لثمم ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.ةبيطلا يتايحت مكل ،روضحلا

نولمعي نويعماجلا ءابطألا ناك تانيتسلا يفف ،يحصلا انماظن يف اديدج سيل يليمكتلا طاشنلا نإ ،ريزولا يديس
لامعتسا نم ءابطألا نكمتس ةقيرطلا هذه نأ ريزولا يديس نونظت الأ ؟قرفلا ام وأ ديدجلا ام نذإ ،صاخلا عاطقلا يف
.اناجم ةلودلا ةزهجأ

نعو ةيزكرملا مهتمهم نع يلختلا ىلإ ءابطألا عفديس يليمكتلا طاشنلا نأ اضيأ نونظي ىضرملا نم ريثكلا نإ
بسح ماوعأ ةعبرأو نيماع نيب ةحصلا عاطق يف ةيندملا ةمدخلا ةدم ددحت 201/6 ةداملاف ،مهحلاصمل نسحلا ريسلا
ابجاو ربتعي ةيندملا ةمدخلا ءادأو نيتنسب ةددحم ةيركسعلا ةمدخلا نأ امب ؟ ماوعأ ةعبرأ اذامل لءاستن انه ،قطانملا
؟ةمألا مدخي هنأ امب دحاو نآ يف ايناسنإو اينطو

اميف ىرخأ رظن ةهجو يدل نأل ،ةصتخملا ةنجللا ام ائيش فلاخأ امبر يننإف نوناقلا نم ةداملا هذه صخي اميف
ءاسن فرط نم نهتجلاعم متت نأ ءاسنلا لضفت قطانملا هذه يف هنإ لوقأو ةيلخادلا قطانملا يف ءاسنلا لمع صخي

.ةيلخادلا قطانملا يف َنطشنيل نهلاسرإ يف ءدبلا انيلع يلاتلابو ،تابيبط

نويلم 70 ىلإ اهلام سأر لصي ةيلديص ةسسؤم لك ىلع نيعتي هنإ - ريزولا يديس - متلق مكتاحيرصت ىدحإ يف



؟كلذ اهيف متي يتلا رطألا يه اـمو ؟كلذ فيك ،يملعلا ثحبلل ةصاخ غلابم صصخت نأ رالود

؟ءاودلا "ايفام" ىلع ريزولا يديس متيضق له

لوعفملا يراس جمانربلا اذه له (C.P.A) هب تلفكت يذلا "مويديم" جمانربب صاخ وهو رخآ الاؤس لأسأ نأ ديرأ
؟مهددع وه مكو ،نولاطبلا ةلدايصلا وأ ددجلا ةلدايصلا هنم دافتسا لهو

ضرفي ديدجلا يملاعلا ماظنلاو ىربـكلا تالوحتلا راطإ يف رئازجلا هشيعت يذلا ديدجلا عضولا نإ ريزولا يديس
.عاطقلا اذه ىلع ةديدج تاحالصإ لاخدإ بجيو اشمهم ةحصلا عاطق ىقبي ال نأ انيلع

ةيبطلا تاحالصإلل انمهف بسح نأل ؟هقيبطت ةيفيك يف رظنلا داعيس وأ جالعلا ةيناجم إدبم يف رظنلا داعيس له
.ةكارش لكش ىلع وأ تايقافتا لكش ىلع ءيش لك متيس

؟ءاودلا ءارشب وأ جالعلاب رمألا قلعت ءاوس فيعضلا لخدلا يوذ يف متركف لهف

ميظنت ةداعإ له ،نييئاصخألا ءابطألاب قلعتي اميف اصوصخ فيزن ثودح ىلإ ىدأ صاخلا عاطقلا ىلع حتفتلا نإ
؟فيزنلا اذه فقويس ءابطألا حلاصل ةيندملا ةمدخلا لالخ نم ةيركسعلا ةمدخلا

تاونسلا لالخ اهذاختا بجي يتلا ةسايسلاو تايولوألا تددح ةحصلا ةرازو اهب تماق يتلا ةيساردلا مايألا يف
عاطقلا يف ققحت ام ىلع صرحلا ةيوقت ةصاخو ادج ةفيعض اهتينازيم تلازال يتلا عاطقلا لئاسو بسح اذهو ةلبقملا
؟كلذ نوققحتس فيك ! صاخلاو ماعلا عاطقلا نيب ةيليمكتلا ةيعونلا تاذ ةيمومعلا ةمدخلا ىلع ظافحلا عم يحصلا
ماظن قباطت مدعو ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا صخي اميف ةيوهجلا قراوفلا اهنم ةريبك لكاشم شيعي عاطقلاو
ضارمألا ةصاخ ،جالعلاو بطلا ةعباتم يف ةحصلا لكايه زجع يلاتلابو ! ةيطارقوريبلل القن ثدحي يذلا تايفشتسملا
يوذ ءابطألل فيزنلاو ريطخلا ةيودألا ةردنو ،ةلطاعلا ةزهجألل ةعفترملا ةبسنلاب اضيأ ريكذتلا بجي امك ! ةنمزملا
فعض كلذ ىلإ فض ،يلوألا يحصلا جالعلاو ةياقولاب نيفلكملا صاخشألا رارقتسا مدع بناج ىلإ اذه ؟صاصتخالا
.هلمجمب عاطقلا يف رظنلا ةداعإ بجي ةيمومعلا ةمدخلا ىلع ظافحلا متدرأ اذإ نذإ ،ىرخألا تاعاطقلا نيب تاقالعلا

Les) ةلقنتملا ضارمألا ىلع ءاضقلا ةيناكمإ مدعو قرشلا يف "ريشاكلا" ةمزأ نإ ،ريزولا يديس  maladies  à

transmission hydriques) ولو ،ةيرورض - فسألل ايو – اهنكل ةمدعنم تاعاطقلا نيب ام ةـقالـعلا نأ ىلع عطاق ليلدل
.نطاوملا ةيامحل تصصخ تناكلو تامزألا هذه لكل ةظهابلا فيلاكتلا انيدافتل ةمئاق ةقالعلا هذه تناك

لفكتت يتلا ةيرادإلا ةلكيهلا ْتئشنأ لهو ،تاعاطقلا نيب اميف ؟تاقالعلا ديطوتل ريزولا يديس جمانرب كانه له
؟تاعاطقلا نيب قيسنتلاب

قلعتملاو هومتذختا يذلا عاجشلا رارقلا ىلع مكييحألو هونأل انه مكدجاوت ةصرف منتغأ ،ريزولا يديس ريخألا يف
.اركشو باهرإلا فرط نم تابصتغملا تايتفلل ضاهجإلا صيخرتب

ةداسلاو تاديسلا ركذأ ،عبارلا لخدتملا ىلإ ةملكلا ةلاحإ لبقو ،يصفح ةيرون ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف رابج ديجملا دبع ديسلل ةملكلاو ،اركشو لخدتلا عيمجلل ىنستيل راصتخالا ةرورضب ىرخأ ةرم



قفارملا دفولاو ةحصلا ريزو يلاعم ،ةموكحلا لثمم ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :رابج ديجملا دبع ديسلا
:يئالمز ،يتاليمز،هل

نع طقف ملكتلا مكنم بولطملا ناك نإو ،عاطقلا لكاشم نع ةماع ةرظن متيطعأ – ريزولا يلاعم – حابصلا يف
عاطق نع لاقي نأ نكمي ام لك صاصتماب مكل حمس هنأل ادج ايكذ مكلخدت ناك دقو ،يليمكتلا طاشنلاو ةلديصلا ةيشتفم
.ادج عورشمو لوبقم رمأ اذهو ،ةماع ةفصب ةحصلا

.ةيعقاوو ةيعوضوم بابسأ قفو ىشامتيو ةعاجش ةعفد لمحي يذلا نوناقلا اذه ىلع مكّئنهأ ةيادبلا يفو

ىلإ فاضيل ةقيقحلا يف يتأي ةشقانملا لحم صنلا نأ يف لثمتت ددصلا اذه يف اهؤادبإ نكمي يتلا تاظحالملا ىلوأ
وأ ليدعت ىلإ ىرخأ ةرم ضرعتيس نوناقلا اذه نأ نظلا ريثكو ،1985 ةنس نوناق تسم يتلا تاليدعتلا نم ةعومجم
تاليدعتلا مغرو تانينامثلا فصتنم يف عضو يذلا 01-85 نوناقلا نأ عوضوملا ثيح نم ينعي اذهو ،رخآ ميمتت
،مالكلا اذه ءارو نم دصقأو "ةنيبم ةفاقث" لوقن ال ىتح ةنيعم ةيؤرو لب انيعم اركف هتايط نيب لمحي لازال ،ةددعتملا
.دبألا ىلإ ترثدنا دق ةلحرمو ىلو دق دهع رداوب هللختت تلازال نوناقلا اذه نأ

أدصلا اهالتعا دق ةادأ ىضتقمب ديدج عقاو عم لماعتلاو ةاراجملا نكميأ ،لءاستأ ريزولا يلاعم يديس يندجت اذل
ديعس دج انأو حابصلا يف انل هومتركذ دقو مكيأر ةفرعم ديرأ تاذلاب ددصلا اذه يفو ؟لالحنالاو ةخوخيشلا اهتمهادو
نوناق حرط نولوتتس مكنأ ينعي اذهو ،ةديدج ةسايسو اديدج اروصت لمحي اديدج انوناق نوضرعتس مكنأب متلق مكنأل
.ةيقرتلاو ةحصلل لماش

يهو ةطيسب دج ةظحالم يدلو طقف ،ةردابملا هذه ىلع مكتئنهت ةلماجم نودبو نكمي ةلديصلا ةيشتفمب قلعتي اميف
ةيوقلا ةقلحلا ةيالولا ىوتسم ىلع ةحصلاب فلكملا ريدملا نم لعجت يتلاو 12 اهترقف يف 194 ةداملاب ةطبترم
يفضتو ةوجرملا ةنورملاب هتيمست نكمي ام ىلع يضقت اهنإف مث نمو ،ةيئازجلا تاعباتملا ريجفت اهناكمإب يتلا ةديحولاو
لب الثم ةرئادلا ىوتسم ىلع طاشنلا اذه ميظنت روصت وأ ميظنت ناكمإلاب ناكو ،شيتفتلا ريبادت ىلع ةيزكرم ةحسم
؟يئالولا ىوتسملا ىلع زيكرتلا اذهل يعادلا ريزولا يلاعم نذإ وه امف ،!؟ال ملو ةيدلبلا ىوتسم ىلع ىتحو

نوناقلل نوكي نأ هاشخأ ام ىشخأو يملعلا ثحبلا نوناق ىلع قداص دق ةمألا سلجم ناك طقف نيموي ذنم وأ ةحرابلا
نأ لمتحملا نمو لب ،يملعلا ثحبلا ىلع حابصلا اذه يف اريثك متملكت دقلو ،لوألا ىلع ةيبلس راثآ ايلاح ةشقانملا لحم
ىلع ةقداصملا ناملربلا نم بلطت ةموكحلا نأب ريخألا يف لوقيل هاوتحم نم لوألا غارفإ ىلإ نوناقلا اذه يدؤي
.ىلوألا اهترقف يف 201 ةداملا قوطنم نم هفشتسن نأ نكمي ام العف اذهو ،نيضراعتم نينوناق

