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 املدتخلص:

اظقرينمظؾؿعؾقعاتمظعاعؾنيمواٌفؿؿنيمباظـظاممظدىماقضقسقةمٌعاؼ رمإااةةماٌعرصةماٌعؿؾقةمواظؾقثماإلجراءاتماظعقضقعمؼؿـاولم

اهلدفماألدادلمطانمومظؾاحـنيميفمذبالماظؾقثماظزةاسل.سـماـقتمسؾكمسؿؾقةمتؼصلماٌعؾقعاتمُب،مواظيتماىزائربمةاظزةاسق

معـفاميفمذبالماظؿصـقعمواظؿلقؼؼماظدةادةمعـم اظؿعرفمسؾكمررؼؼةماظؿعاعؾمععمععؾقعاتماظؾقثماظعؿؾلموإعؽاغقةماالدؿػااة

اٌعؾقعاتمواظؿعاعؾماٌعاةفموظؿؼادؿميفماجملالماظزةاسلموهدؼدمعدىماظؿعاونماٌشرتكمبنيمسـاصرمصؽةماظؾاحـنيمم،اظؿفاةي

موعشرتك معؾاذر مبشؽؾ مواإلااةيم،ععفا ماالجؿؿاسل ماظذطاء مأغظؿة معع مورينمممبؼابؾم،ؼؿقاصؼ مغظام مإغشاء مسؾك عبعمؼعؿؾ

ذؿـؿقةماظزةاسقةمواظعؾؿقةميفماىزائر.دعةماظإتاحؿفامًاٌعؾقعاتمواظؾققثميفمػذاماجملالمو

اٌرصدماظقرينمظؾؾققثماظزةاسقةمطـظاممععؾقعاتميفماظؼطاعماظزةاسلمعفؿؿفمتػعقؾمإغشاءمإظبماياجةماٌادةماظدةادةمأثؾؿتمظؼدم

موتلفقؾماظقصقلمإظبم ماظؾققثماإلتاحة ماظؾاحـنيماٌؿكصصني،مووضعفا فؿمهتمتصرصواظدةاداتميفماجملالماظزةاسلمظػؽة

ممامؼلؿحمبؿطقؼرمأصضؾمعؾينمسؾكمأدسمسؾؿقةموتطؾقؼاتمصعاظةمتلاػؿميفمغؼؾمخرباتماظؾاحـنيميفمػذامواالدؿػااةمعـفا،م

ماظـظاممدقلؿحمبإغشاءمةابطةمثالثقةماألبعااماجملال. االضؿصااؼةماظؿـؿقةماظعؾؿلموماظؾقثوؿعمبنيمطؾمعـمموسؾقفمصانمػذا

مطاصةماٌلؿػقدؼـميفماظؼطاعماظزةاسلماىزائري.عمودبدمموؿواإلغؿاج،معؾـقةمسؾكمأدسمضقؼةموصؾؾةم
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ذذ:مقدمـة

عـممخؾؼمضقؿةمإضاصقةواظيتمداػؿتمبشؽؾمطؾ رميفموغؼؾماٌعرصةمسؿؾقةمتراطؿيفممبةواؤظؼدمذفدماظعصرمايدؼثمحرطةمدرؼعةم

ؿؼينمأليمأعةماظاظؿؼدممضؿصااؼةمواظؿـؿقةماالمالبدمعـمتلك رمػذهماٌعرصةمصقؿامؼعقامباظػائدةماظعاعةمسؾكطانم،مهلذاماٌعرصةماٌرتاطؿة

منقذجميفمععرضمحدؼـفمسـماوةماٌعؾقعة،محقثمأصؾقتمم(Horton, 2007)وػذامعامأطدمسؾقفمووايمػقةتقنم.معـماألعؿ

يمصدةماظذمحقلماظؿقؽؿماٌعؾقعاتلمواظؿعؾقؿمعدىمايقاة"مإسالنماإلدؽـدةؼةعامأطدمسؾقفم"وػذام.متصالواالماإلسالمضطاعمجدؼدميفم

ودقؾةمعـماظقدائؾماظيتممتؽـماظـاسمواظؾاحـنيميفمايقاةمتؼققؿم"»مفاظؿقؽؿماٌعؾقعاتلمسؾكمأغ؛مواظذيمؼعرفم5002يفمغقصؿربم

،مأؼامطانمغقسفاماٌعؾقعاتممامجعؾمعـمم«.ةاٌفـقةمواظرتبقؼمواالجؿؿاسقةوخؾؼماٌعؾقعاتمظؿقؼقؼمأشراضفؿماظشكصقةموادؿكدامم

ماٌؿشعؾة،ميفمسؿؾقةماظؿـؿقةمصاساًلممسـصرًاأومرؾقعؿفا،م وحؿكماظلقادقةمواظـؼاصقةممواالجؿؿاسقةضؿصااؼةماالاٌلؿداعةميفمجقاغؾفا

مظألعة.

أااعاممسادقؽقموػذامعامأطدمسؾقفمطذظؽماظؽـ رمعـماٌفؿؿنيمبدوةماٌعؾقعةمواٌعرصةميفمبـاءمذبؿؿعماٌعرصةمايدؼث،محقثمذػبم

(Samassekou, 2006)مةئقسمعؽؿبم(SMSI)ذبؿؿعماٌعرصةماظذيممامأنمغػفؿمعاماٌؼصقامعـعـماٌفؿمجًد»إظبمأغفمم

ػذامطؾفمجاءمغؿقفةموم.«تؾعبمصقفمسؿؾقةمادؿكدامموتقظقدماٌعرصةموتؼامسفامسـصرًامأدادقاموعشرتطًامبنيمعبقعمعؽقغاتماجملؿؿع

صفقمؼقصرماظػفؿمواٌعرصةمظؾقاضعمعـمخاللمٌعرصة؛ماجملؿؿعاتمايدؼـة،مأوميفمذبؿؿعماميفظؾدوةماظؽؾ رماظذيمؼؾعؾفماظؾقثماظعؾؿلم

