د .راضيـت برناوي
أستاذة باحثت في علن الوكتباث والتوثيق
كليت العلوم اإلنسانيت واالجتواعيت
قسن الوكتباث والتوثيق
جاهعت الجزائر

املدتخلص:
ؼؿـاولمعقضقعماظؾقثماإلجراءاتماظعؿؾقةمواٌقضقسقةمٌعاؼ رمإااةةماٌعرصةمظدىماظعاعؾنيمواٌفؿؿنيمباظـظامماظقرينمظؾؿعؾقعاتم
اظزةاسقة مباىزائر،مواظيتمبُـقتمسؾكمسؿؾقةمتؼصلماٌعؾقعاتمسـماظؾاحـنيميفمذبالماظؾقثماظزةاسل.موطانماهلدفماألدادلم
عـماظدةادةماظؿعرفمسؾكمررؼؼةماظؿعاعؾمععمععؾقعاتماظؾقثماظعؿؾلموإعؽاغقةماالدؿػااةمعـفاميفمذبالماظؿصـقعمواظؿلقؼؼم
اظؿفاةي ،موهدؼدمعدىماظؿعاونماٌشرتكمبنيمسـاصرمصؽةماظؾاحـنيميفماجملالماظزةاسلمظؿؼادؿماٌعاةفمواٌعؾقعاتمواظؿعاعؾم
ععفا مبشؽؾ معؾاذر موعشرتك ،مؼؿقاصؼ معع مأغظؿة ماظذطاء ماالجؿؿاسل مواإلااةي ،ممبؼابؾ مإغشاء مغظام مورين مؼعؿؾ مسؾك معبعم
اٌعؾقعاتمواظؾققثميفمػذاماجملالموإتاحؿفامًدعةماظؿـؿقةماظزةاسقةمواظعؾؿقةميفماىزائر .ذ
ظؼدمأثؾؿتماظدةادةماياجةماٌادةمإظبمإغشاءماٌرصدماظقرينمظؾؾققثماظزةاسقةمطـظاممععؾقعاتميفماظؼطاعماظزةاسلمعفؿؿفمتػعقؾم
اإلتاحةموتلفقؾماظقصقلمإظبماظؾققثمواظدةاداتميفماجملالماظزةاسلمظػؽةماظؾاحـنيماٌؿكصصني،مووضعفامهتمتصرصفؿم
واالدؿػااةمعـفا،مممامؼلؿحمبؿطقؼرمأصضؾمعؾينمسؾكمأدسمسؾؿقةموتطؾقؼاتمصعاظةمتلاػؿميفمغؼؾمخرباتماظؾاحـنيميفمػذام
اجملال .موسؾقفمصانمػذاماظـظاممدقلؿحمبإغشاءمةابطةمثالثقةماألبعاا موؿعمبنيمطؾمعـماظؾقث ماظعؾؿلمواظؿـؿقةماالضؿصااؼةم
واإلغؿاج،معؾـقةمسؾكمأدسمضقؼةموصؾؾةموؿعمودبدممطاصةماٌلؿػقدؼـميفماظؼطاعماظزةاسلماىزائري .م
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مقدمـة:ذ

ذ

ظؼدمذفدماظعصرمايدؼثمحرطةمدرؼعةمواؤبة ميفمسؿؾقةمتراطؿ وغؼؾماٌعرصةمواظيتمداػؿتمبشؽؾمطؾ رميفمخؾؼمضقؿةمإضاصقة معـم
اٌعرصةماٌرتاطؿة،مهلذامطانمالبدمعـمتلك رمػذهماٌعرصةمصقؿامؼعقامباظػائدةماظعاعةمسؾكماظؿـؿقةماالضؿصااؼةمواظؿؼدمماظؿؼينمأليمأعةم
عـماألعؿ.موػذامعامأطدمسؾقفمووايمػقةتقنم) (Horton, 2007ميفمععرضمحدؼـفمسـماوةماٌعؾقعة،محقثمأصؾقتممنقذجم
جدؼدميفمضطاعماإلسالممواالتصال.موػذامعامأطدمسؾقفم"إسالنماإلدؽـدةؼةمحقلماظؿقؽؿماٌعؾقعاتلمواظؿعؾقؿمعدىمايقاة"ماظذيمصدةم
