
WWW.UNIV-BEJAIA.DZ/IT2022

وزارة التعليــــــم العايل والبحث العلـــــمي

 10-11 أكتوبر 2022
بجاية (الجزائر)

امللتقى الدويل الثا� حول الذكاء اإلقليمي

جــــــامعة عبد الرح�ن م�ة بجــــــاية
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 الذكاء الج�عي ودور الفاعل  يف تفعيل "
"املوارد اإلقليمية



تقليديا، يتم حرص املورد اإلقليمي يف بعده الطبيعي من خالل مجموع املواد الطبيعية املعروفة يف اإلقليم، والتي ينسب إليها اإلنسان 

ملكياته،  وبالتايل فهي تحدد الوسائل التي بحوزة األفراد للقيام بأع�لهم وخلق ال�وة (برونت واخرون,1993) 

بالنسبة إىل ف�نوول مينار(2006), تعترب هذه املوارد الطبيعية "كمصدرا لل�وة ومن ثم يتم التعامل معها من زاوية استغاللها واألنشطة 

التي تسمح بتحقيقها". هذه الرؤية التي تعترب كحتمية حسب " LAMARA. H (2009) " اللذان يؤيدان بأن ثروة اإلقليم تقاس ®دى 

احتوائه عىل موارد سطحية وأخرى باطنية، فكل� كرب اإلقليم، كل� كربت ال�وات وزاد تنوعها، وكل� اعترب اإلقليم كقوة يف حد ذاته.

لقد مّكن التحليل اإلقليمي من تجديد محتوى هذه الرؤية التقليدية، من خالل الرتكيز عىل حركية الفاعل«، ألجل ذلك جاء التيار الذي 

يحمله " PECQUEUR. B ET COLLETIS. G (1993) " ليقرتح بالفعل تحليًال ال يعترب فيه املورد كمعطى وإÀا هو بناء ج�عي 

مرتكز عىل الخصوصية والرسو اإلقليمي، وبالتايل فهم Æيزون ب« مفهوم "األصول" ومفهوم "املورد" من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنهم 

يصنفون األصول أو املوارد وفًقا لطبيعتها،"عامة" أو "نوعية".

إن تثم« املوارد يسمح بفتح آفاق جد واسعة بالنسبة لإلقليم، ك� يب« درجة انخراط األطراف الفاعلة يف إجراءات تشييده، وبالتايل 

فإن املوارد النوعية Îثل بصمة وتفرد اإلقليم ®ا Æيزه عن غ�ه من األقاليم، ك� Îثل عملية التثم« أيضا س�ورة Îايز اإلقليم التي 

يحملها الفاعلون، من خالل االعرتاف والتعريف باملوارد التي تحمل قيً� مشرتكة، ما يسمح بخلق حركية يتمكن من خاللها السكان 

املحليون من تحس« إطار وظروف معيشتهم. الدراسات متعددة االختصاصات التي قادتها مجموعة بحث املركز الوطني للبحث 

العلمي الفرنيس، والتي أدت إىل اقرتاح مفهوم الذكاء اإلقليمي يف عام 1998(GIRARDOT, 2000)  أفرزت تحوال يف تصميم اإلقليم 

"من إطار طبيعي مقيد بشكل أو بآخر، يتمتع برتاث تاريخي غني (ج�اردو 2002) نحو نظام بيئي ديناميÖ يشارك كل مجتمع 

برشي يف بنائه وفقا لثقافته وذكائه الج�عي. هذا التطور املشرتك    يعتمد حسب (SANDER VAN DER LEEUW, 1998)  عىل 

التفاعل ب« جزء من سطح األرض ومجتمعات برشية. فمنذ العام 1952 عرف   JEAN GOTTMAN، اإلقليم  عىل أنه نتاج العمل 

البرشي عىل فضاء جغرايف بتقاطعاته، لكن دون أن ينتبه أحد لقوله هذا يف ذلك الوقت.

