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دراسات��

 مراكز البحوث العلمية في الجزائر:

الواقع، المخرجات، والتحديات

لقرع بن علي)*(

أستاذ باحث في جامعة عبد الحميد، بن باديس، مستغانم - الجزائر.

مقدمة

أصبح البحث العلمي من متطلبات التنمية في وقتنا الراهن، فكل الدول المتطورة والمصنعة 

من  مهًما  جــزًءا  له  العلمي وتخصص  بالبحث  تهتم  والالتينية  الشمالية  وأمريكا  وآسيا  أوروبــا  في 

ناتجها المحلي اإلجمالي سنوًيا. وقد أصبح امتالك المعرفة العلمية عنصًرا من عناصر قوة الدولة، 

وأصبح حجم ونوعية األبحاث العلمية من مؤشرات التنمية الناجحة والفّعالة.

العلمي  البحث  لتطوير  المهمة  الفضاءات  أحد  والدراسات  الفكر  ومراكز  األبحاث  مراكز  تعد 

تنتشر  والفكر،  البحث  مــراكــز  مــن  اآلالف  حالًيا  العالم  فــي  يوجد  حيث  العلمية،  المعرفة  وإنــتــاج 

البلدان المتقدمة والمصنعة. وقد بدأت الجزائر تولي أهمية لمراكز البحث العلمي لما  أغلبيتها في 

وأجهزتها،  الحكومة  مساعدة  في  دورهــا  وكذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  في  دور  من  لها 

والمؤسسات االقتصادية، على وضع السياسات التنموية، ووضع الخطط للمستقبل.

بناء على ذلك، فإن السؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو: ما مدى تأثير مراكز البحوث في عملية 

ما  اآلتية:  التساؤالت  السؤال، تطرح  هذا  وانطالًقا من  الجزائر؟  في  التنمية  العلمي وعملية  البحث 

وما  والتنموي،  العلمي  المستويين  على  مخرجاتها  هي  وما  الجزائر؟  في  البحث  مراكز  واقــع  هو 

التحديات المستقبلية التي توجهها؟

واألكاديمي  السياسي  النقاش  عن  ا  مغيبًَّ موضوًعا  يتناول  كونه  من  البحث  هــذا  أهمية  تنبع 

االهتمام  بنفس  ال تحظى  والــدراســات  البحوث  مراكز  أهمية  أن  فالمالحظ  الجزائر،  في  والعلمي 

الجزائر،  في  والعلمية  البحثية  المؤسسات  من  تعد  البحث  مراكز  وكــون  أخــرى.  بمواضيع  مقارنة 

benali-lagraa@outlook.fr. )*( البريد اإللكتروني:  
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فإنه يجب االهتمام بهذه المراكز لما لها من دور فّعال في إنتاج المعرفة العلمية، وتنمية االختراع، 

القرارات.  وصناعة  العامة  السياسات  رسم  وفي  المستدامة،  االقتصادية  التنمية  في  دورها  وكذلك 

على  ومخرجاتها  الجزائر،  في  البحوث  مراكز  واقــع  على  الضوء  لتسليط  الــدراســة  هــذه  تأتي  لهذا 

مستوى البحث العلمي وفي التنمية، وكذلك التحديات والرهانات المستقبلية التي تواجهها.

أواًل: واقع مراكز البحوث في الجزائر

البحث،  وكـــاالت  بـــ:  تتمثل  وهــي  العلمي،  للبحث  أساسية  هياكل  خمسة  الــجــزائــر  فــي  يــوجــد 

التصنيف  هذا  ورد  وقد  البحث.  ومخابر  البحث،  وحــدات  والتطوير،  البحث  مراكز  البحث،  مراكز 

لــوزارة  التابعة  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  العامة  للمديرية  اإللكتروني  الموقع  فــي 

الجزائر  أن  العلم  مع  البحث،  مراكز  هو  المجال  هذا  في  نا  يهمُّ ما  العلمي.  والبحث  العالي  التعليم 

تــعــد حــديــثــة الــعــهــد بــمــراكــز الــبــحــوث، حــيــث ال نجد 

الــمــوضــوع إاّل على  ــات أو كــتــابــات حــول هــذا  دراســ

سبيل االستثناء. وبهدف إحصاء عدد مراكز البحوث 

الموجودة في الجزائر، اعتمدنا على المعطيات التي 

والتطوير  العلمي  للبحث  العامة  المديرية  توفرها 

التكنولوجي.

29 مــركــز بحث،  الــجــزائــر حــالــًيــا  يــتــوافــر فــي 

بــحــث وتـــطـــويـــر )1(. تنقسم  12 مــركــز  ــى  إلـ إضــافــة 

بمراكز  يتعلق  األول  صنفين:  إلـــى  الــبــحــث  مــراكــز 

البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

مراكز  يشمل  الثاني  والصنف  مــركــًزا؛   12 وعددها 

البحث التابعة لهيئات أخرى: وزارات، ومحافظة الطاقة الذرية، والوكالة الفضائية الجزائرية، حيث 

يبلغ عدد هذه المراكز 17 مركًزا.

تابعة  بحث  مــراكــز  سبعة  هناك  أن   )1( الــرقــم  الــجــدول  يبّيـــن  الجغرافي،  التوزيع  حيث  مــن 

لوزارة التعليم العالي موجودة في العاصمة من مجموع 12 مركًزا، في حين تنتشر المراكز األخرى 

كما  األغـــواط(.  تيبازة،  قسنطينة،  بسكرة،  )وهـــران،  الجزائري  القطر  من  مختلفة  مــدن  خمس  في 

مجال  فــي  وال سيَّما  والتكنولوجي،  التقني  الجانب  فــي  أكثر  متخصصة  المراكز  هــذه  أن  يالحظ 

الطاقة. في المقابل يوجد مركز لتطوير اللغة العربية، ومركز متخصص في االقتصاد، ومركز في 

من  أما  والحضارة.  اإلسالمية  العلوم  في  متخصص  ومركز  والثقافية،  االجتماعية  األنثروبولوجيا 

حيث البعد التاريخي والنشأة، فإن وزارة التعليم العالي بدأت بإنشاء أربعة مراكز في الثمانينيات، 

ثم خمسة مراكز في التسعينيات، وثالثة مراكز في األلفية الجديدة.

<http://www. )الــجــزائــر(،  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  العامة  المديرية  البحث،»  )1) «هياكل 

dgrsdt.dz/Ar/?fc=Un_Re>.