يفمغقصؿربم5002؛مواظذيمؼعرفماظؿقؽؿماٌعؾقعاتلمسؾكمأغف م«"ودقؾةمعـماظقدائؾماظيتممتؽـماظـاسمواظؾاحـنيميفمايقاةمتؼققؿم
وادؿكدامموخؾؼماٌعؾقعاتمظؿقؼقؼمأشراضفؿماظشكصقةمواالجؿؿاسقةماٌفـقةمواظرتبقؼة» .مممامجعؾمعـماٌعؾقعات،مأؼامطانمغقسفام
أومرؾقعؿفا،مسـصراً مصاسالًميفمسؿؾقةماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفمجقاغؾفاماٌؿشعؾة،ماالضؿصااؼةمواالجؿؿاسقة مواظـؼاصقةموحؿكماظلقادقةم
ظألعة .م
وػذامعامأطدمسؾقفمطذظؽماظؽـ رمعـماٌفؿؿنيمبدوةماٌعؾقعةمواٌعرصةميفمبـاءمذبؿؿعماٌعرصةمايدؼث،محقثمذػبمأااعاممسادقؽقم
) (Samassekou, 2006مةئقسمعؽؿب م) (SMSIمإظبمأغفم«عـماٌفؿمجدًامأنمغػفؿمعاماٌؼصقامعـ مذبؿؿعماٌعرصةماظذيم
تؾعبمصقفمسؿؾقةمادؿكدامموتقظقدماٌعرصةموتؼامسفامسـصراًمأدادقاموعشرتطاًمبنيمعبقعمعؽقغاتماجملؿؿع».موػذامطؾفمجاءمغؿقفةم
ظؾدوةماظؽؾ رماظذيمؼؾعؾفماظؾقثماظعؾؿلميفماجملؿؿعاتمايدؼـة،مأوميفمذبؿؿعماٌعرصة؛مصفقمؼقصرماظػفؿمواٌعرصةمظؾقاضعمعـمخاللم
عـاػفف ،مطؿا مؼلؿح مبؿطقؼر ماٌعرصة مذاتفا مواظقدائؾ مواإلعؽاغقات ماٌلكرة ميف متقظقد ماٌكرجات ماٌكؿؾػة مسؾك مذؽؾ معـؿفاتم
جدؼدة .م
عـمػذاماٌـطؾؼمميؽـماظؿأطقدمسؾكمأنمعلأظة ماظؾقثماظعؾؿلم،معـمحقثمادؿكدامموتقظقدماٌعاةف،مأصؾقتمضضقةمذاتمضقؿةم
ادرتاتقفقة مباظغة ماألػؿقة ميف ماظقضت ماظراػـ ،مغظراً مٌلاػؿؿفا ماظؽؾ رة ميف مإصباا محؾقل مظؾؿشؽالت ماٌعؼدة ميف مزبؿؾػ ماألغشطةم
وعـاحلمايقاة،مممامؼؤايمإظبمهؼقؼماظؿطقةماالضؿصاايمواالجؿؿاسلمواظـؼايفمظألعة.موػذامعامؼؤطدماوةمعؤدلاتماظؾقثماظعؾؿلم
اظيتمتلاػؿمبدوةمطؾ رميفمهؼقؼمػذاماهلدفماالدرتاتقفل .م
أعامصقؿامطبصماظعؼدماٌشرتكمبنيماظعؾؿمواجملؿؿعموسالضؿفمباٌـاصلةماالضؿصااؼةماظعاٌقةمصفلمسالضةماظلؾبمباٌلؾبموذاتمتأث رم
رراي؛محقثمتعؿربماٌعؾقعةمجزءموعؽقنمأدادلمظؾؿعرصة،موػلمعـمضؿـماٌدخالتماألدادقةمٌكؿؾػماظؾققثماٌـففقةمواظؿؼـقةم
واالجؿؿاسقة؛مإذمتلؿح،ميفمغفاؼةماٌطاف،مبإصباامررقمتػؽ رمجدؼدةمحقلمربؿقىماهلدفماظـفائلمظؾؿـؿقةماالضؿصااؼةمأليمبؾدم
عـماظؾؾدان .م