ممعـاػفف، مطؿا ماٌعرصة مبؿطقؼر مؼلؿح مذاتفا مواإلعؽاغقات معـؿفاتمواظقدائؾ مذؽؾ مسؾك ماٌكؿؾػة ماٌكرجات متقظقد ميف اٌلكرة

م.جدؼدة

ضضقةمذاتمضقؿةم،مأصؾقتماٌعاةفادؿكدامموتقظقدمعـمحقثم،ماظؾقثماظعؾؿلممعـمػذاماٌـطؾؼمميؽـماظؿأطقدمسؾكمأنمعلأظة

ما ميف ماألػؿقة مباظغة مدرتاتقفقة ماظؽؾ رة مٌلاػؿؿفا مغظرًا مظؾؿشؽالاظقضتماظراػـ، محؾقل مإصباا ميفمزبؿؾػماألغشطةمتيف ماٌعؼدة

واظـؼايفمظألعة.موػذامعامؼؤطدماوةمعؤدلاتماظؾقثماظعؾؿلممواالجؿؿاسلمضؿصاايهؼقؼماظؿطقةماالوعـاحلمايقاة،مممامؼؤايمإظبم

موةمطؾ رميفمهؼقؼمػذاماهلدفماالدرتاتقفل.اظيتمتلاػؿمبد

صفلمسالضةماظلؾبمباٌلؾبموذاتمتأث رممةاظعاٌقمةضؿصااؼاالوسالضؿفمباٌـاصلةمصقؿامطبصماظعؼدماٌشرتكمبنيماظعؾؿمواجملؿؿعمأعام

ففقةمواظؿؼـقةماظؾققثماٌـعـمضؿـماٌدخالتماألدادقةمٌكؿؾػمؾؿعرصة،موػلمجزءموعؽقنمأدادلمظاٌعؾقعةمرراي؛محقثمتعؿربم

أليمبؾدمضؿصااؼةمحقلمربؿقىماهلدفماظـفائلمظؾؿـؿقةماالمةجدؼدبإصباامررقمتػؽ رمم،ميفمغفاؼةماٌطاف،تلؿحمإذاالجؿؿاسقة؛مو

معـماظؾؾدان.

ذذ:الدرادةإذكالوة

ماظلؤالماٌطروحمػق،محقثمةمبفقطؾقؽةماحملصبعؾـامغؾقثمسـمععرصةماظعالضةمبنيماظعؾؿمواظعػفقعفماظعامماظؿـؿقةميفممعصطؾحإنم

وسؾكمػذاماألداسمصإغفمعـماظقاضحمأنماظعؾؿمواظؾقثماظعؾؿلمؼفدصانم،مواظغرضمعـفا؟مإظقفاماجملؿؿـعضبؿاجماظعؾــقمماظيتمحقلم

ماٌؤدلاتمواهلقؽاتمواظؽقاغاتماظؿابعةمظؾدوظةمظضؿانمتعؿربمحؿقاجاتفمايؼقؼقةماظيتماإظبمهؼقؼمعطاظبماجملؿؿعموتؾؾقةم سـفا

واظؽقاغاتماٌؤدلاتمناحمتؼققؿمععقاةًامةئقلًاميفمواإلغؿاجمؼعؿربانمماالبؿؽاة.مظذظؽمصإنموهؼقؼمةصاػقةماجملؿؿعمغؿاجهلنيماإل

مب ماالاٌـقرة مسربمسـفمصراحةمجقؾمباٌقسمضؿصااؼةؿقؼقؼماظؿـؿقة معا مم(Balmisse, 2002, 26)؛موػذا أنمراضةمبؼقظف

مصؼطم متلؿـد ماٌعدات،موظؽـمإإغؿاجماجملؿؿعاتمايدؼـةمملمتعد مبشؽؾمطؾ رمويفمظبماٌصاغعمأو مبماررااتعؿؿد رأسماٌالمعؿزاؼد

مممحقثمُأضقػتماٌعرصةمطؿقةامػاممعـمعقاةاماإلغؿاجمبعدعامطانمؼؼؿصرمصؼطمسؾكماٌالمواٌقاةاماظطؾقعقةماألخرى.ماظػؽري،
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مؼصؾحماظـشاطمعؿعداماألبعاا ،ماٌفاةاتماٌفـقةوماظذيمؼؿعنيمسؾقفميفماظقضتمغػلفمإغؿاجماٌعرصةماٌعؿؿدةمسؾكماهلقؽاتم،وػؽذا

مضؿصاابنيمساملماظؾقثموساملماالسؾكمأدسمجدؼدةمِضقاعفاماظعالضةماظقثقؼةمبنيمضؿصااؼةمتصؿقؿماظشؾؽةماظػـقةماالوبـاءم.،مإظبماخل

معـمأجؾمم)اظؿـؿقة( ماظؿإصباا معؿفاغسمؼشفعمسالضة ماالسؿؾاة،ممواظؿعاونكمشاةصضاء ماظؼقلمبأنمأيمحبثمسؾؿلمهلذا ميؽــا

ػذامعاموضؿصااؼةمواظلقادقة.مؼصؾحمساعؾمعـمسقاعؾماظؼقةماالمواالجؿؿاسلضؿصاايمهؼقؼمأػدافماظؾؼاءمواظؿطقةماالميفمؼلاػؿمصعاًل

ماظعؾؿلماظؾقثمسؾكمأنمؼؤطدم ماػق زبرجاتفموغؿائففماظيتمترتجؿميفمشاؼةمعـماألػؿقة،محقثمتعؿربماظؿـؿقةمأحدمأػؿمدؿـؿاة

مبدوةػامإظبمعـؿفاتموابؿؽاةاتمتصؾمإظبماظلققمسؾكمذؽؾمعـؿفاتمزبؿؾػة.