يلومشلا هبش هعباط ىلإ رظنلاب ريبك كش لحم ىقبي هنإف هبلص يفو هقمع يف الوبقم يليمكتلا طاشنلا أدبم ناك اذإف
ثحبلاب - ةقيقح – نوموقي نيذلا نيرطؤملا يأ نيرضاحملا ةذتاسألاو ةذتاسألا – طقف سيل – سمي هنإ ثـيح نـم
اذه نأل ،تاذلاب لكشملا رهظي انهو ةيمومعلا ةحصلا يف نيصتخملاو نيدعاسملا ةذتاسألا اضيأ لمشي امنإو يملعلا

سمي يذلا نوناقلا اذه دئاوف صتمت هعمو ،ماع ريبدت ىلإ يئانثتسا طاشن نم يليمكتلا طاشنلا اذه بلق ىلإ يدؤيس
سيل يليمكتلا طاشنلا لمش ءارو تناك يتلا ةنيفدلا بابسألا - ريزولا يديس مكنم - ةفرعم ديرأ اذل ،يليمكتلا طاشنلا
.يملعلا ثحبلا روط يف لازت ال يتلا ىرخألا تائفلا اضيأ امنإو نورضاحملا ةذتاسألاو ةذتاسألا طقف

تاسسؤملا يف يليمكتلا طاشنلا ةسرامم عنمن اذامل مهفأ ال انأ ةحارص ،ةيناثلا اهترقف يف 201 ةداملاب قلعتي اميف
قلعتي امنيح ةصاخ ،ةيلاعلا تاءافكلاب ةناعتسالاو بالجتسا - رجأ لباقم يأ – لباقمبو اهنكمي يتلا ،ةيمومعلا ةيحصلا
يتلاو قطانملا ضعب ىوتسم ىلع ةصاخ ريطأتلا صقن كرادت نكمي مث نمو ةليقثلاو ةبعصلا تايلمعلا ءارجإب رمألا
؟ءالمزلا ضعب اهركذ دق ناك

طاشنلا ةسراممل هلماكب دحاو موي حنم نأ –ريزولا يلاعم – نوملعت ،ةثلاثلا اهترقف يف 201 ةداملا صن سمي اميف
اذه ميسقت نكمي يبطلا غارفلل اءردو لوقعملا نمو مث نمو ةيحصلا حلاصملل يداعلا ريسلاب لالخإلا هنأش نم يليمكتلا
وأ ميظنتلا يف راطإلا اذه ديدحت وأ ميظنت نكمي مادام كلذ مكنكميو ةيئاسم ةرتفو ةيحابص ةرتف ،موي يفصن ىلإ مويلا
.حئاوللا

،ءابطألل يليمكتلا طاشنلا ةسرامم ةصخر حنم نع ملكتت يتلاو ةعبارلا اهترقف يف 201 ةداملا امئاد صخي اميف
يديأ نيب رمألا لعجو ءارجإلا اذه ىلع ةنورملا ضعب لاخدإ مكنم بلطن ميظنت يأ ةحئال لحم ةيلمعلا هتاه تمادامو
.هللا ءاش نإ ثدحيس ام كلذ نأ نظأو ،ةيالولا وأ ةرازولا ىوتسم ىلع سيلو هسفن بيبطلا اهيف لمعي يتلا ةسسؤملا

هلصأ يف مدخي أدبملا نأ هيف كش ال اممو ةيندملا ةمدخلاب ةقلعتملاو 201 ةداملا نم ةسماخلا ةرقفلاب قلعتي اميف
قوطنمو اضقانتمو اضراعتم أدبملا اذه نوكي نأ ريزولا يلاعم فاخأ نكل ،يمومعلا يحصلا عاطقلاو ماعلا حلاصلا



عضخت ال ةينهم كالسأ يهو ىرخأ اكالسأ كانه نأ كلذ ،ةاواسملا إدبمب نيتقلعتملا روتسدلا نم 31و 29نيتداملا
؟عوضوملا اذه يفو نأشلا اذه يف ريزولا يديس مكباوج وه امف ،بجاولا اذهو مازتلالا اذه لثمل

1988 ةنس يف لدع يذلا 01-85 نوناق نم 211 ةداملا صن نإ مكهابتنا تفل لجأ نم لوقأ نكلو يهنأ اريخأ
ددحت يتلاو ةيئافشتسالا تادايعلاو ةلدايصلاو نانسألا يحارجو ءابطألا لبق نم ةّادؤملا لامعألا تافيرعتب قلعتملاو
.ةموكحلا لبق نم ميظنتلا قيرط نع

نأ ىلإ ددصلا اذه يف مكهابتنا تفلن نحنو ،عقاولا عم ةيشامتمو ةرياسم ريغ تحبصأ نوملعت امك تافيرعتلا هتاه
تادايعلا نأل كلذو يعامتجالا نامضلا اهلمشي ال يهف اذه نم رثكأو لب ،باهتلالاب مستت تحبصأ ةقبطملا نامثألا
ةداعإ نم دبال هنأب نوظحالت اذه نم ،راعسألا هذهو نامثألا هذه نع حاصفإلا ضفرت ام ابلاغ ةصاخلا ةيئافشتسالا
.شيعملا عقاولا رياسي نأ هنكمي ىتح 01-85 نوناق يف رظنلا

ةيندملا ةمدخلا ةلأسم وحن ةديدش تاظفحت نع تحصفأ اهنإ ثيح نم انتنجل ريرقت صخي امب ددصلا اذه يف يهنأ
ةيحانلا نم ملكتن انك نإف ؟"ةديدشلا تاظفحتلاب" دصقي اذام مهفأ ال انأ "ةديدش تاظفحت" ةرابعلا هذه تمدختساو
اذه يف انوزوم اـنه نوكي نأ بجي مالكلاو – ديرأ اذهلو ةداملا كلتل اضفر ينعي اذـهف ةديدشلا تاظفحتلا نع ةينوناقلا
يلودلا ىوتسملا ىلع نولمعي نيذلاو ! ةديدشلا تاظفحتلا ءارو نم داري ام لوح رون ةعاعشإ وأ ةرانإ - ددصلا
يديس اركش .ابناج رمألا حرطت اهنأ ينعي اذهف ةديدش لوقن امنيحو ضفرت اهنأ ينعي اذهف ظفحتت امنيح ةلودلا نأ نوفرعي
.ةسلجلا سيئر

.لضفتيلف رعشلاوب مالسلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو رابج ديجملا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا يلاعم ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس .اركش :رعشلاوب مالسلا دبع ديسلا
.مكيلع مالسلا ،ميركلا روضحلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز

.نيتيساسأ نيتطقن يف لخدتأ نأ ديرأ يرودبو ميقلاو لصفملا اهريرقتو داجلا اهلمع ىلع ةنجللا ركشأ ءدب يذ ئداب

ةحصلا ةيشتفمب قلعتملا لصفلاب ةصاخلا داوملا ضعب لوح تاظحالملاو تاراسفتسالاب ةقلعتم ىلوألا ةطقنلا
.ةيلحمو ةماع تالاغشناو تامامتها يف لثمتت ،ةيناثلا ةطقنلاو ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملا جراخ يليمكتلا طاشنلاو

:ىلوألا ةطقنلا صوصخب

نم يتلا بابسألاو فورظلا ددحت مل ثيحب ضومغلا - يرظن بسح - 8-194 ةداملا فـنتكي :ةـلديصلا ةـيشتفم )أ
.ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا ليكو ىلإ ءوجللا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا ةدعاسم اوبلطي نأ نيشتفملا ةلدايصلل نكمي اهلالخ
ةلدايصلا نأ ىلع صنت 1-194 ةداملا نأ امب رابج روتكدلا لخدت يف ءاج امكو 12-194 ةداملل ةبسنلاب كلذك
ةيئاضقلا ةعباتملا رارق ذاختا نإف ييأر بسحو كلذك ،ةحصلاب فلكملا ريزولا ةطلس تحت شيتفتلاب نوموقي نيشتفملا
ةحصلاب فلكملا ريزولا يأر ذخأ دعب نوكي نأ لضفألا نم 12-194 ةداملا يأ ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا
نم نيشتفملا ةلدايصلا نكمت 6-194 ةداملاف تالاجعتسالا وأ ةروطخلا ةلاح يف هنأو ةصاخ ،تاريدقتلا ءوس يدافتل
.ةبسانم اهنوري يتلا ةيظفحتلا تاءارجإلا لك ذاختا

يهف يل ةبسنلابف ،ةيناثلا ةرقفلا يف ةدراولا "ثدح" ةملك اهيف دجن 12-194 ةداملل ةبسنلاب ةظحالم كلذك كانه
.ةضماغ ةملك

اذهف ،ةصتخملا ةنجللا يأرل اديكأتو 1-201 ةداملاف ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملا يف يليمكتلا طاشنلل ةبسنلاب امأ
2-201 ةداملا يف ةددحملا طورشلا نم مغرلابو هنأ الإ ،نييئاصخألا ءابطألل يداملا بناجلا نسحي دق ءارجإلا
4-201 ةداملاب نوهرم ءارجإلا اذه نم وجرملا فدهلا قيقحتو ةيفاك ريغ اهنإ لوقأ انأف ،نوناقلا اذه نم 3-201و
.1-201 يأ هالعأ اهيلإ راشملا ةداملا قيبطت ةيفيك ميظنتلا ىلع ليحت يتلا

ةمراصلا ةعباتملاو رهسلا وه كلذ نم مهألاو ةيميظنتلا طورشلا هذه ديدحت يف حوضولا يخوت بجي هيلعو
.ماعلا عاطقلا ىلع دوعت دق يتلا ةيبلسلا تاساكعنالا يدافتل ناكسلاو ةحصلا ةرازو حلاصم فرط نم اهل ةمئادلاو



:تالاغشنالاو تامامتهالا :ةيناثلا ةطقنلل ةبسنلاب

ةليسولا يهو ةنسح ةردابم يبطلا كلسلل ةبسنلاب ةيندملا ةمدخلا ىلإ ةدوعلا نأب لوقأ :ماعلا عباطلا تاذ تامامتهالا
ةيحصلا تاعاطقلا ىوتسم ىلع ةيبطلا ةيطغتلا نيسحتل ةيحابصلا ةرتفلا يف ريزولا ديسلا لخدت يف ءاج امك ةديحولا
.نطولل

ديسلا نم بلطأ اذل ،يلحملا ىوتسملا ىلع نينيعملا ءابطألل لابقتسا لكايه بلطتي فدهلا اذه قيقحت نأ ريغ
قاحتلالاب ءابطألل حمست يتلا طورشلا ىندأ ريفوتل ةينعملا ةيرازولا تاعاطقلا عم ةيرورضلا تاءارجإلا ذاختا ريزولا
.فورظلا نسحأ يف مهتابجاوب مايقلا يلاتلابو مهلمع بصانم ىلإ

