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 ديباجة:
ب أأهَ بَ   ل ميىن أأن حىون ادلوةل غري الإماكن الإوساين اذلي بلي صَبا بـد أأن حتلق يف اًوجود، اًغًر

ن ما ثضميَ يف احللِلة ُو حيلق مجَؽ ممىٌاثَ الأخرى لأهنا ثلدم هل ضامهة ذكل، أأو ًفرتُض أأهنا  ثلدم هل ذكل، اإ

انمج ؾن اًوؾي حبلِلة مفادُا أأن ادلوةل وجدت أأصال ًيك ثيؼم اًـالكات وثفذح الأفق واسـا أأمام الإوسان 

ًيك ًيجز مرشوؿَ اخلاص اذلي ل ًـعي بخحللَ مرشوع غرٍي اذلي مـَ فهيا، لأن الأصي يف ادلوةل ُو 

ىل الأمام ؿرب كواهني حممكة ًيك ل ثخصادم وحهنار يه جراء ذكل، املدُش ُيا أأن كوة ادلوةل  ثوجَِ الإرادات اإ

وصالبهتا ٌس متُد من الإوسان ذاثَ ففي لك مرة حيلُق فهيا ممىٌا من ممىٌاثَ سواُء يف الاكذصاد أأو اًرتبَة واًخـَمي 

ؤثر فهيا ثأأزريا هبريا، من هج ل ًو ة هوهنا أأهنا س خىون يف مأأمن من أأو يف اًصياؿة أأو اًخىٌوًوجِات أأو اًزراؿة اإ

ق  ا من ادلول، ورمبا حىون يه ذاهتا رائد يف لك يشء وحتدد مصري بلِة ادلول وحرمس ٌَلك خارظة ظًر غرُي

ٌَخروج من حاةل اًرهود واًخخَف اذلي ًـاهون مٌَ، أأي ثصري يه اٍمنوذج الأؿىل اذلي جيُب أأن حيخذى يف 

ًـين أأن كميَ اًثلافِة وبراجمَ اًرتبوًة واًس َاس َة وهؼامَ  لك يشء يف غاًب الأمر، ومن ًصري نذكل

صدر ٌَبلِة أأي ًصري هوهَا، ظبـا س َخَُق ُذا هتدًدا ٌَبلِة لأن ًلك دوةل خصوصَة  الاكذصادي ًخحزتم ًو

س َادهتا ورمبا ًوجودُا من الأساس. ة جتـي من هوهَة منوذج ما هتدًدا ًِوٍهتا ًو  زلافِة وحضاًر

خَ، ذلا جتدٍ ًياضي ضد  هـم ُياك من ًـخلد أأن هوهَة أأو ؿاملَة منوذج حضاري ما ٌضلك هتدًد دلًو

و يف ذكل ًًىس أأن اًخثاكف احلضاري  الأفاكر واًلمي اًيت ثأأيت من خارج احلدود، بدؾوى حفغ اخلصوصَة ُو

مباكن هـين نلاهون هوين ل ميىن بني خمخَف احلضارات وادلول أأمر  حممت، وأأهَ ًأأخذ ًيفسَ رضاب هل من اًصالبة 

ن ظاًت امللاومة وظال اًيضال، مبـىن ما أأن ادلوةل املخخَفة يف لك يشء واًيت ثـاين من  اًوكوف أأمامَ واإ

اًِضاصة يف بًِاهتا اخملخَفة الاكذصادًة والاجامتؾَة واًس َاس َة واًثلافِة ًن حىون يف مٌأأى ؾن اًخأأثر لأهنا 

فذ ممىٌاثَ ًصاحل املرنز، ما ًعرأأ ؿىل املرنز من ثغَري يف اًلوى واًلدرات ًلوُد س خصري جمرد فكل اتبؽ، جسدٌ

ة املخخَفة، لأن الأخرية ًُس دلهيا مٌاؿة من اجذياب ذكل،  ىل ثغَري يف اًفكل اًخابؽ هـين يف ادلول اًلعًر حامت اإ

ل اً  ن اكهت ثضم جممتـا فس َفسائَا، واكهت يه ل ثضمُن اإ لََي من احللوق ؿىل اًرمغ بي واكرزة الاوضعار اإ