اظػعاظةمدرتاتقفقةم،موظؽـماألػؿمعـمذظؽماالػؿؿاممأطـرممبققةماالإنمتطؾقؼمغؿائجماظؾققثمؼؿقحماظػرصةمظؿؼدؼؿمعـؿفاتمجدؼدة

اظعؾؿلموبـاءمذؾؽةمسالضاتمورقدةمبنيمزبؿؾػمسـاصرمبقؽةماظؾقثمعـمعؤدلات،موأصراا،موععاةفميفمدؾقؾمإااةةمصعاظةمؾؾقثمظ

م ماألخ رة ماىؿاسل؛مألنمػذه مسؾكماٌلؿقىماظػرايمأو ماٌعرصةم–ظؾؿعرصة مسؾكمم-إااةة مظؿقؼقؼمماالبؿؽاةػلماياصز واإلغؿاجقة

اٌعؾقعةمواٌعرصةمواظلؾؾماظػعاظةميفمتقزقػفؿامحقلمم،عاٌلدائرمحاظقًا،مسؾكماٌلؿقىماظاظؾاٌؼاةغةمععماظـؼاشمصمـشقاة.ؿقةماٌاظؿـ

وعـمػـامميؽـمررحماإلذؽالمحقلم.مواظؿطقةمواظؿـؿقةماالبؿؽاةعفؿًامعـمعصااةمسؿؾاةػامعصدةامابوصؼمعامطبدممأػداصـاموتطؾعاتـام

اٌعؾقعاتماظعؾؿقةمعـمضؾؾماظؾاحـنيماىزائرؼنيميفمعبقعماظؿكصصاتمماظقدائؾمواظطرقماٌعؿؿدةميفمإااةةماٌعرصةمواالدؿػااةمعـ

اظعؾؿقةمواإلغلاغقةمبصػةمساعةمواظؾاحـنيماٌؿكصصنيميفماظؼطاعماظزةاسلمبصػةمخاصة؛محقثمؼشفدماظؼطاعماظزةاسلمغؼؾةمغقسقةم

مرب مساعؾة موؼد ماظيتمتؿطؾبمعفاةاتمطؾ رة، ماإلغؿاج موودائؾ ماإلااةة موعـاػج مررق ميف معؿطقةة،مودرؼعة متؼـقة موودائؾ رتصة،

م مضطاسات مذؿك مؼشفده معا مشراة مسؾك معؿؿقزة، مإااةؼة ماظعاٌلاالوعـففقة مضؿصاا م. مالغلاغاماظزةاسقةصاٌعؾقعات محلب ،

(Lansana, 2009)ميفمامًافؿعمًاتؾعبماوةم مأغفامتصالماظعاٌل،مظقصقلمإظبمأاواتماإلسالممواالوأدادقًا أدادقةمضروةةمطؿا

ـظؿاتمعؿؾقةمغؼؾماٌعاةفمالمتلؿحمصؼطمبضؿانمبؼاءمأااءموعؽاغةماٌصماظـاعقةوالمدقؿاميفماظؾؾدانمؿنيمبؼطاعماظزةاسةمظؾعاعؾنيمواٌفؿ

مواٌؤذراتميفمضطاساتممسؾكمعلؿقىماظلقق ماظقضائع مسؾقف متؤطد معا موػذا مباالبؿؽاة؛ متؾؽماٌؽاغة متدسقؿ مسبق مػـاكماواه وإمنا

اصلقةمطؾ رةمباحث،وتلقؼؼفاميفممإغؿاجفااألخرى،مبطرقمماظزةاسقة،موش رػامعـماٌـؿفاتماألظؾانصؿـؿفاتماظؿؽـقظقجقاماٌكؿؾػة.م

فاميفماظؾقثمواظؿطقؼرمودبصقصمؾمإعؽاغقاتسؾكمتلك رمطمظشرطات،محقثمتعؿؾمتؾؽماتقضحمجقدامأػؿقةمةأسماٌالمش رماٌااي

م.واالبؿؽاةسؿؾقةماظؿطقؼرمسؾكمـةمترتؽزمباألداسمايدؼماإلدرتاتقفقةألنمزبابرموععاعؾموزبصصاتمعاظقةمطؾ رةمظذظؽ،م

ععؿرب،مطؿًامةأسمعالمصؽريمؼؿؾنيموجقامخرؼطةماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلموباظـظرمإظبماظقاضعميفماىزائرموعـمخاللمتصػحم

والؼةممىمعقجقاةمسؾكمعلؿقعاظلماظؿعؾقؿمُتعـكمباظعؤدلةممحقثمتضؿمذؾؽةمعؤدلاتماظؾقثماظعؾؿلمأطـرمعـمموغقسًا؛

م مإااةؼة( م)عؼارعة مأصؾ مومعـ ماظؼطاساتمموالؼة، مٌكؿؾػ مإعؽاغقاتفا متلكر مواظيت ماٌلؿؿر مباظؿعؾقؿ مُتعـك عؤدلة

تؼـقةمعداةسمموعدةدةموععفدمورينمعؿكصص،ممو،م)أضؾمعـماىاععة(معرطزمجاععلماالضؿصااؼة.مإضاصةمإظبمأطـرمعـم

مم.وساٌلمذاتمعلؿقىمساظل مطؿا ماظعؾؿقة ماًرؼطة موممحقاظلمأؼضًاتضؿ زبربمحبثمسؾكمعلؿقىممعؤدلةمحبث،

مسؾكمأطـرمعـماىزائرم.مأعامعـمغاحقةماٌقاةاماظؾشرؼةمصإنماىاععات باحثممأدؿاذمباحثم،مومتؿقاصرمحاظقًا

ممميتمالمتـدةجمضؿـماظؾاحـنيماٌعؿؿدؼـ،معـماونماإلذاةةمإظبمضطاعماظؿعؾقؿمواظؿدةؼسماٌكؿؾػةمعـمأسضاءمػقؽةماظؿدةؼسماظاائؿ

المؼلؿفانمبف.موظؽـممتؾؽمةأسمعالمصؽريماإلعؽاغاتماٌااؼةماهلقؽؾقةمواٌقاةاماظؾشرؼة،مؼؿؾنيمظـامعـمأنماىزائرموبـاءمسؾكمػذهم

امؼطرحمصؽرةمضروةةماظلؤالماظذيمؼطرحمغػلفمبإياحمػقمعامعدىمادؿغاللمػذهماٌقاةاموتقجقففاميفمدؾقؾماظؿـؿقةماٌلؿداعة؟ممم