إذكالوة الدرادة:ذ ذ
إنمعصطؾح ماظؿـؿقةميفمعػفقعفماظعاممصبعؾـامغؾقثمسـمععرصةماظعالضةمبنيماظعؾؿمواظؾقؽةماحملقطةمبف،محقثماظلؤالماٌطروحمػقم
حقلماظعؾــقمماظيتمضبؿاجمإظقفاماجملؿؿـع،مواظغرضمعـفا؟موسؾكمػذاماألداسمصإغفمعـماظقاضحمأنماظعؾؿمواظؾقثماظعؾؿلمؼفدصانم
إظبمهؼقؼمعطاظبماجملؿؿعموتؾؾقةماحؿقاجاتفمايؼقؼقةماظيتمتعؿربمسـفاماٌؤدلاتمواهلقؽاتمواظؽقاغاتماظؿابعةمظؾدوظةمظضؿانم
هلنيماإلغؿاج موهؼقؼمةصاػقةماجملؿؿع.مظذظؽمصإنماالبؿؽاة مواإلغؿاجمؼعؿربانمععقاةاًمةئقلاًميفمتؼققؿمناحماٌؤدلاتمواظؽقاغاتم
اٌـقرةمبؿقؼقؼماظؿـؿقةماالضؿصااؼة؛موػذامعامسربمسـفمصراحةمجقؾمباٌقسم) (Balmisse, 2002, 26مبؼقظفمأنمراضةم
إغؿاجماجملؿؿعاتمايدؼـةمملمتعدمتلؿـدمصؼطمإظبماٌصاغعمأوماٌعدات،موظؽـمتعؿؿدمبشؽؾمطؾ رمويفمارراا معؿزاؼدمبرأسماٌالم
اظػؽري،محقثمأُضقػتماٌعرصةمطؿقةامػاممعـمعقاةاماإلغؿاجمبعدعامطانمؼؼؿصرمصؼطمسؾكماٌالمواٌقاةاماظطؾقعقةماألخرى.مم م
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وػؽذامؼصؾحماظـشاطمعؿعداماألبعاا ،ماظذيمؼؿعنيمسؾقفميفماظقضتمغػلفمإغؿاجماٌعرصةماٌعؿؿدةمسؾكماهلقؽات مواٌفاةاتماٌفـقة،م
اخل،.مإظبمبـاءموتصؿقؿماظشؾؽةماظػـقةماالضؿصااؼةمسؾكمأدسمجدؼدةمضِقاعفاماظعالضةماظقثقؼةمبنيمبنيمساملماظؾقثموساملماالضؿصاام
(اظؿـؿقة) معـمأجؾمإصباامصضاءمعؿفاغسمؼشفعمسالضةماظؿشاةكمواظؿعاون مهلذاماالسؿؾاة،مميؽــاماظؼقلمبأنمأيمحبثمسؾؿلم
ؼلاػؿمصعالًميفمهؼقؼمأػدافماظؾؼاءمواظؿطقةماالضؿصاايمواالجؿؿاسلمؼصؾحمساعؾمعـمسقاعؾماظؼقةماالضؿصااؼةمواظلقادقة.موػذامعام
ؼؤطدمسؾكمأنماظؾقثماظعؾؿلمػقمادؿـؿاةميفمشاؼةمعـماألػؿقة،محقثمتعؿربماظؿـؿقةمأحدمأػؿمزبرجاتفموغؿائففماظيتمترتجؿم
بدوةػامإظبمعـؿفاتموابؿؽاةاتمتصؾمإظبماظلققمسؾكمذؽؾمعـؿفاتمزبؿؾػة .م
إنمتطؾقؼمغؿائجماظؾققثمؼؿقحماظػرصةمظؿؼدؼؿمعـؿفاتمجدؼدة،موظؽـماألػؿمعـمذظؽماالػؿؿاممأطـرممبققةماالدرتاتقفقةماظػعاظةم
ظؾؾقثماظعؾؿلموبـاءمذؾؽةمسالضاتمورقدةمبنيمزبؿؾػمسـاصرمبقؽةماظؾقثمعـمعؤدلات،موأصراا،موععاةفميفمدؾقؾمإااةةمصعاظةم
ظؾؿعرصة مسؾكماٌلؿقىماظػراي مأوماىؿاسل؛مألنمػذهماألخ رةم– مإااةةماٌعرصة -مػلماياصز مسؾكماالبؿؽاة مواإلغؿاجقةمظؿقؼقؼم
اظؿـؿقةماٌـشقاة .مصؾاٌؼاةغةمععماظـؼاشماظدائرمحاظقاً،مسؾكماٌلؿقىماظعاٌل ،محقلماٌعؾقعةمواٌعرصةمواظلؾؾماظػعاظةميفمتقزقػفؿام
وصؼمعامطبدممأػداصـاموتطؾعاتـامباسؿؾاةػامعصدةامعفؿاًمعـمعصااةماالبؿؽاة مواظؿطقةمواظؿـؿقة.موعـمػـامميؽـمررحماإلذؽالمحقلم
اظقدائؾمواظطرقماٌعؿؿدةميفمإااةةماٌعرصةمواالدؿػااةمعـ ماٌعؾقعاتماظعؾؿقةمعـمضؾؾماظؾاحـنيماىزائرؼنيميفمعبقعماظؿكصصاتم
اظعؾؿقةمواإلغلاغقةمبصػةمساعةمواظؾاحـنيماٌؿكصصنيميفماظؼطاعماظزةاسلمبصػةمخاصة؛محقثمؼشفدماظؼطاعماظزةاسلمغؼؾةمغقسقةم
ودرؼعة ميف مررق موعـاػج ماإلااةة موودائؾ ماإلغؿاج ماظيت متؿطؾب معفاةات مطؾ رة ،موؼد مساعؾة مربرتصة ،موودائؾ متؼـقة معؿطقةة،م
وعـففقة مإااةؼة معؿؿقزة ،مسؾك مشراة معا مؼشفده مذؿك مضطاسات ماالضؿصاا ماظعاٌل .مصاٌعؾقعات ماظزةاسقة ،محلب مالغلاغام
) (Lansana, 2009متؾعبماوةاً معفؿاً موأدادقاًميفماظقصقلمإظبمأاواتماإلسالممواالتصالماظعاٌل،مطؿامأغفامضروةةمأدادقةم
ظؾعاعؾنيمواٌفؿؿنيمبؼطاعماظزةاسةموالمدقؿاميفماظؾؾدانماظـاعقة مصعؿؾقةمغؼؾماٌعاةفمالمتلؿحمصؼطمبضؿانمبؼاءمأااءموعؽاغةماٌـظؿاتم
سؾكمعلؿقىماظلقق م وإمنامػـاكماواهمسبق متدسقؿ متؾؽماٌؽاغةمباالبؿؽاة؛موػذا معامتؤطدمسؾقفماظقضائع مواٌؤذراتميفمضطاساتم
اظؿؽـقظقجقاماٌكؿؾػة.مصؿـؿفاتماألظؾان،موش رػامعـماٌـؿفاتماظزةاسقةماألخرى،مبطرقمإغؿاجفاموتلقؼؼفاميفمباحث،اصلقةمطؾ رةم
تقضحمجقدامأػؿقةمةأسماٌالمش رماٌااي،محقثمتعؿؾمتؾؽماظشرطاتمسؾكمتلك رمطؾمإعؽاغقاتفاميفماظؾقثمواظؿطقؼرمودبصقصم
زبابرموععاعؾموزبصصاتمعاظقةمطؾ رةمظذظؽ،مألنماإلدرتاتقفقةمايدؼـةمترتؽزمباألداسمسؾكمسؿؾقةماظؿطقؼرمواالبؿؽاة .م
وباظـظرمإظبماظقاضعميفماىزائرموعـمخاللمتصػحمخرؼطةماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلمؼؿؾنيموجقامةأسمعالمصؽريمععؿرب،مطؿاًم
وغقساً؛محقثمتضؿمذؾؽةمعؤدلاتماظؾقثماظعؾؿلمأطـرمعـم
(عؼارعة مإااةؼة) معـ مأصؾ م
االضؿصااؼة.مإضاصةمإظبمأطـرمعـم

