
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت 

وزارة التعلين العالي والبحث العلوي 

- 1-جاهعت باتنت 

كليت الحقىق والعلىم السياسيت 

قسن العلىم السياسييت 

بالتنسيق هع  

و  الىاقع ، الرهاناث:هخبر األهن االنساني 

اآلفاق 

LSH.AEP 
: تنظم ملتقى وطني حول 

 

 

 

 

 

 
 

 2017ياي  10-09 :يىهي 

بقاعت الوناقشاث  

كليت الحقىق والعلىم السياسيت 

- 1-جاهعت باتنت

كل املراسالت تكون باسم مسؤول امللتقى 

: التالي وعلى العنوان 

 عبد الكرٌم هشام. د
Email : hichem.abdelkrim@univ-batna.dz 

Tel : 59-63-88-0551  

 

تأثٍر انتعذدٌت اإلثنٍت وأزياث 

 و استقرار ء بناعهىانهىٌت 

 انذونت فً إفرٌقٍا

 شرو ط تقذٌى انًذاخالث

 ان ٌكون موضوع البحث متصال بأحد محاور الملتقى  -

تخضع البحوث للتحكٌم العلمً من طرف اعضاء اللجنة  -

 .العلمٌة للملتقى

أن ال ٌكون موضوع البحث قد سبق نشره أو تم عرضه فً  -

 .ملتقٌات علمٌة أخرى

 .فً حالة المداخالت الثنائٌة ٌتم التكفل بمتدخل واحد -

  للعربٌة،14 حجم  Simplified Arabicتكتب المداخلة بخط  -

 . للفرنسٌة 12 حجم  Times New Roman وبخط

تكتب المداخالت باحدى اللغات العربٌة اوالفرنسٌة أو  -

 صفحة على 20االنجلٌزٌة على ان ال ٌتجاوز عدد الصفحات 

 . صفحات على األقل 10األكثر  و 

  Simplified Arabic 12تكون الهوامش آلٌة وفً آخر البحث بخط  -

 أن ٌتقٌد الباحث بالمنهجٌة المتعارف علٌها فً كتابة المقاالت -

 ضرورة تقدٌم توصٌات حول الموضوع ووفقا لمحاور الملتقى -

 تىارٌخ يهًت

 2017 مارس 15: آخر اجل الستالم الملخــصات  -

 2017 مارس 20: الرد على الملخصات المقبولة  -

 2017 أفرٌل 16: آخر اجل الستالم المداخالت كامــــلة -

 2017 أفرٌل 19: الرد على المداخالت المقبولة نهائٌا  -

 2017 ماي 10- 09ٌومً : تارٌخ انعقاد الملتقى  -

نهتىاصم و االستفسار 

ترسل الملخصات و المداخالت مرفقة باستمارة المشاركة إلى رئٌس 

 :، و عبر البرٌد االلكترونً التالً  عبد الكريم هشام. د: الملتقى 

Email : hichem.abdelkrim@univ-batna.dz 

 و نالستفسار ًٌكن االتصال عهى انهاتف

Tel : 59-63-88-0551  

استًارة انًشاركت فً انًهتقى 

 :........................................................... االسم

 : .......................................................... اللقب

 : ................................................ الدرجة العلمٌة

: ...................................................... التخصص

 : ....................................................... الجامعة

 : ................................................ الكلٌة و القسم

 : ........................................................ الهاتف

 : ............................................. البرٌد االلكترونً

 : ............................................... محور المداخلة

 :............................................... عنوان المداخلة

 ( كلمة 200ال ٌتجاوز  ) :ملخص المداخلة

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

 ...................................................................

...................................................................

 ...................................................................
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 1مدير جامعة باتنة- عبذ انسالو ضٍف . د.أ  للملتقىالرئيس الشرفي
 (والعموم السياسيةعميد كميةالحقوق)عبذ انىهاب يخهىفً. د:مديرالملتقى

 هشاو عبذ انكرٌى. د: الملتقى  مسؤول
  1قادري حســــــٍن،جايعت باتنت.  .د. أ:للملتقىرئيس اللجنة العلمية 

: أعضاء اللجنة العلمية للملتقى

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :رئيس اللجنة التنظيمية
 1هبال عبد العالً،جامــعة باتنة/د

: أعضاء اللجنة التنظيمية 
 

 

 

 

 

 