عــلــى  مــقــبــلــة  الــــجــــزائــــر  أن  بــحــكــم 

واقتصادية  جيوسياسية  رهانات 

عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط والــبــعــيــد، 

بهذه  معنية  الــبــحــوث  مــراكــز  فــإن 

ــات، األمــــــر الــــــذي يــجــعــلــهــا  ــانــ ــرهــ الــ

ــة بـــــتـــــجـــــاوز الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ مـ

أمام  عائًقا  تشكل  التي  التحديات 

نشاطها ودورها.
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الجدول الرقم )1(

مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تاريخ اإلنشاءالمقراسم المركز

22 آذار/مارس 1988الجزائرمركز تطوير الطاقات المتجددة

16 آذار/مارس 1985الجزائرمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني

1982الجزائرمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة

6 تموز/يوليو 1992الجزائرمركز البحث في التكنولوجيا الصناعية

14 كانون األول/ديسمبر 1991الجزائرمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

17 كانون األول/ديسمبر 1985الجزائرمركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية

21 آب/أغسطس 2012الجزائرمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقة

23 أيار/مايو 1992وهرانمركز البحث في األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية

14 كانون األول/ديسمبر 1991بسكرةمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة

أيار/مايو 2010قسنطينةمركز البحث في البيوتكنولوجيا

1992تيبازةمركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

23 أيار/مايو 2015األغواطالمركز الوطني للبحث في العلوم اإلسالمية والحضارة

<http://www. »مراكز البحث،« المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي )الجزائر(،  المصدر: 

dgrsdt.dz/Ar/?fc=Ce_Re>.

لم يقتصر إنشاء مراكز البحث في الجزائر على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط، بل 

قامت وزارات ومؤسسات أخرى بتأسيس مراكز بحث تابعة لها ومتخصصة في مجاالت نشاطها. 

التربية،  الداخلية،  السكن،  الفالحة،  الثقافة،  وزارات  فــإن   )2( الرقم  الجدول  في  مبّين  هو  وكما 

البريد، ووزارة المجاهدين، تشرف على تسعة مراكز بحثية. وتشرف محافظة الطاقة الذرية على 

أربعة مراكز بحثية، في حين تشرف الوكالة الفضائية الجزائرية على مركزين بحثيين. أما المجلس 

الدستوري فله مركز متخصص في الدراسات الدستورية.
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الجدول الرقم )2(

مراكز البحث غير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تاريخ اإلنشاءالجهة المشرفةاسم المركز

المركز الوطني لبحوث ما قبل التاريخ 

واألنثروبولوجيا والتاريخ

1955وزارة الثقافة

- - -وزارة الثقافةالمركز الوطني للبحث في علم اآلثار

12 كانون األول/وزارة الفالحةالمعهد الوطني للبحث في الغابات

ديسمبر 1981

11 نيسان/أبريل وزارة الفالحةالمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر

1966

المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة 

الزالزل

- - -- - -

المركز الوطني للدراسات والبحث المدمج في 

البناء

1978وزارة السكن

مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية 

والجيوفيزياء

1980وزارة الداخلية

المركز الوطني للبحث والتطوير في الصيد 

البحري وتربية المائيات

- - -- - -

31 كانون األول/وزارة التربيةالمعهد الوطني للبحث في التربية

ديسمبر 1962

مركز الدراسات والبحث في تكنولوجيات اإلعالم 

واالتصال

2008وزارة البريد

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 

الوطنية وثورة أول نوفمبر

29 كانون الثاني/وزارة المجاهدين

يناير1994

- - -محافظة الطاقة الذريةمركز البحث في الطاقة النووية - الجزائر

- - -محافظة الطاقة الذريةمركز البحث في الطاقة النووية - درارية

- - -محافظة الطاقة الذريةمركز البحث في الطاقة النووية - البيرين

- - -محافظة الطاقة الذريةمركز البحث في الطاقة النووية - تمنراست

- - -الوكالة الفضائية الجزائريةمركز التطوير الفضائي

- - -الوكالة الفضائية الجزائريةمركز التقنيات الفضائية

16 أيار/مايو المجلس الدستوريمركز الدراسات والبحوث الدستورية

2002

<http:// ،)المصدر: المصدر نفسه، و»مركز الدراسات والبحوث الدستورية،» المجلس الدستوري )الجزائر

www.cerc.dz/index.php/201(-05-30-07-42-07/201(-05-30-07-39-40>.
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 29 يوجد  الكم، حيث  قلة عددها من حيث  الجزائر هو  في  البحث  مراكز  على  ما يالحظ  إن 

مركز بحث فقط، رغم توافر إمكانيات مالية ومادية ضخمة في البلد، وتوافر موارد بشرية مؤهلة 

في مختلف المجاالت العلمية.

وُيعد هذا الكم قليـاًل جًدا مقارنة بدول عربية أخرى؛ ففي مصر يوجد أكبر عدد من المراكز 

و219  متخصًصا،  حكومًيا  بحثًيا  مركًزا   14 تشمل:  وهي  العربي،  الوطن  في  الموجودة  البحثية 

مركًزا للبحوث والدراسات تابعة للوزارات، و114 مركًزا في الجامعات. وفي تونس يوجد 33 مركز 

بحث إلى غاية سنة 2009 )2(.

مثل  حكومية  لجهات  تابعة  كلها  فهي  الجزائر،  في  البحوث  مراكز  هيكلة  مستوى  على  أمــا 

في  الجهات.  لتلك  والمالية  التنظيمية  التبعية  إلى  يشير  المتخصصة، وهذا  والمؤسسات  الــوزارات 

بحثية، وكذلك  مراكز  إقامة  في  الخاص  والقطاع  االقتصادي  القطاع  انخراط  عدم  المقابل نالحظ 

عدم اهتمام األحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم بهذه المراكز. وعلى عكس الكثير 

أجنبية  أو لجهات  العسكرية  للمؤسسة  تابعة  الجزائر مراكز بحثية  العربية ال نجد في  البلدان  من 

الجزائر،  المستقلة في  البحثية  المراكز  ذكــر بعض  يمكن  ذلــك  ونـــادرة. ورغــم  جــًدا  قلية  إاّل حــاالت 

للمعهد  التابع  المغاربية  الدراسات  ومركز  االستراتيجية،  والبحوث  للدراسات  الشروق  مركز  مثل 

األمريكي للدراسات المغاربية الذي يوجد مقره في مدينة وهران بالغرب الجزائري.

