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تلك الخصائص التي من  قوة األساس وتناغم السير ووضوح الهدف،
دونها ال يمكن تصور أي استقرار أو رقي اجتماعي، ال على مستوى 
  . كل مجتمع مغاربي على حدة وال على مستوى المغرب العربي ككل 

وإذا كان االندماج في العالم و التعايش أو التكيف مع مستجدات 
وإكراهات العصر ضرورة ال مناص منها، فإنه ال عالمية بدون 

صية، ومتى فقد مجتمع ما خصوصية هويته الثقافية فإنه لن خصو
  .يضيف إلى العالم شيئا

فالعالم اليوم يمر بأزمات عميقة تهدد مصير اإلنسانية جمعاء، 
سواء منها القيمية أو العسكرية أو االقتصادية أو البيئية، وآن األوان 
علم لمجتمعاتنا المغاربية التي كانت رائدة باألمس في مجاالت ال

والحضارة، أن تتبوأ موقعا يليق بمكانتها التاريخية و إمكانياتها 
البشرية والقيمية والمادية، فال تكتفي باالحتماء من خطر العولمة بل 
تساهم في تقديم رؤى بديلة مستوحات من عمقها التاريخي 

  .    والحضاري

إن هذا الملتقى يأتي في ظرف يستدعي من األنتلجانسيا المغاربية 
ككل التفكير بعمق و إبداع في واقع المواطنة من أجل اكتشاف بدائل 

 .تكون أصيلة معاصرة

  أهـــــــ�اف ا�����ـــــــ�

  :يهدف هذا الملتقى إلى

المواطنة، العولمة، : إعطاء رؤية دقيقة ومعمقة حول مفاهيم  -
  .واألصالة

مناقشة أهم تأثيرات ومخاطر العولمة بمختلف أبعادها على  -
  .مواطنة في المجتمعات المغاربيةال

إبراز أهم الوسائل واألساليب التي تمرر من خاللها تأثيرات  -
  .العولمة على مجتمعاتنا

اقتراح ومناقشة االستراتيجيات المالئمة لمواجهة مخاطر  -
  .في سبيل الحفاظ على األصالة والهوية ةالعولم

كنت من ـ تقديم و دراسة بعض النماذج االجتماعية التي تم
  .تحقيق التعايش والتوفيق بين األصالة والمعاصرة

  ��ـــــ�ور ا�����ـــــ�

 . العولمة، المواطنة، األصالة، الهوية: اإلطار المفاهيمي  -1

الثقافية ــ : تأثيرات ومخاطر العولمة بمختلف أبعادها   -2
 إلخ...التربوية، االجتماعية ــ االقتصادية، السياسية

  ــــــــ�� ا�����ــــإ����� 

تحمل العولمة في طياتها نظرة مرنة للسيادة والحدود الوطنية ودور 
وتبرز أهميتها باعتبارها . الحكومات، وهي من أهم سمات هذا العصر

التحدي األكبر الذي يواجه الهوية الثقافية لمجتمعاتنا المغاربية، وقد 
بعدها تمكنت فعال هذه العولمة أو بتعبير أدق األمركة ــ سواء في 

االقتصادي أو الثقافي ـــ من فرض نفسها على بقية العالم باعتبارها 
النموذج الوحيد واألسمى أو األرقى مدعومة بالطفرة العلمية 
والتكنولوجية المتسارعة وبثورة المعلومات واالتصاالت التي يملك 

  .الغرب ناصيتها

ظل  إن المخاطر المحدقة بأصالة وهوية مجتمعاتنا المغاربية في
انفتاحها المفروض ولكن الالمتكافئ على الحضارة المتغلبة في العالم، 
تجعلنا نتساءل عن واقع ومصير المواطنة باعتبارها مسألة حساسة 
وشرطا جوهريا لالستقرار السياسي واالجتماعي واالزدهار االقتصادي 

وانتسابه إلى رقعة أرض  هباعتبار استقرارفالمواطن . في مجتمعاتنا
ة، ال يستكمل مواطنته إال بفضل المحتوى القيمي للتنشئة معين

االجتماعية أو من خالل طبيعة العالقة التي ينظمها مع غيره من أفراد 
مجتمعه وكذا اندماجه ضمن منظومة الحقوق والواجبات التي تضمن 

ولهذا فالمواطنة . قوة النسيج االجتماعي ــ السياسي ضمن أي دولة
واطن الصالح أي الذي يعي و يؤدي أوال اصطالح يطلق على الم

  .  مسؤولياته وواجباته تجاه وطنه ثم يعي ويطالب بحقوقه

تتمحور  الممتدة عبر قضايا تعددت أبعاد المواطنة في عالقاتهالقد 
منظمة  عالقة الفرد بالمجتمع والدولة من خالل أطر قانونية حول

 للمواطنة يختلففالنموذج المثالي ، المتبادلة والواجبات  للحقوق
أنتجت ف. والسياسية ألي دولة الفكرية والمرجعيات المنابع باختالف
 الفكرية حول في مختلف دول العالم العديد من الرؤى الفكرية الجهود

تنوعت تحت تأثير خصوصية معادلة الظروف الزمكانية  ،هذه القضية
ت وكذا القناعات األيديولوجية؛ وهو ما يالحظ على مختلف ممارسا

الكتابات العلمية الثقافية والخطاب اإلعالمي وكذا النشاطات السياسية 
الحزبية والجمعوية لمختلف األطياف واالتجاهات التي ينعم بتنوعها 

  .وتالقحها وثرائها مغربنا العربي الكبير 

لكن القاسم المشترك بينهم ككل إنما هو الوعي بالضرورة التاريخية 
يج للوطن والهوية، أي لالنتماء واألصالة، للبحث عن أسس جديدة للترو