ا ويف مأأمن من اًزوال  ماكهَاهتا اًعبَـَة اًلادرة من خالًِا أأن ثيفم ؿىل أأن حىون فَاك اتبـا ًغرُي من اإ

ن اًخخَف ُو مدخي اًخبـَة وفلدان اًس َادة بي ورمبا اًوجوُد ذاثَ من الأساس، وكد ٍىون  والاحنالل، اإ

ن ثـَق املمىٌات ًن ٍىون سببَ اًرئُس ثـََق أأغَب املمىٌات الإوساه  َة بفـي الاسدبداد اًس َايس، مفا اإ

ُياك يشء ًخحلق، وثفلد ادلوةل كدرهتا ؿىل جتدًد ظاكهتا من الإوسان اذلي ًلعهنا، بي ًصري الأخرُي هتدًدا 

ن اكن جممتـِا فس َفسائَا ابمذَاز، وما ٌضلك اٍمنوذج احلضاري الأؿىل من ادلول اًرائدة واملس َعرة ؿىل  ًِا اإ

املرنز س خفـي فـَِا من خالل ثكل اخلاصَة، بي س خىون مدخال أأساس َا ًالبزتاز بني أأن ختضؽ أأو ثخفىم 
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ذا ًـين مضيَا أأن أأي دوةل ثلؽ بني ؾيرصٍن  حتت مسمَات خمخَفة وحامًة الأكََات ادلًًِة أأو اًـركِة، ُو

 ميىُن أأن ٍىوان سببا يف زواًِا وميىُن أأن أأساس َني وفاؿَني ُام اًوضؽ ادلاخيل ٌدلوةل واملخغريات اًـاملَة، الكُام

ذا ابذلات ما جـَيا وس خدرج خرية اًـلول الأاكدميَة لأجي اًخفىري  ىل دامع ٌَبلاء ورمبا اًخلدُم ذاثَ، ُو ًخحول اإ

ٍهيا ؾيواُن املؤمتر اًوظين الأول  ة اًيت حيَُي اإ واملخغريات اًـاملَة  وظيَةادلوةل اًيف ُذٍ اًلضَة املصرًي

اان ، ؾلول  حتُس ابًرشخ احلاصي يف اًَويم، بفـي اًخياكض بني املثي اًـََا دلهيا وبني اًواكؽ، بني ت وأ فاقُر

ماكهنا أأن جتـي ادلوةل يف مصاف ادلول هؼرا حلجم اًخضحَات اًيت  ماكهَات برشًة وثروات ظبَـَة اكن ابإ اإ

ًَ ىل ال ن ثلدم، وكأن جحم اًخضحَات ل حيَُي اإ ن املسأأةل اًيت كدمت مٌُذ اًلدم واإ َ اًواكؽ املرتدي ابملّرة، اإ

وس خدرج من خالًِا لك الأكالم واًـلول اًيت ميىُن أأن ثفىر وبـمق يف املسأأةل يه أأنرث من الأمهَة مباكن، لأهنا 

مذـَلة ابملصري بأأن ىىون أأو ل ىىون يف زمن اًلوى اًـؼمى كد زاد حاكٍهبا ؿىل دول اًـامل اًثاًر، ويف زمن 

ال ؾيَ أأهَ زمن اًخلٌَة واًخىٌوًوجِات اًلادرة ؿىل خَخةل ادلول من ادلاخي، لأهنا ثًضط اًزناؿات أأكي ما ًل

َخفىم  هيا يف زمن جيـُي من لك يشء ُضا وكابال ًالص خـال، بي ٌو بي وحتيي اًيـرات ادلًًِة واًـركِة، اإ

ماكن كد واحلاةل الأخرية يه حصَةل رشوط كد ثوكـيت، ويه يف الأصي حتَُي والأفول،  ىل أأن ادلوةل مبا يه اإ اإ

رصار وملاومة حتت ايفعا  تاسدٌفذ ما دلًَ من كوة واحلق يف اًبلاء يف اًوجود ظبـا ؿىل اًرمغ من ظول اإ

سالم  ِة أأو ؿَامهَة أأو أأي يشء صـار ميىن أأن ًؤجي زواهل، واًيشء الأهَد ُيا أأن ما سًبحُر ؾيَ مذـددة اإ

ًََ وفَِ وبـمق ل ًليص ابملّرة ُذا اًوج َ اًساًب واملِول من هجة الأس باب اًيت كادت أأو ميىن أأن ثلود اإ

 مس خلبال.