موالؼة ،مو

معؤدلةمتُعـكمباظؿعؾقؿماظعاظلمعقجقاةمسؾكمعلؿقىم

موالؼةم

معؤدلة متُعـك مباظؿعؾقؿ ماٌلؿؿر مواظيت متلكر مإعؽاغقاتفا مٌكؿؾػ ماظؼطاساتم

معرطزمجاععلم(أضؾمعـماىاععة)،مو

ذاتمعلؿقى مساظل موساٌل .مطؿامتضؿماًرؼطةماظعؾؿقةمأؼضاً محقاظل م

معدةدةموععفدمورينمعؿكصص،مو معداةسمتؼـقةم
معؤدلةمحبث ،مو

اىاععات.مأعامعـمغاحقةماٌقاةاماظؾشرؼةمصإنماىزائرمتؿقاصرمحاظقاًمسؾكمأطـرمعـم

مزبربمحبثمسؾكمعلؿقىم

مأدؿاذمباحثم،مو

مباحثم

اائؿ،معـماونماإلذاةةمإظبمضطاعماظؿعؾقؿمواظؿدةؼسماٌكؿؾػةمعـمأسضاءمػقؽةماظؿدةؼسماظيتمالمتـدةجمضؿـماظؾاحـنيماٌعؿؿدؼـ م م م
وبـاءمسؾكمػذهماإلعؽاغاتماٌااؼةماهلقؽؾقةمواٌقاةاماظؾشرؼة،مؼؿؾنيمظـامعـمأنماىزائرممتؾؽمةأسمعالمصؽريمالمؼلؿفانمبف.موظؽـم
اظلؤالماظذيمؼطرحمغػلفمبإياحمػقمعامعدىمادؿغاللمػذهماٌقاةاموتقجقففاميفمدؾقؾماظؿـؿقةماٌلؿداعة؟مممامؼطرحمصؽرةمضروةةم
اةادة مػذا ماظقاضع مظؿشكقص معقارـ ماظؼقة مظؿدسقؿفا ،موعؽاعـ ماًؾؾ مواظضعػ مإلصالحفا ،موطذا ماظـظر ميف ماظػرص ماٌؿاحةم
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وادؿغالهلامواظؾقثميفماظؿفدؼداتمظؿفـؾفا،مأومسؾكماألضؾماظؿؼؾقؾمعـماغعؽاداتفاماظلؾؾقةمسؾكمضطاعماظؾقثماظعؾؿلمبشؽؾمسام،م
واظؼطاعماظزةاسلمعقضقعماظؾقثمبشؽؾمخاص.مإنمسؿؾقةمتشكقصماظقاضعماظراػـمظؾقؽةماظؾقثماظعؾؿلمػلمأولمسؿؾمصبدةماظؼقامم
بفمعـمأجؾماظقصقلمإظبمةدؿمظؾكرؼطةماٌعرصقةماظقرـقةميفماظؼطاعماظزةاسلمواظقصقلمإظبمععرصةمعلاةمتقظقدماٌعرصةموأػؿماظػاسؾنيميفم
سؿؾقةمإغؿاجفا،موررقمادؿغالهلاموإتاحؿفاموتؼامسفا،مواظقدائؾماٌعؿؿدةميفماظقصقلمإظقفاموادرتجاسفامبطرؼؼةمصعاظةم-موباظؿاظلم
ععرصةماألسؿالماظيتمتؾيبماالحؿقاجاتماالضؿصااؼةمظؾؿفؿؿع.م م
وعـمػـامتؿؿققةمأدؽؾةماظؾقثمضؿـماإلذؽاظقةماٌطروحةمإظبمعامؼؾل:م م
 عاػلماظشروطمواٌؿاةداتماإلسالعقةمظدىماظؾاحـنيماىزائرؼني؟م ػؾمظؾؾاحـنيمثؼاصةماظؿؾاالمواظؿعاونموتؼادؿماٌعاةف؟مم ػؾمػؿمسؾكمادؿعداامظؿؼادؿمععاةصفؿموخرباتفؿمظؿغذؼةمغظامماٌعؾقعاتماٌلؿؼؾؾل؟م عامػلماٌؤذراتماظدضقؼةماظيتمصببمإسدااػامعـمأجؾمتؼققؿماإلغؿاجماظعؾؿلمعـمخاللمغظامماٌعؾقعاتماٌلؿؼؾؾل؟مصؽؿاممتتماإلذاةةمإظقفميفمعؼدعةماظؾقثمبأنماظرتطقزمؼؽقنمسؾكمسؾكمضقاسمعؤذراتمإااةةماٌعرصة ميفماظؼطاعماظزةاسل ماىزائريم
عـمخاللمادؿؾقانمعقزعمسؾكمصؽةماظؾاحـنيماٌـضقؼـمهتمعؤدلاتماظؾقثماظػالحلماىزائرؼة مٌعرصةماظـؼاصةماظلائدةمظؾقؽةم
اظعؿؾمواظؾقثماظعؾؿل،مواظقصقلمإظبمععرصةماٌـاػجمواظقدائؾماٌعؿؿدةميفمإااةةمةأسماٌالماظػؽريمعـمضؾؾمعؤدلاتماظؾقثمعـم
خاللمضقاسمررقماغؿؼال ماًربةموإتاحةمغؿائجماظؾققثموتؼادؿماٌعاةفمبنيمصؽةماظؾاحـني،مواضرتاحمأااةمظؿػعقؾمسؿؾقةماظؿشاةكم
واٌؿؿـؾةميفمغظامماٌعؾقعاتماظزةاسقةمووضعفمهتمتصرفمطؾمسـاصرمبقؽةماظؿـؿقةماظزةاسقةمعـمباحـنيموعؤدلاتماضؿصااؼةم
وذرطاتمزبؿؾػةمطأااةمإااةؼةمصعاظةميفمؼدماظؼائؿنيمسؾكماظؼطاع.م م
.

قواسذإدارةذمعارفذالباحثنيذيفذالقطاعذالفالحيذيفذاجلزائر
.

تقوومذاحتواجاتذالباحثني:ذنتائجذالدرادةذاملودانوةذ ذ

غرطزماػؿؿاعـاميفمػذاماىزءمسؾكمتؼدؼؿمغؿائجماظدةادةماٌقداغقةماٌلققةمسؾكمصؽةماظؾاحـنيميفماجملالماظزةاسل؛محقثممشؾتم
اظعقـةمذبؿقسةمطؾ رةمعـماظؿكصصاتماظػرسقةميفماجملالماظزةاسلمعؽقغةميفمذبؿؾفامعـمأداتذةمباحـنيمعؿكصصنيميفماظعؾقمم
اظزةاسقةمواظؾقطرةموسؾؿماألحقاءم(اظؾققظقجقا)مإلااةةمععاةصفؿموهؾقؾمغشاراتممماةداتفؿماظعؾؿقة،مثؿمبعدمذظؽمتؼققؿمععدلمتؼلقؿم
اٌعاةفموسؿؾقاتماظذطاءماىؿاسلمبغرضمإغشاءماظرصقدماظقرينمٌعؾقعاتماظؾقثماظػالحل .م
بصػةمساعةمتؽشػماظؾقاغاتمسـموجقامحاجةمعادةمإظبمإغشاءمإراةمعـادبمظؿؼادؿماٌعاةفمعـمأجؾماظذطاءماىؿاسلميفماظؿعاعؾم
عع ماظضغقرات ماظيت متشفدػا ماىزااظزةاسل مظضؿاغص ميف ماإلغؿاج ماظػالحل ،موػل مبأعس ماياجة مإظب مادؿكدام مغؿائج ماظؾققثم
باسؿؾاةػامعصدةاًمأدادقاًمظالبؿؽاةمطؿامدؾػماظذطر،موعصدةاًمعفؿاًمظألااءميفمادرتاتقفقةماظؾالاماياظقةمظؿقؼقؼمصاتقةةماظغذاء.موععم
ذظؽمصقدواهمتؼؿصرمسؾكمسدمموجقامأااةمظؿعزؼزمةأسماٌال،موضقؿةمإغؿاجفاماظعؾؿل.م م
.