نوناعي يتلا دويقلا عفرو ةيحصلا تاعاطقلا يريسمل رابتعالا ةداعإ ريزولا ديسلا نم بلطأ :ماعلا يناثلا مامتهالا
ةيئازجلا تاءارجإلا ذاختاب هلالخ نم حمسي يذلا مئادلا مييقتلل سيياقم عضوو ،يلحملا ىوتسملا ىلع ةصاخ اهنم
.باجيإلاب وأ بلسلاب

لجيج ةيالو نأ نوفرعت متنأ ريزولا يديس :لوألا ،نابلط يدلف يثيدح اهب متخأ يتلا ةيلحملا تالاغشنالل ةبسنلاب
دكؤأو ءاسنلا ضارمأ صاصتخا وهو دحاو صاصتخاب يفتكأ طقف ،ةيبطلا تاصاصتخالا ضعب يف صقن نم يناعت

ةيولوألا ىطعت نأ ريزولا ديسلا نم بلطأ اذل ةيالولا ناكس فرط نم احلم ابلطم حبصأ هنأل صاصتخالا اذه ىلع
.ةيالولا رقمب لجيج ىفشتسمل ةبسنلاب لقألا ىلع ةيالولا هذهل

يف اصاخ اعضو تفرع لجيج ةيالوف نوملعت امكو ،ةيبطلا تازيهجتلاب صاخ وهو يلحملا يناثلا بلطملل ةبسنلاب
صقن نم مغرلا ىلع ثادحألا هذه يف اريبك ارود تبعل لجيج ةيالو تايفشتسمو دالبلا اهتفرع يتلا ثادحألا
ديسلا نم وجرأ اذل ةنس 15 نم رثكأ ديدجتلا فرعت مل اهنإ ثيح ةيساسألاو ةليقثلا ةيبطلا تايناكمإلاو تازيهجتلا
تازيهجتلا ضعب ديدجت نم اهنكمي ،زيهجت ططخم راطإ يف ةيلام تادامتعا اهحنمو ةيالولا هذهل ةصاخ ةتافتلا ريزولا
.مكيلع مالسلاو مكركشأو ،ضيرملا ةايح ىلع ارطخ لكشت نايحألا ضعب يف تحبصأ يتلا ةيساسألا

.لضفتيلف ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل نآلا ةملكلاو رعشلاوب مالسلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

دعب لصن مل اننأ يهو ةظحالم يدل يناوخإ ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ةميلح نب ةقيوطوب ديسلا
كانه نأ نظأو ،ةينازيملا انشقان سمألاب ،دعب مهفأ مل انأو اندالب يف نييراجلا يملعلا ثحبلاو يملعلا روطتلا ىلإ
يتلا "ريشاكلا" ةيضق نع ةحصلا عاطق يف عمسن لاثملا ليبس ىلعف "ةلود يف ةلود" ةلود ةينازيم يف ةلود ةينازيم
تعراس يتلا دئارجلا نع كيهان ،فاعسإ تارايسو الاومأ ةحصلا ةرازو اهل تصصخ دقو صاخشأ ةافو يف تببست
! لكشمب اهلاح سيلف اموي 20 ةدمل ءاملا ىلإ رقتفت يتلا تايدلبلا امأ ! ةجضو ةثراك تثدح اذكهو ربخلا رشن يف
ديرن انك اذإ لوقأ !تاداربلاو ةرسألا لثم ةدعلا نودعيو ىضرملا مودق نورظتني ةرم لك يف ةحصلا باحصأ نأكو
ةحصلا عاطقل نوكي نأ دبالو ىرخأ تاعاطقب ةحصلا ةرازو طبري نوناق كانه نوكي نأ بجي ةيئاقو تاطايتحا
ديسلا انل نيبي نأ دون ؟ئراوطلل دادعتسالا نييئافشتسالا نيصتخملا نم بلطي مث مايأ 10 ةدمل هايملا عطقت فيك ،لخدت
نم غلبملا اذهب ءيج لهف ،ةئامسمخو رايلم 1 كل لاقي ميتنس نييالم 6 ـب ردقي امف ،كلذب ةصاخلا ةينازيملا ،ريزولا
اهل يتلا تاعاطقلا نيب ام ةقالعلا ميظنت نم دبال ؟هايملا ريفوتل ةخضم دجوت ال اذامل ؟هب انيتأ نيأ نم ؟ىرخأ ةلود
؟ناديملا يف رييغت الو يملعلا ثحبلاو ةيئاقولا تاءارجإلا نع ثيدحلاب انل فيك ،نوناق قفو رمألا يف رشابم لخد
لخدتلا يضتقي ةحصلا عاطق !؟ةئبوألا نع ثيدحلا يتأي مث مايأ 10 ةدمل اهناكم يف ةتباث تاروذاقلا ةمامقو كلذ فيك
كانه ناك ام اذإو زاغلنوس نأش نم اذه كل لاقيف يئابرهكلا رايتلا عاطقنا نع امأ ،هايملا رفوتو ةفاظنلا ضرفتو
ال تالحم تادارب يف داسفلل ضرعت حاقل نم مك مكل مدقأ له !تايدلبلا لكاشم نع ثيدحلا ددصب اننأب مهتن جاجتحا
كلت ،ةيمومعلا ةحصلا زكارمو ينطولا نمألا زكارم اهنم ديفتست ةموكحلا سيئر تاميلعت نإ ؟ةحصلا عاطق ىلإ يمتنت
ال ؟ةحصلا عاطقل ةعباتلا ريغ تالحملا نع اذام نكلو ،يئابرهكلا رايتلا ريفوت ىلع ةظفاحملا بجوت يتلا تاميلعتلا
نكلو يئابرهكلا رايتلا عطقنا هدعبو ءاسم ةسماخلا ةعاسلا يف رداغ زكرملا لوؤسم ،اعبط ،حاقللا كلذ نع ثدحت دحأ
!!ىرخأ ةيمكب ةحلاصلا ريغ ةيمكلا ضيوعت ناكمإلابو مهم ريغ رمألا نأكو ؟حاقللا نع اذام

اقلعتم سيل نأشلا (il faut qu'il y a un droit de regard) ننقت نأ دبال ىرخألا تاعاطقلاو ةحصلا عاطق نيب ةقالعلا
يف ءاج ام اوأرقإ !قلغلاب رمأ ردص نإو ىتح رارقلا ةيدجب لمعت ةنجل امنإ اهب صاخ لحم حتفو تابطرم ةنجلب

رظتنن اذام ..!! اذكو يملعلا ثحبلا نع ثيدحلا يتأي مث ! كلذ لوح اماقرأ مكيطعت دقف (l’Authentique) ةفيحص
؟ رهش ةدمل ةروهدتم انتلاحو



يف شاقن الف …ءاوشلاو تابطرملا نع ثيدحلا زواجتنو ىوتسملا نم عفرنل نوناق صن كانه نوكي نأ دون كلذلو
ةيلاملا ريزو راظتنا يف ىقبن ال ىتح ،كلذ لعفي ءاملا ءارجإب ارمأ تردصأ ام اذإف ،ةحصلا فرط نم رداص رارق
.اركشو ةلودلا ةينازيم نم لاومأ فرصت دق هذه راظتنالا ةرتف لاوطو ،ةخضم دييشت دصق لاومأ راظتنا يفو

)قيفصت(

.لضفتيلف شيغزم يديزوب ديسلل نآلا ةملكلاو ةميلح نب ةقيوطوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

تاديسلاو ةداسلا ،مرتحملا ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :شيغزم يديزوب ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

.ةماع ةيناثلاو صنلا صخي اميف ىلوألا ،ناتيساسأ ناتطقن يدل ،ريزولا يديس

ةرقف عضت ملو ماهملا هذه حضوت ال ةداملا هذه نكل ،نيشتفملا ماهم نع 2-194 ةداملا ملكتت صنلا صخي اميف
.ةمهبم ةداملا ىقبتو ةددحم ريغ ماهملا نأ كلذ ىنعم ،اقحال ميظنتلا قيرط نع ددحتل

؟اضيأ راعسألا لمشت له وهو طقف راسفتسا كانه ،ةباقرلا نع ملكتت يهف 5-195 ةداملا كلذك

كلذ رضي الأ ،يحصلا عاطقلا جراخ لمعلاب كالسألا ضعبل حمست 3-201 ةداملا يف ةلثمتملاو 4 ةداملا كلذك
! نييئاصخألا لك نم يحصلا عاطقلا صلختي اذهبو ؟ةصخرم عوبسألا مايأ لك نوكت نأب ةعيرذ نوكت الأ يأ ؟عاطقلا

ضعب يفو ىرخأ ىلإ ةيلديص نم ريغتت ءاودلا ةروتاف نأ ةريخألا ةرتفلا يف ظحالن ،ةماع ةفصب يلخدت امأ
نأ مأ ،ةيودألا يعئاب ءالكو نيب ةبراضم كانه امإف لاكشإلا انهو ناث ءاود ءارش عيطتسن ىرخأو ةيلديص نيب نايحألا
نأ بجي هنأل قوسلا داصتقاب جتحي الأ وجرأو ةيلمعلا هذه ننقت ىتح لخدتلا ريزولا يديس وجرن ،رخآ اببس كانه
!مظني

هتاه حبري ال ءاودلا عناص دجن نأ ادج نكمملا نمف انرظن اذإف ، %35 حبري نأ ءاودلا عئاب وأ يلديصلل لقعي لهو
؟ةبسنلا

ضيفخت نكمي ءاودلا غلابم وأ راعسألا هذه انعجار اذإ نذإ ،ائيش رسخي ال ءاودلا عئاب يلديصلاف كلذ حيضوت وجرأ
.اركشو ةيرذج ةفصب ءاودلا رعس

.لضفتيلف فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلل نآلا ةملكلاو شيغزم يديزوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،يئالمز ،يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يلاعم ،ةسلجلا سيئر يديس :فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلا
،هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

.صنلاب ةصاخ ةيناثلاو ةماع ىلوألا :نيتطقن يف اذه يلخدت

،ةيحصلا انتموظنم زئاكر ىدحإ لكشي نأ هديرن يذلا نوناقلا اذه ةيمهأ نم ليلقتلا نودو ىلوألا ةطقنلا صخي اميف
جلاـعتل فورظلا بسح لخدتت تلازام ةيمومعلا تاطلسلا نأ - ةريخألا نوكت نأ ىنمتنو - ةرم لك يفو ظحالن اننأ الإ
يف انلك اننواهت اهيف ببست ةيحص ةثراك اندالب قطانم نم ةقطنم فرعت نأ نود رمت ةنس نم امو ،ةيفرظ لكاشم
.تاعاطقلا فلتخم نيب تايلوؤسملا عييمتو نوناقلا قيبطت

ةحصلا ظفحل ماع ماظن يف ةيلعفو ةلاعف ةفصبو ةداج ةفصب ريكفتلل هتيلوؤسم بسح لك ،مويلا نووعدم اننإف اذل
.ةمدقتملا نادلبلا يف هب لومعم وه ام رارغ ىلع ةدح ىلع صخش لك لب ،عاطق لك ةيلوؤسم ددحي

la dilution de responsabilité a fait qu’à chaque drame sanitaire il nous est très facile d’identifier et) ريزولا يديس



de dénombrer les victimes mais jamais les responsables, on est entré dans une culture d’impunité) .