من جديد تبنت فرقة بحث "الشبكة الدولية للذكاء اإلقليمي (2014-2011)هذه الرؤية الديناميكية التي أدت إىل تنوع كب� يف األقاليم 

يف إطار التطور املشرتك للبصمة البيئية والثقافة اإلنسانية. هذا التنوع يتطور وفق منطق متعدد القيم من املحيل إىل العاملي. فاألقاليم 

ال تندرج فقط يف سياق األنشطة الجوارية واالستمرارية، ولكن أيًضا يف منطق الشبكات التجارية والصناعية والرقمية. عىل سبيل املثال، 

الواحة ليست سوى منطقة رطبة وخرضاء مرتبطة بوجود الينابيع يف وسط صحراء معادية إذا نسينا أنها تدين بوجودها لدورها كمحطة 

توقف للقافلة عىل طريق تجاري (GIRARDOT ET ORMAUX, 2014). انطالقا من مفهوم"فضاء النشاط" (BURT, 1943) ، آر. 

(MONTENEGRO, 2013) مونتينيغرو قدم"األقاليم املتعددة" أين يدمج كل فرد عدة أقاليم متداخلة النوعية بعيدا عن الفردية

 من جهة أخرى  طورت الشبكة األوروبية للذكاء اإلقليمي ومجموعة أبحاث الدولية )الشبكة األوروبية للذكاء اإلقليمي( ، من خالل 

مرشوع موزاييك مفهوم املرونة املرتبط بالذكاء الج�عي املجهز بتكنولوجيا املعلومات ضمن شبكات من األطراف اإلقليمية  الفاعلة، 

حيث يكون اإلقليم بشكل عميل مكان التنسيق ب« تلك األطراف الفاعلة ومكان نشاط السكان "املواطن«"

تصميم مفهوم التطوير املشرتك للذكاء اإلقليمي تم تأكيده منذ عرشات السن« تقريبًا من خالل مفهوم األن�وم (ELLIS, 2021) ، الذي 

يحدد أÀاط السكنات املتحولة وفًقا لخصائص التنوع البيولوجي واألنشطة البرشية، إذ يُظهر تنوع األن�وم أن جميع األقاليم ä تشهد 

نفس التطور عىل مدار آخر إثنى عرش ألفية، وال نفس عملية نقل للمعلومات واملعارف.

إن النهج الج�عي لبناء وتشكيل اإلقليم، القائم عىل اختيار أساليب تثم« املوارد، ومن خالل إرشاك مجموعة متنوعة من األطراف 

الفاعلة، سيمكن  من الحصول عىل تصور أفقي ومرتابط، ®ا يفتح آفاقًا للتعاون ب« تلك األطراف الفاعلة، حيث الغايات ليست حرصيا 

.(.(HACHEMAOUI. B (2020) تجارية، ولكن أيًضا غ� تجارية

عالوة عىل ذلك، يشكل تثم« املوارد رافعة التنمية لألقاليم ليس فقط عىل املستوى االقتصادي، ولكن أيًضا عىل املستوى االجت�عي 

واإليكولوجي، م� يجعل من املمكن تعزيز التمييز ب« اإلنتاج والجاذبية اإلقليمية. من ناحية، وإطالق ديناميكية اقتصادية إقليمية 

مبتكرة توفر فرص العمل وال�وة، مواتية للتقدم االجت�عي للسكان املحلي« وتحرتم البيئة، من ناحية أخرى،.

  إن دور الفاعل« يف عملية التنمية اإلقليمية هو دور مركزي، يف الواقع، ذلك أنهم يترصفون ويتفاعلون يف نظام معقد الكتساب 

إقليمهم وتحويله من خالل إجراءات التخطيط والتنمية والتحوالت االجت�عية والبيئية املرنة، ولكنهم أيًضا ينشئون بشكل أسايس 

تقاربات تنظيمية تسمح - بالكشف عن املوارد املحددة الناجمة عن تعبئتهم، استشارتهم وتنسيقهم، حول مشاريع ليست بالرضورة 

مادية ولكن Æكن أن تكون تاريًخا أو أسطورة أو هوية أو قيمة مشرتكة.