م ماظقاضع مػذا ماٌؿاحةممظؿشكقصاةادة ماظػرص ميف ماظـظر موطذا مإلصالحفا، مواظضعػ ماًؾؾ موعؽاعـ مظؿدسقؿفا، ماظؼقة عقارـ
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وادؿغالهلامواظؾقثميفماظؿفدؼداتمظؿفـؾفا،مأومسؾكماألضؾماظؿؼؾقؾمعـماغعؽاداتفاماظلؾؾقةمسؾكمضطاعماظؾقثماظعؾؿلمبشؽؾمسام،م

قعماظؾقثمبشؽؾمخاص.مإنمسؿؾقةمتشكقصماظقاضعماظراػـمظؾقؽةماظؾقثماظعؾؿلمػلمأولمسؿؾمصبدةماظؼقاممواظؼطاعماظزةاسلمعقض

بفمعـمأجؾماظقصقلمإظبمةدؿمظؾكرؼطةماٌعرصقةماظقرـقةميفماظؼطاعماظزةاسلمواظقصقلمإظبمععرصةمعلاةمتقظقدماٌعرصةموأػؿماظػاسؾنيميفم

وباظؿاظلمم-فا،مواظقدائؾماٌعؿؿدةميفماظقصقلمإظقفاموادرتجاسفامبطرؼؼةمصعاظةمسؿؾقةمإغؿاجفا،موررقمادؿغالهلاموإتاحؿفاموتؼامس

مم.ظؾؿفؿؿعمضؿصااؼةحؿقاجاتماالععرصةماألسؿالماظيتمتؾيبماال

مموعـمػـامتؿؿققةمأدؽؾةماظؾقثمضؿـماإلذؽاظقةماٌطروحةمإظبمعامؼؾل:

عاػلماظشروطمواٌؿاةداتماإلسالعقةمظدىماظؾاحـنيماىزائرؼني؟م -

ؾؾاحـنيمثؼاصةماظؿؾاالمواظؿعاونموتؼادؿماٌعاةف؟ممػؾمظ -

ظؿغذؼةمغظامماٌعؾقعاتماٌلؿؼؾؾل؟موخرباتفؿمدؿعداامظؿؼادؿمععاةصفؿماػؾمػؿمسؾكم -

عامػلماٌؤذراتماظدضقؼةماظيتمصببمإسدااػامعـمأجؾمتؼققؿماإلغؿاجماظعؾؿلمعـمخاللمغظامماٌعؾقعاتماٌلؿؼؾؾل؟م -

اىزائريمميفماظؼطاعماظزةاسلمةإااةةماٌعرصعؤذراتمسؾكمضقاسمعةماظؾقثمبأنماظرتطقزمؼؽقنمسؾكمصؽؿاممتتماإلذاةةمإظقفميفمعؼد

مظؾقؽةمٌعرصةممعؤدلاتماظؾقثماظػالحلماىزائرؼةعـمخاللمادؿؾقانمعقزعمسؾكمصؽةماظؾاحـنيماٌـضقؼـمهتم ماظلائدة اظـؼاصة

عـمضؾؾمعؤدلاتماظؾقثمعـمةأسماٌالماظػؽريماظعؿؾمواظؾقثماظعؾؿل،مواظقصقلمإظبمععرصةماٌـاػجمواظقدائؾماٌعؿؿدةميفمإااةةم

وتؼادؿماٌعاةفمبنيمصؽةماظؾاحـني،مواضرتاحمأااةمظؿػعقؾمسؿؾقةماظؿشاةكمغؿائجماظؾققثماًربةموإتاحةمماغؿؼالخاللمضقاسمررقم

ماٌعؾقعاتمؿـؾةميفمواٌؿ معـمباحـنيموعؤدلاتماضؿصااؼةمغظام ماظزةاسقة ماظؿـؿقة مبقؽة مووضعفمهتمتصرفمطؾمسـاصر اظزةاسقة

مموذرطاتمزبؿؾػةمطأااةمإااةؼةمصعاظةميفمؼدماظؼائؿنيمسؾكماظؼطاع.

اجلزائريفذقواسذإدارةذمعارفذالباحثنيذيفذالقطاعذالفالحيذ .

ذدرادةذاملودانوةذحتواجاتذالباحثني:ذنتائجذالاتقوومذ .

ماغرطزم ماىزءمػؿؿاعـا دةادةماٌقداغقةماٌلققةمسؾكمصؽةماظؾاحـنيميفماجملالماظزةاسل؛محقثممشؾتمسؾكمتؼدؼؿمغؿائجماظيفمػذا

معـمأ مباحـنيمعاظعقـةمذبؿقسةمطؾ رةمعـماظؿكصصاتماظػرسقةميفماجملالماظزةاسلمعؽقغةميفمذبؿؾفا صنيميفماظعؾقممصكؿداتذة

تؼققؿمععدلمتؼلقؿم،مثؿمبعدمذظؽممماةداتفؿماظعؾؿقةغشاراتم(مإلااةةمععاةصفؿموهؾقؾمااظؾققظقجقوسؾؿماألحقاءم)ةماظؾقطروماظزةاسقة

م.قرينمٌعؾقعاتماظؾقثماظػالحلاظرصقدماظماٌعاةفموسؿؾقاتماظذطاءماىؿاسلمبغرضمإغشاء

عاةفمعـمأجؾماظذطاءماىؿاسلميفماظؿعاعؾمبصػةمساعةمتؽشػماظؾقاغاتمسـموجقامحاجةمعادةمإظبمإغشاءمإراةمعـادبمظؿؼادؿماٌ

ماىزا ماظضغقراتماظيتمتشفدػا مظضؿاغعع مواظزةاسل ماظػالحل، ماإلغؿاج مصميف مبأعسماياجة مػل ماظؾققثماإظب مغؿائج دؿكدام

.موععمغذاءاياظقةمظؿقؼقؼمصاتقةةماظمةماظؾالادرتاتقفقاظألااءميفمعفؿًامموعصدةًامطؿامدؾػماظذطر،مظالبؿؽاةأدادقًاممعصدةًامباسؿؾاةػا

مم.ذظؽمصقدواهمتؼؿصرمسؾكمسدمموجقامأااةمظؿعزؼزمةأسماٌال،موضقؿةمإغؿاجفاماظعؾؿل

ذمشروعذاملرصدذالورينذللبحوثذالزراعوةذذ .