كلذو ةميلألا تابسانملا يف ةيفرظلا تالخدتلا ةيلقع نم ةيئاهن ةفصب صلختلل اضيأ نووعدم اننإ ريزولا يديس
ايناث يجالعلا مث الوأ يئاقولا اهيدعب يف ةحصلا ظفح ةيضق نابسحلا يف ذخأت ،ملاعملا ةدودحم ةماع ةيجيتارتسا مسرب
يف مهعامتجا ةبسانمب انؤانبأ انيلإ ههجو ءادن يف نعمتلا ىلإ رقوملا انسلجم يف يئالمز ةوعدب اذه ماعلا يلخدت متخأو
ءاج امك ةرازولا لغاشم نم رمألا اذه نأ نظأو ةلوفطلل يملاعلا مويلا نوركذت متنأو 1998 ناوج 1 موي ةعاقلا هذه
قودنص يف اهتدجو يتلا يناملربلا لفطلا مويل ةيماتخلا ةحئاللا يهف ةملكلا امأ ،حابصلا يف ريزولا ديسلا ةملك يف
يف الئاه امدقت تققح رئازجلا نأ مغر" :نولوقي انؤانبأ انل بتك دقف ،"ةحصلا يف قحلاو لفطلا" مكيلع أرقأ ،ديربلا
لكشي لازام لافطألاو عضرلا تايفو لدعمف ،ةمئاق تلازام لكاشملا نم ديدعلا نأ الإ ةلوفطلاو ةمومألا ةحص لاجم
.ماعلا تايفولا لدعم نم اماه اءزج

انتايح ددهي يذلا )ةبستكملا ةعانملا صقن( "اديسلا" رصعلا ءابو هاجت -نولغشنم لافطألا يأ- انلاغشنا نع ربعن امك
.صنلا ىهتنا "رئازجلا لبقتسم ةيامحو انتيامحل لاغشنالا اذهب يقيقحلا لفكتلل وعدن اذهلو

اهدروأ ةيلكشلا تاظحالملا ضعب يدلف ،انيلع ضورعملا نوناقلا عورشمب ةصاخلا ةيناثلا ةطقنلاب قلعتي اميف امأ
:يلي اميف

اميف ةصاخو ةريخألا ةرقفلا 10-194 ةداملاو ىلوألا ةرقفلا 6-194 ةداملا :نيتداملا صختو ىلوألا ةظحالملا
تاءارجإلا هذه ةعيبط ىلإ نوناقلا ضرعتي مل نوشتفملا ةلدايصلا اهذختي نأ نكمي يتلا ةيظفحتلا تاءارجإلاب قلعتي
هذه عفرل ريبادتلا ذاختا يف نواهتت ةرادإلا لعجل امإو تافسعتلل امإ ايرظن لقألا ىلع بابلا حتفي امم اهددمل الو
.كلذب مايقلل ىوصق ةينوناق لاجآب ةطبترم تسيل اهنأ امب اهتيبثت وأ تاظفحتلا

ناديملا يف رامثتسالا عيجشت مدعو لاشفإ هنأش نم يَِمالُهلا ءارجإلا اذه لثم نإف ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه
.ينالديصلا

نيشتفملا ةلدايصلل نكمي" :لوقت ثيح لوألا رطسلا 8-194 ةداملا صختو ةيلكش ةظحالم يدل قايسلا سفن يف
.مهتفيظو ةيدأت لوقأ ."مهتفيظو ةيدأت ءانثأ

- ييأر بسحو - ةيروهمجلا ليكو ىلإ ءوجللا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا ةدعاسم بلطب نيشتفملل حمست يتلا ةداملا هذه
نمألا تاوق ىلإ يلآلا ءوجللا ةيناكمإ لالخ نم ديدجلا كلسلا اذهب طونملا ةبقارملا طاشن عييمت ىلإ كلذك بابلا حتفت
يفو مهتفيظو ةيدأت دعب" ةرابع ةفاضإ - انيأر بسح - بجو اذهلو ،ةيروهمجلا لـيكو لـخدت ىلإ كلذ نم رثكأو
ليكو وأ ةيئاضقلا ةطرشلا ةدعاسم بلط ىلإ اوأجلي نأ نيشتفملل اهيف نكمي يتلا تالاحلا رصحنو "ةيلاتلا تالاحلا
الو همارتحا راطإ يفو نوناقلا ىضتقمب الإ شيتفت الف" :ركذت يتلاو روتسدلا نم 40 ةداملل اقبط كلذو ةيروهمجلا
."ةصتخملا ةيئاضقلا ةطلسلا نع رداص بوتكم رمأب الإ شيتفت

.مكركشأو يلخدت لمجم اذه

.لضفتيلف يبيرز ريذن ديسلل نآلا ةملكلاو فيرشلا يلع نب نيدلا رون ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ناكسلاو ةحصلا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يبيرز ريذن ديسلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا،هل

الوأ هبنأ نأ ديرأ امك ريرقتلا اذه زاجنإ لجأ نم هب تماق يذلا دوهجملاو لمعلا ىلع ةنجللا ركشأ ءدب يذ ئداب
.عمتجملا تاسسؤم لكو عمتجملا دارفأ لك اهلمحتي ،عيمجلا اهلمحتي ةمهم ةحصلا نأ ىلإ

عمتجم نودب روطت الف ،عمتجملا روطت يف مهاست يتلا ةيساسألا زئاكرلا ىدحإ لكشت ةحصلا نأ مولعملا نمو



يه ةحصلا ةيقرتل ةقيرط لضفأ نأب ىرأ يننإف ،ةحصلا ةيقرت نوناق صن ةشقانم ددصب انمدامو ،ءاحصأ هدارفأ
كانه نوكي نأ ىنمتأو ،انسرادم يف ةصاخو ةيحصلا ةيعوتلا وأ يحصلا يعولاب ىمسي ام ىلع يساسألا زيكرتلا
ىلع زيكرتلا نأل ،ةيحصلا ةيبرتلا ةدامب ىمست ةصاخ ةدام جاردإ لجأ نم ةيبرتلا ةرازوو ةينعملا ةرازولا نيب قيسنت
.حيحص ليج نيوكتو ءشن نيوكت انل نمضيس ةداملا هذه

ال امم ،ريزولا يديس ،لودلا نم هريغب نروق ام اذإ فيعض رئازجلا يف يحصلا يعولا نأ نم اقالطنا اذه لوقأ
عوضوم نوكت نأ يغبني يتلا ةينأتملا تارظنلا هذه ،ةينأتم تارظن ىلإ جاتحي اندالب يف ةحصلا عاطق نأ هيف كش
يذلا عاطقلا اذه ،عاطقلا اذهل ةمزاللا ةيانعلا ءاليإ نم دبال اذل ةدع لكايه يفو ةريثك صقاونلاو صقان وه امل ةجلاعم
.دالبلا اهتدهش يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالوحتلا العف هيف ترثأ

ىلإ كلذك دتما يبلسلا ريثأتلا اذه نأ امك ،عمتجملا نم ةريقفلا طاسوألا يف ةريبك ةجردبو احضاو ناك ريثأتلا اذهو
طويخ وهو ءيش طسبأ ىتح اهنم ضعبلا يف مدعناف ،تايناكمإلا ةلقو ةمزألا يناعت ةريخألا هذه تحبصأف تايفشتسملا
كرحملا وهو ىفشتسملل يرقفلا دومعلا ربتعي يذلا بيبطلا ،بيبطلا ىلإ كلذك دتما ريثأتلا اذه نأ امك ،ةحارجلا
.اهريغو تايفشتسملا يف ةيجالعلا ةيلمعلل يساسألا

نم ناكو ،بيبطلا ةميزع نم ّتدح رومألا هذه لك ،ةيعامتجالا لكاشملا ،ةيندتملا وأ ةليلقلا روجألا ،نكسلا مادعنإ
.انتايفشتسمل ةنسحلا ةيعضولا ىلع يقبن ىتح هب مامتهالا مزاللا

نم عزفيو لب ىشخي نطاوملا حبصأو ،اهل ىثري ةلاح يف تحبصأ ةيئافشتسالا زكارملاو تايفشتسملا ضعب نإ
؟اذامل حورطملا لاؤسلاو ،اهسفن ةملكلا عامس

.ةيناسنإلا تاقالعلا يهو ءالمزلا دحأ كلذ ىلإ راشأ دقو عزفلا اذه يف اببس نوكت نأ نكمي يتلا رومألا نيب نم

نأ دب ال كلذل ،هسفن جالعلا يف ةيساسأ ةدعاق لكشت اهنأ نم اقالطنا تايفشتسملا يف ةيناسنإلا تاقالعلا نع ملكتأ
.ةربتعملا ةيمهألا بناجلا اذه ةرازولا يلوت

امك كلذ ىلع نوروكشم متنأو هعاضوأ نيسحت ىلع متلمعو مكعاطق هيناعي ام اديج نوكردت متنأ ،ريزولا يديس
ببسب تام ضيرم نم مكو ىفشتسملا نيبو هنيب ةفاسملا دعب ببسب قيرطلا يف تام ضيرم نم مك اضيأ نوملعت مكنأ
.ممستلل داضملا لصملا دوجو مدعل برقع ةعسل

ةيقرتل ليبس نسحأ يه ةياقولا نأ ،ةماس ةيئاذغ ةدامل هكالهتسا ببسب تام صخش نم مك كلذك نوملعت متنأو
.ةحصلا

الإ ةلماك نوكت ال ةيقرتلا هذه نكلو بسحف ةينوناقلا ةيحصلا ةموظنملا ريوطت ىلع طقف دمتعت ال ةحصلا ةيقرت نإ
.عقاولا ضرأ ىلع وأ ناديملا يف تدسجت اذإ

:ركذت يتلا 5-194 ةداملا نأشب ةيلاتلا ةظحالملا الّوأ لجسأو صنلا نأشب تاظحالملا ضعب ءادبإ ىلإ لقتنأ نآلاو
."داريتسالا نكامأ يف ةباقرلاب نوموقي نوشتفملا ةلدايصلا نأ"

ةيلمعب مايقلاب نيبقارملا ءالؤهل حمسي له :وه حورطملا لاؤسلاو ،اهنم دروتسن يتلا لودلا يه داريتسالا نكامأ
؟شيتفتلا

تاهجلا نم تابثإلا نوكي نأ يغبني لب رضحم قيرط نع نوكي ةفلاخملا تابثإ نأ ىلع تصن 9-194 ةداملا
.كلذب ةينعملا وأ ةيئاضقلا تاهجلاك ،ةصتخملا

.)3-201( ةداملل ةـلمكم ةرـقف ربتعت )4-201( ةداـملا نأ ىرأ )4-201(و )3-201( نيتداـملل ةبسنلاب