مشروعذاملرصدذالورينذللبحوثذالزراعوةذذ ذ

سؾكمضقءمعاممتمهؾقؾفمعـمخاللماظدةادةماٌقداغقة،مؼؾدوامأنمذبؿؿعماظؾاحـنيميفماجملالماظزةاسلمجدمحلاسمظؾؿػؽ رمعلؿؼؾالًم
يفمإصباامآظقةمورـقةمإلااةةموتؼادؿماٌعاةفموإتاحةماظؾققثمواظدةاداتميفماجملالموتلفقؾمغؼؾماًرباتموذظؽمسـمررؼؼمإغشاءم
82
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اظـظامماظقرينمظؾؿعؾقعاتماظزةاسقةمواظذيمػقمغظاممصرسلمعـماظـظامماظقرينمظؾؿعؾقعات.مصؼدمأبدىماظؾاحـقنمادؿعدااػؿماظؽاعؾميفم
دؾقؾمهؼقؼمػذهماظػؽرةموإغزاهلامأةضماظقاضعمواظيتمدؿلؿحمعلؿؼؾالًميفمغؼؾموتؾاالموتقظقدماٌعاةفميفماظؼطاعماظزةاسلممظضؿانم
اظؿـؿقةماالضؿصااؼةمظؾؿفؿؿع.مم م
وسؾكمػذاماألداسمطانمترطقزغاميفمػذهماظدةادة،مواظيتمتعـكمبؼقاسمعؤذراتمإااةةماٌعرصةمظدىماظؾاحـنيميفماظؼطاعماظزةاسلم
اىزائري،محقثمادؿطعـامتلؾقطماظضقءمسؾك مغؼاطماظضعػمواظؼقةمظقاضعمبقؽةماظؾقثماظعؾؿلمساعة،مواظؼطاعماظزةاسلمخباصة،م
وتؼققؿماحؿقاجاتمصؽةماظؾاحـنيميفمػذاماًصقص .م

 .حتلولذالدرادةذالتقووموةذحلاجواتذالباحثنيذيفذمؤدداتذالبحثذالزراعيذاجلزائري
 .منقاطذالقوةذوذتأثريهاذعلىذالباحثني ذ
 .ذجمتمعذعلميذذابذأمامذإنتاجذمبدع ذ
إنماظشؾابماٌؿقصؾنيمسؾكمذفاااتمسؾؿقةمعقضقعماظدةادةماٌلققةمميـؾقنمضقةمصعاظةموعصدةمحؼقؼلمظإلبداع.مصعـدمتقزؼعمسقـةم
اجملؿؿعماظعؾؿلماٌدةوسمندمأنمأطـرمعـم

%مػؿمعـمصؽةماةجةماٌاجلؿ ر،مترتاوحمأسؿاةػؿمعامبنيم

صفقمذبؿؿعمصيتمجدا،موضدماغعؽسمذظؽمسؾكماغؿاجفؿماظعؾؿلماظذيمبؾغمحقاظلم
يفمغػسماظػؽة،مثؿمتؾقفامغلؾةمساظقةمجدامتؼدةمبـم
أسؿاةػؿمعامبنيم

مو

مو

مدـة،موسؾقفم

%معـمذبؿقعماظؾققثماظيتمصدةتمعؤخراًم

%معـماألسؿالماظؾقـقةماظيتمأجرؼتمعـمضؾؾمصؽة ماظؾاحـنيماظذؼـمترتاوحم

مدـة.م وباظـظرمإظبماظؿؼققؿماٌقضقسلمظـقسقةماٌشاةؼعماٌـفزةمعـمضؾؾمػذهماظػؽةمؼؿؾنيمظـامأغفامعشاةؼعم

ذاتمضقؿةمسؾؿقةمساظقةموجدمربػزة،موػلممتـؾمعلاػؿةمذاتمأػؿقةمطؾ رةميفمدؾقؾمهؼقؼماظؿـؿقةماٌلؿداعةمواظدصعمباجملؿؿعم
إظب ماظرضل مواالزاػاة .مطؿا مميـؾ مػذا ماىاغب مغؼطة مضقة مااصعة معـ مأجؾ مةصع ماظؿقدؼات ماظؿؼـقة ماظراػـة ماظيت متػرضفا مرؾقعةم
اٌـاصلة،مسؾك معبقعماألصعدة،مااخؾقاً موخاةجقاً.مصاظؾقثماظعؾؿلمحباجةمعادةمإظبمإعؽاغقاتمػاعةمسؾكماٌدىماظطقؼؾ موإظبم
راضاتمذابةمميؽـماالسؿؿاامسؾقفاميفموظقجمدبصصاتمجدؼدة .م
علأظةمأخرىمذاتمسالضةمعؾاذرةممبلأظةمتقزقػماظطاضاتماظشابةميفمذبالماظؾقثماظعؾؿلمتؿعؾؼمبؼضقةماإلبؿعاثمإظبماًاةج،م
واظيتمعـمذأغفامأنمتلاػؿمبشؽؾمطؾ رميفماظؿؼؾقؾمعـماظؿضاةبماياصؾميفمذباالتماالسؿؿاااتماظعؾؿقةمظؾفؿعقاتماظعؾؿقة.م
صاظؿعؾقؿمخاةجماظقرـمعـمذأغفمأنمؼقصرمبقؽةماغؿاجمعالئؿةمظؾؿقاوةماظدوظلميفمإراةمتؾاالماًرباتموتؼادؿماٌعاةفميفمذباالتم
اظؿكصص.ممصاظؾاحـقنماظذؼـمادؿػااوامعـمادؿؽؿالماةاداتفؿميفماىاععاتماظغربقة،ميفمطؾمعـمأوةبا موأعرؼؽا،مضدمؼلؿـؿرونم
ععاةصفؿموخرباتفؿماظيتماطؿلؾقػامباظؿعاعؾماٌؾاذرمععمغظرائفؿميفماظؾالاماظغربقة،مسـدماظعقاةمإظبمورـفؿماألصؾموباظؿاظلمؼلاػؿقنم
بشؽؾمصعؾلميفمتطقؼرمعشاةؼعمحبثمعشرتطةمذاتمصائدةمورـقةمطؾ رة .م
.