إن المجاالت التي تنشط فيها مراكز البحوث الجزائرية، تبّين بوضوح األولويات التي حددتها 

الطاقة،  مجاالت  في  بالبحث  أكثر  تهتم  المراكز  هذه  نجد  حيث  العلمي،  البحث  مجال  في  الدولة 

الحيوية،  والتكنولوجيا  واالتــصــال،  اإلعـــالم  وتكنولوجيا  والصناعية،  المتقدمة  والتكنولوجيات 

والصيد  والزراعة  الجافة،  والمناطق  والكيمياء،  والفيزياء  الفلك،  وعلم  الفضاء  مجال  في  والبحث 

البحري، وقطاع البناء، واالقتصاد. في المقابل يالحظ عدم االهتمام بالعلوم االجتماعية واإلنسانية 

البحث  مراكز  إلى  الجزائر  وتفتقر  مركًزا.   29 مجموع  من  فقط  بحث  مراكز  بسبعة  حظيت  التي 

والتطوير  البحث  ومــركــز  باستور  معهد  باستثناء  والصيدالنية،  الطبية  العلوم  فــي  المتخصصة 

لمجمع صيدال.

ثانًيا: مخرجات مراكز البحوث في الجزائر

على الرغم من قلة عدد مراكز البحث في الجزائر، إال أنها تحاول أن تقوم بأدوارها المنوطة 

تقييم  وجــب  المراكز،  هــذه  إنشاء  حداثة  عن  النظر  وبغض  عليها.  المشرفة  الهيئات  قبل  من  بها 

السياق،  والمجتمع. وفي هذا  الدولة  إلى  بالنسبة  قدمتها  التي  المضافة  القيمة  مردوديتها، وحجم 

يمكن دراسة مخرجات مراكز البحث الجزائرية وفق مستويين: األول على مستوى البحث العلمي، 

والثاني على مستوى التنمية االقتصادية.

2009: نحو تواصل معرفي منتج )دبي:  تقرير المعرفة العربي للعام  المتحدة اإلنمائي،  )2) برنامج األمم 
دار الغرير للطباعة والنشر، 2009(، ص169.
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1 - على مستوى البحث العلمي

يَعّد البحث العلمي هو النشاط األساسي الذي تقوم به مراكز األبحاث أينما وجدت، وبهدف 

تقييم أداء مراكز البحوث الجزائرية في مجال البحث العلمي، ينبغي مقارنتها بنظيرتها التي تنشط 

عربًيا ومغاربًيا، بحكم تشابه الظروف واالهتمامات واإلمكانات. وينبغي كذلك األخذ في الحسبان 

مساهمة مراكز البحث الجزائرية في إنتاج براءات االختراع.

ــاث الــعــلــمــيــة الــمــنــجــزة  ــ ــحـ ــ ــلـــغ مـــجـــمـــوع األبـ بـ

فــي الــوطــن الــعــربــي فــي الــحــقــبــة الــمــمــتــدة مــا بين 

 166510 ــادل  ــعـ يـ مــعــتــبــًرا  ـــا  كـــمًّ 2003 و2012 

مقبول  حجم  على  الجزائر  استحوذت  وقد  بحوث. 

جــاءت  بذلك  وهــي  بحًثا،   15540 بـمجموع  يــقــّدر 

بحًثا،   12943 أنجزت  التي  المغرب  على  متقّدمة 

تونس  عــن  متأخرة  جــاءت  نفسه  الــوقــت  فــي  لكنها 

مصر  نشرت  حين  في  بحًثا،   22264 نشرت  التي 

بالمئة.   28.85 وبــنــســبــة  بــحــًثــا   48042 لــوحــدهــا 

يمثل البحث العلمي في الجزائر 30.62 بالمئة من 

العربي خالل الحقبة نفسها السابقة  العربي، ويمثل 9.33 بالمئة فقط من اإلنتاج  المغرب  إنتاج 

الذكر )3(.

إن هذه المعطيات هي من اإلنتاج العلمي لمراكز البحث وحدها، ولكنها تشمل هياكل البحث 

األخرى من جامعات ومخابر. غير أن هذه األرقام تمكننا من أخذ نظرة على مستوى البحث العلمي 

موارد  من  تملكه  ما  إلى  بالنظر  المأمول،  المستوى  تحت  الجزائر  زالت  ما  حيث  وعربًيا،  مغاربًيا 

مالية وبشرية ومعرفية، وما زال الفارق كبيًرا بين مصر وتونس من جهة، والجزائر من جهة ثانية.

لمستوى  متميًزا  مؤشًرا  فيه  المسجلة  للبلد  االقتصادية  واألهمية  االخــتــراع  بــراءات  عــدد  ُيَعد 

على  البحثية  المنظومة  قدرة  بدقة  يعكس  وهو  والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  في  واالبتكار  اإلبــداع 

المضي في هذا المجال، ويفترض أن تؤدي في حال إثبات جدواها العلمية والتقنية إلى اعتمادها 

السياق،  هذا  في  جــديــدة )4(.  أو سلعة  منتج  إلى  االبتكار  وتحويل  والخدمات،  اإلنتاج  قطاعات  في 

يبّيـن الجدول الرقم )3( أن براءات االختراع داخل الجزائر في تزايد مستمر، حيث ارتفعت من 90 

براءة اختراع في عام 2011 إلى 156 براءة في عام 2013، ثم تزايدت إلى 200 براءة اختراع في 

عام 2015.

أيار/مايو   9 العربي،  العلمي  المجتمع  الجزائر،« منظمة  العلمي في  »البحث  الربان،  )3) موزة بنت محمد 
<http://arsco.org/article-detail-4(2-8-0>. 2013، ص 1 - 2،  

 ،)2010 العربي،  الفكر  مؤسسة  )بيروت:  الثقافية  للتنمية  الثالث  العربي  التقرير  باحثين،  )4) مجموعة 
ص 38.