 1غصبان مبـــروك،جامعة باتنة/ د.أ

 1زٌانً صـــــــالح،جامعة باتنة/ د.أ

 1جندلً عبدالناصر،جامعة باتنة/د.أ

 1مناصرٌة ٌوسف،جامعة باتنة/ د.أ

 1، جامــــعة باتنـــة بنٌنً أحمد/ د.أ

لعجال اعجال محمد االمٌن،بسكرة / د.أ

 1بـــــــحري دالل ، جامعة باتنة/د.أ

دخان نورالدٌن، جامعةالمسٌلة / د.أ

 جامعة بسكرةمشري،بن عبدالحلٌم /د.أ

 1شعـبان سمٌــــر، جامعة باتنة/ د.أ

 1زقـــاغ عــــادل ، جامعة باتنة/ د.أ

 1بن سـعٌد مـراد ، جامعـة باتنة/ د.أ

 1عبد الكرٌم هشام،  جامعة باتنة/ د

 1راقدي عبــــد هللا، جامعة باتنة/   د

 عمرانً كربوسة، جامعة بسكرة/ د

مــالح الســـعٌد، جامعة المسٌلة / د

الـــــــــكر محمد ، جامعة الجلــــفة / د

 1مــرابط رابـــح ،جامعة باتـــنة/   د

  1 جامعة باتـــنةعربً باي ٌزٌد،/ د

 

 

 1،جامعة باتنةدراجً عبد القادر/ د

 1عــباس شافـــعة،جامعة باتنة/د

 1بن ٌزة ٌوســف،جامعة باتنة/ د

 1مرزوقـــً عمر،جامعة باتنة/ د

 1زدام ٌوســــــف،جامعة باتنة/ د

 1لموشـــً طالل ،جامعة باتنة/ د

 1ونـاسً لـــزهر،جامعة باتنة/ د

 1زٌانــــً زٌدان ،جامعة باتنة/ د

 1جامعة باتنةبن عبدالعزٌزخٌرة،/د

 1جامعة باتنةكرازدي اسماعٌل،/ د

 1جامعة باتنةبـــــاي أحـــــمد،  / د

بومرداس  جامعة فـوكة سفٌان، / د

غزالنـــــً وداد ، جامعة قالمة /د

 1بحري طــــروب ، جامعة باتنة/د

 1جحٌش ٌوسف ، جامعة باتنة/ د

زغدار عبد الحق ، جامعة باتنة /د

 1مـــٌمونً فاٌزة ،جامعة باتنة/ د

 1رحمـانً سمٌر ، جامعة باتنة/ د

 1البلً مســعود ، جامعة باتنة / د

 

 1ســــالك نبٌـــلة، جامعة باتنة/ أ
 1حــــملة صبرٌنة،جامعة باتنة/ أ
 1حذفانً نــــــجٌم ،جامعة باتنة/أ
 1شباح عبد الفتاح،جامعة باتنة/أ
 1عقاقبة عبدالعزٌز،جامعة باتنة/أ
 1شوٌة مســــعود،جامعة باتنة/ أ
 1زقادة الشـــــادلً،جامعة باتنة/أ
 1زراري ابراهٌــم،جامعة باتنة/ أ
 
 

 
 

 :اإلشكالٌة التً ٌطرحها موضوع التظاهرة 

      ما هً االنعكاسات الناتجة عن ازمات االثنٌة والهوٌة 

 على االستقرار السٌاسً و بناء الدولة فً افرٌقٌا؟

 :المحاور األساسٌة

التأصٌل النظري لمفهوم التعددٌة االثنٌة و الهوٌة من - 1

. منظور خصوصٌة المجال الدراسً االفرٌقً 

االستثناء االفرٌقً فً استمرار الطابع المابٌن دولتً - 2

. للنزاع االثنً 

تٌبولوجٌا الدول االفرٌقٌة من منظور الفعل الهوٌاتً - 3

. (التركٌب و التعقد )