ظؾؿػؽ رمعلؿؼؾاًلماظزةاسلمجدمحلاسماجملالميفمؾاحـنيم،مؼؾدوامأنمذبؿؿعماظاظدةادةماٌقداغقةسؾكمضقءمعاممتمهؾقؾفمعـمخاللم

يفمإصباامآظقةمورـقةمإلااةةموتؼادؿماٌعاةفموإتاحةماظؾققثمواظدةاداتميفماجملالموتلفقؾمغؼؾماًرباتموذظؽمسـمررؼؼمإغشاءم
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صؼدمأبدىماظؾاحـقنمادؿعدااػؿماظؽاعؾميفم.ماظزةاسقةمواظذيمػقمغظاممصرسلمعـماظـظامماظقرينمظؾؿعؾقعاتقرينمظؾؿعؾقعاتماظـظامماظ

اٌعاةفميفماظؼطاعماظزةاسلممظضؿانمؼقؼمػذهماظػؽرةموإغزاهلامأةضماظقاضعمواظيتمدؿلؿحمعلؿؼؾاًلميفمغؼؾموتؾاالموتقظقدمدؾقؾمه

مممظؾؿفؿؿع.مضؿصااؼةاظؿـؿقةماال

ماظدةادة،مواظيتمتعـكمب ماألداسمطانمترطقزغاميفمػذه ماٌعرصةمؼقاسموسؾكمػذا ظدىماظؾاحـنيميفماظؼطاعماظزةاسلمعؤذراتمإااةة

ظقاضعمبقؽةماظؾقثماظعؾؿلمساعة،مواظؼطاعماظزةاسلمخباصة،مغؼاطماظضعػمواظؼقةممؾكتلؾقطماظضقءمس،محقثمادؿطعـامزائرياى

م.ؿقاجاتمصؽةماظؾاحـنيميفمػذاماًصقصحوتؼققؿما

حتلولذالدرادةذالتقووموةذحلاجواتذالباحثنيذيفذمؤدداتذالبحثذالزراعيذاجلزائري .

ذالباحثنينقاطذالقوةذوذتأثريهاذعلىذم .

ذجمتمعذعلميذذابذأمامذإنتاجذمبدعذ .

عـدمتقزؼعمسقـةموعصدةمحؼقؼلمظإلبداع.مصصعاظةمميـؾقنمضقةمعقضقعماظدةادةماٌلققةمإنماظشؾابماٌؿقصؾنيمسؾكمذفاااتمسؾؿقةم

دـة،موسؾقفممومعامبنيم،مترتاوحمأسؿاةػؿم رلؿاٌاجاةجةمعـمصؽةمػؿم%ماٌدةوسمندمأنمأطـرمعـماجملؿؿعماظعؾؿلم

عـمذبؿقعماظؾققثماظيتمصدةتمعؤخرًام%مموضدماغعؽسمذظؽمسؾكماغؿاجفؿماظعؾؿلماظذيمبؾغمحقاظلصفقمذبؿؿعمصيتمجدا،م

اظؾاحـنيماظذؼـمترتاوحمم%معـماألسؿالماظؾقـقةماظيتمأجرؼتمعـمضؾؾمصؽةغلؾةمساظقةمجدامتؼدةمبـميفمغػسماظػؽة،مثؿمتؾقفام

وباظـظرمإظبماظؿؼققؿماٌقضقسلمظـقسقةماٌشاةؼعماٌـفزةمعـمضؾؾمػذهماظػؽةمؼؿؾنيمظـامأغفامعشاةؼعمدـة.مموممعامبنيأسؿاةػؿم

ذاتمأػؿقةمطؾ رةميفمدؾقؾمهؼقؼماظؿـؿقةماٌلؿداعةمواظدصعمباجملؿؿعملاػؿةمذاتمضقؿةمسؾؿقةمساظقةموجدمربػزة،موػلممتـؾمع

م ماظرضل ماىاغواالزاػاةإظب مػذا مميـؾ مطؿا مرؾقعةم. ماظيتمتػرضفا ماظراػـة ماظؿؼـقة ماظؿقدؼات مةصع مأجؾ معـ مااصعة مضقة مغؼطة ب

م موخاةجقًا. ماظعؾؿلمصاظؾقثماٌـاصلة،مسؾكمعبقعماألصعدة،مااخؾقًا مسؾكماٌدىماظطقؼؾموعادةمحباجة إظبمإظبمإعؽاغقاتمػاعة

مراضاتمذابةمميؽـماالسؿؿاامسؾقفاميفموظقجمدبصصاتمجدؼدة.

عؾاذرةممبلأظةمتقزقػماظطاضاتماظشابةميفمذبالماظؾقثماظعؾؿلمتؿعؾؼمبؼضقةماإلبؿعاثمإظبماًاةج،معلأظةمأخرىمذاتمسالضةم

مظؾفؿعقاتماظعؾؿقة.م مبشؽؾمطؾ رميفماظؿؼؾقؾمعـماظؿضاةبماياصؾميفمذباالتماالسؿؿاااتماظعؾؿقة مأنمتلاػؿ واظيتمعـمذأغفا

قاوةماظدوظلميفمإراةمتؾاالماًرباتموتؼادؿماٌعاةفميفمذباالتمصاظؿعؾقؿمخاةجماظقرـمعـمذأغفمأنمؼقصرمبقؽةماغؿاجمعالئؿةمظؾؿ

معـمادؿؽؿالماةاداتفؿميفماىاععاتماظغربقة،ميفمطؾمعـم مصاظؾاحـقنماظذؼـمادؿػااوا م ؼلؿـؿرونموأعرؼؽا،مضدممأوةبااظؿكصص.

موباظؿاظلمؼلاػؿقناألصؾماةمإظبمورـفؿمسـدماظعقوخرباتفؿماظيتماطؿلؾقػامباظؿعاعؾماٌؾاذرمععمغظرائفؿميفماظؾالاماظغربقة،مععاةصفؿم

م.طؾ رةميفمتطقؼرمعشاةؼعمحبثمعشرتطةمذاتمصائدةمورـقةبشؽؾمصعؾلم

ذاملداعدةذيفذتقادمذاملعارفذبنيذالباحثنيذ .