 إن أكبر عائق يواجه مراكز البحث 

العلم  قيمة  تدني  هو  الجزائر  في 

ينظر  أصــبــح  حيث  المجتمع،  فــي 

)الــبــاحــث،  يمثله  ومـــن  الــعــلــم  إلـــى 

األستاذ( نظرة ازدراء واحتقار من 

مختلف الفواعل المجتمعية وعلى 

رأسها السلطة الحاكمة.
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الجدول الرقم )3(

تطور براءات المخترعين والباحثين داخل الجزائر 2011 - 2015

عدد براءات االختراع للباحثين داخل الوطنالسنة

201190

2012131

2013156

2014174

2015200

 «Eléments sur la propriété intellectuelle en Algérie et recueil des brevets d’invention 2015 :المصدر

et 201(,» Direction du développement technologique et de l’innovation (Algérie(, 201(, p. 8.

في عام 2015 وللمرة الخامسة على التوالي، قامت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير 

التكنولوجي بإطالق عملية تحديد براءات االختراع لسنة 2015، شملت 73 مؤسسة علمية ومركز 

بحث في جميع القطاعات، منها: 53 مؤسسة للتعليم العالي، 10 مراكز بحث تابعة لوزارة التعليم 

العالي، 10 مراكز بحث غير تابعة لوزارة التعليم العالي )5(.

2015 حسب هياكل  الــجــزائــر خــالل عــام  ــراءات االخــتــراع فــي  بــ الــرقــم )4(  الــجــدول  يــوّضــح 

ومؤسسات البحث. وفي هذا اإلطار، نجد أن مؤسسات التعليم العالي ساهمت في 91 براءة اختراع، 

في حين ساهمت مراكز البحث العلمي بما مجموعه 106 براءات اختراع مقّسمة على مراكز البحث 

التابعة لوزارة التعليم العالي )80 براءة(، ومراكز البحث التابعة لهيئات أخرى )26 براءة(.

الجدول الرقم )4(

براءات االختراع للباحثين الجزائريين داخل الوطن في سنة 2015

عدد براءات االختراعمؤسسات التعليم العالي ومراكز وكيانات البحث

91مؤسسات التعليم العالي والبحث

80مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي

26مراكز ومعاهد البحث غير التابعة لوزارة التعليم العالي

3وكاالت البحث التابعة لوزارة التعليم العالي

200المجموع

Ibid., p. (. المصدر: 

 «Eléments sur la propriété intellectuelle en Algérie et recueil des brevets d’invention 2015 et (5(
201(,» Direction du développement technologique et de l’innovation (Algérie(, 201((, p. (.
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21 مؤسسة جامعية،  العالي، بفضل  التعليم  أنتجتها مؤسسات  التي  جاءت براءات االختراع 

بحوث  مراكز  عشرة  وساهمت  االخــتــراع.  بــراءات  عدد  إجمالي  من  بالمئة   45.5 نسبة  تمّثل  وهي 

البراءات، في حين ساهمت مراكز  بالمئة من إجمالي عدد   40 العالي بنسبة  التعليم  تابعة لوزارة 

13 بالمئة من إجمالي عدد براءات االختراع. وقد  البحث غير التابعة لوزارة التعليم العالي بنسبة 

احتل مركز تنمية الطاقات المتجددة المرتبة األولى 

فـــي تــرتــيــب مـــراكـــز الــبــحــوث بــمــجــمــوع 45 بــــراءة 

البليدة )1( المرتبة األولى  اختراع، واحتلت جامعة 

 16 بمجموع  العالي  التعليم  مؤسسات  ترتيب  في 

بــــراءة اخـــتـــراع. مــن جــهــتــه، ال يـــزال مــركــز األبــحــاث 

المرتبة  يــحــتــل  صــيــدال  لمجمع  الــتــابــع  والــتــطــويــر 

األولـــــى فـــي تــرتــيــب مـــراكـــز الــبــحــوث غــيــر الــتــابــعــة 

15 براءة  لوزارة التعليم العالي بـمساهمة في نحو 

اختراع )6(.

الفيزياء،  التالية:  التقنية  المجاالت  الوطنية لالختراع في  البراءات  أعلى نسبة من عدد  تترّكز 

الميكانيك، الكهرباء واإللكترونيات، علم المعادن، الطاقات المتجددة، الصحة والصناعة الصيدالنية، 

الزراعة، علم السوائل، تكنولوجيا اإلعالم، والتكنولوجيا بوجه عام )7(.

المتحدة وأوروبا، معياًرا  الواليات  المختصة في  المكاتب  المسجلة لدى  ُتَعد براءات االختراع 

ُيكشف  الذي  الجديدة  التكنولوجية  االبتكارات  والباحثين في مجال  العلماء  لمدى مشاركة  مناسًبا 

عنه في بلدان العالم المختلفة. وتبّين اإلحصاءات أن الجزائر تملك عدًدا قليـاًل من براءات االختراع 

المسجلة في أمريكا وأوروبا. فخالل الحقبة 1963 - 2013 بلغ مجموع براءات االختراع الجزائرية 

 212 للسعودية،   858 مقابل  فقط،  بــراءة   14 االختراع  لبراءات  األمريكية  المنظمة  لدى  المسجلة 

لمصر، 78 للمغرب، و37 لتونس )8(. وفي عام 2015، سجلت الجزائر 24.38 نقطة من أصل 100 

وهذا  المسح )9(.  شمله  بلًدا   141 مجموع  من   126 المرتبة  واحتلت  العالمي،  االبتكار  مؤشر  في 

يدل على التأخر الكبير الذي تعانيه الجزائر في براءات االختراع على المستوى العالمي وكذلك في 

المؤهلة  البشرية  والموارد  والمادية  المالية  اإلمكانات  تفتقد  أخــرى  بــدول  مقارنة  العربي،  الوطن 

التي تتوافر للجزائر.

Ibid., pp. 7-8.   (((

Ibid., p. 8.   (7(

)8) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير المعرفة العربي للعام 2014: الشباب وتوطين المعرفة )دبي: دار 
الغرير للطباعة والنشر، 2014(، ص 117.

 «Eléments sur la propriété intellectuelle en Algérie et recueil des brevets d’invention 2015 et (9(
201(,» p. 29.