املداعدةذيفذتقادمذاملعارفذبنيذالباحثنيذ ذ

إنمتؼادؿماٌعاةفميفمإراةماظشؾؽاتماظعؾؿقةماٌؤدلاتقةمسربمذؾؽةماإلغرتغقتمواالتصاالتماظشكصقةمػقمودقؾةمظؿشفقعماظؾاحـنيم
ظالواهمإظبمعشؽالتمحبـقةمش رمعـشقةة.مصاجملؿؿعماظعؾؿلماىزائريمؼلؿطقعمأنمؼَـظؿميفمإراةمعقضقعمأومسدةمعقضقساتمسؾؿقةم
ربداة،موهػقزمةوحماظعؿؾماىؿاسقةمتؿقضػمسؾكمتؾاالموتؼادؿماٌعرصة.مصشؾؽاتماجملؿؿعماظعؾؿلمتشؽؾمصضاوتؼامسفامإغشاءم
عـظؿاتمصدةاظقةمعقجفةمإظبماظؿشؽقؾماىقدمهلذهماظؿؾااالتماظعؾؿقةمواٌعرصقةموتؼادؿماًرباتمواٌعاةف .م
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.

فرصةذإتاحةذاملعلوماتذواملعارفذوتقامسهاذذ ذ

إنماواهماظؾاحـنيمظؾقصقلمإظبماٌعؾقعاتماظعاٌقة،مخاصةمإظبماظدوةؼاتماالظؽرتوغقةم(
اظؾقاغات مواٌلؿكؾصاتماظعؾؿقةم(

،)%ماظؿظاػراتماظعؾؿقةم(

،)%مضقاسدم

)%معـمذأغفمأنمؼؼقيماظعالضاتمبنيماٌؤدلاتماظعاٌقةميفمإراةمأغظؿةماإلبداعميفماجملالم

اظزةاسل،موتؾاالماًرباتموتؼادؿماٌعرصة.مطؿامأنماظقصقلمإظبماظؿعاونماظدوظلميفماجملالمعـمذأغفمأنمؼػؿح ماظػضاء ماظؾقـلم
واٌعريفمظـؼاشمعـؿرمحقلماٌشؽالت مواٌقضقساتمواظؼضاؼامذاتماالػؿؿامماٌشرتك،موذظؽمعـمأجؾماظقصقلمإظب محؾقلمٌقضقساتم
اظؾقثماٌشرتطة،مواظؿؾاالماٌعريفمبنيماٌكؿصنيماحملؾقنيمععمغظرائفؿماألجاغب.مإضاصةمإظبمأنمعؿابعةماألحداثماظعؾؿقةمسـمبعدم
ؼشؽؾمعصدةاً معفؿاموأدادقاًمظؾؿعؾقعاتمواٌعاةفماظيتممتؽـمعـمهدؼدماٌقضقساتماظيتمتؿضؿـمابؿؽاةاتمجدؼدة.موعـمأعـؾةم
ذظؽ ماظدسؿ ماظػين مواظؿؼين ماظذي متؼدعف ماظعدؼد معـ ماٌـظؿات مواٌؤدلات ماظدوظقة مسؾك مشراة م (FAO, UE-CEE,
) OHADA, ICARDAميف مإراةماظؿعاون مبني مبؾدانماظؾقرماألبقضماٌؿقدط ميفمذبالماإلغؿاجماظعؾؿلميفمعقدانماظعؾقمم
اظزةاسقة.م م
ظؼدمبقـتماظعدؼدمعـماظدةاداتمأنمعشاةؼعماظؾقثماألطـرمػقؿـةمسؾكماظلاحةماظدوظقة متؾؽماظيتمتؽقنمضؿـ مإراةمصضاءمعشرتكم
بنيماألررافماٌعـقةميفمذبالماظؾقث،معـؾماظؿعاونمسؾكمعلؿقىمبؾدانماظؾقرماألبقضماٌؿقدطماٌُشاةمإظقف؛محقثمأبرعتماىزائرم
سؼقامعشاةؼعمحبثمعقحدةمععم

مبؾداًمعـمبؾدانمحقضماظؾقرماألبقضماٌؿقدطم(اٌغرب،متقغس،مظؾـانموعصر،ماخل ).متفدفم

إظبمتدسقؿماظؿعاونميفمإراةماظزةاسةمواظصقدماظؾقريم).(El Khabar, 2008
.

موالدذحبثذموحدذعلىذاملدتوىذالورينذ ذ

إنماظرشؾةماظؽؾ رةمظدىماظؾاحـنيم(

،)%ماٌشؿؿؾنيميفمسقـةماظدةادة،ميفماٌلاػؿةميفمإغشاءمغظاممورينمظؾؿعؾقعاتمحقلماظؾقثم

اظزةاسلماىزائريمعـمذأغفمأنمؼشفعماظؽػاءات ماظقرـقةميفمإسداامعشاةؼعمحبقثمعشرتطة.مصاظؾاحـقنمؼرشؾقنمباظػعؾميفموجقام
ػذاماإلراةماظؿعاوغلمبنيمعؤدلاتماظؾقثمواظؼطاعماالضؿصااي،مواظؿؾاالمبنيمعراطزماظؾقثماظقرـقةمواظدوظقة،مإضاصةمإظبماسؿؾاةهم
إراةاًمساعاًمطقغفمميـؾمأااةماتصالماائؿمبنيماظؾاحـني.مويفمػذاماإلراةمصإنمعراطزماظؾقثمتؿففمسبقمتعداماالخؿصاصاتمواظؿؽاعؾم
يفمزؾماحرتاممذبالماألوظقؼةماٌلطرمعـمضؾؾماظؿقجفاتماظقرـقةمظؾؿطقؼرماظؿؽـقظقجل.موبفذهماظطرؼؼةمصؼطمميؽـمبلفقظةمهدؼدم
اظؽػاءات،موذويماًربةماٌقداغقةمعـمبنيمصؽةماظؾاحـني،موععرصةمإغؿاجفؿماظػؽري،موهدؼدماظشرطاءماحملؿؿؾني.
.