واالتصاالتماظشكصقةمػقمودقؾةمظؿشفقعماظؾاحـنيمذؾؽةماإلغرتغقتماٌؤدلاتقةمسربماظعؾؿقةمتؼادؿماٌعاةفميفمإراةماظشؾؽاتمإنم

قةمقساتمسؾؿـظؿميفمإراةمعقضقعمأومسدةمعقضاجملؿؿعماظعؾؿلماىزائريمؼلؿطقعمأنمَؼصظالواهمإظبمعشؽالتمحبـقةمش رمعـشقةة.م

إغشاءممسفاموتؼاؿاسقةمتؿقضػمسؾكمتؾاالموتؼادؿماٌعرصة.مصشؾؽاتماجملؿؿعماظعؾؿلمتشؽؾمصضااىعؿؾماظةوحمهػقزم،موداةرب

م.اًرباتمواٌعاةفموتؼادؿاظعؾؿقةمواٌعرصقةمعـظؿاتمصدةاظقةمعقجفةمإظبماظؿشؽقؾماىقدمهلذهماظؿؾااالتم
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ذوتقامسهاذذواملعارفذاملعلوماتذإتاحةذفرصةذ .

%(،مضقاسدم)%(،ماظؿظاػراتماظعؾؿقةم)ماظدوةؼاتماالظؽرتوغقةمخاصةمإظبم،إنماواهماظؾاحـنيمظؾقصقلمإظبماٌعؾقعاتماظعاٌقة

ؼؼقيماظعالضاتمبنيماٌؤدلاتماظعاٌقةميفمإراةمأغظؿةماإلبداعميفماجملالمعـمذأغفمأنم%(م)واٌلؿكؾصاتماظعؾؿقةمماظؾقاغات

م موتؾاالماًرباتماظزةاسل، ماٌعرصة. مإظبماظؿعاونمطوتؼادؿ ماظقصقل مأن مؿا مأن ماظػضاءاظدوظلميفماجملالمعـمذأغف اظؾقـلممؼػؿح

قساتمحؾقلمٌقضمقساتمواظؼضاؼامذاتماالػؿؿامماٌشرتك،موذظؽمعـمأجؾماظقصقلمإظبواٌقضمتحقلماٌشؽالـؿرمعـؼاشمواٌعريفمظ

ألحداثماظعؾؿقةمسـمبعدماعؿابعةم.مإضاصةمإظبمأنماألجاغباحملؾقنيمععمغظرائفؿمبنيماٌكؿصنيماٌعريفماظؿؾاالمواظؾقثماٌشرتطة،م

ممؼشؽؾمعصدةًا موأدادقًا عـمأعـؾةم.مواتمجدؼدةابؿؽاةقساتماظيتمتؿضؿـمهدؼدماٌقضةفماظيتممتؽـمعـمواٌعاظؾؿعؾقعاتمعفؿا

م مشراة مسؾك ماظدوظقة مواٌؤدلات ماٌـظؿات معـ ماظعدؼد متؼدعف ماظذي مواظؿؼين ماظػين ماظدسؿ  ,FAO, UE-CEE)ذظؽ

OHADA, ICARDA)ماألبقضماٌؿقدطيفمم ماظؾقر ماظؿعاونمبنيمبؾدان مامإراة ماظعؾؿلميفميفمذبال اظعؾقممعقدانمإلغؿاج

مم.اظزةاسقة

عشرتكمإراةمصضاءممتؾؽماظيتمتؽقنمضؿـماظدوظقةسؾكماظلاحةمأنمعشاةؼعماظؾقثماألطـرمػقؿـةمظؼدمبقـتماظعدؼدمعـماظدةاداتم

ٌُشاةمإظقف؛محقثمأبرعتماىزائرمماظؿعاونمسؾكمعلؿقىمبؾدانماظؾقرماألبقضماٌؿقدطمبنيماألررافماٌعـقةميفمذبالماظؾقث،معـؾ ا

تفدفمم.(اخل،ماٌغرب،متقغس،مظؾـانموعصربؾدًامعـمبؾدانمحقضماظؾقرماألبقضماٌؿقدطم)مشاةؼعمحبثمعقحدةمععمسؼقامع

.(El Khabar, 2008)اظؾقريممإظبمتدسقؿماظؿعاونميفمإراةماظزةاسةمواظصقد

ذموالدذحبثذموحدذعلىذاملدتوىذالورينذ .

إغشاءمغظاممورينمظؾؿعؾقعاتمحقلماظؾقثميفماٌلاػؿةم،ماٌشؿؿؾنيميفمسقـةماظدةادة،ميفم%()اظرشؾةماظؽؾ رةمظدىماظؾاحـنيمإنم

ؼرشؾقنمباظػعؾميفموجقامصاظؾاحـقنمشرتطة.مثمعقإسداامعشاةؼعمحباظقرـقةميفمماظؽػاءاتعـمذأغفمأنمؼشفعماظزةاسلماىزائريم

،مإضاصةمإظبماسؿؾاةهمبنيمعراطزماظؾقثماظقرـقةمواظدوظقةبنيمعؤدلاتماظؾقثمواظؼطاعماالضؿصااي،مواظؿؾاالمػذاماإلراةماظؿعاوغلم

عراطزماظؾقثمتؿففمسبقمتعداماالخؿصاصاتمواظؿؽاعؾمإنميفمػذاماإلراةمصواتصالماائؿمبنيماظؾاحـني.مساعًامطقغفمميـؾمأااةممًاإراة

بلفقظةمهدؼدمطرؼؼةمصؼطمميؽـم.موبفذهماظرماظؿؽـقظقجلؼحرتاممذبالماألوظقؼةماٌلطرمعـمضؾؾماظؿقجفاتماظقرـقةمظؾؿطقايفمزؾم

ظشرطاءماحملؿؿؾني.فؿماظػؽري،موهدؼدماوععرصةمإغؿاجقداغقةمعـمبنيمصؽةماظؾاحـني،موذويماًربةماٌم،اظؽػاءات

ذذدتشهاداتذاملرجعوةعلىذتأثريذاالقائمذتقوومذالبحثذال .