البحث  مــراكــز  وتنمية  تــطــويــر  إن 

ــــى ثــقــافــة  ــر يـــحـــتـــاج إلـ ــزائـ ــجـ فــــي الـ

ــدة، تـــجـــعـــل مــن  ــ ــديــ ــ مــجــتــمــعــيــة جــ

ثقافة  مـــن  ــزًءا  ــ جـ الــعــلــمــي  الــبــحــث 

ــون هـــــذا بـــعـــودة  ــكــ الـــمـــجـــتـــمـــع. ويــ

ومختلف  األفـــراد  لــدى  العلم  قيمة 

الشرائح االجتماعية.
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الجدول الرقم )5(

توزيع براءات االختراع حسب مراكز ومجاالت البحث لسنة 2015

اسم المركز
عدد 

البراءات
مجال البحث

مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الطاقات المتجددة، تحلية وتطهير المياه45مركز تنمية الطاقات المتجددة

التكنولوجيا، االلكترونيك، الفيزياء15مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة

مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل 

للطاقة

الفيزياء، اإللكترونيات الضوئية، الطاقة8

التكنولوجيا، الكهرباء، الفيزياء5مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية

تكنولوجيا اإلعالم، شبكة النقل2مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني

الكيمياء، المحروقات3مركز البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق 

الجافة

الزراعة، المحاصيل2

- -80المجموع

مراكز البحث غير التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الصناعة الصيدالنية، العالج بالنباتات15مركز البحث والتطوير لصيدال

المركز الوطني للبحث والتطوير في الصيد 

البحري

تربية المائيات2

المحروقات1مركز البحث والتطوير لسوناطراك

مركز البحث في الطاقة النووية )الجزائر 

العاصمة(

الطاقة النووية3

الطاقة النووية3مركز البحث في الطاقة النووية )البيرين(

الصحة1معهد باستور

مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز 

)سونلغاز(

الطاقة1

- -26المجموع

Ibid., p. 10. المصدر:  
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2 - على مستوى التنمية االقتصادية

تقاس قدرة الدول على امتالك المردود االقتصادي لإلبداعات والمستجدات المعرفية بعدد من 

الصناعة،  في  وبخاصة  السنة،  في  الواحد  للفرد  محلًيا  المنتجة  المضافة  القيمة  منها:  المؤشرات، 

والقيمة المضافة في الصادرات الصناعية للفرد الواحد في السنة، ونسبة التكنولوجيا عالية القيمة 

المضافة محليا  القيمة  عالية  التكنولوجيا  الصناعة، ونسبة  في  المنتجة محلًيا، وبخاصة  المضافة 

في الصادرات الصناعية )10(.

أن  يالحظ  الجزائر،  في  االقتصادية  التنمية  في  البحث  مراكز  مساهمة  مدى  معرفة  وبهدف 

عالية  الــصــادرات  ونسبة  الــصــادرات،  مجمل  من  بالمئة   2 تتجاوز  لم  الصناعية  الــصــادرات  نسبة 

التكنولوجيا بلغت 1 بالمئة فقط من مجمل الصادرات الصناعية في عام 2009. في حين انخفضت 

إلى   2001 بالمئة في عام   6 المحلي اإلجمالي من  الناتج  التحويلية في  الصناعات  نسبة مساهمة 

التي تتضمن تكنولوجيات  المصنعة  السلع  2007 )11(. وبلغت نسبة صادرات  4.6 بالمئة في عام 

متقدمة للجزائر 1 بالمئة عام 2009، في حين حقق المغرب نسبة 7 بالمئة، وتونس 6 بالمئة في 

السنة  نفسها)12(.

ثالًثا: التحديات المستقبلية لمراكز البحوث في الجزائر

تبرز  الجزائر،  في  ومخرجاتها  البحث  مراكز  واقــع  حول  سابًقا  استعراضه  تم  ما  خالل  من 

الكثير من المحددات التي جعلت هذه المراكز محدودة النجاح والمردودية على المستوين البحثي 

دون  التكنولوجية  المجاالت  في  وتركزها  عددها  قلة  نجد  المحددات،  هــذه  أهــم  ولعل  والتنموي. 

مقبلة  الجزائر  أن  فبحكم  لهذا،  لهيئات رسمية وحكومية.  وتبعيتها  واإلنسانية،  االجتماعية  العلوم 

معنية  البحوث  مراكز  فإن  والبعيد،  المتوسط  المديين  على  واقتصادية  جيوسياسية  رهانات  على 

أمام  عائًقا  تشكل  التي  التحديات  من  الكثير  بتجاوز  ملزمة  يجعلها  الــذي  األمــر  الــرهــانــات،  بهذه 

نشاطها ودورها. يمكن ذكر أهم هذه التحديات في ما يلي:

1 - الميراث الثقافي

تتأثر مراكز البحوث بالبيئة الثقافية الموجودة في البلد، ولعّل ما يالحظ على الواقع الثقافي 

الديماغوجي  الطابع  وغلبة  واألكاديمية  العلمية  الثقافة  مــن  ابتعاده  هــو  الجزائر  فــي  عــام  بوجه 

تتوافر في بالدنا،  التي  التعليمية والجامعات  المؤسسات  الكبير من  العدد  والشعبوي. وبعيًدا من 

إاّل أن المؤسسات الثقافية ذات الطابع العلمي والبحثي ما زالت قليلة العدد، وحتى تلك الموجودة 

الميراث  إلى  المدن الكبرى، وقليلة االنتشار على المستوى الوطني. إضافة  منها نجدها تترّكز في 

)10) مجموعة باحثين، التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية، ص 63 - 64.

)11) المصدر نفسه، ص 65.

المعرفة  على  القائم  العربي  االقتصاد  الثقافية:  للتنمية  الخامس  العربي  التقرير  باحثين،  )12) مجموعة 
)بيروت: مؤسسة الفكر العربي، 2012(، ص 309.
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وتراجع  التعليم،  مستوى  وتراجع  األمية،  نسب  بارتفاع  يتمّيز  الــذي  الجزائر،  في  السائد  الثقافي 

عائق  أكبر  إن  المجتمع.  في  كقدوة  العلماء  قيمة  تراجع  وكذلك  التنمية،  في  العلم  بقيمة  الوعي 

العلم  إلى  ينظر  أصبح  المجتمع، حيث  في  العلم  قيمة  تدني  هو  الجزائر  في  البحث  مراكز  يواجه 

رأسها  وعلى  المجتمعية  الفواعل  مختلف  من  واحتقار  ازدراء  نظرة  األستاذ(  )الباحث،  يمثله  ومن 

الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة، وفــــي حـــــاالت كــثــيــرة نــجــد أن 

للشعوذة  الــقــابــلــيــة  ولــديــه  الــعــلــم  يــرفــض  المجتمع 

من  مجموعة  يتم وضع  لذلك  ونتيجة  شابهها.  وما 

للطموح  القاتلة  والبيروقراطية  اإلداريـــة  العراقيل 

والمحفزة على هجرة الباحثين والعلماء الجزائريين 

أبحاثهم  إلنجاز  مناسبة  بيئة  عن  بحًثا  الخارج  إلى 

وإبراز قدراتهم المعرفية والعلمية.