،ةمورحملا قطانملاو فيرلا يف ةحصلل ةبسنلاب :لوقأ تالؤاست لكش يف اهحرطأس يتلا تالاغشنالل ةبسنلاب
ةاناعملا ملعي انلكو ؟فيرلا يف ةحصلا هذه ةيقرتل ةدمتعملا تاءارجإلا يه ام وه ريزولا ديسلا ىلع حورطم لاؤسلا
.عاطقلا اذه يف فيرلا ناكس اهيناعي يتلا ةريبكلا

نم ةرازولا تلمع اذام وه حورطملا لاؤسلاو اهل اشامكنا كانه نأ ظحالن ،ةيحصلا ةطيرخلا نأشب ىرخأ ةطقن
ةيحص تاعاطق ىلإ جاتحتو تايفشتسم ىلإ جاتحت ةيناكسلا تاعمجتلا ضعب كانه نأل ؟ةطيرخلا هذه عيسوت لجأ
.ةركسب ةيالو ركذلاب صخأو

يف ىتح ةصقان دج تالاجعتسالا هذه نأ ظحالن اهنم ةيليللا ةصاخو ةيحصلا تالاجعتسالا نأشب ىرخأ ةطقن
.ةيعماجلا تايفشتسملا

دتمت نأ ىنمتنو ةليلق ديعاوم يف نوكت انايحأ تالمحلا هذه ،لافطألا حيقلت تالمح نأشب ىرخألا ةطقنلل ةبسنلاب
.رثكأ ةدملا

نأشب اّمأ ،كلذ شيعي انلكو صاخلا عاطقلا ةسفانم نم اهنكمت مدع ظحالي ماعلا عاطقلل ةعباتلا تايلديصلا نأشب
فيكف ةماع ةفصب يفارغوميدلا ومنلا يف ةدايزلا ىلإ ىدأ امم لاجملا اذه يف اعجارت كلذك ظحالن ةلوفطلاو ةمومألا
؟كلذ نورسفت

اوحبصأ ىضرملا ءالؤهف ،ةيلقعلا ضارمألاو ةنمزملا ضارمألا وأ ىضرملاب ةلودلا ةيانعب قلعتي اميف ىرخأ ةطقن
ديسلا ركشأ اريخأو ،ءالؤهب لفكتت يتلا ةصتخملا ةهجلا ةقدب ديدحتلا بولطملاو نطاوملا ةايح ىلع ارطخ نولكشي
.اركشو ليدعتلا اذه ىلع ريزولا

.اروكشم لضفتيلف يمهارب فسوي ديسلل نآلا ةملكلاو يبيرز ريذن ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةداسلا ،هل قفارملا دفولاو ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يمهارب فسوي ديسلا
.مكيلع مالسلا ةمألا سلجم ءاضعأ

حضاو روهدت ةريخألا مايألا يف ظحالـي .ةلصفم ةفصب ليمزلا اهيلإ راشأ دق ناك نإو ةماع ةظحالم يدنع :الوأ
ثيح جالعلا تادحوو ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملاك ةيمومعلا ةحصلا تاسسؤم ىوتسم ىلع ةيبطلا تامدخلا يف
قلعتي اميف اهتفيظو نع ةلودلا يلخت هانعم اذهو ةيودألا نع الضف ،ربإلا ىتح ءيش لك بلجي نأ ضيرملا نم بلطي
؟يرجي ام ةلع امف ،كلذ ضرفت نيناوقلا نأ عم ةحصلاو جالعلاب

ةلق وأ تاصاصتخالا ةلق نم نوناعي ىضرملا ثيح يداولا ةيالو نع ثدحتأ ةيلحم ةطقنل ةبسنلاب :ايناث
ءاجرلاف ،نويعلا بط ىوتسم ىلع وأ ماظعلا ىوتسم ىلع وأ تادالولا ةحلصم ىوتسم ىلع ءاوس ،نييصاصتخالا
.ةيضقلا هذه ىلإ هبنتي نأ ريزولا ديسلا نم

تقولا اذه حنمي نأ لوقعملا ريغ نم هنأ ايصخش ىرأ انأف ،يفاضإلا تقولا نع صنلا يف درو امل ةبسنلاب :اثلاث
.نيردانلا نييصاصتخالا ضعبل حنمي لب نييصاصتخالا لكل



مهل ةحونمملا ةصخرلا نيب طبرلا -امئاد ييأر يف- نسحتسملا نم ةيمومعلا ةحصلا ييصاصتخال ةبسنلاب :اعبار
.ةيئانلا لوقأو ةيئانلا تايالولا يف لمعلا نيبو رحلا لمعلل

تاساردلا مولبد ىلع نيلصاحلا نيديعملاو ةذتاسألل يفاضإلا تقولا صصخي نأ حرتقأ ،نييعماجلل ةبسنلاب :اسماخ
.)DEMS( ةصتخملا ةيبطلا

.اركشو هلذبيو هلذب يذلا دوهجملا ىلع ريزولا ديسلا ركشأ امك هتلذب يذلا دوهجملا ىلع ةنجللا ركشأ اريخأو

.اروكشم لضفتيلف يجاح نامثع ديسلل نآلا ةملكلاو يمهارب فسوي ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :يجاح نامثع ديسلا
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم

ةموظنملا ةردق ىدمو ةيحص ةياعر نم اهكالهتسا طسوتمبو اهينطاوم ةحصب ساقت تاعمتجملا نإ ،ريزولا يديس
.اهتحفاكمو تافآلا ةبقارمو ةئبوألاو ضارمألا نم نطاوملا ةيامحل اهتامدخ ميدقت يف ةيحصلا

،صتخملا يبطلا كلسلا ىلع اهرفوت مدعل ارظن ةظوظحم ريغو ةيئان ةيالو ربتعت ةليسملا ةيالو نإ ،ريزولا يديس
نأ - ريزولا يديس - مكنم بلطن اذهلو ةيساقلا ةيفارغجلا اهتعيبطو اهتحاسم ةعاسش مغر نيدعاسم ةذتاسأو ةذتاسأ نم
اهميعدتب كلذو نطولا تايالو نم اهريغك تايناكمإلاب عتمتت اهلعجو اهتيقرتل كلذو ،مامتهالا ةيالولا هذه اولوت
.ةيحصلا ةياعرلا ىلع فارشإلل ايلعلاو ةصصختملا كالسألاب

رقم نع ملك 70 يلاوحب دعبتو تايدلب سمخ نم نوكتتو ةليسملا قرش يف عقت يتلا ةرقم ةرئاد نإ ريزولا يديس
مغر ىفشتسم ىلإ رقتفت اهنإف ةمسن فلأ 120 يلاوحب ردقت يتلاو ةرئادلا هذهب ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلا مغرو ةيالولا
اذه يقب - ديدشلا فسألل - نكل ،اريخ نونطاوملا رشبتساو هنع نالعإلا متو 1983 يف جمرب عورشم دوجو
نم نودكأتم نحنو عقاولا ضرأ يف عورشملا اذه ديسجت مكنم وجرن ريزولا يديس اذهل ،قرو ىلع اربح عورشملا
بلطملا اذه ديسجت ىلع فارشإلاب ةيحصلا ةيانعلا نم ةمورحملا ةرئادلا هذه ةدعاسمل مكعسو يف ام نولذبتس مكنأ
.مكيلع مالسلاو اركشو نينطاوملل يساسألا

.ةروكشم لضفتتلف سليبح نب ةديعس ةديسلل نآلا ةملكلاو يجاح نامثع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

اهيأ ،يئالمز يتاليمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :سليبح نب ةديعس ةديسلا
.ميركلا روضحلا

نمو ةيندملا ةمدخلا نم اقالطنا اذهو ةينطولا ةمدخلا ةيمهأ ىلع دكؤأ نأ تببحأ دقف ،ةطيسب ةظحالم طقف يدل
:نيعقوم يف ةصاخ ةيندملا ةمدخلا اهتمدق يتلا ةليلجلا تامدخلا يضاملا يف انيأر دقف ،ةيئان قطانم يف شيعملا عقاولا
تايالو عبس مضت تسارنمت ىلإ طاوغألا نم تاحاولا ةيالو مويلا تحبصأ دقف ،ميلعتلاو ةيبرتلا عقومو يحصلا عقوملا
لكب تلبقتساو تنسحتسا اذل ةيندملا ةمدخلا بابش همدق امل عجري كلذ يف لضفلاو ةيمحم يهو تاراطإ تنّوكو ةزراب
اذه يف ةبيبطلاو ةأرملا رود ةيمهأ ىلع زكرأ نأ ةلضانمكو ةأرماك يدوبو ،عاجشلا يسايسلا رارقلا اذه حايترا
كاكتحا يف انأو يتارايز ىدحإ يفف ،عقاولا يف هتشع اطيسب الاثم يطعأو ،ديلاقتلاو تاداعلا نم اقالطنا اذهو ناديملا
ةيسنوتلا دودحلا نيب "ةمربلا" ةقطنم يفف ةيفيرلا ةرسألا ةيقرت ىلع رهست ةمظنمل يئامتنا مكحب فيرلا ملاعل مئاد
يحصلا عضولا ىلإ انقرطت ةقطنملا كلت يف ءاسن تاوخأ عم ىرج ثيدح يفو يقرشلا بونجلا ىصقأ يف ةيرئازجلا
ّنهلوق دح ىلعو نكل ،تادالولا دعابت ةرورضب نهعانتقاو نهدادعتسا نع ةحارص لكب ءاسنلا تربع تادالولا دعابتو
ال ديلاقتلاو تاداعلا نأ نوملعت متنأو زكرملا يف بيبط لجر دوجول نفسأتي نهنأ ريغ بوبحلا لوانت نم نهيدل عنام ال
وأ ةلباق عم وأ ةبيبط عم نأشلا وه املثم بيبط عم فرصتت نأ ةظفاحملا تالئاعلاو ةيفيرلا قطانملا يف ةأرملل حمست
يتلا ةميلسلا ديلاقتلاو تاداعلا عجرت نأ امإ وهو نارطش هيف تاوخألاو تانبلل ههجوأ يذلا ءادنلاف اذـل ةضرمم عم



يبنجألا نواعتلا ىلإ ءوجللا امإو فيرلا ملاع تانبو انتاوخأل ديلا دمو عوطتلاو نماضتلاو نواعتلا ىلع صنت
.اركشو لوألا لحلا وه ميلسلا لحلا نأ نظأو انتانب ةجلاعمل نيتأي ىتح ينقتلا نواعتلا راطإ يف تايبنجألا ءاعدتساب

وصروقلا دمحم ديسلا وهو لخدتم رخآل نآلا ةملكلاو سليبح نب ةديعس ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف

مالسلا يتاليمز يئالمز ،هل قفارملا مقاطلاو ريزولا يلاعم ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :وصروقلا دمحم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع

ةجمربلل رظنلاب ةيرازو ةحلصم ىوتسم ىلع ءاقل تجمرب يننأل ترخأت ،ريخأتلا نع رذتعأ ءدب يذ ئداب
.راذتعالل ةبسنلاب اذه ،ةيساسألا

هل انوناق ءاسملا اذه شقانن اننأ ةديمحلا فدصلاو فدصلا باب نمف ،ةجمربلا هذهب قلعتت ةيلوأ تاظحالم كلذك يدل
انقداص ثيح يملعلا ثحبلاب قلعتي وهو ىوصق ةيمهأ لوقأ ال ىتحو ةيمهألا سفن هل انوناق انشقان نأ دعب ىربك ةيمهأ