   هذا التعقيد الذي Æيز العالقات التي تربط األطراف الفاعلة التي تتدخل يف اإلقليم، يحصل بالنظر لعدد وتنوع هذه األخ�ة، وأيًضا 

من األدوار املتغ�ة التي Æكنهم القيام بها، وعمليا Æكن للجهة الفاعلة أن تتدخل يف مجاالت مختلفة يف نفس الوقت وبطريقة مرشوعة 

، وهذا ما يسميه البعض "أطراف فاعلة بعدة أوجه« ACTEURS À PLUSIEURS CASQUETTES » ، لذلك يتم ربط عملها 

باملواقف واألدوار املختلفة التي Æكنها القيام بها.

يف الوقت الحارض، ميزان القوى الذي يتم م�رسته ب« األطراف الفاعلة يف منطقة ما ليس بالرضورة ذو طبيعة متضاربة، ولكنه يف كث� 

من األحيان ذو طبيعة بناءة Æتلك فيها املزيد من الفاعل« القدرة عىل التعب� عن أنفسهم، وذلك بفضل آليات الحوكمة ®عنى "التنسيق 

متعدد املستويات لألطراف الفاعلة الخاصة والعامة حول مرشوع بهدف حل مشكلة إنتاج" LAMARA. H (2009). ، وهكذا تتشكل 

املنطقة من خالل العالقات التي يحتفظ بها الفاعلون، فهم يشكلون العديد من القوى والقوى املضادة التي تخلق التوازن، و بعد ذلك 

 óستعتمد يف حركيته عىل درجة التنسيق ب« تلك األطراف، وعىل نتيجة مستوى الحوكمة محليا، ويف الواقع تلعب جودة اإلطار املؤسسا

املحيل واآلليات التي يتم من خاللها م�رسة الحوكمة املحلية، دوًرا حاسً� يف تطوير التقاربات املنظمة ب« الجهات الفاعلة املحلية، من 

منظور الذكاء الج�عي، الذي يربط الكفاءات بطريقة تعاونية بهدف تحقيق البناء املشرتك، تنفيذ وتقييم مشاريع مبتكرة، وخاصة تلبية 

احتياجات السكان املحلي«، يجب أن يدمج هذا الذكاء الج�عي بشكل خاص تقنيات املعلومات واالتصاالت باإلضافة إىل أدوات التحليل، 

.(GIRARDOT. J-J (2011 "من أجل إحصاء ومعالجة املعلومة ضمن أنظمة معلومات إقليمية تشاركية، تعاونية و"ذكية
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25 سبتمرب: استالم الرسائل والعروض التقدÆية 

30 سبتمرب: استالم إيصاالت الدفع 

10-11 أكتوبر: انعقاد امللتقى  

رشوط املشاركة
 õتقدم املداخالت املقرتحة عىل شكل ملخص بحد أقىص 400 كلمة باللغة الفرنسية أو العربية، أواإلنجليزية وترسل إىل الربيد اإللكرتو

it.colloque@univ-bejaia.dz  :للملتقى

تتضمن بوضوح :

- عنوان املداخلة

- أس�ءاملؤلف (املؤلفون) وبيانات االتصال املهنية الخاصة بهم،

- محور املداخلة

- يجب أن تكون املداخالت مصحوبة ®لخص« مع الكل�ت الفتاحية، األول باللغة اإلنجليزية، والثاõ بلغة النرش.

- تحديد اللغة املستعملة لعرض املداخلة خالل امللتقى.

- يجب أن تكون املداخالت عىل شكل ملف WORD، خطSIMPLIFIED ARABIC ،حجم 16 للمداخالت باللغة العربية، وحجم 

"TIMES NEW ROMAN12 للمداخالت باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية، مع تباعد سطر واحد

- عدد صفحات املداخلة 07 كحد أقىص، إضافة إىل صفحة العرض األوىل

- اللغات الرسمية للتقديم هي الفرنسية أو العربية أو اإلنجليزية. ملخص، مع إلزامية تقديم ملخص باللغة اإلنجليزية يف صفحة 

العرض األوىل.

- حددت رسوم املشاركة بـ 5000 دج.
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