وػذامعـم،مواالدؿشفاااتماٌرجعقةمظؾؾاحـنيميفماظدوةؼاتماظعؾؿقةماحملؽؿةمػذاماالسؿؾاةماظؽؾ رماٌؿؿـؾميفمعؤذرمضقاسماالضؿؾادات

ممامؼرصعمعـمضقؿؿفؿماظعؾؿقةمواظؾقـقةممأيمربؽؿة،م؛ؼدصعمباظؾاحـنيمإظبماظـشرميفماوةؼاتمذاتمضقؿةمسؾؿقةمععرتفمبفامذأغفمأن

م.عاٌلاجملؿؿعماظعؾؿلماظظدىمغظرائفؿميفم

حثنيذذ.ذنقاطذالضعفذوخماررهاذعلىذالبا

ذذذاالجتماعوةداخلذالشبكاتذذاالندماجيفذإرارذذاالنعزال .

م،اظزةاسلميفماجملالمؼعرضمتطقؼرمعشاةؼعماظؾقثاٌكؿؾػةمعـمذأغفمأنمجؿؿاسقةماالماتاظشؾؽشقابماظشؾفمطؾلمظؾؾاحـنيمعـمإنما

موتعرضممإظبمخطقةةم،اظقرينمواظدوظلمؼنيسؾكماٌلؿق اظؼائؿةمسؾكمبلؾبمسزظةماهلقؽاتمظؾؿشؿتماظعؾؿلماظػؽريماإلغؿاجمطؾ رة

مممامؼـعؽسمدؾؾًامسؾكمضقؿةماٌشاةؼعمواظؾققثماظعؾؿقةموتؽراةػامطذظؽ.مماظؾاحـنيتصاالتمصقؿامبنيموغؼصماالتطقؼرماظؾقثم
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مطؿامأنمساعؾماظؾغةمظعبماوةًامطؾ رًاميفمتعؿقؼمتأث رمتؾؽماظعزظة،مخاصةمسؾكماٌلؿقىماظدوظل،محقثمأنماظؿقؽؿماىقدميفماظؾغة

اإلنؾقزؼةمذرطمأدادلمالزممظدعجماظؾاحـنيموإصباامعشاةؼعمحبـقةمعشرتطةمععمصرقمحبثماوظقة،موإصباامدؾؾماظؿقاصؾمععم

ماحملؽؿةم ماظعؾؿقة ماظدوةؼات معـ مطؾ رة مغلؾة مأن مسؾؿـا مإذا مخاصة مواالجؿؿاسل؛ ماظعؾؿل ماظؿقاصؾ مزبؿؾػمذؾؽات ميف اظـظراء

(With Impact Review factors)ماإلنؾقزؼةم%()م مباظؾغة مإساضةممتصدة مإظب مؼؤاي معا مايال مبطؾقعة وػذا

م.سؾكماٌلؿقىماظدوظلماظؿعاونمواظشراطةميفمذبالمعشاةؼعماظؾقث

تهدوداتذوخماررذالعملذالتعاونيذذذ .

يفممًاإضاصقمًاسائؼعـمذأغفمأنمؼؽقنم%(م.)واظذيمميـؾمعامغلؾؿفمم(Patents)مػؿؿاممباٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمباظرباءاتإنمسدمماال

يفمعقدانمماالخرتاعاتمذبالماٌصااةماظؿقثقؼقةماًاصةمبرباءاظذيمؼشفدهمػؿؿامماالوالمأالمسؾكمذظؽمضؾةم.موتقظقدػاغؼؾماٌعاةفم

مةماٌلؿداعة.مقاظزةاساظؿـؿقةمهلنيماإلغؿاجماظـؾاتلميفمإراةمهؼقؼمعـمعلاةمايؾؼةماألوظبممسؾكماظرشؿمعـماسؿؾاةػاماظؾذوة،م

عرمؼـطؾؼمسؾكمسدمماالػؿؿاممبؼقاسدماظؾقاغاتماًاصةمباظؾاحـنيماظذيمعـمذأغفمأنمؼؽقنمسائؼًامطؾ رًاميفمتؾاالماألسؿالمغػسماأل

م%(،،معامميـؾمغلؾؿفم)اظػؽرؼةمواظدةاداتماظعؾؿقةماٌكؿؾػةميفمذبالماظؿطقؼرماظزةاسل.مؼضافمإظبمذظؽمطؾفمجفؾماظؾاحـني

ماهلقؽاتم مواظيتممسـمتطقؼرماٌلؽقظةبقضعقة مظؾـشر ماظؾدؼؾة مظؾدوائر مصاسؾقة مآظقاتموضـقاتمأطـر ماظؾققثماظعؾؿقة،مووجقا وغشر

إظبمشقابمدقادةمتؼقممبقضعمضقائؿممأدادًامدؾبمػذاماٌشؽؾ؛محقثمؼعقام(Open Access)تعرفمبؿؼـقاتماٌصدةماٌػؿقحم

مواظيتمؼلفؾماظؿعرفمسؾقفامعـمخاللماظقظقجمإظبماألةذقػماٌػؿقح.مقرـقةةمسقةمجملؿقعمػقؽاتموعؤدلاتماظؾقثماظ

ماظؾاحـنيمب مظدىمصؽة ماظقسل مضؾة مإظب مأؼضًا مأذاةتماظدةادة ماىؿاسلطؿا م أاواتماظعؿؾ معؤمتراتماظػقدؼق،مايدؼـة )اظدةاذة،

ماإلظؽرتوغل ماظؿعؾقؿ مبعد، ماٌكؿؾػةمرباضراتمسـ ميفمتػعقؾماٌم(واظشؾؽاتماالجؿؿاسقة ماٌعاةفمواوةػا موتؾاال ماىؿاسقة شاةطة

سربمملاظزةاساجملالماٌشاةطةميفماحملاضراتمواٌـاضشاتماٌربذبةمسـمبعدمععماظؾاحـنيماٌكؿصنيميفممؾقؿلفواًربات،موذظؽمب

ماظعامل مأسباء مأنمؼلاسدميفمتطقؼر معـمذأغف موػذا مظشؾؽاتماظؿؾاالمواظعالضات. ماإلغؿاجماظعؾؿلموتطقةمخرؼطة متلاسدميفمعؿابعة

ماجملاالتماظعؾؿقة.