عوضوملا تايثيح عيمجب ماملإلاب انل حمسي ال تاشقانملا هذهل صصخملا تقولا نأ ظحالن اننأ ريغ ،سمأ هيلع
،تقولا قيضل -كلذ نم دكأتم انأو- امبر ،مويلا ةحيبص الإ يليمكتلا رـيرـقتلا انملست مل ةنجللا نأ وه ليلدلاو حورطملا
.مويلا انعمجي يذلا عوضوملاب اهل ةقالع الو سلجملا لخاد انلامعأ ميظنتب قلعتت ةلأسم يه نذإ ةلأسملاف

ديرأ تقولل اضيأ رظنلاب نكلو ةريغصلا تاظحالملا ضعب تعمج دقف مويلا انعمجي يذلا عوضوملاب قلعتي اميف امأ
اريبك امدقت عاطقلا اذه دهش دقلف ،حيقلتلا نع مويلا ةحيبص ملكت ريزولا يلاعمف ،ةساسحلا طاقنلا ضعب دنع فقأ نأ

صقن -ةحصم يف يدجاوت ببسب ةيضاملا ةنسلا نع لقألا ىلع نكلو ةنسلا هذه نع ملكتأ ال- تظحال يننأ ريغ
نأ حيحص ،سرادملا يف ذيمالتلاب لفكتلا صخت ىرخأ ةطقن كانهو ،اهزواجت نكمي امبر ةطقن هذه ،حيقلتلا تاودأ
نم هنأ يباجيإ لكشب ظحالنو البقتسم اهزواجت لمأن صئاقنلا ضعب كانهو ،ةريبك تاوطخ تطخ دق ةيبطلا ةبقارملا

ةريطخ -انايحأ- ضارمأ ىلع فوقولا سرادملا يف ةيبطلا صوحفلا وأ ةيبطلا دوفولا وأ تاثعبلا هب تماق ام لالخ
.ةبرجتلا هذه ميمعتو قيمعت لمأن نوناقلا اذه راطإ يفف ،اهل اونطفتي مل ذيمالتلا ءايلوأ ىتح

كانه نأ ريغ ،هدناسيو يأرلا اذه ديؤي نم كانهف ،ةيليمكتلا ةمدخلاب قلعتت يهو ادج ةساسح ةطقنب نآلا قلعتي اميف
ءايشأ مدقن نأ بجي ال هنأل انم بولطـملا لمعلا لالخ نم ءارآلا ضعب ىلع تفقو دقو ،ةضقانتمو ةفلتخم ىرخأ ءارآ
نييئاصخألا دحأف ،قيقد لكشب عوضوملا اذه ةسارد لالخ نمو نيرخآلاب انتاقالع لالخ نم نكلو ،انسفنأ ءاقلت نم
(La reconnaissance) مييقتلا ربع الوأ رمت لب ةيليمكتلا ةمدخلاب رمت ال يحصلا عاطقلا ةيعضو لح" :لوقي نيحارجلا

."يئافشتسالا لمعلا نيمثت كلذكو

الإ يه اـم - هرظن بسح - ةيليمكتلا ةـمدـخلا نإ لوقي ادج روهشم مسا وهو ةمصاعلاب انه لمعي رخآ حارج كانه
.ىفشتسملا لخاد ىتحو يحصلا عاطقلا ةصصوخ وحن ةوطخ يهو -ماعلا عاطقلا يأ- ةيبطلا ةسايسلا لشفب رارـقإ

ةموظنملا يف نييلديصلا نيشتفملل ةناكم ةقيقحلا يف رأ مل ذإ ادج طيسب راسفتسا يدلف انيلع ضورعم وه ام يقب
بلطأ -ةقيقحلا يف- انأ ،إطخ ىلع نوكأ امبر ةينقتلا ةيحانلا يف بتري رمأ اهنأ ربتعأ يننأل لكك ةينالديصلا ةيبطلا
راعسألا نوبقاري نيذلا نيفظوملا ةفيظو زيمت يتلا ةفصلا يه امف ،ريزولا ديسلا نم مث الوأ ةنجللا نم اراسفتسا
عاطقلا ىوتسم ىلع ديدجلا ءيشلاب يتأيس هنأ ديكأ يذلا نيشتفملا نم فنصلا اذه كلذكو خلإ …جاتنإلا ةدوجو
؟ينالديصلا

نأ ّيلع ،ةيدقن ةلوطم ةظحالم تناكو ،انه ةموكحلا سيئر ديسلا انلبقتسا موي ةلوطم ةظحالم تمدق يننأ امبو
انه يل اوحمساو- تفرع دق قباسلا يف انئاقل عوضوم تناك يتلا نارهوب بلقلا ةحارج ةحلصمل ةبسنلاب هنإ لوقأ
حوتفملا بلقلل ةيحارج ةيلمع لوأ أدبت نأ ررقملا نمو اريبك اروطت -ريزولا ديسلا تادوهجم ىلع ينثأ نأ ةينلع ةفصب
ىلع اركش ،يتظحالم يف تلطأ نإ ةرذعمو ةلوذبملا تادوهجملا هذه ىلع اركشف ربمتبس نم حتافلا يف نارهوب
.مكئاغصإ



ىلع درلل ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ نآلاو وصروقلا دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا تاراسفتساو تالؤاست

.ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا

برح يف ةحصلا عاطق ،ةحصلا عاطق ةمارك صخشي أدبم وه اّديج هيلع مهافتن نأ بجي يذلا ديحولا ءيشلا
مكف ،اوحبذ نيذلا ءابطألا نم ريبكلا ددعلا ىسنن نأ بجي الف امود باهرإلا مواقي يقب مويلا ةحصلا عاطقو ريرحتلا
ةيناسنإلا نم لاخ ثيبخ عاطقلا اذه نإ لوقن ىتح حبذ ضرمم نم مكو تقرحأ ةسسؤم نم مكو تحبذ ةلباق نم
! لماك لامهإ هيف دجويو

ةينغم ىلإو ةسبت ىلإ مازق نيع نم يدنج يأ مامأ ةيرق يأ يفف ،عاطقلا اذه ةيعضو ىلع مهافتن نأ بجي يناوخإ
ىلع اتام ةيرئازج وأ يرئازج كانه له فرظلا اذه يفو ضيبأ ارزئم سبلي اصخش دجن نأ نود ّايكرد دجن ال
نود لكاشم ىلع يوتحي ةحصلا عاطق ؟نطاوملل ةهجوم ةدوصقم تادمعت تايفشتسملا يف تدجو له ؟ةفصرألا
عاطقو ،تالصاوملاو ديربلا لثم وهف عمتجملا نم ءزج ةحصلا عاطقف ،ةيركفلاو ةيبزحلا ةيجولويديإلاك اهيلع قيلعتلا
ىلإ احابص ةنماثلا ةعاسلا نم راطملا يف رظتني نيح ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا تالحر يف رفاسملاك اضيأ ةحصلا
؟تاكيشلا رتفد بحسي امدنع ةماستباب ةبوروب يف نطاوملا لبقتُسي له!ءاسم ةعبارلا ةعاسلا

فنعب لاتقلل وأ نجسلا ىلإ بهاذ وه امنأكو ! برحلا ىلإ هجوت امنأكف ىفشتسملا ىلإ هجوت اذإ نم سانلا نم دجوي
دحأ يفف ؟لئاسولا هذهب مهل نيأ نم ،باهرإلا يذغيو صاخلا عاطقلا يذغي ةحصلا عاطق دجنف ! ةجلاعملل سيلو
.ىرخأ ءايشأو ةعشألا طاقتلال لمعتست ةيبط تالآ اندجو ةبوروبب باهرإلا ءيجالم

28 ـب همايقك هتايباجيإ ىلع اليلق فرعتنل ،ةئيدرلا ءايشألا الإ هعم لمحي ال امنأكو ةحصلا عاطق ةماعلا دقتنتو
تالاجعتسالا يف اورم ايرئازج انويلم 12 نم رثكأو ةنسلا يف ةيحارج ةيلمع فلأ 400و ةنسلا يف صحف نويلم
نارهوب بلقلا ةحارج ةحلصم نع خأ ثدحت ؟عاطقلا اذهل ركنتت نأ ةماعلل فيكف ! ريخ اذه لك يف سيل لاقيو
ابوك يف بلقلا ةحارج ىلع فرشي ذاتسأ مهنم ةذتاسأ نم انوكتم ايبوك ادفو انيعدتسا دقل ! اهقالغإ ببس نع رسفتساو
ةحلصم لداعتو ريخب اندنع ةحلصملا نوكل هدالبل ةدوعلا بلط دقل ؟لاق اذام !؟انرصق انلعل يردي نم ،ةنياعملا دصق
!اهل نوركنتي نويرئازجلا لظي كلذ مغرو اكيرمأ يف بلقلا ةحارج

ةلواطلا تحت - ةفرظأ نوذخأي ةيحارج ةيلمع لك يف اوناكو اهلجأل حفاك نم سمألاب كانه ةيليمكتلا ةمدخلل ةبسنلاب
.هضارغأ بسح لكو ةدحولاو يمومعلا عاطقلا عيبب مويلا نوجتحي صاخشألا ءالؤهو -

ّنسملا ذاتسألا حلاص يف تسيل ةيليمكتلا ةمدخلاو هتدئاف يف يه لب ،يمومعلا عاطقلا رسك ينعت ال ةيليمكتلا ةمدخلا
؟يلاحلا عضولا يف ةيليمكتلا ةمدخلا يه نيأ ،رمعلا لبتقم يف وه يذلا باشلا صخت لب

وهو ،نويلم 20 اهب موقي يتلا ةيلمعلا ةفلكتو ،يلاليجلا ينومحر ةدايع يف وهو رئازجلا يف حارج نسحأ كانه
ضعبلا فاخيو ! ةرايس كلمي ال هنأل لقنتلل ةرجأ ةرايس لمعتسي وهو ،ءيرملا ناطرس تايلمع يف صتخملا ديحولا
! ةحلصملا عيبب ةيليمكتلا ةمدخلا نم دافتسا ول صخشلا اذه موقي نأ راطإلا ةمارك لثمت ةيليمكتلا ةمدخلاف ىفك 
ىلع الاثم يطعأو ،ةيعبتلا دض حفاكي يذلا دهاجملا ةفصبو ةين نسحب ىري نأ يرورض يعماجلا راطإلاو يعماجلا
،كرحتت ال انل لاقيف اندنع امأ ! مقعلا جلاعي امب ىتحو ةيحارجلا تادايعلابو )scanner( ـب اهدودح تددح يتلا سنوت
كانه ،دودحلا يف )scanner( ىلع صحف ءارجإ لجأ نم هيلح عاب نم كانه ! ماعلا عاطقلا مدهنسف الإو تنأ امك فق
مهلاسرإب انمق الف ،مقعلاب نيباصملا ءالؤه ةيعضو يف رظنت قرف نيوكت عطتسن ملو كلذ كلمن ال اننوكل هيلح عاب نم
،ءاودلا رعس نع ينلأس نم كانه .هباعيتسا بجي ام اذه ،دالبلا يف مهل ةمئالملا فورظلا ريفوت نم انكمت الو جراخلل
ىتح رومألا طلخ نكمي الو هلمع دحاو لكل ،ثحبلا وأ بئارضلا وأ ةراجتلل اريزو تسلو ةحصلل ريزو يخأ اي انأف
لدب لوساغلا عيب بقاريو شتفم لخدتيو ةبقارملا ضرفت ةيشتفم كانهف هرعس فاعضأ ةعبرأ وأ ةثالثب ءاودلا عيب نإو
عجشتو لب بسحف بقاعت ال يهو ةيلديصلا ةيشتفملا لمع وه اذه هكالهتسا ةدم تهتنا ءاود عيب يف شغلاو نيلوسنألا
موهفم وه اذه ،عمتجملا دعاسيل هفورظ نسحن نأ انيلعو بئارضلا دض ليكولاك هل حبصتو هلضفتو هيزن يلديص لك



