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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  والبحث العلميوالبحث العلمي    العاليالعالي    وزارة التعليموزارة التعليم

  حسيبة بن بوعلي بالشلفحسيبة بن بوعلي بالشلفجامعة  جامعة  
  الحقوق والعلوم السياسيةالحقوق والعلوم السياسيةكلية  كلية  

  شعبة العلوم السياسيةشعبة العلوم السياسية  تنظمتنظم
  البحثالبحث    مخبرمخبر  بالتنسيق مع  بالتنسيق مع  

  إصالح السياسات العربية في ظل العولمةإصالح السياسات العربية في ظل العولمة
  وجمعية هانس صيدالوجمعية هانس صيدال

  

  ::حولحول    السابع  السابع      الدوليالدوليالملتقى  الملتقى                            
  
  

  

  

  

  

  39023902  جوانجوان  0909و  و      9090  يييوميوم
    ::السامية لـلسيدالسامية لـلسيد    رعايةرعايةالالتحت  تحت  

  ر جامعــة الشلفر جامعــة الشلفمديـمديـ    بصديقبصديق  مصطفىمصطفى/ / ددأأ
      ::رئيس الملتقىرئيس الملتقى

  نوري منيرنوري منير//دد
  مرسي مشريمرسي مشري//أأ  : : مديــر الملتقـىمديــر الملتقـى

  mmeecchhrrii11997799@@yyaahhoooo..ffrr  
  

  الملتقىالملتقى    أهدافأهداف

تحقيق تحقيق من خالل موضوعه يهدف الملتقى إلى من خالل موضوعه يهدف الملتقى إلى 
  ::هداف التاليةهداف التاليةاألاأل
الوقوف على مدى تطور ونضج المجتمع الوقوف على مدى تطور ونضج المجتمع   --11

مقدوره النهوض بمهمة حوار مقدوره النهوض بمهمة حوار ، وهل ب، وهل بالمدني العربيالمدني العربي
  الحضاراتالحضارات

من أن حوار الحضارات يصلح ألن من أن حوار الحضارات يصلح ألن   التأكدالتأكد  --22
يكون اإلطار الذي ستنشط فيه العالقات الدولية يكون اإلطار الذي ستنشط فيه العالقات الدولية 

  ..للفترة القادمةللفترة القادمة
تسليط الضوء على البعد التحاوري في إطار تسليط الضوء على البعد التحاوري في إطار   --33

  االوربييناالوربيين  وباألخصوباألخصالعالقات بين العرب والغرب العالقات بين العرب والغرب 
محاولة تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه محاولة تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه   --44

  ..حوار الحضاراتحوار الحضارات  إلنجاحإلنجاحمنظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني 
  محاور الملتقىمحاور الملتقى

  مدخل نظري لفهم المجتمع المدنيمدخل نظري لفهم المجتمع المدني: : المحور األولالمحور األول
  ((نشأته، تطوره، مشاربه الفكريةنشأته، تطوره، مشاربه الفكرية))العربي العربي 

حوار الحضارات بين النظرية حوار الحضارات بين النظرية : : المحور الثانيالمحور الثاني
مفهومه، شروطه، مختلف التجارب في مفهومه، شروطه، مختلف التجارب في ))والواقع والواقع 

  ((مجال حوار الحضاراتمجال حوار الحضارات
دور العولمة في ربط منظمات دور العولمة في ربط منظمات : : لثلثالثاالثاالمحور المحور 

  المجتمع المدني من مختلف الحضارات وتحاورهاالمجتمع المدني من مختلف الحضارات وتحاورها
حوار الحضارات في اطار حوار الحضارات في اطار تطور تطور   ::رابعرابعالمحور الالمحور ال

    األوربيةاألوربيةالعالقات العربية العالقات العربية 
مدى اسهام جمعيات المجتمع مدى اسهام جمعيات المجتمع : : الخامسالخامسالمحور المحور 

  المدني في إنجاح الحوار االورو متوسطيالمدني في إنجاح الحوار االورو متوسطي
 

  الملتقىالملتقى    إشكاليةإشكالية

العالقات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة العالقات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة   تعرفتعرف
تزايد االهتمام بمفاهيم ونظريات تشجع على الحوار تزايد االهتمام بمفاهيم ونظريات تشجع على الحوار 

  ..والتعايش السلمي، كبديل عن الصدام والحربوالتعايش السلمي، كبديل عن الصدام والحرب
وقد أصبح مفهوم حوار الحضارات رائجا بفعل رياح وقد أصبح مفهوم حوار الحضارات رائجا بفعل رياح 
العولمة التي ضيقت المسافات، وفكت العزلة، العولمة التي ضيقت المسافات، وفكت العزلة، 

ب، مما ب، مما وساهمت في انتقال األفكار وتعارف الشعو وساهمت في انتقال األفكار وتعارف الشعو 
أحدث نقلة نوعية في العالقات الدولية، وحولها من أحدث نقلة نوعية في العالقات الدولية، وحولها من 
عالقات تقتصر على الدول فقط ومصالحها، إلى عالقات تقتصر على الدول فقط ومصالحها، إلى 
عالقات تلعب فيها المنظمات والجمعيات غير عالقات تلعب فيها المنظمات والجمعيات غير 

  ..الحكومية دورا بارزا في توطيدها وتعزيزهاالحكومية دورا بارزا في توطيدها وتعزيزها
إن أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع إن أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع 

ن ن المدني يستمد شرعيته من تناقض المصالح بيالمدني يستمد شرعيته من تناقض المصالح بي
الدول، وأن حوار الحضارات ونجاحه مرهون بتوافق الدول، وأن حوار الحضارات ونجاحه مرهون بتوافق 
المصالح السياسية واالقتصادية بين الدول ال المصالح السياسية واالقتصادية بين الدول ال 

هل هل : : الملتقىالملتقىبتعارضها، من هنا جاءت اشكالية بتعارضها، من هنا جاءت اشكالية 
يمكن لمنظمات المجتمع المدني في العالم وفي يمكن لمنظمات المجتمع المدني في العالم وفي 
الوطن العربي أن تلعب دورا في إنجاح حوار الوطن العربي أن تلعب دورا في إنجاح حوار 

وان تكون بديال عن الدولة الوطنية في وان تكون بديال عن الدولة الوطنية في   الحضارات؟الحضارات؟
تحقيق شروط الحوار المثمر والبناؤ بين مختلف تحقيق شروط الحوار المثمر والبناؤ بين مختلف 
الشعوب والحضارات؟ خاصة بين الحضارتين الشعوب والحضارات؟ خاصة بين الحضارتين 

اإلسالمية والغربية المسيحية، في ظل اإلسالمية والغربية المسيحية، في ظل --العربيةالعربية
االحتقان وسوء الفهم الذي يميز عالقة هاتين االحتقان وسوء الفهم الذي يميز عالقة هاتين 

  ..الحضارتينالحضارتين
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  المجتمع المدنيالمجتمع المدني
رات  رات  حوار الحضاحوار الحضاو و   العربيالعربي

 في ظل العولمةفي ظل العولمة
 

mailto:mechri1979@yahoo.fr


 

  شروط المشاركةشروط المشاركة

   التقيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث التقيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث
  ..العلميةالعلمية
  تكتب المداخالت على ورقتكتب المداخالت على ورق  AA44    وبخط  وبخط

TTrraaddiittiioonnaall  AArraabbiicc      للمداخالت للمداخالت   4141حجم  حجم
  RRoommaann  TTiimmee  nneewwط ط ــــــــــــباللغة العربية وبخباللغة العربية وبخ

  4.14.1للمداخالت باللغة األجنبية وبهوامش للمداخالت باللغة األجنبية وبهوامش   4141م م ــــــــــــــــــــــــــــــبحجبحج
  ..سم على كامل االتجاهاتسم على كامل االتجاهات

   عدد  عدد    تقلتقلفي آخر المقال، وال في آخر المقال، وال   ((الكترونيالكتروني))التهميش التهميش
  صفحة، بما في ذلك قائمةصفحة، بما في ذلك قائمة  4141عن عن صفحات البحث المقدم صفحات البحث المقدم 

  ..، مع ملخص ال يزيد عن صفحة واحدة، مع ملخص ال يزيد عن صفحة واحدةالمالحقالمالحقالمراجع و المراجع و 
  االنجليزيةاالنجليزية  ––الفرنسيةالفرنسية––العربيةالعربية: : باللغاتباللغات  تقبل المداخالتتقبل المداخالت..  
   أن ال تخرج المداخلة عن محاور الملتقى مع تحديد أن ال تخرج المداخلة عن محاور الملتقى مع تحديد

  ..المحور الذي تنتمي إليهالمحور الذي تنتمي إليه
   ال تقبل البحوث التي سبق وأن نشرت في مؤتمرات أو ال تقبل البحوث التي سبق وأن نشرت في مؤتمرات أو

  ..ندوات أو مجالت سابقةندوات أو مجالت سابقة

  مواعيد هامةمواعيد هامة

  12412433  مايماي  1212  ::آخر أجل الستالم الملخصاتآخر أجل الستالم الملخصات  
  12412433  مايماي  1111  ::الردود على الملخصاتالردود على الملخصات  
  12412433  جوانجوان  11  ::آخر اجل الستالم المداخالت كاملةآخر اجل الستالم المداخالت كاملة  

  ::ترسل المداخالت إلىترسل المداخالت إلى
mechri1979@yahoo.fr  

  

  
  
  

 

  علميةعلميةاللجنة الاللجنة ال
  ::رئيس اللجنةرئيس اللجنة

  ففــــــــــــــــجامعة الشلجامعة الشل                            غربي محمدغربي محمد//دد  
  ::السادة األعضاءالسادة األعضاء

  33جامعة الجزائرجامعة الجزائر                          عامر مصباحعامر مصباح  ..أدأد  
  33جامعة الجزائرجامعة الجزائر                          سعود صالحسعود صالح  ..أدأد  
  33الجزائرالجزائرجامعة جامعة                           بومهدي بلقاسمبومهدي بلقاسم..ددأأ  
  33جامعة الجزائرجامعة الجزائر                          ان مسعود       ان مسعود       شعنشعن..أدأد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                                                 نوري منير نوري منير . . ددأأ  
  انس صيدالانس صيدالههجميل حيدر           ممثل مؤسسة جميل حيدر           ممثل مؤسسة . . دد  
  وزير سابقوزير سابق                                  كامشة        كامشة        غوثي مغوثي م. . دد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                         أحمد سي علي أحمد سي علي . . أدأد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                         د            د            رباحي أحمرباحي أحم. . دد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                                   براهيم عماري براهيم عماري ..دد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                                 حاج بن علي محمدحاج بن علي محمد..دد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                                 العربيالعربي  زروقزروق. . دد  
  جامعة االسكندريةجامعة االسكندرية                  محمد سعيد السقا      محمد سعيد السقا      . . دد  
  33جامعة الجزائرجامعة الجزائر                        بن خليف عبد الوهاب  بن خليف عبد الوهاب  ..دد  
  جامعة أكدال المغربجامعة أكدال المغرب        أحمد بوجداد            أحمد بوجداد            . . أدأد  
  الهادي مقداد                جامعة أكدال المغربالهادي مقداد                جامعة أكدال المغرب. . أدأد  
  ةةــــــــــــــــــــــــــــــــورقلورقلجامعة جامعة                                                     قاسم مولودقاسم مولود..دد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                           الذراع بن يمينة  الذراع بن يمينة    شايبشايب..دد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                   فرحات نادية               فرحات نادية               . . دد  
  عبد الفتاح ماضي               جامعة اإلسكندريةعبد الفتاح ماضي               جامعة اإلسكندرية. . أدأد  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                                                     فوكة سفيانفوكة سفيان. . أأ  
   ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                                               مرسي مشري مرسي مشري ..أ أ  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                                                   ركاش جهيدةركاش جهيدة//أأ  
  ففــــــــــــــــالشلالشلجامعة جامعة                         بلخيرة محمد             بلخيرة محمد             //أأ  
  

  

  اللجنة التنظيميةاللجنة التنظيمية
  فوكة سفيانفوكة سفيان/ / أأ    ::رئيس اللجنةرئيس اللجنة

  ::االعضاءاالعضاء
  جامعة الشلفجامعة الشلف                                  جبار عبد الجبار  جبار عبد الجبار  //أأ  
  جامعة الشلفجامعة الشلف                                            مصطفى جزارمصطفى جزار//أأ  
  بوضياف مليكة                   جامعة الشلفبوضياف مليكة                   جامعة الشلف/ / أأ  
  شاقوري عبد القادر               جامعة الشلفشاقوري عبد القادر               جامعة الشلف/ / أأ  
  الشلفالشلفجامعة جامعة                                     عمرعمربزارة بزارة   خروبيخروبي//أأ  
  جامعة الشلفجامعة الشلف                    أحميدي بوجلطية بوعليأحميدي بوجلطية بوعلي//أأ  
  جامعة الشلفجامعة الشلف                                          فكيري شهرزادفكيري شهرزاد//أأ  
  جامعة الشلفجامعة الشلف                                          فضيلةفضيلةعيسات عيسات //أأ  
  جامعة الشلفجامعة الشلف                          ختو فايزة              ختو فايزة              //أأ  
  جامعة الشلفجامعة الشلف                                                  زرنيز أمالزرنيز أمال/ / أأ  
  جامعة الشلفجامعة الشلف                            نعيمة بن سمينة      نعيمة بن سمينة      //أأ  
  جامعة الشلفجامعة الشلف                                              سعاد حفافسعاد حفاف//أأ  

  
  اللجنة التقنيةاللجنة التقنية

  عبد الحفيظ حاج هنيعبد الحفيظ حاج هني/ / أأ:  :  رئيس اللجنةرئيس اللجنة
  ::االعضاءاالعضاء

   بد القادربد القادرععكحلي كحلي        
  رقيبة حمزةرقيبة حمزة                        
  حبار جمالحبار جمال                      
  فتيحة        فتيحة          عطا اهللعطا اهلل  
  محفوف معمرمحفوف معمر  
  البشيرالبشير  مختاريمختاري  
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