م

ذدتقبلوةالرهاناتذاملوذالنتائجذاملدتخلصة .

اجةمعادةمإظبمغظاممععؾقعاتلمؼلفؾمسؿؾقةماظؿؾاالمبنيمممـؾلماظدةادةماٌقداغقةمأطدتمصرضقةماظؾقثمعـمأنماىزائرمحبإنمغؿائجم

إراةمظػضاءمتعاوغلمبنيمزبؿؾػماظعـاصرماحملداةمظعؿؾقةماظؾقثماظعؾؿلميفماجملالماظؼطاعماظزةاسلموصؽمسزظؿفؿمسـمررؼؼمبـاءم

ظؿغذؼةمواسؿمةاماظػعؾماظقرين.موظؼدمبدأتماىزائرميفماظؿػؽ رميفمغظاممععؾقعاتمػدصفمصؽمسزظةماظزةاسل.مصفذاماإلراةماٌؼرتحمؼأتلم

اٌلؿداعةمسؾكمعبقعماظؿـؿقةمإظبمهؼقؼمؾحماظؾقثمودقؾةمظؽلمؼصواًرباتماظؼطاعماظزةاسلموغؼؾماٌعاةفممميفػاسؾنياظزبؿؾػم

م.ماألصعدة

ماظؿ م)اظؾقث، ماظؼطاع ماظػاسؾنيميف معبقع ماظؾقثموتقحقد مأجؾمدبطقط معؤذراتمعـ مإغؿاج مإظب مواظؿدةؼب،مؼفدفماٌشروع عؾقؿ

ضائؿممماظؼطاعمًؾؼمذبؿؿعمععريفؼادؿموتقحقدمعبقعماظػاسؾنيميفتؾكمضروةةمميؽــاماظؿأطقدمسمعؾكمضقءماظـؿائجماحملؼؼةصاإلغؿاج(.م

إنماٌؼرتحماظذيمجاءتمبفماظدةادةمؼأتلميفمإراةمتدسقؿماظلقادةماظشاعؾةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةميفماىزائر،مضؿصااماٌعرصة.ممسؾكما

مدرتاتقفقةمظؾؿـؿقةماظيتممتموضعفامحاظقا:ماظرباعجماالواسؿمتػعقؾم
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األوظقؼةمظإلغؿاجماظزةاسل.اظذيمؼعطلمم(PNR)اظربغاعجماظقرينمظؾؾقثم -

ضؿصااؼة.مممؼلؿفدفمتؽـقػماإلغؿاجمععمإاعاجماإلغؿاجميفماظؿـؿقةماالاظذيمم(PNDA)اظربغاعجماظقرينمظؾؿطقؼرماظزةاسلم -

وزبابرمحبثمذاتمعلؿقىمساٌل.صرقموشببمسـمررؼؼمتأدقسمعداةسمإغشاءمإظبم،مواظيتمتفدفماألضطابماٌؿؿازة -

اعجماظػاسؾنيميفمضطاعماظؾقث.واٌعرصةمضائؿمسؾكمضؿصاامطقؼرماتلؿحمبؿ،مواظيتماألضطابماظؿـاصلقة -

تعؿؾمسؾكمتلرؼعموتلفقؾم،مواظيتموزاةةماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿلمظؾؾقثمواظؿـؿقةميفماظشرطاتماظصـاسقةمإدرتاتقفقة -

مغؿؼالمغؿائجماظؾقثمإظبمعقدانماظصـاسةمسـمررؼؼما غظاممم،مسـمررؼؼمإصبااCITTاوغؼؾماظؿؽـقظقجقماالبؿؽاةعراطزمإغشاء

باظػعؾمذفعم.موػذامعاماخل،ماٌؤدلاتماًدعاتقةوماظشرطاتماظؽربىاٌكؿؾػة،مطةمقاظصـاساظؼطاساتمعؿطقةمواائؿمظؾعالضاتمععم

حؿقاجاتفؿمسؾكماٌلؿقىماظؾعقدميفمذبالماظؾقث.مامإلؼصالظشرطاتمأصقابما

ؾقةمإظبمإصباامعرصدمورينمظؾؾققثماظزةاسقةمطـظاممععؾقعاتميفماياجةماٌظؼدمبقـتماظدةادة،مسؾكمضقءمغؿائجماٌلحماٌقداغل،م

واظدةاداتميفماجملالماظزةاسلمظؽؾماظػاسؾنيماظؾققثماظؼطاعماظزةاسلمتؽقنمعفؿؿفماألدادقةمتػعقؾماإلتاحةموتلفقؾماظقصقلمإظبم

تطقؼرمأصضؾمعؾينمسؾكمأدسموباحـنيموضطاعمخاص،موػذامعـمذأغفمأنمؼلاػؿمبشؽؾمصعالميفممنيعلؽقظيفماظؼطاعماظزةاسلمعـم

ممسؾؿقةموتطؾقؼاتمصعاظةمتلاػؿميفمغؼؾمخرباتماظؾاحـنيميفمػذاماجملال.

ماظـظام مصانمػذا ماظقرينمظؾؾققثماظزةاسقةم–موسؾقف ماألبعاام-اٌرصد مثالثقة مةابطة مبإغشاء ماظؾقثوؿعمبنيمطؾمعـممدقلؿح

مو ماظعؾؿل ماظؿـؿقة مأدسماالضؿصااؼة مسؾك معؾـقة مواإلغؿاج، مخدعة ميف مصعال مبشؽؾ متلاػؿ معؿقـة، ماٌلؿػقدؼـ ماظزةاسلمعـ اظؼطاع

م،موباظؿاظلمهؼقؼماظؿـؿقةماٌلؿداعة.اىزائري

م
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