أحـــرزت نجاحات نحو  التي  الـــدول  فــإن  لــهــذا، 

)اليابان، سنغافورة،  المعرفة  التقّدم، وبناء مجتمع 

وماليزيا(، هي التي نجحت في إعادة هيكلة األبنية 

العلم،  ثقافة  إثرها  ثقافية كبيرة، نشرت في  إحداث مواءمات  الثقافية في مجتمعاتها، واستطاعت 

على  واالنفتاح  والتغيير،  والنسبية،  والتجريب  البحث  وقيم  الناقد،  والتفكير  العلمي،  والتفكير 

المستقبل والعالم، والحرية الفردية والحرية األكاديمية، ما مّكنها من تحقيق نهضتها المذهلة في 

اقتصادات المعرفة )13(.

من  تجعل  جديدة،  مجتمعية  ثقافة  إلى  يحتاج  الجزائر  في  البحث  مراكز  وتنمية  تطوير  إن 

البحث العلمي جزًءا من ثقافة المجتمع. ويكون هذا بعودة قيمة العلم لدى األفراد ومختلف الشرائح 

االجتماعية، وعلى الجميع في الجزائر نخًبا وأفراًدا، أن يدركوا أن بداية حل األزمات يبدأ من العلم 

والبحث العلمي. وعندما تعود قيمة العلم في المجتمع، فإن مختلف الفواعل التي يمكن أن تكون 

لها عالقة بنشاط الباحث ستساهم في إنجاح البحوث العلمية.

2 - الحوكمة والتمويل

الجامعات  تأسيس  في  أساسًيا  دوًرا  الجزائر  في  الــدولــة  أّدت  االستقالل  على  الحصول  منذ 

ونشر العلم، فأكسبتها قوة كبيرة، بوصفها الداعم األساسي في توسيع مؤسسات التعليم والبحث 

األولى  أساسيتين:  بسمتين  العلمي  البحث  ألنشطة  التاريخية  النشأة  اتسمت  لذلك  وتبًعا  العلمي. 

هي نشأتها في كنف الجامعات التابعة للدولة، باستثناء مراكز بحث متفرقة أنشأتها الدولة خارج 

النشأة  الثانية في تلك  السمة  المشكالت في قطاعات معينة. وتتمثل  الجامعات لتواجه بها بعض 

الموضوعات  مــن  الكثير  إغــفــال  مــع  الــبــدايــة  منذ  البحثية  األنشطة  جهود  وّجــهــت  التي  الحكومية 

السياسية والعلمية المهمة. إن هذا الوجود القوي لدور الدولة في إدارة قطاع البحث العلمي أسفر 

بوجه عام عن وجود سلطة مركزية دائمة في شكل وزارة أو مؤسسة حكومية مركزية تشرف على 

)13) المصدر نفسه، ص 108.

الـــعـــلـــمـــي  الـــــبـــــحـــــث  تـــــطـــــويـــــر  إن 

ال يــنــفــصــل عــــن مــعــالــجــة مــســألــة 

اغـــتـــراب الــعــلــمــاء ونــزيــف األدمــغــة 

عــودة  إن  إذ  عــقــود،  منذ  المستمر 

أو االســتــفــادة من  الــعــلــمــاء  هـــؤالء 

أبحاثهم، تشّكل مهمة رئيسية من 

مهمات أي برنامج تنمية جدي.
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وال تعرف  الدولة  من  الجزائر  في  البحث  مراكز  تمويل  يأتي  ذلــك،  على  عــالوة  البحث )14(.  مراكز 

تنوًعا في مواردها المالية، حيث تحظى بعالقات متينة مع القطاع العام وأجهزة الدولة )15(.

إن ارتباط مراكز البحث العلمي بأجهزة الدولة ال ُيَعد بالضرورة أمًرا سلبًيا، لكن ذلك قد يحّد 

من الحرية األكاديمية وحرية البحث بالنسبة إلى الباحثين، وبالتالي ينعكس سلًبا على دور مراكز 

البحث العلمي في التنمية. فدور الدولة في تنمية البحث العلمي هو دور مطلوب وأساسي، يجب أن 

ترافقه إرادة سياسية قوية لالستثمار اإليجابي في مراكز البحث العلمي بهدف ترشيد عملية صناعة 

القرار ورسم السياسات العامة، وإصالح السياسات االقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة.

الــمــدنــي، فهي  الــخــاص والمجتمع  والــقــطــاع  الــدولــة  بين  الــشــراكــة  إلــى  الــجــزائــر  لــهــذا تحتاج 

ضرورية لالرتقاء بالبحث العلمي واإلبداع في المجتمع. وال بد من التركيز على دور الدولة كشريك 

وماليزيا  الصين  في  التجارب  أثبتته  مثلما  العلمي،  البحث  مخرجات  واستهالك  إنتاج  في  أساسي 

والبلدان المتقدمة. ويمكن لهذه الشراكة أن تأخذ نموذجين متقاطعين ومتكاملين في الوقت نفسه، 

يتضمن األول شراكة تفاعلية بين مراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي بحيث ترفد الجامعات 

مراكز البحث بالموارد البشرية، ثم تعود إلدماج نواتج البحوث في مناهجها التعليمية. أما النموذج 

االقتصادي من جهة، ومراكز  واإلنتاج  الخدمات  بين قطاعات  التفاعلية  الشراكة  عبر  فيتم  الثاني، 

البحث ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، بحيث تعمل هذه الشراكة على تحديد الحاجات 

المجتمعية، وأولويات البحوث، وتحويل مخرجاتها إلى إنتاج )16(.

3 - هجرة األدمغة إلى الخارج

الدول  بين  العلمي  التبادل  أنــواع  من  شاذ  نوع  هي  العقول  هجرة  أن  اليونسكو  منظمة  رأت 

بالنقل  يعرف  ما  أو  المتقدمة،  البلدان  إلــى  المتخلفة  البلدان  من  واحــد  اتجاه  في  بالتدفق  يتسم 

أهم  ُتعد  التي  البشرية  للموارد  مباشًرا  نقـاًل  تعد  العلمية  األدمــغــة  فهجرة  للتكنولوجيا.  العكسي 

عناصر اإلنتاج في العملية التنموية )17(.