 احملاور اًرئُس َة ٌَمؤمتر: 

I. :الدولة الوطنية والسلطة السياسية المحور األول 

II.           ة.ور اًثاين: ــــــاحمل  ادلوةل اًوظيَة وسؤال اًًِو

III.  الاكذصاد اًـاملي ورُاانت اًس َادة اًوظيَة   :ور اًثاًرــــاحمل 

IV.  ادلوةل اًوظيَة واخلَارات الاًدًوًوجِةور اًرابؽ: ــــاحمل 

V.          .احملور اخلامس: ادلوةل اًوظيَة والإرث الاس خـامري 

VI.    احملور اًسادس: ادلوةل اًوظيَة ومضالكت الأمن واًخمنَة

 وادلميلراظَة.

VII.       دلوةل اًوظيَة يف ػي اًخغريات احملور اًسابؽ: أ فاق ا

 اًـاملَة.



4 
 

 

ة ًبلاء ادلوةل نام أأهنا يه ذاهتا رشوط   ن ما ذهر من كبي ُو يف اٍهناًة حتدًد ٌَرشوط اًرضوًر اإ

هنا نذكل بضِادة رجي س َايس ؿاش يف فرتة جُد حرجة يه فرتة  كالع وحتلِق اًخلدم يف لك اجملالت، اإ ًالإ

و خري ادلٍن اًخوويس اذلي نخب ًلول:الاس خـامر اًغريب ٌَبالد اًـربَة  حسن الإمارة املخودل »والإسالمِة ُو

ُس بـدٍ بَان ة ابًـَان ًو ثلان اًـمي، املضاُد يف املامكل الأوروابًو  .«مٌَ الأمن املخودل مٌَ الأمي املخودل مٌَ اإ

   

  :أهداف المؤتمر الوطني 
 

 وحتديد ما ىو صلب فيها  الوطنية تشخيص األعراض اليت تعاين منها الدولة
 ويشكُل عائقا يتطلب تفكيكو وحتييده لتحقيق النهوض.

 واليت  زمات اليت متر هبا الدولة الوطنيةجعل اجلامعة مركزا للتفكري يف احللول لأل
ال ميكن حلها دبنطق العنف، فضال عن التأكيد على أهنا ليست دبعزل عن 
الواقع االجتماعي والسياسي بل ىي ميكن أن تقدم احللول الالزمة، مع حماولة 

ليس أقل الناس حتمال للمسؤولية يف  ةالتأكيد بأن النخبة املثقفة واألكادميي
 شائع يف اليومي.   التفكري يف الدولة وأفقها املستقبلي كما ىو

  حماولة تأصيل الطابع التشاركي وجعل احلوار أفقا ألجل متكني الدولة من أن
 تتجاوز العوائق.

  مجع مادة حبثية من خمتلف االختصاصات واملقاربات لتكون مادة أولية لكل
أو يعاجل مسألة النهضة أو أسباب  ث جاد صخصص لفكرة الدولة الوطنيةحب

 ن إعادة التفكري يف االقالع.انتكاستها، وكيف ميك
 

 شروط المشاركة: -
 أن تكون الورقة البحثية جديدة وأصيلة ومل وتقدم يف تظاىرات علمية أخرى. -
أن تكون البحوث فردية، وال تقبل البحوث الثنائية إال إذا كانت لطالب  -

 دكتوراه مع مشرفو.
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 أن تكون البحوث وثيقة الصلة بإحدى حماور امللتقى. -
 20صفحة وال يزيد عن  12صفحات الورقة البحثية عن ال يقل عدد  -

 صفحة.
 يرسل الباحث سريتو العلمية املختصرة يف حدود صفحتني. -
كلمة، مع   150ارسال طلب املشاركة مرفقا دبلخص عن البحث يف حدود  -

