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 الواقع الرهانات واآلفاق مخبر األمن اإلنساني:
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 مع كلية الحقوق والعلوم السياسيةنسيق بالت  
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 بعنوان: 8202. 28. 82بتاريخ:  ينظم يوما دراسيا 
 

 أمن الدولة بني املقارابت التقليدية واحلديثة 

 
احتلت الدراسات األمنية حيزا كبيرا ضمن البحوث العلمية التي اختلفت في تحليالتها و تفسيراتها         

وفقا آلراء المفكرين و الباحثين عبر الزمان و المكان،إال أن هاته الدراسات اجتمعت حول محور أساسي، 

 كل حسب رؤيته بدء بالجانب الفلسفي من التفكير، يادة قوتها،و ضمان استمرارهاهو بقاء الدولة وز

ووصوال إلى  التصور المثالي مرورا بالطرح العقالني للمدرسة الواقعية و روادها التقليديين والجدد،و

من خالل حركية التفاعل النظري بين  وذلك االتجاهات الجديدة التي ميزت فترة ما بعد الحرب الباردة.

نظرا لصعوبة األمنية في حالة من التطور فقد ظل حقل الدراسات  .العديد من المدارس وفي كل المجاالت

شامل للداللة على مفهوم األمن من جهة واتساع طبيعة ومجال التحليل وكذا مستوياته  تحديد معنى

محاوالت لبناء  وكلها المباشرة باألمن من جهة أخرى. المرتبطة بالظواهر ذات الصلة المباشرة وغير

 مقاربة تحليلية متكاملة لتفسير الظاهرة األمنية في كل مستوياتها وبجميع مظاهرها. 

 فمن وستفاليا رفها أمن الدولة،لة األمن يجعلنا نتحدث عن التغيرات الكثيرة التي عفالتفكير في مسأ      

المتغيرات  ذه و في ظل ه في عالم سمته األساسية العولمة،تعدد الفواعل إلى رئيسي الدولة فاعل حيث 

حاضرا  في النظام الدولي ليس لبقائها فحسب، بل اكتساب القوة التي تجعلها تضمن هذا البقاءتسعى الدولة 

 . ومستقبال

 طرح اإلشكالية التالية: يقودنا ذلك إلى       

 ؟الدائمة لتحقيق امنها الشامل والدائم كيف فسرت المقاربات المختلفة محاوالت الدولة 
 



 

 دناه: حسب البرنامج أاإلشكالية هذه م معالجة ستت 

 أ.د. قادري حسينرئيس اللجنة العلمية: 

 د. دالل بحري  . أ.األولى رئيسة الجلسة

 الجامعة االصلية المحاضر عنوان المداخلة التوقيت
90039 
90054 

 3 جامعة قسنطينة بوعشيبة عائشةأ .  من مفهوم األلالمقاربة الواقعية 

09099 
09004 

  مسعود شويةأ .   لتصور البنائي والدراسات االمنيةا
     

 0جامعة باتنة 

09004 
09039 

 3 قسنطينة ة جامع فريمش مليكة.  د مفهوم األمن لالمقاربة النقدية 

09039 
09054 

 3 جامعة قسنطينة أ . حواس زهيرة منمفهوم األلالمقاربة اللبرالية 

09054 
00099 

معالجةةةةة المةةةةدارس االوروبيةةةةة ل ةةةةاهرة 
 االرهاب الدولي 

 3جامعة الجزائر  صهيب خزار 

 الثانية: د. لزهر وناسيرئيس الجلسة 

00099 
00004 

 3  جامعة قسنطينة أ . كبابي صليحة منية الجديدةالتهديدات األ

00039 
00054 

شةةةةكالية تطبيقهةةةةا ا  منيةةةةة و الدراسةةةةات األ
 على العالم العربي

 د. بحري طروب 
 فريجة عبد الرحمن

 0جامعة باتنة 

00054 
00099 

منهةةةةةةا فةةةةةةي أمقاربةةةةةة الجزائةةةةةةر لتحقيةةةةة  
 قليميمحيطها اإل

 د. دالع وهيبة 
 موسى درغال

 3جامعة الجزائر 

00099 
00004 

التحول من الدولي في  ل مستقبل األ
 في بنية الن ام الدولي

 د. توفي  حكيمي 
 الزهراء. أ . حشاني ف

 جامعة عنابة
 2جامعة سطيف

00004 
03099 

   وحـــــتـمف اشــــــنق

 

 03:90األشغال تتم في قاعة المناقشات لقسم العلوم السياسية ـ في الساعة 

 

ـــوة عــامــة ــ  الدع