الدولي  اإلنتاج  ارتفع  حيث  األدمغة،  هجرة  ظاهرة  تعاني  التي  البلدان  أهم  من  الجزائر  تعد 

اختراع  براءة   2744 الخارج من  المقيمين في  الجزائريين  الباحثين  إلى  بالنسبة  االختراع  لبراءات 

في عام 2011 إلى 3036 براءة اختراع في عام 2015. ويتم إيداع أكثر من ثلثي براءات االختراع 

في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا، ألن األغلبية العظمى من المخترعين الجزائريين المقيمين 

في الخارج يقيمون في هذين البلدين )18(.

)14) المصدر نفسه، ص 108 - 109.

منتج،  معرفي  تــواصــل  نحو   :2009 للعام  العربي  المعرفة  تقرير  اإلنــمــائــي،  المتحدة  األمــم  )15) برنامج 
ص 170.

))1) المصدر نفسه، ص168.

)17) مجموعة باحثين، التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية، ص 162.

 «Eléments sur la propriété intellectuelle en Algérie et recueil des brevets d’invention 2015 et (18(
201(,» p. 14.
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األدمــغــة  ونــزيــف  العلماء  اغــتــراب  مسألة  معالجة  عــن  ال ينفصل  العلمي  البحث  تطوير  إن 

من  رئيسية  مهمة  تشّكل  أبحاثهم،  من  اإلفـــادة  أو  العلماء  هــؤالء  عــودة  إن  إذ  عقود،  منذ  المستمر 

مهمات أي برنامج تنمية جدي. لكن مشكلة اغتراب هؤالء العلماء ليست في الواقع إاّل الوجه اآلخر 

الغتراب العلماء في الداخل. وسيكون من الصعب اإلفادة من الباحثين المغتربين ما دامت الظروف 

أن  الصعب  فمن  األصلي.  البلد  داخل  في  تتغير  لم  الخارج  في  البقاء  أو  الهجرة  إلى  دفعتهم  التي 

تتحّول البيئة الطاردة للعلم والعلماء إلى بيئة جاذبة لهما بمجرد بناء شبكة بحثية أو حتى مدينة 

علماء )19(.

4 - الحاجة إلى مراكز الفكر والدراسات

البحث  ورش  تنّظم  العلمي  للبحث  مــراكــز  هــي   (Think Tanks( والـــدراســـات  الفكر  مــراكــز 

والمنتديات، وهي ترّكز على نحٍو معّمق على قضايا تندرج ضمن السياسات العامة للدولة. تعرّّف 

مراكز الفكر بأنها مؤسسات تقوم بالدراسات واألبحاث الموجهة لصانعي القرار، التي قد تتضّمن 

لصوغ  الــقــرار  صانعي  تمكين  بــهــدف  والــدولــيــة،  المحلية  القضايا  حــول  تــوصــيــات  أو  توجيهات 

المراكز مرتبطة بأحزاب سياسية، وجهات  العامة. وقد تكون هذه  السياسة  سياسات حول قضايا 

أو قد تكون مراكز غير حكومية ومستقلة )20(. في  حكومية، وجماعات مصالح، وشركات خاصة، 

عام 2003، نشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعريًفا لمراكز األبحاث، يفيد بأنها منظمات تشارك 

بصورة منتظمة في البحث العلمي والترويج ألي مسألة ترتبط بالسياسة العامة )21(.

لقد أصبحت هذه المراكز عنصًرا ثابًتا في مشهد صنع القرار السياسي، ففي أمريكا يتحدث 

الخبراء عبر وسائل اإلعالم عن القضايا الساخنة في العالم يومًيا بوصفهم أهل العلم. وهناك بعض 

الدليل  التي قامت بأدوار بارزة في مسار رؤساء أمريكا، مثل النسخ الشهيرة من  البحثية  المراكز 

إبان  الضيقة  دائرته  على  ريغان  رونالد  وزعها  التي  القيادة  دليل  الــتــراث«  »مؤسسة  لـ  السياسي 

بمساعدة  بــارز  كسياسي  كلينتون  بيل  الرئيس  برز  أعــوام  بعشرة  ذلك  وبعد   .1981 عام  تنصيبه 

معهد جورج  بإنشاء  االبن  بوش  الرئيس  قام   2011 عام  وفي  التقدمية.  السياسة  معهد  من  قوية 

بوصفه  األمريكي«  المشروع  »معهد  إلى  باالنضمام  فــورد  جيرالد  الرئيس  ذلك  في  وسبقه  بــوش، 

عضًوا مميًزا في عام 1977، في حين أنشأ جيمي كارتر »مركز كارتر« في مدينة أتالنتا عام 1982. 

وبعد وصوله للرئاسة في سنة 2008، اختار الرئيس باراك أوباما الكثير من العاملين األساسيين 

في إدارته من »مركز األمن األمريكي الجديد« )22(.

)19) مجموعة باحثين، التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية، ص 172.

السياسات  العلمي وصنع  البحث  الفكر والدراسات في  الخزندار وطارق األسعد، «دور مراكز  )20) سامي 
العامة،» دفاتر السياسة والقانون، العدد 6 )كانون الثاني/يناير 2012(، ص 3 - 4.

)21) توماس ميدفيتز، مراكز األبحاث في أمريكا، ترجمة نشوى ماهر كرم الله )الدوحة: منتدى العالقات 
العربية والدولية، 2015(، ص45.

)22) المصدر نفسه، ص 22 - 23.
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وتنوعت  دورهـــا  وازداد  العالم،  مناطق  جميع  فــي  والــدراســات  الفكر  مــراكــز  عــدد  تــزايــد  لقد 

مجال  وفــي  الــمــجــاالت.  مــن  وغــيــرهــا  والعسكرية  واالجــتــمــاعــيــة  واالقــتــصــاديــة  السياسية  مجاالتها 

العلوم السياسية تنوعت مراكز األبحاث بين دراسات األزمات والنزاعات الدولية، والشؤون األمنية 

واالستراتيجية، والمنظمات الدولية، والسياسات العامة، والشؤون الخارجية... إلخ.

