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 يةتاحــتــلمة افـــك

 نوروةّبـغربوطّرمعون
 مدورةّالؽرادك

لؼقتتتّكذتتؽ لقةّهتتتاّا٘ؾًؼتتىّاهًؿ متت ّذتتدوداّمتتنّلتتدنّىؿو تتةّاليتت حٌ ّ ؾتتىّ
اًِ٘وو ّالورينّوّالع ٘يّّفؼ ئؿةّالؾواتيّوّالتتونّ تربواّ تنّهدتػفمّ تدمرّحضتورّّّّّّّ

 هذغ لهّه مة..امسَواّليّبتكرّبعضفم،ّّحمؿدّهركونّوّم ركّهوجي.

هذؽرّكلّالزمالءّالتونّادًط  وا،ّ ؾىّالرغمّمنّه ي ءّه ؿ هلم،ّهنّوؽونواّالقومّ
بقــ ،ّوّكنيّأل ربّب مسؽمّمجقع ّ نّهدػـ ّالشدودّ ؾىّغقت  ّمتنّكت نّوراءّهتتهّّّّّ
العؿؾقة،ّهدً ذّالًعؾقمّالع ليّفوزيّ  دل،ّرئقسّاجملؾسّالعؾؿتيّ٘ركتزّاليَتثّ ّّّّ

ؼ فقة،ّمـتّثالثّدـوات.ّلؼدّادًط عّكضتػ ءّالشتؽلّّّاألنرتوبولوجق ّاالجًؿ  قةّوّالٌ
وّا٘عـىّ ؾىّالًِ ؤالتّاً٘عتددةّالتطّررحفت ّاليت حٌونّختاللّاًؾتاّالؾؼت ءاتّّّّّّّّ
العؾؿقةّوّ ؾىّوجهّالدقتةّنـ دتيةّتؼتوومّمشت روعّاليَتثّالتطّوِتسه ّاجملؾتسّّّّّّّّّ

فقتهّوّكتتاّّّالعؾؿيّلؾؿركز.ّالذكّ ّهنّااللًزامّالعؾؿيّلع دلّفوزيّوّنزاهتةّاٌ٘ؼتاّّّ
تواضعه،ّكلّهتاّد همّ ّٔدودّتعيىةّىؿو ةّالي حٌ ّ ّوقتّك نّىردّاليؼت ءّّ

 *انشغ ال.ّحنِبّانعؼ دّهتاّا٘ؾًؼىّ ّحدّذاتهّتؽرمي ّلزمقؾـ .

كنّهتاّا٘ؾًؼى،ّب لـِيةّكلقـ ،ّذاّههؿقةّب لغة،ّألنهّوًقحّلـ ،ّهوالّب خت ذّموقاّ
ؼ رنتةّمع رفـت ّمتعّمعت رجّهنًٍتتّ ّهمت كنّّّّّّّتأمؾيّحق لّمم ردتًـ ّاليٌَقتةّثتمّنّّّ

 هخرى.

ّمـتّمخسّدـواتّ ؾىّ ّمًِؿرة ّو ّتِ ؤالتّ دودة ّ ّواقعّاٖ لّح صؾة كنه
األقل،ّحموره ّاألد سّقض و ّمـفٍقةّ)مـ هجّا٘ؼ ربةّوّا٘قدان(.ّك نتّمعرفةّّم ّ

العودةّجيريّفعالّ ّىًؿعـ ّوّم ّزالتّاهًؿ م ّب لغ ّلدىّالي حٌ .ّوّقدّفرضتّ
كىلّاليَثّالًٍرويبّنػِف ّوّالدقؿ ّفقؿ ّتعؾقّب  ًي رّاٖق ةّالقومقةّ ّاِٖ  .ّ

 وّقدّتوازتّهتهّالعودةّمعّاالنػً حّ ؾىّا٘ؼ ربةّاألنرتوبولوجقة.

هلّهصيَـ ّهخساّذرك ءّ ّاليَثّاألنرتوبولوجيّوّلقسّفؼطّ ّى التّوًتوزعّّ
عتثّوتوثّحمؾقتةّهصتقؾة؟ّكنّالِت الّّّّّّمف مف ّمًدخؾونّاًؾػون؟ّهلَّْـ ّ ّب
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ا٘طتتروحّحتتولّمِتتًؼيلّاألنرتوبولوجقتت ّ ّإزائتترّميتترّ تتربّقطقعتتةّمتتعّا٘ؿ ردتتةّّ
الؽولونق لقةّوّك  دةّوضعف ّ ّمـظورّمًِؼيؾيّمروراّن ّوـًج،ّ ّهم كنّهخترى،ّ ّّ

 هتاّاجمل ل،ّوّنؼ ربةّك  دةّالـظرّ ّالعرققة.

ّ ّالط ّاألدىؾة ّمن ّاالنطالق ّ٘قالدّويؼى ّالشرط ّنػِه، ّحول ّاجملًؿع وطرحف 
ّتطورّ ّالًػ وتّ  ّمصدر ّالطّدًؽون ّهي ّاألدىؾة ّهته ّاالجًؿ  قة. ّالعؾوم وتطور

 اجمل الت.

كذاّكت نّلؾيقـت تّالتطّهوردهت ّ ت دلّفتوزيّوّالتطّدتـورده ّبعتدح،ّهنّتوضتتحّّّّّّّّّّ
الًؿفقديّ ؾىّكتلّمت ّطتقطّّّّ الًِ ؤالتّن ّوؽػي،ّوّكذاّوقاّ رضّندورّمعروج

نِ رّالًُصصّحِبّا٘واضعّإغرافقتةّلالنًشت رّوّكتتاّالِتق ق،ّبة ت دةّوضتعّّّّّّّ
وحدةّاليَثّ/ّمركزّاليَثّ ّاألنرتوبولوجق ّاالجًؿ  قتةّوّالٌؼ فقتةّضتؿنّمغت مرةّّّّّ

 اليَثّ نّهجوبة.

ملّٓظّإزائرّبؼِطّوافرّمنّالًَؾقلّألنّاليَثّالعؾؿيّفقف ّملّوشغل،ّحًىّ
ّه ّو ّاهل مش، ّدوى ّمم ردةّوقتّقروب، ّ"ٔزئة ّتض جّكىل ّألدي  ّاًؾػة تا

اليَثّوّالػصلّوّالصالبةّ ؾىّمًِوىّالعالق تّب ّالؼط   تّمم ّوعققّالًػ  لّ
ّ ّ)إزائر ّ ّا٘ؿ ردة5002ّا٘ـًج" ّاالجًؿ  قة ّالعؾوم ّالتيّتشغؾه ّا٘ؽ ن ّهن ّكال .)
ّه م ّهكٌر ّالورتاليٌَقة ّاًِ٘وى ّ ؾى ّكجراءات ّىؿو ة ّح لق  ّتًُت ينّمنّشقة.

ّ ّاليّ-بقـف  ّو ّالًوجقه ّق نون ّتضؿـه ّم  ّهقؾف  ّلقِت ّالتٍترمتو ّّّّّّّّةّتقت دتؿتُتة
ّورـقة5005-8991ّ) ّبرامج ّكرالق ّكتا ّو ّالًؽـولوجي ّو ّالعؾؿي ّاليَث ّحول )
 (ّوّمـف ّم ّموضو هّحؼلّالِ كـةّوّاجملًؿع.PNRّ .و.َثّ) تلؾي

مشرو  ّتعيئ00ّّ٘ ّوربوّ ؾىّّمؼرّكق مةّوّمً بعة8999ّهم ّالؽرادك،ّّفةنهّمـتّ
ّا٘ش رك ّ ّالي حٌ  ّىؿو ة ّدائؿون ّب حٌون ّوعزز ّ ّدوج ّو ّب حث ّدًة ّو م ئة

 اٖ لق ،ّ ّالوقتّالؼروبّ.

تِفمّىؾةّكنِ نق تّوّمـشوراتّاًؾػةّهخرىّمٌلّدف ترّالؽرادكّالطّدوجّ
هنّنغػلّم ّّتـطؾقّ ؿ ّقروب،ّ ّتِؾقطّالضوءّ ؾىّههمّاإلذؽ لق ت،ّوّهتاّمنّدون

 وؼدمّ ّإزائرّوّحًىّ ّاٗ رج.

ّبصددّ ّالي حٌ  ّىؿو ة ّكنً ج ّك  دة ّوؽػل ّمًُصص ّتؽوون ّكىل ّاٖ جة كن
الًٍِقد،ّوّهتاّّبػًحّدرادةّ ؾق ّ ّاألنرتوبولوجق ّاالجًؿ  قةّوّالٌؼ فقةّمنّررجّ

 .الؽرادكّوّج معةّمـًوريّبؼِـطقـةّبقـؿ ّتوجدّاقرتاح تّهخرىّققدّالدرادة
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ّا٘ؾًؼىّضؿنّتؼؾقدّلؼ ءاتّ ؾؿقةّ)لؼ ءات،ّمسقـ رات،ّموائدّ وـدرجّانعؼ دّهتا
ّمًِوىّا٘ع رجّا٘رتيطةّ ّكثراء ّبغقة ّب دًؿرار،ّ ّالؽرادك،ّ ّوـظؿف  مًِدورة،...(
بفتهّاإلذؽ لق تّاليٌَقة،ّبًؿَقصّا٘ؼ رب تّا٘ـفٍقة؛ّهتاّإلبرازّمدىّم ّنـًظرهّ

 ًًمّخاللّهتهّاألو مّالٌالثة.منّا٘ي دالتّّالعؾؿقةّالطّد

ّلؾتونّ هؽتا،ّوّمعّٔدودّالشؽرّلؽلّمنّادًٍ  ّلد وتـ ،ّه ربّ نّ رف نـ 
ّنِ هؿةّ ّو ّبؼِـطقـة ّمـًوري ّج معة ّنِ هؿة ّاألذغ ل، ّهته ّ ؼد  ّ د هؿوا

 (ّوّدون رراكّوّالِقدّّواليّوالوةّهدرار.CERISTالِروِتّ)

 ؼ ئـ .وّملّويقّليّدوىّهنّهمتـىّكلّالـٍ حّلؾ