.يطرشلا رود ينعي ال يذلا ةيشتفملا

رـشع اسنرف يف رـباخملا ةبقارمب انمق اننإ يناوخإ مكل لوقأ ،جراخلا نم ةدراولا داوملا يف كش مهباتني نم كانه
نآلا امأ ،ةيلوألا داوملا ردصم انتفرعم مدعل رئازجلل داوملا لوخد مدع انررقف ةركفلا اوضفر رـمألا ئداب يف ،تارم
رئازجلا يف عابت يتلا ةيلوألا داوملا نأ انملع دقو نيبقارملا بابشلا ءالؤه لابقتسا يف اجرح نودجي ال اوحبصأ دقف
وه اذه ،ريغلا يدايأ نم سيلو رصنعلا نم ةرشابم برشنل نيصلا عم تايقافتا دقعب موقن انلعج امم نيصلا اهردصم
ينعت ال يتلا ةيليمكتلا ةمدخلا لوح الو ،ةيشتفملا لوح رخآ لح كانه سيلو كلذ يف بير الو ةيشتفملا نم موهفملا
.اهريغ وأ ةعشألا لامعتسا ةيفيك

،نانسأ حارج 14 هيلع لمعي يذلا رسكنملا نانسألا ةحارجب يسركل ةيحصلا ةيطغتلا ةيضق يف شهدنأو أجافتأ انأ
ةدئافل اذه لك ،ةعشألل ةبسنلاب رمألا كلذكو ! كلذ نع نولوؤسملا مه نوحارجلاو !رسكتي ادغو اديدج مويلا هب يتأن
كبح كل ىنستي ىفشتسملا نم تبرتقا املك هنأل ! ىفشتسم هتيب رواج نم وه ميظعلا ظحلا اذ نإ مكل لوقأ يناوخإ ؟نم
ريسكت يف ةرماؤملا ةياهنلا يف نوكتل ،ىفشتسملا يف ةعشألا يمدختسم عمو ءابطألا عمو نيضرمملا عم طويخ
يفني ضعبلا ؟ةيلوؤسملا لمحتي نمو ؟ةيناسنإلا يه نيأ ،ةدايعلا ىلإ ىضرملا لاسرإ ةيلمع مث ةيبطلا تالآلا ميطحتو
؟ريدملا لعف نم يه له ،كلذب ملعي لكلا نأ دكؤأ نكل

نكل ىفشتسملا وريسم مهو نامضلا لثممو عمتجملا لثممو يلاولا لثمم مضت ةيرادإ سلاجم بيصنتب انمق دقل
.امهراظتنا يف تنأ قباو ! ادبأرضحيال نامضلا لثممو ! مئاد بايغ يف يلاولا لثممف تاهيه

رييست متي فيك نذإ !نآلا دحل يغبني امك اهرود بعلت ملف اهيلع انقفتاو اهانبصن يتلا سلاجملا تلشف فيك وه اه
ةرادإلا سلاجم تئشنأ نأ ىلع هلل دمحلا ! انم دـحاو لك ينعت ةحصلاف ،دوهجلا لك نماضتت نأ بـجي ؟ىفشتسملا
نع لأسن مث ،ةسردملل بيبطلا لوخد تعنم سرادم كانه .ةياقولا دوقي ام لكو ةيحصلا ةيحانلا سلجم ،ةيودألا ةنجلو
! ؟تلصو نيأ ىلإو ةيسردملا ةحصلا فلم

ةوخألاب الإ نوكي الو ةينطولا ةيبرتلا عاطقو ةحصلا عاطق نيب ام قيسنتلاب الإ نوكت ال ةيسردملا ةحصلا
ىهتناو لفطلا صحفو )Stéthoscope( ذخأ تسيل ةيسردملا ةحصلا ،ملعملاب بيبطلا طبري يذلا نماضتلاو ةيناسنإلاو
ةيلمعب امهالك موقي دعب اميفو ريدملاو ملعملا ةرضح يفو لفطلا ةلاح ىلع بيبطلا هبني ثيح نماضت ةفاقث يه لب
لفط ىدل ةرثب فشتكت نأ طقف تسيلف ،ةيسردملا ةحصلا يه هذهو ،لفطلا ةلئاع مث لفطلا تاذ لوح لامعألا قيسنت
اهلاصتال ارظن مألا ةصاخو تالئاعلا لك يفو عمتجملا يف لغلغتلا نايضتقي ةياقولا ةفاقثو ةحصلا ةفاقث رشن نإ .ام
.مهب اهتيانعو اهلافطأب رشابملا

نأو ،ابوك يف لاحلا وه املثم ةسردم لك راوجب ةينيماتيف تاجلثم عيبل كشك حتف نم نكمتن نأ ةيسردملا ةحصلا
ربعن اعيمج اندجت لب ؟كلذ لعفو ةسردم مامأ فقوت نم انيف له ،)Valium( اهتحتو )Marlboro( رئاجس عيب عنمن
اعيمج انيلع يذلا ديفملا – يناوخإ – وه اذهو ،)Marlboro( ةبلع يرتشي نم كانه امبر لب ائيش لعفن الو سرادملا
.همهف

نودوجوملا ريسملا وأ ضرمملا وأ بيبطلا سيلأ ؟عمتجملا يف درف لك ةيناسنإ مدعل ةروهدتم ةحصلا له لءاستأ
ام وه ىفشتسملاف ،ال ؟اعئاض امرجم حبصي ىفشتسملا يف هدجاوت درجمب له ! ؟ةيرئازجلا ةرسألا ءانبأ ىفشتسملا يف
نع ىلختن نل ادبأ ،ديدج نم نماضتلل يرئازجلا بعشلا طبري ام لك وهو ةعماجو ةسردمو دجسم نم عمتجملا هنوكي
لب عمتجملا ىلع ائبع اوسيل نومورحملاف ،نيمورحملا بلطم وه اذه ! هيِلُح ُعئاب بوكنملا لحم لحيل يناجملا بطلا
.ةيحصلا مهتلاح نيسحت نم نكمتن ىتح مهوحن هجتن نأ بجيو مهنم نحنو انم مه

لمعتست مل فسألل اي نكلو ةيالو لك يف اهانجردأ يتلا نماضتلا تايلديصل ةلديصلا ةيشتفم ةبقارم يف كلذك لحلاو
.اهنم ةدحاو ةيأ

ةيلوؤسم تحتو ؟يلاولا ةيلوؤسم تحتو ؟ةيلحملا تاطلسلا ةيطغت تحت تناك يتلا نيمورحملا تاقاطب نيأ
نوكل ءاودلا ةيناجم يف قحلا هل حبصي يلاتلابو نامضلا ىلإ أجلي ةيوعمجلا ةكرحلا هجولو دعب مورحملا نإ ؟نيبختنملا
ةمارك يناجملا بطلا موهفم وه اذهو ةلديصلا ةيشتفم موهفم وه اذه ،ىلكلا وأ يركسلا وأ بلقلاك انمزم هضرم



دحأ الو اعيمج انسمت تايفشتسملا ةيلوؤسم نكلو ءاقللا ىلإو لكاشملا نع ثيدحلاب قلعتي ال انه رمألاو ،مورحملا
.ابجاو ربتعت يتلا ةيندملا ةمدخلا طورش موهفم وه اذه ،ةيلوؤسملا نم بورهلا وأ كلذ نم هفرط ضغ هناكمإب

.الثم "ةرديح" يف لمعلا نهل ىنستي ىتح بويجلا ءلم ةسايس ةجيتن يهف ءاسنلا نم %70 ةبسن صخي اميف

مضت يتلا ملاعلا يف ةديحولا ةقطنملا ربتعت يتلا ةزابيت ةيالو يف ةدجاوتمو لامشلا يف ةزكرتم ماقرألاب %70 ةبسنو
ةيفخ رصانع هءارو دحاو لكف ؟اذه دجو نيأ ،يبط هبش 160 هلباقي ابيبط 320 ـف ءابطألا هابشأ نم رثكأ ءابطأ
.ايندلا هيلع لزلزت رخآ ناكم يف هنييعت دحأ دارأ ام اذإف هدنست

)قيفصت(

فظوي نم لوأ وهف ةيفيرلا ةيطغتلا نع لءاستيو روهدتلا نع ثدحتي يذلا امأ عاطقلا هشيعي يذلا روهدتلا وه اذه
مكيلع تبذك ول ىتحو ةحصلا عقاو وه اذه )ءاملا ىلع ءامسلا حيطي( ليللا يف هتنبا لمعل بضغيو ةمصاعلا يف هنبا
نع نولوؤسم نحن ،ال مأ ضعبلا هلبق ءاوس هلوقن ام قيبطت بجيو ،يبر عمو يسفن عم ادغ كلذ عيطتسأ نلف مويلا
رارق ذخأب دهعلا يطعنو ،مهتاردقو انتاراطإ عجشنو اهعجشنو ةيليمكتلا ةمدخلا ءانب ىلع لمعن نأ بجيو ،ءيش لك
! هتلئاع نم اندحأ ىدل زعأ دحأ الو )يلع زعي كيلع زعي امف( ،جراخلل تاثعبلا لاسرإ فقو

ثعبي الف ،ءافكألا لاجرلا ىوتسم يف نكنلو ،دهع ءاطعإب مقنل ،ةيليمكتلا ةمدخلا لوح ،طورش كانه نكلو
َوأ ،ماعلا عاطقلا ركفبو ،داوملا لامعتسابو صاخلا مأ ماعلا عاطقلا يف ءاوس انه جلاعت رومألا لك ،جراخلل يرئازج
سيل ءايشأ ينبن يناوخإ اذامل ،جراخلا ىلإ باهذلا نم ريخ ةدايزلاو ! ؟يدوهي هنأ مأ ! ؟ايرئازج جلاعي ايرئازج سيل
؟ميلس يأر وأ ساسأ يأ اهل