 إدراج الكلمات املفتاحية.
 قبول امللخص ال يعين قبول املداخلة. -
يف  12يف املنت و  11حجم   Traditional Arabicيكتب البحث خبط  -

يف اهلامش  12يف املنت و  11حجم  Times new romanاهلامش، وخبط 
 بالنسبة للغة األجنبية 

 تقبل البحوث باللغات الثالث العربية واالجنليزية والفرنسية -
البحوث ذات اجلدة واألصالة واجلودة العلمية ميكن أن حتظي بفرصة الطبع  -

 امللتقى.يف كتاب خاص بأعمال 
 

 ظيمية للملتقى:نالهيئات العلمية والت 
 الرئيس الشريف للملتقى: مدير جامعة مولود معمري تيزي وزو  -
 رئيس الملتقى: الدكتور أحمد باجي. -
 اللجنة العلمية: الدكتور سمير حسنة رئيس -
 أعضاء اللجنة العلمية:  -
 .د/ عبد القادر بليمان       املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة -
 02أ.د/ عبد الرمحان بوقاف    جامعة اجلزائر  -
 02أ.د/ بوساحة عمر           جامعة اجلزائر  -
 02أ.د/ عبد الباقي ىزرشي     جامعة اجلزائر  -
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 أ.د/ شيكو ميينة            املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة -
 . أ.د/ دمحاين علي        جامعة تيزي وزو -
 موسى عبد اهلل        جامعة سعيدة أ.د/ -

 . د/ شافعي السعيد       جامعة تيزي وزو
 . د/ حممدي بلخري       جامعة تيزي وزو

 . د/ قايد سليمة          املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة
 2. د/ بوجالل نادية             جامعة اجلزائر 
 زو.. د/ بسو مجيلة                جامعة تيزي و 

 . د/ ناجم موالي              جامعة عمار ثليجي األغواط
 . د/ مداح رزقي               جامعة تيزي وزو 

 . د/ خالف نورية              املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة
 2.د/ ابرىيم واعلي              جامعة اجلزائر 

 .د/ حشالف يونس            جامعة تيزي وزو
 بلفقي الصاحل              جامعة تيزي وزو .د/

 . د/ بومهدي زينب           جامعة تيزي وزو
 . د/ قرميس مسعود            جامعة تيزي وزو
 . د/ قزرون حمند اعراب        جامعة تيزي وزو

 . د/ زيغمي أمحد              جامعة ورقلة.

 . د/ رياض طهري              جامعة ورقلة.
 د/براىيمي جيجيقة         جامعة تيزي وزو. 

 .د/ حملوس محيدة             جامعة تيزي وزو 
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 حشالف يونس رئيس اللجنة التنظيمية: الدكتور -
 أعضاء اللجنة التنظيمية: -

 .أ/ إيدير فوضيل  .
 .أ/ ىواري حمسن.

 .أ/ زازون حممد رمضان
 .د/ يوسف خوجة مسري

 .د/ عيسي عزيزة
 مسيشة..د/ ىارون 

 .د/ حسيان حممد.
 .أ/ لعمارة حممد مساعيل.

 .أ/أوشايت وليد.
 د/ سليماين مليكة.

 .د حيياوي وىيبة
 .أ/ فالق شربة.

 .طالب الدكتوراه طورشي صاحل
 طالب الدكتوراه بن ىربي حليم
 . طالب الدكتوراه بوبعاية كرمي

 . طالب الدكتوراه طرشي صاحل
 . طالبة الدكتوراه دوعة سليمة
 .طالبة الدكتوراه بن حيي نعيمة

 
 



 :تواريخ مهمة
 10/11/2021:أخر أجل إلرسال املدخالت. 
 23/11/2021: تاريخ اإلشعار بقبول املدخالت. 
 2021ديسمرب  02و01: تاريخ انعقاد امللتقى. 

 مع امكانية طبع االعمال يف كتاب حيمل ترقيم وطين
 .وستحدد رسوم الطبع الحقا

 : على الربيد االليكرتوين التايلت نستقبل املداخال: لالتصال بنا
ummtocolloque2021@gmail.com   
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