انعكاسات التعددٌة االثنٌة و ازمات الهوٌة على - 4

. االستقرار و التنمٌة فً افرٌقٌا 

 .طروحات تفعٌل االنسجام الهوٌاتً و التجانس االثنً - 5

: أهداف الملتقى 

صعوبة الوصول إلى تعرٌف محدد وثابت بسبب 

، المفكرٌناالتجاهات و المدارس وومتفق علٌه لدى مختلف 

  التعددٌة االثنٌة التً غالبا ما تؤدي إلى عقد ظاهرةوبسبب ت

عدة تفسٌرات نظرٌة الذي قدمت بشأنه النزاع اإلثنً 

متباٌنة، فالهدف الرئٌس للملتقى هو استعراض وقٌاس 

مستوى تاثٌر النزاعات االثنٌة على بناء واستقرار الدولة 

فً إفرٌقٌا ، و اآللٌات الكفٌلة بإدارة هذه النزاعات االثنٌة 

وفق منطق ٌسمح باستٌعاب المصالح المتضاربة لمختلف 

المجموعات و كٌفٌة االجابة على مطالبها االثنٌة مع القدرة 

على الحفاظ على البناء الوظٌفً والمؤسساتً للنظام 

 السٌاسٌة والقانونٌة والمؤسسٌةالسٌاسً، وما هً األطر 

:  هذا الملتقى ما ٌلً أهم أهدافو من . الكفٌلة بضمان ذلك

االحاطة بالطروحات النظرٌة التً تفسر مفهوم الفعل -1

. الهوٌاتً و االثنً 

معرفة تأثٌرات ازمة الهوٌة على بناء الدولة فً افرٌقٌا  - 2

تحدٌد الٌات ادارة التعددٌة االثنٌة داخل الدولة فً افرٌقٌا -3

االلٌات الكفٌلة بتجاوز التوظٌف السٌاسً للتعدد االثنً -  4

  .وبناء دول مستقرة فً افرٌقٌا 
 

 1حــــداد شفٌـــعة،جامعة باتنة/ أ
 1أبركـــان نجــــاة،جامعة باتنة/ أ
 1كواشً عتٌــقة، جامعة باتنة /أ
 1محـمدي صلٌــحة،جامعة باتنة/أ
 1بوبشٌش رفٌـــق،جامعة باتنة/أ
 1العبداوي جلـــٌلة،جامعة باتنة/أ
 1قاسمً هٌنـــــدة ،جامعة باتنة/ أ

 

 :أهمٌة الموضوع 

 العالقة بٌن التعددٌة اإلثنٌة ٌعالج الموضوع أبعاد
تأثٌرها علىاالعتبارات السوسٌوسٌاسٌة والنظام السٌاسً و

والسوسٌواقتصادٌة لبناء الدولة فً افرٌقٌا، كما ٌطرح 
المحفز التعددٌة اإلثنٌة أهمٌة خاصة بسبب كونه موضوع 

القارة  الصراعات التً تشهدها دول كثٌرة فً لمعظم
بروز و تشكل معضالت أمنٌة أدت إلى التً ، واالفرٌقٌة 

 نزاعاتإلى ودول الانهٌار أدت فً معظم األحٌان إلى 

. حادة  أزمات وتوترات وانقسامات سٌاسٌةوطوٌلة 

سٌتم التركٌز على محاولة فهم وتفسٌر أهم المقاربات 
تماشٌا مع التحوالت   اإلثنٌة،اتالمفسرة لظاهرة النزاع

 فً الجدٌدة التً صاحبها تصاعد حدة النزاعات اإلثنٌة
 ،إفرٌقٌا و تأثٌراتها السلبٌة على بناء واستقرار الدول 

باالضافة إلى ابراز مستوى تاثٌر اطروحات االنسجام 
الهوٌاتً والتجانس االثنً على بنٌة االنظمة السٌاسٌة فً 

افرٌقٌا ، و مضمون التفسٌرات المقدمة من طرف الباحثٌن  
للصراعات االثنٌة و الهوٌاتٌة، وكٌف ٌمكن مراجعة 
ارتباطات االقلٌم باالثنٌة كمعٌار لبناء الدولة الحدٌثة 

 -. فً إفرٌقٌا –وتجاوز مظاهر عدم االستقرار 

التحقق من مجموعة من األفكار واالفتراضات فً 
هذا المجال، مثل العالقة بٌن مطالب الجماعات اإلثنٌة 

، وأهم األطر النظرٌة وأوضاعها االقتصادٌة واالجتماعٌة
 ، اإلثنٌة واتجاهات تحلٌلهاالمناسبة لتعرٌف التعددٌة

لوٌاتها ووأ متشابكةالمتداخلة والومطالب الجماعات اإلثنٌة 
عرض إستراتٌجٌات و صوال إلى والمسار الذي تتخذه، 

طرق  ، بتناول إدارة التعددٌة اإلثنٌة ومؤسساتها وسٌاساتها
 ات التعدد والنزاعتوأسالٌب إدارة وحل مشكال

 أو حلها، وكٌفٌة التخفٌف منها قصد احتوائها ة اإلثنوهوٌاتً

اإلجراءات والتقنٌات التً تستخدم  و دراسة أهم نهائٌا، 

فقد  . للتحكم بعناصر النزاع، والوصول إلى حالة الالعنف
 فً تعقٌدات بوجود أشارت العدٌد من المساهمات البحثٌة

إدارة النزاعات اإلثنٌة وحلها باعتبارها نزاعات أقل قابلٌة 
لإلدارة و الحل، فهً تتعلق بمسائل جوهرٌة كالهوٌة 

لتفاوض لغٌر قابلة والتً عادة ما تكون واللّغة والدٌن 

 . حولها

  