،كاذـنآ داـق يذلا جمانربلا بسح ماعلا عاطقلا ىلإ يضاملا يف أجلي فيرلاب دجاوتملا ضيرملا نطاوملا ناك دقل
عاطقلل ددج ءايبنأ اوراصو لـب كـلذ سـكع مهتبغر تحبصأ ماعلا عاطقلا دض اوحفاك نيذلا رضاحلا تقولا ءاـفرشو
...ادمع عاطقلا اورمد نم مه رمألا ةقيقح يفو ماعلا

)قيفصت(

يف ؟ةبراغملل ءيش لك متعب امل متلعف اذام ،اولاعت ،اولضفت مهل لوقأو تايفشتسملا عيب نم نوفوختي نآلا اوحبصأو
رئازجلل ةيودألا عيبل ةجمربم ةيسنرف تاسسؤم دجوت نآلا ىلإ 1994 نمو ،ةنيرفلاك ءاودلاب يتأن انك 1994 ةنس
ةهج نم مهارتف ماعلا عاطقلا ءايبنأ اوحبصأ نآلاو !!! اسنرف يف ادحاو اصرق ولو قوست نأ اهيلع عونممو طقف
فيك! اتاتب ينهذ لخدي ملو ،طق همهفأ مـل ءيش اذه ،هيلع ةظفاحملا نوديري ىرخأ ةهج نمو ،هروهدت نع نوملكتي
ارظن رييغتلا مدع نوبلطي مث ،توملاب هيلع موكحم يمومعلا ىفشتسملا ىلإ أجلي نم نأ نودكؤيو ماعلا عاطقلا نومتشي
! ؟ضقانتلا اذه ام ! ؟بساكملل

ةربإ هسملت نأ نودب دحاولل ج.د 750 غلبم انفلكي (fauteuil dentaire) ىلع موقيو سلجي نم نأ وهو ائيش مكل لوقأ
!ماعلا عاطقلا لاح وه اذه ،ةلآ وأ

نيذلا نكلو ،قيفوتلا مهل ىنمتن الثم ةحنملاك ائيش ةلودلا مهحنمت مل نيذلا صاخشألاف ،ةيندملا ةمدخلا ةيضق نع امأ
نأل ،بطلا يف ةلادعلا ءاسرإ نم نكمت اهنأل ،ةيندملا ةمدخلا يه هذه ،ليلقلاب ولو كلذ اوضوعي نأ ىنمتن اهايإ مهتحنم
لوح همهف بجي ام وه اذه ،ىرخأ تاعاطق يف هللا ءاش نإ ممعتتسو عمتجم ةيضق وهو ىلوألا ةجردلاب يناسنإ بطلا
.هلك رطقلا تاجايتحا ةيطغت نم اننكمت يتلا ةديحولا ةليسولا يهف ةيندملا ةمدخلا

ةدايع زيهجت ةركسب يف انررق دقل .اهرواج امو ةركسب نع ملكت خأ ةيضقو بونجلا ةيضق كانه كلذ ىلع ةدايز
ررقت يتلا لزانملا يه نيأو ؟تاطلسلا تلعف اذام ،اضيأ لءاستأ نأ قحلا يل انهو نويعلا بط يف ةصصختم
يبطلا هبش نيوكتلل مامضنالا ندري يتاوللا تانبلا نأ يزيلإو ةركسب ةنيدم يف انررق دقل ،ةنياعملل اولضفت ؟اهعيزوت
!نهاوس ىلع اضورفم اطرش اذه ناك نإو ايرولاكبلا ةداهش ىلع لصحتلا نود نم كلذ نهلف



؟بونجلا جمانرب ىتأ اذامب وه ديفملاو !بونجلا لهأ ةيضق وه بونجلاو ،بونجلا ءانبأ اهبمتهي بونجلا ةيضق نإ
رمألا كلذك !! ادحاو اضيرم ةدحاو ةنس لالخ لبقتسا دق راردأ ىفشتسم الثم دجن .الف ىرخأ رومأب بعالتلا امأ
ةيضق نإ انلق نيح انأطخأ دقل !! ةدحاو ةنس لالخ دحاو اضيرم رخآلا وه لبقتسا يذلا يزيلإ ىفشتسمل ةبسنلاب
،ديفملا لاؤسلا وه اذهو ؟نم حلاصل ناك تايفشتسملا ءانب :لءاستأو تايفشتسملا ءانبب ةطبترم بونجلا يف ةحصلا
مهلعجت يتلا ةديحولا ةكبشلا اهنأل تالاجعتسالا ةكبشب متهيو انماضت قلخيو هئانبأ نيوكتب متهيل جمانرب همزلي بونجلاف
نم دبالو هتلزع نم بونجلا جرخي ىتح لاصتالا ةكبش كانه كلذ ىلع ةدايزو ةرئاطلاب لقنتلا ةركف نع نولدعي
(transport d’images) ةطساوب لصتي نأ هصحف بعصو اضيرم فداص اذإ يزيلإ يف بيبطلا نكمتي ىتح ةنرصعلا

.ضيرملا ةحص لجأل تامولعملا لدابتتو امهنيب قيسنتلا متي مث ،هريغ وأ ةنيطنسق يف ىفشتسم عم

ةيضقف ! تايفشتسملل يشحولا ءانبلا لضفب هيلإ تلصو ام ىلإ لصت مل يتلا مويلا اكيرمأ لاح وه فيك لءاستأ
جرخيو جالعلل احابص ضيرملا يتأي نيأ ،ةصتخملا قرفلا لك نيب قيسنت ةيضق يه لب ريرس ةيضق تسيل ةحصلا
.هتجاح ءاضق دعب كلذ دعب ةرشابم

ةيقبلا امأ "جينبت" ةيلمع تحت ترج اهنم 100 ىوس دجن الو ةيحارج ةيلمع 1300 كانه ،الثم ادنك يف ةحصلا
.ةديدجلا تالآلاو ربإلاب تيرجأ اهلكف

ةجردلاب مدلاب اطبترم اسجاه ةيحارجلا ةيلمعلا تلازامف اندنع امأ ،ايعيبط ائيش مهيدل تحبصأ ةيحارجلا ةيلمعلاف
ىلع ةيلمع ءارجإل ضيرملا لخدأ اذإ هنأ رمألا انب لصو دقو ……ىرخأ ءايشأو ابلاغ مدعنملا "ماعلا جينبتلا"و ىلوألا
! تايلمعلا ةعاق يف يئابرهكلا رايتلا عاطقناب أجافي هرود لصي املو ىفشتسملا يف رهش ةدمل ىقبي ةلصيوحلا ىوتسم
.اهلح بجي لكاشم هذه

نحنو اهنع ثيدحلا ضفرأ انأف لصاوتملا نيوكتلا ةيضقك ةيرورض ةيضقل ةبسنلاب نكلو تلطأ نإ يناوخإ ةرذعم
رئازجلا يف انيدل .لمعلا نع فقوي لصاوتملا نيوكتلا ةصخر لمحي ال بيبط لكف ،يجولونكتلا روطتلا نع نوديعب
بجو اذل ،يملاعلا بطلا اهيلإ لصو يتلا ةثيدحلا ءايشألاو ثحبلا نم فرح ىلع ولو اوعلطي ملو تاونس اوثكم ءابطأ
تدرأ ام اذه ،ةيمهألا لك اهل ىطعت نأ بجي ابرح لب ادرفم اءزج سيل لصاوتملا نيوكتلاف ،ةرهاظلا هذه ةحفاكم
.اسنرفل ةيعبتلا نم ةحصلا عاطق انررح اننأ وه هلوق تدرأ يذلا ديحولا ءيشلا ،مكتعنقأ تنك نإ يردأ تسلو ،هلوق

)قيفصت(

ىلإ ىضرملا نم دحأ رفاسي نل هنأ وه – عاطقلا اذه يف تمدام – ربمسيد ىلإ نآلا نـم ذـختيس يذلا رارـقلاو
.ةنسلا رخآ اهتايفشتسم يف يرئازج ضيرم ىقبي نلو ةنسلا رخآ اسنرف

)قيفصت(

ايسايس تسلو يسنرفلا بعشلا دض تسل انأف ،يرئازجلا عقاولا مهفت نأ ديرت ال رصانع دض هجوم رارقلا اذهو
،تاباسحب نوموقي مهنإ ،انناوخإو اناضرم اومرتحيو انومرتحي نأ وه ينمهي يذلا ديحولا ءيشلا امنإو كلذ ينمهي الو
دقل ،كلذب لبقن ال نحنو ربمتبس رهش يف ةلطعلا ةياهن ةياغ ىلإ نييرئازجلا جالع نولجؤي ةئيلم مهتايفشتسم ىقبت يكلف
.مكيلع مالسلاو ،اهومهف امك ةبعللا دعاوق اعيمج انمهف

)قيفصت(

لخدتلل ةصتخملا ةنجللا ةوعدب نآلا هجوتأو ةميقلا تاحيضوتلا هذه ىلع ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
؟ةفاضإ اهل ناك نإ

ةمألا سلجم ءاضعأ نم ىتأ يذلا ديحولا راسفتسالا .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا
نذإ .ةيندملا ةمدخلا وهو ثلاثلا بناجلل ةبسنلاب ةنجللا ظفحت نع لءاستي يذلا رابج ديجملا دبع ديسلا ليمزلا نم وه
ةيقالخأ سلاجم نمو ةباقن نم ةنهملا يلثمم ىلإ عامتسالا دعب هنأل ،ءارجإلا اذه ةيقيبطتل ةبسنلاب ءاج ةنجللا ظفحت
نوناقلا اذهل ةبسنلاب مييقت كانه نكي مل هنأ ةصالخلاو اضيأ ريزولا ديسلا نم راسفتسا بلط هعبت ،كلذ ريغ ىلإ بطلا

ةمدخلل مييقت اضيأ كانه سيلو ،جئاتن ةيأ طعي ملو رمتسم )84/10( ةيندملا ةمدخلا نوناق نألو ،لوعفملا يراس هنأل
تاودألا وأ تاءارجإلا نع لءاستن انه ،(Zuning) غنينوز ىمسي امم ةنس 20 نم رثكأ ذنم ةمئاق تناك يتلا ةيندملا



ةينازيم ىوتسم ىلع ىتحف ،الثم نكسلل ةبسنلاب تازيفحت نمو لغش بصانم حتف نم ةيندملا ةمدخلا قيبطتل ةذختملا
معد وأ ءارجإلا ميدقت وأ ءارجإلا ىلع ظفحتن مل نحن نذإ .بصانملا هذه حتفل ءارجإ دجوي ال ةيلاملا نوناق وأ ةلودلا
.اركشو ءارجإلا اذه ةيقيبطتل ةبسنلاب انظفحت امنإو ةيندملا ةمدخلاب صاخلا )84/10( نوناقلا

ةنجللا ءاضعأ ركشأ امك ،ةموكحلا لثمم ديسلا ديدج نم ركشأ .ةصتخملا ةنجلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
،هئارثإو ماهلا صنلا اذه ةسارد يف ةمهاسملا ىلع نيلخدتملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا اذكو ،ةصتخملا
نوناق صن ىلع ةقداصملل كلذو ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ءاعبرألا دغلا موي ةماعلا هتاسلج لاغشأ سلجملا فنأتسيسو
.ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلل اركش .1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

.ءاسم نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