في ظل ما يمكن وصفة باإلبادة الثقافية لخصوصية االنتماء الحضاري 
والثقافي لمجتمعاتنا في عصر السيطرة بل الهيمنة الغربية واألمريكية 

وال شك في أولوية العامل الثقافي باعتباره األساس . على المعمورة
ية وبالتالي قوة شبكة العالقات ضمن كل الرئيسي الذي تقوم عليه الهو

يقوم  -في ظروف معينة  –المجتمعات والدول، بل إن العنصر الثقافي 
 بنفس الوظيفة التي نسبها ابن خلدون لعامل العصبية، فهو الذي يضمن 
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  بوزقزةياسين . ا

 سهيلة  شالبي . ا

 مراد  كموش . ا

  عبد القادر حيادحين. ا

    �ــــــــــــــ� ا�����ـــــــــــأ��� 

  شريفة بوسيف  -  

  يسمينة قاسي  -  

   �ا�ــــــ� ا����رآــــــ� �ـــــــــ� ا�����ـــــــــــــ�

  .ـ أن يكون البحث في أحد موضوعات محاور الملتقى 

  . مشاركات الثنائيةـ ال تقبل ال

  .ـ أن تتوفر في البحث مواصفات البحث العلمي ومعاييره

ـ أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات أو 
  .فعاليات سابقة

  .صفحة 20ـ أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن 

  .العربية والفرنسية: ـ لغات الملتقى

 traditionalـ أن يكون البحث مكتوبا باللغة العربية بخط 
arabic   أما البحث المكتوب باللغة األجنبية فيكون بخط  14ومقاسه

times new roman   12ومقاسه 

  �ــــــــــــــــ$ �#�ــــــــــــــ"�ار!

  2014ماي  06 -  05ينعقد الملتقى يومي 

  2014مارس  6يوم : آخر أجل الستقبال الملخصات 

  2014مارس  13لملخصات المقبولة يكون يوم الرد على ا

        2014أفريل  15آخر أجل الستقبال المداخالت  يكون يوم 

  2014أفريل  24الرد على المداخالت المقبولة يكون يوم 

 :يمكن االتصال بأرقام الهاتف التالية : لالتصال بأمانة الملتقى   

  0557322408    /0661126087  

   /0798173638.  

  59 74 47 024:قم الفاكس ر

ترسل الملخصات على أحد العناوين : البريد االلكتروني 
 -  fadrouche@gmail.com:اإللكترونية التالية  

aithocine48@yahoo.fr    -   rahalisamira758@yahoo.com      

  �)'&ــــــ�ت ه��ــــ� 

تتكفل الجامعة بتغطية نفقات اإلقامة والضيافة للباحثين ـ  
  .المشاركين من داخل الجزائر ومن خارجها أيام الملتقى

ـ تؤمن الجامعة النقل من المطار واليه بالنسبة للضيوف 
 .الجزائر المشاركين من خارج

المؤسسات والوسائل واألساليب التي تمرر من خاللها  -1 
 .تأثيرات العولمة 

دور وسائل اإلعالم واالتصال وغيرها من مؤسسات التنشئة   -2
 .االجتماعية في الترويج للمواطنة

في سبيل  ةاالستراتيجيات المالئمة لمواجهة مخاطر العولم -3
 .الحفاظ على األصالة والهوية

ماعية التي تمكنت من تحقيق التعايش والتوفيق بين النماذج االجت
  .األصالة والمعاصرة

  ).زوجة حريتي(فضيلة جنوحات / د.أ:    الرئيس الشرفي للملتقى

  محمد عبورة/ د:    رئيس الملتقى

  .فاطمة دروش/ د:   رئيس اللجنة العلمية للملتقى

  أ.-ــــ�ء ا��+*ـــ� ا�(���ــــ� ������ــــ� 

 .المركز الجامعي تيبازة -الدين زبدي ناصر / د.ا

  .المركز الجامعي تيبازة -نعيمة نصيب / د.ا

 .فرنسا/ 8باريس . ج –عيسى قادري / د.ا

 .المغرب –عبد الكريم غريب / د.ا

 .أفريل، تونس 9د منصف الوناس، جامعة / أ 

 .ليبيا –صبراتة  –الزاوية . ج –محمد الطاهر المحمودي / د.ا

 .2جامعة الجزائر  –نة محمود بوس/ د.ا

 .2جامعة الجزائر  –الطيب بلعربي / د.ا

  .المركز الجامعي تيبازة –محمد عبورة / د

 .المركز الجامعي تيبازة –دروش فاطمة / 

 .المركز الجامعي، تيبازة –عبد القادر دحدوح / د

 .المركز الجامعي تيبازة –رحالي حجيلة / د.أ

 .2جامعة الجزائر  –أحمد رميتة / د.أ

  .عبد الرزاق بلعقروز ـــ جامعة سطيف/ د

  .المركز الجامعي، تيبازة –عبد الحميد بورايو/ د.أ

  .المركز الجامعي،  تيبازة –بثينة شريط / د.ا

  ر�0ـــ/ ا��+*ــــ� ا��*&���ــــ� ������ــــــــــ�

  محمد حديدي.ا

    ــ�أ.-ــــــــ�ء ا��+*ــــــــ� ا��*&���ــــــــ� ������ـــــــ

  حسين أيت عيسي. ا

  كريم قرار. ا

  عبد الكريم  وهايبية   . ا

 زكية الحاج الطاهر. ا

  محامد أيت موهوب. ا
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