تقوومذالبحثذالقائمذعلىذتأثريذاالدتشهاداتذاملرجعوةذ ذ

ػذاماالسؿؾاةماظؽؾ رماٌؿؿـؾميفمعؤذرمضقاسماالضؿؾاداتمواالدؿشفاااتماٌرجعقةمظؾؾاحـنيميفماظدوةؼاتماظعؾؿقةماحملؽؿة،موػذامعـم
ذأغفمأنمؼدصعمباظؾاحـنيمإظبماظـشرميفماوةؼاتمذاتمضقؿةمسؾؿقةمععرتفمبفا؛مأيمربؽؿة،مممامؼرصعمعـمضقؿؿفؿماظعؾؿقةمواظؾقـقةم
ظدىمغظرائفؿميفماجملؿؿعماظعؾؿلماظعاٌل .م

.ذنقاطذالضعفذوخماررهاذعلىذالباحثنيذذ
.

االنعزالذيفذإرارذاالندماجذداخلذالشبكاتذاالجتماعوةذذ ذ

إنماشقابماظشؾفمطؾلمظؾؾاحـنيمعـماظشؾؽاتماالجؿؿاسقةماٌكؿؾػةمعـمذأغفمأنمؼعرضمتطقؼرمعشاةؼعماظؾقثميفماجملالماظزةاسل،م
سؾكماٌلؿقؼني ماظقرينمواظدوظل ،مإظبمخطقةة مطؾ رةموتعرضماإلغؿاجماظػؽريماظعؾؿلمظؾؿشؿتمبلؾبمسزظةماهلقؽاتماظؼائؿةمسؾكم
تطقؼرماظؾقثموغؼصماالتصاالتمصقؿامبنيماظؾاحـنيمممامؼـعؽسمدؾؾاًمسؾكمضقؿةماٌشاةؼعمواظؾققثماظعؾؿقةموتؽراةػامطذظؽ.م م
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طؿامأنمساعؾماظؾغةمظعبماوةاًمطؾ راًميفمتعؿقؼمتأث رمتؾؽماظعزظة،مخاصةمسؾكماٌلؿقىماظدوظل،محقثمأنماظؿقؽؿماىقدميفماظؾغةم
اإلنؾقزؼةمذرطمأدادلمالزممظدعجماظؾاحـنيموإصباامعشاةؼعمحبـقةمعشرتطةمععمصرقمحبثماوظقة،موإصباامدؾؾماظؿقاصؾمععم
اظـظراء ميف مزبؿؾػ مذؾؽات ماظؿقاصؾ ماظعؾؿل مواالجؿؿاسل؛ مخاصة مإذا مسؾؿـا مأن مغلؾة مطؾ رة معـ ماظدوةؼات ماظعؾؿقة ماحملؽؿةم
) (With Impact Review factorsم(

 )%متصدة مباظؾغة ماإلنؾقزؼة موػذا مبطؾقعة مايال معا مؼؤاي مإظب مإساضةم

اظؿعاونمواظشراطةميفمذبالمعشاةؼعماظؾقثمسؾكماٌلؿقىماظدوظل .م
.

تهدوداتذوخماررذالعملذالتعاونيذذذ

إنمسدمماالػؿؿاممباٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمباظرباءاتم)(Patentsمواظذيمميـؾمعامغلؾؿفم( )% .معـمذأغفمأنمؼؽقنمسائؼاًمإضاصقاًميفم
غؼؾماٌعاةفموتقظقدػا.موالمأالمسؾكمذظؽمضؾةماالػؿؿامماظذيمؼشفدهمذبالماٌصااةماظؿقثقؼقةماًاصةمبرباءاتماالخرتاع ميفمعقدانم
اظؾذوة،مسؾكماظرشؿمعـماسؿؾاةػامايؾؼةماألوظبممعـمعلاةمهلنيماإلغؿاجماظـؾاتلميفمإراةمهؼقؼماظؿـؿقةماظزةاسقةماٌلؿداعة.م م
غػسماأل عرمؼـطؾؼمسؾكمسدمماالػؿؿاممبؼقاسدماظؾقاغاتماًاصةمباظؾاحـنيماظذيمعـمذأغفمأنمؼؽقنمسائؼاًمطؾ راًميفمتؾاالماألسؿالم
اظػؽرؼةمواظدةاداتماظعؾؿقةماٌكؿؾػةميفمذبالماظؿطقؼرماظزةاسل.مؼضافمإظبمذظؽمطؾفمجفؾماظؾاحـني،معامميـؾمغلؾؿفم(

،)%م

بقضعقةماهلقؽاتماٌلؽقظة مسـمتطقؼر موغشرماظؾققثماظعؾؿقة،مووجقامآظقاتموضـقاتمأطـرمصاسؾقةمظؾدوائرماظؾدؼؾةمظؾـشر مواظيتم
تعرفمبؿؼـقاتماٌصدةماٌػؿقحم)(Open Access؛محقثمؼعقامدؾبمػذاماٌشؽؾمأداداًمإظبمشقابمدقادةمتؼقممبقضعمضقائؿم
ةمسقةمجملؿقعمػقؽاتموعؤدلاتماظؾقثماظقرـقةمواظيتمؼلفؾماظؿعرفمسؾقفامعـمخاللماظقظقجمإظبماألةذقػماٌػؿقح .م
طؿا مأذاةت ماظدةادة مأؼضاً مإظب مضؾة ماظقسل مظدى مصؽة ماظؾاحـني مبأاوات ماظعؿؾ ماىؿاسل ايدؼـة م(اظدةاذة ،معؤمترات ماظػقدؼق،م
رباضراتمسـ مبعد،ماظؿعؾقؿماإلظؽرتوغل مواظشؾؽاتماالجؿؿاسقةماٌكؿؾػة) مواوةػاميف متػعقؾماٌشاةطةماىؿاسقةموتؾاالماٌعاةفم
واًربات،موذظؽمبؿلفقؾماٌشاةطةميفماحملاضراتمواٌـاضشاتماٌربذبةمسـمبعدمععماظؾاحـنيماٌكؿصنيميفماجملالماظزةاسلمسربم
أسباءماظعامل.موػذامعـمذأغفمأنمؼلاسدميفمتطقؼرمخرؼطةمظشؾؽاتماظؿؾاالمواظعالضات متلاسدميفمعؿابعةماإلغؿاجماظعؾؿلموتطقةم
اجملاالتماظعؾؿقة .م
م
.