تشير اإلحصاءات إلى وجود 1815 مركز بحث في أمريكا تعنى بمختلف القضايا السياسية 

العامة، و425 مركز بحث في الصين، و286 مركًزا في بريطانيا، و176 مركًزا في فرنسا، و112 

أساًسا  الفكر  مراكز  نشأة  بــدأت  العربي  الوطن  وفي  إسرائيل.  في  مركًزا  و54  روسيا،  في  مركًزا 

الدول  بجامعة  مرتبط  1952، وهو  عام  العربية  والــدراســات  البحوث  مركز  تأسيس  مع  في مصر 

العربية، وتبعه المركز القومي للبحوث عام 1956 في القاهرة ثم مركز األهرام للدراسات السياسية 

المراكز  صعيد  وعلى   .1968 عــام  واالستراتيجية 

الــوحــدة  ــات  ــ دراسـ مــركــز  تــأّســس  الــخــاصــة  البحثية 

بحثية  كمؤسسة   1975 عــام  بــيــروت  فــي  العربية 

غير ربحية وعلمية، حيث ترّكـز نشاطها في مختلف 

القضايا التي تهم المجتمعات العربية )23(.

وبخصوص الجزائر، يجدر القول إنها ما زالت 

والدراسات  االستراتيجية  البحوث  مراكز  إلى  تفتقر 

ــة، ومــــراكــــز بــحــوث  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــالقـ ــعـ الــســيــاســيــة والـ

الــســيــاســات الــعــامــة والــســيــاســات االقــتــصــاديــة؛ كما 

وفي  العامة  اإلدارة  في  البحوث  مراكز  إلــى  تفتقر 

الــشــؤون األمــنــيــة والــعــســكــريــة. ويــأتــي هــذا النقص 

الفاعلية في  السياسي واالقتصادي، وعدم  بالتأزم  الشديد في ظل أوضاع داخلية وخارجية تتميز 

لذا،  للبلد.  القومي  لألمن  تهديًدا  تشكل  أصبحت  إقليمية  أمنية  ظــروف  في  وكذلك  اإلداري،  األداء 

فإن النخب الحاكمة والنخب السياسية والعسكرية واالقتصادية األخرى مطالبة باإلفادة من تجارب 

الدول المتقدمة في إنشاء مراكز الفكر والدراسات المتخصصة، واالستعانة بها في اتخاذ القرارات 

ورسم السياسات العامة.

يجب على صّناع القرار في الجزائر التوجه نحو تشجيع كل الفواعل في المجتمع على إقامة 

هذه  ربط  خالل  من  الدولة،  شــؤون  إدارة  في  مرموقة  مكانة  وإعطائها  والــدراســات،  الفكر  مراكز 

المراكز بثالث استراتيجيات: األولى هي استراتيجية التنمية االقتصادية، بمعنى أن البحث العلمي 

هو وسيلة لتنويع االقتصاد وخلق الثروة. والثانية هي استراتيجية صناعة القرار ورسم السياسات، 

صحيحة.  عامة  سياسات  ورســم  الــقــرار  لترشيد  وسيلة  هي  والبحث  الفكر  مراكز  أن  يعني  وهــذا 

والثالثة هي استراتيجية بناء القوة بمعنى أن مراكز الفكر والدراسات ومراكز البحث العلمي هي 

وسيلة لبناء قوة الدولة في عالقاتها مع الخارج.

ولماذا  نهضوا  كيف  الــغــربــي:  والــعــالــم  العربي  المشرق  بين  العلمي  البحث  إسماعيل،  صــادق  )23) محمد 
تراجعنا )القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2014(، ص 153 - 154.

مــن  الـــمـــزيـــد  بـــإقـــامـــة  إال  ال بــــديــــل 

في  المتخصصة  األبـــحـــاث  مــراكــز 

كل المجاالت العلمية بال استثناء، 

ــي اســـتـــيـــعـــاب كــل  حـــيـــث تــســهــم فــ

الــبــاحــثــيــن والــعــلــمــاء، وتـــوفـــر لهم 

ــاز أبـــحـــاثـــهـــم وفـــي  ــجــ ــاء إلنــ ــفـــضـ الـ

ــاج الـــمـــعـــرفـــة  ــ ــتـ ــ ــت نـــفـــســـه إنـ ــ ــوقـ ــ الـ

العلمية.
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توصلنا في هذه الدراسة إلى أن الجزائر تعاني نقًصا في مراكز البحث العلمي، وغياب مراكز 

الفكر والدراسات، وتبعية المراكز الموجودة لمؤسسات الدولة، وعدم انخراط القطاع االقتصادي، 

فإن  لذلك،  ونتيجة  الفكر.  ومراكز  األبحاث  مراكز  إنشاء  في  المدني  والمجتمع  الخاص،  والقطاع 

مخرجات مراكز البحوث العلمية الموجودة، كانت محدودة سواء في مجال البحث العلمي وبراءات 

االختراع، أو في عملية التنمية االقتصادية.

الالزم  المالي  التمويل  ونقص  السلبية،  الثقافية  البيئة  تعاني  الجزائر  في  البحوث  مراكز  إن 

فإن  لــهــذا،  الــخــارج.  إلــى  والباحثين  األدمــغــة  هجرة  تعاني  كما  العلمية،  البحوث  وتطوير  لتنمية 

القرار  صّناع  على  تفرض  وخارجًيا،  داخلًيا  الجزائر  تواجه  التي  والمستقبلية  الحالية  الرهانات 

والنخب المجتمعية االهتمام بمراكز البحث وبمراكز الفكر والدراسات. وجميع الفواعل المؤسسية 

الــتــخــطــيــط، وصــنــاعــة الــقــرار  والــنــخــبــويــة أصــبــحــت مطالبة اآلن بــــإدراك أهــمــيــة هـــذه الــمــراكــز فــي 

التنموية. لهذا، فإنه ال بديل إال بإقامة المزيد من مراكز األبحاث  والسياسات، وفي تفعيل العملية 

المتخصصة في كل المجاالت العلمية بال استثناء، حيث تسهم في استيعاب كل الباحثين والعلماء، 

وتوفر لهم الفضاء إلنجاز أبحاثهم وفي الوقت نفسه إنتاج المعرفة العلمية. وبهذه الطريقة يصبح 

الباحث جزًءا من عملية إدارة الدولة، كونه سيسهم في طرح الحلول لمختلف المشكالت السياسية 

العلمي  الفضاء  المراكز  هــذه  توفر  كما  ــات،  األزمـ حل  في  والمشاركة  واالقتصادية،  واالجتماعية 

للنقاش والحوار حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن □


