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جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية

ةواالجتماعيةواالقتصاديةالتحوالت السياسيمخبر 
التجربة الجزائريةفيةوالقانوني

ينظمون
:حولدولي الملتقى لا

م2017جانفي 31و30االثنین والثالثاءیومي
ى یبقاعة المحاضرات الكبر 

بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

الطبعة الثانية 
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:اإلطار العام
لقد أصبحت القضايا األمنية في القرن الحادي والعشرين ذات أهمية قصوى لدى كل من الباحثين 
وصّناع القرار في الدول، ولم يقتصر االهتمام بقضايا األمن المفهوم التقليدي له وهو أمن الدول من 
االعتداء الخارجي المسّلح، بل تجاوزه إلى مفاهيم ومستويات متعددة كأمن المجتمع وأمن الفرد أو 

أمن البيئة وسالمتها.

لقد اعتبر مفهوم األمن قضية مركزية بالنسبة لصانع القرار في الجزائر، ولذلك فقد أوكلت الدولة 
إلى الجيش الوطني الشعبي الذي اضطلع الجزائرية في دستورها واجب الحفاظ على أمن مواطنيها 

بهذه المسؤولية بكل مستوياتها وضروراتها سواء تعلق األمر بـ:

امكانية استخدام القوة العسكرية الفعلية من أجل الدفاع عن سالمة اإلقليم، وامتالك -
التصميم واإلصرار على استخدامه في حالة وجود أي تهديد خارجي ماثل.

التعامل مع التوترات والقالقل في المجال اإلقليمي التي تفرض على أو تطوير القدرة على-
الجيش الوطني الجزائري ابتكار مقاربات جديدة لمواجهة هذه التحّديات

رًا أساسية في التأثير اإّن منطق استخدام القوة العسكرية في العالقات الدولية ال يزال يلعب أدو 
الشهيرة أن: "الحرب استمرار للسياسة زة، ومقولة كالوزفيتعلى مجرى التفاعالت السياسية الدولي

بوسائل أخرى" ال يزال صداها قويًا لدى القوى النافذة في المسرح الدولي، األمر الذي يحّتم على 
األمم التي تروم البقاء واالستمرار والتنمية واالزدهار أن تهّتم ببناء دفاعاتها الوطنية وقواتها العسكرية 

لها على معادلة الوقاية والدفاع.حصو حتى تضمن 

ولذلك يهدف هذا الملتقى أن يقارب مسائل الدفاع الوطني من وجه نظر علمية وموضوعية تسهم 
في تفكيك الطبيعة المرّكبة والديناميكية لظاهرة بناء القدرات الدفاعية لألمة في ظل تنامي التهديدات 

الدولة في فضاء جغرافي وجوار إقليمي شديد التوتر، وفضال التقليدية وغير التقليدية التي تواجهها 
عن ذلك فإّن هذا الملتقى العلمي يهدف كذلك إلى االرتقاء بالفكر العلمي االستراتيجي ارتقاًء 
تفاعليًا وموضوعيًا بما يعّزز فرص التعاون بين الباحثين الجامعيين وقطاعات األمن والدفاع الوطني، 

ى بناء "درع معرفي وطني" كدعامة أساسية الستقاللية األّمة في إطار صياغة مع الحاجة المّلحة إل
النماذج واالستراتيجيات األمنية.
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أهداف الملتقى:
واألحباث الوقائية، لإلعداد لثورة يف الشؤون املعرفية املتعلقة خالل تفعيل الدراسات/ الشروع من1

بالدراسات األمنية مبا خيدم إستقرار األوطان.
/ نقل املعرفة االسرتاتيجية من الدوائر العسكرية املتخّصصة إىل منابر النقاش والبحث العلمي ممّا 2

يساهم يف خدمة االسرتاتيجية األمنية الوطنية.
/ االرتقاء بالفكر العلمي االسرتاتيجي ارتقاًء تفاعليًا وموضوعيًا مبا يعّزز فرص التعاون بني الباحثني 3

األمن والدفاع الوطين، مع احلاجة املّلحة إىل بناء "درع معريف وطين" كدعامة أساسية اجلامعيني وقطاعات 
.الستقاللية األّمة يف إطار صياغة النماذج واالسرتاتيجيات األمنية

محاور الملتقى:
: الدفاع الوطين: املفاهيم واألركان.المحور األول

.املعاصرةاألمنية : الدفاع واملنظوماتلمحور الثانيا
.: جتاوز هشاشة الدولة: احلدود والدفاع الوطينالمحور الثالث

: عناصر القوة يف منظومة الدفاع الوطين.رابعالمحور ال
.: الدفاع الوطين واسرتاتيجيات العوملةخامسالمحور ال

: حروب اإلرجاع ومستقبل سيادة الدولة الرتابية.المحور السادس
الوطين وواقع الفكر االسرتاتيجي القومي يف اجلزائر.: الدفاع سابعالمحور ال
: دور القوات املسلحة بني الواجبات الدستورية ودعم املسارات التنموية (اجليش كشريك ثامنالمحور ال
اقتصادي)-اجتماعي

: رهانات الدفاع الوطين يف بيئة من التهديدات املستدامة.تاسعالمحور ال
ت الدفاعية يف الدساتري املغاربية والدولية.: االسرتاتيجياعاشرالمحور ال
)، األورومتوسطية، املغاربية: الدفاع والشراكات الدولية (اإلفريقيةحادي عشرالمحور ال
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الهيئة المشرفة على المؤتمر 

أ.د/ حممد الطاهر حليالت:مدير الجامعةرمالرئيس الشرفي للمؤت

عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية- بوحنية  قوي  /د. أ:رئيس المؤتمر

أ . بلحبيب عبد اهللا:منسق المؤتمر

أ.د/ األخضري نصر الدين :العلميةرئيس اللجنة 

: د/ جمدوب عبد املؤمن مدير المخبر

:ةمواعيد مهمّ 

2017جانفي26و25: يومي لملتقىانعقاد تاريخ 

2016ديسمرب25:صاتآخر المواعيد لالستالم الملخّ 

2016ديسمرب28:آخر المواعيد للرد على المقترحات

2017جانفي 15: خر المواعيد إلرسال األوراق كاملة هوآ

شروط المشاركة في الملتقى:

أن يكتب البحث باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية.- 1
.صفحة 15أن ال يتجاوز حجم البحث - 2
كلمة.200أن ال يتجاوز حجم امللخص - 3
.14رقم Simplified Arabicأن يكتب البحث خبط - 4
.12رقم Simplified Arabicأن تكون اهلوامش آلية ويف آخر البحث خبط - 5
ال تقبل املداخالت املشرتكة.- 6
أن يتقيد الباحث باملنهجية العلمية املتعارف عليها يف كتابة املقاالت.- 7
أن يلتزم الباحث باآلجال املشار إليها أعاله. - 8
ترسل األوراق إىل الربيد اإللكرتوين لرئيس املؤمتر - 9

bouhania2000@yahoo.com
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اللجنة العلمية للملتقى:
االخضري نصر الدين (رئيسا)./ أ د-
الرئيس).جمدوب عبد املؤمن (نائب /د-

اء:األعض
أ د/حممد بن حممد (ورقلة).-
د/مصطفى بلعور (ورقلة).-
د/قاسم حجاج (ورقلة).-
د/ادم قيب (ورقلة).-
د/ شليغم غنية (ورقلة).-
قاسم ميلود (ورقلة). /د-
أمحد سويقات (ورقلة)./د-

أعضاء اللجنة التنظيمية:
حشود نور الدين (عضوا)./د-
د/ مخيس حممد (عضوا).-
(عضوا).عصام بن الشيخ /د-
بالطيب حممد البشري (عضوا)./أ-
امساعيل جابو ريب (عضوا)./أ-
حممد الطاهر غزيز (عضوا)./أ-
بامساعيل عبد الكرمي (عضوا)./د-
بوعافية حممد الصاحل (عضوا)./-
/أ-

باحلبيب عبد اهللا (رئيسا)./أ-
عياض حممد عماد الدين (عضوا)./د-
بامون لقمان(عضوا)./أ-
(عضوا).فؤاد شريف/د-
هشام بن الشيخ (عضوا)./أ-
ربوح ياسني (عضوا)./د-
مسري بارة (عضوا)./د-
حممد بكراشوش (عضوا)./أ-
مسلم بابا عريب (عضوا)./أ-