النتائجذاملدتخلصةذوالرهاناتذاملدتقبلوةذ

إنمغؿائجماظدةادةماٌقداغقةمأطدتمصرضقةماظؾقثمعـمأنماىزائرمحباجةمعادةمإظبمغظاممععؾقعاتلمؼلفؾمسؿؾقةماظؿؾاالمبنيمممـؾلم
اظؼطاعماظزةاسلموصؽمسزظؿفؿمسـمررؼؼمبـاءمإراةمظػضاءمتعاوغلمبنيمزبؿؾػماظعـاصرماحملداةمظعؿؾقةماظؾقثماظعؾؿلميفماجملالم
اظزةاسل.مصفذاماإلراةماٌؼرتحمؼأتلمظؿغذؼةمواسؿمةاماظػعؾماظقرين.موظؼدمبدأتماىزائرميفماظؿػؽ رميفمغظاممععؾقعاتمػدصفمصؽمسزظةم
زبؿؾػماظػاسؾني ميف ماظؼطاعماظزةاسلموغؼؾماٌعاةفمواًرباتمظؽلمؼصؾحماظؾقثمودقؾةمإظبمهؼقؼماظؿـؿقةماٌلؿداعةمسؾكمعبقعم
األصعدة.م م
ؼفدف ماٌشروع مإظب مإغؿاج معؤذرات معـ مأجؾ مدبطقط ماظؾقث موتقحقد معبقع ماظػاسؾني ميف ماظؼطاع م(اظؾقث ،ماظؿعؾقؿ مواظؿدةؼب،م
اإلغؿاج).مصعؾكمضقءماظـؿائجماحملؼؼةمميؽــاماظؿأطقدمسؾكمضروةةمتؼادؿموتقحقدمعبقعماظػاسؾنيميفماظؼطاعمًؾؼمذبؿؿعمععريفمضائؿم
سؾكماضؿصااماٌعرصة.مم إنماٌؼرتحماظذيمجاءتمبفماظدةادةمؼأتلميفمإراةمتدسقؿماظلقادةماظشاعؾةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةميفماىزائر،م
واسؿمتػعقؾماظرباعجماالدرتاتقفقةمظؾؿـؿقةماظيتممتموضعفامحاظقا:م م
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 اظربغاعجماظقرينمظؾؾقثم)(PNRماظذيمؼعطلماألوظقؼةمظإلغؿاجماظزةاسل. اظربغاعجماظقرينمظؾؿطقؼرماظزةاسلم)(PNDAماظذيمؼلؿفدفمتؽـقػماإلغؿاجمععمإاعاجماإلغؿاجميفماظؿـؿقةماالضؿصااؼة.ممم األضطابماٌؿؿازة،مواظيتمتفدفمإظبمإغشاءمصرقموشببمسـمررؼؼمتأدقسمعداةسموزبابرمحبثمذاتمعلؿقىمساٌل. األضطابماظؿـاصلقة،مواظيتمتلؿحمبؿطقؼرماضؿصاامضائؿمسؾكماٌعرصةمواعجماظػاسؾنيميفمضطاعماظؾقث. إدرتاتقفقة موزاةةماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلمظؾؾقثمواظؿـؿقةميفماظشرطاتماظصـاسقة،مواظيتمتعؿؾمسؾكمتلرؼعموتلفقؾماغؿؼالمغؿائجماظؾقثمإظبمعقدانماظصـاسةمسـمررؼؼمإغشاءمعراطزماالبؿؽاة موغؼؾماظؿؽـقظقجقا ، CITTمسـمررؼؼمإصباا مغظامم
عؿطقةمواائؿمظؾعالضاتمععماظؼطاساتماظصـاسقةماٌكؿؾػة،مطاظشرطاتماظؽربى مواٌؤدلاتماًدعاتقة،ماخل.موػذامعامذفعمباظػعؾم
أصقابماظشرطاتمإلؼصالماحؿقاجاتفؿمسؾكماٌلؿقىماظؾعقدميفمذبالماظؾقث.م
ظؼدمبقـتماظدةادة،مسؾكمضقءمغؿائجماٌلحماٌقداغل،ماياجةماٌؾقةمإظبمإصباامعرصدمورينمظؾؾققثماظزةاسقةمطـظاممععؾقعاتميفم
اظؼطاعماظزةاسلمتؽقنمعفؿؿفماألدادقةمتػعقؾماإلتاحةموتلفقؾماظقصقلمإظبماظؾققثمواظدةاداتميفماجملالماظزةاسلمظؽؾماظػاسؾنيم
يفماظؼطاعماظزةاسلمعـمعلؽقظني موباحـنيموضطاعمخاص،موػذامعـمذأغفمأنمؼلاػؿمبشؽؾمصعالميفمتطقؼرمأصضؾمعؾينمسؾكمأدسم
سؾؿقةموتطؾقؼاتمصعاظةمتلاػؿميفمغؼؾمخرباتماظؾاحـنيميفمػذاماجملال.م م
وسؾقفمصانمػذاماظـظام م– ماٌرصدماظقرينمظؾؾققثماظزةاسقة -مدقلؿحمبإغشاءمةابطةمثالثقةماألبعاا موؿع مبنيمطؾمعـماظؾقثم
اظعؾؿل مواظؿـؿقة ماالضؿصااؼة مواإلغؿاج ،معؾـقة مسؾك مأدس معؿقـة ،متلاػؿ مبشؽؾ مصعال ميف مخدعة ماٌلؿػقدؼـ معـ ماظؼطاع ماظزةاسلم
اىزائري،موباظؿاظلمهؼقؼماظؿـؿقةماٌلؿداعة .م
م
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